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คําชี้แจงรายงาน  
 
 
 
จุดประสงคของรายงานพัฒนาการของระบบบริหารจัดการของพิพิธภัณฑในประเทศฝรั่งเศสและขอเสนอแนะคือ  
 

o เพื่อแสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมาของวงการพิพิธภัณฑในประเทศฝรั่งเศส 
o เพื่อแสดงใหเห็นถึงหนาที่และบทบาทขององคกรตางๆที่เกี่ยวของ 
o เพื่อแสดงใหเห็นถึงการประยุกตใชมาตราการตางๆทั้งในทางรัฐศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคาและ

การตลาดในการสนองนโยบายในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ 
o เพื่อแสดงใหเห็นถึงตัวอยางการดําเนินโครงการพิพิธภัณฑ  
o เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นบางประการแกสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  

 
รายงานฉบับนี้แบงออกเปน 2 ภาค  
 

o ภาคที่ 1 :  พัฒนาการและการศึกษากรณีตัวอยางของพิพิธภณัฑในฝรั่งเศส (จํานวน 6 บท) 
o ภาคที่ 2 : ขอเสนอแนะ (จํานวน 2 บท) 

 
โครงสรางในแตละบทประกอบดวย บทนํา สวนเนื้อหา และบทสรุป  
 
จุดเดนของรายงานฉบับนี้คือ การเลือกเนื้อหาที่นาจะสอดคลองกับบทบาทของคณะอนุกรรมการบริหาร ของสถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ รวมทั้งขอมูลโดยรวมจะเปนขอมูลที่ใหมและทันตอเหตุการณ 
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ภาคที่1 พัฒนาการและการศึกษากรณีตัวอยางของ
พิพิธภัณฑในฝรั่งเศส 
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บทที1่ : พัฒนาการพิพธิภันฑสถานในฝรั่งเศส : มุมมองทางประวัติศาสตรและปรัชญา 

 
 
บทนํา 
 
บทความในสวนนี้จะเปนการสังเคราะหหนังสือของนาย Roland SCHAER1 เรื่อง นวัตกรรมพิพิธภัณฑสถาน 2 ซึ่งเปน
หนังสือที่แสดงใหเห็นถึงประวัติความเปนมา แนวคิด ปรัชญา ที่เปนหัวใจของกิจการพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส  
 
กิจการวงการพิพิธภัณฑนั้นเริ่มกอตัวขึ้นตั้งแตราวคริสตศตวรรษที่ 15  การเทาความถึงประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑ 
นั้นเปนเรื่องที่จําเปน  สําหรับการเริ่มตนที่จะศึกษาและทําความเขาใจถึงพัฒนาการของพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส 
 
การสังเคราะหในสวนนี้แบงออกเปนสองสวนใหญคือ สวนแรกเปนการนําเสนอแบบบทความโดยมีการจัดตามลําดับเวลา 
เปน 5 ยุคคือ  

• จากยุคเรอเนสซองสถึงกลางคริสศตวรรษที่ 17 : คอเลคชั่นสวนบุคคล 
• ปลายคริสศตวรรษ 17 ถึง กลางคริสศตวรรษที่ 18 : กําเนิดบทบาทหนาที่ของรัฐเพื่อการศึกษา 
• ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19  : กําเนิดแนวคิดในดานมรดกทางวัฒนธรรม 
• คริสตวรรษที่ 19 : ศิลปะกลายเปนศาสนา 
• คริสตวรรษที่ 20 :  พิพิธภัณฑกับสมัยใหม 

 
รวมทั้งบทสรุป สวนในสวนที่สองจะเปนแผนผังที่สังเคราะหขอมูลในสวนแรกที่จัดทําขึ้น เพื่อใหคณะผูบริหารของสถาบัน
การเรียนรูแหงชาติเห็นพัฒนาการตามประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑในฝรั่งเศสไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
1. จากยุคเรอเนสซองสถงึกลางคริสศตวรรษที ่17  : คอเลคชั่นสวนบุคคล 
 
ความคิดในการจัดทําพิพิธภัณฑนั้นเริ่มตนและมีพัฒนาการอยางจริงจังในชวงสมัยเรอเนสซองส (ราวป 1500) จนถึงชวงลู
มิแยร (Lumière) หรือราวคริสศตวรรษที่ 17   แนวคิดในดานการรวบรวมวัตถุเปนคอเลคชั่นหรือ พิพิธภัณฑ นั้นแทจริงแลว
เปนผลสะทอนของการกลับไปนิยมยุคคลาสสิก อันไดแก การยกยองงานศิลปะ  การศึกษาประวัติศาสตร สถาปนาสถาบัน
ตางๆที่เคยมีในยุคคลาสสิก (รวมทั้งพิพิธภัณฑดวย) 
 
กาํเนิดคอเลคชั่น  
 

                                                 
1 นักปรัชญาและอาจารยที่โรงเรียนลูฟร 
2 R. SCHAER, Linvention des musées, Gallimard, Paris, 1993 
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ความนิยมในการสะสมสิ่งที่มีคาและเกาแกนั้นแพรขยายไปทั่วยุโรป และกลายเปนสัญลักษณของความเปนผูมีความรูและ
มีฐานะ ในปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ถึงตน 16 เหลาตระกูลที่ม่ังคั่งในอิตาลีเชน Medicis  Borghese แขงขันกันที่จะสะสม
ประติมากรรมโรมันที่ขุดคนพบในกรุงโรม ซึ่งมีสุนทรียศาสตรแบบคลาสิก ณ ที่นี้ นอกจากปจจัยทางกาลเวลาและมูลคา
ของวัสดุแลว ปจจัยทางคุณคาทางศิลปะไดกลายเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหเกิดความตองการในการสะสม แมกระทั่งใน
ประเทศที่ไมมีผลงานศิลปะในชวงคลาสสิคอยางฝรั่งเศส อังกฤษหรือสเปน เหลากษัตริยที่ตองการสะสม ความงามแบบ 
คสาลิค นี้ไดสง ศิลปนไปอิตาลีเพื่อที่จะหลอประติมากรรมคลาสสิคและนํารูปจําลองนั้นไปเก็บไวในคอเลคชั่นของตน  
 
ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 16 ไดเกิดความนิยมอีกแบบหนึ่งในการสะสมคอเลคชั่นในกลุมชนชั้นสูงในยุโรป นั่นคือการ
สะสมของที่หายากและแปลก ไมวาจะเปนพืชพันธุธรรมชาติ หนิแปลกหรือแมกระทั่งสัตวหรือวัตถุที่มาจากตางแดน อัน
เปนผลจากการสํารวจทวีปใหมซึ่งนํามาโดยนักเดินทางและนักสํารวจในยุคนั้น และเชื่อกันวาส่ิงเหลานี้อาจแฝงไวดวย
อํานาจวิเศษ  
 
แนนนอนวา เมื่อมีการสะสมสมมากขึ้น การจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู และการจัดแสดงในวงจํากัดก็เริ่มมีวิวัฒนาการขึ้น
เชน คอเลคชั่นของ ฟรองซัวสที่1 เดอ เมดิซิส นั้นประกอบไปดวย  ผลงานศิลปะ ส่ิงของที่แปลกทางธรรมชาติวิทยาและสิ่ง
ที่มาจากโลกใหม  วัตถุโบราณและทางประวัติศาสตร การจัดแยกเปนหมวดหมูตามชนิดนี้เปนแแบบสารานุกรมหรือ 
Encyclopediques  ในชวงป 1570  ฟรองซัวสที่1 เดอ เมดิซิส ก็ไดจัดแสดงคอเลคชั่นสวนตัวนี้ในสตูดิโอที่มีบรรยากาศมืด
สลัวและตกแตงหองดวยดวยสิ่งของและสัญลักษณตางๆที่ดูลึกลับจากทั่วโลก 
 
นอกจากการสะสมในลักษณะเปนสมบัติสวนตัวเพื่อเปนการประดับบารมีของชนชั้นสูงแลว ในยุคนี้เรายังพบการสะสมเพื่อ
จุดประสงคในการศึกษาบาง ดังจะเห็นไดจากคาบิเนท(cabinet)ประวัติธรรมชาติวิทยาที่เกิดขึ้นมากมายนั้นเพื่อการ
คนควา วิจัยพืช แรและสัตวเพื่อผลทางการแพทยและเภสัชกรรม ในบางแหง เชน คอเลคชั่นของเดอ สาซ (Electeur de 
Saxe)  อยูที่เมือง Dresde ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีการประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร ในชวงป คศ 1560 ถึง 1586 คาบิเนทแหง
นี้ไดจัดรวบรวมอุปกรณทางวิทยาศาสตรที่ถูกประดิษฐขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมและนํามาจดัแสดง รวมทั้งสาธิตตอประชาชนที่
สนใจ  อาจกลาวไดวาคาบิเนทแหงนี้เปนบรรพบุรุษของพิพิธภัณฑทางเทคนิคที่จะถือกําเนิดขึ้นในราวศริสตศตวรรษที่ 18 
 
ในชวงศริสตศตวรรษที่ 17 คานิยมของสังคมในดานการสะสมนั้นแพรกระจายมากขึ้น จากกลุมราชวงค เจาขุนมูลนายก็
แพรขยายมาในกลุมชนที่มีความรูมีอาชีพเปนที่นับถือ เชน แพทย ทนายความ ผูพิพากษา จากศูนยกลางก็กระจายไปตาม
หัวเมืองตางๆ  การที่ไดเปนเจาของคอเลคชั่นส่ิงของที่หายากถือไดวาเปนหนาเปนตาในสังคม บางแหงมีการชักชวน
นักทองเที่ยวที่ผานไปในภูมิภาคใหเขาเยี่ยมชมคอเลคชั่นของตน บางครั้งมีการทําใบปลิวในการชวนเชิญและนิยมที่จะเชิญ
บุคคลที่มีอํานาจ ชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักในการเขาชมคอเลคชั่นของตนเพื่อเปนการประชาสัมพันธ วัตถุที่มีมูลคามากที่สุด
ในชวงนั้นคือ งานศิลปะจิตรกรรมและประติมากรรม  ยิ่งเปนผลงานของศิลปนที่เสียชีวิตแลว มูลคาก็สูงขึ้นไปดวย 
 
จะเห็นไดวา การสะสมเพื่อจัดทําคอเลคชั่น หรือแมเพื่อการจัดแสดงซึ่งเปนสวนหนึ่งของหนาที่ของพิพิธภัณฑนั้น ในชวงนี้
เปนไปในลักษณะแบบสวนบุคคล หรือเปดใหเขาชมในวงจํากัดใหกับเครือญาติ ชนชั้นสูง นักศึกษา อาจารยจาก
มหาวิทยาลัย และเปนการเปดแสดงแบบเปนครั้งเปนคราว  ยังมิไดมีการเปดเปนสาธารณะตอประชาชนโดยทั่วไปแบบ
ถาวร 
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2. ปลายครสิศตวรรษ 17 ถึง กลางครสิศตวรรษที่ 18 : กําเนิดบทบาทหนาทีข่องรัฐเพื่อการศกึษา 

 
แนวคิดในการสะสมของแปลกเพื่อจัดทําคอเลคชั่นสวนตัวเริ่มไดรับการตําหนิมากขึ้น ทั้งในเรื่องของตัววัตถุในคอเลคชั่น
เองและการใชนํามาใชใหเกิดประโยชน  จึงไดเกิดความเคลื่อนไหวใหมในวงการพิพิธภัณฑ โดยเริ่มตนที่ประเทศอังกฤษ ใน
ปคศ. 1683 ดุคแหงยอรคไดทําการเปดสถาบันพิพิธภัณฑและโรงเรียนเพ่ือการศึกษาประวัติธรรมชาติวิทยาและ
การปฏิบัติการทางเคม ี (Musaeum Ahmoliannum, Schola Naturalis Historiae, Officina Chimica) ซึ่งคอเลคชั่นของ
สถาบันนั้นไดรับการบริจาคมาจากนายอาสโมล (Ashmole) สิบปกอนหนานี้ และไดสงมอบใหแกมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  
ทั้งนี้จะเห็นไดวา  การที่พิพิธภัณฑไดรับการบริจาคคอเลคชั่นจากนักสะสมและอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยนั้นมิได
มีจุดประสงคเพียงเพื่อการอนุรักษ หากเปนไปเพื่อเปดใหบริการแกสาธารณชนดวย ซึ่งก็ตรงกับความตั้งใจของนาย
อาสโมล  ตั้งแตนั้นมาพิพิธภัณฑสถานแหงนี้ก็เปดใหบุคคลทั่วไปไดเขาชม รวมทั้งสตรี  บุคคลากรของพิพิธภัณฑ เชน คน
เฝาหองจัดแสดงก็ไดรับเงินคาตอบแทนจากคาเขาชม  
 
การเผยแพรความรูในสมัยนั้นถือวาเปนหนาที่ของรัฐ เมืองตางๆในยุโรปไดนําตัวอยางจากอักกฤษไปปฏิบัติในเรื่องการ
สรางพิพิธภัณฑและหอสมุดเพื่อเปนบริการการศึกษาใหแกประชาชน ในป คศ. 1753 ในประเทศอังกฤษ รัฐสภาไดรับซ้ือ
คอเลคชั่นวัตถุและหนังสือของดอกเตอร สโลน (Sloane) ซึ่งไดตั้งใจที่จะมอบสมบัติสวนตัวนี้ใหกับชาติเพื่อประโยชนทาง
ความกาวหนาทางการแพทยและเพื่อมนุษยชาติ วัตถุที่ไดรับจากการบริจาคครั้งนั้นกลายเปนคอเลคชั่นพื้นฐานของ 
British Museum ซึ่งเปดเปนทางการสูสาธารณชนใน 6 ปตอมา อาจกลาวไดวา การเผยแพรความรูนั้นแทจริงแลวเปน
การศึกษาผานตัววัตถุที่ใชจัดแสดงและผานตัวหนังสือในหองสมุด 
 
พัฒนาการในการจัดเก็บและจัดแสดง 
 
ลักษณะการรวบรวมวัตถุในการจัดทําคอเลคชั่นไดเปล่ียนไป มิใชเลือกแตส่ิงที่หายากอีกตอไปและเปนลักษณะการ
รวบรวมตามแบบเฉพาะทาง (specialization) แบงแยกตามพันธุสําหรับวตัถุทางธรรมชาติวิทยา เปนไปเพื่อการศึกษา
เปรียบเทียบ แมวาส่ิงๆนั้นจะเปนส่ิงที่พบเห็นประจํา แนวทางการจัดเก็บเชนนี้ก็สงอิทธิพลใหกับการจัดแสดง
ศิลปะวัตถุดวยเชนกัน เชน การจัดแสดงแบบศิลปะเฉพาะดาน หรือการจัดแสดงแบบตามกาลเวลา  
 
ดูเพ่ือเรียนรู 

 
ตลอดในยุคนี้ คอเลคชั่นตางๆไดถูกใชเปนส่ือในการสาธิตเพื่อการศึกษาและการเผยแพรความรู ในปารีส ชนชั้นเจานาย
และอริสโตแครตนิยมที่จะไปชมการสาธิตตางๆ เชน การสาธิตทางเคมีในการผลิตยาของนายเลเมอรีย (Rémery)  สําหรับ
ในทางศิลปะ เริ่มตนที่หัวเมืองตางๆ โรงเรียนของรัฐไดมีการเปดการเรียนการสอนวาดเขียนใหแกสาธารณชน สวนใหญไม
เก็บคาเรียน  
 
