
วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 
 

1 
 

พื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุด 
 

ปราณี อัศวภูษิตกุล1 

 
บทคัดย่อ 

  
ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมมีบทบาทต่อการด ารงอยู่ของห้องสมุดเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใช้

สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ดังนั้นเพ่ือให้ห้องสมุดยังคงด ารง
อยู่ได้นอกเหนือจากการเป็นแหล่งสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ห้องสมุดต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน เพ่ือเป็นการเชิญชวนผู้ใช้เข้ามาใช้พ้ืนที่ห้องสมุด ห้องสมุดต้องเพ่ิมพ้ืนที่การท างาน
ร่วมกันเพ่ือกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความต้องการใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้เป็นส าคัญ การจัดพ้ืนที่ให้มี
ความยืดหยุ่นในการใช้งาน การออกแบบที่ดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้ มีจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ท างานร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสะดวกสบาย 
 
ค าส าคัญ: พ้ืนที่การท างานร่วมกัน พ้ืนที่ห้องสมุด 
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Co-working Space in Library 
 

Pranee Asvapoositkul1 

 

Abstract 
 

Information and communication technology are going to play an increasingly crucial role 
in the existence of libraries. The library users can get an 24-hour access to the resources 
without being in a library. To ensure the existence of libraries besides being educational 
resources, space efficiency inside libraries needs to be necessarily improved to create the area 
for people to use the spaces in libraries.  Libraries need to provide co-working spaces for more 
activities, provided based on needs of library users. The flexibility in multi-use space and space 
design are topic of great importance in order to develop imagination of library users, create 
innovations, build friendly and comfortable work environment. 
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บทน า 

ห้องสมุดคือสถาบันบริการสารสนเทศที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ 
ตามความต้องการของแต่ละบุคคลขณะเดียวกันในโลกปัจจุบันผู้ใช้ก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยมิต้องเดินทางมาที่ห้องสมุด วิถีการด าเนินชีวิตของผู้ใช้สารสนเทศทุก
วัยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ นอกเหนือจากการใช้สารสนเทศ
แล้ว ผู้ใช้ยังต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือการท ากิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้วัยเด็กต้องการพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรม
บันเทิงสนุกสนาน ผู้ใช้วัยรุ่นนอกจากมาใช้พ้ืนที่ห้องสมุดเพ่ือการอ่านหนังสือก่อนสอบแล้ว ยังต้องการพ้ืนที่เพ่ือ
การท ากิจกรรมกลุ่ม การติวหนังสือร่วมกัน ตลอดจนการพักผ่อนในระยะเวลาสั้นๆ ผู้ใช้วัยผู้ใหญ่ที่ท างานประจ า 
บางเวลาก็ต้องการหาสถานที่เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานใหม่ๆ นอกเหนือจากสถานที่ท างานประจ าของตน 
ส่วนผู้ใช้วัยผู้ใหญ่ที่เกษียณแล้วก็อาจต้องการพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมสันทนาการ พบปะเพ่ือนฝูง จิบกาแฟ อ่าน
หนังสือเพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับความจ าเมื่ออายุมากขึ้น การแสวงหาพ้ืนที่เพ่ือตอบโจทย์การด าเนินชีวิตในโลก
ปัจจุบันที่ยังต้องการสารสนเทศควบคู่ไปพร้อมกับความสนุก ความสะดวกสบาย อีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่สามารถสร้างแรง
บันดาลใจหรือจุดประกายในการท างานได้ด้วย พ้ืนทีก่ารท างานร่วมกัน (Co-working Space) ของห้องสมุดจึงเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจทางเลือกหนึ่ง ด้วยมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างานอย่างยิ่ง เพราะมีทั้งสารสนเทศที่หลากหลาย มี
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาด้านสารสนเทศอย่างดียิ่ง  อีกทั้งค่าธรรมเนียมการเข้าใช้พ้ืนที่การ
ท างานร่วมกันของห้องสมุดก็มิได้มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกับพ้ืนที่การท างานร่วมกันของภาคเอกชน 

ความหมายของ Co-working 
ค าว่า “Co-working”  ถูกน ามาใช้ เป็นครั้ งแรกโดยเบอนี  เดอโคเวน (Bernie DeKoven) เมื่ อปี 

ค.ศ.1999 หมายถึงการอ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันโดยน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วงแรกได้รับความนิยมในวงจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่ท างานด้าน
เทคโนโลยี ก่อนจะเริ่มแพร่หลายไปยังกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ในเวลาต่อมา ทั้งศิลปิน นักเขียน นักศึกษา นักธุรกิจ ฯลฯ 
เป็นต้น ต่อมาในปี ค.ศ.2005  แบรด นิวเบิร์ก(Brad Neuberg)ได้ใช้ค าว่า Co-workingเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ทาง
กายภาพตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันอันหมายถึงพ้ืนที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถมาใช้เพ่ือท างานร่วมกันในบรรยากาศ
แบบสบายๆโดยในเริ่มแรกนิวเบิร์กได้ใช้พื้นที่ในโรงงานผลิตหมวกที่ซานฟรานซิสโกเป็นพ้ืนที่เพ่ือการท างานร่วมกัน 

พื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดในต่างประเทศ 
 พ้ืนที่การท างานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดได้มีการศึกษาที่น่าสนใจคือ ในสหรัฐอเมริกามี
ห้องสมุดจ านวนมากกว่า 1 ใน 3 แห่ง มีพ้ืนที่ว่างส าหรับให้บุคคลทั่วไปสามารถมานั่งท างานนอกสถานที่ท างาน
ของตนเอง โดยใช้พื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุด ผู้ใช้พื้นที่นี้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ข้อมูล
ประชากร การวิจัยตลาด สถิติ ฐานข้อมูลทางวิชาการ วารสารวิชาชีพ หลากหลายสาขา การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย โต๊ะท างานขนาดใหญ่ ห้องประชุมส าหรับการท างานร่วมกัน ตลอดจนผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการฝึกฝนมา
เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ค าปรึกษาด้านสารสนเทศที่รู้จักกันในนามบรรณารักษ์ ตัวอย่าง
ห้องสมุดหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดพ้ืนที่การท างานร่วมกันกระจายอยู่ในชุมชนเล็กใหญ่ทั่วประเทศ เพ่ือ
ให้บริการผู้ใช้ทั่วไปได้แก่ห้องสมุดดังต่อไปนี้  
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 ห้องสมุดประชาชนไมแอมี-เดท (The Miami-Dade Public Library) ได้รับรางวัลต้นแบบการใช้พ้ืนที่
ท างานร่วมกันภายในห้องสมุดมูลค่า 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในชื่อโครงการวิจัยเรื่อง Co-working at the Library 
โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้พ้ืนที่ท างานร่วมกันในห้องสมุด การจ าลองและทดสอบพ้ืนที่ท างานร่วมกันของ
ผู้ใช้ สิ่งที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ต้องการ และจะใช้พ้ืนที่ท างานร่วมกันเมื่อใด ข้อมูลจากผลจากการวิจัยได้น ามาใช้เพ่ือ
การสร้างพ้ืนที่การท างานร่วมกันของห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้น าข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้กับการสร้างพ้ืนที่ท างาน
ร่วมกันที่ห้องสมุดเคนดัลล์ในภูมิภาคตะวันตก (West Kendall Regional Library)  
 พ้ืนที่ท างานร่วมกันอีกแห่งหนึ่งที่ทันสมัยใจกลางรัฐวอชิงตันคือ ห้องสมุดประชาชนสโปแคน (The 
Spokane Public Library) ห้องสมุดแห่งนี้มีผู้ใช้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 2 เดือนแรกที่มีการเปิดให้บริการใช้
พ้ืนที่การท างานร่วมกัน บรรณารักษ์งานวิจัยทางธุรกิจของห้องสมุด  กล่าวว่า “มีบ่อยครั้งที่ผู้ใช้หาที่นั่งไม่ได้ 
เนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้จ านวนมาก”  เจ้าหน้าที่ของบริษัทไอทีระดับโลก เข้ามานั่งท างานโดยใช้การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ทีมงานของพวกเขาทั้งสามคนเคยท างานจากบ้านและ/หรือร้านกาแฟมาก่อน แต่ปัจจุบัน
เป็นผู้ใช้พ้ืนที่นี้ของห้องสมุด สมาชิกในทีมคนหนึ่งกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่ดีและมีประสิทธิผลมากขึ้น ที่พวกเขา
สามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”  ผู้ใช้บางคนบอกว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การได้นั่งท างานนอก
บ้าน แวดล้อมด้วยผู้คนช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก การได้ใช้พ้ืนที่ร่วมกันในการท างานที่ห้องสมุดจัดว่า
เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย และเมื่อมนุษย์รู้สึกปลอดภัย การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะดี สมองผ่อนคลาย มี
สมาธิในการท างาน ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพด้วย” 
 ลาร่า คลาร์ก Larra Clark รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมห้องสมุด
อเมริกันกล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนสามารถสร้างพ้ืนที่การท างานร่วมกันที่ดีได้ โดยห้องสมุดสามารถดึงดูดผู้ที่มี
อาชีพอิสระ (Freelance) ผู้ที่ท าธุรกิจส่วนตัว เข้ามาใช้พ้ืนที่ของห้องสมุดได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ 
ห้องสมุดมีสารสนเทศที่หลากหลาย บรรณารักษ์และบุคลากรมีความรู้ ให้ค าปรึกษาได้เป็นอย่างดี ห้องสมุดมีความ
เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้
สาย ตลอดจนมีเครื่องพิมพ์สามมิติ ( 3D Printing) เป็นต้น  (Opar, 2017andLussier, 2017) 
 ที่ห้องสมุดริชแลนด์ (Richland Library, 2017) มีศูนย์การท างานร่วมกัน (Co-working Center) ตั้งอยู่ที่
ชั้น 3 ของห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถใช้พ้ืนที่การท างานในศูนย์นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศครบครันโดยบริการด้วยตัวเอง พ้ืนที่กว้างขวางและเงียบสงบ พร้อมทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง
โคลัมเบีย นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างเพียบพร้อมในการเข้าถึงโดยระบบออนไลน์ ศูนย์
การท างานร่วมกันมีห้องย่อยๆ 6 ห้อง ภายในแต่ละห้องประกอบด้วยโต๊ะท างานพร้อมเต้าเสียบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็น อินเทอร์เน็ตไร้สาย สแกนเนอร์ ตู้เก็บของ ที่นั่งพักผ่อน โดยมีข้อก าหนดในการใช้พ้ืนที่ของศูนย์
ดังนี้ 

1. บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้พ้ืนที่การท างานร่วมกันของศูนย์ได้ 
2. การจองพ้ืนที่การท างานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ สามารถจองล่วงหน้าได้ก่อนใช้พ้ืนที่จริง 2 วัน   
3. ระยะเวลาการใช้ห้องสูงสุด 8 ชั่วโมง/วัน กรณีที่ไม่มีผู้ประสงค์ใช้ห้องต่อ สามารถขยายเวลาการใช้

ห้องได้  
4. การส ารองห้องจะถูกยกเลิก กรณีท่ีผู้ใช้ไม่มาภายใน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มต้นที่จองไว้ 
5. ผู้ใช้เปิด-ปิด ห้องด้วยตนเอง กรณีกุญแจห้องสูญหายต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ 
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6. ห้องสมุดริชแลนด์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกโจรกรรมสิ่งของที่ผู้ใช้น าติดตัวมา 
7. การใช้โต๊ะและตู้เก็บสัมภาระ ต้องใช้เฉพาะที่จัดไว้ให้ในแต่ละห้องเท่านั้น ไม่ก้าวก่ายไปใช้ครุภัณฑ์

ห้องอ่ืน และสัมภาระทุกอย่างต้องน าออกจากตู้เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน 
8. ไม่รบกวนผู้เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกัน 
9. ไม่ใช้ศูนย์เพ่ือการสัมภาษณ์งานทางการตลาด การโทรศัพท์ติดต่อลูกค้า หรือการท ากิจกรรมที่ไม่

เหมาะสม 
10. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จะเสียสิทธิ์ในการเข้าใช้พ้ืนที่การท างานร่วมกันของศูนย์ต่อไป 

 ห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งคือ ห้องสมุดประชาชนสก็อตส์เดล (Scottsdale Public Library, 2017) มีพ้ืนที่
จัดเป็นห้องส าหรับการท างานร่วมกันชื่อว่า เดอะ ยูเรก้า ลอฟท์ สก็อตส์เดล ( The Eureka Loft Scottsdale) 
เปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่สาธารณชนและเครือข่ายนักธุรกิจในชุมชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการและ
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ภายในห้องมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย คอมพิวเตอร์ และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์แจ้งการใช้ห้องได้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัล (The Digital 
Media Lab) ส าหรับผู้ที่ต้องการถ่ายวิดีโอหรือสร้างสื่อการตลาดส าหรับธุรกิจหรือแบรนด์ของตน อุปกรณ์ที่มีใน
ห้องปฏิบัติการสื่อดิจิทัล ได้แก่ กล้องถ่ายรูปที่ทันสมัย  ขาตั้งกล้อง จอ ไมโครโฟน อุปกรณ์ส าหรับให้พิธีกรอ่านบท
พูด (Teleprompter) จอสีเขียว (Green Screen) แสงสว่างภายในห้องปรับได้ตามความต้องการ ซอฟต์แวร์ที่
ทันสมัยช่วยในการออกแบบกราฟฟิก เช่น  Adobe Creative Cloud ที่ สามารถท างานได้ทั้ งบนหน้ า
จอคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและบนคลาวด์ (Cloud) การเชื่อมต่อและแชร์ไฟล์ผลงาน การสร้างและแก้ไขไฟล์ได้ทุกที่
ทุกเวลา ตลอดจนโปรแกรมท าเพลงที่ชื่อ Pro Tools เป็นต้น 

นอกจากนี้ที่ชั้น 2 ของห้องสมุดกลางเบอร์ตัน บาร์ (Burton Barr Central Library) ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ 
ไฮฟ์ แอท เซนทรัล (hive @ central) ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกลางเบอร์ตัน บาร์ ห้องสมุด
ประชาชนฟีนิกซ์ (Phoenix Public Library, 2017) กลุ่มผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแอริโซนา 
(The Entrepreneurship and Innovation Group-EIG at Arizona State University) แผนกพัฒนาชุมชนและ
เศรษฐกิจเมืองฟีนิกซ์ ศูนย์นี้มีพ้ืนที่การท างานร่วมกันส าหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนทั่วทั้ง
รัฐแอริโซนาได้มาพบปะกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท างานร่วมกันในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ บริการให้
ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่มีความรู้ทางธุรกิจให้
ค าปรึกษาสารสนเทศเฉพาะด้าน การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshops) การจัดสัมมนาทางเว็บ (Webinars) 
วิดีโอสตรีมมิ่ ง (VideoStreaming) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสียงส่งผ่านอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเข้าถึงฐานข้อมูลห้องสมุดและแหล่งข้อมูลออนไลน์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย   ห้องประชุม ส าหรับ
หนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ด้านธุรกิจ อยู่ที่ชั้น 5 ของห้องสมุด 

ในลอนดอน ห้องสมุดเบ็ธนัล กรีน (Bethnal Green Library) ตั้งอยู่ในอาคารยุควิกตอเรียที่หรูหรา 
เพดานภายในอาคารเป็นแผ่นไม้สูงประดับตกแต่งด้วยเหรียญต่างๆ เพ่ือเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษทางวัฒนธรรมของ
อังกฤษ ผู้ใช้กล่าวถึงพนักงานของห้องสมุดว่าเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือด้านสารสนเทศเป็นอย่างดี พื้นที่การ
ท างานร่วมกันมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่ตั้งของห้องสมุดอยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดินเบ็ธนัล กรีน ด้วยการเดินเท้า
เพียง 1 นาที แสดงให้เห็นถึงการเดินทางที่สะดวกมาก 
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ส่วนที่ห้องสมุดบีเอฟอาย รูเบน (BFI ReubenLibrary) ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1933 ในลอนดอน BFI- 
The British Film Institute เป็นองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะภาพยนตร์ของสหราชอาณาจักร 
หนึ่งในอัญมณีที่มีค่าขององค์กรนี้ก็คือ ห้องสมุดเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของอาคาร ภายในห้องตกแต่งอย่างเรียบ
ง่าย แบ่งเป็นมุมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพ่ือใช้งานส่วนตัว 24 เครื่อง มุมคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานเป็นกลุ่ม มุม
พ้ืนที่การท างานร่วมกันทีเ่ป็นโต๊ะขนาดใหญ่ 6 ตัว และตู้เก็บสัมภาระ  

ห้องสมุดอีกแห่งหนึ่งในลอนดอนที่มีพ้ืนที่การท างานร่วมกันที่ดีที่สุดส าหรับผู้ประกอบการคือ หอสมุด
แห่งชาติอังกฤษ (The British Library) ภายในอาคารมีปีกหนึ่งที่จัดเป็นพ้ืนที่พิเศษเฉพาะส าหรับเจ้าของธุรกิจ
ขนาดเล็กและนักลงทุน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมหาศาล เช่น ข้อมูลรายงานตลาดออนไลน์ของ
บริษัทวิจัยด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีชื่อระดับโลก เช่น Mintel, Frost & Sullivan, Euromonitor
ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านปอนด์ ข้อมูลบริษัทในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกมากกว่า 144 ล้านราย มีห้องเรียน
ส าหรับการเรียนในหลักสูตรต่างๆ การฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติด้านนวัตกรรม อินเทอร์เน็ตไร้สายที่หอสมุดแห่งชาติ
อังกฤษมีค่าใช้จ่าย แต่ก็รับประกันได้ว่าสัญญาณดีเยี่ยม และมีร้านกาแฟ อาหารจานเดียวด้วย(Rocketspace, 
2017) 

 

 
 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่การท างานร่วมกันมุมหนึ่งในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการ

และเข้าถึงสารสนเทศที่มากมายมหาศาลผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายคุณภาพเยี่ยม 
 
ในประเทศแถบเอเชีย หอสมุดแห่งชาติจีน (National Library of China) ในกรุงปักก่ิง มีพ้ืนที่การท างาน

ร่วมกันที่กว้างใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะมีที่นั่งมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ พรั่งพร้อมด้วยทรัพยากร
สารสนเทศ แม้ว่าห้องสมุดจะมีที่นั่งจ านวนมาก แต่ผู้ใช้ก็ควรจะมาถึงห้องสมุดในช่วงเช้า เนื่องจากคนส่วนใหญ่มัก
อยู่ที่ห้องสมุดตลอดทั้งวัน(Lu, 2017) 

ส่วนในประเทศไต้หวัน ที่เมืองหลวงไทเปมีห้องสมุดอยู่หลายแห่งทั่วเมือง แต่ห้องสมุดประชาชนเมืองไทเป 
(Taipei City Public Library) เป็นหนึ่งในห้องสมุดที่ดีที่สุดส าหรับการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากมีห้องเรียนที่ นั่ง
สะดวกสบาย โต๊ะท างานส่วนบุคคลที่ใหญ่ ห้องสมุดแห่งนี้เป็นที่นิยมของผู้ใช้จ านวนมาก มีพ้ืนที่มุมหนึ่งที่จัดไว้
ส าหรับการท ากิจกรรมร่วมกัน ในเวลาเช้าของทุกวันก่อนห้องสมุดเปิด จะมีผู้ใช้มารอเข้าคิวก่อนประตูเปิดเป็น



วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 
 

7 
 

ประจ า ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจึงค่อนข้างเข้มงวดในกรณีที่ผู้ใช้เอาสิ่งของวางไว้เป็นการจองพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่
จะน าสิ่งของดังกล่าวออกถ้าเจ้าของไม่กลับมาใช้พื้นที่ดังกล่าวภายในหนึ่งชั่วโมง(McEneaney, 2017) 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่นห้องสมุดประชาชนหลายแห่งในโตเกียวก าลังปรับปรุงพ้ืนที่มากขึ้นส าหรับผู้ที่
ต้องการท างานหรือเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งไม่ใช่การท างานที่ส านักงานหรือที่บ้าน ห้องสมุดประชาชนชิโยดะ 
(Chiyoda Public Library)  (Kendall, 2013) มีพ้ืนที่การท างานที่ตกแต่งใหม่เพ่ือเป็นส านักงานแห่งที่สอง มีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลออกจากบ้านและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องสมุดที่
พวกเขาได้จ่ายภาษีให้แก่เมือง มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย โต๊ะท างานขนาดใหญ่ หนังสือและวารสารจ านวนมากมาย 
บรรยากาศเงียบสงบ  ขณะเดียวกันก็มีพ้ืนที่ส าหรับผู้ใช้เพ่ือระดมความคิดกับสมาชิกในทีมได้โดยไม่รบกวนผู้ที่อยู่
รอบข้าง อีกทั้งมีพ้ืนที่ส านักงานให้เช่าราคาสมเหตุสมผลเหมาะส าหรับการน าเสนองานเล็กๆ และมีร้านกาแฟด้วย 
  นอกจากนี้ในประเทศสิงคโปร์รัฐบาลมีนโยบาย New Way of Work (NWOW) โดยการน าพ้ืนที่บางส่วน
ของห้องสมุดมาปรับเป็นพ้ืนที่เพ่ือการท างานร่วมกันเรียกว่า Smart Work Centre เพ่ือสนองตอบลักษณะการ
ท างานของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ต้องเดินทางไกลเข้าส านักงาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ศูนย์
ดังกล่าวจะตั้งอยู่ใกล้ที่พักอาศัย ปัจจุบันมี Smart Work Centre4 แห่ง คือย่านเทา เพโย, จูล่ง, เกลังตะวันออก 
และแทมปิเนส(Toa Payoh, Jurong, Geylang Eastand Tampines) แต่ละศูนย์รองรับผู้เข้าใช้งานได้พร้อมกัน 
47 คน พ้ืนที่ทั้งหมดเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ โครงการนี้เป็นความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐของสิงคโปร์ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาก ากับดูแลสื่อสารสนเทศต่างๆ ภายใน 
ประเทศและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่ชื่อว่า Infocomm Media Development 
Authority-IMDA กับกรรมการหอสมุดแห่งชาติ ส่วนผู้บริหารพ้ืนที่คือบริษัทรีจัส (Regus) เป็นบริษัทชั้นน า
ระหว่างประเทศที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับส านักงานส าเร็จรูปให้เช่า ห้องประชุม ห้องรับรองทางธุรกิจ (Business 
Lounge) และมีเครือข่ายห้องประชุมทางวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครใช้งานพ้ืนที่นี้ได้ทั้งราย
ชั่วโมง รายวัน และรายเดือน ค่าใช้โต๊ะรายวันอยู่ที่ 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนการเช่าพ้ืนที่ส่วนตัวรายเดือนอยู่ที่ 
399 ดอลลาร์สิงคโปร์ (Wason Liwlompaisan, 2016) 

พื้นที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดในประเทศไทย 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรครั้งใหญ่ อาคารดังกล่าวก่อสร้างขึ้น
พร้อมกับประวัติศาสตร์ด้านการเงินของประเทศ ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 มีอายุ
เกือบกึ่งศตวรรษ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ภายในอาคารประกอบด้วยพื้นที่ที่
เป็นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ห้องประชุม พ้ืนที่การท างานร่วมกัน และร้านกาแฟ เป็นการพลิกโฉมภาพลักษณ์ของ
ห้องสมุดธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ใช้ทั่วไปมักมองว่าเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศทางวิชาการ การเข้าใช้พ้ืนที่ต้อง
เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของห้องสมุด การปรับเปลี่ยนให้มีพ้ืนที่การท างานร่วมกันในครั้งนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคาดหวังว่า พ้ืนที่นี้จะเอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล มิใช่ระหว่างบุคคลกับหนังสือใน
ห้องสมุดเท่านั้น ทัศนียภาพที่งดงามริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาสททนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน 
(Teerapan Leelavansuk, 2018) 
 

http://www.regus.com.sg/
https://brandinside.asia/author/lewcpe/
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ภาพที่ 2-5 พ้ืนที่การท างานร่วมกันภายในศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีห้องประชุมกลุ่มย่อย 
และกลุ่มใหญ่ พ้ืนที่เปิด ร้านเครื่องดื่ม มองเห็นทัศนียภาพแม่น้ าเจ้าพระยา 

 
ห้องสมุดเฉพาะอีกแห่งหนึ่งคือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มีการ

จัดพื้นที่การท างานร่วมกัน โดยมีทั้งห้องสัมมนาและห้องประชุมกลุ่มย่อย พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการ
ก าหนดระเบียบการใช้พ้ืนที่คล้ายคลึงกับระเบียบการใช้พื้นที่ของห้องสมุดริชแลนด์ในสหรัฐอเมริกา บุคคล 
ภายนอกใช้พื้นที่นี้ได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเล็กน้อย 

 

 

 
 

ภาพที่ 6-11 พ้ืนที่การท างานร่วมกันภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องประชุมกลุ่มที่เป็นทางการ ห้องเก้าอ้ีโซฟา บรรยากาศสบายๆ ปลั๊กไฟ กระดาน 

 
 ในส่วนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณชั้น1 
ของอาคารเป็นพ้ืนที่การท างานร่วมกัน บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้โดยการแลกบัตร บริเวณนี้มีทีนั่ง
ประมาณ 70 ที่นั่ง คอมพิวเตอร์สืบค้นสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถปรึกษาหารืองาน ใช้เสียงได้ น าขนมและเครื่องดื่ม
เข้ามารับประทานได้ ตามความเหมาะสม มีร้านกาแฟด้านหน้าใกล้ทางเข้าห้องสมุด ช่วงสอบเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 
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นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนที่การท างานร่วมกันที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่การท างานร่วมกันที่ตกแต่งภายในสนองตอบการใช้งานของนักศึกษาวัยรุ่น 
ส่วนที่เป็นพ้ืนที่โล่งนักศึกษาใช้เป็นที่ท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว ใช้เสียงได้ ส่วนที่เป็นห้องกระจก ใช้ท า
กิจกรรมกลุ่มย่อย มีเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยในห้อง คอมพิวเตอร์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องที่เรียกว่า 
“เดอะบ็อกซ์” ที่นักศึกษาสามารถใช้พ้ืนที่นี้เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมกับการชมสื่อมัลติมีเดีย การจัดพ้ืนที่
เดอะบ็อกซ์ของห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ในคราวเปิดตัวครั้งแรกนั้น ผู้ใช้ห้องสมุดในประเทศไทยให้ความ
สนใจกับความแปลกใหม่เป็นอย่างยิ่ง ทีมศึกษาวิจัยก่อนการปรับเปลี่ยนกายภาพห้องสมุดระบุว่า การปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่หัวใจส าคัญคือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน เพราะนิสิต
ส่วนใหญ่ต้องการให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่อ่านหนังสือส่วนตัวและพักผ่อน ตลอดจนใช้ติวหนังสือกับเพ่ือน มากกว่าการ
เข้าห้องสมุดเพ่ือยืมคืนหนังสือเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 12-14 พ้ืนที่การท างานร่วมกันภายในส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยากาศ
สบายๆ สามารถสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ มีร้านกาแฟ 

 

 
 

ภาพที่ 15-17 พ้ืนที่การท างานร่วมกันภายในห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพื้นที่โล่ง 
เป็นที่ท ากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว ห้องกระจกใช้ท ากิจกรรมกลุ่มย่อย เดอะบ็อกซ์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
  ส่วนหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) บริเวณชั้น 1 ของอาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้1,500 ตารางเมตร ส าหรับนักศึกษา ที่เรียกว่า TCS : Thammasat Creative Space มี
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารและอุปกรณ์เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานแก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดยจัดแบ่งพ้ืนที่เป็น 3 
โซนหลัก คือ โซนพ้ืนที่ท างานขนาดใหญ่ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์และพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
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ระหว่างกัน โซนเมคเกอร์สเปซ (Maker Space) พ้ืนที่ส าหรับการสร้างต้นแบบผลงาน มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cut) และโซนอเนกประสงค์ เป็นพ้ืนที่กว้างที่ออกแบบ
ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอผลงาน การเล่า
เรื่องราวของผู้ที่ประสบความส าเร็จเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ (TED Talk) การประกวดแผนธุรกิจ (Pitching) การจัด
สัมมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจุดประกายความรู้  เป็นต้น (Section of Corporate Communication, 
2017) 
 

 

 
 

ภาพที่ 18-21 พ้ืนที่การท างานร่วมกันภายในหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 
แบ่งเป็นโซนพื้นท่ีท างานขนาดใหญ่ โซนอเนกประสงค์ ร้านกาแฟ โซนเมคเกอร์สเปซมีเครื่องพิมพ์สามมิติ 

(ภาพที่ 22) เครื่องตัดเลเซอร์ (ภาพที่ 23) และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  ก็จัดให้มีพ้ืนที่การท างานร่วมกัน
บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารส านักหอสมุด  มี พ้ืนที่นั่งอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การสัมมนากลุ่มย่อย พร้อม
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ประยุกต์พ้ืนที่ห้องสมุดให้เป็นพ้ืนที่การท างานร่วมกัน โดยนอกเหนือจากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีการ
ติดตั้งในบริเวณพ้ืนที่นี้แล้ว ยังมีบรรยากาศความเป็นมิตร การแบ่งปันความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ ในการผลิต
และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Paporn Ruenwichar, 2015 )  
 ห้องสมุดทีเค พาร์ค (TK Parklibrary) เป็นอีกห้องสมุดหนึ่งใจกลางเมืองที่มีพ้ืนที่การท างานร่วมกัน 
นอกจากสื่อการเรียนรู้จ านวนมากแล้ว ยังมีห้องฉายภาพยนตร์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ลานสานฝัน
ส าหรับจัดกิจกรรมดนตรีและการเสวนาต่างๆ (ส านักงานอุทยานการเรียนรู้, 2014) ส่วนที่ห้องสมุดศิลปะ ตั้งอยู่ชั้น
ใต้ดินของหอศิลป์ BACC (Bangkok Art & Culture Centre) บรรยากาศเงียบสงบ การตกแต่งเรียบง่าย มี
นิตยสารด้านศิลปะ แคตตาล็อกงานศิลปะร่วมสมัย และอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Bangkok Art and 
Culture Centre, 2017) และที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบสื่อสาร (Communication Design Library) 
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ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ภายในคอนโดมีเนียมใกล้ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน (MRT สามย่าน) ห้องสมุดมีพ้ืนที่การ
ท างานร่วมกันในการจัดกิจกรรมด้านการออกแบบสร้างสรรค์ และพ้ืนที่บริการเพ่ือชุมชนด้านการออกแบบสื่อสาร 
(Thailand Creative & Design Center, 2012) นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร  ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้สวนลุมพินี หรือที่เรียกว่าห้องสมุดประชาชนลุมพินี เป็นต้น ซึ่งห้องสมุด
เหล่านี้ก็มีพ้ืนที่การท างานร่วมกันที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าวได้  

จากตัวอย่างข้างต้นพ้ืนที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดในต่างประเทศและในประเทศไทยสรุปได้ใน
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

1. ความต้องการใช้พื้นที่ห้องสมุด 
ผู้ใช้ในศตวรรษท่ี 21 มิได้ต้องการใช้พื้นท่ีห้องสมุดเพียงเพ่ือเข้ามาอ่าน หรือยืม-คืนหนังสือ เท่านั้น 

แต่ยังต้องการใช้พ้ืนที่ห้องสมุดเพ่ือท ากิจกรรมอ่ืนอีก เช่น การติวหนังสือ เป็นสถานที่นัดพบส าหรับผู้ประกอบการ
และนักธุรกิจขนาดเล็กร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ให้ความบันเทิงจัดกิจกรรมต่างๆ ในต่างประเทศห้องสมุดบางแห่งใช้พ้ืนที่นี้เพ่ือการชุมนุมหาเสียงส าหรับ
นักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วย เป็นต้น 

2. พืน้ที่การท างานร่วมกันของห้องสมุด 
2.1 การบริหารจัดการพื้นที่การท างานร่วมกันมีทั้งการจัดพ้ืนที่แบบเปิด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมาก 

น้อยแตกต่างกันไปเป็นมุมหนึ่งหรือชั้นหนึ่งของห้องสมุด ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ใช้ พ้ืนที่ โดยรวมของห้องสมุด 
งบประมาณ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับห้องสมุด ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้ในชุมชน องค์กร หรือสถาบันนั้นๆ 
บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับห้องสมุด เป็นต้น 

2.2 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา เคาน์เตอร์ ตู้เก็บสัมภาระ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย กระดานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องตัดเลเซอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยี
อ่ืนที่ควรมีประกอบในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  

2.3 ผู้ให้บริการ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ อาสาสมัครทั่วไปและผู้ที่ม ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2.4 ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการพื้นท่ีการท างานร่วมกันของห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่ ได้แก่  
นักเรียน นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไป ผู้ใช้บริการห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็น
บุคลากรขององค์กรนั้นๆ ขณะที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาผู้ใช้บริการส่วนใหญ่คือนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ในสถาบัน แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันห้องสมุดเฉพาะและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งก็เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้าไปใช้พ้ืนที่เพ่ือการท างานร่วมกันได้เช่นหอสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(รังสิต) ได้เปิดพ้ืนที่นี้ให้แก่บุคคลภายนอกจ านวนมากได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลาย เช่น การจัด
ประชุมสัมมนาในประเด็นที่ก าลังเป็นที่สนใจ ธุรกิจ Startup ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้ได้ แต่มีค่าธรรมเนียมการใช้ห้องเล็กน้อย 

2.5 การจัดบริการผู้ใช้สามารถใช้บริการพ้ืนที่นี้ควบคู่ไปกับการใช้บริการของห้องสมุด ได้แก่  
ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์  บริการตอบค าถามและช่วยการ
ค้นคว้า บริการให้ค าปรึกษาชี้แนะแหล่งสารสนเทศ บริการแนะน าการวิจัย บริการคัดเลือกสารสนเทศ บริการร้าน
เครื่องดื่มอาหารว่าง เป็นต้น 
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2.6 กฎระเบียบในการใช้บริการพื้นที่กรณีเป็นห้องมักให้ท าการจองล่วงหน้าและมีก าหนดช่วง 
เวลาในการใช้ บริเวณพ้ืนที่เปิดมักใช้ได้ตามสะดวก ใช้เสียงได้ตามสมควรโดยไม่รบกวนผู้ใช้ข้างเคียง ใช้เสียงได้
ภายในห้องเท่านั้น หรือใช้เสียงได้ในพื้นที่โดยรอบนอกห้องสมุด ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่หรือมีก็เพียงเล็กน้อย 
ยกเว้นพื้นที่การท างานร่วมกันของภาคเอกชนก็จะมีค่าธรรมเนียมแตกต่างกันไป 

