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แนวคิด 
 การพัฒนาศิลปะในชุมชนสามารถทําไดหลายทาง แนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาพัฒนาศิลปะในชุมชน โดย
เฉพาะงานศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหชุมชนสามารถยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น เกิดการรักถิ่นฐานวิธีการหนึ่ง คือการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑทองถิ่น ซึ่งไมจําเปนตองใชงบประมาณมหาศาล ไมจําเปนตองสรางอาคารใหมหรือซื้อสิ่งของมาจัดแสดง 
แตเปนการรวบรวมศึกษาคนควาองคความรูในชุมชน ชาวบานรวมใจกันจัดแสดงความเปนมา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
เอกลักษณ ซึ่งเปนกระบวนการศึกษาภาคสังคมโดยตรง เปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาใหชุมชนรูจักและ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเปนแนวคิดใหมที่เริ่มกอต้ังในมิติของสังคมไทยปจจุบัน 
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โดยมีรายละเอียดและสื่อประกอบการสอนดังตอไปนี้ 
 

1.1 หลักการในวชิาพิพิธภัณฑสถานวิทยา 
 

วิชาพิพิธภัณฑสถานวิทยาหรือ  Museology  เปนวิชาการใหมที่เกิดขึ้นในวงการพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน  
แมวากิจการพิพิธภัณฑสถานจะไดดําเนินมาชานานหลายรอยปแลว  และมีความสําคัญในสังคมตลอดมาก็ตาม  แต
วิทยาการในดานนี้เพิ่งจะไดรับความสนใจศึกษากันเมื่อไมนานมานี้เอง  ในการสัมมนาเรื่องหนาที่ทางการศึกษาของ
พิพิธภัณฑสถานซึ่ง  UNESCO  จัดขึ้นเมื่อป  2501  ที่ Rio de  Janeiro, Brazil  ไดใหคําจํากัดความคํา 2 คําไวดังนี้ 
 Museology and Museography : 
 Museology is the branch of knowledge concerned with the study of the purposes and 
organization of museums. 
 Museography is the body of techniques related to Museology 
 วิชา Museology ในภาษายังไมมีการบัญญัติศัพทขึ้นเปนทางการ  เมื่อมีการเปดสอนขึ้นในคณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ก็ไดใชเรียกช่ือวิชานี้วา "พิพิธภัณฑสถานวิทยา"  เปนวิชาที่ศึกษาหลักการและวิธีการในการ
ดําเนินกิจการของพิพิธภัณฑสถานนั่นเอง  และคลุมไปถึง  Museography  ซึ่งเปนเรื่องของวิชาการดานเทคนิคของ
พิพิธภัณฑสถานดวย 
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1.2 ความหมายพิพิธภัณฑสถาน 
 
 ถาพิจารณาดูความหมายของพิพิธภัณฑสถานจากปทานุกรมตางๆ เชน  Webster's Dictionary of 
Synonyms  ก็จะพบวาพิพิธภัณฑสถานคือสถานที่สะสมหรือรวบรวมวัตถุทางธรรมชาติ  วิทยาศาสตร  สิ่งแปลก
ประหลาด  และศิลปวัตถุ  ปทานุกรมฉบับอื่น ๆ ก็ใหความหมายคลายคลึงกัน  ในทํานองวาเปนสถานที่รวบรวมหรือ
สงวนรักษาวัตถุที่มีความสําคัญทางธรรมชาติ  วิทยาศาสตร  และศิลปะ 

ศาตราจารยฟอยลส (Foyles) แหงมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร (Rochester)  ประเทศอังกฤษ  ไดใหความหมาย
ของพิพิธภัณฑสถานวา  "เปนสถาบันซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะเก็บรักษาวัตถุที่แสดงถึงปรากฏการณทาง
ธรรมชาติและกิจการของมนุษยไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย  และจะใชวัตถุเหลานี้เพื่อทําใหความความรู
ของมนุษยและการศึกษาของมนุษยดีขึ้น" 
คํานิยามความหมายของพิพิธภัณฑสถานดังกลาว จะสะทอนใหเห็นความเขาใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานซึ่ง

ยังไมไดมีการพัฒนาการมาถึงขั้นที่เปนอยูในปจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแตเดิมเปนที่รูจักกันทั่วไปวาเปนที่รวบรวม
สงวนรักษาวัตถุซึ่งมีความสําคัญในดานตางๆ และความเขาใจดังกลาวเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเริ่มแรกมีพิพิธภัณฑสถาน  ทํา
ใหเกิดความเขาใจกันวาพิพิธภัณฑสถานเปนคลังเก็บสมบัติเกาแก และของแปลกประหลาด  ของหายาก 
 ในปจจุบันแมวาความสําคัญและคุณคาของพิพิธภัณฑสถานจะเปนที่ยอมรับกันอยูแลวโดยทั่วไปก็ตาม  แต
ความเขาใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานวาเปนคลังสมบัติเกาแกก็ยังไมหมดไป  โดยเฉพาะในประเทศไทย  โดยทั่วไปแลว
ความเขาใจและความรูสึกของประชาชนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานสวนใหญจะยังคงเขาใจวาเปนสถานที่เก็บโบราณวัตถุ  
เพราะมีพิพิธภัณฑสถานอยูประเภทเดียวที่ประชาชนรูจัก  เมื่อมีสิ่งของเกาแกไมใชแลวหรือมีของมีคาที่ตองการจะ
รักษาใหคงอยูไมสูญหายตลอดไปก็สงไปใหพิพิธภัณฑสถาน  ทุกวันนี้พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้งกรุงเทพและ
ตางจังหวัดยังคงเปดรับบริจาคสิ่งของทุกชนิดที่ประชาชนมอบให  แมวาการจัดแสดงจะหนักไปในทางศิลปะและ
โบราณคดีซึ่งมีประติมากรรมเปนสวนใหญก็ตาม  แตก็ยังไมสามารถจะจํากัดประเภทของวัตถุที่จะเลือกรับเฉพาะ
ศิลปะโบราณวัตถุไดดังเชนพิพิธภัณฑสถานตางๆ ในตางประเทศที่ปฏิบัติอยู   ทั้งนี้ เพราะในตางประเทศมี
พิพิธภัณฑสถานมากมายหลายชนิด  พิพิธภัณฑสถานแตละชนิดก็จะเลือกรับเฉพาะสิ่งของที่มีอยูในประเภทของ
พิพิธภัณฑสถานนั้น ๆ  

ในประเทศไทยอาจกลาวไดวามีพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน  (Public museum)  อยูประเภทเดียว  จึง
จําตองรับของนานาชนิดเขาไวไมวาจะเปนเขาของเครื่องใชและสิ่งแปลกประหลาดอันเกิดจากธรรมชาติใดๆ ก็ตาม  
โดยหวังวาเมื่อมีพิพิธภัณฑสถานประเภทอื่นขึ้น  เชน  ประเภทวิทยาศาสตร  ธรรมชาติวิทยา  ชาติพันธุวิทยา  หรือ
ศิลปะพื้นบาน  ก็จะไดมอบสิ่งตาง ๆ ที่ไมใชศิลปะโบราณวัตถุไปใหแกพิพิธภัณฑสถานเหลานั้น  เพราะถาไมรับเขาไว
ในเวลานี้นับวันสิ่งของก็จะสูญไปไมสามารถจะรวบรวมอีกได  ฉะนั้น  ถาจะพูดวาพิพิธภัณฑสถานคือสถานที่รวบรวม
เก็บรักษาโบราณวัตถุก็ไมผิด  แตไมเพียงพอ  พิพิธภัณฑสถานในนานาประเทศไดพัฒนากิจการไปกวางขวางมากจนมี
ความสําคัญเปนทั้งศูนยกลางของชุมชน  (Community center)  และศูนยการศึกษา (Educational  center)  
ยิ่งกวานั้นความหมายของ "Museum"  นั้น  ในปจจุบันไดยุติตามคําจํากัดความของสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ  
หรือ ICOM  (International  Council of Museums)  ซึ่งไดใหคําจํากัดความของ "Museum"  ตามความหมายที่มีตอ
สังคมในปจจุบันดังนี้ 
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Definition of a Museum 
 
  A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and of 
its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates, and 
exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and his environment. 
  In addition to museum designates as such, ICOM recognizes that the follwing comply 
with the above definition: 

a) Conservation institutes and exhibition galleries permanently maintained by libraries and 
archive centre; 

b) Natural, archaeological, and ethnographic monuments and sites and historical monuments 
and sites of a museum nature, for their acquisition conservation and communication 
activities; 

c) Institutions displaying live specimen, such as botanical and zoological gardens, aquaria, 
vivaria, etc. 

d) Nature reserves; 
e) Science centre and  planetariums. 
 

 คําจํากัดความขางตนใหความเขาใจอยางชัดแจงวา  อะไรบาง  ที่ถือวาเปน  "Museum"  ในความหมายปจจุบัน  
และชี้ใหเห็นวาในปจจุบันพิพิธภัณฑสถานที่มากมายหลายประเภท  และมีหนาที่ทํานองเดียวกันคือ  รวบรวม สงวน
รักษา  ศึกษาวิจัย  และจัดแสดงสิ่งซึ่งเปนหลักฐานมีความสําคัญแกมนุษยและสิ่งแวดลอม  โดยมีความมุงหมายเพื่อการ
คนควา  การศึกษาและความเพลิดเพลิน  สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไมใชเปนเพียงวัตถุ  แตไดรวมถึงสิ่งที่มีชีวิต
ดวย  ความหมายของ   "Museum"  จึงไดกินความไปถึง  สวนสัตว  สวนพฤกษชาติ  วนอุทยาน  สถานที่สงวนสัตวน้ํา  
และสถานที่อันจัดเปนเขตสงวนอื่น ๆ  รวมทั้งโบราณสถานและแหลงอนุสรณสถาน 
   

1.3 ประวัติและพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถาน 
 
 พิพิธภัณฑสถานในภาษาอังกฤษคือ  "Museum"  มาจากคํากรีก หมายความวา " Temple of the Muses"  คือ
เทวาลัยของเทพธิดาทั้ง 9 ซึ่งลวนแตทรงคุณวุฒิในสรรพวิทยาการตาง ๆ  ที่ศึกษาเลาเรียนกันอยูในสมัยกรีกนั่นเอง  
เทพธิดาทั้ง  9  เปนลูกของเทพเจา  Zeus  และเทพี  Mnemosyne  ซึ่งเปนเทพีแหงความทรงจํา  (Goddess of 
Memory) เทพธิดาทั้ง  9  เกิดที่เชิงเขา  Olympus  มีนามดังนี้ 
 Clio   เทพธิดาแหงประวัติศาสตร  (Muse of History) 
 Urania    เทพธิดาแหงดาราศาสตร  (Muse of Astronomy) 
 Melpomene       เทพธิดาแหงโศกนาฏกรรม  (Muse of Tragedy) 
 Thalia    เทพธิดาแหงรอยกรองทํานองเริงรมยและเรื่องชนบท 
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(Muse of Comedy and Pastoral Verse) 
 Galliope  เทพธิดาแหงกาพย  (Muse of love Poetry) 
 Euterpe   เทพธิดากวีนิพนธทํานองเสนาะหรือดนตรี 
                             (Muse of lyric poetry of music) 
 Erato   เทพธิดาแหงกวีนิพนธเรื่องรัก   (Muse of love poetry) 
 Polyhymnia เทพธิดาแหงเพลงศักดิ์สิทธิ์  (Muse of Sacred song) 
 Terpsichore   เทพธิดาแหงการฟอนรํา  (Muse of dancing) 
    
 ความหมายของเทวาลัยของเทพธิดาทั้ง 9  แปลได  2  ประการ  ซึ่งตรงตามความหมายของพิพิธภัณฑสถาน
ในปจจุบันคือ   

1. หมายถึงสถานที่ซึ่งเปนที่รวบรวมของสรรพวิทยาการ อันกอใหเกิดแรงบันดาลใหคนที่จะศึกษา
และคนควาหาความรู   

2. เทพธิดาทั้ง 9 ยังมีแรงบันดาลใจใหเกิดคิดคํานึงและความเพลิดเพลินใหลืมทุกขความกระวน
กระวายใด ๆ ดวยเสียงเพลงและการฟอนรํา  ดังนั้นคํากรีกตามความหมายดั้งเดิมจึงยังคงตรงตาม
วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน  ซึ่งหมายถึงเปนสถานที่ซึ่งใหความรูและความ
เพลิดเพลินนั่นเอง 

  
สถาบันที่เรียกวา  "Museum"  ปรากฏขึ้นเปนแหงแรกที่เมืองอเลกซานเดรียประเทศอียิปตราว  300 ป กอน 

คริสตกาล  เรียก  The Museum of Alexandria ต้ังขึ้นโดย Ptolemy Philadelphus  สถานที่นี้ถือกันวาเปน
พิพิธภัณฑสถานแหงแรกของโลก  แตขณะเดียวกันก็มีผูคัดคานแยงวา  The museum of Alexandria นั้น  ความจริง
เปนสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของกรีกในยุคนั้นไมใชพิพิธภัณฑสถาน  แตอยางไรก็ตาม    หากพิจารณาดูหนาที่
และบทบาทของพิพิธภัณฑสถานในปจจุบันแลว The Museum of Alexandria ก็ถือเปนพิพิธภัณฑสถานได   สถาบัน
นี้ต้ังอยูเปนสวนหนึ่งของพระราชวังมีหองบรรยาย   หองโถงรวบรวมจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ  มีสวนพฤกษชาติ
และสวนสัตวรวมอยูดวย  ฉะนั้น  จึงกลาวไดวาเปนทั้งมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑสถานรวมอยูดวยกันนั่นเอง  วัตถุที่
รวมไวก็มีหลายประเภทไดแกวัตถุที่เนื่องในศาสนา  การแพทย  ภูมิศาสตร  สัตวศาสตร  ปรัชญา และศิลปะในปจจุบัน
นี้มหาวิทยาลัยทั่วไปก็มีพิพิธภัณฑสถานไวสําหรับศึกษาคนควา  เปน  University  Museum  ฉะนั้น  ถาไมถือวา The 
Museum of Alexandria   เปนพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนโดยตรงก็ถือวาเปนพิพิธภัณฑสถานในมหาวิทยาลัย
เปนแหงแรกของโลกได 
 อยางไรก็ตาม  แมวา The Museum of Alexandria จะถือไดวาเปนกําเนิดของพิพิธภัณฑสถานในปจจุบันก็
ตาม  แตโดยทั่วไปในยุคของกรีกไมมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานที่แหงอื่น  อันจะเปนลักษณะของพิพิธภัณฑสถาน 
อยางปจจุบัน 
 ในสมัยโรมัน  ก็ปรากฏมีความคิดเรื่องจัดต้ังพิพิธภัณฑสถาน  โดยเฉพาะในพระราชวัง  มีหองแสดง
ภาพเขียนและจัดหองใหมีแสงสวางเพื่อแสดงภาพดวย  นอกจากนั้นยังปรากฏมีพิพิธภัณฑสถานกลางแจงของพระเจา  
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Hadrian  ที่เมือง  Tribur  พระเจา  Hadrian  โปรดใหจําลองสถานที่ซึ่งมีช่ือเสียงของกรีกโบราณมาสรางไว  จึงเทากับ
เปนพิพิธภัณฑสถานกลางแจงจําลองโบราณสถานของกรีกทํานอง open air museum of models of monuments 
 ในสมัยกลางของทวีปยุโรป  เปนสมัยที่คนนึกถึงอดีตนอยที่สุด  บานเมืองวุนวายกันดวยเรื่องศาสนา  การ
รวมรวมสมบัติและวัตถุที่มีคุณคายังคงดําเนินอยู แตเปนลักษณะของการสะสมทรัพยสมบัติและของเกาแก  ตลอดจน
ของแปลกประหลาดของบรรดากษัตริยขุนนางที่ยิ่งใหญ  และทรัพยสมบัติของวัด  ในสมัยที่วัดมีอํานาจ  วัดไดรวบรวม
สะสมสมบัติไวมาก  ทั้งโบราณวัตถุและของแปลกประหลายที่นักทองเที่ยวและพระธุดงคนํามาจากประเทศอื่นๆ 
จัดเปนของหายาก  (Rarities)  และของประหลาด (curiosities) ฉะนั้น ทั้งวัดและวังจึงมีคลังสมบัติสวนตัวแตไมเปด
ใหประชาชนไดชม 
 ระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวตอระหวางสมัยกลางกับสมัยฟนฟูศิลปวิทยาในทวีปยุโรปพุทธศตวรรษที่  16 - 20 
ความคิดเห็นในเรื่องการเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติเริ่มเปลี่ยนแปรไป  กลาวคือ  เปลี่ยนความคิดในเรื่องคํานึงถึงราคา
สิ่งของที่คิดมูลคาเปนเงินตราเปลี่ยนเปนความคิดถึงคุณคาของวัตถุในดานจิตใจหรือคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 
(Spiritual value) 
 