 

6 
 



 
 
 
ศิลปนเรียกรองใหจัดแสดงคอเลคชั่นของราชวงค 
 
ในฝรั่งเศส ในยุคแหงการกลับมาของศิลปะคลาสิกหรือที่เรียกวานีโอคลาสสิก เหลาศิลปนตองการที่ศึกษาผลงานศิลปะช้ัน
ครูเพื่อใหเกิดพัฒนาการในงานของตน  ไดรวมตัวเรียกรองใหมีการเปดแสดงคอเลคชั่นของราชวงค ซึ่งกอนหนานั้น
คอเลคชั่นผลงานศิลปะของศิลปนชั้นครูทั่วยุโรปนี้ไดถูกเก็บไวในหองเล็กๆในพระราชวังแวรซายส มิไดมีการอนุรักษแต
อยางใด 

 
โดยความคิดที่วาสมบัติของพระมหากษัตริยนั้นเปรียบเสมือนเปนสมบัติของชาติ ในป คศ. 1750 พระเจาหลุยสที่ 15 ได
พระราชทานพื้นที่สวนหนึ่งของพระราชวังลูกซอมบรูกใหเปนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของศิลปนอิตาเลี่ยน เฟร
มิชและฝรั่งเศส ที่เปนสวนหนึ่งของคอเลคชั่นของราชวศ ใหสาธารณชนเขาชมในทุกวันพุธและวันเสาร การจัดแสดงเปน
แบบหลากหลายมิไดเจาะจงเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง อยางไรก็ตามนิทรรศการแหงนี้นั้นเปดใหเขาชมรวมระยะเวลาเพียง
กวา 30 ปและปดตัวลงในป คศ. 1779 เนื่องจากพระราชวังลูกซอมบรูกตกเปนของพระเชษฐาของพระเจาหลุยสที่ 15 
 
พระเจาหลุยสที่ 16 ขึ้นครองราชสมบัติในป คศ. 1774  ไดมีพระราชดําริในเรื่องนโยบายการเปดพิพิธภัณฑสถานสู
สาธารณชนอยางจริงจัง พระองคไดตั้งเคาท เดอ อองจิวิริเยรเปนผูดูแลราชสถานและดูแลเรื่องการประยุกตพระราชวังลูฟร
เปนพิพิธภัณฑเพื่อจัดแสดงคอเลคชั่นของราชวงศ การตัดสินพระทัยเชนนี้มิใชเพียงเพื่อตอบสนองขอเรียกรองของเหลา
ศิลปนเทนั้น  แตเพื่อเปนที่อนุสรณแกบุคคลสําคัญของชาติและราชวงศของฝรั่งเศสเชนกัน 
 
เทคนิคในการจัดแสดง 
 
ในปคศ. 1788  มีการปรับเปล่ียนหองส่ีเหลี่ยม (Salon Carré) ที่เตรียมไวเพื่อการจัดแสดงในลูฟร  เหลาสถาปนิกไดทดลอง
เทคนิคในการจัดแสดงที่หลากหลาย เชน การใหแสงผานเขามาในหองจัดแสดงจากขางบนหลังคา (Zenithal) แทนที่จะให
แสงเขาผานหนาตางทางดานขาง เปนผลใหเงานั้นตกไปอยูขางลาง และเปนการแกปญหาการสะทอนและการฟุงกระจาย
ของแสง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนไปใชคานโลหะเพื่อเปนการปองกันในกรณีที่เกิดอัคคีภัย รายงานที่บันทึกการประยุกต
และการเตรียมสถานที่เพื่อการจัดแสดงนี้อาจถือไดวาเปนขอบัญญัติในทางศาสตรในการจัดแสดงที่มีการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรเปนครั้งแรก นอกจากนี้ในการจัดแสดงยังมีติดปายอธิบายสั้นๆขางภาพเขียนแตงละภาพ ขนาด ป และคํา
บรรยายดวย การปรับเปล่ียนนี้แลวเสร็จในฤดูรอนป คศ 1789 
 
ตลอดในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 การจัดทําพิพิธภัณฑสถานเพื่อเปดใหสาธารณชนใหเขาชมกลายเปนความนิยม
แพรหลายในทุกประเทศในยุโรป  
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3. ปลายครสิตศตวรรษที่ 18 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19  : กําเนดิแนวคิดในดานมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 
พิพิธภัณฑ : สถานที่ปกปองและรักษาศิลปะวัตุ 
 
ภายหลังการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศสในป คศ. 1789 พิพิธภัณฑสถานกลายเปนสถานที่ที่เปนกลางในการจัดเก็บศิลปะและ
สมบัติของราชวงศที่ถูกโคนลม รวมทั้งวัตถุที่เปนสัญลักษณของราชวงศหรือระบบการปกครองแบบราชาธิปไตยที่กําลังถูก
ทําลายโดยประชาชน  ทางรัฐสภาไดประกาศใหสมบัติเหลานั้นตกเปนมรดกของชาติ   
 
ณ ที่นี้ไดเกิดขอพิพิาทกันอยางแพรหลายถึงความสําคัญในการอนุรักษศิลปะวัตถแุละสถานของราชวงศ  ในชวงแรก ทาง
รัฐสภาไดมีมติใหนําสมบัติของชาติเหลานี้ไปใชในการแกปญหาภาวะทางเศรษฐกิจในชวงเวลานั้น โดยนําออกไปประมูล
ขาย  แตอยางไรก็ตามไดเกิดมีแนวคิดตอตานมตินี้ขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีความเห็นวา สมบัติเหลานั้นเปนวัตถุเพื่อการคา
หรือ  สมบัติเหลานั้นเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรของชาติ รัฐควรจะทําหนาที่ในการอนุรักษสมบัติเหลานี้เพื่อชนรุนหลัง  
หรือถาหากตัดเอาราชนัยหรือศาสนนัยของวัตถุเหลานี้ออก ส่ิงเหลานี้ก็เปนผลงานทางศิลปะและการสรางสรรคมิใชหรือ 
 
ในที่สุดในชวงปลายป คศ. 1790 ถึงกรกฎาคม คศ.1791 คณะกรรมการอนุสรณวัตถุ (Commission des Monuments) ซึ่ง
ประกอบดวยศิลปนและผูทรงความรูไดนําเสนอ ขอกําหนดในการอนุรักษและการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและสถานตอ
คณะผูบริหารประเทศ 
 
อยางไรก็ตามกระแสการตอตานและความตองการที่จะทําลายทุกส่ิงทุกอยางที่เปนสัญลักษณของระบอบเกายังคงมีอยูทั่ว  
รัฐมนตรีวาการมหาดไทย นายโรลองดจึงไดประกาศบังคับใชกฎหมาย ดังวา ศิลปะวัตถุที่ถูกคนพบในเขตราชฐานตางๆ
จะตองนําไปเก็บรักษาที่คลังเก็บวัตถุที่พิพิธภัณฑลูฟร หลังจากนั้น มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิพิธภัณฑประกอบดวย
ศิลปนและนักคณิตศาสตร ในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดแสดงศิลปวัตถุเหลานี้  ในที่สุด 1 ปใหหลังการปฏิวัติ  พิพิธภัณฑ
แหงใหม ภายในพระราชวังลูฟรก็เปดบริการ 
 
ในป คศ 1793 แนวความคิดในการลบลางและทําลายราชสัญลักษณนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  รัฐสภาไดมีมติใหทําลายราช
สัญลักษณทั้งหมด ผูแทนราษฎรบางคนไดเสนอใหทําลายแมกระทั่งสถานที่ฝงศพของราชวงศในโบสถเซนตเดนีส  เหลา
ระเบียงรูปปนของกษัตริยที่หนาโบสถนอเตรอดาม เดอ ปารีส ก็ถูกทําลายเชนกัน 
 
นักบุญเกรกลัวรไดเสนอใหยุติการกระทําเชนนั้น โดยนําเสนอความคิดที่วา สาธารณรัฐจะตองรับผิดชอบตอประวัติศาสตร
ของตน ความตองการที่จะลบลางประวัติศาสตร ถือวาเปนการกลับไปสูความปาเถื่อน ในที่สุด ในวันที่ 24 ตุลาคม คศ  
1793 รัฐสภาไดออกกฎหมายและมีบทลงโทษอยางจริงจังแกผูที่ฝาฝน ความวา อนุสรณวัตถุที่สามารถเคลื่อนยายได ที่มี
ความสําคัญทางศิลปะ หรือ ประวัติศาสตร จะตองไดรับการปกปอง หากผูใดพบเห็นจะตองสงตอใหแกพิพิธภัณฑที่อยู
ใกลเคียงเ เพื่อเปนการอนุรักษและเพื่อประโยชนทางการศึกษาของชาติ  
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พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติวิทยา  ( Le Muséum d’histoire naturelle ) 
 
ในป คศ. 1793 รัฐบาลมีมติในการแปรราชอุทยานเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา โดยปรับปรุงใหเปนสวนพฤกศาสตรเพื่อ
การศึกษาทางการแพทยและจัดทําพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติวิทยาเต็มรูปแบบ มีการเปดการศึกษาศาสตรสาขานี้แบบ
ประยุกต เพื่อการเกษตร การคาและงานชางอื่นๆ มีการจัดนําชมพิพิธภัณฑและใหความรูแกสาธารณชนอยางกวางขวาง 
ภายหลังเมื่อกิจการพิพิธภัณฑพัฒนาไปมาก ในปคศ. 1823 ทางพิพิธภัณฑ ไดขยายสวนจัดแสดงหลกั จัดสรางเรือน
กระจกแกว จัดทําสวนสัตว เพิ่มเติมดวย 
 
สถาบันศิลปะและอาชีพ  ( Conservatoire des arts et métiers ) 
 
สถาบันศิลปะและอาชีพจัดตั้งขึ้นในราวป คศ. 1799 ตามปรัชญาของนักบุญเกรกลัวร (Grégoire) สรุปความไดวา ใน
ประเทศแหงเสรีภาพ  ศิลปะทุกแขนงควรจะไดรับการยกยองอยางเทาเทียมกัน อันควรหมายรวมถึง ศิลปะงานชางฝมือ
และเทคนิคตางๆที่ประวัติความเปนมาอันยาวนาน มีการทํางานและถายทอดความรูในลักษณะเหมือนกลุมสหกรณ 
(corporatiste)  ควรที่มีการจัดตั้งสถาบันอยางเปนทางการเพื่อการจัดระเบียบ ศึกษาอยางมีระบบและประชาสัมพันธงาน
ชางเหลานี้ใหเปนที่รูจัก  
 
ภายในสถาบันมีหองจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงส่ิงประดิษฐใหมๆ อาจเปรียบเทียบไดกับพิพิธภัณฑลูฟรที่มีการจัดแสดง
จิตรกรรมและประติมากรรม มีการจัดรวบรวมโมเดลสิ่งประดิษฐและวัตถุที่ใชในการทดลองทางวิทยาศาสตรจากสถาบัน
ตางๆ เชน จาก Academie des Sciences  มีการจัดบุคคลากรเพื่อการสาธิตตอผูชม (Démonstrateur)โดยเฉพาะ 

 
พิพิธภัณฑอนุสรณฝรั่งเศส ( Musée des Monuments français ) :  การริเริม่สวนบุคคล 
 
ศิลปนอเลคซองซ เลอนัวร (Alexandre Lenoir) ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูเเลคลังวัตถุที่เก็บรวบรวมไวที่สถานปฎิบัติ
ศาสนกิจเปติ ออกุสตังส (Les Petits-Augustins)3 ซึ่งวัตถุสวนใหญเปนประติมากรรมในระบอบเกาที่ยึดมาโดยคณะปฏิวัติ 
นายเลอนัวรไดเก็บรักษาและจัดระเบียบหมวดหมูวัตถุดังกลาวอยางหวงแหน ในที่สุดรัฐบาลมีมติในป คศ. 1795 ใหนาย
เลอนัวรเปนผูรับผิดชอบในการปรับเปล่ียนคลังวัตถุนี้ใหเปนพิพิธภัณฑอนุสรณฝร่ังเศส เพื่อจัดแสดงประวัติศาสตรของชาติ
โดยผานชิ้นสวนและประติมากรรมตางๆ มีการใชเทคนิคในการจัดแสดง โดยใหศิลปนตางๆเปนผูออกแบบ ฉากจัดแสดง   
 
ในสวนจัดแสดงมีการบังคับแสง โดยจุดเริ่มตนมีการใชเแสงสลัว และคอยๆสวางขึ้นตามลําดับเวลาในหองตางๆ การจัด
แสดงเนนรูปแบบที่เดนชัดทางศิลปะ  รวมทั้งเนนบุคคลสําคัญในแตละสมัย อาจกลาวไดวา เปนการประยุกตใชเทคนิคใน
การเลาเรื่องราวตามประวัติศาสตรในการจัดแสดง 
 
                                                 
3 ปจจุบันคือสวนหนึ่งของโรงเรียนวิจิตรศิลปช้ันสูงแหงชาติ (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) 
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จะเห็นไดวาการแบงชนิดพิพิธภัณฑในชวงหลังการปฏิวัติใหญฝร่ังเศสจะแบงออกเปน 4 สาขา ศิลปะ ประวัติศาสตร 
ธรรมชาติวิทยา และเทคนิค 
 
การยึดเอาศิลปะวัตถุจากผูแพสงครามและกําเนิดพิพิธภัณฑในตางจังหวัด 
 
ดวยความคิดที่วาการปฏิวัติคือ สัญลักษณแหงเสรีภาพ งานศิลปะวัตถุของศิลปนซึ่งเปนอัจฉริยะควรที่จะไดรับการชื่นชม
แตในประเทศที่แหงเสรีภาพเทานั้น  ความคิดดังกลาวสงผลใหเกิดการนําศิลปะวัตถุ และโบราณวัตถุที่มีคุณคายิ่งจาก
ประเทศอื่นๆกลับมาฝรั่งเศส เชน  
 
ภายหลังชัยชนะของกองทัพฝรั่งเศสในอิตาลีในป คศ . 1796 ผูนําทัพคือนายพลโบนารปารท4 ไดเสนอตอรัฐบาลใหสง
ผูเชี่ยวชาญทางศิลปะและวิทยาศาสตร เพื่อการเลือกสรรผลงานศิลปะและวัตถุที่มีความสําคัญเชิงวิชาการกลับปารีส  
 
กาตรแมร เดอ แกงนซี่ (Quatremère de Quincy) นักประวัติศาสตรและนักโบรณคดีไดตอตานการกระทําเชนนี้ โดยมี
จุดยืนที่วาการที่ไดยึดเอามาหรือกระชากศิลปะวัตถุจากส่ิงแวดลอมดั้งเดิมมาเขาเก็บในพิพิธภัณฑนั้น ถือไดวาเรากําลัง
ขโมยสวนหนึ่งของสุทรียะมาจากประชาชนผูเปนเจาของ  จากชวงเวลา หรือจากสถานที่ที่เปนตนกําเนิดของวัตถุ 
 
