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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ ๒ ประการ คือ ๑) เพือ่ ระบุรปู แบบในการบริหารจัดการ
งานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยในประเทศไทยในช่วงทีป่ ระเทศเข้าสูป่ ระชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน และ ๒) เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์ร่วมสมัยในช่วงที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเป็น
ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ พบว่า มีรูปแบบการบริหารเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่ประชาชน งบประมาณและ
การจัดหารายได้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐปกครองแบบโยงอ�ำนาจเข้าสูส่ ว่ นกลาง
การบริหารจัดการด้านพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงนโยบายของรัฐสู่ประชาชนโดยผ่านกิจกรรม
ในรูปแบบศิลปวัฒนธรรม มีการใช้นวัตกรรมสือ่ ประชาสัมพันธ์ กลุม่ ที่ ๒ พิพธิ ภัณฑ์และ
หอศิลป์ประจําจังหวัด พบว่ามีรูปแบบการบริหารในลักษณะเดียวกับพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์แห่งชาติ แต่มีจุดเด่นด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสาขาภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ในจังหวัดและข้ามจังหวัด มีการใช้สื่อท้องถิ่น และมีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
รวมทั้งเน้นการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด กลุ่มที่ ๓ พิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ในมหาวิทยาลัย พบว่ามีรูปแบบการบริหารที่รับนโยบายจากส่วนกลาง แต่มี
ลักษณะเด่นคือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และบริหารจัดการเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรี ย นรู ้ ที่ ส นั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการศึ ก ษา รวมทั้ ง มี ส ถานะเป็ น ที่ พึ่ ง ให้ กั บ ศิ ล ปิ น
นักวิชาการ และประชาชน กลุม่ ที่ 4 พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน พบว่าแต่ละพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์มีรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง
บุคลากรมักท�ำงานได้หลายหน้าที่ มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอก การบริหาร
จัดการด้านพื้นที่มีการสร้างจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ ผลการวิจัยประเด็นที่ ๒ สรุปได้ดังนี้
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยใน
บริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเป็นดังนี้ กลุ่ม
ที่ ๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ พบว่า มีการน�ำนโยบายฯ มาปรับใช้ในการก�ำหนด
แนวทางการบริหารจัดการ กลุม่ ที่ ๒ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด พบว่ามีการน�ำ
นโยบายฯ มาปรับใช้ในการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และมีการวางแผนให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องอาเซียนในระดับบุคลากร แต่ยังไม่ปรากฏแผนการ
บริหารจัดการเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง กลุม่ ที่ ๓ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย
พบว่ามีการน�ำนโยบายฯ มาปรับใช้ในการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ แต่การให้
ความส�ำคัญจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่ละองค์กร กลุ่มที่ ๔ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
เอกชน พบว่าส่วนใหญ่มิได้ให้ความส�ำคัญกับนโยบายฯ ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน เนื่องจาก
ได้ด�ำเนินการเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้าที่รัฐบาลจะก�ำหนดนโยบาย และเสนอแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนว่า สิ่งที่จะท�ำให้ศิลปะของไทยสามารถตาม
เพื่อนบ้านอย่างอาเซียนทันคือการปรับตัวและการปลูกฝังความคิดเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ในระบบการศึกษา รวมทั้งการท�ำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
หลากหลายในภูมิภาคอาเซียนจะท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและท�ำให้วงการศิลปะ
ร่วมสมัยยังด�ำรงอยู่ต่อไปได้
ค�ำส�ำคัญ: พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์ร่วมสมัย, การจัดการ, เมืองสร้างสรรค์, อาเซียน
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The Development Model for Museums and
Contemporary Arts Galler Management in the
Context of the Creative City and the ASEAN
Socio-Cultural Community-ASCC
Sammiti Sukbanjong1

Abstract
The development model for museum and contemporary art gallery
management in the context of the Creative City and the ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC has two purposes. Firstly, to specify the style of
management of contemporary museums and galleries in Thailand during
the period of entry into the ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC.
Secondly, to provide guidance on the development of contemporary art
museum and gallery management in the context of creative cities and the
entry into the ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC.
The results of the first objective of this research is to specify the style
of management of contemporary museums and galleries in Thailand during
the period of entry into the ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC. Group 1:
National museums and galleries were found to have an administrative model
for learning and disseminating cultural knowledge to the people; budget and
revenue provisions are subject to state oversight; space management links
public policy to the people through cultural and artistic activities; the use of
innovative media outlets. Group 2: Provincial museums and galleries were
1

An assistant professor in Department of Cinema and Digital Media, College
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found to have an administrative style similar to that of the group of the
national museums and galleries, with a strong network of cooperation with
outside organizations in the province and across provinces; local media is
used for the media development; the focus of activities is linked to the policy
of the province. Group 3: For university museums and galleries, it was found
that there is a centralized administration model, however a distinctive feature
is the networking of relationships and managed to be a learning resource that
supports the educational mission, as well as being a place for artists, academics
and the public. Group 4: For private museums and galleries, each museum
and gallery exhibits a variety of management styles and flexibility; personnel
often perform multiple functions; networking with external organizations and
space management has been featured in each area.
The results of the second objective of this research is to provide
guidance on the development of contemporary art museum and gallery
management in the context of creative cities and the entry into the ASEAN
Socio-Cultural Community-ASCC. The results are as follows. Group 1: For
national museums and galleries, it was found that they have implemented
the policies to their management approach. Group 2: For provincial museums
and galleries, it was found that they also have implement the policies to their
management approach, which is a plan to educate and understand ASEAN
Socio-Cultural Community-ASCC at the personnel level; management plans
for continuity has not yet appeared. Group 3: For university museums and
galleries, it was found that they have also implement the policies to their
management approach; however, the importance depends on the
management of each organization. Group 4: For private museums and
galleries, it was found that most do not pay attention to the policies; which
is an urgent matter because of their concern of these policies before the
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government has set and promoted the policies; private museums and galleries
also propose a management approach for sustainability.
What will make the Thai art world follow the neighboring ASEAN
is to adapt and implant ideas of creativity in the education system.
Understanding the diversity of cultures in the ASEAN region will lead to
exchanges and furtherance of contemporary art.