จะเห็นว่าพ้ืนที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดประกอบด้วยประเด็นที่ส าคัญดังกล่าวข้างต้น โดยภาพรวม
พ้ืนที่กายภาพการท างานร่วมกันของห้องสมุดในประเทศไทยมิได้แตกต่างกับพ้ืนที่กายภาพการท างานร่วมกันของ
ห้องสมุดในต่างประเทศมากนัก ซึ่งสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในบริเวณพ้ืนที่นี้คืออินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ติดต่อสื่ อสารผ่ านโลกออนไลน์  เว็บ ไซต์  และ Application ต่ างๆ เช่น  Facebook, LINE application, 
Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, Flickr เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายสังคมเหล่านี้มีผู้
นิยมใช้มากทั่วโลก จากสถิติของ Statista (2018) รายงานตัวเลขจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมตั้งแต่ปี 2010 ถึง 
2021 พบว่า เมื่อปี ค.ศ.2010 มีผู้ใช้เครือข่ายสังคมทั่วโลก 970 ล้านคน และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยในปี 
ค.ศ.2018 มีผู้ใช้เครือข่ายสังคมทั่วโลกประมาณ 2,620 ล้านคน และในปี ค.ศ.2021 คาดว่าจะมีผู้ใช้เครือข่าย
สังคมทั่วโลกประมาณ 3,020 ล้านคน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมีจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมมาก
ที่สุด รองลงมาคือสาธารณรัฐอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยเมื่อปี  ค .ศ.2017 มีผู้ใช้เครือข่ายสังคม 
34.64 ล้านคน และคาดว่าในปี ค.ศ.2022 จะมีผู้ใช้เครือข่ายทางสังคมประมาณ 38.44 ล้านคน  

ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่บรรณารักษ์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่กายภาพการท างานร่วมกันมีเทคโนโลยีเครือข่าย อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีรูปแบบในการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและกิจกรรม
หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้การออกแบบพ้ืนที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่นี้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด และต้องเป็นความร่วมมือในการ
ระดมความคิดเห็นเพ่ือการออกแบบระหว่างผู้ใช้ร่วมกับบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักคอมพิวเตอร์ สถาปนิก 
วิศวกร มัณฑนากร ตลอดจนนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความยืดหยุ่นในการใช้
พ้ืนที่ การออกแบบที่ดึงดูดโน้มน้าวให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีจินตนาการสร้างสรรค์ ท างานร่วมกันได้
ส าหรับผู้ใช้ในวิชาชีพที่หลากหลายอย่างสนุกสนานสะดวกสบาย ในบรรยากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมี
การน าทรัพยากรสารสนเทศและบริการต่างๆ ของห้องสมุดมาใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งการใช้พ้ืนทีน่ี้กล่าวได้ว่าเป็น
สถานที่ปลอดภัย ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือมีค่าธรรมเนียมก็เพียงเล็กน้อย ถ้าเทียบกับการใช้พ้ืนที่การท างานร่วมกัน
ที่ภาคเอกชนจัดท าข้ึนในเชิงธุรกิจ 
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 ผู้เขียนขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณสมภพ แสนสมบูรณ์สุข คุณพิทวัส ดารา
ทิพย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคุณศิริพร ค ายาด บรรณารักษ์
ส านักงานวิทยทรัพยากร และคุณสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นางสาวมนิษา ยวงค า นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อนุเคราะห์
ภาพประกอบ ส่วนภาพประกอบพ้ืนที่การท างานร่วมกันของห้องสมุดในต่างประเทศส่วนใหญ่ผู้เขียนมิได้น ามา
เผยแพร่ด้วยข้อจ ากัดด้านลิขสิทธิ์ ยกเว้นหอสมุดแห่งชาติอังกฤษที่ผู้เขียนบันทึกภาพด้วยตนเอง 
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การแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน: 
ห้องสมุดองครักษ์และห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 

 
สุจิตรา รัตนสิน1 

 
บทคัดย่อ 

 
 ห้องสมุดองครักษ์จัดโครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ครูและนักเรียน
โครงการนี้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รูปแบบกิจกรรมที่จัดมุ่งเน้นการน าหนังสือไปให้บริการยืมแก่ครู
และนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยมีระยะเวลาการยืม 30 วัน  โครงการได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ 
ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังเช่นกิจกรรม หนังสือมีชีวิต  หนังสือพิมพ์ก าแพง  และอ่านเพ่ือแม่ เป็นต้น ท าให้ให้มี
กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม ที่จัด มีความ
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด เนื่องจากได้มาจากผลการประชุมและ
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และห้องสมุดองครักษ์  
 
ค าส าคัญ: การแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด  ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดองครักษ์ 
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The University Library Resource Sharing to the School Library:  
Ongkharak Library and Secondary School Library, Nakhon Nayok Province 

 
Sujittra Rattanasin1 

 
Abstract 

 
Ongkharak Library organizes the library resource sharing project for the secondary 

school library in the area of Nakhon Nayok Province. This project has started in 2013 by 
sharing the library resources to teachers and students.  It focuses on book lending to 
teachers and students for a 30-day borrowing period. The principals, teachers, students and 
Ongkharak library staffs have the coordinate meetings in developing new activities, such as; 
Human Book, Wall Newspapers, and Read for Mom. These activities have been appropriate 
and met the needs of the most participants.  

 
Keywords: Library Resource Sharing, School Library, Ongkharak Library 
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บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยจัดเป็นสังคมแบบพลวัต คือเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ 
วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ความอบอุ่น ความมีน้ าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เริ่มลด
น้อยลง ในขณะที่การรับวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตก รวมถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยีกลับเพ่ิมสูงขึ้น 
จึงท าให้เกิดปัญหามากมายในสังคม เพราะผู้คนต่างคิดว่าค่านิยมเหล่านี้จะน าไปสู่ความทันสมัย ความ
เจริญรุ่งเรือง และความร่ ารวย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้กลับท าให้คนในสังคมเห็นแก่ตัวมากข้ึน จนลืม
ไปว่า แท้จริงแล้วสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูล คนในสังคมมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันจึงต้องการคนที่มีน้ าใจและยินดีช่วยเหลือสังคม  เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ เพ่ือให้ลูกหลาน ในอนาคตได้เห็นแบบอย่างที่ดี 
การแบ่งปันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม  การแบ่งปันคือศรัทธาของความดี ที่ทุกคน
สามารถท าได้ ทุกที่ ทุกเวลา การแบ่งปันไม่ใช่เฉพาะเพียงเงินหรือสิ่งของเท่านั้น แต่เรายังสามารถแบ่งปัน
ความรู้และความสุขได้อีกด้วย เพียงเรามองไปที่คนรอบข้างหรือสังคมรอบตัวว่าเขาต้องการสิ่งใด แล้วเรา
สามารถตอบสนองอะไรได้บ้าง และการแบ่งปันที่ดีย่อมไม่ควรคาดหวังให้ได้รับสิ่งตอบแทน การแบ่งปันไม่
จ าเป็นต้องแบ่งปันข้าวของเงินทอง แต่อาจเริ่มต้นจากน้ าใจ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ หากการแบ่งปันนั้นคือการ
แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่า ที่ทุกคนสามารถท าได้ เพราะความรู้นั้นย่อมงอกงามและ
ทวีคูณไม่สิ้นสุด ยิ่งให้กับเด็กๆ แล้ว ยิ่งเป็นการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยให้เด็กได้ต่อยอดทางปัญญาเพ่ือความ
งอกงามเจริญรุ่งเรือง และยังเป็นการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ดังค ากล่าวที่ว่า การแบ่งปันความรู้ 
คือ พลังอันยิ่งใหญ่  (Maykin Likitboonyalit, 2017)  

ปี 2556 ห้องสมุดองครักษ์เริ่มจัดกิจกรรมการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด
โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการน าร่องการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 
เนื่องจากห้องสมุดองครักษ์ได้รับการอุดหนุนงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับนิสิต อาจารย์ และประชาคมของมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าทุกปี ห้องสมุดจึงมีพันธกิจที่ส าคัญในการจัดซื้อหนังสือดี มีประโยชน์ มีเนื้อหาน่าสนใจ เพ่ือน ามา
ให้บริการ รวมถึงการรับบริจาคหนังสือจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ห้องสมุดมีทรัพยากรหลากหลาย
สาขาวิชา ที่สามารถให้บริการได้ทั้งประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจากการศึกษางานวิจัยที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาของห้องสมุดโรงเรียน มักจะพบปัญหาหลักเรื่องเงินอุดหนุนในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมกับเยาวชนมีไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยด้านการ
อ่านหนังสือของเด็ก เช่น เด็กไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน การขาดความพร้อมในการอ่าน สภาพเศรษฐกิจ
ไม่เอ้ืออ านวย และปัญหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ท าให้รูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมหรือควบคุมอย่างเหมาะสมอาจจะท าลาย
นิสัยรักการอ่านของเด็กให้ลดน้อยลงได้ นิสัยรักการอ่าน ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติ จ าเป็นต้อง
สร้างขึ้นมา การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ และ
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ความพร้อมในการอ่านให้แก่เด็กด้วยการให้ความรัก  ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ (Srirat Jerngklinchan, 
1993) ดังนั้น ห้องสมุดองครักษ์จึงเห็นว่า การส่งเสริมการอ่านด้วยการน าทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ไปสู่ห้องสมุดโรงเรียน จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีนิสัยรักอ่านเพ่ิมขึ้น เพราะมีโอกาสได้เห็นหนังสือที่น่าสนใจ 
หลากหลาย และเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับ
ห้องสมุดโรงเรียน ท าให้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหามาเกิดประโยชน์คุ้มค่า จึงได้ริเริ่มโครงการน าร่องแบ่งปัน
ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย   สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก โดยในช่วงปีแรก (ปี 2556) เป็น
โครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 7 จังหวัด
นครนายก จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา 2) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 3) 
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 4) โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 5) โรงเรียนภัทรวิทยาจารย์ 6) โรงเรียนองครักษ์ 7) 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 8) โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และ 9) โรงเรียนปากพลี 
วิทยาคาร 

โดยเริ่มด้วยจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ดูแลห้องสมุด ทั้ง 9 แห่ง  กับบุคลากร
ของห้องสมุดองครักษ์ เพ่ือหาแนวทางและความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้บริหารโรงเรียนและผู้ประสานงานของโรงเรียน ห้องสมุดองครักษ์ จึงเริ่มต้นโครงการด้วยการน าหนังสือ
หลากหลายวิชา ที่มีเนื้อหาทางด้านความรู้ทั่วไป เพ่ือน าไปให้บริการ ยังห้องสมุดโรงเรียนตามข้อตกลง ดังนี้ 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งละ 100 เล่ม โรงเรียนขนาดใหญ่ ครั้งละ 80 เล่ม โรงเรียนขนาดกลาง ครั้งละ 60 
เล่ม และโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งละ 40 เล่ม ทั้ งยังให้บุคลากรห้องสมุดและอาจารย์จากภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะน าวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
องครักษ์ ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถสืบค้น
และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ รวมทั้งสอนการคัดเลือกสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถคัดเลือกสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการจึงประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า มีการน าทรัพยากรสารสนเทศ
ให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,636 เล่ม มีการยืม 820 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 50.12 ซึ่งถือว่า
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดได้ตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนการประเมินผลด้วย
แบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ภาพรวมของโครงการ (2) การด าเนินการ การประสานงาน และการอ านวย
ความสะดวก และ (3) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการและประโยชน์ของโครงการ พบว่า ผลสรุปความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีความถี่การใช้หนังสือมากที่สุด คือ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
ส าหรับข้อเสนอแนะได้แก่ ห้องสมุดควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การ
รณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือของนักเรียน การจัดโครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ และแนะน าการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ  

ต่อมาในปีงบประมาณ 2557 ห้องสมุดองครักษ์ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยให้บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือตามความต้องการ และมีการส ารวจหมวดหมู่หรือสาขาวิชาของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละโรงเรียนต้องการ เพ่ือให้ห้องสมุดองครักษ์สามารถคัดสรรหนังสือได้ตรงกับความ
ต้องการก่อนน าหนังสือออกให้บริการ โดยก าหนดจ านวนหนังสือที่น าไปจัดกิจกรรมตามขนาดของโรงเรียน
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เช่นเดียวกับปี 2556  ทั้งนี้ ในปี 2557 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดลงเหลือ 7 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนภัทร
วิทยาจารย์ และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ขอยุติการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 

 เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2557 จึงประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า มีการน าทรัพยากร
สารสนเทศให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,143 เล่ม และมีการยืมเป็นจ านวน 3,448 
ครั้ง เนื่องจาก หนังสือบางเล่มมีผู้สนใจมาก ท าให้มีการยืมซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีความถี่การใช้
หนังสือมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา และ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา การด าเนินกิจกรรมในปี 2557 นี้สามารถแก้ปัญหาที่พบจากโครงการน าร่องเมื่อปี 
2556 คือ  
 1. มีสถิติการใช้งานหนังสือเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปี 2556 ห้องสมุดองครักษ์ได้น าหนังสือไปให้ห้องสมุด
ของโรงเรียนด าเนินกิจกรรมเอง ครูบรรณารักษ์ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดูแลการยืม-คืนของนักเรียน ท าให้
ประสบปัญหาหนังสือหาย ครูบรรณารักษ์ผู้ดูแลไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน แต่ในปี 2557 นี้ 
ห้องสมุดองครักษ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยน าบุคลากรของห้องสมุดเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และจัดหาหนังสือไปให้บริการตามหมวดหมู่หรือรายชื่อหนังสือที่ครูและนักเรียนต้องการ โดย
จัดเป็นซุ้มแสดงหนังสือทั้งหมดที่น าไปให้บริการ เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถเลือกอ่านและยืมได้ทันที ท าให้
มีสถิติการยืมหนังสือมากขึ้นจากปีแรกเริ่มโครงการ  
 
 2. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากขึ้น จากสถิติผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูและบรรณารักษ์ กับกรรมการโครงการ 
ซึ่งเป็นบุคลากรของห้องสมุดองครักษ์ ได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมว่า ต้องการให้ด าเนินโครงการต่อเนื่อง
ในปีถัดไป พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ
ท างานให้เหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย จึงปรากฏผลเป็นรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีที่ 3 
  
 ในปีงบประมาณ 2558 ห้องสมุดองครักษ์ได้เพ่ิมกิจกรรมแนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ SWU discovery ซึ่งเป็นเครื่องมือสืบค้นที่สามารถสืบค้นได้ทั้งทรัพยากร
สารสนเทศฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการในห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบการสืบค้นนี้ 
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว สามารถจัดเก็บรายการสืบค้นของบรรณานุกรม
หนังสือที่ต้องการไว้ใน e-Shelf ของระบบ และส่งรายการที่ต้องการมาทางอีเมล์ของห้องสมุดองครักษ์ เพื่อขอ
ยืมหนังสือที่ตนต้องการ รูปแบบการใช้บริการจึงปรับเปลี่ยนเป็นแบบการให้บริการหนังสือตามค าขอใช้
รายบุคคล ซึ่งทั้งครูและนักเรียนสามารถคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการจากฐานข้อมูลของห้องสมุดได้ 
แทนที่จะเป็นการเลือกส่งไปให้โดยบุคลากรของห้องสมุดองครักษ์ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะเน้นไปที่
เนื้อหาเกี่ยวกับการน ามาใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน เช่น การอบรมการเสริมปกและซ่อมหนังสือ และการ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ เพ่ือให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจมากขึ้น และเป็นทางเลือกในการขยายโอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย โดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม ห้องสมุดองครักษ์ได้
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น ากิจกรรมสาธิตรูปแบบใหม่ คือ กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ซึ่งเป็นการให้บริการหนังสือมี
ชีวิตหรือหนังสือมนุษย์ (Human books) ได้แก่ การให้บุคคลผู้มีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือบริการแก่ผู้อ่านที่สนใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
ไว้ โดยมีกระบวนการในการด าเนินงาน การพัฒนาคลังหนังสือมีชีวิต และการให้บริการ เหมือนห้องสมุดใน
รูปแบบปกติ โดยกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กเข้ามาอ่านหนังสือผ่านตัวบุคคล ที่มี
ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์  และการท างานต่าง ๆ ถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องแทนตัวหนังสือ โดย
ห้องสมุดได้คัดสรรมาแล้วว่า บุคคลนั้นเหมาะสมกับการเป็นหนังสือมนุษย์ที่ดี     ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
และท าให้เกิดความเข้าใจในชีวิตและสังคมมากขึ้น โดยให้นักเรียนยืมหนังสือมนุษย์ที่มีให้บริการ แล้วนั่งคุย
และศึกษาเรื่องราวชีวิตจริงของคน ๆ นั้น ส าหรับการท ากิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) นั้นมี
องค์ประกอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 1. ผู้จัด (Organizer) หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่เขียนโครงการหรือพัฒนาห้องสมุดมนุษย์และ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว และต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในข้อต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่รับ
บทบาทนี้มักจะเป็นบรรณารักษ์ โดยมีหน้าที่เตรียมหนังสือมีชีวิต แฟ้มลงทะเบียนหนังสือมีชีวิต ข้อมูล การยืม-
คืน และสรุปผลพร้อมแนวทางการปรับปรุง 
 2. ผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์ (Human books) หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมีชีวิต    
เพ่ือถ่ายทอดหรือบอกเล่าเรื่องราวหรือความรู้ที่ตนช านาญและเชี่ยวชาญ ซึ่งควรมีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา 
เพ่ือความน่าสนใจ 
 3. ผู้อ่าน (Readers) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลผู้ยืมหนังสือมนุษย์มาอ่านด้วยความสนใจและ
ตั้งใจจริง ซึ่งส่วนหนึ่งควรมีการเชิญชวนหรือจัดตั้งไว้แล้ว เพ่ือให้กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์แต่ละครั้งมีความ
เคลื่อนไหว มีสีสัน และไม่ล้มเหลว เนื่องจากยังถือเป็นของใหม่ส าหรับสังคมไทย 
 4. เวลาและสถานที่จัด (Location) หมายถึง สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม อาจเป็นพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งในห้องสมุด หรือในอาคารอ่ืนที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัด 
ปกติจะนิยมจัดช่วงละ 2–4 ชั่วโมง (คงศักดิ์ สังฆมานนท,์ 2554) 
 เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2558 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า ความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 โรงเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 84.84  โดยในปีนี้โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ของดการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากประสบเหตุการณ์  
วาตภัย ท าให้ขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรม ส่วนปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ที่น าเสนอเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีถัดไป สามารถจ าแนกเป็นรายข้อได้ ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมรูปแบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน SWU discovery โดยวิธีการ add to  
e-Shelf และการส่งอีเมล์เพ่ือขอยืมหนังสือให้กับครู นักเรียนในโรงเรียน 
 2. สถิติการยืมหนังสือยังไม่สูงมาก อาจมีแนวทางการเพ่ิมความสนใจในการใช้หนังสือ โดยให้ครูและ
นักเรียนเป็นผู้ก าหนดหัวเรื่องของหนังสือที่ต้องการ และสร้างแรงจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือด้วยการให้คะแนน
เพ่ิมพิเศษ หรือมอบใบประกาศนียบัตรหรือรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ยืมหนังสือไปอ่านและเขียนเล่าเรื่องที่อ่าน 
 3. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ควรจ ากัดจ านวนผู้เข้าฟังไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป 
เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง และจัดห้องเข้าฟังโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ส่วนกิจกรรมหนังสือมีชีวิต 
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ทางด้านงานประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษเหลือใช้ การพับริบบิ้น ยังขอให้เป็นกิจกรรมที่ท า
ต่อเนื่อง เพราะนักเรียนมีความสนใจมาก ทั้งยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 
 4. เพ่ิมหนังสือมีชีวิต โดยเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 คน โดยบรรณารักษ์หรือผู้ประสานงานของโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก  
 5. ปัญหาที่ยังพบในการยืมหนังสือของนักเรียน คือ การส่งคืนล่าช้า ไม่คืนหนังสือ หรือไม่สามารถตาม
หาผู้ยืมหนังสือได้ ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน นอกจากให้โรงเรียนและครูบรรณารักษ์เป็น
ผู้รับผิดชอบไปก่อน 
 6. ครูและผู้บริหารโรงเรียนในบางโรงเรียน ยังให้ความส าคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่เพียงพอ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ห้องสมุดองครักษ์ส ารวจความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียน และครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แสดงเจตนารมณ์ในที่ประชุมรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ว่าต้องการให้ห้องสมุดองครักษ์ด าเนินโครงการต่อไป ด้วยเหตุผลส าคัญคือ โครงการแบ่งปัน
ทรัพยากรจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน เป็นการตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณจดัหาหนังสือให้เพียงพอและทั่วถึง อีกท้ังบุคลากรในโรงเรียนล้วนเห็นความส าคัญต่อโครงการและ
ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดองครักษ์ รวมถึงมีความเห็นว่า กิจกรรมในโครงการนี้มี
ประโยชน์ต่อนักเรียนและช่วยกระตุ้นนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเห็นได้จากการที่นักเรียนอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น และมี
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะน าและส่งเสริมการอ่านให้แกน่ักเรียน ด้วยการเลือกสรรทรัพยากรห้องสมุดที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน และเพ่ิมพูนทักษะในการใช้ชีวิตที่จ าเป็นต่อการเตรียมการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ที่มีการเลือกสรรผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์จากปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ง
ทางโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมาให้บริการแก่นักเรียน ท าให้กิจกรรมครั้งนี้มีความโดดเด่นมากขึ้น และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกินจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 เม่ือสิ้นสุดโครงการในปี 2559 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการ
แบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก จ านวน 7 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 5,760 คน สามารถสรุปผลแยกตามกิจกรรม ได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นการน าหนังสือของห้องสมุดองครักษ์ ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรห้องสมุด และผู้ประสานงานของโรงเรียน ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ในกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,093 คน แบ่งเป็นนักเรียน 1,023 คน ครูและบุคลากร 64 คน  ปราชญ์
ชาวบ้าน 6 คน เมื่อแยกตามโรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรวม
มากที่สุดคือ โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล รองลงมาคือ โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนบ้านนา  “นายกพิทยากร” 
ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนที่พึงพอใจต่อกิจกรรมน้อยที่สุดคือ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ  
 2. กิจกรรมสาธิตห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ซึ่งเป็นการอ่านจากแนวคิดของคนแทนหนังสือ 
เสมือนหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4,667 คน ซึ่งสามารถประเมินผลแยกตาม
ชื่อเรื่องของหนังสือมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
 
  2.1 “เพาะกล้าม เพาะกาย เพาะสุขภาพและความแข็งแรง” วิทยากร (Human book) คือว่าที่
ร้อยตรี อ.ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดให้บริการ โรงเรียน 3 
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนองครักษ์  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์   มีผู้เข้าร่วม
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กิจกรรม จ านวน 562 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เห็นว่าได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์   
  2.2 “ขยะเป็นเงิน : ประดิษฐกรรมจากขยะ” วิทยากร (Human book) คือ นางสาวยุพิน ฤทธิ์
ช่วยรอด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน 6 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
691 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนอุบลรัตน์ฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุด รองลงมาคือ 
โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล 
  2.3 “ริบบิ้นสวย กระดาษสี เป็นของขวัญสุดประทับใจ” วิทยากร (Human book) คือ นางสาว
อนงค์ คิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน 6 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 656 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   
  2.4 “เส้นทางสู่ดวงดาว เราจะเรียนคณะอะไรดี” วิทยากร (Human book) คือ นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 คน ได้แก่ นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ คณะสหเวชศาสตร์, นายกฎเกณฑ์ สุข
อากาศ คณะพลศึกษา, นายดรัณภพ ยิ้มแย้ม, นายณัฐพล นามจิรโชติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  และ
นายธีรเจต คุณมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดให้บริการครบทั้ง  6 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 836 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มาก
ที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   
  2.5 “พลังธรรมชาติจากสมูทตี้ ” วิทยากร (Human book) คือนางสาววรรณิศา แซ่เตียว 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนองครักษ์ และ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 498 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนองครักษ์  เห็นว่า
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   
  2.6 “ความลับของกรุ๊ปเลือด” วิทยากร (Human book) คือ นางสาวศุภลักษณ์  ผลแก้ว 
บรรณารักษ์ ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียน
บ้านนา “นายกพิทยากร” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 458 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนองครักษ์ เห็นว่าได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
  2.7 “รอบรู้ รอบครัว รอบตัวสมุนไพร” วิทยากร (Human book) คือ นายเจียม จันทร์แบน 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านนา  “นายก
พิทยากร” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 380 คน ผู้เข้าร่วมเห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้อยู่ในระดับมาก   
  2.8 “เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว บ าบัดได้อย่างไร หลังใช้ Smart Device” วิทยากร (Human book) คือ
อาจารย์ดร. ภัทริยา อินทร์โท่โล่ คณะกายภาพบ าบัด จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียน ปิย
ชาติพัฒนา และโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 107 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล 
เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
  2.9 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปราชญ์ชาวบ้าน” ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร (Human book)  
ในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้  
   2.9.1 “งานฝีมือในการท าเครื่องประดับจากเชือกเทียน” วิทยากร (Human book) คือ 
นางสุกานดา โชคถนอมจิตต์ 
   2 .9 .2  “ ก าร ขั บ ร้ อ ง  ขั บ ก ล่ อ ม  เพ ล ง พ้ื น บ้ าน ”  วิ ท ย าก ร  (Human book) คื อ  
นายสมศักดิ์ ช านาญกิจ 
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   2.9.3 “งานฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเทียนหอม” วิทยากร (Human book) คือ 
นายชัชชัย จ าเริญศักดิ์ศรี 
   2.9.4 “การเล่านิทานชวนข าขัน” วิทยากร (Human book) คือ นางวิไล วงษ์บุญธรรม 
   2.9.5 “งานฝีมือในการท าถักหมวกจากพลาสติกเทียม” วิทยากร (Human book) คือ     
พระครูโสภณชัยวงศ ์
   2.9.6 “การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อาชีพครู” วิทยากร (Human book) คือ  
นางสาวศุทธินี คงสมจิตร 

จากผลการประเมินกิจกรรมหนังสือมนุษย์ (Human book) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปราชญ์
ชาวบ้านที่จัดให้บริการทั้ง 6 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 479 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิม
นารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนองครักษ์ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ จึงสามารถสรุปผลกระทบของชุมชนภายหลังจากการด าเนินการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1. ด้านสังคม โครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดองครักษ์  มีส่วนในการพัฒนา 
และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากผลการ
ประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 6 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
อยู่ในระดับมาก และเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.1 การศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้แนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถวางแผนการ
เรียนเพ่ือเลือกคณะที่ตนเองสนใจได้ตรงกับความสามารถและผลการเรียน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด จ านวน 836 คน  

1.2 การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ในส่วนของกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ นับเป็นการอนุรักษ์
และถ่ายทอดเรื่องราว เพ่ือช่วยเหลือสังคมไม่ให้ลืมเลือนว่าในท้องถิ่นของตนนั้นยังมีของดีที่ควรอนุรักษ์ไว้ 

1.3 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีความสามารถในการ
คัดเลือกสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้น  

1.4 การส่งเสริมการอ่าน ช่วยให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดการใช้อินเทอร์เน็ต 
และเล่นเกมส์ เช่น โรงเรียนองครักษ์ ได้ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนด้วยกิจกรรมท าบันทึกการอ่านร้อยเรียง
เป็นหนังสือเล่มจากบันทึกการอ่าน จ านวน 1,245 เล่ม  

1.5 การคัดเลือกสารสนเทศ ช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะสารสนเทศท่ีดีหรือไม่ดีได้ 
ท าให้เกิดวิจารณญาณในการพิจารณารับสารสนเทศต่อไปในอนาคต 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง ขยะเป็นเงิน : ประดิษฐกรรมจากขยะ 
และเรื่อง ริบบิ้นสวย กระดาษสี เป็นของขวัญสุดประทับใจ ช่วยส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์จากขยะของเหลือใช้ 
สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
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ชีวิตประจ าวัน เช่น การพับเหรียญโปรยทานในงานบุญ การท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ส าหรับใส่
อุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้เล็ก ๆ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

  นอกจากการสรุปผลการด าเนินงาน ในแง่ผลกระทบของชุมชนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการแล้ว 
ห้องสมุดองครักษ์ได้จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  
 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามตัวชี้วัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5,760 
คน คิดเป็น ร้อยละ 100 แบ่งตามกิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,093 คนและ
ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรวมมากที่สุด  ส่วน
กิจกรรมสาธิตห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) มีผู้เข้าร่วมจ านวน 4,667 คน และผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขา
เพ่ิมนารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมสาธิตห้องสมุดมนุษย์มากที่สุด 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ โดยรวมร้อยละ 91.27 ซึ่งไม่บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ร้อยละ 95 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 88.7 ซึ่งบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 นอกจากนี้ โครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดองครักษ์ ยังมีการบูรณาการร่วมกับการ 
เรียนการสอนกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุด ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิตมีบทบาทในการรับใช้สังคม โดยใช้สารสนเทศส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนตามนโยบายสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ รวมทั้งบูรณาการกับอาจารย์ และนิสิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพล
ศึกษา และคณะกายภาพบ าบัด เพ่ือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลถ่ายทอดไปสู่นักเรียนและ
ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ในส่วนของประเด็นปัญหาที่พบจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ 
 1. ปัญหาหนังสือหาย ไม่สามารถทวงคืนจากนักเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่ลาออกจาก
โรงเรียนกลางคัน และไม่สามารถติดต่อได้ ส่งผลให้โรงเรียนต้องแบกรับภาระหนังสือหาย จึงมีแนวทางแก้ไข
ร่วมกันเพื่อให้โรงเรียนแบกรับภาระนี้น้อยที่สุด และสามารถซื้อหนังสือมาทดแทนให้กับห้องสมุดองครักษ์ได ้
 2. ปัญหาครูมีภาระงานสอนมากขึ้น เช่น ครูจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล และโรงเรียนอุบลรัตน์ฯ 
มีภาระการสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเพ่ิมขึ้นมากจากปีก่อนหน้านี้ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการในปีต่อไปได้อีก 
 ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดทอนอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากปีก่อนหน้า
นี้ ห้องสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ โดยคัดเลือก
โรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบส าหรับการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้มีรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมต่อไป ประกอบด้วยโรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โดยกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปี 2560 นี้  ได้แก่  1) ห้องสมุดมนุษย์ 2) การส่งเสริมการอ่านด้วยคาราวานหนังสือ 3) 
หนังสือพิมพ์ก าแพง เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน 4) สมุดท ามือเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และรู้จักการประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 5) แหล่งเรียนรู้สัญจร “ชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
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รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
 1. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โดยการแจ้งชื่อเรื่องและเนื้อหาของหนังสือมนุษย์ 
และให้นักเรียนที่สนใจลงชื่อเข้าฟัง โดยจ ากัดจ านวนขนาดกลุ่มผู้ฟังขนาดประมาณ 10-15 คน ต่อหนังสือ
มนุษย์ 1 เรื่อง เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและผู้อ่านอย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนจัด
มุมหรือห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับหนังสือแต่ละเรื่อง ในที่นี้จะประกอบด้วยหนังสือมนุษย์ 2 ประเภท 
ได้แก่ 
  1.1 หนังสือมนุษย์ที่บอกเล่าประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์ ได้แก่ นิสิต อาจารย์ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้นักเรียนฟัง เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ  
  1.2 หนังสือมนุษย์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมาจากการคัดเลือกโดยบรรณารักษ์หรือผู้ประสานงาน
ของโรงเรียนและเสนอชื่อให้กับห้องสมุดองครักษ์เพ่ือเชิญมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
 2. กิจกรรมส่งเสริมการการอ่านด้วยคาราวานหนังสือ โดยห้องสมุดองครักษ์คัดเลือกหนังสือที่
พิจารณาแล้วว่าน่าสนใจ และมีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา หรือคัดเลือกตามรายการที่ครูและนักเรียน
ต้องการ โรงเรียนละจ านวน 500 เล่ม น าไปให้โรงเรียนเลือกอ่านและยืมตามที่ตนเองสนใจ โดยสามารถยืม
หนังสือได้เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ครูบรรณารักษ์แต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้จัดระบบการให้ยืมและการแจ้งเตือน
ส่งคืน พร้อมทั้งให้คะแนนเพ่ือเป็นตัวเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และใช้เวลากับการอ่านหนังสือมากข้ึน 
 3. กิจกรรมหนังสือพิมพ์ก าแพง เป็นการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน และ
สังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียนและสังคมแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความเท่าทัน และการเรียนรู้ เพ่ือฝึก
ให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  รูปแบบของกิจกรรม คือเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการท าหนังสือพิมพ์ และฝึกให้นักเรียนท าหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน โดยคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน เพื่อหาข้อมูลข่าวสารมาจัดท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน 
 4. กิจกรรม How to สนุกกับสมุดท ามือ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จัก
การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รูปแบบของกิจกรรม คือ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม และมีบุคลากรห้องสมุดองครักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าสมุดบันทึก เพ่ือให้นักเรียนให้เรียนรู้
และเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง  
 5. กิจกรรม ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ป่าขะ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิดของตนเอง ผ่านปราชญ์ชาวบ้านและสถานที่ จริง รูปแบบกิจกรรม 
คือ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน เพ่ือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจรในเขตป่าขะ ได้แก่ 
เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ต านานโรงช้างหลวง และชมศิลปวัฒนธรรมของวัด
ศรีกะอาง ซึ่งอยู่ในเขต อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก 
 กล่าวโดยสรุป ห้องสมุดองครักษ์ได้ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนผ่านโครงการแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดองครักษ์สู่โรงเรียน มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี  ในแต่ละปีมีรูปแบบกิจกรรมที่หลาก 
หลายเพ่ิมข้ึนทุกปี เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจการอ่านมากข้ึน งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า
เด็กไทยยุคสมัยใหม่สนใจอ่านหนังสือน้อยลง ซึ่งเกิดจากปัญหาหลายอย่าง อีกทั้งปัจจุบันนี้โลกสังคมออนไลน์
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว การค้นหาข้อมูลที่ง่ายและสะดวก ท าให้ข้อมูลที่ไปสู่เด็กนั้น มีทั้งดีและไม่ดี การ
คัดเลือกสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก ดังนั้น ครู และบรรณารักษ์ของห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องเพ่ิม
บทบาทของตัวเองให้มากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านของเด็กไทย การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริม
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การอ่าน เป็นการจุดประกายเล็ก ๆ ที่จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อย ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจการอ่าน 
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบเดียวไม่ช่วยให้เด็กอยากอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น แต่การเพ่ิมความ
สนใจการอ่านรูปแบบใหม่ ที่แต่งแต้มสีสันจากตัวบุคคล ผ่านหนังสือมนุษย์ จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คงรักษา
ความใกล้ชิดกับผู้อ่าน ช่วยให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับความนิยม   ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรับเด็ก ๆ 
 ที่เขาสามารถพูดคุย ซักถามได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
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การแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน: 
ห้องสมุดองครักษ์และห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
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บทคัดย่อ 