ในชวงเวลานั้น แทบทุกพิพิธภัณฑทางศิลปะไมวาจะในเมืองหลวงหรือในตางจังหวัดนั้น ตางก็ไดรับการแบงปนศิลปะวัตถุ
ที่ยึดมาจากประเทศอื่นๆในยุโรปเขาไปเก็บในคอเลคชั่นของตน  มีการออกกฎหมายใหมีการแบงสรรวัตถุดังกลาวออกไป
ตามหัวเมืองตาง ๆที่มีโรงเรียนศิลปะเชน Lyon  Bordeaux  Marseille Rouen Nantes Dijon Toulouse Lilles Rennes...5 
 
ณ จุดนี้ถือไดวาเปนกําเนิดอยางเปนทางการของพิพิธภัณฑในสวนภูมิภาคภายใตความดูแลของเทศบาล แตยังคงสังกัดรัฐ
กลางอยู 

 
 

4. คริสตวรรษที่ 19 : ศิลปะกลายเปนศาสนา 
 

คริสตวรรษที่ 19 อาจกลาวไดวา เปนยุคทองของพิพิธภัณฑ  ประติมากรรมโบราณมีคามากกวาส่ิงอื่นใด โบราณวัตถุที่
นํามาจากกรีซและอียิปตกลายเปนตนแบบของงานสรางสรรค มีความคลั่งใคลศิลปะแทบเหมือนกับเปนศาสนา พิพิธภัณฑ
ก็เปรียบเสมือนเปนวิหารที่ประดิษฐาน ศาสนวัตถุ เหลานี้ นานาประเทศลวนปรารถนาที่จะมีสวนแบงในโบราณวัตถุเหลานี้ 
เชน ในฝรั่งเศส รัฐบาลไดนําศิลปวัตถุของกษัตริยในระบอบเกามาประมูลขายเพื่อนํารายไดมาจัดซื้อโบราณวัตถุที่มาจาก
อียิปต   

                                                 
4 หรือตอมาคือพระเจานโปเลียน 
5 พิพิธภัณฑแหลานี้ภายหลังการปฏิรูปและการจัดระเบียบพิพิธภัณฑในป คศ. 1945 จะกลายเปนพิพิธภัณฑทีข่ึ้นทะเบียน (รายละเอียดอยูใน
บทโครงสรางการบริหารพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศส) แตปจจุบันภายหลังรัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 พิพิธภัณฑที่ขึน้ทะเบียนถูกยุบลง กลายเปน
พิพิธภณัฑแหงฝร่ังเศส  (รายละเอียดอยูในบทรัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 วาดวยการใชช่ือพิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส) 
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ในเยอรมัน มีการสราง Glypthothèque  เปนสถานที่สําหรับเก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุจากอารยธรรมกรีก ตัว
สถาปตยกรรมมีรูปแบบกรีกที่บริสุทธิ์เพื่อใหคลายกับวิหาร พารเทนอน (Parthénon) มีการจัดแสดงแบบลําดับเวลา โดยมี
รูปประติมากรรมชิ้นเอกอยูตรงกลางของสวนจัดแสดงหลักและมีการจัดแสดงประติมากรรมอียิปตและโรมันในสวนอื่นๆ มี
สวนพิเศษเพื่อการจัดเลี้ยงสําหรับสังคมชนสูง 
 
สวนในประเทศอังกฤษ รัฐสภาไดมีมติใหจดัซื้อสวนประดับของหนาบันของวิหารพารเทนอน (Parthénon) ซึ่งลอรดเอลจิน 
(Lord Elgin) นํากลับมาจากประเทศกรีกและมอบใหกับบริทีช มิวเซียม  
 
ตั้งแตในนั้นมา วิหารแบบกรีก โดมของวิหารแพนเทออน (Panthéon) แบบโรมัน ก็กลายเปนรูปแบบที่ใชในการอางอิง
สําหรับสถาปตกรรมของพิพิธภัณฑ  ไมวาจะเปนในประเทศอังกฤษ เยอรมัน สหรัฐอเมริกา คานิยมในสถาปตยกรรม
รูปแบบนี้มีมาจนถึงคริสตวรรษที่ 20 ดวย เชน  ตัวอาคารของพิพิธภัณฑวิจิตรศิลปที่ฟลาเดเฟย ที่เปดเปนทางการ ในป 
1928  
 
การยกยองอารยธรรมโบราณ 
 
ภายหลังจากการสํารวจของนโปเลียน ความนิยมในอารยธรรมอียิปตนั้นก็ไดแพรกระจายไปทั่ว เหลานักการฑูต นัก
โบราณคี พอคากลับกลายเปนผูปอนศิลปะวัตถุใหแกพิพิธภัณฑตางๆในยุโรป  ตั้งแตป คศ 1840 โบราณวัตถุจาก
วัฒนธรรมตางๆในเอเชียตะวันออกกลางเชน สุเมเรียน บาบิโลเนียน อาเซเรียน เมโสโปเตเมีย ถูกรวบรวมและจัดแสดง
ควบคูกับโบราณวัตถุกรีก 
 
คําวาโบราณวัตถุ (Antiquité)  ในคริสตศตวรรษที่ 19 นั้นหมายถึง  ส่ิงที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีคุณคาทาง
ศิลปะ อันไดแก วัตถุ อาคารและเอกสารทางประวัติศาสตร เหตุผลที่จะตองมีการอนุรักษโบราณวัตถุนั้นเพราะวา วัตถุ
เหลานี้เปนพยานหลักฐานที่เปนรูปธรรมของวัฒนธรรมที่สูญสลายไปแลว 
 
ในชวงนี้ซึ่งถือกันวาเปนยุคโรแมนติค การศึกษาโบราณคดีในทองถิ่นและการคนควาหาหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกําเนิด
ของเมือง ภูมิภาค ชาติ ไดมีการพัฒนาอยางมาก อันเปนผลมากจากหลายปจจัย เชน ควันหลงของการปฏิวัติ ความ
ตองการแสดงเอกลักษณของชาติ และนโบายการวางผังเมืองใหม  มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑจํานวนมากเพื่อการคนควาใน
แนวทางนี้ เชน พระเจานโปเลียนที่ 3 ไดมีพระราชดําริใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑโบราณวัตถุของวัฒนธรรมเซลทและกาโล-
โรมันซึ่งเปนวฒันธรรมบรรพบุรุษของฝรั่งเศสที่สูญไปแลว ที่ Saint-Germain 
 
แนวโนมของพิพิธภัณฑในฝรั่งเศสในชวงนั้นจึงเปนไปในลักษณะพิพิธภัณฑทางประวัติศาสตร พิพิธภัณฑทาง
ประวัติศาสตรในหัวเมืองตามตางจังหวัดไดถือกําเนิดขึ้นเปนจํานวนมาก และอยูภายใตการบริหารของเทศบาล โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสมาคมเพื่อนศิลป (Société des amis des arts) เชน ในเรื่องการบริจาคโบราณวัตถุหรือการจัดซื้อ
ผลงานของศิลปนทองถิ่นเพื่อเปนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ภายหลังกลุมสมาคมเหลานี้ไดรวมตัวกันมากขึ้นและกลายเปน
เครือขายแหงสถานนุสรณ 
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พิพิธภัณฑศิลปะ : พ้ืนที่เพ่ือการศึกษาของเหลาศิลปน  
 
ตลอดคริสตวรรษนี้ จุดมุงหมายหลักของพิพิธภัณฑทางศิลปะนั้นคือ เปนสถานที่ที่รวบรวมรูปแบบตางๆทางศิลปะเพื่อ
การศึกษาของศิลปน หองจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปนชั้นครูเต็มไปดวยนักศึกษาและนักจําลองแบบ พิพิธภณัฑศิลปะ
ยังมีกฎโดยทั่วไปวา วันที่เปดใหบุคคลทั่วไปไดเขาชมนั้นคือ วันอาทิตยหรือวันใดวนัหนึ่งในสัปดาหเทานั้น  
 
บางครั้งมีการนําประติมากรรมตางๆที่จําลองจากของจริงมาใชในการศึกษาและปฎิบัติการทางประวัติศาสตรศิลปะ รวมทั้ง
ทางศาสตรในการจัดแสดง เชน นายวิโอเลท เลอ ดุค (Viollet-le-Duc) ไดใชปกสวนหนึ่งของอาคารโทรกาเดโรที่สรางขึ้น
เพื่อนิทรรศการนานาชาติ (Exposition universelle) เพื่อจัดทําพิพิธภัณฑประติมากรรมเปรียบเทียบ มีการจัดแสดง
ประติมากรรมจําลองตางๆที่หลอมาจากตนแบบในพิพิธภัณฑ ตามโบสถหรือโบราณสถานอื่นๆ  การจัดแสดงเปนลักษณะ
เชิงศึกษาและเปรียบเทียบ ณ ที่นี่ พิพิธภัณฑเปรียบเสมือนเปนหองปฎิบัติการสําหรับสถาปนิก นักประวัติศาสตรศิลปะและ
ศิลปน 
 
ความเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นตามลําดับในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 นั่นคือ นิทรรศการตางๆที่จัดขึ้นนั้นตางประสบ
ความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ มีผูเขาชมเปนจํานวนมากขึ้น  ประชาชนใหความสนใจมากขึ้นในการบริจาควัตถุตางเพื่อเพิ่มพูน
คอเลคชั่นของพิพิธภณัฑ  พิพิธภัณฑกลายเปนสถาบันที่มีบทบาทตอสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ  
 
ระหวางป คศ. 1860 ถึง 1914  การจัดสรางพิพิธภัณฑทางศิลปะไดขยายตัวไปทั่ว  เชน ในสหรัฐอเมริกา มี Metropolitan 
Museumในนิวยอรค และ พิพิธภัณฑวิจิตรศิลปในบอสตันที่เปดอยางเปนทางการในป คศ. 1879  และ ในฟลาเดเฟย เปด
บริการในป คศ. 1875 รวมทั้งในชิคาโก ในป คศ. 1879 
 
แมกระทั่งตามหัวเมืองตางๆในฝรั่งเศส  เทศบาลตางๆไดจัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปะเปนของตน มีการใชพิพิธภัณฑลูฟรเปน
ตนแบบ คือ เปนพิพิธภัณฑที่มีลักษณะแบบ Art Palace เชนที่เมือง เกรอโนบล มารเซย รวงน ลีลย นองท ซึ่งพิพิธภัณฑนี้
ไดกลายเปนสวนหนึ่งที่ขาดไมไดของการวางผังเมืองเชนกัน 

 
สัมพันธภาพระหวงศิลปะและอุตสาหกรรม 
 
นิทรรศการเพื่อการแสดง ตนแบบ นั้นมิไดมีเพื่อการศึกษาทางศิลปะเทานั้น  เรายังพบการจัดนิทรรศการผลงานประยุกต
ศิลปและอุตสาหกรรมที่แสดงตนแบบที่สมบูรณเพื่อใหนักออกแบบและกรรมกรตางๆนําไปประยุกตใชในการผลิตเชิง
อุตสาหกรรม เชน วิคเตอรเรียและอาลเบิทมิวเซียมในอังกฤษ มีการเปดบริการในชวงเย็นเพื่อใหกลุมผูชมซึ่งเปนชนชั้นแร
งานตางๆไดมีโอกาสเขาชมหลังเลิกงาน รวมทั้งมีการใชไฟฟาที่มาจากแกสเพื่อใหแสงสวางในตัวอาคาร มีบริการใหยืม
แบบจําลองตางๆ  ถือไดวาเปนนวัฒกรรมในการจัดการและการบริการของพิพิธภัณฑ นโยบายขางตนไดใหอิทธิพลแก
พิพิธภัณฑอื่นๆในยุโรปเชนกัน เชน ที่เวียนนา สตอกคโฮม บูดาเปสท เบอรลิน  
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เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปะตกแตงในที่ตางๆในชวงปคศ. 1860 ถึงป 1880 คือ เหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร  เพราะวา พิพิธภัณฑเหลานี้มีสวนสําคัญในการกระตุนการผลิตทางอุตสาหรรมระดับชาติ ซึ่งในชวงเวลานั้น
เปนชวงการขยายตัวของการคาเสรี 

 
สําหรับในฝรั่งเศส ความตื่นตัวนั้นเห็นไดชัดที่เมืองลิยง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการมีสวนรวมของภาคเอกชน หอการคา
ของเมืองไดมีมติในการจัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปะและอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงคเพื่อการพัฒนาผลงานหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรม  ในปารีส สมาคมศิลปะประยุกตและอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป คศ. 1864  และมีจุดประสงคเพื่อการคา 
ไดเปนผูร่ิเริ่ม ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑและนิทรรศการตางๆอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะประยุกต ซึ่งภายหลังรัฐบาลไดเขามา
สนับสนุนและไดยกฐานะเปนพิพิธภัณฑศิลปะตกแตงในป คศ. 1905  โดยมีการอนุมัติใหใชพื้นที่สวนหนึ่งของอาคาร
พิพิธภัณฑลูฟรเปนที่ตั้ง  

 
พิพิธภัณฑเพ่ือการเผยแพร 
 
บทบาททางการศึกษาและการเผยแพรความรูของพิพิธภัณฑในชวงปลาย ศริสศตวรรษที่ 19 นั้นมีมากขึ้นและกลายเปน
แนวโนมของพิพิธภัณฑในชวงนั้น  ในขณที่ะประเทศฝรั่งเศสกําลังมีการปฎิรูปนโยบายการศึกษาของสาธารณรัฐ 
พิพิธภัณฑนั้นไดกลายสถาบันเพื่อการเผยแพรความรูควบคูไปกับโรงเรียน  
 
บทบาทของพิพิธภัณฑในฐานะองคกรที่ใหความรูนั้นพบไดในประเทศอื่นดวย เชน ตั้งแตป คศ. 1846  นายเจมส สมิทสัน 
ซึ่งเปนบุตรชายของดุคทานหนึ่งในประเทศอังกฤษ ไดบริจาคเงินใหแกรัฐบาลอเมริกาทั้งที่ไมเคยไดไปเยือนประเทศนี้ เปน
จํานวน 500,000 ดอลลาร เพื่อการจัดตั้งสถาบันเพื่อการเผยแพรองคความรูของมนุษยชาติ ซึ่งตอมาคือ สถาบันสมิทโซ
เนียน 
 
ความตื่นตัวทางมนุษยศาสตร 
 
คอเลคชั่นวัตถุทางชาติพันธุวิทยาซึ่งแตเดิมเปนผลพวงมาจากความตองการในการสะสมดวยเหตุผลที่วาเปนของแปลก
และเปนวัตถุที่มาจากประเทศที่เปนเมืองขึ้น คอเลคชั่นวัตถุทางชาติพันธุวิทยานั้นไมมีสถานภาพที่เปนเอกเทศและกระจาย
ไปอยูตามพิพิธภัณฑตางๆ เชน พิพิธภัณฑโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทางทะเล และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติวิทยา และ
พิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร  ตองรอถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ชาติพันธุวิทยาถึงกลายเปนศาสตรที่เปนเอกเทศ 
 
พิพิธภัณฑทางชาติพันธุวิทยาเริ่มมีการจัดแสดงวัตถุ โดยมีการแบงตามประเภท และนําเสนอพัฒนาการเชิงเสนของ
มนุษยชาติ บางครั้งก็นําเสนอเชิงชาติพันธุขึ้นอยูกับความเจิญของแตและวัฒนธรรมโดยดูจาก ที่อยูอาศัย อาวุธและ
เครื่องมือ เปนตน 
 