พิพิธภัณฑสถานในสมัยฟนฟูศิลปวิทยา 
พัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานเริ่มขึ้นในยุคฟนฟูศิลปวิทยา  (Renaissance period)  มนุษยในยุคโบราณไม

สนใจในอดีตหรืออนาคต  ครั้นมาถึงยุคกลางในยุโรป  มนุษยดูถูกอดีตเพราะเขาใจเอาวาตนเปนผูสรางอารยธรรมแผน
ใหม  คือ  อารยธรรมอันเนื่องจากคริสตศาสนาครั้นมาถึงยุคฟนฟูศิลปวิทยา  ชาวยุโรปเริ่มรูสึกตัว  มีความคิดถึงเรื่อง
อดีตและอนาคต  โดยเฉพาะเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่เคยรุงเรืองมาแลวในอดีต 
 ต้ังแตพุทธศตวรรษที่  19  เปนตนมาบรรดาเจานายและขุนนาง  ไดมีการรวบรวมทรัพยสมบัติและศิลปวัตถุ
กันมาก  โดยทั่วไปก็เพื่อแสดงความมั่นคั่งโออวดกัน  เชน  Duke de Berry  แหงฝรั่งเศส  ไดรวบรวมของที่มีคาทั้ง
ศิลปวัตถุและวัตถุทางธรรมชาติวิทยา  สัตวตาง ๆ และสรางสวนพฤกษชาติและยังไดรวบรวมรูปกษัตริยเจานายและ
พระ  อันเปนลักษณะของการบูชาวีรบุรุษในยุคฟนฟูศิลปวิทยาดวย 
 ในพุทธศตวรรษที่  20  นี้เอง  คําวา  "Museum"  ปรากฏขึ้นที่เมือง  Florence เมื่อคลังสมบัติของ  Cosimo  
Medicis  ถูกเรียกวา  "Museum"  ใน พ.ศ. 1977  ไดมีการทําบัญชีของมีคาของตระกูล  Medicis  ซึ่งเปนตระกูลเจาผู
ครองนคร  ไดสะสมกันไวหลายช่ัวคนมีทั้งสมบัติอันเปนของมีคาและศิลปวัตถุ  ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม  
พิพิธภัณฑสถานของตระกูล  Madicis เปนตนเคาของพิพิธภัณฑสถานศิลปในปจจุบัน  ปรากฏวามีพิพิธภัณฑสถาน
สวนบุคคล  (Private Museum) ก็ปรากฏวาไดเปดโอกาสใหศิลปนชมวัตถุไดดวย 
 ความเจริญของพิพิธภัณฑสถานในพุทธศตวรรษที่  20  เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีกอน  แลวจึงแผไปในบรรดา
ประเทศตางๆ ในยุโรป  ในกรุงโรม  สันตะปาปาก็ไดเริ่มงานพิพิธภัณฑสถาน  Pope Sinte IV  สรางพิพิธภัณฑสถาน  
Capitole  ขึ้นใน พ.ศ. 2014  ไดแยกประเภทวัตถุจิตรกรรมประติมากรรมไวเปนระเบียบ  และไดเปดโอกาสให
ประชาชนเขามาชมไดดวย 
 เริ่มแตพุทธศวรรษที่  21 - 22  เจานายและขุนนางผูมีตระกูลไดรวบรวมและสะสมสิ่งของกันอยางกวางขวาง 
และเรียกสถานที่ที่เก็บรักษาตาง ๆ กันไดแกคําวา  Museum , gallery, closet , chambre  และ  cabinet  เปนตน เปน
ยุคที่ต่ืนตัวในศิลปะกรีกและโรมัน  ช่ืนชมวัฒนธรรมความงามของศิลปะมากกวาจะคิดถึงมูลคาเปนราคา  ทัศนคติของ
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คนไดเปลี่ยนไป  ทัศนคติในการสะสมรวบรวมมุงไปทางคุณคาทางจิตใจและปญญา (Spiritual and intellectual 
qualities) มากกวาจะแสดงความมั่งคั่งร่ํารวยดังแตกอน  บรรดานักปราชญและศิลปนก็ไดรับการเชิดชูยกยองอยางสูง  
เชน  Leonardo da Vinci, Michael Angelo, Raphael Rembrandt  และคนอื่น ๆ 
 ในยุคนี้กษัตริยรวบรวมศิลปวัตถุไวมากก็ไดแกกษัตริยอังกฤษ  ฝรั่งเศส  และ ออสเตรีย  พระเจา  Charles I 
(1625 - 1649)  แหงอังกฤษ  เปนนักรวบรวมศิลปวัตถุที่ยิ่งใหญที่สุดในพุทธศตวรรษที่  22  กษัตริยฝรั่งเศสหลายองค
ไดทรงรวบรวมศิลปวัตถุไวมากเชนกัน 
 นอกจากฟนฟูทางดานศิลปวัฒนธรรมแลว  ในสมัยนี้ยังเปนสมัยของการคนพบและการพัฒนาการดาน
วิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ  อีกดวย  วิชาโบราณคดีไดเกิดขึ้นและไดกลายเปนกุญแจดอกสําคัญที่ไขไปสูความกาวหนา
ในวิชาประวัติศาสตร  และนําไปสูการคนพบอารยธรรมโบราณสมัยกรีกและโรมัน 
 ขณะเดียวกันการศึกษาวิทยาศาสตรทําใหเกิดความเขาใจเรื่องโลก  เรื่องระบบสุริยะเกิดการเดินเรือรอบโลก  
การเดินเรือของ  Columbus และ Vasco da Gama  ไดเปดเสนทางใหมรอบโลกอันเปนผลใหเกิดระบบอาณานิคม
ขึ้นในเวลาตอมา  แตกิจการดานพิพิธภัณฑสถานยังไมไดกาวหนาไกลไปกวาสภาพของพิพิธภัณฑสถานสวนบุคคล  
แมวาวัตถุที่รวบรวมกันไวนั้นสามารถแยกแยะแบงประเภทไดทั้งดนศิลปะ  วิทยาศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณคดี 
มานุษยวิทยาแลวก็ตาม แตก็ยังไมมีพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน  (Public museum)  โดยแทจริง 
   

1.4 การจัดตั้งพิพิธภัณฑสําหรับประชาชน 
 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแตพุทธศตวรรษที่  22 - 23  ไดเกิดมีความกดดันและตื่นตัวสนใจ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภายิ่งขึ้น  ประชาชนตื่นตัวทางการศึกษาทั่วไป  ในพุทธศตวรรษที่  22  
สมบัติของเจานายและขุนนางเริ่มกระจัดกระจาย  ดังจะเห็นได  เชน  สมบัติของพระเจา   Charles I  แหงอังกฤษ  ซึ่ง
เปนนักรวบรวมศิลปวัตถุผูยิ่งใหญที่สุด   เมื่อหมดอํานาจ  Cromwell   ไดนําศิลปวัตถุเหลานี้ออกขายทอดตลาดเสียใน
ระหวาง  พ.ศ. 2193 - 2196  เปนเหตุใหศิลปะโบราณวัตถุกระจัดกระจายจากราชสํานักอังกฤษ  แพรออกไปอยูใน
ประเทศตาง ๆ ในยุโรปอันเปนผลใหเกิดประโยชนแกชนช้ันสามัญในกาลตอมา 
 ที่เมือง  Oxford  พิพิธภัณฑสถานสวนตัวของ  John Tradescant ไดเปดใหประชาชนเขาชม  มีการจัดพิมพ
รายการศิลปวัตถุ  และแยกประเภทสิ่งของเปนหมวดหมู  เชน  เงินตรา  ศิลปวัตถุ  ของใช  วัตถุทางธรรมชาติและอื่นๆ 
และมีสวนพฤกษชาติ  เรียก Tradescant Park เปดใหประชาชนเขาชม  ตอมาเมื่อบุตรชายคนเดียวของ John 
Tradescant  ถึงแกกรรมในป  พ.ศ.  2202  เขาไดยกพิพิธภัณฑสถานใหแก  Elias Ashmole  เพื่อจะไดยกใหแก
มหาวิทยาลัย  Oxford ตอไป  และ Elias Ashmole  ก็ไดยกพิพิธภัณฑสถานนี้รวมทั้งสมบัติสวนตัวที่รวบรวมไวเองก็
สมทบยกใหมหาวิทยาลัยทั้งหมด   มหาวิทยาลัย  Oxford  ก็ไดจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานและเปด
พิพิธภัณฑสถานขึ้นใน พ.ศ. 2226  ในอาคารนี้มีหองสมุดและหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวย 
 ตอมาพิพิธภัณฑสถานแหงใหมของอังกฤษก็เริ่มขึ้น  คือ  British  Museum ซึ่งกําเนิดจากหองสมุดของ  
Lord Cotton  ยกใหแกรัฐบาลใน  พ.ศ. 2296  จึงไดรวบรวมหองสมุดและพิพิธภัณฑสถานสวนบุคคลอื่น ๆ รวมกัน
เขาจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสรางอาคารขึ้นใหมจนเปนสถาบัน  ซึ่งมีหองสมุดและพิพิธภัณฑสถานรวมอยูดวยกัน  เมื่อ
จัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานแลว  ไดมีผูใหศิลปวัตถุเพิ่มอีกมาก    โดยเฉพาะพวกประติมากรรมกรีกและโรมัน  และ
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ไดรับของสําคัญ ๆ เชน  Lord Elgin ไดนํารูปหินออนจากวิหาร  Parthenon  มาใหพิพิธภัณฑสถานแหงนี้  ตอมาเมื่อมี
ของมากขึ้นจึงไดขยายสรางอาคารใหมเสร็จในป  พ.ศ. 2378 
 เมื่ออังกฤษจัดตั้งระบบรัฐสภาขึ้นในพุทธศตวรรษที่  23  อํานาจของกษัตริยถูกจํากัดลง  อเมริกาซึ่งเปนอาณา
นิคมอยูก็ประกาศอิสระภาพ  ต้ังรัฐบาลประชาธิปไตยขึ้นใน พ.ศ. 2326  การปฏิวัติของอเมริกาอาจกลาวไดวาเปน
ตัวอยางใหชาวโลกเห็นไดวาการกบฏตอระบบกษัตริยมีผลสําเร็จอยางงดงาม และไดเปนอิทธิพลอยางหนึ่งตอการ
ปฏิวัติในฝรั่งเศสใน  พ.ศ. 2332 (1789)  และเปนผลใหแคนาดาและออสเตรเลียประกาศเปนประเทศอิสระ  มีรัฐบาล
ของตนเองในเวลาตอมาดวย 
 ความคิดในเรื่องประชาธิปไตยเปนสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและทางสังคมในหลายประเทศ
ทีเดียว  แมวาในหลักการของแตละประเทศจะมีขอแตกตางกันบางเชน ประชาธิปไตยของอเมริกาเนนในเรื่องการให
โอกาสอันเสมอภาคแกทุกคน (equality of opportunity for all)  ในขณะที่ฝรั่งเศสเนนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ  เสมอภาพ  
และภราดรภาพ (Liberty, Equality, Fraternity)  
 อิทธิพลสําคัญของความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่มีตอพิพิธภัณฑสถานก็คือความตองการทางการศึกษาสําหรับ
ประชาชนทั่วไป  ทั้งอเมริกา  และฝรั่งเศส  ไดแสดงใหเห็นความสามารถในทางสติปญญาของสามัญชนวาทุกคน
สามารถเรียนไดเทากัน  ฉะนั้น  ความรูสูง รสนิยมสูง  การชื่นชมในศิลปะความงามและอื่น ๆ ไมใชมีไวสําหรับคน
ช้ันสูงเพียงช้ันเดียว  แตตองเปนของคนทุกคน  และความคิดความรูสึกที่ทําใหความตองการทางการศึกษาสําหรับ
ประชาชน (Popular education)  เพิ่มขึ้นทุกที  และความตองกการนี้ก็เปนอิทธิพลในความกาวหนาของ
พิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนไดเปดขึ้นกอนหนานั้นแลว  คือ British Museum ใน ประเทศอังกฤษ (ค.ศ. 1753)  
Charleston Museum ในสหรัฐอเมริกา  (ค.ศ. 1776)  แตอยางไรก็ตามพิพิธภัณฑสถานที่เปดขึ้นในคริสตศตวรรษที่  
18  นี้  ยังไมไดตระเตรียมบริการเพื่อประโยชนของประชาชนอยางจริงจังนัก  โดยเฉพาะ  British Museum ในกรุง
ลอนดอนในชั้นแรกไดวางกฎเกณฑมากมายในการขออนุญาตเขาชม  ไมไดเปดตอนรับประชาชนอยางทุกวันนี้  
พิพิธภัณฑสถานที่พระราชวัง  Louvre  เมื่อเปดแลวไมนานก็ตองปดไป  แลวเปดขึ้นใหมเมื่อ  พ.ศ. 2342  ปรากฏมี
ภาพเขียน  537  ภาพ  ศิลปวัตถุ  504  ช้ิน  มีกําหนดปดเปดสําหรับศิลปนและประชาชน  แบงวันกัน  ภายหลังได
รวบรวมศิลปวัตถุไดอีกมากมาย  นอกจากนั้นเมื่อวิชาโบราณคดีเจริญขึ้นไดมีการขุดคนแหลงโบราณสถาน  ก็เปนผล
ใหไดศิลปวัตถุมาเขาพิพิธภัณฑสถานมากขึ้น  ใน พ.ศ.  2369  ไดเปดแผนกอียิปตในพิพิธภัณฑสถาน  Louvre  มี   
Champollion  เปนภัณฑารักษ  พ.ศ. 2379  เปดแผนก   Assyria  ขึ้นหลังจากการขุดคนที่   Khorsabak 
 นอกจากพิพิธภัณฑสถาน  Louvre  แลว  หลังการปฏิวัติ ไดเกิดพิพิธภัณฑสถานในประเทศฝรั่งเศสมากแหง
ในหัวเมืองทั่วไป    พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีและประวัติศาสตรก็เจริญขึ้นควบคูกับพิพิธภัณฑสถานศิลปะ   มีการ
จัดตั้งสมาคมโบราณคดีฝรั่งเศสขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2377  พระราชวัง   Versailles  ก็ไดเปดเปนพิพิธภัณฑสถาน  เมื่อ  พ.ศ. 
2380  จัดแสดงภาพเขียนเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของประเทศฝรั่งเศส  และเพื่อหวังผลทางการเมืองในอันจะ
ประสานกันระหวางระบบการปกครองแบบเกาและระบบใหม  พระเจา  Napoleon  ที่  3  โปรดใหมีการขุดคน
โบราณวัตถุและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานโบราณคดีขึ้นในปราสาทโบราณชื่อ  Chateau  de St. Germain-en-Laye  
และตอมาก็ไดเกิดพิพิธภัณฑประติมากรรมเปรียบเทียบขึ้นที่ปารีสโดยรวบรวมรูปจําลองประติมากรรมกรีกและโรมัน
เพื่อการศึกษาและพิพิธภัณฑสถานโบราณแหงนี้ไดพัฒนาจําลองภาพเขียนและโบราณสถานดวย  ปจจุบันเรียกวา
พิพิธภัณฑสถานโบราณสถาน 
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 ในศตวรรษเดียวกันนี้  พิพิธภัณฑสถานในยุโรปก็ไดเจริญขึ้นอยางกวางขวาง  ในประเทศเยอรมันมีการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เพื่อประโยชนในการศึกษาประวัติศาสตรอารยธรรมของประเทศ  เมือง  Munich, Cologne  
และ  Berlin  เปนเมืองสําคัญในดานกิจการพิพิธภัณฑสถาน  มีการสรางอาคารพิพิธภัณฑสถานเลียนแบบ
สถาปตยกรรมกรีกโรมัน  ซึ่งตางกับในประเทศฝรั่งเศสที่นิยมจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานในอาคารโบราณ 
 ในพุทธศตวรรษที่  24  นั้น   หลายประเทศไดจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน (Public museum)  
และสวนใหญจัดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  (National Museum)   เปนสถานที่รวบรวมสงวนรักษาวัตถุที่เปน
สมบัติทางวัฒนธรรมชาติ  แตในระยะเริ่มแรกที่มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชนนั้น  พิพิธภัณฑสถาน
ตองรวบรวมวัตถุ  จึงไดเปดรับของบริจาคจากประชาชนทั่วไป  และดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหพิพิธภัณฑสถานในแง
หนึ่งวาเปนสถานที่ซึ่งประชาชนสามารถสงสมบัติเขาไปเก็บไวเปนการถาวรชั่วกาลนานไมสูญสลาย  เลยทําให
พิพิธภัณฑสถานถูกเขาใจไปในแงที่วาเปนคลังสมบัติ  หรือคลังวัตถุเก็บของเกาของโบราณที่ไมใชแลว  โดยเหตุที่
รวบรวมของนานาชนิดซึ่งอาจไมมีความสัมพันธกันเลย  ยิ่งกวานั้นยังกลายเปนสถานที่เก็บของแปลกประหลาดอีกดวย  
แทจริงของประเภทแปลก ๆ นั้นอาจมีคุณคาในการศึกษาวิชาธรรมชาติวิทยา  แตที่กลายเปนของประหลาดก็เพราะอยู
ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ เชน  ศิลปวัตถุโบราณวัตถุ  ซึ่งขาดความสัมพันธกับแขนงวิทยาศาสตร วัตถุในแขนงวิทยาศาสตร
เลยกลายเปนของประหลาดไป  (เชน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร  มีไมกลายเปนหิน  หรือ  Wood fossil  มี
เหล็กไหลและลูกอุกาบาต  ไขนกกระจอกเทศ  เปนตน  ซึ่งจัดเอาไวในหองของแปลกประหลาด) 
 ประการสําคัญที่ควรจะชี้ใหเห็นก็คือ  ในพุทธศตวรรษที่  24  แมจะมีพิพิธภัณฑสถานมากขึ้นแลวแต
ประชาชนทั่วไปยังมองเห็นเปนสถานที่แปลกนาทึ่ง   เปนที่ซึ่งนักปราชญและนักศึกษาไดใชเปนสถานที่คนควา  แต
อยางไรก็ตามอาจกลาวไดวา  ยุคปจจุบันของพิพิธภัณฑสถาน  (era of the modern museum)  เกิดขึ้นเมื่อ
พิพิธภัณฑสถานเริ่มมีบทบาทสงเสริมการศึกษาแกประชาชนในพุทธศตวรรษที่  24  นักเรียนอาจจะไปชม
พิพิธภัณฑสถานเริ่มพัฒนาขึ้นในพุทธศตวรรษที่  25  นี้เอง 
 ความเจริญของพิพิธภัณฑสถานในดานการขยายกิจการ  ทําใหเกิดการแบงเปนประเภทตาง ๆ เริ่มขึ้นตั้งแต
พุทธศตวรรษที่  24  เปนตนมา 
 