 
 ห้องสมุดองครักษ์จัดโครงการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดให้แก่ครูและนักเรียน
โครงการนี้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 รูปแบบกิจกรรมที่จัดมุ่งเน้นการน าหนังสือไปให้บริการยืมแก่ครู
และนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ โดยมีระยะเวลาการยืม 30 วัน  โครงการได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมใหม่ 
ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังเช่นกิจกรรม หนังสือมีชีวิต  หนังสือพิมพ์ก าแพง  และอ่านเพ่ือแม่ เป็นต้น ท าให้ให้มี
กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม ที่จัด มีความ
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด เนื่องจากได้มาจากผลการประชุมและ
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และห้องสมุดองครักษ์  
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The University Library Resource Sharing to the School Library:  
Ongkharak Library and Secondary School Library, Nakhon Nayok Province 

 
Sujittra Rattanasin1 

 
Abstract 

 
Ongkharak Library organizes the library resource sharing project for the secondary 

school library in the area of Nakhon Nayok Province. This project has started in 2013 by 
sharing the library resources to teachers and students.  It focuses on book lending to 
teachers and students for a 30-day borrowing period. The principals, teachers, students and 
Ongkharak library staffs have the coordinate meetings in developing new activities, such as; 
Human Book, Wall Newspapers, and Read for Mom. These activities have been appropriate 
and met the needs of the most participants.  
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บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยจัดเป็นสังคมแบบพลวัต คือเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ 
วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ความอบอุ่น ความมีน้ าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เริ่มลด
น้อยลง ในขณะที่การรับวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตก รวมถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยีกลับเพ่ิมสูงขึ้น 
จึงท าให้เกิดปัญหามากมายในสังคม เพราะผู้คนต่างคิดว่าค่านิยมเหล่านี้จะน าไปสู่ความทันสมัย ความ
เจริญรุ่งเรือง และความร่ ารวย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว สิ่งเหล่านี้กลับท าให้คนในสังคมเห็นแก่ตัวมากข้ึน จนลืม
ไปว่า แท้จริงแล้วสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูล คนในสังคมมีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น สังคมไทยในปัจจุบันจึงต้องการคนที่มีน้ าใจและยินดีช่วยเหลือสังคม  เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ เพ่ือให้ลูกหลาน ในอนาคตได้เห็นแบบอย่างที่ดี 
การแบ่งปันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม  การแบ่งปันคือศรัทธาของความดี ที่ทุกคน
สามารถท าได้ ทุกที่ ทุกเวลา การแบ่งปันไม่ใช่เฉพาะเพียงเงินหรือสิ่งของเท่านั้น แต่เรายังสามารถแบ่งปัน
ความรู้และความสุขได้อีกด้วย เพียงเรามองไปที่คนรอบข้างหรือสังคมรอบตัวว่าเขาต้องการสิ่งใด แล้วเรา
สามารถตอบสนองอะไรได้บ้าง และการแบ่งปันที่ดีย่อมไม่ควรคาดหวังให้ได้รับสิ่งตอบแทน การแบ่งปันไม่
จ าเป็นต้องแบ่งปันข้าวของเงินทอง แต่อาจเริ่มต้นจากน้ าใจ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ หากการแบ่งปันนั้นคือการ
แบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีคุณค่า ที่ทุกคนสามารถท าได้ เพราะความรู้นั้นย่อมงอกงามและ
ทวีคูณไม่สิ้นสุด ยิ่งให้กับเด็กๆ แล้ว ยิ่งเป็นการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยให้เด็กได้ต่อยอดทางปัญญาเพ่ือความ
งอกงามเจริญรุ่งเรือง และยังเป็นการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ดังค ากล่าวที่ว่า การแบ่งปันความรู้ 
คือ พลังอันยิ่งใหญ่  (Maykin Likitboonyalit, 2017)  

ปี 2556 ห้องสมุดองครักษ์เริ่มจัดกิจกรรมการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุด
โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการน าร่องการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดองครักษ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครนายก 
เนื่องจากห้องสมุดองครักษ์ได้รับการอุดหนุนงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับนิสิต อาจารย์ และประชาคมของมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าทุกปี ห้องสมุดจึงมีพันธกิจที่ส าคัญในการจัดซื้อหนังสือดี มีประโยชน์ มีเนื้อหาน่าสนใจ เพ่ือน ามา
ให้บริการ รวมถึงการรับบริจาคหนังสือจากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ห้องสมุดมีทรัพยากรหลากหลาย
สาขาวิชา ที่สามารถให้บริการได้ทั้งประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจากการศึกษางานวิจัยที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาของห้องสมุดโรงเรียน มักจะพบปัญหาหลักเรื่องเงินอุดหนุนในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมกับเยาวชนมีไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยด้านการ
อ่านหนังสือของเด็ก เช่น เด็กไม่เห็นความส าคัญของการอ่าน การขาดความพร้อมในการอ่าน สภาพเศรษฐกิจ
ไม่เอ้ืออ านวย และปัญหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ท าให้รูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมหรือควบคุมอย่างเหมาะสมอาจจะท าลาย
นิสัยรักการอ่านของเด็กให้ลดน้อยลงได้ นิสัยรักการอ่าน ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาติ จ าเป็นต้อง
สร้างขึ้นมา การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย โดยเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ และ
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ความพร้อมในการอ่านให้แก่เด็กด้วยการให้ความรัก  ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ (Srirat Jerngklinchan, 
1993) ดังนั้น ห้องสมุดองครักษ์จึงเห็นว่า การส่งเสริมการอ่านด้วยการน าทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ไปสู่ห้องสมุดโรงเรียน จะช่วยพัฒนาให้เด็กมีนิสัยรักอ่านเพ่ิมขึ้น เพราะมีโอกาสได้เห็นหนังสือที่น่าสนใจ 
หลากหลาย และเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยกับ
ห้องสมุดโรงเรียน ท าให้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหามาเกิดประโยชน์คุ้มค่า จึงได้ริเริ่มโครงการน าร่องแบ่งปัน
ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัย   สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก โดยในช่วงปีแรก (ปี 2556) เป็น
โครงการน าร่องแบ่งปันทรัพยากรให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 7 จังหวัด
นครนายก จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา 2) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 3) 
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 4) โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 5) โรงเรียนภัทรวิทยาจารย์ 6) โรงเรียนองครักษ์ 7) 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 8) โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และ 9) โรงเรียนปากพลี 
วิทยาคาร 

โดยเริ่มด้วยจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ดูแลห้องสมุด ทั้ง 9 แห่ง  กับบุคลากร
ของห้องสมุดองครักษ์ เพ่ือหาแนวทางและความพร้อมในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้บริหารโรงเรียนและผู้ประสานงานของโรงเรียน ห้องสมุดองครักษ์ จึงเริ่มต้นโครงการด้วยการน าหนังสือ
หลากหลายวิชา ที่มีเนื้อหาทางด้านความรู้ทั่วไป เพ่ือน าไปให้บริการ ยังห้องสมุดโรงเรียนตามข้อตกลง ดังนี้ 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ครั้งละ 100 เล่ม โรงเรียนขนาดใหญ่ ครั้งละ 80 เล่ม โรงเรียนขนาดกลาง ครั้งละ 60 
เล่ม และโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งละ 40 เล่ม ทั้ งยังให้บุคลากรห้องสมุดและอาจารย์จากภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรแนะน าวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
องครักษ์ ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถสืบค้น
และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับความต้องการ รวมทั้งสอนการคัดเลือกสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต
เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถคัดเลือกสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ 

เมื่อสิ้นสุดโครงการจึงประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า มีการน าทรัพยากรสารสนเทศ
ให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,636 เล่ม มีการยืม 820 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 50.12 ซึ่งถือว่า
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดได้ตั้งเป้าหมายไว้ ส่วนการประเมินผลด้วย
แบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) ภาพรวมของโครงการ (2) การด าเนินการ การประสานงาน และการอ านวย
ความสะดวก และ (3) ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการและประโยชน์ของโครงการ พบว่า ผลสรุปความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีความถี่การใช้หนังสือมากที่สุด คือ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
ส าหรับข้อเสนอแนะได้แก่ ห้องสมุดควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น การ
รณรงค์เรื่องการอ่านหนังสือของนักเรียน การจัดโครงการอบรมยุวบรรณารักษ์ และแนะน าการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ  

ต่อมาในปีงบประมาณ 2557 ห้องสมุดองครักษ์ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยให้บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือตามความต้องการ และมีการส ารวจหมวดหมู่หรือสาขาวิชาของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่แต่ละโรงเรียนต้องการ เพ่ือให้ห้องสมุดองครักษ์สามารถคัดสรรหนังสือได้ตรงกับความ
ต้องการก่อนน าหนังสือออกให้บริการ โดยก าหนดจ านวนหนังสือที่น าไปจัดกิจกรรมตามขนาดของโรงเรียน
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เช่นเดียวกับปี 2556  ทั้งนี้ ในปี 2557 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดลงเหลือ 7 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนภัทร
วิทยาจารย์ และโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ขอยุติการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 

 เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2557 จึงประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า มีการน าทรัพยากร
สารสนเทศให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 2,143 เล่ม และมีการยืมเป็นจ านวน 3,448 
ครั้ง เนื่องจาก หนังสือบางเล่มมีผู้สนใจมาก ท าให้มีการยืมซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีความถี่การใช้
หนังสือมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา และ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา การด าเนินกิจกรรมในปี 2557 นี้สามารถแก้ปัญหาที่พบจากโครงการน าร่องเมื่อปี 
2556 คือ  
 1. มีสถิติการใช้งานหนังสือเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในปี 2556 ห้องสมุดองครักษ์ได้น าหนังสือไปให้ห้องสมุด
ของโรงเรียนด าเนินกิจกรรมเอง ครูบรรณารักษ์ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ดูแลการยืม-คืนของนักเรียน ท าให้
ประสบปัญหาหนังสือหาย ครูบรรณารักษ์ผู้ดูแลไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน แต่ในปี 2557 นี้ 
ห้องสมุดองครักษ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยน าบุคลากรของห้องสมุดเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และจัดหาหนังสือไปให้บริการตามหมวดหมู่หรือรายชื่อหนังสือที่ครูและนักเรียนต้องการ โดย
จัดเป็นซุ้มแสดงหนังสือทั้งหมดที่น าไปให้บริการ เพ่ือให้ครูและนักเรียนสามารถเลือกอ่านและยืมได้ทันที ท าให้
มีสถิติการยืมหนังสือมากขึ้นจากปีแรกเริ่มโครงการ  
 
 2. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากขึ้น จากสถิติผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูและบรรณารักษ์ กับกรรมการโครงการ 
ซึ่งเป็นบุคลากรของห้องสมุดองครักษ์ ได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมว่า ต้องการให้ด าเนินโครงการต่อเนื่อง
ในปีถัดไป พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ
ท างานให้เหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย จึงปรากฏผลเป็นรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศส าหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีที่ 3 
  
 ในปีงบประมาณ 2558 ห้องสมุดองครักษ์ได้เพ่ิมกิจกรรมแนะน าการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ SWU discovery ซึ่งเป็นเครื่องมือสืบค้นที่สามารถสืบค้นได้ทั้งทรัพยากร
สารสนเทศฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการในห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบการสืบค้นนี้ 
เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว สามารถจัดเก็บรายการสืบค้นของบรรณานุกรม
หนังสือที่ต้องการไว้ใน e-Shelf ของระบบ และส่งรายการที่ต้องการมาทางอีเมล์ของห้องสมุดองครักษ์ เพื่อขอ
ยืมหนังสือที่ตนต้องการ รูปแบบการใช้บริการจึงปรับเปลี่ยนเป็นแบบการให้บริการหนังสือตามค าขอใช้
รายบุคคล ซึ่งทั้งครูและนักเรียนสามารถคัดเลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการจากฐานข้อมูลของห้องสมุดได้ 
แทนที่จะเป็นการเลือกส่งไปให้โดยบุคลากรของห้องสมุดองครักษ์ ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจะเน้นไปที่
เนื้อหาเกี่ยวกับการน ามาใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน เช่น การอบรมการเสริมปกและซ่อมหนังสือ และการ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น  
 นอกจากนี้ เพ่ือให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจมากขึ้น และเป็นทางเลือกในการขยายโอกาสการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย โดยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะการอ่านหนังสือที่เป็นเล่ม ห้องสมุดองครักษ์ได้
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น ากิจกรรมสาธิตรูปแบบใหม่ คือ กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ซึ่งเป็นการให้บริการหนังสือมี
ชีวิตหรือหนังสือมนุษย์ (Human books) ได้แก่ การให้บุคคลผู้มีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ท าหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือบริการแก่ผู้อ่านที่สนใจ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด
ไว้ โดยมีกระบวนการในการด าเนินงาน การพัฒนาคลังหนังสือมีชีวิต และการให้บริการ เหมือนห้องสมุดใน
รูปแบบปกติ โดยกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กเข้ามาอ่านหนังสือผ่านตัวบุคคล ที่มี
ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์  และการท างานต่าง ๆ ถ่ายทอดด้วยการเล่าเรื่องแทนตัวหนังสือ โดย
ห้องสมุดได้คัดสรรมาแล้วว่า บุคคลนั้นเหมาะสมกับการเป็นหนังสือมนุษย์ที่ดี     ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
และท าให้เกิดความเข้าใจในชีวิตและสังคมมากขึ้น โดยให้นักเรียนยืมหนังสือมนุษย์ที่มีให้บริการ แล้วนั่งคุย
และศึกษาเรื่องราวชีวิตจริงของคน ๆ นั้น ส าหรับการท ากิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) นั้นมี
องค์ประกอบหลักในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 1. ผู้จัด (Organizer) หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่เขียนโครงการหรือพัฒนาห้องสมุดมนุษย์และ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว และต้องประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในข้อต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่รับ
บทบาทนี้มักจะเป็นบรรณารักษ์ โดยมีหน้าที่เตรียมหนังสือมีชีวิต แฟ้มลงทะเบียนหนังสือมีชีวิต ข้อมูล การยืม-
คืน และสรุปผลพร้อมแนวทางการปรับปรุง 
 2. ผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์ (Human books) หมายถึง บุคคลผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมีชีวิต    
เพ่ือถ่ายทอดหรือบอกเล่าเรื่องราวหรือความรู้ที่ตนช านาญและเชี่ยวชาญ ซึ่งควรมีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา 
เพ่ือความน่าสนใจ 
 3. ผู้อ่าน (Readers) หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลผู้ยืมหนังสือมนุษย์มาอ่านด้วยความสนใจและ
ตั้งใจจริง ซึ่งส่วนหนึ่งควรมีการเชิญชวนหรือจัดตั้งไว้แล้ว เพ่ือให้กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์แต่ละครั้งมีความ
เคลื่อนไหว มีสีสัน และไม่ล้มเหลว เนื่องจากยังถือเป็นของใหม่ส าหรับสังคมไทย 
 4. เวลาและสถานที่จัด (Location) หมายถึง สถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม อาจเป็นพ้ืนที่
ส่วนหนึ่งในห้องสมุด หรือในอาคารอ่ืนที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัด 
ปกติจะนิยมจัดช่วงละ 2–4 ชั่วโมง (คงศักดิ์ สังฆมานนท,์ 2554) 
 เมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2558 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า ความพึงพอใจ
ของครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 โรงเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 84.84  โดยในปีนี้โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ของดการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากประสบเหตุการณ์  
วาตภัย ท าให้ขาดความพร้อมในการจัดกิจกรรม ส่วนปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ที่น าเสนอเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีถัดไป สามารถจ าแนกเป็นรายข้อได้ ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมรูปแบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน SWU discovery โดยวิธีการ add to  
e-Shelf และการส่งอีเมล์เพ่ือขอยืมหนังสือให้กับครู นักเรียนในโรงเรียน 
 2. สถิติการยืมหนังสือยังไม่สูงมาก อาจมีแนวทางการเพ่ิมความสนใจในการใช้หนังสือ โดยให้ครูและ
นักเรียนเป็นผู้ก าหนดหัวเรื่องของหนังสือที่ต้องการ และสร้างแรงจูงใจให้เด็กอ่านหนังสือด้วยการให้คะแนน
เพ่ิมพิเศษ หรือมอบใบประกาศนียบัตรหรือรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ยืมหนังสือไปอ่านและเขียนเล่าเรื่องที่อ่าน 
 3. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ควรจ ากัดจ านวนผู้เข้าฟังไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป 
เพ่ือให้ผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง และจัดห้องเข้าฟังโดยแบ่งเป็นกลุ่ม ส่วนกิจกรรมหนังสือมีชีวิต 



T.L.A. Bulletin Vol.62 No.1 January – June 2018 

 

36 

 

ทางด้านงานประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้จากกระดาษเหลือใช้ การพับริบบิ้น ยังขอให้เป็นกิจกรรมที่ท า
ต่อเนื่อง เพราะนักเรียนมีความสนใจมาก ทั้งยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 
 4. เพ่ิมหนังสือมีชีวิต โดยเป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 คน โดยบรรณารักษ์หรือผู้ประสานงานของโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก  
 5. ปัญหาที่ยังพบในการยืมหนังสือของนักเรียน คือ การส่งคืนล่าช้า ไม่คืนหนังสือ หรือไม่สามารถตาม
หาผู้ยืมหนังสือได้ ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน นอกจากให้โรงเรียนและครูบรรณารักษ์เป็น
ผู้รับผิดชอบไปก่อน 
 6. ครูและผู้บริหารโรงเรียนในบางโรงเรียน ยังให้ความส าคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไม่เพียงพอ 
 ในปีงบประมาณ 2559 ห้องสมุดองครักษ์ส ารวจความต้องการของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
แบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริหาร
โรงเรียน และครูบรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แสดงเจตนารมณ์ในที่ประชุมรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ว่าต้องการให้ห้องสมุดองครักษ์ด าเนินโครงการต่อไป ด้วยเหตุผลส าคัญคือ โครงการแบ่งปัน
ทรัพยากรจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน เป็นการตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณจดัหาหนังสือให้เพียงพอและทั่วถึง อีกท้ังบุคลากรในโรงเรียนล้วนเห็นความส าคัญต่อโครงการและ
ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับห้องสมุดองครักษ์ รวมถึงมีความเห็นว่า กิจกรรมในโครงการนี้มี
ประโยชน์ต่อนักเรียนและช่วยกระตุ้นนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเห็นได้จากการที่นักเรียนอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น และมี
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะน าและส่งเสริมการอ่านให้แกน่ักเรียน ด้วยการเลือกสรรทรัพยากรห้องสมุดที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน และเพ่ิมพูนทักษะในการใช้ชีวิตที่จ าเป็นต่อการเตรียมการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ ที่มีการเลือกสรรผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์จากปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ง
ทางโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมาให้บริการแก่นักเรียน ท าให้กิจกรรมครั้งนี้มีความโดดเด่นมากขึ้น และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกินจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 เม่ือสิ้นสุดโครงการในปี 2559 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน พบว่า โครงการ
แบ่งปันทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก จ านวน 7 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 5,760 คน สามารถสรุปผลแยกตามกิจกรรม ได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นการน าหนังสือของห้องสมุดองครักษ์ ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรห้องสมุด และผู้ประสานงานของโรงเรียน ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ในกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,093 คน แบ่งเป็นนักเรียน 1,023 คน ครูและบุคลากร 64 คน  ปราชญ์
ชาวบ้าน 6 คน เมื่อแยกตามโรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรวม
มากที่สุดคือ โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล รองลงมาคือ โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนบ้านนา  “นายกพิทยากร” 
ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนที่พึงพอใจต่อกิจกรรมน้อยที่สุดคือ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ  
 2. กิจกรรมสาธิตห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ซึ่งเป็นการอ่านจากแนวคิดของคนแทนหนังสือ 
เสมือนหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4,667 คน ซึ่งสามารถประเมินผลแยกตาม
ชื่อเรื่องของหนังสือมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
 
  2.1 “เพาะกล้าม เพาะกาย เพาะสุขภาพและความแข็งแรง” วิทยากร (Human book) คือว่าที่
ร้อยตรี อ.ดร. ประสิทธิ์ ปีปทุม อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา จัดให้บริการ โรงเรียน 3 
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนองครักษ์  โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์   มีผู้เข้าร่วม
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กิจกรรม จ านวน 562 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เห็นว่าได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนนวมราชานุสรณ์   
  2.2 “ขยะเป็นเงิน : ประดิษฐกรรมจากขยะ” วิทยากร (Human book) คือ นางสาวยุพิน ฤทธิ์
ช่วยรอด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน 6 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
691 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนอุบลรัตน์ฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุด รองลงมาคือ 
โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล 
  2.3 “ริบบิ้นสวย กระดาษสี เป็นของขวัญสุดประทับใจ” วิทยากร (Human book) คือ นางสาว
อนงค์ คิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน 6 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 656 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุด 
รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   
  2.4 “เส้นทางสู่ดวงดาว เราจะเรียนคณะอะไรดี” วิทยากร (Human book) คือ นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 5 คน ได้แก่ นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติ คณะสหเวชศาสตร์, นายกฎเกณฑ์ สุข
อากาศ คณะพลศึกษา, นายดรัณภพ ยิ้มแย้ม, นายณัฐพล นามจิรโชติ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  และ
นายธีรเจต คุณมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดให้บริการครบทั้ง  6 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 836 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มาก
ที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   
  2.5 “พลังธรรมชาติจากสมูทตี้ ” วิทยากร (Human book) คือนางสาววรรณิศา แซ่เตียว 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนองครักษ์ และ
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 498 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนองครักษ์  เห็นว่า
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   
  2.6 “ความลับของกรุ๊ปเลือด” วิทยากร (Human book) คือ นางสาวศุภลักษณ์  ผลแก้ว 
บรรณารักษ์ ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียน
บ้านนา “นายกพิทยากร” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 458 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนองครักษ์ เห็นว่าได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”  
  2.7 “รอบรู้ รอบครัว รอบตัวสมุนไพร” วิทยากร (Human book) คือ นายเจียม จันทร์แบน 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ห้องสมุดองครักษ์ จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านนา  “นายก
พิทยากร” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 380 คน ผู้เข้าร่วมเห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้อยู่ในระดับมาก   
  2.8 “เมื่อยเนื้อ เมื่อยตัว บ าบัดได้อย่างไร หลังใช้ Smart Device” วิทยากร (Human book) คือ
อาจารย์ดร. ภัทริยา อินทร์โท่โล่ คณะกายภาพบ าบัด จัดให้บริการแก่โรงเรียน จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียน ปิย
ชาติพัฒนา และโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 107 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล 
เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 
  2.9 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปราชญ์ชาวบ้าน” ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร (Human book)  
ในท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน จ านวน 6 เรื่อง ดังนี้  
   2.9.1 “งานฝีมือในการท าเครื่องประดับจากเชือกเทียน” วิทยากร (Human book) คือ 
นางสุกานดา โชคถนอมจิตต์ 
   2 .9 .2  “ ก าร ขั บ ร้ อ ง  ขั บ ก ล่ อ ม  เพ ล ง พ้ื น บ้ าน ”  วิ ท ย าก ร  (Human book) คื อ  
นายสมศักดิ์ ช านาญกิจ 
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   2.9.3 “งานฝีมือในการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยเทียนหอม” วิทยากร (Human book) คือ 
นายชัชชัย จ าเริญศักดิ์ศรี 
   2.9.4 “การเล่านิทานชวนข าขัน” วิทยากร (Human book) คือ นางวิไล วงษ์บุญธรรม 
   2.9.5 “งานฝีมือในการท าถักหมวกจากพลาสติกเทียม” วิทยากร (Human book) คือ     
พระครูโสภณชัยวงศ ์
   2.9.6 “การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อาชีพครู” วิทยากร (Human book) คือ  
นางสาวศุทธินี คงสมจิตร 

จากผลการประเมินกิจกรรมหนังสือมนุษย์ (Human book) เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปราชญ์
ชาวบ้านที่จัดให้บริการทั้ง 6 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 479 คน โดยผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิม
นารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนองครักษ์ 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินโครงการ จึงสามารถสรุปผลกระทบของชุมชนภายหลังจากการด าเนินการ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จ าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

1. ด้านสังคม โครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดองครักษ์  มีส่วนในการพัฒนา 
และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากผลการ
ประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 6 โรงเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
อยู่ในระดับมาก และเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.1 การศึกษา ช่วยให้นักเรียนได้แนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถวางแผนการ
เรียนเพ่ือเลือกคณะที่ตนเองสนใจได้ตรงกับความสามารถและผลการเรียน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด จ านวน 836 คน  

1.2 การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน ในส่วนของกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ นับเป็นการอนุรักษ์
และถ่ายทอดเรื่องราว เพ่ือช่วยเหลือสังคมไม่ให้ลืมเลือนว่าในท้องถิ่นของตนนั้นยังมีของดีที่ควรอนุรักษ์ไว้ 

1.3 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น มีความสามารถในการ
คัดเลือกสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการได้ดียิ่งขึ้น  

1.4 การส่งเสริมการอ่าน ช่วยให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดการใช้อินเทอร์เน็ต 
และเล่นเกมส์ เช่น โรงเรียนองครักษ์ ได้ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนด้วยกิจกรรมท าบันทึกการอ่านร้อยเรียง
เป็นหนังสือเล่มจากบันทึกการอ่าน จ านวน 1,245 เล่ม  

1.5 การคัดเลือกสารสนเทศ ช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะสารสนเทศท่ีดีหรือไม่ดีได้ 
ท าให้เกิดวิจารณญาณในการพิจารณารับสารสนเทศต่อไปในอนาคต 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง ขยะเป็นเงิน : ประดิษฐกรรมจากขยะ 
และเรื่อง ริบบิ้นสวย กระดาษสี เป็นของขวัญสุดประทับใจ ช่วยส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์จากขยะของเหลือใช้ 
สามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน



วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

 

39 

 

ชีวิตประจ าวัน เช่น การพับเหรียญโปรยทานในงานบุญ การท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้ส าหรับใส่
อุปกรณ์การเรียน สิ่งของเครื่องใช้เล็ก ๆ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

  นอกจากการสรุปผลการด าเนินงาน ในแง่ผลกระทบของชุมชนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการแล้ว 
ห้องสมุดองครักษ์ได้จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ ดังนี้  
 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามตัวชี้วัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5,760 
คน คิดเป็น ร้อยละ 100 แบ่งตามกิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีผู้เข้าร่วมจ านวน 1,093 คนและ
ผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรวมมากที่สุด  ส่วน
กิจกรรมสาธิตห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) มีผู้เข้าร่วมจ านวน 4,667 คน และผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนเขา
เพ่ิมนารีผล เห็นว่าได้รับประโยชน์จากกิจกรรมสาธิตห้องสมุดมนุษย์มากที่สุด 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ โดยรวมร้อยละ 91.27 ซึ่งไม่บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ร้อยละ 95 
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 88.7 ซึ่งบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 นอกจากนี้ โครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดองครักษ์ ยังมีการบูรณาการร่วมกับการ 
เรียนการสอนกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนิสิตของภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับห้องสมุด ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิตมีบทบาทในการรับใช้สังคม โดยใช้สารสนเทศส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนตามนโยบายสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ รวมทั้งบูรณาการกับอาจารย์ และนิสิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพล
ศึกษา และคณะกายภาพบ าบัด เพ่ือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลถ่ายทอดไปสู่นักเรียนและ
ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ในส่วนของประเด็นปัญหาที่พบจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ 
 1. ปัญหาหนังสือหาย ไม่สามารถทวงคืนจากนักเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียนที่ลาออกจาก
โรงเรียนกลางคัน และไม่สามารถติดต่อได้ ส่งผลให้โรงเรียนต้องแบกรับภาระหนังสือหาย จึงมีแนวทางแก้ไข
ร่วมกันเพื่อให้โรงเรียนแบกรับภาระนี้น้อยที่สุด และสามารถซื้อหนังสือมาทดแทนให้กับห้องสมุดองครักษ์ได ้
 2. ปัญหาครูมีภาระงานสอนมากขึ้น เช่น ครูจากโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผล และโรงเรียนอุบลรัตน์ฯ 
มีภาระการสอนและภาระงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเพ่ิมขึ้นมากจากปีก่อนหน้านี้ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการในปีต่อไปได้อีก 
 ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดทอนอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากปีก่อนหน้า
นี้ ห้องสมุดจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ โดยคัดเลือก
โรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบส าหรับการจัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้มีรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมต่อไป ประกอบด้วยโรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” โดยกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปี 2560 นี้  ได้แก่  1) ห้องสมุดมนุษย์ 2) การส่งเสริมการอ่านด้วยคาราวานหนังสือ 3) 
หนังสือพิมพ์ก าแพง เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน 4) สมุดท ามือเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และรู้จักการประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 5) แหล่งเรียนรู้สัญจร “ชมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
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รูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
 1. กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โดยการแจ้งชื่อเรื่องและเนื้อหาของหนังสือมนุษย์ 
และให้นักเรียนที่สนใจลงชื่อเข้าฟัง โดยจ ากัดจ านวนขนาดกลุ่มผู้ฟังขนาดประมาณ 10-15 คน ต่อหนังสือ
มนุษย์ 1 เรื่อง เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและผู้อ่านอย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนจัด
มุมหรือห้องที่เป็นสัดส่วนเฉพาะส าหรับหนังสือแต่ละเรื่อง ในที่นี้จะประกอบด้วยหนังสือมนุษย์ 2 ประเภท 
ได้แก่ 
  1.1 หนังสือมนุษย์ที่บอกเล่าประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริง โดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ผู้ท าหน้าที่เป็นหนังสือมนุษย์ ได้แก่ นิสิต อาจารย์ จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ มาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้นักเรียนฟัง เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ  
  1.2 หนังสือมนุษย์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมาจากการคัดเลือกโดยบรรณารักษ์หรือผู้ประสานงาน
ของโรงเรียนและเสนอชื่อให้กับห้องสมุดองครักษ์เพ่ือเชิญมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
 2. กิจกรรมส่งเสริมการการอ่านด้วยคาราวานหนังสือ โดยห้องสมุดองครักษ์คัดเลือกหนังสือที่
พิจารณาแล้วว่าน่าสนใจ และมีเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา หรือคัดเลือกตามรายการที่ครูและนักเรียน
ต้องการ โรงเรียนละจ านวน 500 เล่ม น าไปให้โรงเรียนเลือกอ่านและยืมตามที่ตนเองสนใจ โดยสามารถยืม
หนังสือได้เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ครูบรรณารักษ์แต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้จัดระบบการให้ยืมและการแจ้งเตือน
ส่งคืน พร้อมทั้งให้คะแนนเพ่ือเป็นตัวเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และใช้เวลากับการอ่านหนังสือมากข้ึน 
 3. กิจกรรมหนังสือพิมพ์ก าแพง เป็นการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน และ
สังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียนและสังคมแวดล้อม เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความเท่าทัน และการเรียนรู้ เพ่ือฝึก
ให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน  รูปแบบของกิจกรรม คือเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการท าหนังสือพิมพ์ และฝึกให้นักเรียนท าหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน โดยคัดเลือก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน เพื่อหาข้อมูลข่าวสารมาจัดท าหนังสือพิมพ์โรงเรียน 
 4. กิจกรรม How to สนุกกับสมุดท ามือ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้จัก
การประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รูปแบบของกิจกรรม คือ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม และมีบุคลากรห้องสมุดองครักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าสมุดบันทึก เพ่ือให้นักเรียนให้เรียนรู้
และเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง  
 5. กิจกรรม ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ป่าขะ เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดจิตส านึกรักบ้านเกิดของตนเอง ผ่านปราชญ์ชาวบ้านและสถานที่ จริง รูปแบบกิจกรรม 
คือ นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน เพ่ือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจรในเขตป่าขะ ได้แก่ 
เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง ต านานโรงช้างหลวง และชมศิลปวัฒนธรรมของวัด
ศรีกะอาง ซึ่งอยู่ในเขต อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก 
 กล่าวโดยสรุป ห้องสมุดองครักษ์ได้ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนผ่านโครงการแบ่งปัน
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดองครักษ์สู่โรงเรียน มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี  ในแต่ละปีมีรูปแบบกิจกรรมที่หลาก 
หลายเพ่ิมข้ึนทุกปี เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจการอ่านมากข้ึน งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า
เด็กไทยยุคสมัยใหม่สนใจอ่านหนังสือน้อยลง ซึ่งเกิดจากปัญหาหลายอย่าง อีกทั้งปัจจุบันนี้โลกสังคมออนไลน์
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว การค้นหาข้อมูลที่ง่ายและสะดวก ท าให้ข้อมูลที่ไปสู่เด็กนั้น มีทั้งดีและไม่ดี การ
คัดเลือกสารสนเทศจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก ดังนั้น ครู และบรรณารักษ์ของห้องสมุดจึงจ าเป็นต้องเพ่ิม
บทบาทของตัวเองให้มากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านของเด็กไทย การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริม
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การอ่าน เป็นการจุดประกายเล็ก ๆ ที่จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ให้เด็กสามารถอ่านหนังสือได้คล่องขึ้น 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อย ๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจการอ่าน 
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบเดียวไม่ช่วยให้เด็กอยากอ่านหนังสือเพ่ิมขึ้น แต่การเพ่ิมความ
สนใจการอ่านรูปแบบใหม่ ที่แต่งแต้มสีสันจากตัวบุคคล ผ่านหนังสือมนุษย์ จึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คงรักษา
ความใกล้ชิดกับผู้อ่าน ช่วยให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับความนิยม   ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ส าหรับเด็ก ๆ 
 ที่เขาสามารถพูดคุย ซักถามได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
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พิพิธภัณฑ์: แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ1 
ฟ้า วิไลข า2 

 
บทคัดย่อ 

 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งการรู้จักตนเองและการรู้จักผู้อ่ืน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ข้อมูลวิชาการ 
เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกคน 
ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยควรพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ สถานที่การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการพ้ืนที่  ความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์ และบุคลากร บทความนี้น าเสนอความหมาย ความส าคัญ ประเภทของพิพิธภัณฑ์ และ
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
ค าส าคัญ : พิพิธภัณฑ์, ศตวรรษที่ 21, ผู้เรียน 
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 Museum: Learning Resources for Developing Learners in 21st Century 
 

Preedee Pluemsamrungit1 
Fa Wilaikum2 

 
Abstract 

 
Museums are valuable learning source and a part of creating learning society. 