ในประเทศฝรั่งเศส ภายหลังนิทรรศการนานาชาติในป คศ. 1878 นาย อามีย ศาสตราจารยทางมนุษยวิทยาที่พิพิธภัณฑ
ประวัติธรรมชาติวิทยา ไดจัดตั้งพิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาโดยใชอาคารโทรคาเดโรที่สรางขึ้นใหม ในชวงนั้นกระแสงาน
พิพิธภัณฑในประเทศกลุมสแกนดิเนียเวียนั้นมีบทบาทอยางมาก ทั้งนี้เพื่อเปนกระตุนความตองการที่จะตอกยํ้าความเปน
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ชาติ  การคนควาทางชาติพันธุทองถิ่นมีผลอยางมากตอการอนุรักษวัตถุหลักฐานของศิลปะพื้นบาน  พิพิธภัณฑที่โทรคาเด
โรนี้เปดเปนทางการในป คศ. 1884 โดยมีหองจัดแสดงเกี่ยวกับยุโรป ซึ่งภายในมีการจัดแสดงใหเห็นภายในบานของชาว
โบรตานญพรอมดวยหุนจําลองของชาวบาน  
 
จนกระทั่งถึงในชวงกอนสงครามโลก บทบาทหนาที่ของพิพิธภณัฑนั้นขยายกาวออกไปมาก อาจกลาวไดวา พิพิธภัณฑนั้น
มีบทบาทเสมือนเปนนักอนุรักษอดีต และเปนเครื่องชี้แสดงถึงความกาวหนาในขณะเดียวกัน 

 
5. คริสตวรรษที่ 20 :  พิพธิภัณฑกับสมัยใหม 

 
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 19 พิพิธภัณฑนั้นเริ่มมีบทบาทบางในการสะสมผลงานของศิลปนรวมสมัย เชน ตั้งแตป คศ. 1818 
รัฐาบลฝร่ังเศสไดเปดพิพิธภัณฑลุกซอมบรูกเพื่อการสะสมผลงานของศิลปนที่ยังมีชีวิตอยู กลาวไดวาเปนเสมือนสถานที่
เก็บผลงานศิลปะรวมสมัย ซึ่งถาผลงานที่มีอายุเกาไปกวาในชวงนั้นจะถูกรวบรวมไวที่พิพิธภัณฑลูฟร  การจัดเลือกและ
จัดซื้อนั้นเปนหนาที่ของคณะกรรมการวิจิตรศิลป ในชวงแรกที่เปดเปนทางการมีผลงานจิตรกรรม 74 ชิ้นและในป คศ. 
1919 มีผลงานกวา 1,500 ชิ้น มีศิลปนจํานวนมากไดบริจาคผลงานของตนใหแกพิพิธภัณฑแหงนี้ เพื่อจัดแสดงตอ
สาธารณชน เชน โรแดง เทอรเนอร และ กูสตาฟ โมโร  
 
พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมสวนทางกับแนวคิดแบบราชบัญฑิต 
 
ตั้งแตปคศ. 1870 พิพิธภัณฑในฝรั่งเศสสวนใหญมักจะเพิกเฉยตอผลงานของนวัตศิลปนหรือศิลปนหัวกาวหนา เชน มาร
เนย ศิลปนกลุมอิมเพรสชั่นนีสตและกลุมโพสตอิมเพรสชั่นนีสต  สถาบันและองคกรตางๆภายนอกตองใชมาตรการตางไม
วา การกดดัน การใหเงินสนับสนุน การบริจาค กวาที่งานรวมสมัยจะเปนที่ยอมรับของวงการพิพิธภัณฑ  ซึ่งก็คอนขางสาย 
ทําใหผลงานของนวัตศิลปนในชวงนั้นตกไปอยูในพิพิธภัณฑหรือในมอืของนักสะสมในตางประเทศ  

 
จากเหตุผลนี้ ในปชวงทศวรรษ 1920  ความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมจึงถือกําเนิดขึ้น ในป คศ 1919 นาย
อังดรีย-ฟารซีย ซึ่งเปนอดีตนักขาวและนักวาดรูป เปนผูอํานวยการของพิพิธภัณฑที่เมืองเกรอโนบล ไดตั้งปณิธานที่จะใช
นโยบายที่ตรงขามกับผูอํานวยการคนกอนๆ โดยจะสนับสนุนและใหพื้นที่แกเหลาศิลปนหนาใหมซึ่งมีผลงานที่ยังไมเปนที่
รูจัก ในชวงนั้นอาจกลาวไดวา พิพิธภัณฑแหงเปนพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมแหงเดียวของฝรั่งเศส  เหลาศิลปนรวมสมัยตาง
ชมชอบนโยบายนี้และไดบริจาคผลงานของตนแกพิพิธภัณฑ เชน มารตีส ปกัสโซ โมเนต รวมทั้ง นายมารแซล ซอมบารท
และภรรยาซึ่งเปนนักสะสมที่สําคัญไดบริจาคคอเลดชั่นสวนตัวใหแกพิพิธภัณฑแหงนี้ดวย 

 
การริเริ่มของนกัสะสมและศิลปน 

 
ในเดือนกรกฎาคม ป คศ. 1929  ที่นิวยอรค นักสะสมอาชีพและสมัครเลนตางรวมตัวกันจัดนิทรรศการตางๆเปนระยะเวลา 
2 ป เพื่อการแสดงผลงานศิลปะสมัยใหมของศิลปนชั้นครูทั้งของอเมริการและยุโรป ตั้งแตเซซานจนถึงปจจุบันในชวงเวลา
นั้น ตอมาไดเปดเปนพิพิธภัณฑถาวรเพื่อสาธารณชน มีการจัดซื้อผลงานศิลปะอยางตอเนื่อง ซึ่งตอมามีผูบริจาคผลงาน
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อยางหลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง คอเลชั่นสวนตัวของนาง ลิลลี บรีส ซึ่งเปนหนึ่งในผูวางรากฐานพิพิธภัณฑศิลปะ
สมัยใหมหรือ MoMA แหงนี้ 

 
ปารีส ความสัมพันธระหวางรัฐและศิลปะรวมสมัยยังไมราบรื่น 

 
ขณะที่เหลาภัณฑารักษของพิพิธภัณฑลูกซอมบรูกไดเริ่มที่จะเปนกังวลกับความคับแคบของตัวอาคารและเตรียมที่จะยาย
พิพิธภัณฑ  ศิลปนและสื่อส่ิงพิมพตางๆไดตําหนิถึงนโยบายในการจัดซื้อและเก็บผลงานศิลปะสมัยใหมของพิพิธภัณฑ  
เพราะวา พิพิธภัณฑแหงนี้เลือกแตที่จะแสดงผลงานในแบบประเพณีหรืออคาเดมี  เชน มีขาวมาเปนเวลาชานานแลวใน
การสรางพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยเพื่อที่จะชดเชยสวนที่ขาดไปของพิพิธภัณฑลุกซอมบรูก   ผลงานศิลปนรวมสมัยเริ่มที่
ตกไปอยูในมือของตางชาติอีก จะปลอยใหเปนเหมือนกับที่เคยทํากับศิลปะอิมเพรสชั่นนีสตหรือ…ถึงเวลาแลวที่ที่จะตองมี
การตั้งพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยเพื่อการเก็บรักษาสวนหนึ่งของผลงานแหงการสรางสรรคในปจจุบัน 

 
อยางไรก็ตาม ตองรอถึงการเตรียมจัดงานนิทรรศการนานาชาติที่จะมีขึ้นในป คศ. 1937 รัฐบาลสวนกลางไดรวมกับ
เทศบาลเมืองปารีสในโครงการจัดสรางอาคารแฝดที่ร่ิมทาโตเกียวขางแมนํ้าแซน เพื่อจัดทําเปนพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม  
โดยปกของอาคารสวนหนึ่งเปนคอเลลคชั่นของชาติและอยูภายใตความดูแลของรัฐและอีกสวนหนึ่งเปนของเมืองปารีสและ
อยูภายใตความดูแลของเทศบาล  
 
ดวยเหตุผลจากสงคราม พิพิธภัณฑแหงนี้ไดเปดเปนทางการในปคศ. 1947  นายฌอง กาสซโซง ผูอํานวยการของ
พิพิธภัณฑตั้งแตปคศ. 1945 ไดรวบรวมคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑลุกซอมบรูก (Luxembourg) และเฌอ เดอ โปมม (Jeu 
de Paume) ซึ่งประกอบไปดวยผลงานของศิลปนตางชาติ เชน ปกัสโซ คานดินสกีย ดาลี นอกจากนี้พิพิธภัณฑไดเก็บ
รวบรวมผลงานของศิลปนรวมสมัยอยางเชน มารตีส บราคก บรานคูซี่  
 
ในวันเปดอยางเปนทางการ อธิบดีกรมพิพิธภัณฑสถานแหงฝงเศสไดกลาววา วันนี้ความแตกแยกระหวางรัฐและอัจริยะ
ศิลปนไดส้ินสุดแลว  

 
งานพิพิธภัณฑเปนงานของมอือาชีพ 

 
ในระหวางชวงสงครามโลกทั้งสองครั้งจนถึงทศวรรษที่ 1950 ไดมีการเริ่มที่จะปฎิรูปงานพิพิธภัณฑที่สืบเนื่องจาก
คริสตศตวรรษที่ 19  ที่มักจะเปนการจัดแสดงในแบบ การจัดเรียงวัตถุที่ซํ้าๆกันและซอนในตูกระจก หรือการแขวนภาพ
จติรกรรมเรียงกันเปนแถวๆ ตอๆกัน หรือการประดับตกแตงหองจัดแสดงดวยทองหรือปูนปนตางๆ 
 
โรงเรียนของ Bauhaus ที่ Weimar ที่มีชื่อเสียงดานสถาปตยกรรมและการออกแบบภายในนั้นเปนผูนําในการตําหนิการจัด
แสดงในรูปแบบเดิม โดยใหเหตุผลที่วา ควรจะจัดแสดงใหเห็นคุณคาของวัตถุดวยตัววัตถุเอง ผูออกแบบไมควรที่จะเนนส่ิง
ที่เปนสวนประกอบมากเกินไปในการจัดแสดง  ควรที่จะสงเสริมใหมีการมุมมองตอวัตถุที่หลากหลาย ควรที่จะเนนความ
เปนกลางของผนังตางๆ และควรที่จะระมัดระวังในเรื่องการใชอุปกรณตางๆในการรองรับวัตถุและการใชแสงในการจัด
แสดง  เราควรที่จะออกแบบพิพิธภัณฑหรือหองจัดแสงไมใชเพื่อใสส่ิงตางๆที่ฟุมเฟอยใหแกผูชม 
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แนวคิดนี้ไดถูกนําประยุกตใชอยางมากโดยเฉพาะเพื่อการจัดการพื้นที่ของนิทรรศการชั่วคราวซึ่งกลายเปนสวนที่ขาดไมได
ของพิพิธภัณฑ  

 
Société des Nations ไดจัดตั้ง Office Internationale des Musées (ตอมาคือ ICOM) ขี้นในป คศ. 1926 เพื่อเปดใหมี
การศึกษาและแกปญหาตางๆทางสถาปตยกรรม การอนุรักษ และอาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ  เปนการ
ทํางานและดําเนินงานความรวมมือในระหวางประเทศ  เริ่มมีการจัดพิมพนิตยสาร Mouseion ในป  คศ. 1928 มีการจัด
ประชุมนานาชาติเรื่อง ศิลปพื้นบาน ที่กรุงแมดดริด ในป คศ. 1934 มีการจัดการประชุมใหญระหวางประเทศเพื่อการจัดทํา
มาตรฐานของงานสถาปตกรรมและการจัดพื้นที่ในพิพิธภัณฑศิลปะและตอมาไดกลายเปนคูมือพิพิธภัณฑศาสตร  

 
การโตงแยง คําวิจารณและนวัฒกรรม 
 
ภายหลังสงครมโลกครั้งที่ 2  สภาพิพิธภัณฑระหวางประเทศหรือ ICOM ไดถือกําเนิดขึ้นโดยการสนับสนุน  องคการ
ยูเนสโก  
 
ในระหวางป คศ 1948 ถึง คศ 1966 นาย จอรจ-อองรี ริวิแยเปนประธานของ ICOM และเคยผูกอตั้งพิพิธภัณฑศิลปะและ
ประเพณีพื้นบานในฝรั่งเศส รวมทั้งเปนผูนําที่สําคัญในดานงานพิพิธภัณฑแนวใหม    ในระยะเวลานั้นเปนชวงการปลด
แอกของประเทศตางๆที่เคยเปนเมืองขึ้น  บทบาทของพิพิธภัณฑจึงไมไดจาํกัดอยูเพียงเพ่ือการอนุรักษอดีตแตยังมี
บทบาทในดานการศึกษาทางชาติพันธุวิทยาและการพัฒนาสังคมดวย 
 
อันเนื่องจากความเคลื่อนไหวในแนวทางนี้ ราวป คศ 1968 นิเวศพิพิธภัณฑหรือ Ecomusée ไดถือกําเนิดขึ้น  อันที่จริง
แลวนิเวศพิพิธภัณฑนั้นนผลพวงจากพิพิธภัณฑทางชาติพันธุวิทยาของทองถิ่นและอยูกลางแจงซึ่งเปนที่รูจักกันในประเทศ
ยุโรปเหนือตั้งแตในคริสตศตวรรษที่ 19   นิเวศพิพิธภัณฑหรือพิพิธภัณฑกลางแจงเหลานี้สวนใหญเปนลักษณะการรวบรวม
ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมตางๆเขาไวดวยกัน หรือบางครั้งมีการใชพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมเพื่อการจัดตั้ง  
 
ในชวงทศวรรษที่ 1970 มีการจัดตั้งนิเวศพิพิธภัณฑเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนผลสะทอนของกระแสแนวคิดในเรื่อง 
Community ตางๆ   สังคมอุตสาหกรรมมีผลตอการดําเนินชีวิตและทําใหวิถีชีวิตมีรูปแบบเดียวกัน  ทําใหเกิดวัฒนธรรม
ของกลุมอาชีพนั้นๆ  
 
นิเวศพิพิธภัณฑเหลานี้ สําหรับในประเทศแคนนาดามักจะเรียกวา ศูนยแหงการตีความ (Interpretation Center)  ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความหลากลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) และเปนวิธีหนึ่งในการยืนหยัดเพื่อรักษา
เอกลักษณของกลุมชนและชุมชนสังคมอาชีพตางๆ ซึ่งอาจแสดงออกไดจาก พื้นที่หนึ่งๆหรือภูมิประเทศหนึ่งๆ  อาจจะเปน
วัฒนธรรมเกษตรกรรมหรือมรดกทางอุตสาหกรรม 
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การกลับมาของพิพิธภัณฑศิลปะ 
 