Keywords: museums, contemporary art galleries, management, Creative City,
ASEAN
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ความส�ำคัญและที่มาของปัญหา		
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นช่วงเวลาส�ำคัญที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเต็มตัว โดยแนวคิดเรื่องการจัดตั้งประชาคมอาเซียน เริ่มมีมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 2003 ในการประชุมสุดยอดบาหลีทปี่ ระเทศอินโดนีเซีย โดยได้มกี ารจัดท�ำปฏิญญา
ว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน หรือ Bali Concord II ขึ้นซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่า จะมีการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (ต่อมาได้ร่นขึ้นมาเป็นปี ค.ศ. ๒๐๑๕
โดยประชาคมอาเซียนจะมี ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (Thepchatree, 2011, p. 54)
ส�ำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนั้น ในภาษาอังกฤษเรียกว่า ASEAN
Socio-Cultural Community เรียกย่อว่า ASCC ได้มีการลงนามรับรอง Blueprint
ของ ASCC ในการประชุมสุดยอดที่ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ให้ความส�ำคัญ
กับ ๕ เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคม สิทธิมนุษยชน
สิ่งแวดล้อม และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน อย่างไรก็ตามอาเซียนยังมีปัญหาที่ท�ำให้
ไม่บรรลุเป้าหมายของ ASCC ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้าง
อัตลักษณ์อาเซียน เนื่องจากแต่ละประเทศสมาชิกยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก
ทั้งในเรื่องระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา และเชื้อชาติ ดังนั้น
การจัดตัง้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ จึงไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะอาเซียน
ยังมีปัญหาในด้านสังคมและวัฒนธรรมอีกมาก หนึ่งในปัญหาที่ส�ำคัญคือ ปัญหา
ที่ประชาชนในแต่ละประเทศขาดความรู้เรื่องอาเซียน (Thepchatree, 2011, p. 103)
ประเทศไทยในฐานะทีร่ บั บทบาทเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมใหญ่หลายครัง้ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ประเทศมีภาพลักษณ์ความเป็นผูน้ ำ�
ของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถผลักดันเรื่องส�ำคัญ อาทิ กฎบัตร
อาเซียน ทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั ส่วนรวมและประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ก็ยงั อยู่
ในภาวะทีม่ คี วามเสีย่ งเนือ่ งจากประชาชนในหลายภาคส่วนยังขาดความรูเ้ รือ่ งอาเซียน
ดังทีน่ กั วิชาการและผูร้ ดู้ า้ นอาเซียนได้วเิ คราะห์ไปแล้วข้างต้น ดังนัน้ จึงต้องตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการเตรียมความพร้อมของคนในทุกภาคส่วนให้เข้าสูก่ ารเป็นประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การให้ความรู้เรื่องอาเซียนสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของ
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ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น องค์กรภาครัฐ ภาคการศึกษา และการให้ความรู้เรื่อง
ดังกล่าวก็สามารถท�ำได้หลายช่องทาง ทางหนึง่ ทีภ่ าครัฐรณรงค์คอื การจัดการให้องค์กร
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ และสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างองค์กรทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยควรจะเป็นองค์กรทีม่ บี ทบาทในการผลักดันและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในเรื่องอาเซียน ทั้งนี้โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
ส�ำหรับการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
นอกจากนี้ ในประเทศไทยได้เกิดความตืน่ ตัวในแนวคิดเรือ่ ง “เมืองสร้างสรรค์”
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มโครงการเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้
คนไทยมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่
โดยน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยมาพัฒนาต่อยอดให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาค
ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีโครงการจะพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพ
เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วประเทศไทยและคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบจาก
จังหวัดที่มีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาที่สามารถน�ำไปพัฒนาสร้างจุดเด่นและมูลค่า
เพิ่มให้แก่สินค้าหรือบริการของจังหวัดซึ่งจะมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
และประเทศชาติ โดยเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการคัดเลือกเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณา
ตัดสินเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์รอบสุดท้ายและได้ประกาศรายชื่อ ๑๐ เมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ได้รับการตัดสิน (Kaewlai, and Janjamlha, 2013,
p. 25)
แนวคิดเรื่องเมืองสร้างสรรค์มีจุดเริ่มต้นมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การสร้างมูลค่าจากพื้นฐาน
ของความคิดสร้างสรรค์มคี วามสัมพันธ์กบั การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ อย่างต่อเนื่อง
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำ� หนดกลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ ๔ กลุม่
๑๕ อุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ๑) กลุ่มเมืองสร้างสรรค์: แนวทางการพัฒนาเมือง
จากสินทรัพย์สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทยมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ประกอบด้วย
งานฝีมือและหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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๒) กลุ่มศิลปะ ประกอบด้วย ศิลปะการแสดง งานทัศนศิลป์ ๓) กลุ่มสื่อ ประกอบด้วย
ภาพยนตร์ การพิมพ์ ดนตรีและวิทยุโทรทัศน์ ๔) กลุ่มการออกแบบตามลักษณะงาน
ประกอบด้วยการออกแบบ การโฆษณา แฟชั่น ซอฟต์แวร์ และงานสถาปัตยกรรม การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เป็นอีกหนึ่งนโยบายส�ำคัญที่มีการผลักดันควบคู่กันไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ริเริ่มด�ำเนินนโยบายเมืองสร้างสรรค์ ได้แก่
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) โดยเป็นการด�ำเนินกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อให้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส�ำเร็จเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วย ๓
องค์ประกอบส�ำคัญ คือ การพัฒนาผูป้ ระกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur)
การพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์ (Creative Knowledge) และการพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ (Creative City) และโดยเป็นการก�ำหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล (Kaewlai, and Janjamlha,
2013, p. 21) นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีการ
ก�ำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ใน ๒ ประการ คือ
เพือ่ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม รวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
‘พิพิธภัณฑ์และหอศิลปะร่วมสมัย’ มีความส�ำคัญต่อประเทศชาติในฐานะ
ทีเ่ ป็นแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีม่ บี ทบาทในการให้การศึกษา
เรื่องราวร่วมสมัยแก่สังคมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับการใช้ชีวิต
ของประชาชนในสังคม รวมทั้งยังเป็นแหล่งบันทึก นําเสนอ และเก็บสะสมงานทาง
ศิลปะทุกแขนง ตลอดจนมีบทบาทเป็นสถาบันทีม่ มี าตรฐานการจัดแสดงและด�ำเนินงาน
ในระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบว่า พิพิธภัณฑ์และหอศิลปะร่วมสมัย
หลายแห่งยังไม่อาจท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้กับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้อาจเกิดจากปัญหาในด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กร ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีความสนใจ
ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับศิลปะและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะจึงได้ติดตามความ
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เคลือ่ นไหวของวงการศิลปะและการเปลีย่ นแปลงทางสังคมในประเทศและได้ตงั้ ค�ำถามว่า
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย ในประเทศไทยมี ค วามเคลื่ อ นไหวและมี ก าร
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่บริบทเมืองสร้างสรรค์ตามนโยบายของประเทศหรือไม่
อย่างไร รวมทั้งเมื่อประเทศเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนแล้ว พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยมีความพร้อมทางด้านต่าง ๆ หรือไม่
ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับนโยบาย และถ้ามีแผนและการเตรียมความพร้อมดังกล่าว
พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยแต่ละแหล่งมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร หรือ
ถ้ายังมิได้มีแผนดังกล่าวจะมีวิธีการวางแผนพัฒนาแนวทางและรูปแบบการบริหาร
จัดการงานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยให้เข้าสูบ่ ริบทเมืองสร้างสรรค์และประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียนต่อไปอย่างไร 		
ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาและส�ำรวจรูปแบบของการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศ ๔ กลุ่มได้แก่ ๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ
บริหารจัดการโดยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) พิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ประจําจังหวัด บริหารจัดการโดยภาครัฐที่มีบทบาทใน ๔ ภาคของประเทศไทย
๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยภาคการศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัย และ ๔) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน บริหารจัดการโดยภาคเอกชน
การแบ่งกลุ่มดังกล่าว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งตามลักษณะของการบริหารงานร่วมกับ
ลักษณะของผูบ้ ริหารจัดการเป็นตัวก�ำหนดเพือ่ ให้สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เนือ่ งด้วย
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยทั้ง ๔ กลุ่มนี้เป็นองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งราวในสังคม
ไปสู่ประชาชน		
ผู้วิจัยก�ำหนดแผนไว้ เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นลง จะน�ำเสนอรายงานการวิจัยที่
ระบุรูปแบบในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยใน
ช่วงทีป่ ระเทศเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน รวมทัง้ เสนอแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยโดยอาศัยการวิเคราะห์
จากแนวคิดทฤษฎีการจัดการหอศิลป์ร่วมกับแนวคิดเรื่องเมืองสร้างสรรค์และการเข้า
สู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเป็นฐาน
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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จากประเด็นปัญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงน�ำมาตัง้ เป็นชือ่ งานวิจยั ในหัวข้อ “แนวทาง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมือง
สร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน” ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า งานวิจยั
ในหัวข้อดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่ควรได้รับการส่งเสริมให้ท�ำการศึกษา เนื่องจากเป็น
ความส�ำคัญเร่งด่วนของประเทศทีจ่ ะได้ทำ� การส�ำรวจถึงสภาพและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
หน่วยงานและองค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับศิลปวัฒนธรรมว่ามีความตระหนักถึงบทบาท
ของตนและความส�ำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
พื้นที่ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์รวมทั้งตระหนักถึงการก้าวเข้าสู่ความเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนหรือไม่ และมีปัญหาอุปสรรคใดในการบริหาร
จัดการองค์กรเพือ่ เผยแพร่และส่งเสริมความรูใ้ นบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองสร้างสรรค์