Museums can be used to stimulate learning and help learners learn about themselves 
and the others. In addition, museums can be a part that support learners to build their 
thinking skill, the essential skill for learners who will be living in the 2 1 st century. 
Museums in 21st century will be lifelong learning centers that provide academic data or 
knowledge and connect them as element that can make or support better quality of life 
of people in society. Moreover, museums can be the place for recreational and tourism 
locations for everyone. To be the 21st lifelong learning center and place for recreational 
and tourism locations for everyone, museums in Thailand should develop itself in many 
aspects such as 1) Place 2) Museum Presentation and Support Museum Presentation 3) 
Area usage management 4) Cooperation and collaborations with other museums 5) 
Public relations and 6) Personnel. This article provides meaning, importance of, type of, 
and a viewpoint about museums as learning source that can be used to develop 
learners who will be living in 21st century. 
 
Keywords: Museum, 21st Century, Learners 
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บทน า 
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่องอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตดังที่ Kojaranont (2005: 14) ได้กล่าวไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญทาง
การศึกษาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียน เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ 
ประชาชนทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการทางความรู้ได้ทุกสาขา” ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทที่ส าคัญกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยท าหน้าที่สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชน เป็นแหล่งให้ข้อมูลทั้งวิชาการและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงพัฒนาจิตใจของคนในประเทศให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทย
ในด้านเศรษฐกิจ และมีบทบาทในการสนับสนุน อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และการจ้างแรงงานในชุมชนอีกด้วย (Office of National Museum, 2005: 
4)  
 
ความหมาย 

พิพิธภัณฑ์ (Museum) เป็นสถาบันเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลก าไร ท า
หน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์มีภารกิจในด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ค้นคว้า การศึกษาวิจัย และให้บริการประชาชนเข้าชมเพ่ือการศึกษา 
การเรียนรู้ และความเพลิดเพลินจากสิ่งของซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดง ดังนั้นความหมายของพิพิธภัณฑ์จึง
รวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถานที่
แสดงพันธุ์สัตว์น้ า และสถานที่ซึ่งเป็นเขตสงวนอ่ืน ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถานต่าง ๆ 
การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เพ่ือการหมุนเวียนงานแสดงได้อย่างหลากหลาย 
โดยมีผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ เรียกว่า“ภัณฑารักษ์ (Curator)” (Chumpengpan,1987: 2; Vongmonta,2005: 
35; ICOM, 2007; Saelao, 2011: 17) พิพิธภัณฑ์มีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ทุกคน พร้อมกับเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
ความส าคัญ 

พิพิธภัณฑม์ีหน้าที่หลักคือการด าเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ จากหลักฐานที่เป็น
วัตถุ และเก็บรวบรวมอนุรักษ์สารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ การศึกษา วิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการสงวนรักษา การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Koompoka, 2015: 2752) พิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทเปิด
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โอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการเข้าชมและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยได้รับข้อมูลที่
วิเคราะห์แล้วและได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งจากคลังสะสมและวิทยาการของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มีความส าคัญ
มากมาย ได้แก่ การเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในระบบและตลอดชีวิตที่ส าคัญให้กับผู้เรียนชุมชน และผู้สนใจ 
การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและให้ความรู้ส าหรับทุกคน การเป็นสถานที่ให้การศึกษาตามอัธยาศัย
และตามความสนใจ โดยบุคคลจะได้รับประโยชน์โดยตรง และการเป็นสถานที่สร้างความรู้สึกที่ดีและมี
คุณค่าในการเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรมต่าง ๆ ในอนาคต  
(Suwansatit, 2007: 28-29) ส าหรับประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ วัตถุ
และหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย 
งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนไทยทุกด้าน 
เพราะการศึกษาไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยจึงมีความส าคัญ
ต่อการเป็นสถานที่ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าและสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ สร้างความประทับใจในความเป็นชาติ 
ช่วยให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติด้วย 
 
ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์แบ่งตามความเป็นเจ้าของได้ 3 ประเภท ดังนี้ (Sattayawut, 2550) 
1. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐ 

สิ่งของที่จัดแสดง เช่น ศิลปะ โบราณวัตถุ เป็นต้น จะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร หากเป็น
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรก็จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐในประเทศไทย เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น 
 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐในต่างประเทศ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(The Grand Louvre) กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน
(National Museum of China) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

2. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระ 
องค์กรอิสระ เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น การบริหารงานพิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้อาจด าเนินการเองหรือ

อาจให้เอกชนด าเนินการแทน การจัดแสดงงานต่าง ๆ จะมีรูปแบบที่น่าสนใจและบูรณาการความรู้ทางการ
ตลาดเพื่อการจัดแสดงและการบริหารงาน 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระในประเทศไทย เช่นอุทยานเฉลิมพระ
เกี ยรติ สม เด็ จพ ระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอศิลป์ สม เด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์  พ ระบรม - 
ราชินีนาถนิทรรศนร์ัตนโกสินทร์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระในต่างประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์ยานบิน
และอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum - NASM) สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

3. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชน 
หน่วยงานเอกชนอาจจัดตั้งเป็นองค์กรหรือบุคคลเพ่ือแสดงงานศิลปะให้ผู้ อ่ืนได้รับชม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะแขนงต่าง ๆ และอาจใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับรู้และเดินทางมาเยี่ยมชมงาน 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชนในประเทศไทย เช่นสยามโอเชียนเวิลด์
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัด
สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก เจษฎาเทคนิคมิวเซียมจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ 
จังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร เป็นต้น 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชนในต่างประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์การกลั่นสาเก 
(Hakutsuru Fine Art Museum) เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์การขนส่งโลก (Transport World) 
ประเทศนิวซีแลนด์ Victoria and Albert Museum เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นต้น 

 
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งการรู้จักตนเองและการรู้จักผู้อ่ืน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางกาลเวลา สร้างความรู้และความเข้าใจในการ
พัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตนเอง สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและศีลธรรม วัฒนธรรมการด ารงชีวิตโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงรับรู้ความเป็นมาของตนเอง การส านึกในความเป็นชนชาติ 
ก่อให้เกิดความรักและการสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ไทยยังขาดอยู่มาก พิพิธภัณฑ์
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องจัดแสดงโดยสะท้อนสาระความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการตั้งค าถามและการค้นหาค าตอบ 
ไม่ใช่เพียงการจัดเก็บ การจัดแสดงวัตถุการตกแต่งให้สวยงาม หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการ
น าเสนอหรือการสืบค้นสารสนเทศเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการสะสมความรู้
ภายในพิพิธภัณฑ์และการจัดเก็บเรื่องราวให้เป็นระเบียบเกิดการส่งต่อความรู้ไปยังรุ่นถัดไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง การดูแลหรือการอนุรักษ์วัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นความรู้เฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทยปัจจุบันยังมีห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์หรือห้องเก็บวัตถุที่มีมาตรฐานสากลจ านวนน้อย 
(Thailand Museums in New Century, 2002:6-7; Validom,2008: 81-82; Mukdawijitra, 2015: 
11) ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่มีห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์  ห้องคลังเก็บวัตถุที่มี
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มาตรฐานสากล และมีการน าระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ คือ พิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรุงเทพฯ 
 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 
 พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ข้อมูลวิชาการ เชื่อมโยงวิชาการ
เข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกคน ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยควรพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ได้แก่ สถานที่การ
จัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการพ้ืนที่ ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ และบุคลากร
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ (Sungsri, 2005: 107; Eamthanakul, 
2006; Sattayawut, 2007;Imsombat,  2007: 31-32; Charu, 2008: 72-84;Wongjirakit, 2012: 67-
74) 

1. สถานที ่
 สถานทีเ่ป็นสิ่งส าคัญประการแรกที่ควรค านึงถึงในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากวัตถุประสงค์

หลักของประชาชนในการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์คือการท่องเที่ยว  การพักผ่อน และทัศนศึกษา ดังนั้น
พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีสถานที่ภายนอกตัวอาคารที่กว้างขวางสะดวกสบาย การจัดสร้างหรือ
การก่อตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ควรสะท้อนสิ่งที่จัดแสดงอยู่ภายใน บริเวณสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ใจ
กลางเมืองเพ่ือความสะดวกต่อการเยี่ยมชม หรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก สามารถ
เดินทางได้หลายวิธี เช่น เดินเท้า รถประจ าทาง รถสาธารณะ รถส่วนตัว เป็นต้น พิพิธภัณฑ์อาจตั้งอยู่ใน
สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของคนในท้องถิ่น หรืออยู่ในทิศทางเดียวกับสถานศึกษาและห้องสมุด 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างโดยค านึงถึงด้านสถานที่จัดสร้าง 

 
ภาพที่ 1-3 อาคารพิพิธภัณฑ์สะท้อนสิ่งที่จัดแสดงอยู่ภายใน สถานที่อยู่ใจกลางเมือง 

พิพิธภัณฑ์ไข่นก สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท สยามโอเชียนเวิลด์ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 4 สถานที่อยู่ภายในสถานศึกษาและห้องสมุด 
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 

ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี 
 

อีกทั้งควรมีการจัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้มีบรรยากาศสดชื่น มีที่จอดรถให้บริการ
อย่างเพียงพอ ร่มรื่นสะดวกสบาย ความสะดวกต่อการเดินทางสภาพถนนเมื่อเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ไม่
ควรมีหลุมบ่อบริเวณถนนหรือมีถนนแคบจนเกินไปและป้ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ควรมีความเหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรืออาจมีป้ายบอกทางที่เชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ควรมีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในการเยี่ยมชม พื้นทางเดิน
ต้องเรียบเพ่ือการป้องกันไม่ให้ผู้เข้าชมสะดุดล้ม จ านวนประตูควรค านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าชม 
อาคารโดยรอบพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในระนาบเดียวกัน การตกแต่งอาจใช้วัสดุหรือเทคโนโลยีและควรสื่อถึง
การใช้งานภายในเพ่ือให้ผู้เข้าชมเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาการจัดแสดงนอกจากนี้ทุกจังหวัดของประเทศ
ไทยควรจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ อีกทั้งควรรวบรวมพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกต่อการเยี่ยมชม 

ส าหรับประเด็นด้านสถานที่นี้ จากประสบการณ์การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์  ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งอาจไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้มีสถานที่ จอดรถอย่าง
เพียงพอ เพราะด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังนั้นการใช้บริการรถสาธารณะหรือขนส่งมวลชนน่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าส ากรับการเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างโดยค านึงถึงด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-6 สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์มีบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นการใช้แสงสว่างเพียงพอ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรพิพิธภัณฑ์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและจังหวัดเพชรบุรี 

สหกรณก์ารเกษตร กรุงเทพฯ 
 

2. การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม 
เนื้อหาที่จัดแสดงเป็นหัวใจของพิพิธภัณฑ์ (Valipodom, 2008: 84; Gaweewong, 2015: 

99) การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งต้องให้ความส าคัญ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ เนื้อหา การน าเสนอ 
การใช้ภาษา และพ้ืนที่จัดแสดง  

2.1 เนื้อหาการจัดแสดงต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาและองค์ความรู้ของการจัดแสดงมาก
ที่สุด เนื้อหาอาจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาสถานที่ส าคัญ เป็นต้น การ
เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาตามประเภทสิ่งของที่จัดแสดง อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์ควรน่าสนใจและน่าติดตาม นอกจากนี้ยังควรจัดหาสิ่งของหรืองานศิลปะประเภทต่าง ๆ 
ของแต่ละจังหวัดและแต่ละประเทศมาจัดแสดงด้วย 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนองค์ความรู้ 

 
 
ภาพที่ 7-8 พิพิธภัณฑ์จันเสน เน้นองค์ความรู้และสะท้อนความเป็นมาของชุมชนจันเสนได้อย่าง

ชัดเจน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและไม่มีรายได้จากการเข้าชม แต่ท าให้ชุมชนรู้จักส่งผลให้ผู้อ่ืนรู้จัก
ตามมา นอกจากนี้ยังมียุวมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนมาท าหน้าที่น าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย 

พิพิธภัณฑ์จันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของจากต่างประเทศ 

 
 

ภาพที่ 9-10 ฮูกเจ็ดเซียน เทพเจ้าแห่งความโชคดีของญี่ปุ่น 
รถจี๊ปนีย์ (Jeepney) รถขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก จังหวัดนครปฐม เจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม 
 

2.2 การน าเสนอ ภายในพิพิธภัณฑ์ควรน าเทคโนโลยีการบรรยายข้อมูลอัตโนมัติมาติดตั้งเพ่ือ
ความสะดวกในการรับชมและการน าเสนอ เช่น การน าสื่อประสมมาใช้ในการอธิบายเรื่องราว การน า
เทคโนโลยีบลูทูท(Bluetooth)มาใช้ในการน าเสนอชิ้นงานภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลง ผู้ชมเข้าใจสื่อนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการถาวร
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีที่น ามาใช้นี้ยังส่งผลให้ภาพลักษณ์และวิธีการน าเสนอความรู้ของพิพิธภัณฑ์มี
พัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของSudweha (2005: abstract) ที่พบว่า ระบบ
เทคโนโลยีบลูทูทที่น ามาใช้กับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มีความสามารถใช้งานได้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับงานแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษาของของChitphilai (2008: 
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abstract) พบว่า ผู้ใช้ที่ใช้งานสื่อประสมของพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับมาก และLin and Gregor (2006) พบว่าการน าเทคโนโลยีสื่อประสมเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในเว็บไซต์สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และท าให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย รวมถึง
การศึกษาของChatuporn (2014) การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์กับผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ พบว่า ได้เพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เยี่ยมชมหลังการใช้งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังมีการน าคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้พัฒนาการจัดแสดงและระบบน าชมภายในพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งจะแสดงสารสนเทศและภาพของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมท าให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้งานผ่านแอพ
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Thansettakij, 2017) 

 
ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 11-12 ระบบจอสัมผัส (Touch Screen)  ภายในปากของหุ่น การใช้คิวอาร์โค้ดพร้อมโมชัน
กราฟิกบนโต๊ะอาหาร แสดงการเคลื่อนไหวของเส้นเสียงแสดงส่วนประกอบและที่มาของอาหารไทย 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ 
 

2.3 การใช้ภาษาควรใช้ขนาดอักษรเหมาะสมและเลือกใช้รูปแบบอักษรที่อ่านได้ง่าย การใช้
ภาษาบนป้ายประกอบนิทรรศการมีหลายชนิดเพ่ือตอบสนองความสนใจในรายละเอียดของผู้เข้าชม เช่น 
ป้ายใหญ่เป็นข้อความสั้น ป้ายประจ าวัตถุเป็นข้อความบรรยายเฉพาะวัตถุ เป็นต้น (Jongkol, 1989: 196)
นอกจากนี้ยังควรค านึงถึงการใช้ภาษาหลากหลาย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น เพ่ือ
ความเท่าเทียมในการรับรู้สารสนเทศภายในพิพิธภัณฑ์ของผู้เข้าชมหลากหลายเชื้อชาติ โดยเลือกใช้
ค าศัพท์ทั่วไปท่ีสามารถเข้าใจได้ทุกระดับการศึกษา 
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ตัวอย่างการใช้ภาษาส าหรับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 การใช้ภาษาหลากหลาย (ไทย จีน และอังกฤษ)  การใช้ภาษาเขียนด้วยลายมือ อ่านง่าย 

ชัดเจน ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริกยุ้นพันธ์ จังหวัดอุดรธานีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
2.4 พ้ืนที่จัดแสดงพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์อาจมีหลายลักษณะตามความต้องการใช้ ได้แก่ 

พ้ืนที่จัดแสดง พ้ืนที่ต้อนรับส าหรับประชาชน (บริการขายตั๋วและรับฝากของ ห้องน้ า ร้านกาแฟ ร้านขาย
ของที่ระลึก) พ้ืนที่เพ่ือการศึกษา (ห้องบรรยาย ห้องฉายวีดิทัศน์ ห้องสมุด) พ้ืนที่สนับสนุน (คลังเก็บวั ตถุ 
ห้องเก็บอุปกรณ์การจัดแสดง ห้องเครื่องงานระบบไฟฟ้า-อากาศ) และส่วนปฏิบัติการเจ้าหน้าที่  แต่พ้ืนที่
จัดแสดงหรือพ้ืนที่จัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
(Arthachinda, 2016: 57-61) พ้ืนที่จัดแสดงควรก าหนดให้ชัดเจนเพ่ือความน่าสนใจเช่น พ้ืนที่การแสดง
ศิลปวัตถุ พ้ืนที่การแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ควรพิจารณาพ้ืนที่การจัดแสดงแต่ละส่วนให้
เหมาะสมเพ่ือความไม่แออัดของผู้เข้าชมในการเข้ารับชมแต่ละส่วน ก าหนดเส้นทางการจัดแสดงให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือการป้องกันความสับสนของผู้เข้าชม  

 ผู้เขียนมีประสบการณ์ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยหลายแห่ง แต่ละแห่งนั้นมี
การออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงที่เข้าใจง่าย สามารถติดตามเรื่องราวได้อย่างไม่สับสน ตัวอย่างพ้ืนที่จัดแสดงที่
น่าสนใจคือมิวเซียมสยาม เพราะผู้เข้าชมจ าเป็นต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่ 3 ก่อนเพ่ือรับชมนิทรรศการใน
ส่วนแรก จากนั้นจึงเดินต่อลงมาชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ตามล าดับ การจัดล าดับพ้ืนที่จัดแสดงลักษณะนี้จะท า
ให้ผู้เข้าชมทุกคนมีโอกาสรับชมและได้รับความรู้ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 



T.L.A. Bulletin Vol.62 No.1 January – June 2018 
 

54 
 

ตัวอย่างการใช้พื้นที่ส าหรับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 14-17  พ้ืนที่จัดแสดงแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ 

 
นอกจากนี้พ้ืนที่จัดแสดงควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมด้วย เช่น การสัมผัส การ

ทดลอง การตอบค าถาม เป็นต้น เพราะกิจกรรมประกอบจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมและเข้าใจ
เนื้อหาที่จัดแสดงได้ดีกว่าการน าเสนอด้วยภาพถ่ายหรือข้อความเพียงอย่างเดียว 

 
ตัวอย่างการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมในพื้นที่จัดแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18-20  การทดลองวิทยาศาสตร์ลานสนุกคิด 
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์)  กรุงเทพฯ   ส านักงาน ป.ป.ช.  กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 21-22  เกมหัวของใครหางของใครเกมค้นพบโบราณสถานที่ส าคัญ 

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงบอระเพ็ด พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิษณุโลก 

 
การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ในประเทศ

ไทย การจัดแสดงที่มีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการควรมีความต่อเนื่องเพราะมีส่วนส าคัญให้ผู้เข้าชม
ติดตามและกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งเด็กและเยาวชนก็สามารถศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนได้ด้วย ทั้งนี้
กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีความหลากหลายใช้จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีความ
แปลกใหม่ โดยอาจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนา 

เหตุผลหนึ่งของการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่อยาก
เรียนรู้ อยากลอง อยากได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะสนุกกับการเรียนรู้ หากการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มีเกมหรือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับเพ่ือน ๆ หรือกับครอบครัว ย่อมจะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและยังสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้อีกด้วย 

 
ตัวอย่างกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ 

 
 

ภาพที่ 23 กิจกรรมค้างคืนส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ American Museum of Natural History 
ที่มา : http://www.amnh.org/plan-your-visit/amnh-sleepovers/sleepovers-for-grown-ups 
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ทั้งนี้การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรมควรค านึงถึงข้อมูลที่ส ารวจมาจากความสนใจของ

กลุ่มผู้เข้าชมด้วย เช่น ภูมิหลังของผู้เข้าชม ทิศทางการเข้าชม ปฏิกิริยาของผู้เข้าชม ปัญหาในการเข้าชม 
เป็นต้น เพ่ือความเหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกกลุ่ม เพราะผู้เข้าชมคือปัจจัยส าคัญที่พิพิธภัณฑ์ต้องค านึงถึงใน
การจัดแสดง (Phahoolo, 2015: 112, 132) ความหลากหลายและการแลกเปลี่ยนความสนใจของผู้เข้า
ชมจึงเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งความต้องการสร้างการเรียนรู้ของภัณฑารักษ์ก็มีส่วนส าคัญ เช่นเดียวกัน 
(Suphavanij, 2015 : 126, 128) 

 
3. การบริหารจัดการพื้นที่ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง ตัวอย่างการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ อาทิการใช้สื่อเพ่ือการแนะน าสถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น แผ่น
พับ แผนผัง เอกสารวีซีดี/ดีวีดี เป็นต้น ควรมีบริการอย่างเพียงพอการก าหนดเวลาเปิด-ปิดของพิพิธภัณฑ์
ให้เหมาะสม การขยายเวลาเปิดให้บริการให้มากขึ้น หรือการขยายเวลาให้บริการเป็นทุกวัน การมีรถรับ -
ส่งถึงพิพิธภัณฑ์หรือการมีรถน าชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่การท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยมี
รถรางน าเที่ยวรอบเมืองนั่งชมฟรี การจัดบริการทัศนศึกษาแก่สถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือน (ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามถ่ายรูป) ป้ายทางเข้า-ออก 
ร้านค้า ห้องน้ า ที่จอดรถ เป็นต้น ควรติดตั้งให้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสม และควรมีภาษาต่างประเทศก ากับ
คู่กับภาษาไทย หรืออาจติดตั้งแผนผังพิพิธภัณฑ์บริเวณลานจอดรถเพ่ือการอ านวยความสะดวกต่อการ
เลือกชมมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 24 แผนผังร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มพระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

 
การปรับปรุงและการพัฒนาสภาพพ้ืนที่โดยรอบ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ า 

เป็นต้นห้องน้ าภายในพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในสภาพดี มีให้บริการเพียงพอ และควรให้เจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดบ่อยครั้งในช่วงที่มีผู้เข้าชมจ านวนมาก ร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้บริการควรมีการก าหนด
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มาตรฐานราคา ค านึงถึงความสะอาด รสชาติ และมีจ านวนร้านค้าเพียงพอร้านขายของที่ระลึกควรเป็น
ภายใต้การดูแลของพิพิธภัณฑ์ จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สวยงาม หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับ
ราคาการจัดบริการเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดแสดงงานเพ่ือการพักผ่อนของผู้เข้าชม การจัดเตรียมที่นั่ง
พักผ่อนให้แก่ผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์ตามจุดแสดงต่าง ๆ อย่างเพียงพอเนื่องจากการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาจใช้เวลานาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 25-26 บริเวณจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ 
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ 

 
4. ความร่วมมือ 

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกับสังคมอย่างใกล้ชิด ต้องกระท าอย่าง
สม่ าเสมอมีการติดตามประเมินสถานการณ์ รวมถึงการประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือแสวงหา
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับประชาชนทุกวัย เช่น การขอความ
รว่มมือกับผู้สอนให้เตรียมการสอนบทเรียนเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ การขอรับบริจาคสิ่งของจากชุมชนเพ่ือ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การจัดกลุ่มให้ชุมชนและนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด เป็น
ต้น เพราะจะช่วยลดภาระด้านทรัพยากร แต่เน้นการจัดนิทรรศการการแสดง การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมใน
วงกว้างอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงนอกจากนี้ยังอาจเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงาน
เอกชน หน่วยงานในประเทศกับต่างประเทศ 

ตัวอย่างความร่วมมือเช่นโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ยูเนสโก เป็นโครงการน าร่องการ
จัดการศิลปวัตถุภายในวัดของจังหวัดล าปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยดีกิ้น 
ออสเตรเลีย เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ช านาญการด้านพิพิธภัณฑ์ประจ าศูนย์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก 
ณ มหาวิทยาลัยดีกิ้น ประเทออสเตรเลีย ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับวัดต่างๆในจังหวัดล าปางซึ่งมีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญ ผ่านทางกิจกรรมการฝึกอบรม ในกิจกรรมนี้ยังมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการศิลปวัตถุในครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วม
การฝึกอบรมเพ่ือเข้าใจวิธีการการอนุรักษ์และการจัดการศิลปวัตถุ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการ
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จัดแสดงต่อสาธารณชน (Faculty of FineartsChiangmai University, 2009) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย (ICONSIAM Heritage Museum) เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และพัฒนาให้มีการจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลก
แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย โดยจะเปิด
ให้บริการภายในปี พ.ศ. 2561 (ICONSIAM 2016)พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกใน
ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์โดยการก่อตั้งเป็นสมาคม ชมรม
พิพิธภัณฑ์ ชมรมภัณฑารักษ์ ชมรมนักวิชาการและนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ หรือกลุ่มเพ่ือนพิพิธภัณฑ์
โดยควรจัด ให้ มี การประชุ มพบปะหารือกันประจ าปี  เช่ น  สมาคมพิ พิ ธภัณ ฑ์ ไทย  (https:// 
th-th.facebook.com/MuseumAssociationThailand)มูลนิธิเพ่ือพิพิธภัณฑ์ไทย (http://www.happy 
familyday.com/page.php?content=CT-003)ชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์ฯเจ้าสามพระยา (https://th-th. 
facebook.com/we.love.chosampraya.museum/)ชมรมของจิ๋ วแห่ งประเทศไทย เป็นต้น  การ
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพ่ือพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ให้กว้างขวางมี
คุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวิชาชีพการท างานสาขาพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานการท างานวิชาชีพสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น 
หนังสือ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ” โดยจิรา จงกล “พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม ประสบการณ์จากคนลองท า” 
โดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร “คนท าพิพิธภัณฑ์” โดยชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ“เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551” 
โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร “การท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์” โดยจิราภรณ์ อรัณยะนาค 
“ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอ่ืน” โดยสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นอกจากนี้ควรเชื่อมโยงการจัด
แหล่งการเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียนและการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชนโดยส่วนร่วมด้วย (Suwansatit, 2007: 30-31) และอาจขอความร่วมมือกับรัฐบาลให้ยกระดับ
เรื่องพิพิธภัณฑ์เป็นวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความชัดเจนในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 27 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (สพภท.) 
สมาคมวิชาชีพที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการในประเทศไทย  

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และส่วนบุคคล 
ที่มา: https://th-th.facebook.com/MuseumAssociationThailand/ 

 

 
 

ภาพที่ 28 Muse Plus 
บัตรเข้าชมมิวเซียมสยาม รวมถึงสมาชิกในครอบครัว (ครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน) 

และยังใช้เป็นส่วนลดส าหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อีก 20 แห่ง 
 

 
 

ภาพที่ 29 Muse Pass พาสปอร์ตส าหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการจ านวน 20 แห่ง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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 พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในสังกัดเดียวกันอาจร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น การก าหนด
นโยบายความร่วมมือ การบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ
จัดการบุคลากร การจัดท างบประมาณ เป็นต้น เพ่ือการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพ่ือการปรับปรุงการบริการที่มีในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Boonnoon, 2010)นอกจากนี้การค้นคว้าวิจัยเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้
พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถในการให้ค าแนะน าการจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือผู้เข้าชม (Chiachanphong, 2000: 96)
การท าวิจัยผู้เข้าชมจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน (Wisudthiluck, 2016: 37) 
ดังเช่นงานวิจัยของ Vimonsuntirungsri,&Choemprayong (2016: 12, 23) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิคเสียงจากภาพ พบว่า ผู้เข้าชมเลือกชมนิทรรศการตามความดึงดูดของนิทรรศการ
มากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ให้ความรู้ และมีความน่าเชื่อถือ โดยเนื้อหาของนิทรรศการมี
รายละเอียดตามต้องการและเรียงล าดับชัดเจน อีกทั้งยังน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายท าให้
น่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีวัตถุจัดแสดงและเครื่องมือต่าง ๆ ช ารุดเสียหายท าให้ผู้เข้าชมไม่
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากผลการศึกษานี้พิพิธภัณฑ์สามารถน าผลการวิจัยไป
พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้ 

5. การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะ

ช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 การแสดงสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของประเทศไทยที่
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของไทยโดยการย่อส่วนไว้ในต่างประเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลงโฆษณาพิพิธภัณฑ์ในโทรทัศน์ให้มากขึ้นเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจได้ไปเที่ยวชม อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์โดยใช้โทรทัศน์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่สามารถส่ง
ข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ในขณะที่การประชาสัมพันธ์โดยการใช้วิทยุ อาทิ วิทยุชุมชน มี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโทรทัศน์ แต่เหมาะส าหรับการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ถ้าเป็นกิจกรรมที่จัดแสดงใน
ระยะเวลา 2-3 วัน การประชาสัมพันธ์โดยการใช้วิทยุจะประสบความส าเร็จได้ดีกว่า เพราะท าให้ผู้เข้าชม
กระตือรือร้น และยังสามารถเข้าถึงประชาชนที่มีเชื้อชาติ วัฒนธรรม ระดับทางสังคมและระดับทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้ด้วย (Boonyakiet, 2010: 229-230) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และการติดป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในแง่ของ
คุณค่างานศิลปะเพ่ือความน่าสนใจการชักชวนโดยการบอกเล่าจากคนในพ้ืนที่ อาทิ เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง ก็มี
ส่วนช่วยให้ประชาชนให้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังเช่นพิพิธภัณฑ์ชั้นน าของเอเชียที่มีการ
ใช้สื่อภาพ จุลสาร แผ่นพับ วารสาร และหนังสือพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ซัม
ซุง เมืองซูวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) พิพิธภัณฑ์ศาสนาโลก กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมเอเชีย ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นต้น (Sumettikoon,&Chaiya2016: 64)  
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ตัวอย่างวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย เช่น วารสารเมืองโบราณ 
วารสารเพลิน'พิธภัณฑ์ วารสารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์&ธรรมชาติ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ baccazine
เป็นต้น 

ตัวอย่างวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ เช่น  Museum Journal, 
Metropolitan Museum Journal, The Journal of Conservation and Museum Studies, The 
International Journal of the Inclusive Museum เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทางเว็บไซต์โดยการสร้างโฮมเพจของพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เผยแพร่สารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด มีการประเมิน
คุณภาพของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญและมีประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ของ
พิพิธภัณฑ์ด้วย(Wilaikum, 2013: 42) เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่คุ้นเคย(Marty, 2007) 

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่ านทางเครือข่ายสั งคมออนไลน์  (Social Network) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก (Facebook) ก็มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็น โหวตเรื่องราวที่ชื่นชอบ รวมถึงการติดต่อ
สอบถามความรู้กับภัณฑารักษ์ และยังเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าชมคนอ่ืนด้วย 
อีกทั้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจ าเป็นต้องมีการ
น าเสนอสารสนเทศ โปรแกรมเสริม หรือระบบที่ช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เข้าชมในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  (Simon, 2007) เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าชม ทั้งนี้หน่วยงานอาจ
จัดท าทั้งเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ควบคู่กันไปปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์
ออนไลน์ในยูทูบ (Youtube) ด้วย 
ตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 30-31 เว็บไซต์ Museum Thailand เฟซบุ๊ก หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มา: http://www.museumthailand.com/Home 

ที่มา: https://www.facebook.com/culnsru/ 
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ภาพที่ 32-33 ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) น าเสนอผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ยูทูบ) 

ที่มา: http://www.sac.or.th/databases/   
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ocXwVIv-NZ4 

museumdatabase/index.php 
 

การประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้รู้จักพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายที่สุด 
ดังนั้นการออกแบบแผ่นพับควรออกแบบตามเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนโดยภัณฑารักษ์และนักการตลาดควรร่วมมือกัน นอกจากนี้การใช้จุลสารโดยระบุเนื้อหาที่มีการ
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แทรกบทความที่อ่านง่ายและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ก็ท าให้เยาวชน
สนใจและชักชวนผู้ปกครองให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ด้วย อีกท้ังการติดป้ายประชาสัมพันธ์บนรถโดยสาร
ประจ าทางก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นภาพกิจกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดใจได้ทันที รวมถึงการ
ใช้สถานที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดงก็ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และ
กระตุ้นให้ประชาชนสนใจได้เป็นอย่างดีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น การ
เขียนบทความส าหรับตีพิมพ์ เป็นต้น การพิมพ์โปสการ์ดแจกจ่ายทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ โดย
อาจส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าชม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุม อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์จ าเป็นต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค านึงถึงเนื้อหา
ที่ต้องการถ่ายทอด และควรเลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ ได้ผลตอบรับสูงที่สุดซึ่ งเป็นสิ่ งส าคัญ 
(Boonyakiet, 2010: 221-230)อีกท้ังควรพิจารณางบประมาณส าหรับการจัดแสดงซึ่งผู้บริหารจะมีหน้าที่
จัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ สิ่งส าคัญคือแหล่งที่มาของเงินจะต้องตรวจสอบได้ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์
แต่ละแห่งมีที่มาของรายได้ต่างกัน เช่น เงินสนับสนุนจากรัฐ การเก็บค่าเข้าชม การขายของที่ระลึก การ
บริจาค การจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น (Koompoka, 2015: 22-23) 
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6. บุคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21หน่วยงานที่สังกัดควร

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะภัณฑารักษ์และพนักงานที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายของบุคลากรให้
สอดคล้องกับงานพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง การแต่งกายระหว่างบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์กับนักท่องเที่ยวควร
แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่น าชมหรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ควรแต่งเครื่องแบบให้มีเอกลักษณ์และชัดเจน
นอกเหนือจากการติดป้ายที่หน้าอกจ านวนบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ควรเพียงพอการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ควรสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม ทั้งบุคลิกภาพ การพูดด้วยน้ าเสียงไพเราะ การบรรยายตาม
จุดต่าง ๆ ควรพูดให้ช้าและชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรอยู่ประจ าตามในบริเวณที่
มองเห็นได้ชัดเจน 

การให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ อีกทั้งบุคลากรควรศึกษาประวัติและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือศิลปะที่จัด
แสดง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการแนะน าสารสนเทศพ้ืนฐานและการน าชมพิพิธภัณฑ์การจัดอบรม
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์หรือผู้บรรยายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจเกิดความส านึกในวัฒนธรรมของตนเองส่งผลให้
เกิดบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการอนุรักษ์ละช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์ให้คงอยู่ต่อไป 

บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงในพิพิธภัณฑ์คือภัณฑารักษ์ซึ่งควรมีความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในสาขาวิชาของพิพิธภัณฑ์สถาน และมีความรู้ทางวิชาการพิพิธภัณฑ์(Museology) รวมถึงมีประสบการณ์
และความช านาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือให้เข้าใจการบริหารพิพิธภัณฑ์ การดูแลสงวนรักษา การ
จัดแสดงการบริการและการค้นคว้าวิจัย ภัณฑารักษ์ควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และติดตามความต้องการ
ของสังคม สามารถน าเสนอเนื้อหาวิชาการให้ผู้เข้าชมทุกคนเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษย
สัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (Jongkol, 1989: 93; Yamee,2013: 14) ภัณฑารักษ์
สามารถรับราชการในกรมศิลปากร ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดี เลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้นใน
พิพิธภัณฑ์ได้ เช่น เป็นอาจารย์สอนโบราณคดี ประวัติศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ศึกษา ท างานบริษัทเอกชน มี
โอกาสพัฒนาตนเองโดยการเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชั้นน าในต่างประเทศ หรือเข้ารับศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม สาขาจารึกภาษาตะวันออกสาขาจารึกภาษาไทย สาขาโบราณคดี เป็นต้น  รวมถึงกิจกรรมทาง
วิชาการที่น่าสนใจ ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery 
Museum)เช่น โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy) โดย
จัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น งานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 : Museum 
Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร M.A. in Curatorial Practice ของ Bath Spa University 
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ครอบคลุมเรื่องของการดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการและห้องแสดงศิลปะทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี
สถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์โดยตรง เช่น Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
The University of British Columbia ประเทศแคนาดา เป็นต้น หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวของ 
Victoria Albert Museum ที่ให้ความรู้ทางศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์แต่ละยุคสมัย หลักสูตรเกี่ยวกับการจัด
หมวดหมู่และการดูแลวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ของBritish Museum 
 
สรุป 

พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องสร้างความเข้าใจความตระหนัก และต้องบูรณาการการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์กับหลักสูตรการเรียนการสอนของผู้เรียน สถาบันการศึกษาอาจปรับหลักสูตรโดยก าหนดให้
พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ เช่น การน าสิ่งของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการเรียนการสอน การเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญ การเป็นศูนย์กลางของขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เป็นต้นพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษนี้จึงต้อง
มุ่งหาเอกลักษณ์และกระบวนการสร้างความสนใจและการดึงดูดใจให้ผู้เข้าชมเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาอยู่กับความรู้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ให้มากกว่าเดิม การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้เข้าชม การสร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกต่าง ๆ ทั้ง
ความประทับใจ การมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของ (Mukdawijitra, 2015: 12-15)รวมถึงความ
สนุกสนานและการให้ความส าคัญของผู้เข้าชมที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เกิด
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนมากกว่าการใช้เทคโนโลยี (Grek, 2008: 13) จากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจะมาจากการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาหรือโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานการศึกษา หรืออาจมีพ่อแม่ผู้ปกครองตั้งใจพาเด็ก
และเยาวชนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยตรง หากเปรียบเทียบระหว่างการเลือกไปศูนย์การค้ากับการเลือกไป
พิพิธภัณฑ์ เยาวชนและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงเลือกไปศูนย์การค้ามากกว่า ดังนั้นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์คือการประชาสัมพันธ์ การค้นคว้าวิจัย และความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงจะท าให้ พิพิธภัณฑ์ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างกระแสค่านิยมแห่งความชื่นชมวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้โดยบูรณาการบทเรียนเข้ากับพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความตระหนักรู้  ความเข้าใจในสิ่ งที่จัดแสดง ความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นพฤติกรรมรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการสืบค้น และรักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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พิพิธภัณฑ์: แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ1 
ฟ้า วิไลข า2 

 
บทคัดย่อ 

 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งการรู้จักตนเองและการรู้จักผู้อ่ืน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ข้อมูลวิชาการ 
เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกคน 
ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยควรพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ สถานที่การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการพ้ืนที่  ความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์ และบุคลากร บทความนี้น าเสนอความหมาย ความส าคัญ ประเภทของพิพิธภัณฑ์ และ
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
ค าส าคัญ : พิพิธภัณฑ์, ศตวรรษที่ 21, ผู้เรียน 
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 Museum: Learning Resources for Developing Learners in 21st Century 
 

Preedee Pluemsamrungit1 
Fa Wilaikum2 

 
Abstract 

 
Museums are valuable learning source and a part of creating learning society. 