ตั้งแตป คศ 1975 ขณะที่ตลาดการคางานศิลปะไดรับความนิยมอยางสูง  พิพิธภัณฑในมหานครตางๆนั้นตางก็มีโครงการ
ทั้ง การปรับปรุง ตอเติม ปรับใช หรือสรางใหม มีการวาจางสถาปนิกที่มีชื่อเสียง เชน ในปารีส  ศูนยศิลปะปอมปดูเปดเปน
ทางการในป คศ 1977 ออกแบบโดย เรนโซ เปยโน และริชารด โรเจอร  โดยมีจุดยืนที่วางานสรางสรรควิจิตรศิลปนั้นไมได
จํากัดอยูแตในกรอบของภาพเขยีน พิพิธภัณฑนั้นจะตองมีพื้นที่ที่ยืดหยุนเพื่อการจัดแสดงผลงานที่มีรูปแบบที่หลากหลาย 
สถาปนิกทั้งสองจึงเลือกที่จะออกแบบอาคารเปนพื้นที่อิสระขนาดใหญ โลง วางเปลา โดยมีการออกแบบในสวนดานหนา
และหลังของตัวอาคารที่ใหเห็นเดนชัดโดยเลือกที่จะแสดงใหเห็นถึงสถาปตกรรมทางอุตสาหกรรม และตองการการเนน
ความโปรงใส การเขาถึง และเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนเมือง 

 
เราสามารถที่จะพบแนวคิดในการสรางพื้นที่ที่เปนกลางและยืดหยุนตอการใชงานเชนนี้ไดอีกในพิพิธภัณฑทางนวัฒกรรม
เทคนิคและวิทยาศาสตร เชน พิพิธภัณฑอากาศและอวกาศที่วอชิงตันซึ่งเปดเปนทางการในปคศ 1975   หรือเมือง
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม(La Cité des Sciences et de l’Industrie) ที่สรางขึ้นระหวางป คศ 1983  ถึง คศ 1986  ที่
ปารีส  

 
ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมและโบราณสถาน 
 
ในชวงป ทศวรรษที่ 1980 ในพิพิธภัณฑทางศิลปะ มีแนวโนมในการปรับเปล่ียนตึกหรืออาคารเกามาใชเปนพิพิธภัณฑ เชน 
พิพิธภัณฑปกัสโซ ที่ดัดแปลงมาจากอาคารสมัยศตวรรษที่17  พิพิธภัณฑดอรเซยซึ่งมาจากการปรับใชสถานีรถไฟที่สราง
ขึ้นในศตวรรษที่19 หรือ การตอเติมของ Tate Gallery ในลอนดอนหรือการตอเติมพิพิธภัณฑศิลปะตกแตงในแฟรงเฟท 
แนวคิดของงานสถาปตยกรรมในที่นี้นั้นคือ การเคารพตอสถาปตยกรรมดั้งเดิม หรือบางครั้งมีการเลียนแแบของเดิม ทั้งนี้
ทั้งนั้นเปนไปเพื่อเปนสวนหนึ่งของภูมิทัศนเมืองซึ่งเปนมรดกจากอดีต 

 
ศูนยวัฒนธรรม 

 
พิพิธภัณฑที่กําเนิดขึ้นในชวงสมัยใหมหรือหลังสมัยใหมนั้นตางมีบทบาทหนาที่ที่หลากหลายมากขึ้น ไมวาจะเปนการรวม
เอาศิลปะหลายแขนงเขาไวดวยกัน หรือการขยายกิจกรรมตางๆและการใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือหรือสถานที่ที่หลากหลาย  
เชน ในพื้นที่นิทรรศการ มีการจัดใหมีศูนยคนควาวิจัย หองสมุดประชาชน หอประชุม หองโสตทัศน หองปฎิบัติการการ
เรียนรู  ศูนยการคา รานหนังสือ รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ รานอาหาร พื้นที่ใหบริการและประชาสัมพันธมีขนาดใหญ  
ยกตัวอยาง เชน การตอเติมของ MoMA ที่นิวยอรคและ National Gallery ที่วอชิงตัน หรือ พิพิธภัณฑลูฟรที่ปารีส ซึ่งมี
จุดประสงคนอกจากเพิ่มพื้นที่ในการจัดแสดงแลวยงัเปนไปเพื่อเพิ่มพื้นที่บริการตางๆดวย พิพิธภัณฑตางๆเริ่มที่จะมีการ
จัดพิพมพหนังสือ ผลิตภาพยนตร จัดการแสดงและสัมมนา ปริมาณผูเขาชมก็เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอยางงายๆเชน พิพิธภัณฑ
แหงชาติตางๆในฝรั่งเศสในป คศ. 1960 มีผูเขาชมประมาณ 5 ลานคน ในปคศ. 1970 มี 6 ลานคน และในป คศ. 1980  มี 
9 ลานคนและในปคศ 1992  มีผูเขาชมเปนจํานวนกวา 14  ลานคน ในแตละวันพิพิธภัณฑลูฟร รองรับจํานวนผูเขาชมกวา 
10 000คนและแวรซายสกวา 20 000 คน ดังไดกลาวมาขางตน ทั้งนั้นเปนผลจากการคํานึงถึงและใหความสําคัญตอการ
เขาชม โดยมีการเปดใชอาคารใหมๆ การขยายพื้นที่ในการตอนรับผูชม เปนตน 
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พิพิธภัณฑที่ถูกสรางขึ้นกลางใจเมืองดวยรูปแบบที่บงบอกถึงเอกลักษณของยุคสมัย ไดกลายเปนศูนยกิจกรรมที่
หลากหลายที่มีเกี่ยวของกับคอเลคชั่นถาวรหรือนิทรรศการชั่วคราว ประกอบดวยพื้นที่สาธารณะที่มีความผสมผสาน
ระหวางวิญญาณและการบริโภคยากที่จะแยกออกจากกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  พิพิธภัณฑเปนวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยาง
หนึ่ง 
 
 
บทสรุป 
 
 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรและปรัชญาของพิพิธภัณฑสถานในประเทศฝรั่งเศสมีความเปนมามากกวา 500 กวาป 
บทบาทของพิพิธภัณฑนั้นตางกันไปตามยุคสมัยขึ้นกับปจจัยที่ตางๆที่หลากหลายทั้งในดานการเมือง เศรษกิจและสังคม  
 
เริ่มตนที่ การเปดคอเลคชั่นสวนบุคคลใหบุคคลที่มีอภิสิทธเขาชมเพื่อการแสดงฐานะทางสังคม การใชประโยชนจาก
คอเลคชั่นเพื่อการศึกษาวิจัยในกลุมนักวิชาการและศิลปน  พิพิธภัณฑกลายเปนส่ือในการเผยแพรความรูแกประชาชน
ทั่วไปอันเปนการสะทอนถึงหนาที่ของรัฐในดานการศึกษา  พิพิธภัณฑเปนสถานที่เพื่อการอนุรักษวัตถุทางวัฒนธรรมเพื่อ
การสืบทอดแกชนรุนหลัง พิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่เก็บวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกยึดมา พิพิธภัณฑเปนสถานที่เพื่อการ
ประชาสัมพันธอาชีพตางๆเพื่อการเทาเทียมกันของสาขาอาชีพ  พิพิธภัณฑเปรียบเสมือนศาสนสถาน พิพิธภัณฑเปนส่ิงที่
แสดงถึงความเปนเอกลักษณของชาติและทองถิ่น พิพิธภัณฑมีสวนในการกระตุนการผลิตทางอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑเปน
สถานที่เพื่อการอนุรักษและการสงเสิมการสรางสรรครวมสมัย พิพิธภัณฑกลายเปนสวนหนึ่งของนโยบายการตางประเทศ
ดานวัฒนธรรม พิพิธภัณฑเปนสวนหนึ่งในการสรางงานและกลายเปนศาสตรเฉพาะทาง พิพิธภัณฑมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายทางสังคมและการพัฒนา พิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่ใหบริการในรูปแบบที่หลากหลาย พิพิธภัณฑมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจการทองเที่ยว... 
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คอเลคชั่นของกษัตริยใน
ราชวงคสวีเดนและ

สเปน 

การสะสมเพื่อเปนสมบัติสวนบุคคลและเพื่อเแสดงสถานภาพทางสังคม ปรัชญา
และ
แนวคิด 

เนื้อหา 

สวนจัด
แสดง 

พิพิธภัณฑและ
องคที่เกี่ยวของ
ในฝรั่งเศส 

ในที่อื่นๆ 

1600
1550 

เพื่อเผยแพรเทคนิคอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษาทางการแพทยและเภสัชกรรมสําหรับนักศึกษา 

แบบสารานุกรม+เทคนิดการสราง
บรรยากาศลึกลับ 

คอเลคชั่นของฟรองซัวรที่ 1  

เกี่ยวกับเทคนคิการทําเหมือง 

แบบมีการสาธิตตอผูชม 

คอเลคชั่นของ เดอ สาซ 
บรรพบุรุษพิพิธภัณฑ
เทคนิค 

วัตถุที่มีคุณคาทางศลิปะ มีอายุเกาแก แปลกและหายาก 

พืช แรธาตุ สัตว  

คอเลคชั่นสวนตัวของตระกูลที่มั่งคั่งในอิตาลีและที่อื่นใน
ยุโรป 

การขุดคนโบราณวัตถุโรมันที่กรุงโรม  
ความนิยมในปรัชญาและสถาบันในยุคคลาสสิก 

1700 

คอเลคชั่นศิลปะของศิลปนชั้นครูของอติาลี 
ของกษัตริยและขุนนางชั้นสูงเชน Colbert, Mazarin 

คาบิเนททางธรรมชาติวิทยาของใน
อิตาลี เดนมารคและเยอรมัน (บรรพ
บุรุษของพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา) 

เหตุการณการที่
เกี่ยวเนื่องใน
ประวัติศาสตร 

การขยายตัวของความนิยมในการสะสมคอเลคชั่นสวนตัว
ไปในตางจังหวัด มีการจัดนําชมใหแคนักทองเที่ยวและ
แขกผูมีเกียรติ โดยใชเทคนิคแจกใบปลิว การเดินทางสํารวจทวีปใหม 

แผนผังโดยสังเคราะหของวิวัฒนาการพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศสและประเทศอื่นในยุโรป  จากยุคเรอเสซองสถึงปลายคริสตศตวรรษที่  17 
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เนื้อหา 

สวนจัด
แสดง 

พิพิธภัณฑและ
องคที่เกี่ยวของ
ในฝรั่งเศส 

ในที่อื่นๆ 

1700 1800 
1683 

ปรัชญา
และ
แนวคิด 

หนาที่ของรัฐในระบบการศึกษา ->  พิพิธภัณฑและหองสมุดกลายเปนแหลงเรียนรู 

การตําหนิแนวคิดในการสะสมของ
แปลก และไมไดคํานึงถึงการ
นํามาใชประโยชน 

การจัดตั้งสถาบันพิพิธภัณฑและโรงเรียนเพื่อ
การศึกษาประวัติธรรมชาติวิทยาและปฎิบัติ
การทางเคมี ในอังกฤษ 

1753

ธรรมชาติวิทยา เคมี 

ความนิยมในการเขาชมการสาธิตทาง 
วิทยาศาสตรและศิลปะ 

วิจิตรศิลป 

การจัดแสดงแบบเฉพาะทาง แบบการศึกษาเปรียบเทียบ ไมใชการจัดเก็บแตของแปลกและหายาก 

ศิลปนเรียกรองใหแสดงผลงานของจิตรกรและ
ประติมากรชั้นครู 

กําเนิด British Museum 

Louis XVI ประยุกตใชวังลูฟทเปน
พิพิธภัณฑเพื่อจัดนทิรรศการ

กําเนิดศาสตรในการจัดแสดง เชน การใชแสง
จากขางบน การใชปายอธิบาย 
 การคํานึงถึงความปลอดภัยของผูชม 

นิทรรศการในพระราชวังลูกซอมบรูก ที่
แสดงผลงานของศิลปนยุโรปที่มีชื่อเสียง 
(ริเริ่มโดย Louis XV) 

เหตุการณการที่
เกี่ยวเนื่องใน
ประวัติศาสตร 

แผนผังโดยสังเคราะหของวิวัฒนาการพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศสและประเทศอื่นในยุโรป  ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 17 ถึงกลาง 18 



 พิพิธภัณฑกลายเปนสถานที่เพื่อปกปองคุมครองวัตถุที่อยูในอันตราย 
กําเนิดแนวคิดในดานมรดกวัฒนธรรม การอนุรักษเพื่อชนรุนหลัง 
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การปฎิวัติใหญในฝรั่งเศสเปนผลใหมีกระแสในการ
ทําลายราชสัญลักษณ 

เนื้อหา 

สวนจัด
แสดง 

พิพิธภัณฑและ
องคที่เกี่ยวของ
ในฝรั่งเศส 

ในที่อื่นๆ 

1800

ปรัชญา
และ
แนวคิด 

พิพิธภัณฑเปนสถานที่เพื่อการศึกษา คนควา วิจัยแบบประยุกต 
พิพิธภัณฑเปนสถานที่เพื่อการยกยองและประชาสัมพันธงานชางและเทคนคิ 

1900 
1789 

วัตถุที่เปนอนุสรณและแสดงประวัติศาสตรของฝรั่งเศส 
วัตถุทางธรรมชาติวิทยา 

     สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเทคนิค 

แนวคิดในเรื่องมรดกวัฒนธรรมเพื่อประเทศที่มีเสรีภาพ(ฝรั่งเศส) 

นโปเลียนชนะศึกกับประเทศอื่นๆในยโุรป 

สถาบันศิลปะและอาชีพ 

พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

พิพิธภัณฑอนุสรณสถาน 

ศิลปะวัตถุและวัตถโุบราณจาก
อิตาลีและประเทศอื่นๆในยุโรป 

มีการบังคับแสงในการจัดแสดง สลัวในตอนตนและสวางจาในตอนทาย 
มีการเรียนการสอนภายในพิพิธภัณฑ 

มีการสาธิตแสดงขั้นตอนตางๆสําหรับสิ่งประดิษฐที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ 

กําเนิดพิพิธภัณฑตามหัวเมืองตางๆเพือ่กระจายวัตถุโบราณที่นํากลับมาโดยกองทัพ 

เหตุการณการที่
เกี่ยวเนื่องใน
ประวัติศาสตร การโตแยงการกระทําของนโปเลียน การนําโบราณวัตถุออกมาจากสถานที่ดั่งเดิม

เปรียบเสมือนเปนการกระชากออกมาจากสิ่งแวดลอมและประชาชนผูเปนเจาของ 

แผนผังโดยสังเคราะหของวิวัฒนาการพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศสและประเทศอื่นในยุโรป    ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ถึงตน  19 
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โบราณวัตถุจากอิยิปต 

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรที่แวรซายส 

นโปเลียนสํารวจอียิปต  

เนื้อหา 

สวนจัด
แสดง 

พิพิธภัณฑและ
องคที่เกี่ยวของ
ในฝรั่งเศส 

ในที่อื่นๆ 

1800 1900 

พัฒนาการของการศึกษาโบราณคดีและความคลัง่ไคลในอารยธรรมโบราณ กรีก อียิปต เมโสโปตาเมีย สุเมเรียน… 

18301826 1847

Lord Elgin นําสวนของหนาบันของวหิารParthenon กลับอังกฤษ 

Champollion ไขปริศนาอักษรเอียโรกราฟฟคของอยิิปต 

โบราณวัตถุจากอายธรรมที่สูญสลายในเอเชียตะวันออกกลาง 

พิพิธภัณฑลูฟรรวบรวมโบราณวัตุจากอิยิปต 

กําเนิด Glyptothèque ที่มูนิค ในเยอรมัน 
British Museum ใชพื้นที่ที่ Montagu House เพื่อ
จัดแสดงโบราณวัตถุที่นํามาโดย Elgin 