และประชาคมอาเซียนไปสู่ประชาชนในประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย
๑) เพื่อระบุรูปแบบในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัย
ในประเทศไทยในช่วงที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน		
๒) เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน” มีขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี้
๑) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ โดยอาศัยแนวคิด
ของการแบ่งประเภทของ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ในประเทศไทยตามข้อเสนอของวิโชค
มุกดามณี (Mukdamanee, 2017) นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะของไทย
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โดยทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวอาศัยเกณฑ์การแบ่งตามลักษณะของการบริหารงานร่วมกับ
ลักษณะของผู้บริหารจัดการเป็นตัวก�ำหนด โดยเก็บข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ร่วมสมัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่มีบทบาทส�ำคัญใน ๔ ภาค
ของประเทศไทยจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า ๓๐ แหล่ง ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ บริหารจัดการโดยภาครัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ดังกล่าวนีเ้ ป็นพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์ทอี่ ยูใ่ นการควบคุมดูแล บริหารจัดการโดยรัฐบาล เป็นหอศิลป์หลักทีม่ คี วาม
สําคัญระดับชาติ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มที่ ๒ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด บริหารจัดการโดยภาครัฐ
ที่มีบทบาทใน ๔ ภาคของประเทศไทย กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มดังกล่าวนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีบทบาทส�ำคัญและอยู่ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการ
โดยหน่วยงานระดับจังหวัดหรือส่วนราชการในระดับท้องถิ่น หรือบริหารจัดการโดย
วัฒนธรรมจังหวัดและเทศบาลแต่ละจังหวัด
กลุ่มที่ ๓ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยภาค
การศึกษา กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่างในกลุม่ ดังกล่าวนี้ เป็นหอศิลป์ทอี่ ยูใ่ นการควบคุมดูแล
บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มที่ ๔ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์เอกชน บริหารจัดการโดยภาคธุรกิจเอกชน
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มดังกล่าวนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่อยู่ในการควบคุม
ดูแล บริหารจัดการโดยบุคคล สมาคม องค์กร หรือบริษัทเอกชน
ทั้งนี้ผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย ได้แก่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญประเภทผูอ้ ำ� นวยการ เจ้าของ ภัณฑารักษ์ หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในกลุม่ งาน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๒) ขอบเขตด้านพื้นที่ในการด�ำเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขอบเขตด้านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์ร่วมสมัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่มีบทบาทส�ำคัญใน
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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๔ ภาคของประเทศไทย
๓) ขอบเขตด้านเวลาในการด�ำเนินงานวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ก�ำหนดเวลาในการศึกษาครัง้ นีใ้ นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถงึ
กันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดส�ำคัญต่อ
การศึกษาวิจยั ทัง้ สิน้ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑ ) แนวคิดเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ ๒) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ๔) แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองสร้างสรรค์ ๕) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและหอศิลป์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์
ท�ำให้ผู้วิจัยเข้าใจสภาพของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและหอศิลป์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการการด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เพื่อน�ำ
ไปสู่การเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ในประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนและนโยบายเมืองสร้างสรรค์ เพือ่ น�ำมาเป็นฐานค้นคว้าทิศทางของ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยให้ไปสูบ่ ริบทเมือง
สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ
ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

178

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริหารจัดการ ในบทความวิจัยฉบับนี้ หมายถึง กลวิธี กระบวนการ
ในการบริหารและจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยที่ปรากฏในกลุ่มงาน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทย
เมืองสร้างสรรค์ ในบทความวิจัยฉบับนี้ หมายถึง เมืองที่เอื้อต่อการท�ำงาน
ในเชิงสร้างสรรค์ การมีปฏิสัมพันธ์และการจัดหาพื้นที่เพื่อการแสดงออกของกลุ่ม
คนท�ำงานสร้างสรรค์ “เมือง” ที่มีความพร้อมส�ำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ประชาคมสั ง คมวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ในบทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ หมายถึ ง
ประชาคมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสิ่งแวดล้อม
ทีด่ มี คี วามรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศ
สมาชิกในด้านความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระดับภูมิภาคร่วมกัน

แผนการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยก�ำหนดขั้นตอนของการท�ำวิจัยโดยแบ่งออกเป็น ๘ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ก�ำหนดปัญหาของการวิจัย					
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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๒. การทบทวนเอกสาร บทความ ต�ำรา และรายงานการวิจัย
๓. การตั้งสมมติฐานของการวิจัย
๔. การออกแบบวิจัย
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๖. การวิเคราะห์ข้อมูล
๗. การตีความข้อมูล
๘. การเขียนรายงานวิจัย และจัดท�ำรูปเล่ม

วิธีด�ำเนินการวิจัย
หลักการเลือกวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Report)
และการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้
ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants) งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน�ำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธี
การพรรณนาวิเคราะห์ประกอบภาพถ่ายและผังโครงสร้างวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และเป็นการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการ รวมถึงมีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และก�ำหนด
ขอบเขตในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญประเภทผู้อ�ำนวยการ ภัณฑารักษ์หรือ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ ่ ม งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย ในพื้ น ที่ เ ขต
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่มีบทบาทใน ๔ ภาคของประเทศไทย จ�ำนวนไม่ต�่ำ
กว่า ๓๐ แหล่ง ดังนี้
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๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ บริหารจัดการโดยภาครัฐในเขตกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑล คือ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่อยู่ในการควบคุมดูแล บริหาร
จัดการโดยรัฐบาล เป็นหอศิลป์หลักที่มีความสําคัญระดับชาติตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน ๔ แห่ง
๒) พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด บริหารจัดการโดยภาครัฐทีม่ บี ทบาท
ใน ๔ ภาคของประเทศไทยคือ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีบทบาทส�ำคัญและอยู่ในการ
ควบคุมดูแล บริหารจัดการโดยหน่วยงานระดับจังหวัดหรือส่วนราชการในระดับ
ท้องถิ่น หรือบริหารจัดการโดยวัฒนธรรมจังหวัดและเทศบาลแต่ละจังหวัด จ�ำนวน
๕ แห่ง
๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยภาคการศึกษา
คือ หอศิลป์ที่อยู่ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษา จ�ำนวน ๕ แห่ง
๔) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน บริหารจัดการโดยภาคธุรกิจเอกชน คือ
พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ทอี่ ยูใ่ นการควบคุมดูแล บริหารจัดการ โดยบุคคล สมาคม องค์กร
หรือบริษัทเอกชน จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า ๑๕ แห่ง
สถานที่ท�ำการทดลอง/เก็บข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน” ผู้วิจัยลงพื้นที่โดยแบ่งตามกลุ่มดังนี้
กลุ่ม ๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ บริหารจัดการโดยภาครัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�ำเนิน
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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กลุ่ม ๒ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด บริหารจัดการโดยภาครัฐที่มี
บทบาทใน ๔ ภาค จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
กลุ่ม ๓ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยภาค
การศึกษา จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
หอศิลป์จียี่สิบสาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (G๒๓)
หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUG)
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอศิลป์พระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (CLMTV)
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่ม ๔ พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์เอกชน บริหารจัดการโดยภาคธุรกิจเอกชน
(เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ และ หอศิลป์เอกชนในประเทศไทยมีความหลากหลาย) ผู้วิจัยจึง
ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะ และท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ ๓ ตัวอย่าง โดยมีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า ๑๕ แห่ง โดยเลือกจาก
รายชื่อต่อไปนี้
๔.๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนกลุ่มสมบัติสะสม ได้แก่
		 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA (Museum of Contemporary)
		 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ (The Bangkok Sculpture Center)		
		 หอศิลป์ใหม่เอี่ยม (Maiiam Museum)
๔.๒ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มมุ่งขายงานเชิงพาณิชย์ ได้แก่
		 ๔.๒.๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มทุนไทย
			
สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
			
ซีวีเอ็น อาร์ต แกลเลอรี (CVN Art Gallery)
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น�ำทองแกลเลอรี่
		 ๔.๒.๒ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มทุนต่างชาติ
			
อักโกะ แกลเลอรี (Akko Gallery)
๔.๓ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบ้านศิลปิน ได้แก่
		 พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ ถวัลย์ ดัชนี
		 แกลเลอรีซีสเคป
		 มณเฑียรอาร์เตอลิเย (Montien Atelier)
๔.๔ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการโดยมูลนิธิและธนาคารต่าง ๆ
ได้แก่
			 หอศิลป์กรุงไทย
			 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จังหวัดภูเก็ต
ด้วยงานวิจยั เรือ่ งแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับ ผู้วิจัยจึงเน้นการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Report) และการวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Research) และสื่อโสตทัศนวัสดุ (Auditory & Visual Medias) ทั้งนี้
การศึกษาของผู้วิจัยมี ๓ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ ส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อออกแบบการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อออกแบบการวิจัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ การเก็บข้อมูลส�ำคัญในการออกแบบการวิจัย ในครั้งแรกผู้วิจัยศึกษา
และส�ำรวจข้อมูลของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในเอกสารและข้อมูลที่เผยแพร่
ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นท�ำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและตั้ง
ค�ำถามว่า การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยในประเทศไทยมีการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูบ่ ริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนหรือไม่ และถ้ามีแผนและการเตรียมความพร้อมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วม
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
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สมัยแต่ละแหล่งมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร และถ้ายังมิได้แผนดังกล่าว
จะมีการวางแผนในการพัฒนาแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์รว่ มสมัยให้เข้าสูบ่ ริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนต่อไปอย่างไร โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและส�ำรวจรูปแบบของการบริหาร
จัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศ ๔ กลุ่มได้แก่ ๑) พิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์แห่งชาติ บริหารจัดการโดยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๒) พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ประจาํ จังหวัด บริหารจัดการโดยภาครัฐทีม่ บี ทบาทใน ๔ ภาค
ของประเทศไทย ๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย บริหารจัดการโดยภาค
การศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย และ ๔) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน บริหารจัดการ
โดยภาคเอกชน เนื่องจากทั้ง ๔ กลุ่มเป็นองค์กรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเผยแพร่และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในสังคมไปสู่ประชาชนในประเทศ
จากประเด็นค�ำถามดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงน�ำมาตัง้ เป็นประเด็นในการศึกษา
โดยมีหัวข้อการวิจัยคือ “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน” โดยผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ๔ แนวคิดที่เกี่ยวข้องดังนี้เพื่อมาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการท�ำวิจัย
๑) แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ เพือ่ น�ำมาท�ำความ
เข้าใจกับสภาพของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะและหอศิลป์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 		
๒) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ เพื่อน�ำมาท�ำความ
เข้าใจกับกระบวนการการด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในประเทศไทยและ
เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ใน
ประเทศไทย
๓) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เพือ่ น�ำมาอธิบายและหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์ร่วมสมัยให้เข้ากับบริบทของอาเซียนในปัจจุบัน				
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๔) แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับเมืองสร้างสรรค์ เพือ่ น�ำมาเป็นฐานในการ
ค้นคว้าทิศทางของพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัย
ให้ไปสู่บริบทเมืองสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ
ระยะที่ ๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบค�ำถามการวิจัย
ระยะนี้เป็นช่วงเวลาด�ำเนินการวิจัย ภายหลังจากการเก็บข้อมูลในระยะที่ ๑
ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือเป็น “แบบสัมภาษณ์” ทีใ่ ห้ผวู้ จิ ยั ได้สง่ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจคุณภาพของเครือ่ งมือก่อนน�ำไปใช้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญเป็นวิธกี ารหลัก นอกจากนี้
ยังได้เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และได้จดบันทึกอย่างละเอียด
ตลอดจนบันทึกข้อมูลภาพถ่ายเพื่อน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป โดยทั้งนี้
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ด� ำเนิ น การวิ จั ย จากเอกสารที่ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยซึ่งการศึกษาข้อมูลส่วนนี้
เป็นการศึกษาที่ไม่จ�ำกัดพื้นที่สนามขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ และบริบทของการวิจัย อย่างไรก็ตาม พื้นที่หลักในการเก็บข้อมูล คือ
ข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญประเภทผู้อ�ำนวยการ ภัณฑารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในกลุ ่ ม งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย ในพื้ น ที่ เ ขตกรุ ง เทพมหานคร และ
ต่างจังหวัดที่มีบทบาทใน ๔ ภาคของประเทศไทย รวมไปถึงข้อมูลสื่อโสต ทัศนวัสดุ
ประกอบด้วยข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว รวมถึงภาพและข้อความที่ปรากฏ
ในสื่อออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ระยะที่ ๓ การตีความข้อมูลและเขียนรายงานวิจัย
ระยะนี้เป็นช่วงเวลาภายหลังเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลโดยเครื่องมือแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน�ำผลการสัมภาษณ์มาตีความข้อมูล โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมกับงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยและแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์เพื่อน�ำมาตีความและท�ำการวิเคราะห์ และเมื่อ
กระบวนการตีความและวิเคราะห์ผลการศึกษาเสร็จสิ้นผู้วิจัยจะเขียนรายงานวิจัย
เพื่อเผยแพร่ในล�ำดับสุดท้าย
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการท�ำงาน
สนาม และเครื่องมือบันทึกข้อมูลโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
๑. แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค�ำตอบให้กับค�ำถามการวิจัยที่ได้ตั้งไว้
โดยในแบบสัมภาษณ์จะก�ำหนดประเด็นค�ำถาม หรือรายการค�ำถามเรียงล�ำดับไว้แล้ว
ก่อนที่จะสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
ตอนที่ ๒ รูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยใน
ปัจจุบัน
ตอนที่ ๓ ทัศนะเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์
ร่วมสมัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตอนที่ ๔ ทัศนะเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์
ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นควบคู่กับการบันทึกเสียงผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ ภายหลังจากได้ขอ้ มูลมาเป็นทีเ่ รียบร้อยในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั
ได้นำ� ข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี เพื่อน�ำไปตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
๒. แบบบันทึกการท�ำงานสนาม
แบบบันทึกการท�ำงานสนาม เป็นแบบบันทึกเพื่อการท�ำงานสนามส่วนตัว
มีโครงสร้างหลัก คือ วัตถุประสงค์การวิจัยและแผนการวิจัย (กิจกรรม/ช่วงเวลา)
ในสมุดบันทึกประกอบด้วย รายนามบุคคลที่เกี่ยวข้อง สถานที่อยู่ ที่ท�ำงาน/หมายเลข
โทรศัพท์/Email address การติดต่อนัดหมาย แนวทางการสังเกต แนวทางการ
สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลภาพถ่าย วางแผนการท�ำงาน ก�ำหนดการ ก�ำหนดจุดประสงค์
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การท�ำงานในแต่ละวัน การทบทวนการท�ำงานในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือนและช่วงระยะ
ของงาน หมายเหตุ การท�ำงาน การบันทึกการติดต่อนัดหมายและค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยใช้
สมุดบันทึกการท�ำงานทุกวัน เพื่อทบทวน ประเมินผล พิจารณากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
วัน/สัปดาห์/เดือนถัดไปซึง่ จะได้วางแผนอย่างต่อเนือ่ งต่อไป สมุดบันทึกการท�ำงานจะ
ถูกใช้ควบคู่ไปกับการจดบันทึกรายละเอียดในกระดาษบันทึกข้อมูลแต่ละด้าน พร้อม
การระบุแหล่งอ้างอิง และจะเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารข้อมูลวิจัยอย่างเป็นหมวดหมู่
๓. เครื่องมือบันทึกข้อมูลโสตทัศนวัสดุ
เครื่องมือสื่อโสตทัศนวัสดุ คือ กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ประกอบเสียงและเครือ่ งบันทึกเสียง ใช้สำ� หรับการเก็บข้อมูลโสตทัศนวัสดุทวั่ ไป ความ
เข้มข้นในการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกโสตทัศนวัสดุจะอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูล
ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ที่ จ ะได้ น� ำ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ ไ ด้ อ ย่ า งถี่ ถ ้ ว นในช่ ว งของ
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก และด้วยวิธีการสังเกตและ
จดบันทึกลงในแบบบันทึก รวมถึงมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเชือ่ มโยงกับแนวคิด ทฤษฎี
ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษาและน�ำเสนอไว้ในบทที่ ๒ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลายและ
เพียงพอต่อการตอบค�ำถามในแต่ละประเด็นของวัตถุประสงค์การวิจัย

การน�ำเสนอผลการวิจัย
ผู้วิจัยน�ำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ประกอบ
ภาพถ่ายและตารางโดยเรียบเรียงและน�ำเสนอตามล�ำดับวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

สรุปผลการวิจัย						
จากการวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน” โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญประเภท
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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ผู้อ�ำนวยการ เจ้าของ ภัณฑารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ร่วมสมัย ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ ๒) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ประจําจังหวัด ๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย และกลุ่มที่ ๔ พิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์เอกชน ในสองประเด็นหลัก ได้แก่
๑) รู ป แบบในการบริ ห ารจั ด การงานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย ใน
ประเทศไทยในช่วงที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
๒) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังนี้			
สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ ๑: รูปแบบในการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน
ก่อนที่ผู้วิจัยจะสรุปผลการวิจัย ในประเด็นรูปแบบในการบริหารจัดการงาน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยในช่วงที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน ผู้วิจัยจะขออธิบายถึงแนวคิดการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียนและแนวคิดเรื่องเมืองสร้างสรรค์เสียก่อนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยเบื้องต้นจะขออธิบายให้เห็นถึงความส�ำคัญของการเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดังนี้
“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” คือ นโยบายทีม่ เี ป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้
ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความเป็นประชาคมอาเซียนให้มีความคุ้นเคยต่อกัน
และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนในรัฐภาคีอาเซียน
มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน โดยแสวงหาอัตลักษณ์รว่ มกัน เพือ่ ทีจ่ ะสร้างสังคมแห่ง
การแบ่งปันและใส่ใจระหว่างกัน (building a caring and sharing society) รวมทั้ง
ท�ำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ดีขึ้นด้วย ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เน้นให้ความส�ำคัญในประเด็นของทรัพยากรมนุษย์
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนท�ำให้

188

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

เกิดความกลมเกลียวในหมู่ประชาชนอาเซียน (http://www.siamintelligence.com/
asean-socio-cultural-community-ascc-blueprint)
“เมืองสร้างสรรค์” คือพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ เ อื้ อ ให้เ กิด กระบวนการใช้ค วามคิด สร้ า งสรรค์ การส่ งเสริ ม ศิ ลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นฐานของการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ของเมือง เป็นกลไกส�ำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน แนวทางพัฒนา
เมือง จึงต้องประกอบด้วยนโยบาย แผนงานการลงทุนจากภาครัฐ และความร่วมมือ
จากประชาชนท้องถิ่น (http://www.bacc.or.th/event/BACC-Art-Talk-201 5-1.