Museums can be used to stimulate learning and help learners learn about themselves 
and the others. In addition, museums can be a part that support learners to build their 
thinking skill, the essential skill for learners who will be living in the 2 1 st century. 
Museums in 21st century will be lifelong learning centers that provide academic data or 
knowledge and connect them as element that can make or support better quality of life 
of people in society. Moreover, museums can be the place for recreational and tourism 
locations for everyone. To be the 21st lifelong learning center and place for recreational 
and tourism locations for everyone, museums in Thailand should develop itself in many 
aspects such as 1) Place 2) Museum Presentation and Support Museum Presentation 3) 
Area usage management 4) Cooperation and collaborations with other museums 5) 
Public relations and 6) Personnel. This article provides meaning, importance of, type of, 
and a viewpoint about museums as learning source that can be used to develop 
learners who will be living in 21st century. 
 
Keywords: Museum, 21st Century, Learners 
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บทน า 
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่องอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตดังที่ Kojaranont (2005: 14) ได้กล่าวไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญทาง
การศึกษาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียน เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ 
ประชาชนทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการทางความรู้ได้ทุกสาขา” ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทที่ส าคัญกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยท าหน้าที่สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชน เป็นแหล่งให้ข้อมูลทั้งวิชาการและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงพัฒนาจิตใจของคนในประเทศให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทย
ในด้านเศรษฐกิจ และมีบทบาทในการสนับสนุน อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และการจ้างแรงงานในชุมชนอีกด้วย (Office of National Museum, 2005: 
4)  
 
ความหมาย 

พิพิธภัณฑ์ (Museum) เป็นสถาบันเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลก าไร ท า
หน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์มีภารกิจในด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ค้นคว้า การศึกษาวิจัย และให้บริการประชาชนเข้าชมเพ่ือการศึกษา 
การเรียนรู้ และความเพลิดเพลินจากสิ่งของซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดง ดังนั้นความหมายของพิพิธภัณฑ์จึง
รวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถานที่
แสดงพันธุ์สัตว์น้ า และสถานที่ซึ่งเป็นเขตสงวนอ่ืน ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถานต่าง ๆ 
การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เพ่ือการหมุนเวียนงานแสดงได้อย่างหลากหลาย 
โดยมีผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ เรียกว่า“ภัณฑารักษ์ (Curator)” (Chumpengpan,1987: 2; Vongmonta,2005: 
35; ICOM, 2007; Saelao, 2011: 17) พิพิธภัณฑ์มีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ทุกคน พร้อมกับเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
ความส าคัญ 

พิพิธภัณฑม์ีหน้าที่หลักคือการด าเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ จากหลักฐานที่เป็น
วัตถุ และเก็บรวบรวมอนุรักษ์สารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ การศึกษา วิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการสงวนรักษา การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Koompoka, 2015: 2752) พิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทเปิด
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โอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการเข้าชมและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยได้รับข้อมูลที่
วิเคราะห์แล้วและได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งจากคลังสะสมและวิทยาการของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มีความส าคัญ
มากมาย ได้แก่ การเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในระบบและตลอดชีวิตที่ส าคัญให้กับผู้เรียนชุมชน และผู้สนใจ 
การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและให้ความรู้ส าหรับทุกคน การเป็นสถานที่ให้การศึกษาตามอัธยาศัย
และตามความสนใจ โดยบุคคลจะได้รับประโยชน์โดยตรง และการเป็นสถานที่สร้างความรู้สึกที่ดีและมี
คุณค่าในการเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรมต่าง ๆ ในอนาคต  
(Suwansatit, 2007: 28-29) ส าหรับประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ วัตถุ
และหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย 
งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนไทยทุกด้าน 
เพราะการศึกษาไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยจึงมีความส าคัญ
ต่อการเป็นสถานที่ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าและสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ สร้างความประทับใจในความเป็นชาติ 
ช่วยให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติด้วย 
 
ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์แบ่งตามความเป็นเจ้าของได้ 3 ประเภท ดังนี้ (Sattayawut, 2550) 
1. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐ 

สิ่งของที่จัดแสดง เช่น ศิลปะ โบราณวัตถุ เป็นต้น จะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร หากเป็น
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรก็จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐในประเทศไทย เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น 
 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐในต่างประเทศ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(The Grand Louvre) กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน
(National Museum of China) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

2. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระ 
องค์กรอิสระ เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น การบริหารงานพิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้อาจด าเนินการเองหรือ

อาจให้เอกชนด าเนินการแทน การจัดแสดงงานต่าง ๆ จะมีรูปแบบที่น่าสนใจและบูรณาการความรู้ทางการ
ตลาดเพื่อการจัดแสดงและการบริหารงาน 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระในประเทศไทย เช่นอุทยานเฉลิมพระ
เกี ยรติ สม เด็ จพ ระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอศิลป์ สม เด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์  พ ระบรม - 
ราชินีนาถนิทรรศนร์ัตนโกสินทร์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระในต่างประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์ยานบิน
และอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum - NASM) สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

3. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชน 
หน่วยงานเอกชนอาจจัดตั้งเป็นองค์กรหรือบุคคลเพ่ือแสดงงานศิลปะให้ผู้ อ่ืนได้รับชม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะแขนงต่าง ๆ และอาจใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับรู้และเดินทางมาเยี่ยมชมงาน 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชนในประเทศไทย เช่นสยามโอเชียนเวิลด์
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัด
สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก เจษฎาเทคนิคมิวเซียมจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ 
จังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร เป็นต้น 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชนในต่างประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์การกลั่นสาเก 
(Hakutsuru Fine Art Museum) เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์การขนส่งโลก (Transport World) 
ประเทศนิวซีแลนด์ Victoria and Albert Museum เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นต้น 

 
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งการรู้จักตนเองและการรู้จักผู้อ่ืน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางกาลเวลา สร้างความรู้และความเข้าใจในการ
พัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตนเอง สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและศีลธรรม วัฒนธรรมการด ารงชีวิตโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงรับรู้ความเป็นมาของตนเอง การส านึกในความเป็นชนชาติ 
ก่อให้เกิดความรักและการสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ไทยยังขาดอยู่มาก พิพิธภัณฑ์
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องจัดแสดงโดยสะท้อนสาระความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการตั้งค าถามและการค้นหาค าตอบ 
ไม่ใช่เพียงการจัดเก็บ การจัดแสดงวัตถุการตกแต่งให้สวยงาม หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการ
น าเสนอหรือการสืบค้นสารสนเทศเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการสะสมความรู้
ภายในพิพิธภัณฑ์และการจัดเก็บเรื่องราวให้เป็นระเบียบเกิดการส่งต่อความรู้ไปยังรุ่นถัดไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง การดูแลหรือการอนุรักษ์วัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นความรู้เฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทยปัจจุบันยังมีห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์หรือห้องเก็บวัตถุที่มีมาตรฐานสากลจ านวนน้อย 
(Thailand Museums in New Century, 2002:6-7; Validom,2008: 81-82; Mukdawijitra, 2015: 
11) ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่มีห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์  ห้องคลังเก็บวัตถุที่มี
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มาตรฐานสากล และมีการน าระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ คือ พิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรุงเทพฯ 
 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 
 พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ข้อมูลวิชาการ เชื่อมโยงวิชาการ
เข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกคน ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยควรพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ได้แก่ สถานที่การ
จัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการพ้ืนที่ ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ และบุคลากร
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ (Sungsri, 2005: 107; Eamthanakul, 
2006; Sattayawut, 2007;Imsombat,  2007: 31-32; Charu, 2008: 72-84;Wongjirakit, 2012: 67-
74) 

1. สถานที ่
 สถานทีเ่ป็นสิ่งส าคัญประการแรกที่ควรค านึงถึงในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากวัตถุประสงค์

หลักของประชาชนในการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์คือการท่องเที่ยว  การพักผ่อน และทัศนศึกษา ดังนั้น
พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีสถานที่ภายนอกตัวอาคารที่กว้างขวางสะดวกสบาย การจัดสร้างหรือ
การก่อตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ควรสะท้อนสิ่งที่จัดแสดงอยู่ภายใน บริเวณสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ใจ
กลางเมืองเพ่ือความสะดวกต่อการเยี่ยมชม หรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก สามารถ
เดินทางได้หลายวิธี เช่น เดินเท้า รถประจ าทาง รถสาธารณะ รถส่วนตัว เป็นต้น พิพิธภัณฑ์อาจตั้งอยู่ใน
สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของคนในท้องถิ่น หรืออยู่ในทิศทางเดียวกับสถานศึกษาและห้องสมุด 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างโดยค านึงถึงด้านสถานที่จัดสร้าง 

 
ภาพที่ 1-3 อาคารพิพิธภัณฑ์สะท้อนสิ่งที่จัดแสดงอยู่ภายใน สถานที่อยู่ใจกลางเมือง 

พิพิธภัณฑ์ไข่นก สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท สยามโอเชียนเวิลด์ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 4 สถานที่อยู่ภายในสถานศึกษาและห้องสมุด 
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 

ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี 
 

อีกทั้งควรมีการจัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้มีบรรยากาศสดชื่น มีที่จอดรถให้บริการ
อย่างเพียงพอ ร่มรื่นสะดวกสบาย ความสะดวกต่อการเดินทางสภาพถนนเมื่อเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ไม่
ควรมีหลุมบ่อบริเวณถนนหรือมีถนนแคบจนเกินไปและป้ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ควรมีความเหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรืออาจมีป้ายบอกทางที่เชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ควรมีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในการเยี่ยมชม พื้นทางเดิน
ต้องเรียบเพ่ือการป้องกันไม่ให้ผู้เข้าชมสะดุดล้ม จ านวนประตูควรค านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าชม 
อาคารโดยรอบพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในระนาบเดียวกัน การตกแต่งอาจใช้วัสดุหรือเทคโนโลยีและควรสื่อถึง
การใช้งานภายในเพ่ือให้ผู้เข้าชมเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาการจัดแสดงนอกจากนี้ทุกจังหวัดของประเทศ
ไทยควรจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ อีกทั้งควรรวบรวมพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกต่อการเยี่ยมชม 

ส าหรับประเด็นด้านสถานที่นี้ จากประสบการณ์การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์  ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งอาจไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้มีสถานที่ จอดรถอย่าง
เพียงพอ เพราะด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังนั้นการใช้บริการรถสาธารณะหรือขนส่งมวลชนน่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าส ากรับการเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างโดยค านึงถึงด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-6 สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์มีบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นการใช้แสงสว่างเพียงพอ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรพิพิธภัณฑ์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและจังหวัดเพชรบุรี 

สหกรณก์ารเกษตร กรุงเทพฯ 
 

2. การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม 
เนื้อหาที่จัดแสดงเป็นหัวใจของพิพิธภัณฑ์ (Valipodom, 2008: 84; Gaweewong, 2015: 

99) การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งต้องให้ความส าคัญ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ เนื้อหา การน าเสนอ 
การใช้ภาษา และพ้ืนที่จัดแสดง  

2.1 เนื้อหาการจัดแสดงต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาและองค์ความรู้ของการจัดแสดงมาก
ที่สุด เนื้อหาอาจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาสถานที่ส าคัญ เป็นต้น การ
เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาตามประเภทสิ่งของที่จัดแสดง อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์ควรน่าสนใจและน่าติดตาม นอกจากนี้ยังควรจัดหาสิ่งของหรืองานศิลปะประเภทต่าง ๆ 
ของแต่ละจังหวัดและแต่ละประเทศมาจัดแสดงด้วย 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนองค์ความรู้ 

 
 
ภาพที่ 7-8 พิพิธภัณฑ์จันเสน เน้นองค์ความรู้และสะท้อนความเป็นมาของชุมชนจันเสนได้อย่าง

ชัดเจน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและไม่มีรายได้จากการเข้าชม แต่ท าให้ชุมชนรู้จักส่งผลให้ผู้อ่ืนรู้จัก
ตามมา นอกจากนี้ยังมียุวมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนมาท าหน้าที่น าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย 

พิพิธภัณฑ์จันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของจากต่างประเทศ 

 
 

ภาพที่ 9-10 ฮูกเจ็ดเซียน เทพเจ้าแห่งความโชคดีของญี่ปุ่น 
รถจี๊ปนีย์ (Jeepney) รถขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก จังหวัดนครปฐม เจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม 
 

2.2 การน าเสนอ ภายในพิพิธภัณฑ์ควรน าเทคโนโลยีการบรรยายข้อมูลอัตโนมัติมาติดตั้งเพ่ือ
ความสะดวกในการรับชมและการน าเสนอ เช่น การน าสื่อประสมมาใช้ในการอธิบายเรื่องราว การน า
เทคโนโลยีบลูทูท(Bluetooth)มาใช้ในการน าเสนอชิ้นงานภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลง ผู้ชมเข้าใจสื่อนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการถาวร
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีที่น ามาใช้นี้ยังส่งผลให้ภาพลักษณ์และวิธีการน าเสนอความรู้ของพิพิธภัณฑ์มี
พัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของSudweha (2005: abstract) ที่พบว่า ระบบ
เทคโนโลยีบลูทูทที่น ามาใช้กับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มีความสามารถใช้งานได้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับงานแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษาของของChitphilai (2008: 
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abstract) พบว่า ผู้ใช้ที่ใช้งานสื่อประสมของพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับมาก และLin and Gregor (2006) พบว่าการน าเทคโนโลยีสื่อประสมเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในเว็บไซต์สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และท าให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย รวมถึง
การศึกษาของChatuporn (2014) การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์กับผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ พบว่า ได้เพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เยี่ยมชมหลังการใช้งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังมีการน าคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้พัฒนาการจัดแสดงและระบบน าชมภายในพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งจะแสดงสารสนเทศและภาพของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมท าให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้งานผ่านแอพ
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Thansettakij, 2017) 

 
ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 11-12 ระบบจอสัมผัส (Touch Screen)  ภายในปากของหุ่น การใช้คิวอาร์โค้ดพร้อมโมชัน
กราฟิกบนโต๊ะอาหาร แสดงการเคลื่อนไหวของเส้นเสียงแสดงส่วนประกอบและที่มาของอาหารไทย 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ 
 

2.3 การใช้ภาษาควรใช้ขนาดอักษรเหมาะสมและเลือกใช้รูปแบบอักษรที่อ่านได้ง่าย การใช้
ภาษาบนป้ายประกอบนิทรรศการมีหลายชนิดเพ่ือตอบสนองความสนใจในรายละเอียดของผู้เข้าชม เช่น 
ป้ายใหญ่เป็นข้อความสั้น ป้ายประจ าวัตถุเป็นข้อความบรรยายเฉพาะวัตถุ เป็นต้น (Jongkol, 1989: 196)
นอกจากนี้ยังควรค านึงถึงการใช้ภาษาหลากหลาย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น เพ่ือ
ความเท่าเทียมในการรับรู้สารสนเทศภายในพิพิธภัณฑ์ของผู้เข้าชมหลากหลายเชื้อชาติ โดยเลือกใช้
ค าศัพท์ทั่วไปท่ีสามารถเข้าใจได้ทุกระดับการศึกษา 

 
 
 



วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

53 
 

ตัวอย่างการใช้ภาษาส าหรับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 การใช้ภาษาหลากหลาย (ไทย จีน และอังกฤษ)  การใช้ภาษาเขียนด้วยลายมือ อ่านง่าย 

ชัดเจน ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริกยุ้นพันธ์ จังหวัดอุดรธานีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
2.4 พ้ืนที่จัดแสดงพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์อาจมีหลายลักษณะตามความต้องการใช้ ได้แก่ 

พ้ืนที่จัดแสดง พ้ืนที่ต้อนรับส าหรับประชาชน (บริการขายตั๋วและรับฝากของ ห้องน้ า ร้านกาแฟ ร้านขาย
ของที่ระลึก) พ้ืนที่เพ่ือการศึกษา (ห้องบรรยาย ห้องฉายวีดิทัศน์ ห้องสมุด) พ้ืนที่สนับสนุน (คลังเก็บวั ตถุ 
ห้องเก็บอุปกรณ์การจัดแสดง ห้องเครื่องงานระบบไฟฟ้า-อากาศ) และส่วนปฏิบัติการเจ้าหน้าที่  แต่พ้ืนที่
จัดแสดงหรือพ้ืนที่จัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
(Arthachinda, 2016: 57-61) พ้ืนที่จัดแสดงควรก าหนดให้ชัดเจนเพ่ือความน่าสนใจเช่น พ้ืนที่การแสดง
ศิลปวัตถุ พ้ืนที่การแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ควรพิจารณาพ้ืนที่การจัดแสดงแต่ละส่วนให้
เหมาะสมเพ่ือความไม่แออัดของผู้เข้าชมในการเข้ารับชมแต่ละส่วน ก าหนดเส้นทางการจัดแสดงให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือการป้องกันความสับสนของผู้เข้าชม  

 ผู้เขียนมีประสบการณ์ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยหลายแห่ง แต่ละแห่งนั้นมี
การออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงที่เข้าใจง่าย สามารถติดตามเรื่องราวได้อย่างไม่สับสน ตัวอย่างพ้ืนที่จัดแสดงที่
น่าสนใจคือมิวเซียมสยาม เพราะผู้เข้าชมจ าเป็นต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่ 3 ก่อนเพ่ือรับชมนิทรรศการใน
ส่วนแรก จากนั้นจึงเดินต่อลงมาชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ตามล าดับ การจัดล าดับพ้ืนที่จัดแสดงลักษณะนี้จะท า
ให้ผู้เข้าชมทุกคนมีโอกาสรับชมและได้รับความรู้ครบถ้วน 
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ตัวอย่างการใช้พื้นที่ส าหรับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 14-17  พ้ืนที่จัดแสดงแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ 

 
นอกจากนี้พ้ืนที่จัดแสดงควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมด้วย เช่น การสัมผัส การ

ทดลอง การตอบค าถาม เป็นต้น เพราะกิจกรรมประกอบจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมและเข้าใจ
เนื้อหาที่จัดแสดงได้ดีกว่าการน าเสนอด้วยภาพถ่ายหรือข้อความเพียงอย่างเดียว 

 
ตัวอย่างการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมในพื้นที่จัดแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18-20  การทดลองวิทยาศาสตร์ลานสนุกคิด 
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์)  กรุงเทพฯ   ส านักงาน ป.ป.ช.  กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 21-22  เกมหัวของใครหางของใครเกมค้นพบโบราณสถานที่ส าคัญ 

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงบอระเพ็ด พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิษณุโลก 

 
การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ในประเทศ

ไทย การจัดแสดงที่มีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการควรมีความต่อเนื่องเพราะมีส่วนส าคัญให้ผู้เข้าชม
ติดตามและกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งเด็กและเยาวชนก็สามารถศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนได้ด้วย ทั้งนี้
กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีความหลากหลายใช้จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีความ
แปลกใหม่ โดยอาจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนา 

เหตุผลหนึ่งของการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่อยาก
เรียนรู้ อยากลอง อยากได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะสนุกกับการเรียนรู้ หากการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มีเกมหรือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับเพ่ือน ๆ หรือกับครอบครัว ย่อมจะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและยังสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้อีกด้วย 

 
ตัวอย่างกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ 

 
 

ภาพที่ 23 กิจกรรมค้างคืนส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ American Museum of Natural History 
ที่มา : http://www.amnh.org/plan-your-visit/amnh-sleepovers/sleepovers-for-grown-ups 
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ทั้งนี้การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรมควรค านึงถึงข้อมูลที่ส ารวจมาจากความสนใจของ

กลุ่มผู้เข้าชมด้วย เช่น ภูมิหลังของผู้เข้าชม ทิศทางการเข้าชม ปฏิกิริยาของผู้เข้าชม ปัญหาในการเข้าชม 
เป็นต้น เพ่ือความเหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกกลุ่ม เพราะผู้เข้าชมคือปัจจัยส าคัญที่พิพิธภัณฑ์ต้องค านึงถึงใน
การจัดแสดง (Phahoolo, 2015: 112, 132) ความหลากหลายและการแลกเปลี่ยนความสนใจของผู้เข้า
ชมจึงเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งความต้องการสร้างการเรียนรู้ของภัณฑารักษ์ก็มีส่วนส าคัญ เช่นเดียวกัน 
(Suphavanij, 2015 : 126, 128) 

 
3. การบริหารจัดการพื้นที่ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง ตัวอย่างการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ อาทิการใช้สื่อเพ่ือการแนะน าสถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น แผ่น
พับ แผนผัง เอกสารวีซีดี/ดีวีดี เป็นต้น ควรมีบริการอย่างเพียงพอการก าหนดเวลาเปิด-ปิดของพิพิธภัณฑ์
ให้เหมาะสม การขยายเวลาเปิดให้บริการให้มากขึ้น หรือการขยายเวลาให้บริการเป็นทุกวัน การมีรถรับ -
ส่งถึงพิพิธภัณฑ์หรือการมีรถน าชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่การท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยมี
รถรางน าเที่ยวรอบเมืองนั่งชมฟรี การจัดบริการทัศนศึกษาแก่สถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือน (ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามถ่ายรูป) ป้ายทางเข้า-ออก 
ร้านค้า ห้องน้ า ที่จอดรถ เป็นต้น ควรติดตั้งให้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสม และควรมีภาษาต่างประเทศก ากับ
คู่กับภาษาไทย หรืออาจติดตั้งแผนผังพิพิธภัณฑ์บริเวณลานจอดรถเพ่ือการอ านวยความสะดวกต่อการ
เลือกชมมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 24 แผนผังร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มพระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

 
การปรับปรุงและการพัฒนาสภาพพ้ืนที่โดยรอบ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ า 

เป็นต้นห้องน้ าภายในพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในสภาพดี มีให้บริการเพียงพอ และควรให้เจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดบ่อยครั้งในช่วงที่มีผู้เข้าชมจ านวนมาก ร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้บริการควรมีการก าหนด
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มาตรฐานราคา ค านึงถึงความสะอาด รสชาติ และมีจ านวนร้านค้าเพียงพอร้านขายของที่ระลึกควรเป็น
ภายใต้การดูแลของพิพิธภัณฑ์ จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สวยงาม หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับ
ราคาการจัดบริการเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดแสดงงานเพ่ือการพักผ่อนของผู้เข้าชม การจัดเตรียมที่นั่ง
พักผ่อนให้แก่ผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์ตามจุดแสดงต่าง ๆ อย่างเพียงพอเนื่องจากการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาจใช้เวลานาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 25-26 บริเวณจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ 
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ 

 
4. ความร่วมมือ 

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกับสังคมอย่างใกล้ชิด ต้องกระท าอย่าง
สม่ าเสมอมีการติดตามประเมินสถานการณ์ รวมถึงการประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือแสวงหา
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับประชาชนทุกวัย เช่น การขอความ
รว่มมือกับผู้สอนให้เตรียมการสอนบทเรียนเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ การขอรับบริจาคสิ่งของจากชุมชนเพ่ือ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การจัดกลุ่มให้ชุมชนและนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด เป็น
ต้น เพราะจะช่วยลดภาระด้านทรัพยากร แต่เน้นการจัดนิทรรศการการแสดง การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมใน
วงกว้างอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงนอกจากนี้ยังอาจเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงาน
เอกชน หน่วยงานในประเทศกับต่างประเทศ 

ตัวอย่างความร่วมมือเช่นโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ยูเนสโก เป็นโครงการน าร่องการ
จัดการศิลปวัตถุภายในวัดของจังหวัดล าปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยดีกิ้น 
ออสเตรเลีย เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ช านาญการด้านพิพิธภัณฑ์ประจ าศูนย์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก 
ณ มหาวิทยาลัยดีกิ้น ประเทออสเตรเลีย ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับวัดต่างๆในจังหวัดล าปางซึ่งมีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญ ผ่านทางกิจกรรมการฝึกอบรม ในกิจกรรมนี้ยังมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการศิลปวัตถุในครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วม
การฝึกอบรมเพ่ือเข้าใจวิธีการการอนุรักษ์และการจัดการศิลปวัตถุ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการ
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จัดแสดงต่อสาธารณชน (Faculty of FineartsChiangmai University, 2009) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย (ICONSIAM Heritage Museum) เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และพัฒนาให้มีการจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลก
แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย โดยจะเปิด
ให้บริการภายในปี พ.ศ. 2561 (ICONSIAM 2016)พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกใน
ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์โดยการก่อตั้งเป็นสมาคม ชมรม
พิพิธภัณฑ์ ชมรมภัณฑารักษ์ ชมรมนักวิชาการและนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ หรือกลุ่มเพ่ือนพิพิธภัณฑ์
โดยควรจัด ให้ มี การประชุ มพบปะหารือกันประจ าปี  เช่ น  สมาคมพิ พิ ธภัณ ฑ์ ไทย  (https:// 
th-th.facebook.com/MuseumAssociationThailand)มูลนิธิเพ่ือพิพิธภัณฑ์ไทย (http://www.happy 
familyday.com/page.php?content=CT-003)ชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์ฯเจ้าสามพระยา (https://th-th. 
facebook.com/we.love.chosampraya.museum/)ชมรมของจิ๋ วแห่ งประเทศไทย เป็นต้น  การ
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพ่ือพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ให้กว้างขวางมี
คุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวิชาชีพการท างานสาขาพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานการท างานวิชาชีพสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น 
หนังสือ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ” โดยจิรา จงกล “พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม ประสบการณ์จากคนลองท า” 
โดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร “คนท าพิพิธภัณฑ์” โดยชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ“เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551” 
โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร “การท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์” โดยจิราภรณ์ อรัณยะนาค 
“ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอ่ืน” โดยสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นอกจากนี้ควรเชื่อมโยงการจัด
แหล่งการเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียนและการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชนโดยส่วนร่วมด้วย (Suwansatit, 2007: 30-31) และอาจขอความร่วมมือกับรัฐบาลให้ยกระดับ
เรื่องพิพิธภัณฑ์เป็นวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความชัดเจนในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 27 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (สพภท.) 
สมาคมวิชาชีพที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการในประเทศไทย  

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และส่วนบุคคล 
ที่มา: https://th-th.facebook.com/MuseumAssociationThailand/ 

 

 
 

ภาพที่ 28 Muse Plus 
บัตรเข้าชมมิวเซียมสยาม รวมถึงสมาชิกในครอบครัว (ครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน) 

และยังใช้เป็นส่วนลดส าหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อีก 20 แห่ง 
 

 
 

ภาพที่ 29 Muse Pass พาสปอร์ตส าหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการจ านวน 20 แห่ง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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 พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในสังกัดเดียวกันอาจร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น การก าหนด
นโยบายความร่วมมือ การบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ
จัดการบุคลากร การจัดท างบประมาณ เป็นต้น เพ่ือการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพ่ือการปรับปรุงการบริการที่มีในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Boonnoon, 2010)นอกจากนี้การค้นคว้าวิจัยเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้
พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถในการให้ค าแนะน าการจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือผู้เข้าชม (Chiachanphong, 2000: 96)
การท าวิจัยผู้เข้าชมจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน (Wisudthiluck, 2016: 37) 
ดังเช่นงานวิจัยของ Vimonsuntirungsri,&Choemprayong (2016: 12, 23) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิคเสียงจากภาพ พบว่า ผู้เข้าชมเลือกชมนิทรรศการตามความดึงดูดของนิทรรศการ
มากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ให้ความรู้ และมีความน่าเชื่อถือ โดยเนื้อหาของนิทรรศการมี
รายละเอียดตามต้องการและเรียงล าดับชัดเจน อีกทั้งยังน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายท าให้
น่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีวัตถุจัดแสดงและเครื่องมือต่าง ๆ ช ารุดเสียหายท าให้ผู้เข้าชมไม่
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากผลการศึกษานี้พิพิธภัณฑ์สามารถน าผลการวิจัยไป
พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้ 

5. การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะ

ช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 การแสดงสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของประเทศไทยที่
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของไทยโดยการย่อส่วนไว้ในต่างประเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลงโฆษณาพิพิธภัณฑ์ในโทรทัศน์ให้มากขึ้นเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจได้ไปเที่ยวชม อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์โดยใช้โทรทัศน์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่สามารถส่ง
ข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ในขณะที่การประชาสัมพันธ์โดยการใช้วิทยุ อาทิ วิทยุชุมชน มี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโทรทัศน์ แต่เหมาะส าหรับการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ถ้าเป็นกิจกรรมที่จัดแสดงใน
ระยะเวลา 2-3 วัน การประชาสัมพันธ์โดยการใช้วิทยุจะประสบความส าเร็จได้ดีกว่า เพราะท าให้ผู้เข้าชม
กระตือรือร้น และยังสามารถเข้าถึงประชาชนที่มีเชื้อชาติ วัฒนธรรม ระดับทางสังคมและระดับทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้ด้วย (Boonyakiet, 2010: 229-230) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และการติดป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในแง่ของ
คุณค่างานศิลปะเพ่ือความน่าสนใจการชักชวนโดยการบอกเล่าจากคนในพ้ืนที่ อาทิ เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง ก็มี
ส่วนช่วยให้ประชาชนให้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังเช่นพิพิธภัณฑ์ชั้นน าของเอเชียที่มีการ
ใช้สื่อภาพ จุลสาร แผ่นพับ วารสาร และหนังสือพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ซัม
ซุง เมืองซูวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) พิพิธภัณฑ์ศาสนาโลก กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมเอเชีย ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นต้น (Sumettikoon,&Chaiya2016: 64)  
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ตัวอย่างวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย เช่น วารสารเมืองโบราณ 
วารสารเพลิน'พิธภัณฑ์ วารสารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์&ธรรมชาติ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ baccazine
เป็นต้น 