พิพิธภัณฑเปนสถานที่ที่สะทอนแนวคดิชาตินิยม 

พิพิธภัณฑลูฟทผลติและจัดแสดงรูปจําลองงานศิลปะ
เพื่อการศึกษา 

British Museum และ Musée de Berlin 

จัดแสดงสิ่งเทียมทางศิลปะเพื่อการศึอษาของศิลปน 
กําเนิดพิพิธภัณฑทางศิลปะหลายแหงใน USA 

พิพิธภัณฑเปนแหลงศึกษาของนักเรียนศิลปะ นักประวัติศาสตร พิพิธภัณฑเปรียบเหมือนวิหารหรือศาสนสถาน 

พิพิธภัณฑเปนตัวกระตุนในการผลิตทางอุสาหกรรม 

ปรัชญา
และ
แนวคิด 

ความนิยมการออกแบบสถาปตยกรรมของพิพิธภัณฑโดยเลียนแบบวิหารกรีกและโรมัน 

กําเนิดพิพิธภัณฑโบราณคดีของชาติและทองถิ่น เชนที่ Saint-Germain 

พิพิธภัณฑลูฟรเปด Assyrien Departement 

1850S

มหกรรมนิทรรศการนานาชาติ การ
ใหความสําคัญกับศิลปะประยุกต 

V&Aใน UK 

กําเนิด Smithsonian 

พิพิธภัณฑเพื่อการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑเพื่อการอนุรักษศิลปะดั่งเดิมและพื้นบาน 

สิ่งประดิษฐและตนแบบของนวัตกรรมทางเทคนิคและศิลปะประยุกต 

มีการจําลองประติมากรรมโบราณมาจัดแสดงแบบ
ศึกษาเปรียบเทียบ  

กระแสการลาอาณานิคมทําใหเกิดการศึกษา
ทางชาติพันธุวิทยา 

กําเนิดพิพิธภัณฑชาติพันธวิทยา 
อิทธิพลจากพิพิธภณัฑ 

ในยุโรปเหนือ 

กําเนิดสมาพันธฯศลิปะประยุกต กําเนิดพิพิธภัณฑศลิปะสมัยกลาง Cluny 

กําเนิดเครือขายสมาคมเพื่อนพพิิธภัณฑในทองถิ่น 

กระแสแนวคิดโรแมนติคและการกลับไปศึกษาศิลปะในสมัยกลาง 
เหตุการณการที่
เกี่ยวเนื่องใน
ประวัติศาสตร 

แผนผังโดยสังเคราะหของวิวัฒนาการพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศสและประเทศอื่นในยุโรป  ชวงคริสตศตวรรษที่  19 (ยุคทองของพิพิธภัณฑฺ) 



 
ศาสตรทางพิพิธภัณฑกลายเปนวิชาชพีเฉพาะทาง 

เนื้อหา 

สวนจัด
แสดง 

พิพิธภัณฑและ
องคที่เกี่ยวของ

กําเนิดพิพิธภัณฑศลิปะสมัยใหม
แหงแรกที่ Grenoble 

ผลงานศิลปะของศลิปนสมัยใหม 

กําเนิดพิพิธภัณฑศลิปะสมัยใหมของชาติและเทศบาลเมืองปารีส 

กําเนิดสถาปนิกและนักออกแบบสาย  
Bauhaus และความตื่นตัวของงาน 
สถาปตยกรรมเพื่อพิพิธภัณฑ 

จุดเริ่มตนการทํางานระดับ
นานาชาติในดานพิพิธภัณฑ 

(Internationalisation) 

ชาติพันธุวิทยา 

กําเนิดพิพิธภัณฑศลิปะและวัฒนธรรมพื้นบาน 

พิพิธภัณฑคํานึงถึงการบริการดานตางๆนอกเหนือจากงานอนุรักษ 
ความสัมพันธพิพิธภัณฑกับเศรษฐศาสตรและ
การทองเที่ยว 

ศิลปะรวมสมัย 

การใชพื้นที่แบบยืดหยุนไดเพื่อการใชประโยชนในรูปแบบ
ตางๆ 

ศาสตรทาง
พิพิธภัณฑกลายเปน
สาขาวิชาชีพเฉพาะ

ทาง 
(Professionalisme) 

บทบาทของพิพิธภณัฑไมไดจํากัดอยูแตในดานการอนุรักษแตขยายตัวไปในดาน  Social 
Integration และการพัฒนา 

พิพิธภัณฑเพื่อการอนุรักษผลงานของศิลปนสมัยใหม 
ปรัชญา
และ
แนวคิด 

การปรับปรุงพิพิธภัณฑลูฟร 
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ในฝรั่งเศส 

ในที่อื่นๆ 

1900 2000 

ขอถกเถียงระหวางศิลปะแบบราชบัณฑิตและแบบกาวหนา ทําให  
ผลงานศิลปะของศลิปนหัวกาวหนาของฝรั่งเศสตกไปอยูในมือของชาวตางชาติ 

ศิลปนสมัยใหมมอบผลงานใหพิพิธภัณฑ 

นักสะสมอเมริกันจัดนิทรรศการผลงานศิลปนสมัยใหมที่ NY 

กําเนิด MoMA ที่ นิวยอรค 

การเตรียมการมหกรรมนิทรรศการนานาชาติที่ปารีส 

1937 1950 

มีการทวบทวนศาสตรดานพิพิธภัณฑ
ที่ตกทอดจากคริสตศตวรรษที่ 19

1926

การจัดตั้ง Office internationale  
des musées  กําเนิด UNESCO และ ICOM 

สงครามกับประเทศที่เปนเมืองขึ้นและการอพยพของ 
ประชากรของประเทศเมืองขึ้นเขามาในฝรั่งเศส 

19 ุ60S

แนวคิดดาน Community 

กําเนิด Interpretation Center ในแคนนาดา 

กําเนิด Ecomusée ในที่ตางๆ 

ตลาดการคางานศิลปเฟองฟูทั่วโลก 

กําเนิดศูนยศิลปะฯปอมปดู 

Guggenheim Museum, โดย 
Wright 

เหตุการณการที่
เกี่ยวเนื่องใน
ประวัติศาสตร 

แผนผังโดยสังเคราะหของวิวัฒนาการพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศสและประเทศอื่นในยุโรป  ชวงคริสตศตวรรษที่  20 



 
บทที ่2: โครงสรางและการจัดระเบยีบพิพิธภัณสถานในฝรั่งเศส 

 
 
บทนํา 
 
จุดประสงคของการเลือกหัวขอ โครงสรางและการจัดระเบียบพิพิธภัณสถานในฝรั่งเศส นั้นเพื่อตองการใหคณะผูบริหาร
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติไดเห็นถึงภาพรวมและเขาใจถึงการจัดระเบียบพิพิธภัณสถานในฝรั่งเศส อันอาจจะมีผลใน
ระยะยาวเพื่อการกําหนดนโยบายความรวมมือกับพิพิธภัณฑพันธมิตร (Partner Museums) ที่เปนไปในฝรั่งเศส  
 
รายงานในสวนนี้ไดใชสวนหนึ่งของบทความ Législation et organisation จากหนังสือ Musée et patrimoine6 เปน
โครงสรางพื้นฐานในการนําเสนอ  อยางไรก็ตามผูวิจัยไดแกไขเพิ่มเติมขอมูลเดิมบางสวนเพื่อใหทันตอเหตุการณ 
 
บทความสวนนี้จะเนนแตเพียงการจัดระเบียบและโครงสรางของพิพิธภัณฑสถานในภาครัฐเทานั้น  อันเนื่องจาก พิพิธภัณฑ
ในภาครัฐยังคงเปนมาตรฐานของกิจการพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส แมวาปจจุบันนี้ พิพิธภัณฑในภาคเอกชนนั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 
การนําเสนอในรายงานในสวนนี้แบงออกไดเปน 4 สวนใหญ 
 
1. พิพิธภัณฑสถานสังกัดและภายใตการตรวจสอบ กรมพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส กระทรวงวัฒนธรรมและการ

ส่ือสาร 
2. พิพิธภัณฑที่ขึ้นกับกรมอื่นๆใน กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร 
3. พิพิธภัณฑที่ขึ้นกับกระทรวงอื่นๆ นอกจากกระทรวงวัฒนธรรมฯ 
4. ตัวอยางอื่นๆของพิพิธภัณฑ ฯในภาครัฐ : พิพิธภัณฑของเทศบาลเมืองปารีส และพิพิธภัณฑที่ขึ้นกับสถาบันอื่นๆ 
 
และในตอนทาย ผูวิจัยไดจัดทําแผนผังโดยสงัเคราะหของโครงสรางและการจัดระเบียบพิพิธภัณฑสถานในฝรั่งเศส เพื่อให
คณะผูบริหารพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติไดเห็นชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Badet C., Coutancier B., May R., Musée et Patrimoine, CNFPT,  Paris, 1997, pp. 63-73 
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1. พิพิธภณัฑสถานทีส่ังกัดและอยูภายใตการตรวจสอบของ กรมพพิิธภณัฑสถานแหงฝรั่งเศส 
กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร 
 
พิพิธภัณฑที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสวนใหญอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส  
 
สถานภาพทางกฎหมายของพิพิธภัณฑสถานเหลานี้นั้น เดิมทีกําหนดไวโดย รัฐกําหนดวันที่ 13 กรกฎาคม คศ.1945 วา
ดวย เรื่องการจัดระเบียบพิพิธภัณฑสถานของกรมศิลปากร7 สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิดคือ 
 

• พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
• พิพิธภัณฑสถานที่ขึ้นทะเบียนและพิพิธภัณฑสถานภายใตการควบคุม 

 
1.1. พพิิธภณัฑสถานแหงชาติ 
 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปจจุบันมีทั้งหมด 34 แหง  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงชาตินั้นประกอบดวย คอเลคชั่นที่เปน
ของรัฐ และรัฐบาลเปนผูดําเนินงานในทั้งดานงบประมาณและบุคคลากร 
 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้ง 34 แหงนั้นมีทั้งขนาดใหญ เชน พิพิธภัณฑสถานลูฟร พิพิธภัณฑสถานสมัยกลางคลูนี่ พิพิธ
ภัณฑสถานโบราณวัตถุของชาติที่เซนท แยรแมงอองเลย หรือพิพิธภัณฑสถานที่มี

                                                

ขนาดล็ก เชน พิพิธภัณฑสถานเฮแบรท 
และพิพิธภัณฑสถานกกุสตาฟ โมรโร  สวนใหญจะตั้งอยูในกรุงปารีส แตอยางไรก็ตามก็มีพบอยูในภูมิภาคอื่นๆเชน พิพิธ
ภัณฑสถานมารค ชากาลที่เมืองนีส พิพิธภัณฑสถานแฟรนองด เลเชรที่บิโอทหรือ พิพิธภัณฑสถานกอนประวัติศาสตรใน
โดรดอกน 
 
ตั้งแตประมาณ 20 กวาปที่ผานมา ไดมีการปฎิรูปการบริหารใหม ซึ่งแตเดิมมักจะมีการบริหารจากสวนกลางโดยกรมพิพิธ
ภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส  พิพิธภัณฑไมมีอํานาจเปนเอกเทศ มักจะทําใหมีปญหาในเรื่องการดําเนินงานและเรื่องความ
ลาชาในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ   
 
ภายหลังการปฎิรูป  บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะไมจํากัดแตเพียงงานทางดานวิชาการหรือ
เชิงวิทยาศาสตรแตเพียงอยางเดียว แตยังมีอํานาจในดานการบริหารและการเงินอีกเพิ่มขึ้นอีกดวย พิพิธภัณฑที่ไดรับ
การปฎิรูปใหมสวนใหญเปนพิพิธภัณฑที่มีขนาดใหญและอยูในเมืองหลวงและมีฐานะเปนองคกรอิสระ8 (Etablissement 
public) เชน ลูฟร แวรซายสและดอรเซย  

 
7 ในสมัยนั้นยังไมมกีระทรวงวัฒนธรรม 
8 ผลของการไดรับฐานะเปนองคการมหาชนทางดานการเงิน โดยเฉพาะของพิพิธภณัฑฯลูฟทและแวรซายส พอสรุปไดดังนี้  
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ในชวงที่มีโครงการกอสรางและตอเติมพิพิธภัณฑที่สําคัญๆภายใตดําริของประธานาธิบดี เชน การสรางศูนยศิลปะปอมปดู
การตอเติมพิพิธภัณฑลูฟร  ก็มักจะมีการจัดตั้งองคกรอิสระเปนองคกรผูบริหารโครงการ  ทั้งนี้เพราะสถานะดังกลาวมีผลดี
ในเรื่องการบริหารที่มีความยืดหยุนและเปนเอกเทศ  สามารถตอบสนองตอกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในระหวางโครงการ
และภายหลังการเปดเปนพิพิธภัณฑ 
 
พิพิธภัณฑลูฟรไดเล่ือนฐานะเปนองคการมหาชนอิสระในป คศ. 1992 เปนผลใหพิพิธภัณฑลูฟรสามารถที่จะจัดตั้ง
งบประมาณกอนลวงหนาไดหลายป นอกจากนี้สถาบันยังสามารถที่จะจัดการและบริหารสวนตางๆของโบราณสถานที่ขึ้น
ตรงตอพิพิธภัณฑเชน ลานส่ีเหลี่ยม (la cour carée) ลานนโปเลียน สวนการูเซล และประตูชัยเล็กหนาพิพิธภัณฑ  การ
ปรับสถานะพิพิธภัณฑเปนองคกรอิสระนั้นไดนํามาใชกับพิพิธภัณฑอีก 3 แหงดวย เชน แวรซายส ในปคศ. 1994  
พิพิธภัณฑดอรเซย และพิพิธภณัฑกีเมตในป คศ. 2004 
 
นอกจากนี้ปจจุบันโครงการการกอสราง พิพิธภัณฑดู เก บรองล่ี9 ซึ่งเปนโครงการที่มีขนาดใหญ ภายใตดําริของ
ประธานาธิบดีชีรัค ซึ่งคาดวาจะเปดเปนทางการในป คศ. 2006  ก็ไดรับฐานะเปนองคการมหาชนอิสระดวย 
 
 
 

                                                                                                                                                         
รายไดขององคกรอิสระมาจาก  

o การอุปถัมถทางการเงินจากรัฐบาล องคกรบริหารสวนภูมิภาค หนวยงานตางๆจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรายไดที่มาจากผู
อุปถัมภ 

o รายไดจากคาเขาชม การจัดโปรแกรมการเขาชมและสัมมนา 
o รายไดจากการใชสถานที่เพื่อการถายภาพและการถายภาพยนตร 
o รายไดจากการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม 

o รายไดจากการจัดกิจการการคาและรายไดที่มาจากการจัดกิจกรรมอื่นๆขององคกร 
o รายไดจาการสัมปทานสถานที่ 
o รายไดจาการใหบริการอื่นๆ 
o รายไดจาการลงทุนทางการเงิน 
o รายไดที่มาจากสังหาริมทรัพยและอสังหารริมทรัพย 
o รายไดจากการเขารวมหุนสวน 
o รายไดจากการปลดครุภัณฑออกจากทะเบียน 
o รายไดที่มาจากการบริจาคหรือรับมรดก 