1.5 พิพิธภัณฑสถานเกิดขึ้นสืบเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยี 
 
 ในคริสศตวรรษที่  19  หรือพุทธศตวรรษที่  24  เปนสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม  เริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษกอน  
แลวจึงแผไปทั่วโลก  เริ่มเปลี่ยนแปลงดวยอุตสาหกรรมทอผาแลวจึงขยายไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เมื่อมีการ
ประดิษฐเครื่องจักรเครื่องกลตาง ๆ มากขึ้นความตองการกําลังที่จะหมุนเครื่องจักรก็ทําใหเกิดกําลังไอน้ําและ
กําลังไฟฟาในสมัยตอมา  ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสืบเนื่องมาจากผลงานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(Science and Technology)  มีผลใหเกิดการคมนาคมสื่อสารที่สะดวกมากขึ้นดังทุกวันนี้และความเจริญทางดาน
อุตสาหกรรมของโลก  ไดมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในวงการพิพิธภัณฑสถานในเวลาตอมา 
 ในประเทศอังกฤษไดมีการจัดงานแสดงอุตสาหกรรมระหวางชาติขึ้นที่กรุงลอนดอนที่พระราชวังแกว 
(Crystal Palace)  เมื่อ  พ.ศ. 2394  เปนงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ  (The Great Exposition or the International 
Fair) และผลจากงานแสดงผลิตผลทางอุตสาหกรรมไดแสดงใหโลกเห็นวา  ความเจริญทางอุตสาหกรรมไดกอใหเกิด
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ความเสื่อมในแงคุณคาของศิลปะ  เพราะเครื่องจักรไมสามารถผลิตงานที่ประณีตอยางงานฝมือได  จึงเกิดความคิดวา
งานศิลปะของชางฝมือนับวันจะหมดไป  และควรที่จะสะสมงานศิลปะเขาไว  ดังนั้น  ในประเทศอังกฤษจึงเกิดมีการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปตกแตง  (decorative  art)  ขึ้นโดยพระเสาวนียของพระนางเจาวิกตอเรีย โปรดใหจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสถาน  Victoria and Albert Museum  ขึ้นในกรุงลอนดอนในป  พ.ศ. 2395  นับเปนกาวใหมในวงการ
พิพิธภัณฑสถานที่มีการรวบรวม งานศิลปะประยุกตหรือประณีตศิลป  งานฝมือเกา ๆ เขาไวเปนตัวอยางของงานศิลปะ
ตกแตงของศิลปนหรือชางฝมือสมัยตาง ๆ อันเปนแรงดลใจแกคนรุนหลัง ๆ และใน พ.ศ. 2400 ในพิพิธภัณฑสถาน  
Victoria and Albert   ไดรวบรวมศิลปอุตสาหกรรมเขาไวดวยและเรียกช่ือวา  National Museum of Decorative and 
Applied Arts,  Victoria and Albert  เปนที่รวบรวมศิลปวัตถุตาง ๆ ไดแกประติมากรรม  เครื่องเรือน  เครื่องแตงกาย
นักรบ  เครื่องประดับ  (Jewelry)  เครื่องถวยชาม  เครื่องเงิน  เครื่องแกว  เครื่องชอนสอม  มีด พรม นาฬิกา  ฯลฯ  
นับเปนกาวใหมในวงการพิพิธภัณฑสถานที่คนเริ่มต่ืนตัว  รวบรวมของที่มีคุณคาในอดีตที่กําลังจะสูญสิ้นไปเพื่อหวัง
ผลในอนาคต  ยิ่งกวานั้นพิพิธภัณฑสถานแหงนี้ยังไดเริ่มกิจกรรมดานการศึกษา  คือมีการใหยืมวัตถุแกโรงเรียนศิลปะ  
แลวขยายกิจกรรมมีการจัดศิลปวัตถุหมุนเวียนไปจัดแสดงในหองศิลปะหรือพิพิธภัณฑสถานศิลปะในตางจังหวัดดวย 
 เมื่ออังกฤษจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานศิลปะตกแตงหรือประณีตศิลปขึ้นแลว  พิพิธภัณฑสถานประเภทนี้ก็ได
แพรหลายทั่วไป  ในฝรั่งเศสไดมีการจัดแสดงวัตถุนานาชาติขึ้นใน  พ.ศ.  2398  และก็มีผลใหเกิดพิพิธภัณฑสถานและ
สมาคมศิลปะตกแตงขึ้น  และมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานผาขึ้นที่เมือง  Lyons   เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริม
อุตสาหกรรมผาของประเทศ  และในประเทศเยอรมันก็ไดจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานประเภทนี้ขึ้นเชนเดียวกัน 
 พิพิธภัณฑสถานศิลปะตกแตงไดมีพัฒนาการตอไป  บางประเทศจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานศิลปะประยุกต
และวิทยาศาสตรประยุกต  (Applied Arts and Science)  แสดงวิวัฒนาการของงานฝมือไปสูเครื่องจักรกล 
 ในครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่  24  เปนตนมา  มนุษยไดมีความคิดคํานึงถึงอดีตมาก  ผลสืบเนื่องมาจากการ
ทําลายในสงครามปฏิวัติเรื่อยมาจนถึงความเจริญทางดานเทคโนโลยีซึ่งทําใหงานฝมือเกา ๆ สูญไป  ความเจริญทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น  มนุษยก็เปนหวงอนาคตซึ่งนับแตจะมีความเจริญกาวหนาไปไมหยุดยั้ง  จึงไดเกิดความคิดที่
รวบรวมของเกาที่กําลังจะสูญ  ไมเพียงเฉพาะแตศิลปะวัตถุหรือประณีตศิลปแตไดรวบรวมศิลปะเขาของเครื่องใชอัน
เปนวัฒนธรรมพื้นบานดวย  จึงทําใหเกิดพิพิธภัณฑสถานแขนงใหม  คือ  พิพิธภัณฑสถานชาติวงศวรรณา  (Museum 
of ethnography)  หรือชาติพันธุวิทยา (Museum of ethnology) อยางหนึ่ง  และพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  (Folk Museum) 
และพิพิธภัณฑสถานกลางแจง (Open-Art-Museum)  ขึ้นอีกดวย  ซึ่งทั้งสองแขนงนี้ก็อยูในเรื่องของชาติพันธุวิทยา
นั่นเอง 
 เมื่อมีความเจริญทางเทคโนโลยี  ซึ่งเปนผลจากอัจฉริยะของมนุษย  ก็เปนที่ยกยองเชิดชูจึงมีการเก็บรักษาสิ่ง
ซึ่งเปนผลประดิษฐทางวิทยาศาสตร  เชน  เครื่องจักร  เครื่องยนตตาง ๆ   เปนตน จึงเกิดมีพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีขึ้น (Museum of science and technology) เชน พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรที่ลอนดอน 
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1.6 การเคลื่อนไหวของกิจการพิพิธภัณฑสถานในปจจุบัน 
 
 ดังกลาวแลววายุคปจจุบันของพิพิธภัณฑสถาน (era of the modern museum) เกิดขึ้นเมื่อพิพิธภัณฑสถาน
หันมาทําหนาที่สงเสริมการศึกษาแกประชาชนอยางจริงจัง ในคริสตศตวรรษที่ 20 นี้เองที่พิพิธภัณฑสถานไดมีการ
เคลื่อนไหวและพัฒนาการภายใตอิทธิพลของสังคมและการศึกษา ทําใหกลายเปนศูนยกลางของชุมชนและ
สถาบันการศึกษาอยางแทจริง 
 พิพิธภัณฑสถานที่ทันสมัยในปจจุบันจะดําเนินกิจการเพื่อสนองความตองการของประชาชนตาม
วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑสถานในการที่จะใหการศึกษาและความเพลิดเพลินแกประชาชนทุกประเภทและทุกวัย 
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพิพิธภัณฑสถานก็คือ เทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
และเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยก็เปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงกิจการดานการศึกษาของพิพิธภัณฑสถาน
นั่นเอง 
 ต้ังแตตนคริสตศตวรรษที่ 20 เรื่อยมานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในดานการศึกษามาก โดยเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกา  ต้ังแต ค.ศ. 1920  เรื่อยมา ไดมีการต่ืนตัวในแผนการศึกษากาวหนา (progressive education) อันมี
ผลถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการพิพิธภัณฑสถานดวย พิพิธภัณฑสถานไดหันมาสนใจกับเยาวชนมากขึ้น จนเปนเหตุให
พิพิธภัณฑสถานเพื่อประโยชนของเด็กโดยตรงคือ  พิพิธภัณฑสถานสําหรับเด็ก (children's museum) จัดขึ้นตาม
ความเชื่อในแนวการศึกษาที่คํานึงถึงพัฒนาการของเด็กวา ความตองการและความสนใจของเด็กตางกับผูใหญและ
กระบวนการในการเรียนรูก็ตางกัน ฉะนั้น สิ่งที่เหมาะสมสําหรับผูใหญจึงไมเหมาะสมสําหรับเด็ก พิพิธภัณฑสถานที่
จัดสําหรับผูใหญจึงมีประโยชนนอยสําหรับเด็ก อยางไรก็ตามเมื่อเกิดพิพิธภัณฑสถานสําหรับเด็กขึ้น ก็ไดมีการ
วิพากษวิจารณกันมาก  มีทั้งฝายสนับสนุนและคัดคาน แตผลดีก็คือเปนผลใหเกิดการตื่นตัวกันขึ้นในวงการ
พิพิธภัณฑสถานทั่วไป ทําใหพิพิธภัณฑสถานทั้งหลายหันมาสนใจปรับปรุงกิจการและบริการแกเยาวชนซึ่งถูก
มองขามมาชานาน ฉะนั้นพิพิธภัณฑสถานทั้งหลายในปจจุบันจึงพยายามปรับปรุง ทั้งการจัดนิทรรศการและจัด
กิจกรรม เพื่อที่จะใหเปนประโยชนในการศึกษาแกคนทุกประเภท ทุกวัย และเห็นไดวาหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานได
เกี่ยวของกับงานการศึกษามากขึ้นเปนลําดับ ปจจุบันนี้พิพิธภัณฑสถานมีการเคลื่อนไหวในการพัฒนาการศึกษามาก 
โดยเฉพาะภายหลังมหาสงครามโลกครั้งหลังนี้เรื่อยมา 
 
   
1.7 การแบงประเภทของพิพิธภัณฑสถาน 
 
 การแบงประเภทของพิพิธภัณฑสถาน  แบงได  2  ทาง  คือ  แบงตามลักษณะของการบริหาร  หรือผูเปน
เจาของอยางหนึ่ง  กับแบงตามลักษณะของสิ่งที่รวบรวมไว  หรือตามแขนงวิชาอีกอยางหนึ่ง 
 พิพิธภัณฑสถานตามลักษณะการบริหารหรือผูเปนเจาของ  ไดแก  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
พิพิธภัณฑสถานแหงรัฐ  พิพิธภัณฑสถานเทศบาล   พิพิธภัณฑสถานจังหวัด   พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย  
พิพิธภัณฑสถานโรงเรียน  พิพิธภัณฑสถานเอกชน  เปนตน   การแบงดังกลาวแสดงถึงลักษณะการควบคุมหรือผูเปน
เจาของ  เชน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็แสดงวาเปนของรัฐบาลแหงชาตินั้น  พิพิธภัณฑสถานเทศบาลก็ขึ้นอยูกับ
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เทศบาล  พิพิธภัณฑสถานเอกชนก็เปนของเอกชน  ดังนี้เปนตน  แตพิพิธภัณฑสถานดังกลาวแตละแหงอาจจะเปน
พิพิธภัณฑสถานในวิชาการแขนงตาง ๆ กันได 
 พิพิธภัณฑสถานในดานแขนงวิชาการ  ไดแก  ศิลปะ  ประวัติศาสตร  วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา  เปนตน  
พิพิธภัณฑสถานใน สมัยเริ่มแรกกิจการก็มิไดมีการแบงแยกประเภท  แตเปนพิพิธภัณฑสถานรวมวิชาการทุกแขนง  
ตอมาเมื่อวิทยาการในโลกเจริญกาวหนาขึ้นและมีการรวบรวมของมากประเภทจํานวนมากขึ้น  จึงเริ่มแบงประเภท  
แยกศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร  พิพิธภัณฑสถานที่ ต้ังมาชานานมีวัตถุในแขนงวิชาตาง ๆ ทั้งศิลปและ
วิทยาศาสตรก็จัดแบงออกเปนแผนก ๆ สวนพิพิธภัณฑสถานที่ต้ังขึ้นภายหลังก็พยายามจํากัดเปนประเภท  และนับวัน
พิพิธภัณฑสถานยิ่งเฉพาะเจาะจงเปนชนิดหนึ่งชนิดใดมากขึ้นทุกที  บางแหงจัดแสดงสิ่งของเพียงอยางเดียว  เชน  
พิพิธภัณฑสถานเรือไวกิ้ง  พิพิธภัณฑสถานอะตอมมิค  เปนตน  ไดมีผูพยายามรวบรวมชนิดของพิพิธภัณฑสถานเขา
เปนกลุมเปนหมวด  บางทานไดแยงเปน  3  หมวดใหญ  คือ  ศิลปะ วิทยาศาสตร  และประวัติศาสตร  บางทานแบง
ออกเปน  4  หมวด  คือ  ศิลปะ  เทคโนโลยี  ธรรมชาติวิทยา  และมานุษยวิทยา  หรือถาแบงอยางกวาง ๆ ก็มีเพียง  2  
คือ  วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร  หรือเรื่องของ  มนุษยและธรรมชาติ นั่นเอง 
 เมื่อสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติหรือ  ICOM จัดตั้งคณะกรรมการระหวางชาติวาดวยพิพิธภัณฑสถาน
แขนงตาง ๆ ก็ไดพิจารณาถึงชนิดของพิพิธภัณฑสถานซึ่งแพรหลายอยุในปจจุบัน  ในการสัมมนาของ  UNESCO  
เรื่องบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถาน  (The Educational Role of Museums)  ที่ประเทศ บราซิล  เมื่อ พ.ศ. 
2501  ไดแบงประเภทของพิพิธภัณฑสถานในการอภิปรายไว  รวม 9 ประเภทไดแก 

1. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ (Art museums) 
2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม  (Modern Art museums) 
3. พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีและประวัติศาสตร (Archaeology and History museums) 
4. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิทยาและพื้นเมือง  (Ethnology and Folklore museums) 
5. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ( Natural Science museums) 
6. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Museums of science and technology) 
7. พิพิธภัณฑสถานสวนภูมิภาค  (Regional museums) 
8. พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง (Specialized museums) 
9. พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย (University museums) 

 
  อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาถึงพิพิธภัณฑสถานที่มีอยูในปจจุบัน  หรือที่นิยมจัดตั้งกันอยูทั่วไป  มี
ชนิดตาง ๆ  ไดแก 
 
  1.  พิพิธภัณฑสถานประเภททั่วไป   หรือประเภทรวม  ซึ่งเรียกวาเปน  General Museum  หรือ  
Encyclopedia Museum จัดเปนพิพิธภัณฑสถานประเภทแรก  เมื่อมีการจัดตั้ง  Public museum หรือ  National 
museum  ขึ้น  ในชั้นแรกก็เปนประเภทรวมวิชาการทุกแขนง  ทั้ง ศิลปะ  โบราณคดี  วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา เมื่อ
แรกจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน  พิพิธภัณฑสถานไดเปดรับบริจาคจากประชาชน  สวนมากหนักไปทาง
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วัตถุที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม  ไดแกศิลปะโบราณวัตถุ  ของที่ระลึก  เครื่องอาวุธยุทธภัณฑโบราณของแปลกประหลาย  
ของหายาก  ตลอดจนของใชตาง ๆที่เกาแกเลิกใชแลว  พิพิธภัณฑสถานแบบทั่วไปยังคมมีอยูในยุโรปและ 
เอเชีย  พิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ  เชน  British Museum  ก็เปนพิพิธภัณฑสถานแบบทั่วไป  คือมีหลายแขนง  จึงได
ขยายกิจการแบงเปนแผนก (Department) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในยุโรปอีกหลายแหงก็มีลักษณะเชนเดียวกันคือ  
เปนประเภททั่วไปแลวขยายงานแบงเปน  Department  ตาง ๆ ตามสาขาวิชา  เชน  เปนแผนกศิลปะโบราณคดี  
มานุษยวิทยา  วิทยาศาสตร  ธรรมชาติวิทยา  เทคโนโลยี   เปนตน 
 

2. พิพิธภัณฑสถานศิลปะ  (Museum of Arts) 
พิพิธภัณฑสถานศิลปะ  หมายถึง  พิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุทุกประเภท   

คือ ประณีตศิลป  ศิลปะตกแตงหรือศิลปะประยุกตเขาไวดวยกัน  มีพิพิธภัณฑสถานศิลปะขนาดใหญ ๆ ใน
สหรัฐอเมริกาหลายแหง  เชน  พิพิธภัณฑสถานศิลปะเมโทรโปลิแตน  (Metropolitan Museum of Arts)  และ
พิพิธภัณฑสถานศิลปะฟลาเดลเฟย (Philadelphia Museum of Arts)  จัดแสดงศิลปวัตถุทุกแขนง  ยกเวนภาพเขียน  
ในปจจุบันพิพิธภัณฑสถานศิลปะไดแยกจัดตั้งเฉพาะแขนงมากขึ้น  ดังเชน 

2.1  พิพิธภัณฑสถานศิลปะประยุกต (Applied  Art)  หรืออาจเรียกอยางอื่น เชน   
 พิพิธภัณฑสถานศิลปะตกแตง  (Decorative Art)  ศิลปะอุตสาหกรรม  (Industrial Art)  
หรือพิพิธภัณฑสถานหัตถศิลป (Museum of Craft)  เปนพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงวัตถุที่เปนงาน
ฝมือ  เปนเครื่องใชสอยตาง ๆ ไดแกเครื่องเรือน  เครื่องเงิน  เครื่องทอง  เครื่องแกว  เครื่องถวยชาม  
ผา  และเครื่องแตงกาย  เครื่องประดับ  เครื่องหนัง  เครื่องเขิน  นาฬิกา  ฯลฯ ประเทศอังกฤษไดเริ่ม
จัดพิพิธภัณฑสถานประเภทนี้ขึ้นกอนคือพิพิธภัณฑสถานศิลปะ  Victoria and Albert Museum  
ในกรุงลอนดอน  ดังไดเคยกลาวในประวัติของการพัฒนาพิพิธภัณฑแลววา  พิพิธภัณฑสถาน
ประเภทนี้เกิดขึ้นหลังการแสดงนานาชาติ  (The great Exhibition) ที่พระราชวังแกว  เมื่อ ค.ศ. 
1851  และใน ค.ศ. 1852  จึงเกิดพิพิธภัณฑสถานศิลปะตกแตง  (museum of Decorative Art ) 
และไดกลายมาเปน  Victoria and Albert Museum  ตอมา 
2.2 หอศิลป  (Art Gallery) 
 จิตรกรรมหรือภาพเขียน  (Painting)  และประติมากรรมเปนที่นิยมจัดเปน
พิพิธภัณฑสถานตางหากจากประเภทอื่น  เรียก  Art gallery หรือ  Picture gallery   หรือ  National 
gallery  จัดแสดงเฉพาะจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปนมีช่ือต้ังแตโบราณเรื่อยมาถึงรวม
สมัย 
2.3  ศิลปสมัยใหม  (Museum of modern art)  
 พิพิธภัณฑสถานทั่วไปมักไมนิยมจัดแสดงวัตถุสมัยใหมหรือสมัยปจจุบัน  จึงไดเกิดมี
พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหมขึ้นเพื่อจัดแสดงผลงานของศิลปนรุนหลัง  โดยเฉพาะมีทั้ง
จิตรกรรม  ประติมากรรม  และงานฝมือตาง ๆ ของศิลปนรวมสมัย 
2.4  พิพิธภัณฑสถานศิลปะประเภทการแสดง  (Performing Art)   
 ไดแก  การละคร  ภาพยนตร  นาฏศิลป การดนตรี  ซึ่งอาจแยกออกเปนพิพิธภัณฑสถาน
เฉพาะอยาง 
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2.5  พิพิธภัณฑสถานศิลปะแรกเร่ิม  (Primitive Art)  
 บางประเทศไดจัดพิพิธภัณฑสถานศิลปะแรกเริ่มของมนุษยยุคที่ยังไมอารยธรรม  แต
โดยทั่วไปแลวรวมอยูในพิพิธภัณฑสถานโบราณคดี  หรือมานุษยวิทยา 
 

  3. พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Science and technology)  เปน
พิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการความกาวหนาของวัตถุที่มนุษยคิดคนและประดิษฐขึ้นไดแก  ยานพาหนะ  
โทรคมนาคม  เครื่องจักร  เครื่องกล  และเรื่องราวของวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ และการเกษตร  พิพิธภัณฑสถาน
เทคโนโลยีแยกออกเปนพิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่องก็มี  เชน  พิพิธภัณฑสถานรถไฟ  เรือ หรือ Transport museum 
และยานอวกาศ  หรือแยกเปนพิพิธภัณฑสถานอุตสาหกรรม  พิพิธภัณฑสถานประวัติวิทยาศาสตร  (Historical 
science)  เปนตน 
   

4. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural science)   
  สวนใหญนิยมเรียกประวัติธรรมชาติ  (Natural history)  เปนพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงเรื่องราว
ของธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของโลก  ดิน หินแร มนุษย สัตว และพืช  ดังนั้นหลายแหงจึงมักรวมมานุษยวิทยาเขาไวดวย 
 นอกจากพิพิธภัณฑสถานประวัติธรรมชาติแลว  ในแขนงนี้ยังไดรวมสวนสัตว (Zoological garden)  
สวนพฤกษชาติ  (Botanical garden)  วนอุทยาน  (National park) พิพิธภัณฑสัตวน้ํา (Aquarium)  และที่รวบรวม
สัตวบก (Vivarium)  อยูในสาขานี้ดวย 
 

5. พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร   
เปนพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรแสดงชีวิตความเปนอยู 

หรือวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนเมือง  อาจจะแยกเปนพิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่องก็ได  เชน 
5.1  พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร  รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
การเมือง  การทหาร  เศรษฐกิจ  สังคม  เปนตน  บางแหงจัดแสดงเรื่องเดียว  เชนประวัติการ
สงคราม  ดังเชน  War Memorial Museum ที่กรุงแคนเบอรรา  ประเทศออสเตรเลีย เปนตน 
5.2  บานประวัติศาสตร  (Historic House)  ไดแกอาคารซึ่งมีความสําคัญทางประวัติศาสตร  จัด
แสดงตามสภาพจริง  เชน  บานกัปตันคุก บานประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน  บานเนหรู  เปนตน 
5.3   โบราณสถาน  อนุสาวรีย  และสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรม  ซึ่งเปดใหประชาชนเขาชม  เชน  
ปราสาทหินนครวัด  เมืองปอรตอาเธอร  คุกนักโทษ  ที่ออสเตรเลีย  ซึ่งเปนที่คุมขังผูที่ถูกเนรเทศ
จากประเทศอังกฤษ  และอนุสาวรียตาง ๆ 
5.4   เมืองประวัติศาสตร  ไดแกเมืองที่สงวนไวเปนประวัติศาสตรทั้งเมือง  เชน  เมือง  
Williamsberg  ในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเปนเมืองหลวงสมัยอเมริกาเปนอาณานิคมเปนสถานที่ปฏิวัติ
กอต้ังรัฐธรรมนูญปกครองประเทศ  จัดเปนเมืองที่สงวนรักษาไวเปนอุทยานประวัติศาสตรทั้งเมือง 
5.5 พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตรโบราณคดี  พิพิธภัณฑสถานโบราณคดีนั้นโดยทั่วไป  ถา
เปนสมัยกอนประวัติศาสตรมักจะรวมอยูในมานุษยวิทยา  และถาเปนสมัยประวัติศาสตรมักจะ
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รวมอยูในประเภทพิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร  หรือมิฉะนั้นในพิพิธภัณฑสถานศิลปะ  เชน  
แผนก  อิยิปต กรีก เอเชีย เปนตน 

 
6. พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุวิยาและประเพณีพื้นเมือง  (Museum of Ethnology and 

Folklore)   
เปนพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงเรื่องราวชีวิตความเปนอยูของมนุษยและการจําแนกชาติพันธุตาง ๆ เชน 

Ethnological musuem  ที่กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแลนดจัดแสดงเรื่องราวของชนชาติตาง ๆ ทั่วโลก  เรื่องราว
ของเผาพันธุมนุษย  เปนแขนงหนึ่งของมานุษยวิทยา  (Anthropology)  แตชาติพันธุวิทยาหนักไปทางวัฒนธรรมและ
สังคมของมนุษยเผาตาง ๆ เปนแขนงวิชา  Cultural  หรือ   Social anthropology 
 พิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีเรียกช่ือกันอยู  2  อยางคือ  Ethnological Museum  
หรือ  Ethnographic museum  คําวา  Ethnology  หรือชาติพันธุวิทยา  เปนคนกวางคลุมถึงวัฒนธรรมความเปนอยู
ของคนในประเทศและเผาพันธุอื่น ๆ ทั่วไป  สวน  Ethnography หรือชาติวงศวรรณานั้น  โดยทั่วไปหมายถึง
วัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ ในความหมายแคบกวา 
 

6.1  พิพิธภัณฑสถานพื้นบาน  (Folk Museum)  
 เปนพิพิธภัณฑสถานที่รวบรวมเขาของเครื่องใชพ้ืนเมือง  หรือของใชของชาวบานสามัญ
ชนในทองถิ่นตาง ๆ และสมัยตาง ๆ 
6.2  พิพิธภัณฑสถานกลางแจง  (Open-air-museum)  
 พิพิธภัณฑสถานกลางแจงเกิดขึ้นในประเทศสวีเดนกอนที่สวน  Skansen  ไดรวบรวม
เอาอาคารตาง ๆ ของชาวบานที่มีอาชีพตาง ๆ มาสรางรวมอยูแหงเดียวกัน  พรอมทั้งสราง
สภาพแวดลอมบรรยากาศตามที่เปนจริง  ที่ Skansen  มีอาคารตาง ๆ สรางรวมอยูเปนจํานวนรอย  
ไดแกโรงนา  โรงสีลม โรงชางหลอ  โรงชางเหล็ก  โรงชางทอง  โรงชางเงิน  โรงชางหมอ  บาน
ชาวนา  บานโบราณ  วิหารไมโบราณ  เปนตน  และไดพยายามรักษาขนบประเพณีโบราณเขาไว  ผู
เฝาในอาคารแตละหลัง  แตงตัวตามแบบอาชีพของชนิดอาคารนั้น ๆ เชน เปนชาวนา  ชางเหล็ก  
และ จัดใหมีมหกรรมการละเลนและระบําพื้นเมืองในฤดูรอน 

 

1.8 หนาที่ของพิพิธภัณฑสถาน 
 

กิจการพิพิธภัณฑสถานในปจจุบันตองคํานึงถึงหนาที่ (Museum functions)  กลาวไดวาไดกาวหนามาถึง
การเปนสถาบันของประชาชน  พิพิธภัณฑสถานตองเปนศูนยกลางของชุมชนและบริการชุมชนซึ่งประกอบดวย
ประชาชนทุกประเภท  ทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา  เปนสถานที่ซึ่งใหทั้งความรู  และความสนุกเพลิดเพลินบันเทิงใจ  
ยิ่งกวานั้นยังไปไกลถึงขั้นนําพิพิธภัณฑสถานไปสูชุมชนทุกแหงหนที่อยูหางไกลทั่วถึงอีกดวย  
 พิพิธภัณฑสถานจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของชุมชน  เช่ือมโยงอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  เริ่มดวย
การรวบรวมสงวนรักษาวัตถุสําคัญใหดํารงอยูตลอดไปไมสูญสลาย  ทําการศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุที่รวบรวม
นั้น  นําออกจัดแสดงเผยแพรความรูแกประชาชน  งานในหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานอันเปนหนาที่โดยตรงที่ละเลย
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ไมไดนั้นไดแก   หนาที่ซึ่งเปนหลักสําคัญดังที่  Mr. Douglas A .Altan ไดเขียนบรรยาย  เรื่อง The museum and its 
functions  ไวเปนบทความบทหนึ่งในหนังสือ The Organization of Museums : Practical Advice  ซึ่ง  UNESCO 
ตีพิมพเมื่อ  พ.ศ. 2503  ไดจําแนกหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานไวไดแก  การรวบรวม  การตรวจพิสูจน  การทําหลักฐาน  
การสงวนรักษา  การจัดแสดง  การใหการศึกษา  และหนาที่ตอประชาชน  (Collecting, identify, recording, 
preservation, exhibition, and the public) 
 หลักการดังกลาวนี้ก็เปนหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานทุกชนิด  ทุกประเภท ซึ่งยอมรับและปฏิบัติกันอยู  ความ
แตกตางนั้นอยูที่การเนนหนักในหนาที่ใดหนาที่หนึ่งเปนพิเศษ  โดยเฉพาะบรรดาภัณฑารักษจะเนนหนาที่งานศึกษา
คนควาวิจัย (research function)  วาเปนหนาที่สําคัญ  ถาไมมีการศึกษาคนควาแลว  พิพิธภัณฑสถานก็เปนเพียง
สถานที่เก็บรักษาของและศูนยกิจกรรมของชุมชน  ดังนั้น  ในที่นี้จะไดพิจารณาถึงหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานทุก ๆ 
ดาน 

ในการพิจารณาดูหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานแลว  จะพบวาพิพิธภัณฑสถานตองทํางานทั้งงานหลังฉากและ
งานหนาฉาก  งานภายในหรืองานหลังฉากก็คือ  หนาที่รวบรวมวัตถุ  หนาที่ศึกษาคนควา    และหนาที่สงวนรักษา  
สวนงานหนาฉากที่เปนกิจกรรมบริการชุมชนไดแก  การจัดแสดง  การใหการศึกษา  การเผยแพรความรูทางเอกสาร
สิ่งพิมพ 

1. การรวบรวมวัตถุ (Collecting)  หนาที่ประการแรกของพิพิธภัณฑสถานนั้นแนนอนที่สุดวา
จะตองรวบรวมวัตถุ  ถาไมมีการรวบรวมก็ไมเกิดเปนพิพิธภัณฑสถานขึ้นได  พิพิธภัณฑสถานเริ่มตนจากการ
สะสมสมบัติของบรรดากษัตริย  เจานาย  ขุนนาง  และนักบวช  นอกจากรวบรวมสะสมทรัพยสินสมบัติมีคา
แลวบรรดานักธุดงค  และพอคาที่ทองเที่ยวไปในแดนไกล  ยังไดรวบรวมสิ่งของที่แปลกและหายาก  นํามา
สะสมรวบรวมเขาไวอีก  เพื่อไวโออวดและแสดงฐานะความมั่นคั่งความสําคัญของตน 
 ในยุคเริ่มตนของกิจการพิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน (public museum) พิพิธภัณฑสถาน
ไดรับสิ่งของที่มีผูบริจาคมอบใหมากมาย  พิพิธภัณฑสถานของรัฐในยุคแรกเริ่มนั้น  จึงตองรวบรวมวัตถุทุก
ชนิดที่มีผูบริจาคไมวาจะเปนโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  สิ่งของแปลกประหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  เชน ไม
กลายเปนหิน  เหล็กไหล  ลูกอุกกาบาต  หิน  แร  ไขนกกระจอกเทศ ฯลฯ  จึงปรากฏวาในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติสมัยแรก ๆ จะจัดหองของแปลก (curiosity)  ซึ่งในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร  ก็เคยจัดไว
ในหองหนึ่ง  จัดแสดงไมกลายเปนหิน  เหล็กไหล  คดตาง ๆ รูปฝาแฝดอินจัน  เครื่องรางของขลัง  ตลอดจน
จําลองเพชรสําคัญที่มีช่ือเสียงในโลก  เปนหองที่ประชาชนทั่วไปชอบดู  แมในปจจุบันเมื่อไดเปลี่ยนแปลงไป
แลวก็ยังมีประชาชนถามถึงตองการชมอยูอีก 

 
 วิธีการรวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑสถาน มีหลายวิธี ไดแก 

1.  รับบริจาควัตถุจากประชาชน   
2. รวบรวมจากผลการขุดคนทางโบราณคดี   
3.   การรวบรวมวัตถุโดยการจัดซื้อ   

  
2.  หนาที่ตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying, Classifying, Research)  

คืองานหนาที่ทางวิชาการของพิพิธภัณฑสถาน 
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เมื่อพิพิธภัณฑสถานเก็บรวบรวมวัตถุใดเขาพิพิธภัณฑสถาน  จะตองตรวจสอบบอกไดวาเปนอะไร  
สามารถจําแนกแยกประเภท  กําหนดอายุ  แบบสมัย  ที่มาของวัตถุ  จะตองรูวาเปนศิลปวัตถุอะไร  กําหนด
แบบศิลปะ  อายุ  สมัยได ในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาก็ตองรูวา  ดิน  หิน  แร  สัตว  พืช  ที่รวบรวม
นั้นคืออะไรแหลงกําเนิดที่ไหน  หากรวบรวมวัตถุไดแลวยังไมสามารถตรวจสอบจําแนกตามลักษณะวัตถุได  
ก็จะตองทําการศึกษาวิจัย  คนควาใหไดแบบสมัย  อายุ  โดยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบและวิธีทดลอง
ตรวจสอบหรือพิสูจนหาอายุทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหไดขอมูลเรื่องราวที่แนนอน 

  
3.  การทําบันทึกหลักฐาน  (Recording)  การบันทึกหลักฐานก็คือการจัดทําทะเบียนวัตถุทุกช้ินที่

รวบรวมเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถาน  การทําหลักฐานวัตถุถือวาเปนงานหลักที่สําคัญอยางยิ่ง ทําเปน
หลักฐานทางวิชาการ เปนทะเบียนประวัติหลักฐานแนนอนในเรื่องที่มาของวัตถุ  การตรวจสอบ  จําแนกแยก
ประเภท  กําหนดอายุสมัย  ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการศึกษาคนควา  

การทําทะเบียนวัตถุเปนงานเทคนิคอยางหนึ่ง  เมื่อวัตถุใครรวบรวมหรือไดรับเขามาเปนสมบัติของ
พิพิธภัณฑสถาน  จะตองตรวจสอบวาคืออะไร  จําแนกแยกประเภทกําหนดอายุสมัย  จัดทําทะเบียนทั้งใน
สมุดทะเบียนและบัตรทะเบียน  ตลอดจนถึงบัตรคนวัตถุ มีภาพถาย การทําทะเบียนหลักฐานวัตถุเปนงาน
ใหญที่ตองใชความละเอียดถี่ถวนระมัดระวังไมใหผิดพลาดได  การทําหลักฐานนั้นตองใหเลขทะเบียนไวที่
วัตถุดวย  ปจจุบันสามารถบันทึกไดดวยระบบคอมพิวเตอร 

  
4. หนาที่ซอมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) 
ถือเปนหนาที่สําคัญที่พิพิธภัณฑสถานจะตอง “สงวนรักษา”  วัตถุที่รวบรวมไวใหคงทนถาวร  ไมมี

การเสื่อมสภาพ  ในปจจุบันความรูทางวิทยาศาสตรกาวหนามาก  การดูแลรักษาวัตถุของพิพิธภัณฑสถานจึง
ใชหลักการและเทคนิคทางวิทยาศาสตรที่จะทําการ  “สงวนรักษา และซอมรักษา”  วัตถุทุกประเภทใหคง
สภาพดีตลอดไป   พิพิธภัณฑสถานแตละแหงจึงตองมีหองปฏิบั ติการสงวนรักษา  (Conservation 
laboratory) มีนักวิทยาศาสตรทําหนาที่ดูแล  ซอมสงวนรักษา  และปกปองคุมครองวัตถุทุกช้ินไมให
เสื่อมสภาพ   ในหลักการที่ เปนทางปฏิบั ตินั้น   วัตถุทุก ช้ินที่ จะรวบรวมรักษาไว เปนสมบั ติของ
พิพิธภัณฑสถานจะตองใหเจาหนาที่สงวนรักษา (conservator)  ตรวจสภาพ  ทําความสะอาด  หรือ
ปฏิบัติการปองกันการเสื่อมสภาพกอนสงเขาจัดแสดงหรือเก็บรักษาในคลังวัตถุที่ชํารุดจะตองซอมรักษา
เสียกอน 

 
5. หนาที่รักษาความปลอดภัย  (Museum security) 
หนาที่ของพิพิธภัณฑสถานเปนที่รูจักกันดีวาตองปกปองคุมครองวัตถุที่รวบรวมไวใหปลอดภัย  

ไดแกการสงวนรักษาใหปลอดภัยจากการเสื่อมชํารุดตามสภาพกาลเวลา  และคุมครองความปลอดภัยจากโจร
ภัยและอัคคีภัย  พิพิธภัณฑสถานทุกแหงจะตองมีเจาหนาที่ฝายรักษาความปลอดภัยเปนผูรับผิดชอบโดยตรง  
และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ( security system)  งานรักษาความปลอดภัยตองวางแผน
ต้ังแตเริ่มสรางอาคารทีเดียว  พิพิธภัณฑสถานทุกแหงโดยเฉพาะประเภทศิลปะตองเนนหนักเรื่องการรักษา
ความปลอดภัยเปนพิเศษกวาประเภทอื่น ๆ พิพิธภัณฑสถานจะตองมั่นคงปลอดภัยเชนเดียวกับธนาคาร  
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จะตองเปนสถานที่ซึ่งปลอดภัย  เปนที่ไววางใจเชื่อถือของประชาชน  พิพิธภัณฑสถานจะตองมีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย  ยามรักษาการณ ( guard )  เจาหนาที่ประจําหอง (attendant)  

 
6. การจัดแสดง (Exhibition) 
พิพิธภัณฑสถานสถานแหงใดจัดแสดงไดดี  ดึงดูดความสนใจของประชาชนไดมากก็มักจะไดรับ

การยกยองสรรเสริญวาทันสมัย  นาชม  ประชาชนทั่วไปจะมองพิพิธภัณฑสถานเพียงฉากหนา  และไมสนใจ
งานในหนาที่หลังฉาก  ฉะนั้นพิพิธภัณฑสถานทั้งหลายในปจจุบันจึงหันมาสนใจปรับปรุงงานกันอยาง
กวางขวาง  ในสมัยกอนพิพิธภัณฑสถานสวนใหญไมไดคํานึงถึงเทคนิคการจัดแสดงมากนัก  วัตถุประสงค
สําคัญก็คือนําวัตถุที่มีความสําคัญจัดแสดงจําแนกแยกประเภทใหคําบรรยาย  เพื่อการศึกษาคนควาของ
นักปราชญนักวิชาการผูสนใจเขาศึกษาคนควาหาความรูจากการจัดแสดงที่แบงหมวดหมูไวอยางเปนระเบียบ  
จึงเปนการจัดแสดงที่ประชาชนทั่วไปไมสนใจ  และรูสึกวาสูงเกินกวาความเขาใจ  พิพิธภัณฑสถานสมัยกอน
จึงกลาวกันวากลุมนักปราชญ  นักศึกษา  และผูมีพ้ืนความรูสูง  หรือปญญาชนเทานั้นที่ไดรับประโยชนจาก
สถาบันพิพิธภัณฑสถาน 

เมื่อแนวคิด (concept)  ของพิพิธภัณฑสถานเปลี่ยนไป  พิพิธภัณฑสถานจะตองเปนสถาบันที่ให
ทั้งความรูความเพลิดเพลินแกประชาชน  ทุกประเภท  ทุกวัย  ทุกระดับการศึกษา  และแนวคิดนี้ได
เปลี่ยนแปลงงานจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานใหม  พิพิธภัณฑสถานจะตองจัดแสดงดวยเทคนิคที่ดึงดูด
ความสนใจของผูเขาชม   การจัดแสดงจะตองใหทั้งความรูและใหทั้งความเพลิดเพลินดวย 

  
7. หนาที่ใหการศึกษา (Museum education) 
แตเดิมนั้นพิพิธภัณฑสถานทําหนาที่ศึกษาคนควาวิจัย  และใหความรูแกผูสนใจเรื่องการศึกษาเปน

เรื่องใหม  คําวา “Museum education”  เปนคําใหม  เปนเรื่องที่พ่ึงตื่นตัวรับเขาเปนหนาที่ของ
พิพิธภัณฑสถานกันอยางจริงจังเมื่อภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เอง พิพิธภัณฑสถานสมัยกอนเปนที่ยก
ยองวาเปนสถาบันคนควาวิจัย (research institution)  แหงหนึ่งที่มีถาวรวัตถุเปนหลักฐาน  ครั้นตอมาเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา  ความหมายของการศึกษา  ไมใชเพียงภายในรั้วโรงเรียนหรือวิทยาลัย  ไม
เพียงการศึกษาในแบบ ( formal education)  เทานั้น  การศึกษานอกแบบหรือนอกระบบ ( non-formal  
education)  ก็มีความสําคัญอยางมากแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป  และสถานที่สําคัญสําหรับการศึกษา
นอกแบบแหงหนึ่งก็คือ  พิพิธภัณฑสถาน 

 
8. หนาที่ทางสังคม  ( Social function) 
หนาที่ทางสังคมของพิพิธภัณฑสถานนั้น  มีความสัมพันธใกลชิดกับงานในหนาที่การศึกษา  เมื่อ

กลาววาพิพิธภัณฑสถานมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคม  หมายความวาพิพิธภัณฑสถานนั้นจะตองเปนสถาบันที่
เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม  ดําเนินกิจการตามความตองการของสังคม  
จัดบริการแกชุมชนอยางกวางขวาง  พิพิธภัณฑสถานมากแหงไดพัฒนาบริการแกประชาชน  ซึ่งมีผลให
พิพิธภัณฑสถานไดกลายเปนศูนยกลางของชุมชน  (comunity center) และเปนสถานที่ยกระดับจิตใจของ
ประชาชนในชุมชนดวย 
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1.9  ความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่น (ศูนยมานุษยวิทยา ,2545: 1) 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกําลังเปนกระแสความคิดแนวใหมในการจัดพิพิธภัณฑในประเทศไทย แมปจจุบันจะมี
พิพิธภัณฑตามจังหวัดตางๆ แตกระนั้นก็เปนสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนชุมชนและทองถิ่นจํานวนมากใน
ประเทศไทยที่ยังขากแคลนขุมปญญาทองถิ่นไวใหลูกหลานศึกษาหาความรู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการ
พัฒนาทองถิ่นของตน 

นอกจากนั้นพิพิธภัณฑทองถิ่นยังเปนกลไกที่ชวยสนับสนุนการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อรวมกันคิด 
รวมกันตัดสินใจและรวมกันดําเนินกิจการของทองถิ่นเพื่อคนในทองถิ่นเอง สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐบาลที่
ตองการขยายการมีสวนรวมในการพัฒนาแกชุมชนอันเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
1.10 ลักษณะเดนของพิพิธภัณฑทองถิ่น ไดแก (ศูนยมานุษยวิทยา ,2545: 2) 

1. ทองถิ่นเปนผูริเร่ิม จัดทํา และดําเนินการ  
พิพิธภัณฑทองถิ่นที่แทจริงจะตองเกิดจากความตองการของชาวบาน และชาวบานจะทําหนาที่ในการจัดการ 
ดูแลรักษาและดําเนินการเอง 
2. เนื้อหาที่เสนอเนนเร่ืองราวของชุมชนในดานตางๆ 
เชน ประวัติของชุมชน การทํามาหากิน ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนความสัมพันธภายในชุมชน อาจ
กลาวถึงสังคมอื่นที่มีการติดตอสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
3. มีความหลากหลาย 
พิพิธภัณฑทองถิ่นแตละที่จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอันเปนเอกลักษณของแตละชุมชน ทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจถึงความแตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชวยลดทอนการดูถูกเหยียดหยาม 
4. เนนความเรียบงายแตมีความหมายตอชุมชน 
สิ่งของที่จัดแสดงไมจําเปนตองเปนของมีคามาก อาจเปนศิลปวัตถุทางศาสนาที่ทางวัดเก็บรวบรวมไว หรือ
อาจเปนงานศิลปะหัตถกรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวบาน 

 
1.11 บทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่น 

ในการพัฒนาบทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้น  สิ่งที่พิพิธภัณฑแทบทุกแหงจะตองตระหนักถึงคือ  
คุณประโยชนที่เปนผลมาจากการพัฒนานั้น  จะตองตกอยูกับ  คนในทองถิ่น  สังคม  และประเทศชาติ  เปนสําคัญ  
บทบาทหนาที่ที่พิพิธภัณฑทองถิ่นควรปรับเพื่อเอื้อประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอาจแบงออกไดเปน  3  
บทบาท  ดังนี้คือ 