ตัวอย่างวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ เช่น  Museum Journal, 
Metropolitan Museum Journal, The Journal of Conservation and Museum Studies, The 
International Journal of the Inclusive Museum เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทางเว็บไซต์โดยการสร้างโฮมเพจของพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เผยแพร่สารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด มีการประเมิน
คุณภาพของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญและมีประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ของ
พิพิธภัณฑ์ด้วย(Wilaikum, 2013: 42) เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่คุ้นเคย(Marty, 2007) 

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่ านทางเครือข่ายสั งคมออนไลน์  (Social Network) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก (Facebook) ก็มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็น โหวตเรื่องราวที่ชื่นชอบ รวมถึงการติดต่อ
สอบถามความรู้กับภัณฑารักษ์ และยังเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าชมคนอ่ืนด้วย 
อีกทั้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจ าเป็นต้องมีการ
น าเสนอสารสนเทศ โปรแกรมเสริม หรือระบบที่ช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เข้าชมในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  (Simon, 2007) เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าชม ทั้งนี้หน่วยงานอาจ
จัดท าทั้งเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ควบคู่กันไปปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์
ออนไลน์ในยูทูบ (Youtube) ด้วย 
ตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 30-31 เว็บไซต์ Museum Thailand เฟซบุ๊ก หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มา: http://www.museumthailand.com/Home 

ที่มา: https://www.facebook.com/culnsru/ 
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ภาพที่ 32-33 ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) น าเสนอผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ยูทูบ) 

ที่มา: http://www.sac.or.th/databases/   
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ocXwVIv-NZ4 

museumdatabase/index.php 
 

การประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้รู้จักพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายที่สุด 
ดังนั้นการออกแบบแผ่นพับควรออกแบบตามเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนโดยภัณฑารักษ์และนักการตลาดควรร่วมมือกัน นอกจากนี้การใช้จุลสารโดยระบุเนื้อหาที่มีการ
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แทรกบทความที่อ่านง่ายและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ก็ท าให้เยาวชน
สนใจและชักชวนผู้ปกครองให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ด้วย อีกท้ังการติดป้ายประชาสัมพันธ์บนรถโดยสาร
ประจ าทางก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นภาพกิจกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดใจได้ทันที รวมถึงการ
ใช้สถานที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดงก็ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และ
กระตุ้นให้ประชาชนสนใจได้เป็นอย่างดีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น การ
เขียนบทความส าหรับตีพิมพ์ เป็นต้น การพิมพ์โปสการ์ดแจกจ่ายทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ โดย
อาจส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าชม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุม อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์จ าเป็นต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค านึงถึงเนื้อหา
ที่ต้องการถ่ายทอด และควรเลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ ได้ผลตอบรับสูงที่สุดซึ่ งเป็นสิ่ งส าคัญ 
(Boonyakiet, 2010: 221-230)อีกท้ังควรพิจารณางบประมาณส าหรับการจัดแสดงซึ่งผู้บริหารจะมีหน้าที่
จัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ สิ่งส าคัญคือแหล่งที่มาของเงินจะต้องตรวจสอบได้ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์
แต่ละแห่งมีที่มาของรายได้ต่างกัน เช่น เงินสนับสนุนจากรัฐ การเก็บค่าเข้าชม การขายของที่ระลึก การ
บริจาค การจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น (Koompoka, 2015: 22-23) 
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6. บุคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21หน่วยงานที่สังกัดควร

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะภัณฑารักษ์และพนักงานที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายของบุคลากรให้
สอดคล้องกับงานพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง การแต่งกายระหว่างบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์กับนักท่องเที่ยวควร
แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่น าชมหรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ควรแต่งเครื่องแบบให้มีเอกลักษณ์และชัดเจน
นอกเหนือจากการติดป้ายที่หน้าอกจ านวนบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ควรเพียงพอการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ควรสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม ทั้งบุคลิกภาพ การพูดด้วยน้ าเสียงไพเราะ การบรรยายตาม
จุดต่าง ๆ ควรพูดให้ช้าและชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรอยู่ประจ าตามในบริเวณที่
มองเห็นได้ชัดเจน 

การให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ อีกทั้งบุคลากรควรศึกษาประวัติและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือศิลปะที่จัด
แสดง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการแนะน าสารสนเทศพ้ืนฐานและการน าชมพิพิธภัณฑ์การจัดอบรม
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์หรือผู้บรรยายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจเกิดความส านึกในวัฒนธรรมของตนเองส่งผลให้
เกิดบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการอนุรักษ์ละช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์ให้คงอยู่ต่อไป 

บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงในพิพิธภัณฑ์คือภัณฑารักษ์ซึ่งควรมีความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในสาขาวิชาของพิพิธภัณฑ์สถาน และมีความรู้ทางวิชาการพิพิธภัณฑ์(Museology) รวมถึงมีประสบการณ์
และความช านาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือให้เข้าใจการบริหารพิพิธภัณฑ์ การดูแลสงวนรักษา การ
จัดแสดงการบริการและการค้นคว้าวิจัย ภัณฑารักษ์ควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และติดตามความต้องการ
ของสังคม สามารถน าเสนอเนื้อหาวิชาการให้ผู้เข้าชมทุกคนเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษย
สัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (Jongkol, 1989: 93; Yamee,2013: 14) ภัณฑารักษ์
สามารถรับราชการในกรมศิลปากร ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดี เลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้นใน
พิพิธภัณฑ์ได้ เช่น เป็นอาจารย์สอนโบราณคดี ประวัติศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ศึกษา ท างานบริษัทเอกชน มี
โอกาสพัฒนาตนเองโดยการเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชั้นน าในต่างประเทศ หรือเข้ารับศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม สาขาจารึกภาษาตะวันออกสาขาจารึกภาษาไทย สาขาโบราณคดี เป็นต้น  รวมถึงกิจกรรมทาง
วิชาการที่น่าสนใจ ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery 
Museum)เช่น โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy) โดย
จัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น งานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 : Museum 
Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร M.A. in Curatorial Practice ของ Bath Spa University 
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ครอบคลุมเรื่องของการดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการและห้องแสดงศิลปะทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี
สถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์โดยตรง เช่น Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
The University of British Columbia ประเทศแคนาดา เป็นต้น หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวของ 
Victoria Albert Museum ที่ให้ความรู้ทางศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์แต่ละยุคสมัย หลักสูตรเกี่ยวกับการจัด
หมวดหมู่และการดูแลวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ของBritish Museum 
 
สรุป 

พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องสร้างความเข้าใจความตระหนัก และต้องบูรณาการการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์กับหลักสูตรการเรียนการสอนของผู้เรียน สถาบันการศึกษาอาจปรับหลักสูตรโดยก าหนดให้
พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ เช่น การน าสิ่งของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการเรียนการสอน การเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญ การเป็นศูนย์กลางของขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เป็นต้นพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษนี้จึงต้อง
มุ่งหาเอกลักษณ์และกระบวนการสร้างความสนใจและการดึงดูดใจให้ผู้เข้าชมเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาอยู่กับความรู้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ให้มากกว่าเดิม การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้เข้าชม การสร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกต่าง ๆ ทั้ง
ความประทับใจ การมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของ (Mukdawijitra, 2015: 12-15)รวมถึงความ
สนุกสนานและการให้ความส าคัญของผู้เข้าชมที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เกิด
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนมากกว่าการใช้เทคโนโลยี (Grek, 2008: 13) จากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจะมาจากการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาหรือโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานการศึกษา หรืออาจมีพ่อแม่ผู้ปกครองตั้งใจพาเด็ก
และเยาวชนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยตรง หากเปรียบเทียบระหว่างการเลือกไปศูนย์การค้ากับการเลือกไป
พิพิธภัณฑ์ เยาวชนและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงเลือกไปศูนย์การค้ามากกว่า ดังนั้นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์คือการประชาสัมพันธ์ การค้นคว้าวิจัย และความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงจะท าให้ พิพิธภัณฑ์ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างกระแสค่านิยมแห่งความชื่นชมวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้โดยบูรณาการบทเรียนเข้ากับพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความตระหนักรู้  ความเข้าใจในสิ่ งที่จัดแสดง ความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นพฤติกรรมรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการสืบค้น และรักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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พิพิธภัณฑ์: แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

ปรีดี ปลื้มส าราญกิจ1 
ฟ้า วิไลข า2 

 
บทคัดย่อ 

 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งการรู้จักตนเองและการรู้จักผู้อ่ืน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ข้อมูลวิชาการ 
เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกคน 
ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยควรพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ สถานที่การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการพ้ืนที่  ความร่วมมือการ
ประชาสัมพันธ์ และบุคลากร บทความนี้น าเสนอความหมาย ความส าคัญ ประเภทของพิพิธภัณฑ์ และ
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 
ค าส าคัญ : พิพิธภัณฑ์, ศตวรรษที่ 21, ผู้เรียน 
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 Museum: Learning Resources for Developing Learners in 21st Century 
 

Preedee Pluemsamrungit1 
Fa Wilaikum2 

 
Abstract 

 
Museums are valuable learning source and a part of creating learning society. 

Museums can be used to stimulate learning and help learners learn about themselves 
and the others. In addition, museums can be a part that support learners to build their 
thinking skill, the essential skill for learners who will be living in the 2 1 st century. 
Museums in 21st century will be lifelong learning centers that provide academic data or 
knowledge and connect them as element that can make or support better quality of life 
of people in society. Moreover, museums can be the place for recreational and tourism 
locations for everyone. To be the 21st lifelong learning center and place for recreational 
and tourism locations for everyone, museums in Thailand should develop itself in many 
aspects such as 1) Place 2) Museum Presentation and Support Museum Presentation 3) 
Area usage management 4) Cooperation and collaborations with other museums 5) 
Public relations and 6) Personnel. This article provides meaning, importance of, type of, 
and a viewpoint about museums as learning source that can be used to develop 
learners who will be living in 21st century. 
 
Keywords: Museum, 21st Century, Learners 
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บทน า 
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อเนื่องอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตดังที่ Kojaranont (2005: 14) ได้กล่าวไว้ว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญทาง
การศึกษาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียน เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ 
ประชาชนทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการทางความรู้ได้ทุกสาขา” ดังนั้นพิพิธภัณฑ์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจใน
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีบทบาทที่ส าคัญกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยท าหน้าที่สงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
ให้แก่ชุมชน เป็นแหล่งให้ข้อมูลทั้งวิชาการและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงพัฒนาจิตใจของคนในประเทศให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย สะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไทย
ในด้านเศรษฐกิจ และมีบทบาทในการสนับสนุน อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี 
ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และการจ้างแรงงานในชุมชนอีกด้วย (Office of National Museum, 2005: 
4)  
 
ความหมาย 

พิพิธภัณฑ์ (Museum) เป็นสถาบันเพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลก าไร ท า
หน้าที่รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์มีภารกิจในด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ ค้นคว้า การศึกษาวิจัย และให้บริการประชาชนเข้าชมเพ่ือการศึกษา 
การเรียนรู้ และความเพลิดเพลินจากสิ่งของซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดง ดังนั้นความหมายของพิพิธภัณฑ์จึง
รวมไปถึงสวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถานที่
แสดงพันธุ์สัตว์น้ า และสถานที่ซึ่งเป็นเขตสงวนอ่ืน ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถานต่าง ๆ 
การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์มีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว เพ่ือการหมุนเวียนงานแสดงได้อย่างหลากหลาย 
โดยมีผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ เรียกว่า“ภัณฑารักษ์ (Curator)” (Chumpengpan,1987: 2; Vongmonta,2005: 
35; ICOM, 2007; Saelao, 2011: 17) พิพิธภัณฑ์มีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ทุกคน พร้อมกับเป็นสถาบันที่เชื่อมโยงวิชาการเข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
ความส าคัญ 

พิพิธภัณฑม์ีหน้าที่หลักคือการด าเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ จากหลักฐานที่เป็น
วัตถุ และเก็บรวบรวมอนุรักษ์สารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ การศึกษา วิจัย 
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการสงวนรักษา การน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Koompoka, 2015: 2752) พิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทเปิด
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โอกาสให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการเข้าชมและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยได้รับข้อมูลที่
วิเคราะห์แล้วและได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งจากคลังสะสมและวิทยาการของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มีความส าคัญ
มากมาย ได้แก่ การเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในระบบและตลอดชีวิตที่ส าคัญให้กับผู้เรียนชุมชน และผู้สนใจ 
การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและให้ความรู้ส าหรับทุกคน การเป็นสถานที่ให้การศึกษาตามอัธยาศัย
และตามความสนใจ โดยบุคคลจะได้รับประโยชน์โดยตรง และการเป็นสถานที่สร้างความรู้สึกที่ดีและมี
คุณค่าในการเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรมต่าง ๆ ในอนาคต  
(Suwansatit, 2007: 28-29) ส าหรับประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ วัตถุ
และหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย 
งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคนไทยทุกด้าน 
เพราะการศึกษาไม่ได้จ ากัดเพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทยจึงมีความส าคัญ
ต่อการเป็นสถานที่ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าและสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ สร้างความประทับใจในความเป็นชาติ 
ช่วยให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติด้วย 
 
ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์แบ่งตามความเป็นเจ้าของได้ 3 ประเภท ดังนี้ (Sattayawut, 2550) 
1. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐ 

สิ่งของที่จัดแสดง เช่น ศิลปะ โบราณวัตถุ เป็นต้น จะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร หากเป็น
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรก็จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐในประเทศไทย เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม อุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น 
 ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของรัฐและด าเนินการโดยรัฐในต่างประเทศ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์(The Grand Louvre) กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน
(National Museum of China) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

2. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระ 
องค์กรอิสระ เช่น มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น การบริหารงานพิพิธภัณฑ์กลุ่มนี้อาจด าเนินการเองหรือ

อาจให้เอกชนด าเนินการแทน การจัดแสดงงานต่าง ๆ จะมีรูปแบบที่น่าสนใจและบูรณาการความรู้ทางการ
ตลาดเพื่อการจัดแสดงและการบริหารงาน 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระในประเทศไทย เช่นอุทยานเฉลิมพระ
เกี ยรติ สม เด็ จพ ระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอศิลป์ สม เด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์  พ ระบรม - 
ราชินีนาถนิทรรศนร์ัตนโกสินทร์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 



วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

47 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะขององค์กรอิสระในต่างประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์ยานบิน
และอวกาศแห่งชาติ (National Air and Space Museum - NASM) สถาบันสมิธโซเนียน กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี.ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

3. พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชน 
หน่วยงานเอกชนอาจจัดตั้งเป็นองค์กรหรือบุคคลเพ่ือแสดงงานศิลปะให้ผู้ อ่ืนได้รับชม โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะแขนงต่าง ๆ และอาจใช้ 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับรู้และเดินทางมาเยี่ยมชมงาน 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชนในประเทศไทย เช่นสยามโอเชียนเวิลด์
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ  พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัด
สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก เจษฎาเทคนิคมิวเซียมจังหวัดนครปฐม พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ 
จังหวัดชลบุรี พิพิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจร เป็นต้น 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์แสดงศิลปะของเอกชนในต่างประเทศ เช่น พิพิธภัณฑ์การกลั่นสาเก 
(Hakutsuru Fine Art Museum) เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์การขนส่งโลก (Transport World) 
ประเทศนิวซีแลนด์ Victoria and Albert Museum เมืองลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นต้น 

 
พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ทั้งการรู้จักตนเองและการรู้จักผู้อ่ืน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงทางกาลเวลา สร้างความรู้และความเข้าใจในการ
พัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติใน
ท้องถิ่นตนเอง สร้างความตระหนักถึงจริยธรรมและศีลธรรม วัฒนธรรมการด ารงชีวิตโดยการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงรับรู้ความเป็นมาของตนเอง การส านึกในความเป็นชนชาติ 
ก่อให้เกิดความรักและการสืบต่อมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ไทยยังขาดอยู่มาก พิพิธภัณฑ์
ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องจัดแสดงโดยสะท้อนสาระความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้ได้อย่างเพลิดเพลินและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการตั้งค าถามและการค้นหาค าตอบ 
ไม่ใช่เพียงการจัดเก็บ การจัดแสดงวัตถุการตกแต่งให้สวยงาม หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการ
น าเสนอหรือการสืบค้นสารสนเทศเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการสะสมความรู้
ภายในพิพิธภัณฑ์และการจัดเก็บเรื่องราวให้เป็นระเบียบเกิดการส่งต่อความรู้ไปยังรุ่นถัดไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง การดูแลหรือการอนุรักษ์วัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นความรู้เฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์
ในประเทศไทยปัจจุบันยังมีห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์หรือห้องเก็บวัตถุที่มีมาตรฐานสากลจ านวนน้อย 
(Thailand Museums in New Century, 2002:6-7; Validom,2008: 81-82; Mukdawijitra, 2015: 
11) ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่มีห้องปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์  ห้องคลังเก็บวัตถุที่มี
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มาตรฐานสากล และมีการน าระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ คือ พิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรุงเทพฯ 
 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 
 พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ข้อมูลวิชาการ เชื่อมโยงวิชาการ
เข้ากับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทุกคน ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ใน
ประเทศไทยควรพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ได้แก่ สถานที่การ
จัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม การบริหารจัดการพ้ืนที่ ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ และบุคลากร
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 มีรายละเอียดดังนี้ (Sungsri, 2005: 107; Eamthanakul, 
2006; Sattayawut, 2007;Imsombat,  2007: 31-32; Charu, 2008: 72-84;Wongjirakit, 2012: 67-
74) 

1. สถานที ่
 สถานทีเ่ป็นสิ่งส าคัญประการแรกที่ควรค านึงถึงในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากวัตถุประสงค์

หลักของประชาชนในการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์คือการท่องเที่ยว  การพักผ่อน และทัศนศึกษา ดังนั้น
พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ควรมีสถานที่ภายนอกตัวอาคารที่กว้างขวางสะดวกสบาย การจัดสร้างหรือ
การก่อตั้งอาคารพิพิธภัณฑ์ควรสะท้อนสิ่งที่จัดแสดงอยู่ภายใน บริเวณสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ใจ
กลางเมืองเพ่ือความสะดวกต่อการเยี่ยมชม หรือสามารถเข้าถึงได้ง่าย การคมนาคมสะดวก สามารถ
เดินทางได้หลายวิธี เช่น เดินเท้า รถประจ าทาง รถสาธารณะ รถส่วนตัว เป็นต้น พิพิธภัณฑ์อาจตั้งอยู่ใน
สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของคนในท้องถิ่น หรืออยู่ในทิศทางเดียวกับสถานศึกษาและห้องสมุด 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างโดยค านึงถึงด้านสถานที่จัดสร้าง 

 
ภาพที่ 1-3 อาคารพิพิธภัณฑ์สะท้อนสิ่งที่จัดแสดงอยู่ภายใน สถานที่อยู่ใจกลางเมือง 

พิพิธภัณฑ์ไข่นก สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท สยามโอเชียนเวิลด์ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 4 สถานที่อยู่ภายในสถานศึกษาและห้องสมุด 
ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 

ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี 
 

อีกทั้งควรมีการจัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้มีบรรยากาศสดชื่น มีที่จอดรถให้บริการ
อย่างเพียงพอ ร่มรื่นสะดวกสบาย ความสะดวกต่อการเดินทางสภาพถนนเมื่อเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ไม่
ควรมีหลุมบ่อบริเวณถนนหรือมีถนนแคบจนเกินไปและป้ายบอกทางมายังพิพิธภัณฑ์ควรมีความเหมาะสม 
สามารถมองเห็นได้เด่นชัด หรืออาจมีป้ายบอกทางที่เชื่อมโยงระหว่างพิพิธภัณฑ์กับสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้เคียง ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ควรมีแสงสว่างเพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในการเยี่ยมชม พื้นทางเดิน
ต้องเรียบเพ่ือการป้องกันไม่ให้ผู้เข้าชมสะดุดล้ม จ านวนประตูควรค านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าชม 
อาคารโดยรอบพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในระนาบเดียวกัน การตกแต่งอาจใช้วัสดุหรือเทคโนโลยีและควรสื่อถึง
การใช้งานภายในเพ่ือให้ผู้เข้าชมเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาการจัดแสดงนอกจากนี้ทุกจังหวัดของประเทศ
ไทยควรจัดสร้างพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ อีกทั้งควรรวบรวมพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกต่อการเยี่ยมชม 

ส าหรับประเด็นด้านสถานที่นี้ จากประสบการณ์การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์  ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งอาจไม่สามารถจัดสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์ให้มีสถานที่ จอดรถอย่าง
เพียงพอ เพราะด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ดังนั้นการใช้บริการรถสาธารณะหรือขนส่งมวลชนน่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีกว่าส ากรับการเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างโดยค านึงถึงด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-6 สภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์มีบรรยากาศสดชื่นร่มรื่นการใช้แสงสว่างเพียงพอ 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรพิพิธภัณฑ์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและจังหวัดเพชรบุรี 

สหกรณก์ารเกษตร กรุงเทพฯ 
 

2. การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรม 
เนื้อหาที่จัดแสดงเป็นหัวใจของพิพิธภัณฑ์ (Valipodom, 2008: 84; Gaweewong, 2015: 

99) การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในพิพิธภัณฑ์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งต้องให้ความส าคัญ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ เนื้อหา การน าเสนอ 
การใช้ภาษา และพ้ืนที่จัดแสดง  

2.1 เนื้อหาการจัดแสดงต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาและองค์ความรู้ของการจัดแสดงมาก
ที่สุด เนื้อหาอาจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาสถานที่ส าคัญ เป็นต้น การ
เรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาตามประเภทสิ่งของที่จัดแสดง อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์ควรน่าสนใจและน่าติดตาม นอกจากนี้ยังควรจัดหาสิ่งของหรืองานศิลปะประเภทต่าง ๆ 
ของแต่ละจังหวัดและแต่ละประเทศมาจัดแสดงด้วย 
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ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนองค์ความรู้ 

 
 
ภาพที่ 7-8 พิพิธภัณฑ์จันเสน เน้นองค์ความรู้และสะท้อนความเป็นมาของชุมชนจันเสนได้อย่าง

ชัดเจน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและไม่มีรายได้จากการเข้าชม แต่ท าให้ชุมชนรู้จักส่งผลให้ผู้อ่ืนรู้จัก
ตามมา นอกจากนี้ยังมียุวมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นเยาวชนในชุมชนมาท าหน้าที่น าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย 

พิพิธภัณฑ์จันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของจากต่างประเทศ 

 
 

ภาพที่ 9-10 ฮูกเจ็ดเซียน เทพเจ้าแห่งความโชคดีของญี่ปุ่น 
รถจี๊ปนีย์ (Jeepney) รถขนส่งมวลชนของฟิลิปปินส์ 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก จังหวัดนครปฐม เจษฎาเทคนิคมิวเซียม จังหวัดนครปฐม 
 

2.2 การน าเสนอ ภายในพิพิธภัณฑ์ควรน าเทคโนโลยีการบรรยายข้อมูลอัตโนมัติมาติดตั้งเพ่ือ
ความสะดวกในการรับชมและการน าเสนอ เช่น การน าสื่อประสมมาใช้ในการอธิบายเรื่องราว การน า
เทคโนโลยีบลูทูท(Bluetooth)มาใช้ในการน าเสนอชิ้นงานภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์เปลี่ยนแปลง ผู้ชมเข้าใจสื่อนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการถาวร
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีที่น ามาใช้นี้ยังส่งผลให้ภาพลักษณ์และวิธีการน าเสนอความรู้ของพิพิธภัณฑ์มี
พัฒนาการดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของSudweha (2005: abstract) ที่พบว่า ระบบ
เทคโนโลยีบลูทูทที่น ามาใช้กับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มีความสามารถใช้งานได้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับงานแสดงข้อมูลงานพิพิธภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษาของของChitphilai (2008: 
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abstract) พบว่า ผู้ใช้ที่ใช้งานสื่อประสมของพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับมาก และLin and Gregor (2006) พบว่าการน าเทคโนโลยีสื่อประสมเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในเว็บไซต์สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และท าให้การเรียนรู้เป็นไปโดยง่าย รวมถึง
การศึกษาของChatuporn (2014) การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนสื่อสังคมออนไลน์กับผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ พบว่า ได้เพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เยี่ยมชมหลังการใช้งานอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
นอกจากนี้ยังมีการน าคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้พัฒนาการจัดแสดงและระบบน าชมภายในพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งจะแสดงสารสนเทศและภาพของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมท าให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยสามารถใช้งานผ่านแอพ
พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่าง ๆ (Thansettakij, 2017) 

 
ตัวอย่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 11-12 ระบบจอสัมผัส (Touch Screen)  ภายในปากของหุ่น การใช้คิวอาร์โค้ดพร้อมโมชัน
กราฟิกบนโต๊ะอาหาร แสดงการเคลื่อนไหวของเส้นเสียงแสดงส่วนประกอบและที่มาของอาหารไทย 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯมิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ 
 

2.3 การใช้ภาษาควรใช้ขนาดอักษรเหมาะสมและเลือกใช้รูปแบบอักษรที่อ่านได้ง่าย การใช้
ภาษาบนป้ายประกอบนิทรรศการมีหลายชนิดเพ่ือตอบสนองความสนใจในรายละเอียดของผู้เข้าชม เช่น 
ป้ายใหญ่เป็นข้อความสั้น ป้ายประจ าวัตถุเป็นข้อความบรรยายเฉพาะวัตถุ เป็นต้น (Jongkol, 1989: 196)
นอกจากนี้ยังควรค านึงถึงการใช้ภาษาหลากหลาย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น เพ่ือ
ความเท่าเทียมในการรับรู้สารสนเทศภายในพิพิธภัณฑ์ของผู้เข้าชมหลากหลายเชื้อชาติ โดยเลือกใช้
ค าศัพท์ทั่วไปท่ีสามารถเข้าใจได้ทุกระดับการศึกษา 
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ตัวอย่างการใช้ภาษาส าหรับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 การใช้ภาษาหลากหลาย (ไทย จีน และอังกฤษ)  การใช้ภาษาเขียนด้วยลายมือ อ่านง่าย 

ชัดเจน ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริกยุ้นพันธ์ จังหวัดอุดรธานีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
2.4 พ้ืนที่จัดแสดงพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์อาจมีหลายลักษณะตามความต้องการใช้ ได้แก่ 

พ้ืนที่จัดแสดง พ้ืนที่ต้อนรับส าหรับประชาชน (บริการขายตั๋วและรับฝากของ ห้องน้ า ร้านกาแฟ ร้านขาย
ของที่ระลึก) พ้ืนที่เพ่ือการศึกษา (ห้องบรรยาย ห้องฉายวีดิทัศน์ ห้องสมุด) พ้ืนที่สนับสนุน (คลังเก็บวั ตถุ 
ห้องเก็บอุปกรณ์การจัดแสดง ห้องเครื่องงานระบบไฟฟ้า-อากาศ) และส่วนปฏิบัติการเจ้าหน้าที่  แต่พ้ืนที่
จัดแสดงหรือพ้ืนที่จัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
(Arthachinda, 2016: 57-61) พ้ืนที่จัดแสดงควรก าหนดให้ชัดเจนเพ่ือความน่าสนใจเช่น พ้ืนที่การแสดง
ศิลปวัตถุ พ้ืนที่การแสดงการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ควรพิจารณาพ้ืนที่การจัดแสดงแต่ละส่วนให้
เหมาะสมเพ่ือความไม่แออัดของผู้เข้าชมในการเข้ารับชมแต่ละส่วน ก าหนดเส้นทางการจัดแสดงให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันเพ่ือการป้องกันความสับสนของผู้เข้าชม  

 ผู้เขียนมีประสบการณ์ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยหลายแห่ง แต่ละแห่งนั้นมี
การออกแบบพ้ืนที่จัดแสดงที่เข้าใจง่าย สามารถติดตามเรื่องราวได้อย่างไม่สับสน ตัวอย่างพ้ืนที่จัดแสดงที่
น่าสนใจคือมิวเซียมสยาม เพราะผู้เข้าชมจ าเป็นต้องเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่ 3 ก่อนเพ่ือรับชมนิทรรศการใน
ส่วนแรก จากนั้นจึงเดินต่อลงมาชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ตามล าดับ การจัดล าดับพ้ืนที่จัดแสดงลักษณะนี้จะท า
ให้ผู้เข้าชมทุกคนมีโอกาสรับชมและได้รับความรู้ครบถ้วน 
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ตัวอย่างการใช้พื้นที่ส าหรับการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 14-17  พ้ืนที่จัดแสดงแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ภายในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ 

 
นอกจากนี้พ้ืนที่จัดแสดงควรค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมด้วย เช่น การสัมผัส การ

ทดลอง การตอบค าถาม เป็นต้น เพราะกิจกรรมประกอบจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าชมและเข้าใจ
เนื้อหาที่จัดแสดงได้ดีกว่าการน าเสนอด้วยภาพถ่ายหรือข้อความเพียงอย่างเดียว 

 
ตัวอย่างการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมในพื้นที่จัดแสดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18-20  การทดลองวิทยาศาสตร์ลานสนุกคิด 
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกัน 

วิทยาศาสตร์แห่งชาติและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์)  กรุงเทพฯ   ส านักงาน ป.ป.ช.  กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 21-22  เกมหัวของใครหางของใครเกมค้นพบโบราณสถานที่ส าคัญ 

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงบอระเพ็ด พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิษณุโลก 

 
การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์ในประเทศ

ไทย การจัดแสดงที่มีกิจกรรมและการจัดนิทรรศการควรมีความต่อเนื่องเพราะมีส่วนส าคัญให้ผู้เข้าชม
ติดตามและกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งเด็กและเยาวชนก็สามารถศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนได้ด้วย ทั้งนี้
กิจกรรมที่จัดขึ้นควรมีความหลากหลายใช้จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมีความ
แปลกใหม่ โดยอาจให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนา 

เหตุผลหนึ่งของการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่อยาก
เรียนรู้ อยากลอง อยากได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะสนุกกับการเรียนรู้ หากการจัด
กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มีเกมหรือเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับเพ่ือน ๆ หรือกับครอบครัว ย่อมจะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยและยังสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้อีกด้วย 

 
ตัวอย่างกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ 

 
 

ภาพที่ 23 กิจกรรมค้างคืนส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ American Museum of Natural History 
ที่มา : http://www.amnh.org/plan-your-visit/amnh-sleepovers/sleepovers-for-grown-ups 
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ทั้งนี้การจัดแสดงและการส่งเสริมกิจกรรมควรค านึงถึงข้อมูลที่ส ารวจมาจากความสนใจของ

กลุ่มผู้เข้าชมด้วย เช่น ภูมิหลังของผู้เข้าชม ทิศทางการเข้าชม ปฏิกิริยาของผู้เข้าชม ปัญหาในการเข้าชม 
เป็นต้น เพ่ือความเหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกกลุ่ม เพราะผู้เข้าชมคือปัจจัยส าคัญที่พิพิธภัณฑ์ต้องค านึงถึงใน
การจัดแสดง (Phahoolo, 2015: 112, 132) ความหลากหลายและการแลกเปลี่ยนความสนใจของผู้เข้า
ชมจึงเป็นสิ่งส าคัญ อีกทั้งความต้องการสร้างการเรียนรู้ของภัณฑารักษ์ก็มีส่วนส าคัญ เช่นเดียวกัน 
(Suphavanij, 2015 : 126, 128) 

 
3. การบริหารจัดการพื้นที่ 

การบริหารจัดการพ้ืนที่ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง ตัวอย่างการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ อาทิการใช้สื่อเพ่ือการแนะน าสถานที่ส าหรับอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่น แผ่น
พับ แผนผัง เอกสารวีซีดี/ดีวีดี เป็นต้น ควรมีบริการอย่างเพียงพอการก าหนดเวลาเปิด-ปิดของพิพิธภัณฑ์
ให้เหมาะสม การขยายเวลาเปิดให้บริการให้มากขึ้น หรือการขยายเวลาให้บริการเป็นทุกวัน การมีรถรับ -
ส่งถึงพิพิธภัณฑ์หรือการมีรถน าชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่การท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยมี
รถรางน าเที่ยวรอบเมืองนั่งชมฟรี การจัดบริการทัศนศึกษาแก่สถานศึกษาทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือน (ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายห้ามถ่ายรูป) ป้ายทางเข้า-ออก 
ร้านค้า ห้องน้ า ที่จอดรถ เป็นต้น ควรติดตั้งให้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสม และควรมีภาษาต่างประเทศก ากับ
คู่กับภาษาไทย หรืออาจติดตั้งแผนผังพิพิธภัณฑ์บริเวณลานจอดรถเพ่ือการอ านวยความสะดวกต่อการ
เลือกชมมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 24 แผนผังร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มพระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดนครปฐมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ 

 
การปรับปรุงและการพัฒนาสภาพพ้ืนที่โดยรอบ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ า 

เป็นต้นห้องน้ าภายในพิพิธภัณฑ์ควรอยู่ในสภาพดี มีให้บริการเพียงพอ และควรให้เจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดบ่อยครั้งในช่วงที่มีผู้เข้าชมจ านวนมาก ร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้บริการควรมีการก าหนด
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มาตรฐานราคา ค านึงถึงความสะอาด รสชาติ และมีจ านวนร้านค้าเพียงพอร้านขายของที่ระลึกควรเป็น
ภายใต้การดูแลของพิพิธภัณฑ์ จ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ สวยงาม หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับ
ราคาการจัดบริการเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดแสดงงานเพ่ือการพักผ่อนของผู้เข้าชม การจัดเตรียมที่นั่ง
พักผ่อนให้แก่ผู้เข้าชมและนักท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์ตามจุดแสดงต่าง ๆ อย่างเพียงพอเนื่องจากการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาจใช้เวลานาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 25-26 บริเวณจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์ 
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพฯ 

 
4. ความร่วมมือ 

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีความร่วมมือกับสังคมอย่างใกล้ชิด ต้องกระท าอย่าง
สม่ าเสมอมีการติดตามประเมินสถานการณ์ รวมถึงการประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือแสวงหา
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับประชาชนทุกวัย เช่น การขอความ
รว่มมือกับผู้สอนให้เตรียมการสอนบทเรียนเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ การขอรับบริจาคสิ่งของจากชุมชนเพ่ือ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การจัดกลุ่มให้ชุมชนและนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด เป็น
ต้น เพราะจะช่วยลดภาระด้านทรัพยากร แต่เน้นการจัดนิทรรศการการแสดง การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมใน
วงกว้างอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงนอกจากนี้ยังอาจเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงาน
เอกชน หน่วยงานในประเทศกับต่างประเทศ 