html)
จากค�ำอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในการเข้าสู่ประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน เป็นแนวคิดที่ศึกษาความสัมพันธ์และความเคลื่อนไหวของ
ศิลปะกับความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ท�ำให้สามารถเห็นความเชือ่ มโยงของศิลปะ
กับมิติของความร่วมมือในประชาคมอาเซียน โดยมีเมืองและองค์กรที่มีบทบาทหรือ
มีสว่ นเกีย่ วข้องและสนับสนุนศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ทที่ ำ� หน้าที่
เป็นศูนย์ในการเป็นแหล่งรวมของการเกิดกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือ
ในทุกมิติ การวิจัยในประเด็นดังกล่าวนี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำความเข้าใจกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ บทบาทของเมือง และความเป็น
หนึ่งเดียวในอาเซียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยให้เข้ากับบริบทของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อไป		
จากการด�ำเนินการวิจัยโดยท�ำการส�ำรวจรูปแบบการบริหารจัดการงาน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในปัจจุบันโดยก�ำหนดประเด็นย่อยในการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่
๑. การบริหารจัดการด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์
๒. การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้
๓. การบริหารจัดการด้านระบบการท�ำงานภายในองค์กรและบุคลากร
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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๔. การบริหารจัดการด้านพื้นที่
๕. การบริหารจัดการด้านการจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์
ผลการวิ จั ย พบว่ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ป์ ร ่ ว มสมั ย แต่ ล ะกลุ ่ ม มี รู ป แบบ
การบริหารจัดการ ทีม่ คี วามเหมือนและแตกต่างกันในแต่ละกรณี โดยสามารถแจกแจง
และอธิบายเป็นประเด็น ดังนี้
๑) กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ 			
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติทุกแหล่ง ที่มีบริหาร
จัดการโดยภาครัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ทอี่ ยูใ่ น
การควบคุมดูแล บริหารจัดการโดยรัฐบาล และเป็นหอศิลป์หลักที่มีความส�ำคัญระดับ
ชาติตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์ ที่มีการก�ำหนดทิศทางไปในท�ำนองเดียวกัน กล่าวคือ
“ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะในระดับชาติ และเป็นแหล่งเผยแพร่
และพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาคนในชาติ รวมถึงมุ่งพัฒนาหอศิลป์ให้ไปสู่มาตรฐานสากล” อย่างไรก็ตามจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ภายในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ
กลั บ พบว่ า มี เ พี ย งพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ศิ ล ป์ พี ร ะศรี อนุ ส รณ์ ที่ มี ก ารระบุ
การบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนโดยระบุไว้ในวิสัยทัศน์ขององค์กรว่า จะ
“มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสู่ประชาคม
อาเฃียน” ส�ำหรับในด้านพันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ากลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติส่วนใหญ่ มีบริหารจัดการด้านพันธกิจ
และเป้าหมายโดยก�ำหนดบทบาทหน้าที่หลักไว้คล้ายคลึงกัน คือ รวบรวม อนุรักษ์
ศึกษา พัฒนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย อย่างไรก็ตาม จากการวิจัย
พบว่า ในการก�ำหนดพันธกิจมีกรณีศกึ ษาหนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือ หอศิลป์รว่ มสมัยราชด�ำเนิน
ที่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์และอาจเป็นแนวทางที่ช่วยพัฒนา
ประเทศในเชิงเศรษฐกิจ กล่าวคือ ได้ระบุในพันธกิจหลักขององค์กรไว้ว่า “น�ำงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ” ซึ่งเป็นการก�ำหนดพันธกิจที่มี
ทิศทางในลักษณะที่น่าจะสอดคล้องกับนโยบายเมืองสร้างสรรค์			
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การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้ในกลุม่ พิพธิ ภัณฑ์และ
หอศิลป์แห่งชาติ เป็นการรับงบประมาณจากภาครัฐเพือ่ น�ำมาบริหารจัดการ แต่มกี รณี
ที่น่าสนใจในด้านการจัดหารายได้ คือ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการ
จัดตั้ง มู ล นิ ธิ ขึ้ นโดยมีค วามตั้ง ใจในการจัด หารายได้ให้ มี อัต ราส่ วนที่ เพิ่ ม ขึ้ นอย่ าง
เหมาะสม เพื่อให้สามารถมีทุนเพียงพอในการด�ำเนินงานและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน
ระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างช่องทางการเข้ามาเป็นส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหอศิลป์กรุงเทพฯ จากภาคเอกชนในการจะสร้าง
หอศิลป์กรุงเทพฯ ให้เป็นสถาบันทางศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
การบริหารจัดการด้านระบบการท�ำงานภายในองค์กรและบุคลากรในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติส่วนใหญ่มีการบริหารงานในลักษณะที่มีระดับการ
กระจายอ�ำนาจในระบบราชการที่เป็นระดับชั้น แต่ในกรณีของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครมีการบริหารในรูปของกรรมการมูลนิธิ ซึง่ เรียกว่าเป็นบอร์ดใหญ่ เป็น
ผู้ให้นโยบายแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหาร ซึ่งจะประชุมทุกเดือน กรรมการ
บริหารจะท�ำงานใกล้ชดิ กับส�ำนักงาน คอยให้คำ� แนะน�ำ (supervise) และจะเป็นผูท้ ดี่ แู ล
งบประมาณด้ ว ย และเป็ น ผู ้ ท� ำให้ น โยบายหรื อ แผนงานเป็ น ไปตามนโยบายหรื อ
ว่าเป็นผู้ก�ำกับดูแล เป็นต้น จากการวิจัยยังพบว่า กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ
ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการด้านอัตราก�ำลังคน รวมทั้งยังขาดบุคลากรผู้มี
ความรู้ความช�ำนาญในด้านการท�ำงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
งานในองค์กร การบริหารจัดการด้านพื้นที่ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ
ส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนไปจากอดีต โดยในหลายที่มีแผนการบูรณะ
และซ่อมแซม ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีท่ างเลือกให้ผเู้ ข้าชมได้ใช้บริการ
นอกเหนือจากพื้นที่จัดแสดงงานนิทรรศการแล้ว พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติยัง
เริ่ ม ให้ ค วามสนใจเพิ่ ม พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรมและให้ บ ริ ก ารประชาชนในลั ก ษณะ
เฉพาะทางมากขึ้น รวมทั้งเปิดพื้นที่เพื่อหารายได้ให้เข้ามาเลี้ยงองค์กรมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามการจัดการด้านพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหาเรื่องต่าง ๆ อาทิ การขาดผู้รู้
ในด้านการบูรณะและซ่อมแซมสถานที่เพื่อให้เอื้อกับการชมงาน การขาดงบประมาณ
ปรับปรุง ท�ำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ชมได้ การบริหารจัดการด้าน
การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติมี
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
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การด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ปรากฏในหลายช่องทาง ในกรณีของหอศิลป์กรุงเทพฯ
มีการสร้างสรรค์การจัดการโดยน�ำระบบ การติดป้ายหรือ tag มาใช้ในการจัดระบบ
และแยกประเภทของเนื้อหาและรูปแบบของงานนิทรรศการ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการที่น่าสนใจ
๒) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด 			
จากการวิจัยพบว่า กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด ที่มีการบริหาร
จัดการโดยภาครัฐที่มีบทบาทใน ๔ ภาค ของประเทศไทยและอยู่ในการควบคุมดูแล
บริหารจัดการโดยหน่วยงานระดับจังหวัดหรือส่วนราชการในระดับท้องถิน่ หรือบริหาร
จัดการโดยวัฒนธรรมจังหวัดและเทศบาลแต่ละจังหวัดมักมีการบริหารจัดการด้าน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ทแี่ สดงให้เห็นการก�ำหนดแนวทาง
ให้เป็น “แหล่งเรียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์ วิถชี วี ติ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของจังหวัด นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัดส่วนใหญ่ ยังเกิดขึ้นจาก
นโยบายและยุทธศาสตร์ทต่ี อ้ งการให้พพิ ธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัดเป็นส่วนหนึง่
ของการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”
โดยจังหวัดที่เป็นผู้น�ำที่ส�ำคัญในการผลักดันและวางนโยบายดังกล่าวได้แก่ กระบี่
ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ จากการวิจัยยังพบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา เป็นหน่วยงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับนโยบายการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของไทย โดยระบุชัดเจนในวิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑสถานว่า “มุ่งเน้น
พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน”
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์ส่วนใหญ่จะได้รับงบประมาณประจ�ำจากหน่วยราชการที่เป็นต้นสังกัด