1.  บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม 
ในสภาวการณปจจุบัน ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาใหสอดคลองกับความเจริญทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีนั้น  ไดสงผลกระทบตอชุมชนตางๆ ในสังคมอยางมาก  เนื่องจากความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจยังไมสัมพันธกับความเติบโตทางวัฒนธรรม  ประกอบกับความเจริญทางการสื่อสาร  ทําใหทองถิ่น
ไดรับขาวคราวความเจริญดานตางๆ แตในทางกลับกัน  ความรู  “ดีกวา-ดอยกวา”  ที่เกิดขึ้นสงผลกระทบให
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ชาวบานลดความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน เกิดความนิยมตอสิ่งใหมที่ไดรับรู  จึงทําใหละเลย
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา  และปรับวิถีการดําเนินชีวิตตามคานิยมสมัยใหม  สภาวการณเชนนี้
จะทําใหมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นสูญหายไปไดในที่สุด 

Ambrose  นักวิชาการพิพิธภัณฑทานหนึ่งไดใหความเห็นวา  พิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นมีหนาที่หลัก
ในการสงวนรักษาอนุรักษ  จัดแสดงและใหการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมอยูแลว  จึงนาจะมีบทบาทสําคัญ
ในการนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ  ความมั่นใจและสามารถสรางกําลังใหแกคนในทองถิ่นสามารถพัฒนาไปได
อยางคอยเปนคอยไปตามศักยภาพของตน  พิพิธภัณฑทองถิ่นจึงควรมีบทบาทตอสังคมและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นตางๆ ดังนี้ คือ 

1.1 มีบทบาทในการสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมของคนในทองถิ่น 

  1.2  เปนองคกรที่สงวนรักษาอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น 
  1.3  มีบทบาทในการเปนศูนยรวมทางวัฒนธรรมของทองถิ่น 
  1.4  มีบทบาทในการใหบริการการศึกษาใหแกคนในทองถิ่นและคนตางถิ่น 
  1.5  มีบทบาทในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกคนในทองถิ่น 

   
2.   บทบาททางเศรษฐกิจ 
พิพิธภัณฑสามารถมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของชาติไดทั้งในสวนกลางและในทองถิ่นตาง ๆ 

แมวาบทบาทดานเศรษฐกิจจะไมเดนชัดเทาบทบาททางสังคม  แตในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบ
ใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทองถิ่นตาง ๆ นั้น พิพิธภัณฑนาจะเปนองคกรกลางที่สามารถอธิบายถึงความคง
อยู และความเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นไดเปนอยางดี  บทบาทที่พิพิธภัณฑนาจะปรับใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น  มีกลายอยาง  อาทิเชน 

 2.1 บทบาทในการสรางกิจกรรมเสริมภารกิจเดิม (คือการอนุรักษ)  โดยการสราง
หองสมุดดี ๆ สรางโรงหนังโรงละคร  และเวทีการแสดงตาง ๆ เพื่อสอดรับความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  การสรางกิจกรรมเหลานี้จะเปนโอกาสที่จะขอความสนับสนุนจากองคกรของรัฐและเอกชน
ได 

2.2  บทบาทในอันที่จะสงเสริมการลงทุนในธุรกิจประเภทตาง ๆ ที่สอดคลองกับภารกิจ
ของพิพิธภัณฑ 
 2.3  บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นดวยการขยายอาชีพใหม  เชนการทําของที่
ระลึก  การแสดง  เสริมกิจกรรมหลัก 

2.4  บทบาทในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเยี่ยมชม
นอกจากจะเปนการเพิ่มรายได  ใหแกพิพิธภัณฑแลวรานคา  รานอาหาร  โรงแรม  ตลาดในชุมชนก็
พลอยไดเงินจากนักทองเที่ยวดวย 

  2.5  บทบาทในการสรางงานที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑสําหรับเยาวชนและคนในทองที่ 
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3  บทบาททางการเมือง 
  พิพิธภัณฑทองถิ่นมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการสรางความรูสึกทองถิ่นนิยมใหแก
คนในทองถิ่นโดยปลูกฝงใหคนในทองถิ่นนิยมใหแกคนในทองถิ่นโดยปลูกฝงใหคนในทองถิ่นเขาใจถึง
ประวัติความเปนมาพัฒนาการของสังคม  ภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่นและเปดโอกาสใหคนในทองถิ่นได
ศึกษาถึง “รากเหงา” และ“เห็นคุณคาของทองถิ่นของตน” 

ความรูสึกเชนนี้จะทําใหคนในทองถิ่นเกิดความรูสึก  รักถิ่นและสามารถจรรโลงวัฒนธรรมอันดีให
สืบเนื่องตอไป  และยึดคนใหอยูรวมกันเปนกลุมสรางความมั่นคงเปนปกแผนใหแกชาติ  นอกจากนั้น
พิพิธภัณฑทองถิ่นจะเปนตัวประสาน  และเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธใหคนตางถิ่นเขาใจถึงความ
เปนทองถิ่นของชุมชนไดอีกดวย 

 
1.12 กรณีศึกษา : บทบาทของพิพิธภัณฑทองถิ่นในประเทศไทยและตางประเทศ 
  

กรณีศึกษาของพิพิธภัณฑทองถิ่น Brooklyn Children’s Museum 
 พิพิธภัณฑ  Brooklyn Children’s Museum  ที่นํามาใชเปนกรณีศึกษานี้ ไดนํามาจากรายงานการศึกษาของ  
Mindy Duitz  ผูอํานวยการพิพิธภัณฑแหงนี้ ซึ่งไดนําเสนอในการประชุมเรื่อง  Museums and Communities    ที่จัด
ขึ้นที่  International Center of the Smithsonian Institution เมื่อป  ค.ศ. 1990 
 พิพิธภัณฑแหงนี้เดิมตั้งอยูในคฤหาสนหลังใหญสวยงามที่เมือง  Crown Heights ซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ ไมหาง
จากสวนพฤกษศาสตร  Brooklyn, New York    ประเทศสหรัฐอเมริกา  ชุมชนนี้เคยเปนที่รวมของชนชั้นกลางชาวยิว  
ชาวอิตาเลียน  และชาวไอริช  ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานเปนเวลาชานานแลว  และนับวาเปนชุมชนที่มีความสงบสุขนาอยู
ชุมชนหนึ่งทีเดียว 
 พิพิธภัณฑ  Brooklyn  Chidren’s Museum  เปนศูนยรวมของทองถิ่นที่เปดดําเนินการมาตั้งแต  ค.ศ. 1899  
และดําเนินการตอเนื่องกันมาเปนเวลาถึง  90  ป กอนจะยายไปกอสรางในที่แหงใหม  อาจถือไดวาเปนพิพิธภัณฑ
สําหรับเด็กแหงแรกในโลกก็วาได  จุดประสงคของการกอต้ังพิพิธภัณฑก็เพื่อมุงใหเยาวชนในทองถิ่นไดรูเรื่องราว
เกี่ยวกับทองถิ่น  จึงใชวิธีการจัดแสดงแบบ  experience-oriented  มากกวาที่จะใช  object-oriented  เหมือน
พิพิธภัณฑในสมัยกอน  พิพิธภัณฑจึงเปนที่พึงของโรงเรียนในการนํานักเรียนมาศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นไดเปน
อยางดี 
 ต้ังแตป  ค.ศ. 1950  เปนตนมา  เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทองถิ่นอยางใหญหลวง  Crown Heights  
ถูกจัดตั้งใหเปนเขตที่อาศัยพวก  Caribean  และครอบครัว  African American  กวา  120,000 คน  อัตราคนวางงาน
ในทองถิ่นสูงประมาณ  12-17 % มีครอบครัวแตกแยกประมาณ  61% ประชากรกวาครึ่งมีรายไดนอยกวา  1000  
เหรียญ ตอป  34% ไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล  นักเรียนจํานวนกวา  20,000 คน  มาจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดใน
เมือง Crown Heights  จึงกลายเปนถิ่นที่อยูของคนวางงานคนจนและอาชญากรตั้งแตนั้นมา  
 ในป  1967  คฤหาสนอันเปนที่ต้ังของ  Children  Museum  ชํารุดและพังลงมาในที่สุด  จึงจําเปนตองรื้อทิ้ง
เพื่อสรางตึกใหมในที่เดิม  ระหวางรอการสรางตึก  พิพิธภัณฑจําเปนตองยายไปอยูที่ใหมช่ัวคราว  ต้ังแตป 1968-1974  



 22

จนกระทั่งป  1974  อาคารพิพิธภัณฑใหมก็เสร็จ  อาคารใหมนี้สถาปนิกไดออกแบบใหใชพ้ืนที่ใตดินเปนตัวอาคาร  4  
ช้ัน มีชองทางเขาออกทางเดียวกับทางลงไปสถานีรถไฟใตดิน 
 เมื่อป  1970  เกิดอาชญากรรมขึ้นบอยครั้งในยานที่เปนที่ต้ังของพิพิธภัณฑ จนเปนที่ขึ้นช่ือวาเปนเขต
อันตรายของเมือง  เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบอยางใหญหลวง  การดําเนินงานในพิพิธภัณฑกอนที่
พิพิธภัณฑแหงใหมจะเปดใชเสียอีก 
 การเปดตัวใหมอีกครั้งของพิพิธภัณฑ  จึงเต็มไปดวยความซบเซา  พอแมไมกลาปลอยใหลูกมาเที่ยวตามลําพัง  
พิพิธภัณฑตองเลิกงานกอนเวลาบอยครั้ง  เนื่องจากตองรักษาความปลอดภัยใหกับเจาหนาที่  วันหยุดสุดสัปดาหก็แทบ
จะไมมีคนกลามาเดินในยานนี้อีกตอไปเปนผลทําใหพิพิธภัณฑตกอยูในสภาวะวิกฤตนานถึง  10 ป 
 ป ค.ศ. 1987  หลังจากที่พิพิธภัณฑไดเปลี่ยนชุดบริหารใหม  มาเปนเวลา  3  ป  พิพิธภัณฑไดฟนตัวขึ้นอีก
ครั้งหนึ่ง และไดประกาศถึงพันธะกิจของพิพิธภัณฑที่มีตอทองถิ่น  ดังนี้คือ 
 The Brooklyn Children’s Museum provides interactive and entertaining experiences in an 
environment designed for children and their families. It presents exhibition and other programs which 
draw upon issues relevant to the interests of its visitors. These exhibits and programs encourage visitors 
to develop an understanding and respect for themselves, their cultural heritage and their environment, 
and the heritage and environment of others. The Museum has a commitment to collecting and preserving 
objects that support its educational functions.  The Museum serves families in the greater New York City 
metropolitan area and reflects the diversity of that community. (Duitz, 1992 : 247) 
 แผนการดําเนินงานตามพันธะกิจดังกลาว  เปนตัวกําหนดใหเกิดกรอบในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑโดย
แบงออกเปน  3  ประเด็นหลัง ๆ คือ 

1. Self  (เนนภูมิปญญาของคนในทองถิ่น) 
2. Community  (เนนที่ความเปนครอบครัวและชุมชน) 
3. Earth  (เนนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ) 

ฉะนั้นการดําเนินการทุกรูปแบบในการจัดนิทรรศการ  การจัดกิจกรรมทุกอยางที่ 
พิพิธภัณฑจัดขึ้นจึงตองอยูภายใตกรอบดังกลาวขางตน  โดยคํานึงถึงชุมชนในทองถิ่นเปนสําคัญ  กิจกรรมที่จัดขึ้นมี
หลายรูปแบบ  เชน   
 

1. กิจกรรมสําหรับสาธารณชนในทองถิ่น 
1.1  จัดโครงการอบรมผูสูงอายุและเยาวชน  ในการดําเนินงานดานตาง ๆ  ในพิพิธภัณฑที่นิยมมาก
คือ  ฝายประชาสัมพันธ 

  1.2  จัดกิจกรรมในทองถิ่น  เชน  ใชพิพิธภัณฑเปนสถานที่ประกอบพิธีแตงงานของคนในทองถิ่น 
  1.3   จัดงาน  Halloween Monster Mash  ประจําป 
  1.4   จัดฉายหนังกลางแปลง 

1.5 จัดกิจกรรมพิเศษสําหรับชุมชมคนผิวดํา  ในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ 
และการเลี้ยงดูเด็ก 
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  2.  กิจกรรมสําหรับโรงเรียนในทองถิ่น 
  2.1  จัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาในชั้นเรียน 

 2.2  จัดนิทรรศการทางศิลปะใชช่ือวา  Night  Journeys  เปนเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการและความ 
ฝนของเด็ก ๆ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนหลายแหงในทองถิ่น  นอกนากนั้นยังจัดในชุมชนของกลุม  
Asian  and European American  Community    อีกดวย  
 นอกจากนั้นยังจัดนิทรรศการทางศิลปะเรื่อง  Home is  Where I Sleep  เพื่อใหเด็กได
แสดงความคิดเกี่ยวกับ  “บาน” ไดอยางเต็มที่ 
2.1 จัดกิจกรรม  “ชมรมเด็ก”  เปนกิจกรรมนอกเวลาเรียนสําหรับเด็ก  เพื่อใหเด็กไดทํางาน
เลียนแบบผูใหญในพิพิธภัณฑ  ในดานการรวบรวมวัตถุ  การอนุรักษ  การลงทะเบียนวัตถุ  การจัด
นิทรรศการ  และการจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับเด็ก  โดยใหเด็กคิดเองทําเองภายใตการแนะนําของ
ภัณฑารักษ 
 

  ปจจุบันนั้นพิพิธภัณฑแหงนี้มีสถิติการเขาชมถึง  175,000  คนตอป  60%  มาจาก  Brooklyn  อีก  
40%  มาจากทองถิ่น  ทั้งในสหรัฐอเมริกาและนักทองเที่ยวจากประเทศตาง ๆ ในความรูสึกขอเด็กคิดวาพิพิธภัณฑแหง
นี้เปนพิพิธภัณฑที่ยอดเยี่ยมสําหรับโลกของเด็กเลยทีเดียว 
   

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธุละวา 
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธุละวานี้เปนโครงการรวมมือระหวางชาวละวานี้เปนโครงการรวมมือ