รายจายขององคกร 
o รายจายในดานบุคคลากรขององคกร 
o รายจายปในหมวดคาใชจายถาวร และในหมวดสถานที ่
o รายจายในหมวดการกอสราง การบํารุงรักษาและการปฎิสังขรณซอมแซมที่สําคัญๆ 
o รายจายเพื่อการอปุถัมภแกหนวยงานที่ทํางานรวมกัน 
o การจัดซื้อรวบรวมศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุเพื่อการสะสมคอเลคชั่นของพพิิธภัณฑ และรายจายอื่นๆเพื่อกิจการของ

องคกร 
9 ดูรายละเอียดในบทที่ 6 โครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานดู เก บรอง ลี่ 
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1.2.พิพธิภณัฑที่ขึ้นทะเบยีนและพิพธิภัณฑภายใตการควบคุม 10 
 
พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและพิพิธภัณฑภายใตการควบคุมมีประมาณกวา 1 พันแหงสวนใหญเปนขององคกรการปกครอง
สวนทองถิ่น มีจํานวนนอยที่เปนของสมาคมเอกชน 
 
 
1.2.1. พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียน 11(Les musée classés) 
 
รัฐกําหนดป คศ. 1945 ไดกลาววา พิพิธภัณฑอื่นๆนอกเหนือจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หมายรวมถึง พิพิธภัณฑที่เปน
ขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ (เชนภาค จังหวัดหรือเทศบาล) หรือเปนของนิติบุคคลอื่นๆ สามารถแบงไดสอง
ประเภท คือ พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม สําหรับความแตกตางของพิพิธภัณฑทั้งสองชนิด
ขางตน รัฐกําหนดฉบับนี้ไดกลาวเพียงแตวา 
 
การที่พิพิธภัณฑแหงหนึ่งๆสามารถที่จะมีฐานะหรือถูกปลดออกจากการเปนพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนนั้นจะตองมีการ
ประกาศในรัฐกฤษฎีกา สวนพิพิธภัณฑอื่นๆที่ไมไดอยูในรายชื่อถือเปนพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม 
 
กฏหมายฉบับเดียวกันไดกลาวถึงผลของ การเปนพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนดังนี้ 
 
รัฐบาลจะเปนผูจัดหาภัณฑารักษซึ่งเปนขาราชการของรัฐบาลทเพื่อทําหนาที่ในการเปนหัวหนาของพิพิธภัณฑ สวน
บุคคลากรอื่นๆในพิพิธภัณฑ จะเปนหนาที่องคกรการปกครองสวนทองถิ่น การที่รัฐบาลจะตองเขามาจัดการดูแลนั้นเปน
เพราะวา พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนจะมีวัตถุสวนหนึ่งในคอเลคชั่นที่เปนของรัฐ ซึ่งรัฐไดฝากจัดแสดงและฝากเก็บรักษาไวกับ
พิพิธภัณฑขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นตางๆ 
 
อยางไรก็ตาม ภายหลังกฎหมายวาดวย กระจายอํานาจการปกครองในชวงปทศวรรษที่ 1980 องคกรการปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถจัดหาภัณฑารักษที่เปนขาราชการในสังกัดของตนเพื่อเปนหัวหนาพิพิธภัณฑได 12  พิพิธภัณฑที่ขึน้ทะเบียน
นี้จะไดรับความชวยเหลือทางดานเทคนิค วิชาการและการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

                                                 
10 การจัดระเบียบชนิดของพิพิธภณัฑฯแบบนี้ ปจจุบันไดยกเลิกแลว  เหลือแตเปนการใชช่ือ พิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส (ดูรายละเอียดในบท
ที่ 3  รัฐกฤษฎีกา คศ 2002)  การที่รายงานในบทนี้ยังคงกลาวถึง พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและพิพิธภณัฑภายใตการควบคุม นั้นเพื่อเปนการ
แสดงใหเห็นประวัติความเปนมาของการจัดระเบียบพิพิธภัณฑ รวมทั้งขอปญหาที่นําไปสูการออกรัฐกฤษฎีกา คศ 2002 ซ่ึงมีพื้นฐานหลักที่
นํามาจากการระเบียบ พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม แตไดรับการแกไขเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น  
11 ประวัติความเปนมาของพิพิธภณัฑฯที่ขึ้นทะเบียนนั้นแทจริงแลวคือ พิพิธภัณฑฯทีม่ีจัดตั้งขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 ซ่ึงรัฐบาลไดฝาก
คอเลคชั่นของตนใหพิพิธภณัฑฯในตางจังหวัดดูแลและจัดแสดงตอสาธารณชน อันเปนผลมาจาการนําโบราณวัตุและศิลปะวัตถุจากประเทศ
อื่นๆกลับมาฝร่ังเศส โดยกองทัพของนโปเลียน (ดูรายละเอียดในบท พัฒนาการ.. : มุมมองทางประวัติศาสตรและปรัชญา) 
12 จะเห็นไดวาเปนการตองการที่จะเคารพการปกครองสวนทองถิ่นจากรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดชัดขึ้นในรัฐกฤษฎีกา คศ 2002 ที่เปดโอกาสให
รัฐบาลยกคอเลคช่ันของตนใหกับองคกรการปกครองสวนทองถิ่น  (ดูรายละเอียดในบท รัฐกฤษฎีกา คศ 2002) 
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1.2.2. พิพิธภัณฑภายใตการควบคุม 13 (Les musée contrôlés) 
 
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลและพิพิธภัณฑภายใตการควบคุมนั้นไมชัดเจน รัฐบาลมีหนาที่เพียงรับรูวาพิพิธภัณฑเหลานี้
นั้นมีอยูจริง อาจจะใหความชวยเหลือในดานเทคนิค วิชาการหรือในกรณีพิเศษในดานการเงิน  
 
การใชชื่อวา พิพิธภัณฑภายใตความควบคุม นั้นดูจะไมเขากันกันกับสถานภาพทางกฎหมายของพิพิธภัณฑซึ่งมี
หลากหลาย อันเนื่องจากประวัติความเปนมาของพิพิธภัณฑและคอเลคชั่นที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม การที่เรียกวา 
พิพิธภัณฑภายใตความควบคุม ไมไดหมายความวา รัฐบาลจะมีหนาที่ที่ตองเขาไปควบคุม ทั้งนี้ขึ้นกับการรองขอของ
องคกรการปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑเปนโบราณสถาน 
 
ในรัฐกําหนดปคศ. 1945 นั้นไดกลาวไวส้ันๆเกี่ยวกับการขอขึ้นเปนพิพิธภณัฑภายใตความควบคุม ดังนี้ องคกรการ
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถยื่นคาํขอตอรัฐบาลเพื่อใหพิพิธภัณฑอยูในความควบคุม แตไมมีพันธะทางกฎหมายจาก
รัฐบาลแตอยางใด  อยางไรก็ตาม รัฐกําหนดฉบับเดียวกันนี้ได ไดกลาวเสริมวา การจัดสะสมคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑหรือ
การอนุรักษหรือปฏิสังขรณตางๆควรจะแจงใหรัฐบาลทราบดวย  
 
ในระยะหลังๆนี้ 14 การขอขึ้นเปนพิพิธภัณฑภายใตความควบคุมนั้น ตองผานกฎเกณฑตางๆในการคัดเลือก เชน การแสดง
รายชื่อวัตถุในคอเลคชั่นตอคณะกรรมการศิลปะของพิพิธภัณฑ สังกัดกรมพิพิธภัณฑ ที่มีบทบาททางดานการใหความเห็น
ในโครงการการจัดซึ้อหรือการรับบริจาคเพื่อการสะสมคอเลคชั่น สําหรับการขอความสนับสนุนในเรื่องจัดสะสมคอเลคชั่น
ดังกลาวตอรัฐบาาล พิพิธภัณฑภายใตการควบคุมจะตองนําเสนอโครงการวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง  ฝายกรมพิพิธภัณฑฯที่
เปนตัวแทนของรัฐบาลจะยืนขอเสนอใหพิพิธภัณฑภายใตการควบคุมดําเนินการการบริหารและจัดการในเชิงวิชาการและ
วิทยาศาสตรโดยบุคคลากรที่เปนมืออาชีพ เชน ภัณฑารักษหรือนักอนุรักษ ซึ่งอาจจะเปนขาราชการที่มาจากสายงานทาง
วัฒนธรรมขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น15 
 
ผลประโยชนที่ทางพิพิธภัณฑภายไดการควบคุมจะไดรับคือ ความชวยเหลือในเรื่องการตรวจสอบในเชิงวิชาการและเทคนิค
จากรัฐบาลและจากกรมพิพิธภัณฑ (เชนจากหนวยงานเทคนิคจัดแสดง...) โดยผานสํานักงานกิจการวัฒนธรรมในสวน
ภูมิภาค (Direction régionale des affaires culturelles) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ และจะ
ไดรับเงินชวยเหลือในดานการกอสราง ปรับปรุงพิพิธภัณฑและการปฎิสังขรณวัตถุในคอเลคชั่นหรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ อัน
ไดแก การจัดนิทรรศการหมุนเวียน หรือการจัดพิมพตางๆ  เงินชวยเหลือนี้จะไดรับการอนุมัติและบริหารจากสํานักงาน
กิจการวัฒนธรรมในสวนภูมิภาค  ซึ่งบางครั้งอาจสงเรื่องมาที่สวนกลาง   ในกรณีที่เปนเรื่องเงินในหมวดการลงทุนที่
สําคัญๆ16 
                                                 
13 คําวา  ควบคุม ในที่นี้มิใชเปนการควบคุมการปฎิบัติงาน  แตจะออกมาในลักษณะ ควบคุมคุณภาพ หรือตรวจสอบความพรอมทางเทคนคิ
และวิชาการของพิพิธภัณฑ โดยกรมพิพิธภณัฑสถานแหงฝร่ังเศส 
14 หมายรวมถึง กอนการประกาศใช รัฐกฤษฎีกา คศ 2002 
15 การปฏิบัติเชนนี้นั้นจะเห็นไดวา ไดถูกจัดใหเปนระบบและเปนมาตราฐานมากขึ้น และกลายเปนขอบังคับในรัฐกฤษฎีกา คศ 2002 
16 idem. 

28 
 



 
 
พิพิธภัณฑในการควบคุมมีกวาหนึ่งพันแหง สวนใหญจะบริหารและจัดการโดยองคกรการปกครองสวนเทศบาลหรือจังหวัด 
มีบางบางแหงที่มีการบริหารโดยสมาคมเอกชน  อยางไรก็ตาม ในชวงหลังๆ องคกรการปกครองสวนเทศบาลหรือจังหวัด
บางแหงไมสามาถรับภาระทั้งในดานการบริหาร อัตรากําลังคน หรือการดูแลรักษาอาคารไดแตเพียงผูเดียว  จึงไดเกิดการ
รวมมือกันระหวางองคกรทั้งสองหรือกับหนวยงานอื่นๆ  ตางฝายตางเสนอสิ่งที่มีอยู เชน  
 
ที่เมืองลิยง (Lyon) : 
 

• มีพิพิธภัณฑ 4 แหงที่ขึ้นกับเทศบล โดยมีพิพิธภัณฑวิจิตรศิลปที่เปนพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียน และมีพิพิธภัณฑอีก
สามแหงเปนพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม  ไดแกพิพิธภัณฑกาแดนง พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย และศูนยการ
เนรเทศ(ชาวยิวในชวงสงครมโลกครั้งที่ 2)  

• มีพิพิธภัณฑอีกสองแหงภายใตการบริหารของ องคกรการปกครองสวนจังหวัดโรน อันไดแก พิพิธภัณฑอารยธรรม 
กาโล-โรมันและพิพิธภัณฑกีเมต พิพิธภัณฑทั้งสองมีฐานะเปน พิพิธภัณฑภายใตการควบคุม 

• มีพิพิธภัณฑสองแหงอยูภายใตการดูแลของหอการคาและอุตสาหกรรมของลิยง ไดแก พิพิธภัณฑประวัติผาและ
พิพิธภัณฑศิลปะตกแตง พิพิธภัณฑทั้งสองมีฐานะเปน พิพิธภัณฑภายใตการควบคุม 

• และมีพิพิธภัณฑหนึ่งแหงภายใตสถานพยาบาลพลเรือน ซึ่งมีฐานะเปน พิพิธภัณฑภายใตการควบคุม 
 
นอกจากนี้องคกรการปกครองสวนจังหวัดโรน นอกจากจะดูแลพิพิธภัณฑทั้งสองแหงในตัวเมืองลิยงแลว ยังมีพิพิธภัณฑ 
อีกสองแหง ภายใตการดูแลไดแก พิพิธภัณฑโบราณคดี ที่เมือง เซนท โรมัน ออง กาล มีฐานะพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม  
และพิพิธภัณฑตุกตา อยูในเขตปริมณฑลของเมืองลิยงอีกดวย แตพิพิธภัณฑแหงนี้ทางองคกรการปกครองสวนจังหวัดโรน 
มิไดดําเนินการยื่นคํารองเพื่อยกฐานะเปน พิพิธภัณฑภายใตการควบคุม 
 
ในอีแซร (Isère): 
 
องคกรการปกครองสวนจังหวัดมีนโยบายที่จะดูแลพิพิธภัณฑโดฟนนัวสในเมืองเกรโนบลตั้งแตปคศ.1991 แตเดิม
พิพิธภัณฑแหงนี้นั้นอยูภายใตการดูแลของเทศบาล โดยขึ้นกับสวนงานมรดกทางวัฒนธรรม  ผลของการเขามาดูเแลของ
องคกรการปกครองสวนจังหวัดคือ คณะทํางานขององคกรการปกครองสวนจังหวัดดูแลและบริหารงานทั้งหมดของ
พิพิธภัณฑโดฟนนัวส ซึ่งมีฐานะเปนพิพิธภณัฑสถานประจําจังหวัดและเปนพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม นอกจากนี้
คณะทํางานขององคกรการปกครองสวนจังหวัดยังดูแลในสวนงานเชิงวิชาการและวิทยาศาสตรใหแกพิพิธภัณฑโบราณคดี
อาโอสท ซึ่งมีฐานะเปนพิพิธภัณฑเทศบาลและเปนพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม และพิพิธภัณฑเทศบาลอื่นๆที่ไมไดมี
ฐานะเปนพิพิธภัณฑประจําจังหวัดแตมีเนื้อหาที่มีความสําคัญของทองถิ่น 
 
ในโอ-ราน (Haut-Rhin) : 
 
พิพิธภัณฑ Unterlinden ที่เมืองโกลมารเปนพิพิธภัณฑที่มีการจัดตั้งและจัดการโดยสมาคมเอกชนและเปนพิพิธภัณฑ
ภายใตการควบคุม  พิพิธภัณฑแหงนี้จัดตั้งโดยบริษัท Schongauer ในปคศ.1849 คอเลคชั่นเปนของบริษัท ซึ่งบริษัทเปน
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ผูดูแลเงินงบประมาณในการดําเนินงานและจัดการในเรื่องการจัดซื้อและรวบรวมวัตถุเขาในคอเลคชั่น แตเงินคาจางและ
สถานะของบุคคลากรนั้นขึ้นกับเทศบาล 
 
รายละเอียดขางตน เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดของปฎิสัมพันธขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในกิจการพิพิธภัณฑใน
ทองถิ่น โดยมิไดการพึ่งพารัฐบาลจากสวนกลาง (ยกเวนในเรื่องการขอความชวยเหลือทางวิชาการตามเงื่อนไขบางประการ
ของ พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและภายใตการควบคุม)   
 