ตัวอย่างความร่วมมือเช่นโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ยูเนสโก เป็นโครงการน าร่องการ
จัดการศิลปวัตถุภายในวัดของจังหวัดล าปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยดีกิ้น 
ออสเตรเลีย เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ช านาญการด้านพิพิธภัณฑ์ประจ าศูนย์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก 
ณ มหาวิทยาลัยดีกิ้น ประเทออสเตรเลีย ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับวัดต่างๆในจังหวัดล าปางซึ่งมีมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญ ผ่านทางกิจกรรมการฝึกอบรม ในกิจกรรมนี้ยังมุ่งเน้นการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการศิลปวัตถุในครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วม
การฝึกอบรมเพ่ือเข้าใจวิธีการการอนุรักษ์และการจัดการศิลปวัตถุ การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการ
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จัดแสดงต่อสาธารณชน (Faculty of FineartsChiangmai University, 2009) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย (ICONSIAM Heritage Museum) เป็นความร่วมมือระหว่างกรม
ศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และพัฒนาให้มีการจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลก
แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย โดยจะเปิด
ให้บริการภายในปี พ.ศ. 2561 (ICONSIAM 2016)พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกใน
ศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทย 

นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์โดยการก่อตั้งเป็นสมาคม ชมรม
พิพิธภัณฑ์ ชมรมภัณฑารักษ์ ชมรมนักวิชาการและนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ หรือกลุ่มเพ่ือนพิพิธภัณฑ์
โดยควรจัด ให้ มี การประชุ มพบปะหารือกันประจ าปี  เช่ น  สมาคมพิ พิ ธภัณ ฑ์ ไทย  (https:// 
th-th.facebook.com/MuseumAssociationThailand)มูลนิธิเพ่ือพิพิธภัณฑ์ไทย (http://www.happy 
familyday.com/page.php?content=CT-003)ชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์ฯเจ้าสามพระยา (https://th-th. 
facebook.com/we.love.chosampraya.museum/)ชมรมของจิ๋ วแห่ งประเทศไทย เป็นต้น  การ
จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพ่ือพัฒนาวงการพิพิธภัณฑ์ให้กว้างขวางมี
คุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับวิชาชีพการท างานสาขาพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นงานเฉพาะด้านที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานการท างานวิชาชีพสู่มาตรฐานระดับสากล เช่น 
หนังสือ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ” โดยจิรา จงกล “พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม ประสบการณ์จากคนลองท า” 
โดย ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร “คนท าพิพิธภัณฑ์” โดยชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ“เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2551” 
โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร “การท าความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์” โดยจิราภรณ์ อรัณยะนาค 
“ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์: บทเรียนจากคนอ่ืน” โดยสุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นอกจากนี้ควรเชื่อมโยงการจัด
แหล่งการเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของผู้เรียนและการศึกษาตลอดชีวิตของ
ประชาชนโดยส่วนร่วมด้วย (Suwansatit, 2007: 30-31) และอาจขอความร่วมมือกับรัฐบาลให้ยกระดับ
เรื่องพิพิธภัณฑ์เป็นวาระแห่งชาติหรือยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความชัดเจนในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ 

 
 

ภาพที่ 27 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (สพภท.) 
สมาคมวิชาชีพที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการในประเทศไทย  

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และส่วนบุคคล 
ที่มา: https://th-th.facebook.com/MuseumAssociationThailand/ 

 

 
 

ภาพที่ 28 Muse Plus 
บัตรเข้าชมมิวเซียมสยาม รวมถึงสมาชิกในครอบครัว (ครั้งละไม่เกิน 4 ท่าน) 

และยังใช้เป็นส่วนลดส าหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อีก 20 แห่ง 
 

 
 

ภาพที่ 29 Muse Pass พาสปอร์ตส าหรับเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการจ านวน 20 แห่ง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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 พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในสังกัดเดียวกันอาจร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น การก าหนด
นโยบายความร่วมมือ การบริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ
จัดการบุคลากร การจัดท างบประมาณ เป็นต้น เพ่ือการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพ่ือการปรับปรุงการบริการที่มีในปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Boonnoon, 2010)นอกจากนี้การค้นคว้าวิจัยเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้
พิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถในการให้ค าแนะน าการจัดท าพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือผู้เข้าชม (Chiachanphong, 2000: 96)
การท าวิจัยผู้เข้าชมจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน (Wisudthiluck, 2016: 37) 
ดังเช่นงานวิจัยของ Vimonsuntirungsri,&Choemprayong (2016: 12, 23) ที่ศึกษาพฤติกรรมผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิคเสียงจากภาพ พบว่า ผู้เข้าชมเลือกชมนิทรรศการตามความดึงดูดของนิทรรศการ
มากที่สุด เนื่องจากเนื้อหาน่าสนใจ ให้ความรู้ และมีความน่าเชื่อถือ โดยเนื้อหาของนิทรรศการมี
รายละเอียดตามต้องการและเรียงล าดับชัดเจน อีกทั้งยังน าเสนอด้วยรูปแบบต่าง ๆ หลากหลายท าให้
น่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามอาจมีวัตถุจัดแสดงและเครื่องมือต่าง ๆ ช ารุดเสียหายท าให้ผู้เข้าชมไม่
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากผลการศึกษานี้พิพิธภัณฑ์สามารถน าผลการวิจัยไป
พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์ได้ 

5. การประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะ

ช่วยพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 การแสดงสารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดของประเทศไทยที่
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของไทยโดยการย่อส่วนไว้ในต่างประเทศเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลงโฆษณาพิพิธภัณฑ์ในโทรทัศน์ให้มากขึ้นเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจได้ไปเที่ยวชม อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์โดยใช้โทรทัศน์อาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่สามารถส่ง
ข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ในขณะที่การประชาสัมพันธ์โดยการใช้วิทยุ อาทิ วิทยุชุมชน มี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโทรทัศน์ แต่เหมาะส าหรับการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ถ้าเป็นกิจกรรมที่จัดแสดงใน
ระยะเวลา 2-3 วัน การประชาสัมพันธ์โดยการใช้วิทยุจะประสบความส าเร็จได้ดีกว่า เพราะท าให้ผู้เข้าชม
กระตือรือร้น และยังสามารถเข้าถึงประชาชนที่มีเชื้อชาติ วัฒนธรรม ระดับทางสังคมและระดับทาง
เศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้ด้วย (Boonyakiet, 2010: 229-230) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และการติดป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในแง่ของ
คุณค่างานศิลปะเพ่ือความน่าสนใจการชักชวนโดยการบอกเล่าจากคนในพ้ืนที่ อาทิ เพ่ือน ญาติพ่ีน้อง ก็มี
ส่วนช่วยให้ประชาชนให้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังเช่นพิพิธภัณฑ์ชั้นน าของเอเชียที่มีการ
ใช้สื่อภาพ จุลสาร แผ่นพับ วารสาร และหนังสือพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ซัม
ซุง เมืองซูวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) พิพิธภัณฑ์ศาสนาโลก กรุงไทเป ประเทศสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์อารย
ธรรมเอเชีย ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นต้น (Sumettikoon,&Chaiya2016: 64)  
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ตัวอย่างวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทย เช่น วารสารเมืองโบราณ 
วารสารเพลิน'พิธภัณฑ์ วารสารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์&ธรรมชาติ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ baccazine
เป็นต้น 

ตัวอย่างวารสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ เช่น  Museum Journal, 
Metropolitan Museum Journal, The Journal of Conservation and Museum Studies, The 
International Journal of the Inclusive Museum เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทางเว็บไซต์โดยการสร้างโฮมเพจของพิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ใช้เผยแพร่สารสนเทศของพิพิธภัณฑ์ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุด มีการประเมิน
คุณภาพของเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญและมีประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ของ
พิพิธภัณฑ์ด้วย(Wilaikum, 2013: 42) เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่มีแนวโน้มใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่คุ้นเคย(Marty, 2007) 

นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ผ่ านทางเครือข่ายสั งคมออนไลน์  (Social Network) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก (Facebook) ก็มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็น โหวตเรื่องราวที่ชื่นชอบ รวมถึงการติดต่อ
สอบถามความรู้กับภัณฑารักษ์ และยังเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าชมคนอ่ืนด้วย 
อีกทั้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจ าเป็นต้องมีการ
น าเสนอสารสนเทศ โปรแกรมเสริม หรือระบบที่ช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เข้าชมในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี  (Simon, 2007) เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าชม ทั้งนี้หน่วยงานอาจ
จัดท าทั้งเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ควบคู่กันไปปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่านทางรายการโทรทัศน์
ออนไลน์ในยูทูบ (Youtube) ด้วย 
ตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 

ภาพที่ 30-31 เว็บไซต์ Museum Thailand เฟซบุ๊ก หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มา: http://www.museumthailand.com/Home 

ที่มา: https://www.facebook.com/culnsru/ 
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ภาพที่ 32-33 ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) น าเสนอผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ยูทูบ) 

ที่มา: http://www.sac.or.th/databases/   
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ocXwVIv-NZ4 

museumdatabase/index.php 
 

การประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ท าให้รู้จักพิพิธภัณฑ์ได้ง่ายที่สุด 
ดังนั้นการออกแบบแผ่นพับควรออกแบบตามเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนโดยภัณฑารักษ์และนักการตลาดควรร่วมมือกัน นอกจากนี้การใช้จุลสารโดยระบุเนื้อหาที่มีการ
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ แทรกบทความที่อ่านง่ายและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ก็ท าให้เยาวชน
สนใจและชักชวนผู้ปกครองให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ด้วย อีกท้ังการติดป้ายประชาสัมพันธ์บนรถโดยสาร
ประจ าทางก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นภาพกิจกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดใจได้ทันที รวมถึงการ
ใช้สถานที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดงก็ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และ
กระตุ้นให้ประชาชนสนใจได้เป็นอย่างดีรวมถึงการประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น การ
เขียนบทความส าหรับตีพิมพ์ เป็นต้น การพิมพ์โปสการ์ดแจกจ่ายทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์ โดย
อาจส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าชม การจัดกิจกรรมและการจัดประชุม อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์จ าเป็นต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความจ าเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค านึงถึงเนื้อหา
ที่ต้องการถ่ายทอด และควรเลือกวิธีการประชาสัมพันธ์ที่ ได้ผลตอบรับสูงที่สุดซึ่ งเป็นสิ่ งส าคัญ 
(Boonyakiet, 2010: 221-230)อีกท้ังควรพิจารณางบประมาณส าหรับการจัดแสดงซึ่งผู้บริหารจะมีหน้าที่
จัดสรรงบประมาณอย่างรอบคอบ สิ่งส าคัญคือแหล่งที่มาของเงินจะต้องตรวจสอบได้ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์
แต่ละแห่งมีที่มาของรายได้ต่างกัน เช่น เงินสนับสนุนจากรัฐ การเก็บค่าเข้าชม การขายของที่ระลึก การ
บริจาค การจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น (Koompoka, 2015: 22-23) 
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6. บุคลากร 
บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21หน่วยงานที่สังกัดควร

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีส าหรับการฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะภัณฑารักษ์และพนักงานที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายของบุคลากรให้
สอดคล้องกับงานพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง การแต่งกายระหว่างบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์กับนักท่องเที่ยวควร
แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่น าชมหรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ควรแต่งเครื่องแบบให้มีเอกลักษณ์และชัดเจน
นอกเหนือจากการติดป้ายที่หน้าอกจ านวนบุคลากรภายในพิพิธภัณฑ์ควรเพียงพอการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ควรสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม ทั้งบุคลิกภาพ การพูดด้วยน้ าเสียงไพเราะ การบรรยายตาม
จุดต่าง ๆ ควรพูดให้ช้าและชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรอยู่ประจ าตามในบริเวณที่
มองเห็นได้ชัดเจน 

การให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการบริหารธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
พิพิธภัณฑ์ อีกทั้งบุคลากรควรศึกษาประวัติและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของหรือศิลปะที่จัด
แสดง เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการแนะน าสารสนเทศพ้ืนฐานและการน าชมพิพิธภัณฑ์การจัดอบรม
นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอาสาสมัครดูแลพิพิธภัณฑ์หรือผู้บรรยายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจเกิดความส านึกในวัฒนธรรมของตนเองส่งผลให้
เกิดบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการอนุรักษ์ละช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์ให้คงอยู่ต่อไป 

บุคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงในพิพิธภัณฑ์คือภัณฑารักษ์ซึ่งควรมีความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในสาขาวิชาของพิพิธภัณฑ์สถาน และมีความรู้ทางวิชาการพิพิธภัณฑ์(Museology) รวมถึงมีประสบการณ์
และความช านาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือให้เข้าใจการบริหารพิพิธภัณฑ์ การดูแลสงวนรักษา การ
จัดแสดงการบริการและการค้นคว้าวิจัย ภัณฑารักษ์ควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และติดตามความต้องการ
ของสังคม สามารถน าเสนอเนื้อหาวิชาการให้ผู้เข้าชมทุกคนเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษย
สัมพันธ์สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี (Jongkol, 1989: 93; Yamee,2013: 14) ภัณฑารักษ์
สามารถรับราชการในกรมศิลปากร ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดี เลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้นใน
พิพิธภัณฑ์ได้ เช่น เป็นอาจารย์สอนโบราณคดี ประวัติศาสตร์หรือพิพิธภัณฑ์ศึกษา ท างานบริษัทเอกชน มี
โอกาสพัฒนาตนเองโดยการเดินทางไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ชั้นน าในต่างประเทศ หรือเข้ารับศึกษาต่อ
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม สาขาจารึกภาษาตะวันออกสาขาจารึกภาษาไทย สาขาโบราณคดี เป็นต้น  รวมถึงกิจกรรมทาง
วิชาการที่น่าสนใจ ที่จัดขึ้นโดยมิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Discovery 
Museum)เช่น โครงการอบรมวิชาการและทักษะปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ (Museum Academy) โดย
จัดท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น งานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 : Museum 
Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution เป็นต้น หลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ อาทิ หลักสูตร M.A. in Curatorial Practice ของ Bath Spa University 
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ครอบคลุมเรื่องของการดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการและห้องแสดงศิลปะทั้งหมด นอกจากนี้ยังมี
สถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านพิพิธภัณฑ์โดยตรง เช่น Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
The University of British Columbia ประเทศแคนาดา เป็นต้น หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวของ 
Victoria Albert Museum ที่ให้ความรู้ทางศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์แต่ละยุคสมัย หลักสูตรเกี่ยวกับการจัด
หมวดหมู่และการดูแลวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ของBritish Museum 
 
สรุป 

พิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21 ต้องสร้างความเข้าใจความตระหนัก และต้องบูรณาการการเรียนรู้ใน
พิพิธภัณฑ์กับหลักสูตรการเรียนการสอนของผู้เรียน สถาบันการศึกษาอาจปรับหลักสูตรโดยก าหนดให้
พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเชื่อมโยงกับการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ เช่น การน าสิ่งของที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการเรียนการสอน การเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ท ากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญ การเป็นศูนย์กลางของขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและการวิจัย เป็นต้นพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษนี้จึงต้อง
มุ่งหาเอกลักษณ์และกระบวนการสร้างความสนใจและการดึงดูดใจให้ผู้เข้าชมเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวลาอยู่กับความรู้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ให้มากกว่าเดิม การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพิพิธภัณฑ์กับผู้เข้าชม การสร้างความรู้สึกให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกต่าง ๆ ทั้ง
ความประทับใจ การมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของ (Mukdawijitra, 2015: 12-15)รวมถึงความ
สนุกสนานและการให้ความส าคัญของผู้เข้าชมที่มีความต้องการแตกต่างกัน เพ่ือส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เกิด
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนมากกว่าการใช้เทคโนโลยี (Grek, 2008: 13) จากประสบการณ์ท่ีผู้เขียนเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยจะมาจากการจัดโครงการ
ทัศนศึกษาหรือโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานการศึกษา หรืออาจมีพ่อแม่ผู้ปกครองตั้งใจพาเด็ก
และเยาวชนไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยตรง หากเปรียบเทียบระหว่างการเลือกไปศูนย์การค้ากับการเลือกไป
พิพิธภัณฑ์ เยาวชนและผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงเลือกไปศูนย์การค้ามากกว่า ดังนั้นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์คือการประชาสัมพันธ์ การค้นคว้าวิจัย และความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงจะท าให้ พิพิธภัณฑ์ใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างกระแสค่านิยมแห่งความชื่นชมวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และองค์ความรู้โดยบูรณาการบทเรียนเข้ากับพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความตระหนักรู้  ความเข้าใจในสิ่ งที่จัดแสดง ความเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน การปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นพฤติกรรมรักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการสืบค้น และรักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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วารสารวิชาการไทยกับการเข้าถึงแบบเสรี 
 

ชาตรี วงษ์แก้ว1 
 

บทคัดย่อ 

 

กรอบแนวคิดด้าน Open Access (OA) เป็นการเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี หรือเป็นการให้สิทธิ์กับ
สาธารณะในการน าเนื้อหาที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยที่มาและหลักคิดด้านที่เกี่ยวข้องกับ OA เริ่มมีการ
ด าเนินการเป็นรูปธรรมอยู่ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น พัฒนาการของวารสารวิชาการตามแนวทาง OA ท าให้มีการจัดรูปแบบและ
การแบ่ งประเภทของการเข้าถึงแบบเสรีได้แก่  Gold OA หรือ Green OA การมีระบบเว็บไซต์วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-journal รูปแบบโมเดลทางธุรกิจของส านักพิมพ์ OA การจัดการด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์การ
อนุญาตผ่านสัญญาอนุญาต และการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ของเว็บไซต์วารสารเป็น
ต้น ดังนั้นนักวิชาการหรือผู้ใช้ทั่วไปควรท าความเข้าใจกับรูปแบบของวารสารวิชาการในปัจจุบัน และใช้ประโยชน์
จากการเข้าถึงข้อมูลวารสารวิชาการตามสิทธิ์ที่พึงได้ ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวารสารวิชาการไทยควรน าแนว
ปฏิบัติของ OA ในแต่ละองค์ประกอบไปปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องกับบริบทของวารสารเพ่ือเป็นการช่วย
ยกระดับวารสารวิชาการไทยไปสู่การมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

 
ค าส าคัญ: การเข้าถึงแบบเสรี วารสารวิชาการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์   
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Thai Scholarly Journals and Open Access 
 

Chatree Wongkaew 
 

Abstarct 
 

Conceptual framework of Open Access (OA) means free access to information or giving 
the right for open publication. OA concept has been applied in journals for more than twenty 
years because of the development of Internet technology. The development of OA affects the 
types of OA scholarly journals such as Gold OA and Green OA, the electronic Journal (E-journal) 
system, the business model of OA publishers, copyright management and right permission via 
permission contract, operation process for the reliability of journal websites, etc. Therefore, it is 
important for researcher or users to understand the scholarly journal types for the better 
practices in OA journals operation in order to enhance the Thai academic journals to meet the 
criteria of international standards 
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บทน า 

วารสารวิชาการมีความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นักวิจัย นักวิจัยต้องคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพในสาขาของตน น าบทความส่งไปลงตีพิมพ์ หลังจากบทความได้รับ
การตีพิมพ์ บทความทั้งหมดของนักวิจัยจะถูกนับจ านวนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับจ านวนการถูกอ้างอิง 
(Citation Analysis) ก่อนจะได้เป็นค่าดัชนีชี้วัดในเชิงคุณภาพตามแต่ละวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น ค่า h-Index1 
CiteScore2 หรือ Impact Factor (IF)3 ค่าเหล่านี้ถูกน ากลับมาประเมินผลความสามารถทางวิชาการของนักวิจัย
เครือข่ายวิจัย หน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัย (“QS World University Rankings,” 2016; Times Higher 
Education (THE), 2017) และใช้ในการอันดับเปรียบเทียบคุณภาพของวารสารในแขนงวิชาเดียวกัน 

ในประเทศไทยมีการผลิตวารสารวิชาการออกมาเป็นจ านวนมาก สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแทบ
ทุกแห่งมีการจัดท าวารสารวิชาการ และหลายแห่งจัดท ามากกว่าหนึ่งวารสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่
ผลงานของอาจารย์  นักศึกษา หรือเป็นวารสารภายในเครือข่ายของสมาคมองค์กร ปัจจุบันมีจ านวน
วารสารวิชาการไทยที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index; TCI) 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม จ านวน 768 รายการ (Thai Journal Citation Index Centre, 2018) และยัง
มีวารสารส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อยังไม่สามารถตรวจนับได้อีกจ านวนมาก แต่จ านวนวารสารไทยที่เข้า
ไปอยู่ในฐานข้อมูลสากล SCOPUS และ Web of Science มีเพียง 32 รายการ (Scimago Lab, 2018) ถึงแม้จะมี
วารสารของไทยเป็นจ านวนมากแต่การมีวารสารอยู่ในฐานข้อมูลสากลน้อยย่อมส่งผลต่อการจัดอันดับของ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากจ านวนบทความทีตีพิมพ์ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในการค านวณตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในระดับ
นานาชาติ ดังนั้นการท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านวารสารวิชาการ ทั้งวารสารในรูปแบบดั้งเดิม และ
วารสารในรูปแบบเปิดการเข้าถึงแบบเสรี (Open Access) จะท าให้เข้าใจต่อบริบทของวารสารวิชาการไทยได้มาก
ยิ่งขึ้น และน าไปสู่การยกระดับวารสารวิชาการไทยได้เป็นล าดับ  

วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และการเข้าถึงแบบเสรี(Open Access) 

 ในอดีตรูปแบบการตีพิมพ์วารสารจะเป็นการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการการสื่อสารทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
(Laakso และคณะ, 2011) วารสาร E-journal ฉบับแรกเกิดขึ้นในปี 1991 ภายใต้ชื่อวารสาร The Public-
Access Computer Systems Review; PACS Review โดยจั ดท า เป็ น  Volume 2 No 1 (“Open Access 
Timeline,” 2018) หลังจากนั้นวารสารวิชาการไม่ถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขของการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม อีกต่อไป
วารสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทดแทนการเผยแพร่เนื้อหาแบบดั้งเดิมเนื่องจากสามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ 

                                                           
1https://en.wikipedia.org/wiki/H-index 
2https://www.elsevier.com/editors-update/story/journal-metrics/citescore-a-new-metric-to-help-you-choose-
the-right-journal 
3https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor 
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สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์วารสารได้ (NISO, 2013) จึง
สะดวกและรวดเร็วต่อการสืบค้นหาข้อมูลบทความ และไม่ถูกจ ากัดด้านการเข้าถึง แต่ในระยะเวลานั้นผลการ
ส ารวจพบว่าส านักพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ยังคงจัดท าวารสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ควบคู่กันไปกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Cochenour & Moothart, 2003) และไม่ได้เปิดให้เข้าถึงได้อย่างเสรี (Open Access) 

 การเป็น E-Journal และการเปิดให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาอย่างเสรี เริ่มปรากฏแนวทางเด่นชัดขึ้นเมื่อมีการ
จัดประชุม "Free Online Scholarship" ในปี 2002 โดย Open Society Institute ณ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศ
ฮังการี ผลจากการประชุมครั้งนี้มีการเปิดตัวโครงการ Budapest Open Access Initiative (BOAI) และเป็นหนึ่ง
ในจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวในแนวคิดด้านการเปิดให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาอย่างเสรี และในปี 2003 มีการ
จัดการประชุม Bethesda Statement on Open Access Publishing และ Berlin Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities ป ระก าศ เป็ น “BBB Declarations” ใน เรื่ อ ง
หลักการของ “Open Access” ด้านค านิยามและค าจ ากัดความต่าง ๆ และการท างานร่วมกับส านักพิมพ์ (“Open 
Access Timeline,” 2018) 

อีกหนึ่งจุดหมายส าคัญของ OA คือการเกิดขึ้นของเว็บไซต์ Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) ในปี 2003 โดย Lund University ประเทศสวีเดน DOAJ จัดท าระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลดัชนีบทความ 
รวบรวมวารสารกลุ่ม OA เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลบทความและส่งลิงก์ไปดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ตาม
แนวทางของ OA รวมทั้งยังเปิดรับวารสารในภาษาอ่ืนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ปัจจุบันมีวารสาร OA 
อยู่ใน DOAJ จ านวนถึง 11,610 วารสาร จาก 127 ประเทศทั่วโลก 77 ภาษา มีจ านวนบทความทั้งหมด 
3,122,845 เรื่อง และมีบทความของวารสารวิชาการไทยอยู่จ านวน 3,597 เรื่อง จากวารสารไทย 27 วารสาร 
(DOAJ, 2018a) 

วารสารวิชาการแบบเปิดคืออะไร?  What is Open Access Journal? 

 โดยทั่วไปการตีพิมพ์บทความในวารสารผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารจะไม่เสียค่าใช้จ่าย
เนื่องจากวารสารโดยส านักพิมพ์จะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ Editorial 
Process และน าไปจัดท าเอกสารพเพ่ือจัดพิมพ์ (Article Processing or Article Production) ส านักพิมพ์จะมี
รายได้จากการลงทุน โดยเรียกเก็บเงิน ค่าเข้าถึงบทความจากการบอกรับสมาชิกผ่านทางระบบฐานข้อมูลฉบับเต็ม 
(full text) เช่น SciencDirect4 ของส านักพิมพ์ Elsevier หรือ SpringerLink5 ของส านักพิมพ์ Springer รายได้
ของส านักพิมพ์ส่วนหนึ่งจึงมาจากค่าบอกรับสมาชิกเพ่ือการเข้าถึงบทความ และเป็นแนวปฏิบัติของวารสารแบบ
ดั้งเดิมและเป็นรูปแบบทางธุรกิจที่ท ารายได้ให้กับส านักพิมพ์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ข้อมูลปี 2017 
ส านักพิมพ์ Elsevier มีรายได้ทั้งหมดจากธุรกิจสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลวิชาการ จ านวน 9,893 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ 
เป็นผลก าไร 2,604 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 6% จากผลประกอบการในปี 2016 ที่ผ่านมา (RELX Group, 
                                                           
4 https://www.sciencedirect.com/ 
5 https://link.springer.com/ 
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2018) และส านักพิมพ์ John wiley & Sons มีผลก าไรทั้งหมด 1,719 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ (John Wiley & Sons, 
Inc., 2018) เป็นต้น ดังนั้นอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาระของสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องใช้งบประมาณจ านวน
มากจัดซื้อบทความเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าถึงเอกสารทางวิชาการเหล่านี้ได้ 

ผลการส ารวจข้อมูลบรรณารักษณ์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 87 แห่ง ส่วนใหญ่จัดหา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีห้องสมุด 42 แห่ง (ร้อยละ 48.28) ใช้งบประมาณ
จ านวนน้อยกว่า 50,000 บาท จ านวน 15 แห่ง (ร้อยละ 17.24) ใช้งบประมาณ 1,000,001 – 5,000,000 บาท 
และ มี 5 แห่ง (ร้อยละ 21.74) ใช้งบประมาณสูงถึง 10,000,001-20,000,000 บาท (Sriprai Chotjirawatthana, 
2011) เพ่ือจัดหาฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการต่างประเทศ แต่อัตราการบอกรับในปัจจุบันคาดว่าจะมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ยังไม่รวมงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สนับสนุนค่าบอกรับ
สมาชิกผ่านทางโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

ข้อจ ากัดที่เกิดจากการจัดเก็บค่า APC ท าให้ผู้ใช้โดยทั่วไปและสถาบันการศึกษาที่ขาดงบประมาณไม่
สามารถเข้าถึงบทความได้หากไม่เสียค่าเข้าถึงเอกสาร (Paid Access, PA) ได้ดังกล่าว ซึ่งการจ่ายเงินถูกเปรียบได้
กับ “ก าแพงค่าใช้จ่าย” (paywall) อยู่ในรูปของค่าสมัครสมาชิก (subscription access) ค่าการอนุญาตให้เข้าถึง 
(licensed access) หรือ การจ่ายเพ่ือดูเนื้อหา (pay-to-view access) ประเด็นการจ่ายเงินนี้เป็นหัวข้อในการ
รณรงค์ของกลุ่มผู้เสียภาษีในสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งกลุ่ม The Alliance for Taxpayer Access เพ่ือสนับสนุน
รูปแบบวารสารแบบ OA และรณรงค์ต่อต้านการไม่ให้สิทธิ์การเข้าถึงผลงานวิจัยในวารสารวิชาการแบบปิด (Non 
OA) ของประชาชน โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแพทย์ ด้วยเหตุผลว่าทุนวิจัย
ส่วนใหญ่มาจากภาษีอากร (“Access2Research,” 2018; “Taxpayer Access to Research,” 2007) อย่างไรก็
ตามการรณรงค์นี้ยังคงไมเ่สร็จสิ้น 

วารสารแบบเปิดให้เข้าถึงแบบเสรี (Open Access Journal) จึงเข้ามาเป็นทางเลือกหนึ่งในประเด็น
ดังกล่าว กล่าวคือแนวทางการรับตีพิมพ์บทความของวารสารแบบเปิด นั้นจะแตกต่างออกไป โดยปรับเปลี่ยนให้
ผู้อ่านไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบทความ แต่ส านักพิมพ์จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้นิพนธ์ส าหรับการด าเนินการ
จัดท าเอกสารบทความทดแทน  เรียกโดยทั่ ว ไปว่ าเป็ นค่ า  Article Processing/ Production Charge6 
(Singleton, 2013) ดังนั้นเมื่อผู้นิพนธ์เป็นผู้จ่ายเงินจัดท าเอกสารจึงมีผลต่อความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ใน
เอกสารฉบับที่ใช้เผยแพร่และการอนุญาตให้ผู้อ่านได้ใช้ (Licenses and Rights) และมอบสิทธิ์นี้ให้วารสารน าไป
ตีพิม์เผยแพร่ เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงบทความได้อย่างเสรีส านักพิมพ์จึงยังคงมีรายได้เช่นเดิมแต่เปลี่ยนการ

                                                           
6ค่า APC แตกต่างกันตามนโยบายของวารสารและส านักพิมพ์ ตวัอย่าง วารสาร OA ภายใต้ส านักพิมพ์เอกชน Elsevier อยู่ระหว่าง 150-5,000 USD 

(https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/pricing) หรือส านักพิมพ์ในสังกัด Cambridge University โดยเฉลี่ยประมาณ 2,980 
USD (https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/open-access-journals/gold-open-access-journals) หรือ 
ส านักพิมพอ์งค์กรไม่หวังผลก าไร Public Library of Science; PLOS อยู่ระหว่าง 1,595-3,000 USD (https://www.plos.org/publication-fees) 
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เรียกเก็บเงินไปที่ผู้นิพนธ์แทนและผู้นิพนธ์สามารถน าไฟล์เอกสารฉบับตีพิมพ์ไป Self-Archives หรือ เผยแพร่
ต่อไปในระบบคลังเอกสารดิจิทัลของสถาบัน (Institutional Repository; IR) ได ้

 

 สัญลักษณ์ของการเปิดให้เข้าถึงแบบเสรี (Open Access) 
 

 สัญลักษณ์ของการปิดการเข้าถึงแบบเสรี (Closed Access) 
 

 

ภาพที1่ สัญลักษณ์ของ Open Access และ Closed Access                                                    
https://commons.wikimedia.org/wiki/Open_Access 

มีส านักพิมพ์ที่ใช้รูปแบบของโมเดลทางธุรกิจนี้ในการจัดท าวารสารวิชาการและเพ่ิมมากขึ้นเป็นล าดับ 
หลายแห่งปรับตัวให้วารสารบางฉบับเข้าสู่การเป็น OA ทั้งเต็มรูปแบบและบางส่วนของบทความตีพิมพ์ (Hybrid 
Open Access Journal) ตัวอย่าง ส านักพิมพ์ที่จัดท าโมเดลทางธุรกิจนี้เต็มรูปแบบ (Open access publishers) 
ได้แก่ BioMed Central (BMC) และ Public Library of Science (PLOS) มีการเรียกเก็บค่า APC มาตั้งแต่ปี
2002 (Delamothe & Smith, 2004) และปัจจุบันส านักพิมพ์กลุ่มนี้ รวมกลุ่มเป็นสมาคม Open Access 
Scholarly Publishers Association (OASPA) มีจ านวนสมาชิกประกอบไปด้วยส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
และส านักพิมพ์ภายใต้มหาวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร จ านวนกว่า 131 แห่ง จากทั่ว
โลก7 เพ่ือก าหนดกรอบการท างานของการตีพิมพ์งานวิชาการด้าน OA 

รูปแบบของการเข้าถึงแบบเสรี (Open Access) 

โดยทั่วไปแบ่งไดเ้ป็น 2ประเภท ได้แก่ 

1.Green OA บทความในวารสารที่ตีพิมพ์ตามรูปแบบนี้ จะมีนโยบายเปิดให้เข้าถึงบทความได้โดยเสรี 
(free online access) แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ได้แก่ อาจมีระยะเวลาของการให้เข้าถึงล่าช้าออกไปจากก าหนดออก
ปกติ ระหว่าง 6-24 เดือน (Embargo Period) หรืออยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น และอนุญาตให้สิทธิ์ผู้นิพนธ์
สามารถเผยแพร่และจัดเก็บเอกสาร (Self-archiving) ในระบบคลังข้อมูลคลังสารสนเทศดิจิทัลของสถาบันหรือบน
เว็บไซต์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได ้

2. Gold OA บทความถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีนโยบายเปิดให้เข้าถึงบทความได้โดยเสรี (free online 
access) ผู้นิพนธ์สามารถเผยแพร่ไฟล์บทความฉบับตีพิมพ์โดยทุกแห่งอย่างไม่มีเงื่อนไข วารสาร "OA journal" มัก
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Piwowar et al., 2018) 
                                                           
7 https://oaspa.org/ 
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ลิขสิทธิ์และสิทธิ์การอนุญาตให้ใช้ (Rights and Licenses) ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 
(Creative Commons: CC) 

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นสัญญาอนุญาตทางลิขสิทธิ์ในการให้
สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดกับสาธารณะน าไปใช้งานต่อได้ ใช้กับงานด้านการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
ในสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ อาทิ ข้อความ ภาพ เสียง แต่สงวนสิทธิ์ให้เจ้าผลงานได้ก าหนดว่าจะให้สิทธิ์ระดับ
ได้บ้างรายการของสัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 แสดงในตารางที่ 1 