ระหวางชาวละวา  หมูบานปาแป  ตําบลปาแป  อําเภอแมสะเรียง  จังหวัดแมฮองสอน  และสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุมชาติพันธุละวาไดรวมมือกันทํางานดานภาษาศาสตร  ในการจัดทําพจนานุกรม
ภาษาละวา  มากกวา  10 ปแล  และตอมาไดขยายเปนโครงการจัดทําสารานุกรมกลุมชาติพันธุละวาขึ้นในป  พ.ศ. 2538  
และเมื่อตนป  2539  จึงไดรวมมือกันจัดทําโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธุละวาขึ้น  โดยมีนางสาวณัฏฐวี  
ทศรฐ  นักวิจัยของสถาบันฯ และนายบือ  ขจรศักดิ์  กํานันตําบลปาแป  เปนหัวหนาโครงการ 
 กลุมชาติพันธุละวาเปนกลุมชนเกาแกที่ต้ังถิ่นฐานอยูในประเทศไทยกอนการจัดตั้งอาณาจักไทยและอาณาจัก
ลานนา  หลักฐานประวัตาสตรในตํานานสุวัณณคําแดง  เชียงใหมปางเดิม  ฯลฯ ไดแสดงไววาชาวละวาเคยอาศัยอยู
ในบริวเณดอยสุเทพหรือเวียงเจ็ดรินมากอนการตั้งเมืองเชียงใหมของพระยามังราย  และหลังจากการจัดตั้งเมือง
เชียงใหมแลวก็พบวาไทยและละวามีความสัมพันธกันอยางแนบแนน  จนกระทั่งมีการถานเทวัฒนธรรมใหแกกัน  เชน  
การบูชาเสาอินทขิลของชาวเชียงใหมรับอิทธิพลการเลี้ยงผีเสาสะกังมาจากชาวละวา  เปนตน  จึงนับไดวาวัฒนธรรม
อันแข็งแกรงของละวานี้มาตั้งแตสมัยบรรพกาล 
 อาณาจักรละวาไดถึงแกการลมสลายเมื่อประมาณป  พ.ศ. 1200  ในสมัยของขุนหลวงวิลังคะผูนําคนสุดทาย
ของชาวละวาซึ่งลุมหลงพระนางจามเทวีกษัตริยแหงหริภุญไชย  จนกระทั่งเกิดศึกสงครามและพายกลศึกแกนางใน
ที่สุด  ทําใหชาวละวาตองหนีไปตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูตามปาเขา  ปจจุบันชาวละวาตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลงบริเวณ
แนวตะเข็บจังหวัดเชียงใหม  และแมฮองสอนและยังคงสืบทอดวิถีวัฒนธรรมที่ทรงคุณคามาจนถึงทุกวันนี้ 
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 หมูบานปาแป  ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษานี้  ต้ังอยูบนดอยสูง  แมระยะทางจะหางจากปากทางเขาจากอําเภอแมสะ
เรียง  เพียง  27  กิโลเมตร  แตการเดินทางที่ไมสะดวกเพราะเต็มไปดวยปาเขาที่สูงชัน  ทําใหบานปาแปถูกตัดออกจาก
โลกภายนอกอยางสิ้นเชิงมาเปนเวลานานป  ตอมาเมื่อมีการพัฒนาที่ภาคเหนือทําใหหมูบานปาแปพลอยไดรับการ
พัฒนาที่ภาคเหนือทําใหหมูบานปาแปพลอยไดรับการพัฒนาไปดวย  กลาวคือ หมูบานปาแปไดกลายเปนหมูบาน
ชาวเขาแหงแรกที่มีโครงการพระราชดําริในการทําธนาคารขาว  และโครงการปลูกพืชเมืองหนาว  มีโรงเรียนมีอนามัย
ของหมูบาน  ทําใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงชวงระยะแรกของการพัฒนา  แตในปจจุบันนี้โครงการตาง ๆ ได
หยุดชะงักลงแลว  เนื่องจากจังหวัดขาดแคลนงบประมาณในการทําถนน 
 อยางไรก็ตามผลพลอยไดจากการพัฒนาดังกลาว  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลทางการเมืองการปกครองที่
มีแนวคิดที่จะหลอมรวมกลุมชาติพันธุตาง ๆ ใหเปนเหนึ่งเดียวกันโดยใชสวนกลางเปนหลัก  และระบบการศึกษาที่มี
สวนวางรากฐานความคิดแบบวัฒนธรรมจากสวนกลาง  เปนตน  มีผลกระทบตอวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและสังคมของชาว
ละวาโดยตรง 
 ดวยเหตุดังกลาวนี้ นายบือ  ขจรศักด  กํานันตําบลปาแป  ผูซึ่งมีความภาคภูมิใจและหวงแหนวัฒนธรรมของ
ชาวละวา ไดเล็งเห็นวาความเจริญทางวัตถุที่นับวันจะเขามามีบทบาทในทองถิ่นมากขึ้นนั้น  อาจทําใหวิถีชีวิตของชาว
ละวาเปลี่ยนแปลงไป  จนไมอาจรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาวละวาไวได  จึงคิดจะใชพิพิธภัณฑเปนสื่อในการ
อนุรักษ 
 พิพิธภัณฑที่กําลังดําเนินการอยูนี้อยูบนเนินเขาเล็ก ๆ ดานหลังเปนปาทึบดานหนาเปนทุงนา  และฝายน้ําที่
ชาวบานยังคงใชสอยในชีวิตประจําวัน  ดานขางมีทางเดินเล็ก ๆ เขาสูหมูบานได  พิพิธภัณฑจะสรางเปนเรือนตามแบบ
แผนของชาวละวา  และเก็บรักษาสมบัติที่ชาวบานอยากจะรักษาไว  รวมทั้งบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัวแบบเกาที่
กําลังจะสูญหายไป 
 
บทบาทของพิพิธภัณฑตอทองถิ่นสังคมชาวละวา 

1. เปนที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาว ละวา 
2. เปนหนวยรักษาปาและอนุรักษตนน้ํา 
3. เปนศูนยการศึกษา  (learning center)  สําหรับลูกหลานชาวละวาและคนเมืองที่ประสงคจะศึกษาภาษา

และวิถีชีวิตของชาวละวา 
4. เปนหนวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องการคมนาคม  สาธารณสุขมูลฐาน  การศึกษา

นอกโรงเรียน  โครงการปลูกพืชของโครงการหลวง  ฯลฯ 
5. เปนแบบอยางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ conservative tourism 

 
 จะเห็นไดวาพิพิธภัณฑทองถิ่นสามารถปรับบทบาทของตนใหมีประสิทธิภาพตอสังคมวัฒนธรรม  การศึกษา
เศรษฐกิจและการเมือง  ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับนโยบาย  การบริการจัดการ  และการ
ดําเนินงานของพิพิธภัณฑแตละแหง  นอกจากนั้นยังตองไดรับความรวมมือรวมใจจากคนในทองถิ่นเปนสําคัญ  
รองลงมาคือการสนับสนุนจากองคกรของรัฐและเอกชนทั้งในทองถิ่นสวนภูมิภาค  และสวนกลางดวย 
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1.13 องคประกอบในการดําเนินงานของพิพิธภัณฑทองถิ่น  ไดแก 
1. คณะทํางาน 

 การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย คือ 
1.1 ชาวบาน 
คือกลุมเจาของพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางแทจริง ถาคนในทองถิ่นไมเห็นความสําคัญพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นก็เกิดขึ้นไดยาก ชาวบานจึงมีความสําคัญมากที่สุด ทั้งในแงแหลงขอมูล และที่มาของวัตถุ
จัดแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่จะตองดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
1.2 ฝายวิชาการ 
ทําหนาที่ศึกษาวิจัยทองถิ่น เพื่อใหไดเนื้อหาที่จะจัดแสดง คําบรรยายประกอบเรื่องราว ตลอดจน
การกําหนดกิจกรรมเผยแพรความรู กลุมนี้อาจประกอบดวยชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับทองถิ่นหรือ
ชุมชนของตนเปนอยางดี พระสงฆ ครู อาจารย ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาภายใน
ทองถิ่น 
1.3 ภัณฑารักษ 
ทําหนาที่จัดทําทะเบียนวัตถุ ทําความสะอาดวัตถุ ซอมแซมวัตถุที่เสียหาย ตลอดจนคัดเลือกวัตถุที่
จะจัดแสดง โดยประสานงานกับฝายวิชาการ ในสวนของภัณฑารักษนี้อาจขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานภายในทองถิ่นที่มีความรู เชน สถาบันการศึกษาดานศิลปะตางๆ 

 2. งบประมาณ 
 ไมใชอุปสรรคที่สําคัญ การจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่นควรพิจารณาดําเนินการตามอัตภาพ โดยถือคติทําเทาที่ทํา
ได ดีกวาไมทําเลย เพราะพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้นมีกระบวนการที่คอยๆพัฒนา โดยอาจเริ่มจากหองเล็กๆแลวคอยขยายไป 
ไมตองใหสมบูรณแบบเลยทีเดียว สิ่งสําคัญคือ สรางความเขาใจแกคนในทองถิ่นใหตระหนักในคุณคาและความสําคัญ
ของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่มีตอชุมชน 
 3. เนื้อหาที่นํามาเสนอ 
 เปนเรื่องราวความเปนมาของทองถิ่นในดานตางๆ ไดแกถูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดลอม นิทาน ตํานาน 
ความเช่ือ ศาสนาประเพณี การละเลน ประวัติบุคลสําคัญในทองถิ่น การทํามาหากินของผูคน ซึ่งจะกลาวในหัวขอที่ 
1.16 ตอไป 

4. สิ่งของที่จัดแสดง 
เปนสิ่งของที่มีอยูในชุมชน เชน ธรรมาสน สิ่งของเครื่องใชในการจารใบลาน ตนฉบับคัมภีรตางๆ 
5. สถานที่จัดแสดง 
อาจเปนบาน ตึก โกดังเกา หองเรียน ศาลาการเปรียญ โดยมากแลวมักเปนสถานที่ของวัด เพราะนอกจากวัด

จะเปนสถานที่ใหการศึกษาอบรมในอดีตและเปนศูนยกลางของชุมชนแลว วัดยังเปนศูนยรมของศิลปวัตถุ สิ่งของ
เครื่องใชของชุมชนที่ชาวบานนํามาถวายไว  

กรณีที่มีงบประมาณการออกแบบตัวอาคารควรคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก เชน จะมีกิจกรรม
อะไรบาง ใครบางที่จะมาใชพิพิธภัณฑ 
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1.14 ขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชน 
 พิพิธภัณฑทองถิ่นที่แทจริงตองเกิดจากความกระตือรือรนของชุมชนซึ่งจะนําไปสูความรวมมือและ
ความมีสวนรวมจริงจัง 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิจัยขอมูลในทองถิ่น 
ในทองถิ่นมีเรื่องราวที่นาศึกษาคนความากมาย ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดหัวเรื่องและขอบเขตใน

การศึกษา ซึ่งจะตองเปนเรื่องที่สามารถใหความรู สรางภาพเคลื่อนไหวของชุมชนนับแตอดีตถึงปจจุบันใหแก
ผูชมไดเปนอยางดี โดยทั่วไปควรศึกษาในเรื่องหลักๆ อยางนอย 4 เรื่องคือ 

- ประวัติความเปนมาของชุมชนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก การตั้งถิ่นฐาน กลุมชน
ที่อยูอาศัย 

- การดําเนินชีวิตของชุมชน การประกอบอาชีพ การศึกษา การแตงกาย บานเรือนที่อยูอาศัย 
เครื่องมือเครื่องใชประจําวัน ฯลฯ 

- ศาสนาและความเชื่อ ไดแก พิธีกรรม ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต งานเทศกาลตางๆ เปนตน 
- ความสัมพันธของคนภายในชุมชน อาทิเชน ลักษณะครอบครัว ระบบเครือญาติ การ

อบรมเลี้ยงดู การแบงงานกันทํา ฯลฯ 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําทะเบียนและจัดหมวดหมูวัตถุ 
 สามารถดําเนินการไดทันทีหลังจากการตกลงใจสรางพิพิธภัณฑทองถิ่น กอนที่จะทําทะเบียนวัตถุ 
ควรตรวจสอบสภาพวัตถุ หากมีการแตกหักควรมีการซอมแซมเสียกอน และควรทําความสะอาดวัตถุเทาที่
จําเปน ซึ่งไมจําเปนตองยึดแบบใดตายตัว ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและสะดวก การทําทะเบียนควร
ประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานดังนี้ 
 1. เลขทะเบียนประจําวัตถุ คือหมายเลขประจําวัตถุที่จะบอกใหทราบวาวัตถุนั้นเขามายัง
พิพิธภัณฑเมื่อไหร อยางไร ซึ่งมีวิธีเขียนหลายวิธี เชน   

ลําดับป พ.ศ.ที่ไดวัตถุมา / เลขลําดับวัตถุในปนั้น  เชน  2546 / 16 หมายความวา 
ไดวัตถุมาในป 2546 เปนลําดับที่ 16 ของปนั้น 
ลําดับป พ.ศ.ที่ไดวัตถุมา / หมวดหมูของวัตถุ /เลขลําดับวัตถุในปนั้น   เชน  2540 / 1 / 20 
หาก 1 หมายถึงหมวดหมูของผา ลําดับดังกลาวหมายความวา  ไดผามาในป 2540 เปนลําดับที่ 20  
2. ชื่อวัตถุ ไดแกช่ือเรียกวัตถุแตละช้ิน เชน ธรรมาสน ใบลาน เปนตน 
3. คําบรรยายลักษณะ ไดแกรูปพรรณสัณฐานของวัตถุแตละช้ิน ควรเขียนใหครอบคลุม เชน 

เครื่องมือหินขัด มีผิวขัดมันเรียบ เนื้อหินสีขาวนวล มีคราบสีน้ําตาลจับทั่วไป สภาพชํารุดแตกหัก เปนตน 
4. ขนาด (วัดเปนเซนติเมตร) และน้ําหนัก(ช่ังเปนกรัม) 
5. ประวัติ  ตํานานเรื่องราวของวัตถุวาพบที่ไหน อยางไร รายละเอียดสวนนี้มีความสําคัญ

มาก เพราะจะเปนตัวบงบอกความหมายและคุณคาของวัตถุ 
6. หมายเหตุ ไดแกคําอธิบายเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังควรมีการถายภาพวัตถุไว หรือสามารถ

วาดรูปแทนได เพื่อนําไปติดกับคําบรรยาย ขอมูลทั้งหมดนี้ควรจัดเก็บใน “สมุดทะเบียนวัตถุ” 
ซึ่งควรทําสํารองไว 1 ชุด 
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ขั้นตอนที่ 4 กําหนดเนื้อหาและการทําคําบรรยายเรื่องราว 
 ใหพิจารณาจากขอมูลที่ไดศึกษาวิจัยทั้งหมดประกอบกับวัตถุที่มีอยูวาสะทอนเอกลักษณใดของ
ทองถิ่น เพื่อนําเสนอเปนจุดเดนของพิพิธภัณฑทองถิ่นตอไป 

 
 

1.15 การจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นและประเภทของวัฒนธรรม 
 โดยทั่วไปนักมานุษยวิทยาแบงวัฒนธรรมออกเปน  2  ประเภทใหญ  คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ  (Material 
culture)  และวัฒนธรรมไมใชวัตถุ (Non-material culture)  

วัฒนธรรมทางวัตถุ  หมายถึง  สวนของวัฒนธรรมที่จับตองสัมผัสได  เพราะมันคือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่มี
รูปรางมีขนาดและน้ําหนักแตกตางกันไปตั้งแต  จอบ เสียม มีด หมอ  บาน  รถยนต  รถไฟ  ไปจนถึงเครื่องจักรกล
ประเภทตาง ๆ มนุษยไมสามารถมีชีวิตอยูไดโดยปราศจากสิ่งของเครื่องใชบางอยางได  เชน  เสื้อผา  อาหาร  ยารักษา
โรค  เปนตน  แตสิ่งของบางอยางไมจําเปนนัก  เชน  เครื่องสําอาง  และบางอยางยังเปนอันตรายตอสุขภาพดวย  เชน  
ฝน  กัญชา  และเฮโรอีน  แตยังมีกลุมคนผลิตมันขึ้นมาดวยเหตุผลตาง ๆ แมวาจะผิดกฎหมายก็ตาม 
 สิ่งที่มักพบกันทั่วไปในการจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นคือ  มักจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุแตอยางเดียว  
เพราะจัดแสดงไดงายกวาวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ  พิพิธภัณฑสวนมากไมจัดแสดงวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ   ซึ่งเรา
สามารถจัดแสดงไดโดยวิธีการตาง ๆ กอนอื่นควรเขาใจความหมายของวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุกอน 
 วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ  คือสวนของวัฒนธรรมที่จับตองสัมผัสไมได  เพราะไมมีรูปราง  ขนาด  หรือน้ําหนัก
แตมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมาก  วัฒนธรรมประเภทนี้แบงออกเปน  6  ประเภทยอย คือ 

1. บรรทัดฐานทางสังคม 
2. สถาบันทางสังคม 
3. วัฒนธรรมประเภทการควบคุมทางสังคม 
4. ศิลปะ 
5. ภาษา 
6. พิธีกรรม 

 
1.  บรรทัดฐานทางสังคม  (Social  Norms) 
 เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมเปนกฎระเบียบหลักของแบบแผนพฤติกรรมของคนในสังคมตาง ๆ 

จึงอาจกลาวถึงประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม  3  ประเภทยอย ดังนี้ 
1.1  วิถีชาวบาน   (Folkways)  แตละสังคมมีวิถีชาวบานที่ถือเปนบรรทัดฐานทางสังคม เชน

เกี่ยวกับการแตงกายที่เหมาะสมในสถานการณตาง ๆ โดยมีปจจัยของเพศ  วัยและสถานภาพทางสังคมเขามา
เกี่ยวของ  ในสังคมไทยมีวิถีชาวบานกําหนดวาผูไปงานศพควรใสสีดํา  แตถาไปงานรื่นเริงเชน  งานแตงงาน
ควรใสสีสด ๆ เปนตน 

1.2  จารีต  (Mores)   เปนบรรทัดฐานทางสังคมประเภทที่มีความสําคัญตอสังคมมาก  การกระทํา
ผิดจารีตจะมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก  ดังนั้นทุกสังคมจึงมีขอหามไมใหกระทําการใด ๆ ที่จะเปนอันตราย
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ตอสังคม  เชน หามไมใหลักขโมย  ทํารายผูอื่น  ฆาคน  ประพฤติผิดทางเพศ  ประกอบอาชญากรรมทุกประเภท  
หามไมใหทุจริต  ไมทารุณสัตวและขอหามอื่น ๆ อีกมาก  แตจารีตไมไดมีเฉพาะขอหามมีขอใหทําตามดวย  
เชน  ตองชวยเหลือผูอื่น  เปนตน 