งบประมาณหลักมาจากกรมศิลปากร และเงินงบประมาณจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและมีรูปแบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้จาก
แหล่งต่าง ๆ ได้แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชม และให้เช่าพื้นที่ในการจัดงาน
การบริหารจัดการด้านระบบการท�ำงานภายในองค์กรและบุคลากรในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจ�ำจังหวัดส่วนใหญ่มีก�ำหนดนโยบายการบริหารองค์กร
ที่ชัดเจน มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร มีการติดตาม
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ประเมินผลการท�ำงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มงาน
การบริหารจัดการด้านพื้นที่ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์จังหวัดส่วนใหญ่
มีการบริหารจัดการพื้นที่แบ่งเป็น ๓ ส่วนหลักคือ พื้นที่ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ
พื้นที่จัดกิจกรรมที่ร่วมกับจังหวัด และพื้นที่หารายได้
การบริห ารจัด การด้านการจัด กิจกรรม และการประชาสั ม พั นธ์ ในกลุ ่ ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ประจ�ำจังหวัดมีการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ปรากฏในหลาย
ช่องทาง กรณีที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างเช่นกรณีของพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑) การจัดท�ำแผ่นพับน�ำชมภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกเผยแพร่ให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ท ราบข้ อ มู ล การจั ด แสดงโบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ประวั ติ ศ าสตร์
ความเป็นมา สถานที่ตั้ง และการติดต่อประสานงานในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ
๒) การจัดท�ำเว็บไซด์พิพิธภัณฑสถาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดขึ้น
๓) การเปิด Facebook เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกภายนอก รวมทั้งใช้เป็น
ช่องทางในการเสนอข่าวสารกิจกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การเป็นตัว
เชื่อมข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ์
๔) การสร้างเครือข่ายประเภทกลุม่ คนทัง้ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และ
องค์กรต่าง ๆ ท�ำให้เครือข่ายดังกล่าวมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรม และสร้าง line
กลุ่มเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
๕) ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือราชการ เพื่อเชิญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ
กับหน่วยงานภายในกรมศิลปากร และหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
๖) มีการประสานงานกับกรมศิลปากร กลุ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
การส่งข้อมูลกิจกรรมในแต่ละเดือนและในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้กรมศิลปากรได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย
จากการวิจยั พบว่า กลุม่ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย ทีม่ กี ารบริหาร
จัดการโดยภาคการศึกษา หรือเป็นหอศิลป์ที่อยู่ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการโดย
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบันอุด มศึกษา มีการบริห ารจัดการด้ า นวิ สัย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีจุดร่วมกันคือ “ก่อตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม มีลักษณะของการเป็นแหล่งเชื่อมโยง ประสานให้
ความรูแ้ ละเป็นพืน้ ทีใ่ ห้กบั คนรุน่ ใหม่ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์” อย่างไรก็ตามจาก
การวิจยั พบว่า พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ในกลุม่ ทีต่ งั้ อยูใ่ นมหาวิทยาลัยมีวสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ให้ความสนใจกับการสร้างเครือข่ายกับกลุ่ม
ประเทศสมาชิกในอาเซียน หลายมหาวิทยาลัยได้มีนโนยายน�ำร่องก่อนที่การประกาศ
ของภาครัฐที่จะให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน กรณีที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่ายได้แก่ หอศิลป์พระพิฆเนศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นการสานสร้างเครือข่าย
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมของ CLMTV หรือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง เป็นต้น
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้ในกลุม่ พิพธิ ภัณฑ์และ
หอศิลป์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะได้รบั งบประมาณประจ�ำจากรายได้ของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นต้นสังกัด
การบริหารจัดการด้านระบบการท�ำงานภายในองค์กรและบุคลากรในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยมีก�ำหนดนโยบายการบริหารองค์กรที่มาจาก
ผู้บริหารแต่ละสถาบัน และแผนการด�ำเนินงานจะขึ้นอยู่กับการให้ความส�ำคัญ และ
การปรับเปลี่ยนการบริหารในแต่ละช่วงเวลา
การบริหารจัดการด้านพื้นที่ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย
จัดการโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พื้นที่นิทรรศการ
หมุนเวียน พื้นที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และพื้นที่หารายได้
การบริห ารจัด การด้านการจัด กิจกรรม และการประชาสั ม พั นธ์ ในกลุ ่ ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยมีการด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ปรากฏในหลาย
ช่องทางทีท่ นั สมัยเช่นเดียวกับพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ในกลุม่ อืน่ ๆ แต่มแี นวคิดทีน่ า่ สนใจ
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อย่างกรณีของหอนิทรรศการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจ
เพื่อพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืน อย่างการเสนอแนวคิด ๓ โครงการที่เป็น
พลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) โครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว (BRANDNEW Art
Project) ๒) โครงการศิลปะร่วมสมัยเอเชีย (Contemporary Art in Asia) และ
๓) โครงการศิลปินไทยที่ก�ำลังน่าจับตามอง (Thai Artist NOW) เป็นต้น
๔) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน ที่มีการบริหารจัดการ
โดยภาคธุรกิจเอกชน อยู่ในการควบคุมดูแล บริหารจัดการ โดยบุคคล สมาคม องค์กร
หรือบริษัทเอกชน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนมีความหลาก
หลายจึงได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยดังนี้
๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนกลุ่มสมบัติสะสม
๒) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มมุ่งขายงานเชิงพาณิชย์
		 ๒.๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มทุนไทย
		 ๒.๒) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มทุนต่างชาติ
๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบ้านศิลปิน
๔) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการโดยมูลนิธิธนาคารต่าง ๆ
การบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์
ของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี้มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่หลากหลายและมีความแตกต่างตามวัตถุประสงค์เริ่มต้น
ของการก่อตั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่และเก็บข้อมูล
เชิงลึกจนสามารถแยกการบริหารจัดการด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนกลุ่มสมบัติสะสม
		 การบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ
ผู้ก่อตั้งที่มีความต้องการจัดแสดงผลงานที่ตนสะสมให้ออกสู่สายตาของสาธารณะ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ค วามมุ ่ ง หมายที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพยายามของตนในการ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมศิลปินในประเทศไทยให้มีช่องทางในการสร้างสรรค์
งาน และเป็นที่รู้จักในสังคม พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนกลุ่มสมบัติสะสมนี้
ยังก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทแี่ สดงให้เห็นเจตนารมณ์ของผูก้ อ่ ตัง้ ทีต่ อ้ งการท�ำพืน้ ทีใ่ ห้เป็นแหล่ง
รวบรวมงานศิลปะ และสร้างรสนิยมทางศิลปะให้กับคนในสังคม นับว่าพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนกลุ่มสมบัติสะสมนี้มีส่วนในการขับเคลื่อนแวดวงของศิลปะใน
ประเทศไทย และท�ำให้ศลิ ปินไทยสามารถสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนือ่ งและมีสว่ นท�ำให้
ศิลปินรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการท�ำงานให้ออกสู่สังคม พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์
ร่วมสมัยเอกชนกลุ่มสมบัติสะสมที่เป็นผู้น�ำและมีบทบาทส�ำคัญได้แก่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ไทยร่วมสมัย (MOCA) ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ และหอศิลป์ใหม่เอี่ยม เป็นต้น
๒) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มมุ่งขายงานเชิงพาณิชย์
		 ๒.๑) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มทุนไทย
		 การบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหอศิลป์เอกชนในกลุม่ นีแ้ สดงให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ของผูก้ อ่ ตัง้ ทีต่ อ้ งการ