 
 ตารางท่ี 1  รายการประเภทสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 

# ข้อความแสดง (ไทย) ข้อความแสดง (อังกฤษ) สัญลักษณ์แสดง
บนเว็บไซต์ 

1. อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY) Attribution (CC BY)   
 

 

2. อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไป
แบบเดียวกัน (CC-BY-SA) 
 

Attribution Share Alike 
(CC BY-SA) 

 

3. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-
BY-ND) 

Attribution No 
Derivatives (CC BY-ND) 

 

4. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือ
การค้า (CC-BY-NC) 
 

AttributionNon-
Commercial (CC BY-NC) 

 

5. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือ
การค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบ
เดียวกัน (CC-BY-NC-SA) 
 

Attribution Non-
Commercial Share Alike 
(CC BY-NC-SA) 

 

6. อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือ
การค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-
NC-ND) 

Attribution Non-
Commercial No 
Derivatives (CC BY-NC-
ND) 

 

 
การประกาศสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ Creative Commons license บนหน้าเว็บไซต์วารสาร 

จึงเป็นการแจ้งให้ทราบว่าวารสารให้สิทธิ์ในระดับใดบ้างกับสาธารณะหรือผู้เข้าถึงเนื้อหาในรูปแบบเปิดการเข้าถึง
แบบเสรี และไม่ให้สิทธิ์หรือสงวนสิทธิ์ ใด ๆไว้บ้าง โดยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกับข้อความการสัญญาอนุญาตตาม
รูปแบบดังแสดงในตารางที่ 1 

วารสารวิชาการประเภท OA จึงต้องแสดงให้ผู้เข้าใช้ทราบการเข้าถึงข้อมูลวารสารอย่างเสรี และมีการ
ก าหนดค่าตามประเภทของวารสารที่แตกต่างกัน เช่น วารสารกลุ่ม Gold OA จะต้องประกาศสัญญาอนุญาต
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ประเภท “อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY)” หรือ “อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน”(CC BY-SA) เพ่ือ
เปิดสิทธิ์อนุญาตการน าบทความไปใช้ประโยชน์กับสาธารณะในทุกเงื่อนไข แต่ส าหรับวารสารวิชาการประเภท 
Green Open Access จะประกาศสัญญาอนุญาตประเภท “อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า และห้าม
ดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)” เพ่ือสงวนสิทธิ์บางส่วนของวารสารซึ่งอาจถูก น าไปคัดลอก หรือถูกน าไปอ้างอิงโดยไม่
แสดงแหล่งที่มา หรือน าไปใช้เพ่ือการค้า โดยเฉพาะกรณีเกิดปัญหาประเด็นการละเมิดสิทธิ์ ข้อมูลหน้าเว็บไซต์จะ
เป็นหลักฐานทางกฎหมายยืนยันการประกาศลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

ปัจจุบันหน่วยงานประเทศไทยน า สัญญาอนุญาตสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แปลเป็นภาษาไทย
และปรับให้สอดรับกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยโดยส านักงานกฎหมายธรรมนิติ และประกาศให้สาธารณะ
ทราบตั้งแต่ปี 2007 (“Creative Commons Thailand,” 2007) ดังนั้นการประกาศเพ่ือแจ้งให้ผู้เข้าใช้ระบบได้
ทราบถึงสิทธิ์ที่สามารถกระท าได้ต่อบทความต่าง ๆ ในวารสารผ่านระบบออนไลน์จึงมีความจ าเป็นที่วารสารไทย
ควรน าไปปฏิบัติ 

 
 

 
 
ภาพที ่2 ตัวอย่างการประกาศและแสดงสัญลักษณ์ CC-BY-NC-ND ในหน้าบทความเว็บไซต์วารสาร 
 
ภาพที่2 แสดงลักษณะการประกาศสิทธิ์ในเว็บไซต์วารสารภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์  

ประเภท “อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามน าไปใช้เพ่ือการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)” และวารสารไทยส่วน
ใหญ่อยู่ประเภทดังกล่าวเนื่องจากวารสารอยู่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย สมาคม ซึ่งเป็นแหล่งทุนจัดพิมพ์
วารสาร ดังนั้นจึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอกสารโดยชอบ การประกาศสัญญาอนุญาตจึงไม่ได้เปิดเสรีในทุกเงื่อนไข 
อย่างไรก็ดีในบางวารสารก็ปรับสัญญาอนุญาตนั้นให้สิทธิ์กับผู้นิพนธ์อย่างเสรี (CC-BY) ในแบบเดียวกับวารสารกลุ่ม 
Gold OA เช่นกัน 
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ความน่าเชื่อถือของวารสาร Open Access 

เนื่องจากการสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันสามารถจัดท าได้ง่าย วารสารในรูปแบบ OA จึงถูกตั้งค าถามถึงความ
น่าเชื่อถือจากสังคมวิชาการ เนื่องจากผู้นิพนธ์ต้องช าระเงินค่าตีพิมพ์บทความ และอาจกลายเป็นช่องทางใช้
ประโยชน์ของวารสารหลอกลวงเพ่ือหารายได้จากการตีพิมพ์ มีการบัญญัติความหมายของวารสารและส านักพิมพ์
กลุ่มนี้ ในชื่อว่า Predatory Journal และ Predatory Publisher วารสารล่าเหยื่อ หรือส านักพิมพ์ล่าเหยื่อ 
วารสารนี้จะจัดท าเว็บไซต์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามรูปแบบ บางครั้งใช้การตั้งชื่อใกล้เคียงกับวารสารอื่น ๆ (Hijacked 
Journal) แต่อาจไม่ได้มีการตีพิมพ์บทความจริง หรือไม่ได้ท างานตามขั้นตอนมาตรฐานวารสารวิชาการ ขาด
จริยธรรมทางวิชาการ หรือกระทั่งไม่มีการประเมินคุณภาพของบทความที่ส่งเข้ามาตีพิมพ์ท าขี้นเพ่ือหลอกลวง
นักวิจัยที่ยังขาดประสบการณ์และเรียกรับเงินจากค่าตีพิมพ์เพ่ือหารายได้ (Beall, 2012)8 วารสารOA ส่วนใหญ่จึง
พยายามที่จะน าชื่อวารสารให้ไปปรากฏในรายการจัดท าดัชนีของฐานข้อมูลที่มีการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ชื่อ
วารสารถูกเผยแพร่และเป็นการท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น SCOPUS, Web of Science, PubMed 
Central, DOAJ หรือในฐานข้อมูล EBSCO เป็นต้น 

ดังนั้นการเป็น OA จึงเป็นดาบสองคม ที่ถึงแม้จะสามารถผลิตวารสารได้รวดเร็วแต่ก็สุ่มเสี่ยงต่อการถูกตั้ง
ข้อสงสัยถึงการเป็นวารสารล่าเหยื่อหรือไม่ วารสารจึงต้องแสดงข้อมูลและแสดงความโปร่งใสและมาตรฐานในการ
จัดท าวารสาร พร้อมกับน าเสนอข้อมูลวารสารและแนวปฏิบัติทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์
ฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals (DOAJ, 2018b) หรือ ฐานข้อมูลวารสารวิชาการแบบเปิดได้
จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี ในชื่อว่าหลักความโปร่งใสของวารสาร (Principles of Transparency) จ านวน16 ข้อ 
ส าหรับให้วารสารทุกประเภทแสดงข้อมูล และปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย 

1.หน้าเว็บไซต์วารสาร (Website) ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้รับผิดชอบดูแลวารสาร เป็นไปตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมและวิชาชีพ ไม่มีข้อความที่ท าให้ผู้อ่านหรือผู้นิพนธ์เข้าใจผิด ไม่เลียนแบบเว็บไซต์ของ
ส านักพิมพ์หรือวารสารอ่ืน แสดงวัตถุประสงค์และสาขาวิชาที่รับพิมพ์ (aim and scope) มีข้อความการมอบ
อ านาจ (เช่นจะไม่พิจารณาหากพบว่ามีการส่งบทความไปตีพิมพ์พร้อม ๆกันหลายวารสาร) และมีเลข ISSN ทั้ง
ฉบับพิมพ์และฉบับอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ชื่อวารสาร (Name of Journal) ต้องไม่ซ้ ากับวารสารอ่ืน หรือชื่อวารสารที่ท าให้เข้าใจผิดกับหน่วยงาน
รับผิดชอบวารสาร 

3. กระบวนการประเมินบทความ (Peer Review Process) วารสารต้องระบุไว้ว่ามีการตรวจสอบและ
ประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ ไม่ใช่ท าโดยเจ้าหน้าที่ของวารสาร ต้อง
                                                           
8Jeffrey Beall บรรณารักษณ์ ชาวอเมริกันเป็นผู้จัดท ารายชื่อวารสารและส านักพิมพต์้องสงสัยในช่ือ “Beall’s list” บนเว็บไซต์ 
http://scholarlyoa.com ตั้งแต ่2009 จนถึง January2017 ก่อนจะไมม่ีการอัพเดตข้อมลู เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายแตผู่้ใช้
ยังคงสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารกลุ่มต้องสงสัยจากเว็บไซต์ https://predatoryjournals.com/journals และ
https://beallslist.weebly.com ที่จัดท าโดยกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่ีต้องการสานต่อแนวทางของ Beall  
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มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของวารสารรวมถึงวิธีการประเมินที่ใช้ และไม่ควรรับรองว่าจะได้รับการ
พิจารณาบทความในระยะเวลารวดเร็ว 

4. ความเป็นเจ้าของวารสารและการจัดการ (Ownership and management) วารสารต้องแสดงข้อมูล
ของเจ้าของวารสาร และการจัดการวารสาร ชื่อส านักพิมพ์ไม่ควรเป็นชื่อที่ท าให้เข้าใจผิดถึงหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
วารสาร 

5. หน่วยงานก ากับดูแล (Governing body) วารสารจะต้องมีรายชื่อกองบรรณาธิการหรือหน่วยงาน
ก ากับดูแลอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ 

6. ทีมบรรณาธิการ และข้อมูลการติดต่อ (Editorial team/contact information) วารสารต้องระบุชื่อ
และนามสกุลของบรรณาธิการหลักของวารสาร และข้อมูลที่อยู่ ส านักงานของวารสาร เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส าหรับ
การติดตอ่ไว้บนเว็บไซต์ 

7. ลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Copyright and Licensing) วารสารต้องแสดงนโยบายด้านลิขสิทธิ์
ไว้ในค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บนเว็บไซต์ ข้อความต้องระบุเจ้าของลิขสิทธิ์บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ และสัญญา
อนุญาตการให้ใช้สิทธิ์ในการน าไปใช้งานบทความบนหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์จะต้องระบุไว้ในทุก
รูปแบบการตีพิมพ์ทั้ง HTML และ PDF หากใช้การเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบครีเอทีฟคอมมอนส์ 
(Creative Commons license) จะต้องระบุข้อก าหนดการอนุญาตเฉพาะแบบใด นโยบายเหล่านี้ต้องระบุให้ชัดว่า
จะใช้ในไฟล์บทความฉบับตีพิมพ์ (published articles) หรือ ไฟล์ฉบับตอบรับการพิจารณา (accepted 
versions) และ/หรือครอบคลุมไปถึงการจัดเก็บบนระบบคลังสารสนเทศใด ๆ ด้วยหรือไม ่

8. ค่าธรรมเนียมผู้นิพนธ์ (Author fees) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ใช้ในการจัดท าเอกสาร
ต้นฉบับ หรือสิ่งพิมพ์ในวารสารต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในต าแหน่งที่ผู้นิพนธ์สามารถหาได้ง่ายก่อนที่จะส่งต้นฉบับ
เพ่ือประเมิน หรือมีการอธิบายให้ผู้นิพนธ์ทราบก่อนที่จะเริ่มเตรียมต้นฉบับหากไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมก็ควรระบุ
ไว้เช่นกัน 

9. ขั้นตอนการพิจารณาและการจัดการกับข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณในการวิจัย 
(Process for identification of and dealing with allegations of research misconduct) ต้องมีการระบุ
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างสมเหตุสมผลและป้องกันไม่ให้มีการประพฤติมิชอบในการวิจัยรวมถึงการโจรกรรมทาง
วิชาการและการปลอมแปลงข้อมูล หากพบว่ามีเหตุการเกิดขึ้นบรรณาธิการต้องปฏิบัติตามแนวทางของ COPE 
(Committee on Publication Ethics) หรือมีแนวปฏิบัติเทียบเท่าในการจัดการกับข้อกล่าวหา 

10. จริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics) วารสารต้องมีนโยบายในการเผยแพร่จริยธรรมในการ
ตีพิมพ์ในเว็บไซต์อย่างชัดเจนและควรอ้างถึง 1) นโยบายเกี่ยวกับผู้นิพนธ์และการเป็นผู้จัดท าวารสาร 2) วารสาร
จะจัดการเรื่องร้องเรียนและการอุทธรณ์อย่างไร 3) นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 4) แสดงนโยบาย
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เกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลและการท าซ้ า 5) นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลด้านจริยธรรม 6) นโยบายของวารสาร
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ 7) แนวทางการอภิปรายและด าเนินการแก้ไขเนื้อหาหลังจากการตีพิมพ์แล้ว 

11. ก าหนดการตีพิมพ์ (Publishing schedule) วารสารต้องระบุช่วงเวลาตีพิมพ์ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

12. การเข้าถึงเนื้อหา (Access) วารสารต้องแสดงช่องทางเข้าถึงวารสารและบทความแต่ละฉบับให้
ส าหรับผู้อ่านและหากเป็นการสมัครสมาชิกหรือการจ่ายเงินค่าเข้าถึงบทความ ต้องระบุค่าธรรมเนียม 

13. การเก็บข้อมูล (Archiving) วารสารต้องมีแนวปฏิบัติส าหรับการส ารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการ
สงวนรักษาข้อมูลบทความในวารสาร (เช่นผ่านทางระบบ CLOCKSS หรือ PubMedCentral) ในกรณีที่เกิดปัญหา
ทางเว็บไซต์ หรือไม่ได้เผยแพร่วารสารอีกต่อไป 

14. แหล่งรายได้ของวารสาร (Revenue sources) วารสารต้องระบุข้อมูลของแหล่งทุนที่สนับสนุน และ
แสดงการแสวงหารายได้จากโมเดลทางธุรกิจ (เช่นค่าธรรมเนียมของผู้นิพนธ์ ค่าธรรมเนียมการบอกรับสมาชิก ค่า
โฆษณา ค่าการตีพิมพ์ซ้ า) บนเว็บไซต์ของวารสาร รวมถึงหากมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมของผู้นิพนธ์ต้องไม่
มีผลต่อการพิจารณาบทความของบรรณาธิการ 

15. การโฆษณา (Advertising) วารสารต้องระบุนโยบายการโฆษณาหากเกี่ยวข้องกับเนื้อหา รวมถึง
ประเภทของโฆษณาที่รับ ผู้ตัดสินใจในการรับโฆษณา และการน าเสนอจะเป็นการลิงก์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแสดง
โฆษณาแบบสุ่ม (แบบออนไลน์) โฆษณาไม่ควรเกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทความของบรรณาธิการและควรจะแยก
ส่งลิงก์เนื้อหาโฆษณาออกจากหน้าเว็บไซต์วารสารหลักท่ีเผยแพร่ 

16. การตลาดทางตรง (Direct marketing) กิจกรรมการตลาดทางตรงกับผู้นิพนธ์และผู้อ่านต้องมีความ
เหมาะสมและไม่สร้างความร าคาญ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมจะต้องเป็นความจริงและไม่ท าให้ผู้อ่านหรือผู้
นิพนธ์เข้าใจผิด 

จากการส ารวจบนเว็บไซต์วารสารพบว่าวารสารวิชาการไทยส่วนใหญ่มักไม่ให้ความส าคัญกับการแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับวารสารในด้านของการใช้งานวารสารให้ผู้อ่านได้รับทราบ และมักไม่ได้ระบุนโยบายในหัวข้อเหล่านี้
ไว้ได้แก่ 

1. ลิขสิทธิ์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ (Copyright and Licensing) และต้องน าไปแสดงเป็นประกาศ
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 4.0 บนเว็บไซต์เพ่ือมอบสิทธิ์ในการน าไฟล์เอกสารไปใช้ให้กับ
สาธารณะ 

2. นโยบายจริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics) และขั้นตอนการพิจารณาหากกรณีมีปัญหา
เกิดข้ึน 

3. นโยบายการเก็บข้อมูล (Archiving) และแนวปฏิบัติส าหรับการส ารองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
ปรากฏอยู่ในคลังสารสนเทศใด ๆ และสามารถเข้าถึงได้หากวารสารหยุดตีพิมพ์ 
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อย่างไรก็ดีในการพิจารณาด้านคุณภาพของกลุ่มวารสารวิชการไทย มีการจัดท าในลักษณะของแนวปฏิบัติ
ที่ใกล้เคียงกัน โดยมาจากการก าหนดให้มีเกณฑ์คุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ
ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

ภาพที ่3 ผลการประเมินเปรียบเทียบสัดส่วนของวารที่ผ่านเกณฑ์แต่ละข้อในการประเมินรอบท่ี 1,2 และ
3 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Chatree Wongkaew et al., 2015) 

จากกราฟจะพบว่าวารสารไทยมีพัฒนาการในการการปรับปรุงคุณภาพมาเป็นล าดับ ในการประเมินครั้งที่ 
1 และ ครั้งที่ 2  ในปี 2554 และ 2555 มีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพวารสารในด้านการแสดงเนื้อหาบน
เว็บไซต์วารสาร (เกณฑ์ข้อที่ 9) ผลการประเมินพบว่ามีวารสารที่ผ่านเกณฑ์ข้อเว็บไซต์วารสารเพ่ือใช้ส าหรับการ
เผยแพร่ร้อยละ 53 หรือจ านวน 288 ฉบับ จากวารสารทั้งหมด 543 รายการ ในเกณฑ์ข้อเว็บไซต์นี้แม้จะไม่
ครอบคลุมรายการเท่ากับแนวปฏิบัติของ DOAJ แต่ก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของการมีข้อมูลพ้ืนฐานวารสาร 
ได้แก่ 1) รายชื่อบทความในแต่ละฉบับ 2) Aim & scope ของวารสาร 3) รายชื่อและที่อยู่ของกองบรรณาธิการ 4) 
ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์ 5) การเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลในตัวเล่มของวารสารกับข้อมูลบนเว็บไซต์ และ
หลังจากการประเมินครั้งที่ 2 ในปี 2558 พบว่าวารสารวิชาการไทยผ่านการประเมินข้อเว็บไซต์มีสัดส่วนที่สูงขึ้น
เป็นร้อยละ 73 จากหรือ 457 จาก 626 วารสาร และเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ ด้านคุณภาพ ก็สูงขึ้นตามไปด้วย (Chatree 
Wongkaew et al., 2015) ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าวารสารไทยมีพัฒนาการและมีการปรับตัวไปสู่การมีคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึน แม้ว่าจะไม่ครบทุกข้อของ DOAJ แต่ก็เป็นไปตามข้อก าหนดที่จ าเป็นต้องมีของวารสารวิชาการ 

วารสารไทยกับแนวทางวารสารวิชการแบบเปิด? 

ข้อมูลจากการส ารวจเว็บไซต์วารสารไทยในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal 
Citation Index Centre) (Thai Journal Citation Index Centre, 2018) ในปัจจุบันมีจ านวน 767 รายการ 



วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 

80 
 

วารสารไทยแทบทั้งหมดด าเนินการผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานในองค์กรการศึกษาของรัฐบาลและ
สถาบันการศึกษาเอกชน หรือกลุ่มสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ มีเพียง 3 วารสารเท่านั้นอยู่ภายใต้สังกัดส านักพิมพ์ของ
บริษัทเอกชน ทั้ง 3 วารสารจัดจ าหน่ายวารสารแบบการบอกรับสมาชิกและจ าหน่ายเป็นรายฉบับ ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่ม
ของวารสารแบบเปิด 

                  

ภาพที ่4 จ านวนวารสารวิชาการไทยในลักษณะOA Journalและ Non OA Journal 
ภายในฐานข้อมูลTCIจากจ านวนทั้งหมด 776 รายการ (มิถุนายน 2561) 

และมีวารสารไทยจ านวน 16 รายการ ที่มีลักษณะของการเป็นวารสารแบบปิด (Non OA Journal) 
กล่าวคือมีระบบการจัดเก็บค่าสมาชิกเพ่ือเข้าถึงไฟล์เนื้อหาบทความบนเว็บไซต์หรือมีระบบการบอกรับค่าสมาชิก
เพ่ือให้สิทธิ์เฉพาะผู้อ่านได้รับตัวเล่มฉบับพิมพ์เมื่อรวมกับวารสารทั้ง 3 แห่งข้างต้น จึงมีวารสารไทยเพียง 19 
รายการ เป็นวารสารแบบปิดคิดเป็นร้อยละ 2 และมีวารสารจ านวน 757 รายการอยู่ในรูปแบบการเผยแพร่เป็น
วารสารแบบเปิด หรือร้อยละ 98 จากวารสารทั้งหมด 776 รายการ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4 จากการส ารวจพบว่ามี
วารสารไทย 1 รายการมีการเผยแพร่ในลักษณะของการ Delay บทความวารสารบนเว็บไซต์แม้จะไม่ได้ระบุ 
Embargo Period เป็นระยะเวลาเท่าใด แต่มีข้อมูลการอัพเดตย้อนหลังไป 2 ปี ทั้งนี้ไม่พบว่ามีข้อความก ากับการ
จัดการนโยบายด้านการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ แต่มีการจัดส่งไฟล์บทความเป็นแผ่น CD ฉบับปัจจุบันให้กับกลุ่ม
สมาชิกของวารสาร 

หากอิงตามกรอบแนวคิดของวารสาร Open Access สามารถสรุปได้ว่า วารสารวิชาการไทยส่วนใหญ่ร้อย
ละ 98 เป็นวารสารประเภทให้เข้าถึงข้อมูลได้เสรีและอยู่ในกลุ่มของ Green Open Access ตามรูปแบบของการ
เผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ วารสารทั้งหมดเปิดให้เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรีผ่านทางเว็บไซต์และบางวารสารส่งฉบับ
พิมพ์รูปเล่มไปเผยแพร่ยังห้องสมุดต่าง ๆ ร่วมด้วย ผู้นิพนธ์สามารถน าไฟล์บทความฉบับตีพิมพ์ไป Self-Archives 
ในคลังสารสนเทศของสถาบันได้ มีวารสารส่วนหนึ่งที่ใช้ระบบ Thai Journal Online (ThaiJO) (https://tci-
thaijo.org/) ใช้การประกาศสัญญาอนุญาตแบบครีเอทิฟคอมมอนแบบ BY-NC-ND ซึ่งก าหนดลิขสิทธิ์ของ
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บทความที่ถูกตีพิมพ์ยังเป็นของวารสารหรือหน่วยงานต้นสังกัด ด้วยเหตุผลของการเป็นเจ้าของวารสารหรือเป็น
หน่วยงานแหล่งทุนของวารสาร ดังนั้นการที่ผู้นิพนธ์เลือกวารสารที่น าไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทยแห่งใด
จะต้องพิจารณาและยอมรับกับรูปแบบของลิขสิทธิ์ดังกล่าว 

ส่วนในประเด็นการเก็บค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์ค่า APC ของวารสารไทย พบว่าวารสารส่วนหนึ่งมีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์จากผู้นิพนธ์ หรือจัดเก็บเพ่ือเป็นค่าสมาชิกวารสารเพ่ือให้สิทธิ์กับผู้นิพนธ์ในการส่งบทความ
มาลงตีพิมพ์ได้ และระบุการน าเงินที่จัดเก็บไปเป็นค่าใช้จ่ายการพิจารณาบทความโดยเป็นค่าตอบแทนผู้ประเมิน
บทความซึ่งมีความแตกต่างจากแนวปฏิบัติของวารสารวิชาการแบบ OA ของสากลส่วนใหญ่ เนื่องจากส านักพิมพ์
จะเรียกเก็บเพ่ือจ่ายเป็นค่า APC เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มอบเงินให้กับผู้ประเมินบทความ เพราะการช่วย
วารสารประเมินบทความถืองานจิตอาสา เป็นภารกิจของนักวิจัยและผู้ประเมินก็จะได้ประโยชน์จากการอ่าน
บทความนั้นก่อนจะน าไปตีพิมพ์ รวมทั้งได้พัฒนางานเขียนของตนไปด้วย (Golden & Schultz, 2011) อย่างไรก็ดี
การมอบเงินให้กับผู้ประเมินของวารสารไทยอาจเป็นเรื่องที่มีเหตุผลมารองรับ เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นที่หยิบ
ยกปัญหาเรื่องความล่าช้าของการประเมินบทความ ความโน้มเอียงจากดุลพินิจผู้ประเมินเกี่ยวกับประเด็นวิจัย
ใหม่ๆ  หรือในสาขาเฉพาะด้านที่แตกต่างจากตนเอง (Walker & Rocha da Silva, 2015) และมีการทดสอบโดยให้
รางวัลตอบแทนกับผู้ประเมินเป็นบัตรของขวัญหรือเงินรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการประเมิน ซึ่งมีผลท าให้
ระยะเวลาการประเมินมีความรวดเร็วมากขึ้น (Chetty, Saez, & Sandor, 2014) แต่การรับเงินค่าประเมิน
บทความก็อาจส่งผลกระทบต่อความโน้มเอียงหรือคุณภาพในการประเมินอยู่เช่นกัน (Squazzoni, Grimaldo, & 
Marušić, 2017) ดังนั้นการเก็บเงินจากผู้นิพนธ์ในบริบทของวารสารวิชาการไทยอาจเป็นแนวทางพิเศษที่ถือเอา
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวงการวารสารวิชาการของประเทศไทย ส่วนในประเด็นเชิงจริยธรรมหรือความมีคุณภาพ
ของการประเมินยังคงต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต 

ส าหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยรวมของการจัดท าวารสารวิชาการไทยนั้น ในปี 2542-2544 ศูนย์ TCI เคยท า
การรวบรวมงบประมาณเฉลี่ยการจัดท าวารสารจากกลุ่มตัวอย่าง 25 วารสาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยเป็นจ านวน 198,034 
บาทต่อปี (Narongrit Sombatsompop et al., 2003) ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้อาจไม่สามารถน ามาเทียบเคียงได้กับ
สภาพแวดล้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่อาจจะเป็นชุดข้อมูลตั้งต้น
ส าหรับน าไปศึกษาต่อในอนาคตถึงจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานแหล่งทุนของวารสารไทยต้องน ามาจัดสรร
งบประมาณจัดท าวารสารในปัจจุบัน และค่าเฉลี่ยของการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์บทความจากผู้นิพนธ์ของ
วารสารวิชาการไทย 

สรุป 

กรอบแนวคิดด้าน Open Access (OA) เป็นการเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี หรือเป็นการให้สิทธิ์กับ
สาธารณะในการน าเนื้อหาที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยที่มาและหลักคิดด้านที่เกี่ยวข้องกับ OA เริ่มมีการ
ด าเนินการเป็นรูปธรรมอยู่ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น พัฒนาการของวารสารวิชาการตามแนวทาง OA ท าให้มีการจัดรูปแบบและ



วารสารห้องสมุด ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 
 

82 
 

การแบ่ งประเภทของการเข้าถึงแบบเสรีได้แก่  Gold OA หรือ Green OA การมีระบบเว็บไซต์วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-journal รูปแบบโมเดลทางธุรกิจของส านักพิมพ์ OA การจัดการด้านลิขสิทธิ์และสิทธิ์การ
อนุญาตผ่านสัญญาอนุญาต และการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ของเว็บไซต์วารสารเป็น
ต้น ดังนั้นนักวิชาการหรือผู้ใช้ทั่วไปควรท าความเข้าใจกับรูปแบบของวารสารวิชาการในปัจจุบัน และใช้ประโยชน์
จากการเข้าถึงข้อมูลวารสารวิชาการตามสิทธิ์ที่พึงได้ ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวารสารวิชาการไทยควรน าแนว
ปฏิบัติของ OA ในแต่ละองค์ประกอบไปปรับปรุงการท างานให้สอดคล้องกับบริบทของวารสารเพ่ือเป็นการช่วย
ยกระดับวารสารวิชาการไทยไปสู่การมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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Exploring Research Data Management 

โดย Andrew Cox  and Eddy VerbaanUK, Facet Publishing, 2018 
 

Research Data Management (RDM) เป็นแนวคิดการจัดการข้อมูลทางด้านการวิจัยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่
กระบวนการวิจัยไปจนกระทั่งการเผยแพร่และจัดเก็บผลการวิจัย ซึ่งการจัดการข้อมูลวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการด าเนินการวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้กระบวนการวิจัยนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและมีความถูกต้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้าน 1) การสร้างข้อมูลและการวางแผนเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลวิจัย 2) การจัดโครงสร้างข้อมูลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวิจัย 3) การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
เตรียมการเข้าถึงข้อมูล และการส ารองข้อมูล 4) ค้นหาแหล่งข้อมูลและแบ่งปันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการ
เผยแพร่ในวงกว้าง (Whyte &Tedds, 2011) 

ห นั งสื อ เรื่ อ ง  Exploring Research Data Management ที่ แ ต่ ง โด ย  Andrew Cox  แล ะ  Eddy 
Verbaan เป็นหนังสือที่ให้เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นและแนะน าเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัยพร้อมแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้อ่านได้ติดตามและน าไปพัฒนาความรู้ เนื้อหาในหนังสือเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงการวิจัย
และความส าคัญรวมถึงความซับซ้อนของข้อมูลที่น ามาใช้ในกระบวนการวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย การตัดสินใจในการออกแบบรูปแบบการบริการข้อมูลวิจัยที่มีความแตกต่างกัน เริ่มจากการสร้าง
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นโยบาย การฝึกอบรม ไปจนถึงการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลวิจัย เนื้อหาโดยรวมของหนังสือจะครอบคลุมประเด็น
ที่ส าคัญ ได้แก่  

 
 การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและอุปสรรคของการจัดการข้อมูลวิจัย  
 นโยบายสถาบันและการท ากรณีศึกษาเก่ียวกับการให้บริการข้อมูลวิจัย 
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 
 การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลวิจัยและการฝึกอบรมนักวิจัย 
 จริยธรรมและการบริการข้อมูลวิจัย 
 กรณีศึกษาและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จากการท างานบริการข้อมูลวิจัย 

ส าหรับการจัดแบ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 20 บท โดยจะเริ่มตั้งแต่แนวคิดเบื้องต้นไปจนถึง
บทสรุปเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัย หัวข้อในแต่ละบทมีดังนี ้

1. Introducing research data management: ให้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัย และ
ความส าคัญของการจัดการข้อมูลวิจัย  

2. The social world of research  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในรูปแบบต่างๆ  
3. What are research data?: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวิจัยว่าคืออะไร และมีความส าคัญอย่างไร

ในกระบวนการวิจัย ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและวงจรของข้อมูล 
4. Case study of RDM in an environmental engineering science project:ตัวอย่างกรณีศึกษาที่

ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัยในบริบทของโครงการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
5. RDM: drivers and barriers: ให้แนวคิดการด าเนินงานการจัดการข้อมูลวิจัยและปัญหาอุปสรรคที่

เกี่ยวกับการด าเนินงาน 
6. RDM as a wicked challenge:กล่าวถึงปัญหาและความท้าทายในการด าเนินงานการจัดการข้อมูล

วิจัย  
7. Research data services:  แนวคิดการจัดบริการข้อมูลวิจัย การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจที่เกี่ยวกับ

การจัดบริการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสนับสนุนด้านการวิจัย 
8. Staffing a research data service:แนวคิดเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการข้อมูลวิจัย 

บทบาทหน้าที่และทักษะที่ส าคัญ 
9. Requirements gathering for a research data service:อธิบายเกี่ยวกับการรวบรวมข้อก าหนดที่

ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการบริการข้อมูลวิจัยซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การส ารวจ การ
สัมภาษณ์ 

10. Institutional policy and the business case for research data services:แนวคิดเรื่องนโยบาย
สถาบันและกรณีศึกษาทางธุรกิจส าหรับการบริการข้อมูลวิจัย 

11. Support and advice for RDM:แนวคิดการให้การสนับสนุนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลวิจัยที่ส าคัญ ตลอดจนข้อสงสัยที่พบเห็นได้บ่อยๆ จากการด าเนินงาน 
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12. Practical data management:  ให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดการ
ข้อมูลบุคคล การจัดการความเสี่ยง การจัดการไฟล์ การส ารองข้อมูล และการส่งเสริมการจัดการ
ข้อมูล 

13. Data management planning:  อธิบายการวางแผนด้านการจัดการข้อมูล วิธีการขั้นตอนตลอดจน
ข้อดีของการวางแผนในการจัดการข้อมูล 

14. Advocacy for data management and sharing:  การสนับสนุนการจัดการข้อมูลวิจัยและการ
แบ่งปันข้อมูลตลอดจนแนวคิดส าหรับนักวิจัยในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ข้อมูลวิจัย 

15. Training researchers and data literacy:   แนวคิดการอบรมนักวิจัยและการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลวิจัยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการอบรม หัวข้อการอบรมรวมไปถึงการประเมินผลการ
อบรม  

16. Infrastructure for research data storage and preservation:   แนวคิดเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจัดการข้อมูลวิจัย การจัดเก็บและการเก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

17. Evaluation of RDS:   แนวคิดในการประเมินการจัดการข้อมูลวิจัยว่ามีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร
บ้าง เกณฑ์ในการประเมินต่างๆ  

18. Ethics and research data services:   แนวคิดในเรื่องจริยธรรมและการให้บริการข้อมูลวิจั    
19. A day in the life working in an RDS:  แนวปฏิบัติที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัย การ

พัฒนากลยุทธ์ที่ส าคัญ การให้การสนับสนุน ตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัย  
20. Conclusion: the skills and mindset to succeed in RDM:    บทสรุปของการจัดการข้อมูลวิจัย  

 
รวมไปถึงทักษะและแนวคิดที่จะท าให้การจัดการข้อมูลวิจัยประสบความส าเร็จหนังสือเล่มนี้เหมาะ

ส าหรับบรรณารักษ์และผู้สนใจอ่ืนๆ ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลวิจัยและต้องการ
พัฒนาการจัดบริการข้อมูลวิจัยในสถาบันหรือองค์การประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เรียนทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์ จดหมายเหตุ และการจัดการสารสนเทศท่ีมีความสนใจทางด้านการจัดการข้อมูลวิจัยด้วย  
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