1.3  กฎหมาย  (Laws)  แบงออกไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ  กฎหมายที่ไมไดบันทึกไวเปนลาย
ลักษณอักษร  กฎหมายประเภทนี้รวมเอาประเพณีทั้งหมดและกฎเกณฑขอบังคับตาง ๆ ของกลุมคนหรือสังคม
ไวดวย  จึงไดกฎหมายที่เรียกวากฎหมายดั้งเดิม (Primitive Law)  กฎหมายอีกประเภทหนึ่งคือ  กฎหมายที่
บันทึกไวเปนลายลักษณอักษร  กฎหมายประเภทนี้มีลักษณะเดนและชัดเจนมาก  เพราะมีขอหามไมใหกระทํา
หรือขอบังคับใหทําตาม  และมีบทลงโทษไวดวยวา  ถาทําผิดกฎหมายแตละอยางจะไดรับโทษสถานใดบาง 

1.4  บรรทัดฐานประเภทอื่น ๆ  นอกจากบรรทัดฐานทั้งสามประเภทนั้นแลว  ยังมีบรรทัดฐาน
ประเภทอื่น ๆ อีก คือสมัยนิยม  ความนิยมช่ัวครู  ความคลั่งไคล  พิธีการ  พิธีกรรม  งานพิธีและมารยาทสังคม 

   
  2.  สถาบันสังคม   คือ  สวนตาง ๆ ของวัฒนธรรมที่เขาจัดการกับปญหาพื้นฐานของสังคม  
สถาบันสังคมจึงแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้  คือสถาบันครอบครัว  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง การศึกษา  
ศาสนา  การแพทยและสาธารณสุข  เปนตน  สถาบันสังคมคือ  หัวใจของวัฒนธรรม 

3.  วัฒนธรรมประเภทที่เก่ียวกับการควบคุมทางสังคม  คือ  วัฒนธรรมที่ชวยทําใหเกิดระเบียบใน
สังคมซึ่งบางอยางจะเปนการควบคุมอยางเปนทางการ  และบางอยางไมเปนทางการ  วัฒนธรรมประเภทนี้มี  5  
ประเภทยอยคือ 

3.1  ศาสนา  ในหลักศาสนาจะมีขอหามตาง ๆ เชน  ศาสนาพุทธมีศีล  5 ศีล  8 ที่หามฆา
สัตว  พูดปด  ลักทรัพย  ดื่มของมึนเมา  ศาสนาจึงชวยควบคุมทางสังคมอยางสําคัญ 
3.2  ความเชื่อทางสังคม  คือ ระบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่เปนของคนจํานวนมาก
ในสังคม  เชน  ในสังคมไทยคนจํานวนมากเชื่อในนรก  สวรรค  บุญ  บาป การทําบุญ
และโลกหนา  ความเชื่อตาง ๆ ดังกลาว  จะชวยควบคุมพฤติกรรมของคนใหอยูใน
ระเบียบได 
3.3  คานิยม  คือ  มาตรฐานที่ใชวัดวาสิ่งใดมีคาในสังคมบาง  เมื่อสิ่งใดมีคา  คนก็อยากมี
อยากได  ความเชื่อในคานิยมของสังคมทําใหเกิดความมีระเบียบในสังคมขึ้นได 
3.4  ประเพณีตาง  ๆ  แตละสังคมมีประเพณีตาง ๆ ที่ปฏิบัติติดตอกันมาเปนเวลาอัน
ยาวนานประเพณีบางอยางของไทยมีอายุหลายรอยป   เชน  สงกรานต  ลอยกระทง  
เขาพรรษา  เฉลิมพระชนมพรรษาและการบวชนาค  เปนตน  เมื่อคนทําตามประเพณีจะ
ทําใหเกิดความมีระเบียบในสังคมขึ้นได 
3.5  กฎหมาย  คือ  การควบคุมทางสังคมโดยตรง  กฎหมายมีความสําคัญมากในสังคม
สมัยใหม  เพราะมันทําใหเกิดความมีระเบียบในสังคม ไดอยางดี 

4.  ศิลปะ   นักวิชาการยังถกเถียงกันวา  ศิลปะเปนวัฒนธรรมทางวัตถุหรือไมใช  ในสายตาของ
ศิลปนมักมองศิลปะเปนวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ  ความจริงมันเปนไดทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและไมใชดวย  
ศิลปะในที่นี้หมายถึง  การสรางสรรคผลงานในดานตาง ๆ  เชน จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปตยกรรม  
หัตถกรรม  ดนตรี  การละคร  นาฏศิลปและวรรณกรรม  เปนตน 



 29

5.  ภาษา  คือ   ระบบสัญลักษณที่ใชสื่อสารติดตอกัน  ภาษาในที่นี้หมายถึงภาษาพูด  ภาษาเขียน  
รวมทั้งกิริยาทาทางตาง ๆ ดวย 

6.   พิธีกรรม  เนนเฉพาะพิธีที่ตองทําในแตละขั้นตอนของประเพณีตาง ๆ เชน  ในงานศพ
ประกอบไปดวยพิธีตาง ๆ ที่ทําในชวงเวลาที่ตางกันออกไป  พิธีบางอยางทํากอนพิธีอื่น ๆ เชนการอาบน้ําศพ  
แตงตัวมากอนการรดน้ําศพ  เปนตน 

 

1.16 การจัดแสดงพิพิธภัณฑทองถิ่นในระดับชุมชน 
 การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ เปนกระบวนการที่สามารถพัฒนาไดเรื่อยๆ  สิ่งของที่นํามาจัดแสดง  ควรจะบอก
วามาจากชุมชนอะไรและแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ๆ  ทําความเขาใจชุมชนในระดับหมูบานเปนระดับ  ๆ 
ขึ้นมาก็จะทําใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณมากขึ้น  ขอมูลที่ควรเก็บในระดับชุมชนมีดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
2. ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 
3. ขอมูลเกี่ยวกับเครือญาติ 
4. ประวัติความเปนมา 
5. ขอมูลเกี่ยวกับวงจรชีวิต  1  ปของชุมชน 
6. ขอมูลเกี่ยวกับกลุมทางสังคม 
7. ขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยี 
8. ประวัติชีวิต 
9. ภาษาทองถิ่นแปละศิลปะ 
10. วัฒนธรรมดานตาง ๆ กลาวคือ 
 
1. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม  ควรใหขอมูลเกี่ยวกับ 

ที่ต้ัง  ขนาดชุมชนภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  การคมนาคม  การสื่อสาร  โครงสรางชุมชน  
สถานที่สําคัญของชุมชน  โรงงาน  ตลาด  โรงเรียน  รานคา  พืช  และสัตว      เปนตน 

2.   ขอมูลเก่ียวกับประชากร  ควรใหขอมูลจํานวนประชากร  เพศ  โครงสรางอายุ  อาชีพ  
โครงสรางประชากรและพยายามใหสถิติเกี่ยวกับการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ชนช้ัน  รายได  กลุมชาติ
พันธุ  ขอมูลเหลานี้นักมานุษยวิทยาอาจเก็บรวบรวมเอาเองหรืออาจไดจากหนวยงานของรัฐบาลหรือเอกชนก็
ได 

3.   ขอมูลเก่ียวกับเครือญาติ   ในบางชุมชนเครือญาติเปนระบบที่สําคัญมาก  จึงควรเก็บ
รวบรวมขอมูลดานนี้เพื่อเรียนรูวาใครเปนญาติใครบาง   

4.   ประวัติความเปนมา  ขอมูลประเภทนี้สําคัญมาก จึงตองหาขอมูลเกี่ยวกับระวัติของชุมชน
ทุกชุมชนมักมีเรื่องเลาตอ ๆ กันมา  เกี่ยวกับความเปนมาของชุมชน  เรื่องเลาเกี่ยวกับผูบุกเบิกวาเปนใคร  มา
จากไหนและเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในชวงแรก ๆ ของชุมชน 
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5.   ขอมูลเก่ียวกับวงจรชีวิต  1  ปของชุมชน  ควรใหความสนใจกับชีวิตประจําวันของ
ชาวบานหรือประชากรในชุมชน โดยจัดแสดงวาชาวบานมีชีวิตประจําวันอยางไร  ตอมาใหชีวิตในรอบเดือน
ตาง ๆ จน ครบ  1  ป  ของคนรวย  คนจน  ผูชาย  ผูหญิง คนชรา  และกลุมยอยกลุมอื่น ๆ ของชุมชน 

6.   ขอมูลเก่ียวกับกลุมทางสังคม  ควรใหขอมูลเกี่ยวกับสมาคม  ชมรมตาง ๆ ซึ่งคือกลุมที่
ชาวบานจํานวนหนึ่งมารวมตัวกัน  เพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ในหมูบานตาง ๆ 
ในสังคมไทย  กรมพัฒนาชุมชนไดสงพัฒนากรเขาไปชวยจัดตั้งกลุมตาง ๆ เชน  กลุมออกทรัพย  กลุมสตรีทอ
ผา  กลุมเลี้ยงไก  กลุมทําสวน  เลี้ยงสัตว  และอื่น ๆ 

7.   ขอมูลเก่ียวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและเทคโนโลยี  ควรสังเกตและใหขอมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมทางวัตถุเชนลักษณะบานเรือนของคนรวย  คนจน  เสื้อผา  ของผูชาย  ผูหญิง  คนชรา  และเด็ก  
เครื่องใชในบานเฟอรนิเจอรตาง ๆ ที่จะใชเปนตัวช้ีฐานะทางสังคมไดนอกจากนี้ตองใหขอมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี  เชน  เครื่องมือทําไร ทํานา  พาหนะขนสง  การสื่อสารและอื่น ๆ 

8.  ประวัติชีวิต   นักวิจัยตองรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว  และเก็บรวบรวมประวัติคน
ในวัยตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นชีวิตคนในชุมชนวาคนแตละเพศ  แตละวัยมีชีวิตความเปนอยูอยางไรในชุมชน  
จึงตองเก็บประวัติชีวิตของผูหญิง  เด็ก  วัยรุน  คนวัยหนุมสาว วัยกลางคน  และวัยชรา  โดยแสดงใหเห็นชีวิต
แตละชวงของแตละคน  ต้ังแตเกิด  และการผานวัยตาง ๆมารวมกันจะทําใหเห็นภาพรวมที่สมบูรณของ
ชุมชนได  และทําใหผูอานเห็นภาพชุมชนในหลายมิติเวลา 

9.   ภาษาทองถิ่นและศิลปะ   ควรบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลผลิตของวัฒนธรรมที่แสดงออกมา
ในรูปของภาษา  เชน  นิทานชาวลาน  เกมตาง ๆ เพลงตาง ๆ การละเลนตาง ๆ การเตนรํา  นิยายปรัมปรา  ใน
บางสังคมเสียงสําคัญมาก  เสียงคืออํานาจ  เมื่อมีเสียงแสดงวามีอะไรเกิดขึ้นในหมูบานของสังคมไทย  ภาษา
ทองถิ่นในรูปตาง ๆที่กลาวมาแลวกําลังจะหมดไป  ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดาย   นักจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นจึงตอง
ใหความสําคัญกบสิ่งเหลานั้น  และตองเก็บรวบรวมขอมูลที่มีคาเหลานั้นกอนที่มันจะสูญหายไป 

10.   วัฒนธรรมดานตาง ๆ   ควรเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานตาง ๆ ของมนุษย
ทุกดาน  คือ  ดานครอบครัว  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  ศาสนาและความเชื่อ  การศึกษา  การแพทย
และสาธารณสุข  การคมนาคม  สื่อสาร  ศิลปะ  และนันทนาการ 

สรุปไดวา  ขอมูลระดับชุมชนที่ควรจัดแสดงในพิพิธภัณฑทองถิ่นนั้น  ควรแสดงลักษณะทาง
กายภาพ (Ecological  mapping)  อันไดแก  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน  และควร
เก็บประวัติชุมชนชีวิตประจําวันของชุมชนตาง ๆ ดูวาใน 24 ช่ัวโมงชาวบานทําอะไรบาง  กิจกรรมอะไรที่
ชาวบานใหความสําคัญในรอบ  12  เดือนเขามีพิธีกรรมหรือประเพณีอะไรบางนับตั้งแตชีวิตประจําวัน  
ประจําเดือนจนถึงป  ใหเห็นภาพรวมวาในหนึ่งปชุมชนหนึ่งมีประเพณีอะไรบาง  และควรแสดงใหเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดานตาง ๆ ของคนในชุมชนนั้น 

ในระดับชุมชนนั้น  ควรจะมีการวิจัยโดยวิธีการทางมานุษยวิทยาที่จะทําความเขาใจในวัตถุที่เรา
รวบรวมไวแลว  ไดโดยใชเทคนิควิธีวิจัยตาง ๆ เชน  อยางแรกคือ  การวิจัย  อยางมีสวนรวม  (Participant  
Observation) เราควรจัดแสดงสิ่งของใหเห็นถึงคุณคาความสําคัญ  ประวัติความเปนมาตาง ๆ โดยการทําการ
วิจัยอยางมีสวนรวมในชุมชน  ดวยการเขาไปอยูกับชาวบานเพื่อใหเรามองวัฒนธรรมชาวบานผานสายตาของ
ชาวบาน  และเห็นคุณคาวัฒนธรรมของเขาเหมือนกับวัฒนธรรมของเราเอง  ถาทําไดเราก็จะใหภาพ
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วัฒนธรรมนั้นอยางชัดเจน  มีอคตินอยลง  ในการเก็บขอมูลตองมองหาผูใหขอมูล  (Key  informant)   เชน
จะดูวาเมื่อ  10 ป  มาแลวเขามีการรักษาดูและคนทารกอยางไรบาง  คงตองไปสัมภาษณผูหญิงที่เคยเปนหมอ
ตําแยอายุมากๆ และใชเทคนิค  การสัมภาษณประวัติศาสตรจากการบอกเลา  (Oral history) เรื่องราวในอดีต
บางทีไมมีการจดบันทึกไว  เพราะอาจจะยังไมมีตัวอักษรใช  แตจะมีการบอกเลาเปนทอด ๆ การเก็บรวบรวม
ประวัติชีวิตของคน  (Life history)  ซึ่งไมเฉพาะบุคคลสําคัญเทานั้นที่จะแสดงใหเห็นถึงชีวิตที่สมบูรณของ
ชุมชน  จะตองดูวาผูหญิง เด็ก  ผูชาย  ในวัยตาง ๆ ผูนํา คนที่ยากจนมีชีวิตอยูรวมกันอยางไร  ควรจะให
ความสําคัญกับประวัติชีวิตของคนทุกคน  การวิจัยทางมานุษยวิทยาจะมีประโยชนมากในการรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับชุมชน  และการจัดแสดงวัฒนธรรมชุมชน   

สุดทายคือควรทําใหพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนศูนยทางดานวัฒนธรรมดวย  ไมใชเปนที่รวบรวม
สิ่งของอยางเดียว  นั่นคือควรพยายามชักจูงใหคนที่อยูในชุมชนเปนเจาของรวมกัน  มีการมาพบปะกันเปน
ประจําเพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบานมากขึ้น  ใหทุกคนมีความรูสึกวาเปนเจาของเหมือนกัน
เพื่อให พิพิธภัณฑมีความสมบูรณและทําหนาที่ในการใหความรูเกี่ยวกับชุมชนไดดีที่สุด 

 
สิ่งที่กลาวมาขางตนเปนเพียงแนวทางหนึ่งเทานั้น ในปจจุบันรูปแบบและแบบแผนของพิ

พิพิธภัณฑมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ นักจัดการจําเปนตองเขาใจในวัตถุประสงคของพิพิธภัณฑวาตองการ
ในลักษณะใด ไมจําเปนตองใหเทคโนโลยีนําหนาสิ่งที่ตองการนําเสนอ อีกทั้งยังตองมีการประเมินศักยภาพ
และปรับปรุงพิพิธภัณฑใหมีความนาสนใจอยูเสมอ จึงจะดึงดูดผูสนใจไดตลอด ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ยากใน
การที่จะดํารงใหพิพิธภัณฑอยูรอดในสังคมปจจุบัน. 

 
                                           

 