ให้หอศิลป์หรือแกลลอรี่ของตนเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินกับผู้สะสมงานศิลปะหรือ
ลูกค้า โดยจากการวิจยั พบว่า หอศิลป์เอกชนในกลุม่ นีม้ วี สิ ยั ทัศน์และนโยบายทีส่ อดคล้อง
กันในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินในประเทศให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์งาน
และเลี้ยงชีพในฐานะศิลปิน หอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี้ยังมีวิสัยทัศน์ในการเลือกผลงาน
จากศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างงานให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ หอศิลป์
เอกชนในกลุม่ นีท้ เี่ ป็นผูม้ สี ว่ นในการขับเคลือ่ นให้ศลิ ปินไทยยังสามารถด�ำรงชีพอยูไ่ ด้แก่
สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี ซีวีเอ็น และน�ำทองแกลเลอรี่ นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบ
การบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์ในการก่อตั้งหอศิลป์เอกชนของกลุ่มทุนชาวไทยที่ให้
ความส�ำคัญกับนโยบายเมืองสร้างสรรค์ได้แก่ กรณีของ The Jam Factory ซึ่งเป็น
หอศิลป์ทมี่ เี ป้าหมายชัดเจนในการสร้างความเชือ่ มโยงระหว่างพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ คนท�ำงาน
สร้างสรรค์ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยทั้งนี้ระบุว่า หอศิลป์ที่สร้างขึ้นนี้จะ
ช่วยเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการโดยท�ำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่
แห่งความคิด และสร้างบุคลากร รวมทัง้ ธุรกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อันเป็นการสร้างรายได้ให้กับกรุงเทพมหานคร
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		 ๒.๒) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มทุนต่างชาติ
		 การบริ ห ารจั ด การด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ
ผู้ก่อตั้งที่มีจุดเริ่มต้นจากความสนใจในงานศิลปะแต่มีความต้องการหารายได้จาก
การจ�ำหน่ายผลงานศิลปะ เป้าหมายของหอศิลป์ในกลุม่ นีม้ คี วามชัดเจนการด้านพาณิชย์
เนื่องจากมุ่งค้าขายและเก็งก�ำไรเป็นหลัก ผู้บริหารหอศิลป์ในกลุ่มนี้จึงต้องมีวิสัยทัศน์
ทางการตลาด และสามารถประเมิ น สถานการณ์ ด ้ า นการค้ า ในระดั บ สากลได้
จึงจะน�ำพาให้องค์กรสามารถด�ำรงอยู่ได้
๓) พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบ้านศิลปิน
การบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์
ของพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่
ต้ อ งการมี พื้ น ที่ แ สดงออกและสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะของตนให้ อ อกสู ่ ส าธารณะ
มักไม่ได้เริม่ ต้นจากการมีเป้าหมายในเชิงการค้าเป็นหลัก แต่ตอ้ งการพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ตนเอง
มีพื้นที่แสดงออก และสร้างการยอมรับจากสังคม รวมทั้งจากข้อมูลภูมิหลังของ
การก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์กลุม่ นีแ้ สดงให้เห็นถึงความพยายามทีจ่ ะท�ำให้เกิดทาง
เลือกกับผู้ชมและผู้เสพงานในสังคมไทย ที่ภาครัฐยังให้ความส�ำคัญกับวงการศิลปะ
และให้การช่วยเหลือศิลปินอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่เข้าใจถึงการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน
ได้จากงานศิลปะ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มนี้จึงแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการต่อสู้กับภาครัฐในเชิงสัญลักษณ์ และพยายามต่อลมหายใจให้กับ
แวดวงศิลปะไทยร่วมสมัย การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้
ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนใช้งบประมาณประจ�ำจากรายได้ส่วนตัวหรือของ
องค์กรตนเอง
การบริหารจัดการด้านระบบการท�ำงานภายในองค์กรและบุคลากรในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนบริหารจากความถนัดและความจ�ำเป็นแต่ละองค์กร
บุคลากรส่วนใหญ่ท�ำงานได้หลากหลายหน้าที่ และมีความรู้ความช�ำนาญ รวมทั้งได้รับ
การสนับสนุนให้มกี ารเพิม่ พูนความรูใ้ นด้านอืน่ ๆ นอกเหนือไปจากด้านศิลปะ โดยเฉพาะ
ด้านการตลาดและด้านธุรกิจ การบริหารจัดการด้านพืน้ ทีใ่ นกลุม่ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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เอกชน มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับก�ำลังทุนของแต่ละแห่ง การจัดการด้านพื้นที่
มักมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดทางธุรกิจ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองให้
เข้ากับบริบทปัจจุบันเพื่อให้เกิดความอยู่รอด
การบริห ารจัด การด้านการจัด กิจกรรม และการประชาสั ม พั นธ์ ในกลุ่ ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน มีการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจและใช้ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ทอี่ าศัยเครือข่ายของตนเพือ่ สือ่ สารข้อมูลความเคลือ่ นไหว โดย
เฉพาะสื่อออนไลน์
๔) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอศิ ล ป์ ก ลุ ่ ม บริ ห ารจั ด การโดยมู ล นิ ธิ ธ นาคารต่ า ง ๆ
การบริหารจัดการด้านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ของพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการแสดงให้
เห็นถึงความรับผิดชอบในเชิงสังคมของผู้ด�ำเนินธุรกิจและหารายได้จากมวลชนใน
ประเทศ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการโดยมูลนิธิธนาคารจึงมีลักษณะของ
การ “คืนก�ำไรสู่สังคม” อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า กิจกรรมและการให้บริการยัง
มีการให้เผยแพร่ในลักษณะที่มุ่งให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและลูกค้าผู้ใช้บริการ
ของธนาคารเป็นเบื้องแรก แล้วจึงค่อยกระจายออกสู่สาธารณะ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการจัดหารายได้ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์
และหอศิลป์กลุม่ บริหารจัดการโดยมูลนิธธิ นาคารใช้งบประมาณประจ�ำจากรายได้ของ
องค์กรตนเอง
การบริหารจัดการด้านระบบการท�ำงานภายในองค์กรและบุคลากรในกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการโดยมูลนิธิธนาคารมีการบริหารงานโดย
บุคลากรในองค์กร ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการมูลนิธิ และมีการจ้างภัณฑารักษ์เพื่อ
ดูแลและให้ค�ำปรึกษาด้านการจัดนิทรรศการศิลปะ
การบริหารจัดการด้านพื้นที่ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการ
โดยมูลนิธิธนาคาร ใช้พื้นที่ทรัพย์สินของธนาคาร และมักอยู่บนพื้นที่พิเศษส�ำหรับ
รองรับการบริการกลุ่มลูกค้าของธนาคาร
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การบริห ารจัด การด้านการจัด กิจกรรม และการประชาสั ม พั นธ์ ในกลุ่ ม
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลุ่มบริหารจัดการโดยมูลนิธิธนาคาร มีการจัดกิจกรรมที่
เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจธนาคาร และใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่อาศัยเครือข่าย
ของตนเพื่อสื่อสารข้อมูลความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
สรุปผลการวิจัยประเด็นที่ ๒: แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงาน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคม
สังคมวัฒนธรรมอาเซียน
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเพื่อให้ได้
ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยใน
บริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ผลการวิจยั พบว่า พิพธิ ภัณฑ์และ
หอศิลป์รว่ มสมัยแต่ละกลุม่ ตัวอย่างแสดงทัศนะไว้เหมือนและแตกต่างกันโดยสามารถ
แจกแจงเป็นกลุ่มศึกษาดังนี้
ส�ำหรับกลุ่มที่ ๑ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์แห่งชาติ มีการรับนโยบายเมือง
สร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนมาปรับใช้ในการก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยของตน อาทิ กรณีของหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครมีแนวทางการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วม
สมัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยด�ำเนินยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนา
องคาพยพในด้านศิลปะสูส่ ากล ปัจจุบนั หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้มกี ารปรับ
ตัวและพัฒนาให้มคี วามทัดเทียมกับนานาชาติ แต่มจี ดุ เน้นทีก่ ารพัฒนาศิลปะสูอ่ าเซียน
ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
ส�ำหรับกลุม่ ที่ ๒ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ประจําจังหวัด พบว่าการบริหารจัดการ
โดยน�ำเอานโยบายเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาปรับใช้ในการ
ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยของตน แต่ยัง
ไม่ปรากฏแนวทางหรือแผนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจาก
ติดปัญหาในด้านงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์มแี นวคิดและวางแผนให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเรือ่ งอาเซียน
ในระดั บ บุ ค ลากรและสาธารณชน โดยก� ำ หนดแผนการด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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เช่น แผนพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ แผนการปรับปรุงด้านข้อมูล เน้นการบรรยาย
ให้ ส อดรั บ กั บ นโยบาย รวมทั้ ง มี แ ผนการจั ด อบรมบุ ค ลากรภายในและแผนการ
ส่งบุคลากรไปพัฒนากับภายนอก เช่น การอบรมด้านภาษา เป็นต้น ในกรณีของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยายังไม่มีแผนงานโครงการใดต่อเนื่องจาก
นโยบายเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะกรมศิลปากรเอง
ก็ยังไม่มีนโยบายดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน ในเรื่องนโยบายเมืองสร้างสรรค์จึง
เป็นการปรับตัว โดยก�ำหนดแนวความคิดและนโยบายขึ้นมาเองตามภารกิจหลักและ
งานโครงการตามวาระเท่านั้น ยังไม่ปรากฏการวางแผนและด�ำเนินการตามนโยบาย
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติแต่ละแห่ง
ในกรณีของกลุ่มที่ ๓ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ในมหาวิทยาลัย พบว่าบริหาร
จั ด การโดยรั บ นโยบายเมื อ งสร้ า งสรรค์ แ ละการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นมาปรั บ
ใช้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยของตน
แต่การให้ความส�ำคัญจะขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของผูบ้ ริหารทีเ่ ล็งเห็นถึงการวางสถานะ
ของพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์มหาวิทยาลัยทีต่ อ้ งมีความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
อาทิ กรณี หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ การบริ ห ารจั ด การจะ
มุ ่ ง เน้ น หรื อ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ นโยบายการเข้ า สู ่ อ าเซี ย นน้ อ ยกว่ า นโยบายเมื อ ง
สร้างสรรค์ เนื่องจากลักษณะของเมือง นโยบายของจังหวัดและที่ตั้งของหอศิลป์เอื้อ
ให้ ส นั บ สนุ น นโยบายเมื อ งสร้ า งสรรค์ และหอศิ ล ป์ วั ฒ นธรรมมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ได้รับนโยบายมาจากทางจังหวัดให้ส่งเสริมเสาหลักอีกเสาหนึ่งที่เรียกว่า
“ล้านนา อินโนเวชั่น” ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า หอศิลป์ฯ ต้องมีงานศิลปะล้านนา
และท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของล้านนา สาเหตุนี้จึงส่งผลให้หอศิลป์วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญกับนโยบายเมืองสร้างสรรค์มากกว่า ประกอบกับการวาง
หน้าทีข่ องหอศิลป์ฯ ให้เป็นส่วนหนึง่ ของการผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลก
โดยแนวคิดดังกล่าวมาจากร่มใหญ่ทที่ างจังหวัดเชียงใหม่มเี ป้าหมาย ผูว้ จิ ยั พบว่า จังหวัด
เชียงใหม่มีลักษณะของเมืองสร้างสรรค์มาก่อนที่จะเกิดนโยบายของภาครัฐ เพราะ
เชียงใหม่เป็นเมืองหัตถกรรม และเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์โอทอป ภูมิหลังของจังหวัด
ที่มีความร�่ำรวยทางวัฒนธรรม และเป็นทีร่ วมของศิลปินอิสระจ�ำนวนมาก จึงส่งผลต่อ
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การเป็นเมืองต้นแบบของเมืองสร้างสรรค์
กรณี ข องหอนิ ท รรศการจี ยี่ สิ บ สาม (G๒๓) ตอบสนองการเข้ า สู ่
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งเน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ
จัดกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมและศิลปะ โดยวางแผนเรื่องของการเข้าสู่อาเซียน
ตามพันธกิจของสถาบัน
ส�ำหรับในกลุม่ ที่ ๔ พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์เอกชน พบว่า การบริหารจัดการโดย
ส่วนใหญ่มไิ ด้ให้ความส�ำคัญกับนโยบายเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องน�ำมาปรับใช้ในการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการงาน
พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยของตน เนื่องจากพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนได้
ด�ำเนินการเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้าที่รัฐบาลจะก�ำหนดนโยบาย และพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์เอกชนหลายแห่งได้นำ� ร่องไปไกลกว่านโยบายจากภาครัฐ โดยให้ความสนใจและ
มีเครือข่ายในหลายภูมิภาคทั่วโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์เอกชนได้
น�ำเสนอแนวทางที่น่าสนใจไว้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อให้ตอบสนองนโยบายและ
เกิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สรุปเป็นใจความว่า
หากต้องการให้นโยบายเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอย่าง
ยั่งยืน สิ่งที่จะท�ำให้ศิลปะของไทยสามารถตามเพื่อนบ้านอย่างอาเซียนทันคือการ
ปรับตัว และหากสามารถปรับโครงสร้างได้ ก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากนี้
ควรมี ก ารปลู ก ฝั ง ความคิ ด เรื่ อ งความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นระบบการศึ ก ษา รวมทั้ ง
การท�ำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายในภูมิภาคอาเซียนจะท�ำให้เกิด
การแลกเปลี่ยนในวงกว้างและท�ำให้วงการศิลปะร่วมสมัยยังด�ำรงอยู่ต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงาน
พิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคม
วัฒนธรรมอาเซียน” ผู้วิจัยพบว่า งานวิจัยดังกล่าวนี้มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อวงวิชาการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประโยชน์ต่อภาครัฐ
ดังนี้ 			
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบท
เมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
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๑) ข้อเสนอแนะต่อวงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
จากการวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์รว่ มสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสูป่ ระชาคมสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน” นีท้ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั ได้เข้าใจการบริหารจัดการในด้านต่างๆของแต่ละกลุม่ พิพธิ ภัณฑ์
และหอศิลป์ที่ท�ำการศึกษา ผู้วิจัยได้มองเห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และ
การเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะให้ผู้ที่อยู่ในวงวิชาการด้านศิลปะ เร่งพัฒนาด้วยการวางรากฐานการศึกษาไปสู่ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานงานศิลปะ โดยการออกแบบหลักสูตรด้านศิลปะและ
สุนทรียศาสตร์ รวมถึงด้านการจัดการศิลปะในสถาบันการศึกษาของประเทศให้มคี วาม
หลากหลาย และครอบคลุมองค์ความรูท้ สี่ อดคล้องกับความต้องการทีแ่ ท้จริงในบริบท
ของอาเซียน เพื่อท�ำให้เกิดบุคลากรในวงการศิลปะที่มีศักยภาพและเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนงานศิลปะในอนาคต
๒) ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยเรื่อง
“แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยใน
บริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน” นี้สามารถ
น�ำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการท�ำความเข้าใจกับความส�ำคัญของพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ โดยภาครัฐและผู้ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ใน แต่ละกลุ่มจะสามารถน�ำข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องนี้ไปพิจารณาและอาจ
ใช้เป็นข้อมูลพิจารณาเพื่อวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้งานด้านพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยให้
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดตัง้ สมาพันธ์หรือองค์กรทีส่ ามารถเป็นตัวกลางทีท่ ำ� ให้
บุคลากรในประเทศไทยทุกรูปแบบได้แลกเปลี่ยนพูดคุยและสัมมนา ให้ค�ำปรึกษาและ
สร้างเป็นศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ อนาคตของคนรุน่ ต่อไป นอกจากนีพ้ พิ ธิ ภัณฑ์และหอศิลป์
แห่งชาติและประจ�ำจังหวัด น่าจะได้น�ำผลการวิจัยไปพิจารณาและพัฒนาแนวทางการ
หารายได้ที่เกิดจากการจัดการที่สร้างสรรค์เฉกเช่นที่พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัย
เอกชนได้เป็นผู้น�ำหรือต้นแบบในการหารายได้เลี้ยงตนเองด้วยการบูรณาการทุกมิติ
ทั้งด้านศิลปะ การตลาด และนวัตกรรม และปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการใช้พื้นที่
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ให้เกิดความหลายหลายเชิงรูปแบบและกิจกรรมเพือ่ ตอบสนองความต้องการและการ
ใช้ชวี ติ ของคนในสังคม “การปรับตัว” คือกุญแจส�ำคัญส�ำหรับพิพธิ ภัณฑ์และหอศิลป์รว่ ม
สมัยในปัจจุบันที่จะสามารถด�ำรงอยู่ได้ต่อไป		
ผูว้ จิ ยั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการงานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในบริบทเมืองสร้างสรรค์และการเข้าสู่
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน” จะก่อให้เกิดองค์ความรูท้ สี่ ามารถน�ำไปต่อยอดใน
การค้นคว้าและวิจัยในเชิงลึกทั้งในส่วนของวงวิชาการด้านภาพยนตร์ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมตลอดจนด้านการสื่อสารร่วมสมัย รวมไปด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
สามารถสร้างประเทศชาติและสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
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