2. พิพิธภณัฑที่ขึ้นกับกรมอื่นๆใน กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร 
 
พิพิธภัณฑในสวนนี้มีไมมากนั้น ทั้งนี้อันเนื่องมาจากเนื้อหาของพิพิธภัณฑดังกลาวนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับกรมตางๆที่
รับผิดชอบ และฐานะของพิพิธภณัฑนั้นเปนของรัฐบาลกลาง เชน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฝร่ังเศสขึ้นกับกรมจดหมายเหตุ 
และพิพิธภัณฑอื่นๆในประเทศที่ขึ้นกับกรมมรดกวัฒนธรรม เชน พิพิธภัณฑแบบแปลนการกอสรางในอังวาลิดส 
(INVALIDES) พิพิธภัณฑพรมอโปกาลิพซ ในปราสาทอองเจ และ มรดกวัตถุตามโบสถและวิหารตางๆ 
 
พิพิธภัณฑที่มีฐานะพิเศษ 
 
พิพิธภัณฑในสวนนี้มี 2 แหง และขึ้นตอสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารโดยตรงและโดยออม ไดแก 
 

1. พิพิธภัณฑศิลปะตกแตง (Musée des Arts Décoratifs) 
2. และศูนย จอรจ ปอมปดู ที่รวมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลปะรวมสมัย 

 
พิพิธภัณฑศิลปะตกแตง 
 
พิพิธภัณฑศิลปะตกแตงนั้นเปนสวนหนึ่งของ สหภาพกลางเพื่อศิลปะแหงการตกแตง (Union Centrale des Arts 
Décoratif) ซึ่งตั้งขึ้นในปคศ. 1880 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการอนุรักษและพัฒนางานศิลปะเพื่อการใชสอย หรือ
ศิลปะประยุกต ตั้งแตเริ่มกอตั้งพิพิธภัณฑ  รัฐบาลไดใหพื้นที่ปกสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑลูฟรและเพิ่มการใหความชวยเหลือ
ในดานการเงินและเทคนิคตลอดมา จะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นจากการเซ็นสัญญารวมมือรัฐบาลและสหภาพฯขึ้นในปคศ. 
1984 และ ในปคศ.1991 อันเนื่องมาจากโครงการการตอเติมและพัฒนาพิพิธภัณฑลูฟร  ซึ่งกลาวไดวา รัฐบาลใหความ
ไววางใจสหภาพฯในเรื่องหนาที่การจัดการในเรื่องการจัดเก็บ รักษา รวบรวมและจัดแสดงตอสาธารณชนทั้งคอเลคชั่นที่เปน
วัตถุและเปนเอกสาร สหภาพฯมีพิพิธภัณฑและหองสมุดในความดูแลจํานวน 4 แหงดังนี้ 

• พิพิธภัณฑศิลปะตกแตง (Musée des Arts Décoratif) 
• หองสมุดศิลปะตกแตง (Bibliothèque des Arts Décoratifs) 
• พิพิธภัณฑโฆษณา (Musée de la Publicité) 
• พิพิธภัณฑ  Nassin-de-Camondo 
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ความรับผิดชอบในเชิงวิชาการและวิทยาศาสตรของพิพิธภัณฑทั้งสามและหองสมุดจะขึ้นกับภัณฑารักษที่ไดรับการแตงตั้ง
จากประธานสหภาพฯ ภายหลังการเห็นชอบของกรมพิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศส 
 
ศูนยปอมปดู 
 
ศนยฯแหงนี้มีฐานะพิเศษเชนกัน ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการมีกิจกรรมที่หลากหลายสาขาของศูนยฯและอยูภายใตความ
รับผิดชอบของหนวยงานเดียวกัน รัฐบัญญัติ วันที่ 3 มกราคม คศ. 1975  ที่ประกาศจัดตั้งศูนยศิลปะและวัฒนธรรมปอมป
ดูไดกลาวไววา  สถาบันแหงนี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระของรัฐเพื่อจุดประสงคทางวัฒนธรรม จัดเปนนิติบุคคลมี
เอกเทศทางการเงิน ศูนยปอมปดูแหงนี้ขึ้นตรงตอสํานักงานรัฐมนตรีกระทรงวัฒนธรรมฯโดยตรง ศูนยนี้มีความรับผิดชอบ
ในดานการรักษา จัดเก็บ จัดรวบรวมผลงานศิลปะ แตคอเลคชั่นทั้งหมดนั้นเปนของรัฐบาล 
 
ศูนยปอมปดูมีสถาบันที่ขึ้นตรงทั้งหมด 4 สถาบัน ไดแก หองสมุดประชาชน สถาบันการคนควาและการรวมมือในคานเสียง
และดนตรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลปะสมัยใหมและศูนยการสรางสรรคทางอุตสาหกรรม ซึ่งภายหลังพิพิธภัณฑและ
ศูนยการสรางสรรคฯไดรวมกันในป คศ.1992 
 
 
3. พิพิธภณัฑที่ขึ้นกับกระทรวงอื่นๆ นอกจากกระทรวงวัฒนธรรมฯ 
 
แบงไดออกเปน 2 กลุมใหญ 

• พิพิธภัณฑที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ 
• พิพิธภัณฑที่ขึ้นกับกระทรวงอื่นๆ 

 
3.1. พิพิธภณัฑที่ขึน้กับกระทรวงศกึษาธกิาร 
 
ตั้งแตกระทรวงวัฒนธรรมไดแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาฯไดเก็บพิพิธภัณฑที่มีเนื้อหาที่ไม
เกี่ยวของกับศิลปะไวในบังคับดูแล ไดแก 
 

• พิพิธภัณฑ 3 แหงในปารีส คือ  
 

o พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติวิทยา ( Musée National d’Histoire Naturelle - MNHN) มีบทบาทใน
การใหคําปรึกษาแก พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติอื่นๆ ในตางจังหวัดเชนกัน ทั้งนี้ MNHN ยังมี
หนวยงานในสังกัดอีก 2 สถาบัน คือ พิพิธภัณฑมนุษยวิทยา17 (Musée de l’homme) และ สวน
สัตวแวงเซนน 

                                                 
17 ปจจุบันนี้คอเลตช่ันสวนชาติพันธุในพิพิธภณัฑไดถูกนําไปรวบรวมกับพิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาเพื่อโครงการพิพิธภัณฑดู เก บรองล่ี ซ่ึงคาด
วาจะเปดเปนทางการในป  2006 
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o สถาบันศิลปะและอาชีพ (Conservatoire national des arts et métiers-CNAM) 
o วังแหงการคนพบ ( Palais de la découverte) 
 

• พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนอีก 15 แหงซึ่งมีลักษณะเดียวกับของกรมพิพิธภัณฑ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งหัวหนาของ
สถาบันนั้นเปนภัณฑารักษขาราชการของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เชนที่ ออเลออง เกรโนบล อาวิงยองญ 
ตูลูส... 

• พิพิธภัณฑในความควบคุม ซึ่งเปนขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น อีก 46 แหง เชน ที่ ลิยง สตราสบูรก 
ชอมเบรี่ย... 

 
นอกจากนี้  มีพิพิธภัณฑกวา 100 แหงมีมีลักษณะเปนพิพิธภัณฑผสม อันเนื่องจากคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑมีทั้งที่เปน
ศิลปะและประวัติธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑเหลานี้จึงสังกัดทั้ง กรมพิพิธภัณฑ กระทรวงวัฒนธรรมและMNHN ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
หากจะเปรียบเทียบกับกระทรวงวัฒนธรรมฯแลว กระทรวงศึกษาธิการนั้นไมมีกรมพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาและไมมีสํานัก
ตรวจสอบพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา หนาที่ดังกลาวนี้ขึ้นกับ MNHN ซึ่งมีบทบาทหลักในดานธรรมชาติวิทยา มนุษยศาสตร 
มีหนาที่ในการอนุรักษและจัดเก็บรวบรวมมรดกของชาติ การคนควาวิจัยที่รวมถึงวิทยาศาสตรบริสุทธิ์และประยุกต  
การศึกษาและการเผยเพรความรูแกสาธารณชนทุกกลุม  แมวาMNHNนั้นมีสํานักงานดานพิพิธภัณฑแตหนวยงานนี้ก็มี
ความสามาถในการปฏิบัติงานที่จํากัด 
 
นอกจากนี้พิพิธภัณฑที่ขึ้นกับกระทรวงศึกษาในเมืองหลวงและในตางจังหวัดนั้นมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่อง การ
คนควาวิจัยและการเผยแพรความรู พิพิธภัณฑในตางจังหวัดนั้นไมคอยมีงบประมาณและกําลังคนในดานนี้เทากับ
พิพิธภัณฑในปารีส ซึ่งในสวนนี้เปนขอแตกตางอยางมากกับพิพิธภัณฑในตางจังหวัดที่ขึ้นตรงกับกระทรวงวัฒนธรรมฯที่มี
ความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมตางๆที่ดกีวา 
 
3.2. พิพิธภณัฑที่ขึน้กับกระทรวงอื่นๆ 
 
อาจกลาวไดวาแตละกระทรวงนั้นมีพิพิธภัณฑอยางนอยหนึ่งแหงในสังกัดกระทรวงของตน ซึ่งแนนนอนวาพิพิธภัณฑ
เหลานี้นั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับบทบาท หนาที่และกิจการของกระทรวง เชน พิพิธภัณฑไปรษณีย พิพิธภัณฑศุลการ... 
สําหรับกระทรวงกลาโหมนั้นมีพิพิธภัณฑหลายแหงอยูในสังกัด เชน 
 

• พิพิธภัณฑของกองทัพที่อยูในอังวาลิดส 
พิพธิภัณฑของกองทัพนี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระต้ังแตปคศ. 1968 และมีหนาที่ในการจัดการและบริหาร 
สถานที่ฝงศพของพระเจานโปเลียน ซึ่งเปนสวนที่นํารายไดเขาพิพิธภัณฑอยางมาก แทบจะไมตองพึ่งเงิน
ชวยเหลือจากกระทรวงเลย 
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• พิพิธภัณฑการเดินทะเล ( Musée de la Marine) พิพิธภัณฑของกองทัพแหงนี้มีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระ

ตั้งแตป 1971 มีคอเลคชั่นที่เปนเอกลักษณอยางมาก  พิพิธภัณฑแหงนี้ยังรับผิดชอบพิพิธภัณฑที่มีเนื้อหา
เดียวกันนี้อีก 14 แหงซึ่งสวนใหญตั้งอยูตามชายฝงทะเล เชน ที่ตูลง และลา โครแชล... 

 
• และพิพิธภัณฑที่เกี่ยวกับกองทัพหรือกําลังผลในสวนอื่นๆอกี 3 แหง 

พิพิธภัณฑอากาศยานและอวกาศที่บูรเชท  พิพิธภัณฑGendarmerie ที่เมอลัง และ ที่วาล เดอ การซ 
 

4. ตัวอยางอ่ืนๆของพพิิธภัณฑ ในภาครัฐ : พิพิธภณัฑของเทศบาลเมืองปารีส และพพิิธภัณฑที่
ขึ้นกับสถาบนัอื่นๆ 
 
ยังมีพิพิธภัณฑในภาครัฐอื่นๆ ที่ไมขึ้นตรงตอกระทรวงใดๆ เชน 
 
พิพิธภัณฑของเทศบาลเมืองปารีส นั้นไมไดขึ้นตอกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งของรัฐบาล แลวก็ไมไดอยูในระบบ
พิพิธภัณฑในการควบคุม ที่เปนขององคกรการปกครองสวนทองถิ่น พิพิธภัณฑเหลานี้ขึ้นตรงตอเทศบาลเมืองปารีส โดย
เปนความรับผิดชอบของสํานักงานกิจการวัฒนธรรมของเทศบาล ซึ่งไมมีการตรวจสอบเชิงวิชาการและวิทยาศาสตรใดๆ
จากรัฐบาลกลางเลย ทั้งนี้ ควรจะทราบดวยวา พิพิธภัณฑเหลานี้ก็ไมไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง 
 
พิพิธภัณฑของเทศบาลเมืองปารีสนั้น ประกอบดวย พิพิธภัณฑ 15 แหง มี 4 แหงที่มีขนาดใหญไดแก หอศิลปPetit Palais, 
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรปารีส Canavalet, พิพิธภัณฑแฟชั่นและเครื่องแตงกาย และพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม   
 
ระบบการบริหารนั้นก็คลายกับพิพิธภัณฑที่ขึ้นกับกรมพิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศส คือ มีภัณฑรักษประจํา  ซึ่งสถาบันมรดก
ทางวัฒนธรรมแหงชาติ (Institut National de Patrimoine) จะเปนองคกรที่ดูแลในเรื่องการสอบคัดเลือกและการเรียน
การสอน มีสมาคม Paris-Musées ทํางานรวมกับเทศบาลเมืองในการจัดนิทรรศการชั่วคราว หาแหลงเงินทุน ขายของที่
ระลึก ซึ่งอาจกลาวไดวา คลายกับ สมาพันธพิพิธภัณฑแหงชาต1ิ8 ที่ทํางานรวมกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้ง 34 แหง 
 
สวนพิพิธภัณฑที่ขึ้นกับสถาบันอื่นๆที่เปนอิสระ ไดแก ราชบัณฑิต หรือ Institut de France ซึ่งแบงเปนสํานักยอยๆอีก 5 
แหงตามสาขาวิชา เชน Académie française   Académie des inscriptions et belles-lettres   Académie des 
sciences   Académie des beaux-arts และ Académie des sciences morales et politiques 
 
สถาบันอิสระตางๆเหลานี้มีพิพิธภัณฑในสังกัดเปนจํานวนมาก มีคอเลคชั่นที่มีคุณคาและอาคารจัดแสดงที่สําคัญ แต
งบประมาณในการจัดการและดูแลนั้นไมคอยจะมี ตัวอยางเชน พิพิธภัณฑกงเด ที่ของตียี่ย พิพิธภัณฑ Jacquement-
André และพิพิธภัณฑ มารมองตอง ที่ปารีส หรือ Villa Kerylos ที่ นีซ 
 
 
                                                 
18 ดูรายละเอียดในบทที่ 4:  สมาพันธพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ 
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บทสรุป 
 
 
ถาจะนับวาคอเลคชั่นที่เปดใหสาธารณชนใหเขาชมนั้นคือพิพิธภัณฑแลว ในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสถานที่ที่ใหบริการ
ดังกลาวกวา 8,000 19 แหง มีทั้งของที่เปนของภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ตาม ถามองตามหลักวิชาการและโดยจรรย
บรรณของวิชาชีพแลว การเปดคอเลคชั่นใหชมนั้นเปนเพียงหนึ่งในหนาที่ของพิพิธภัณฑเทานั้น จึงเปนเหตุผลใหมีการจัด
ระเบียบพิพิธภัณฑซึ่งเปนไปเพื่อมาตราฐานของกิจการ  
 
ในประเทศฝรั่งเศส กิจการดานการศึกษาและวัฒนธรรมนั้นยังคงเปนหนาที่หลักของรัฐบาลหรืออาจกลาวไดวาเปน บริการ
สาธารณะ (Service public) ในกิจการพิพิธภัณฑก็เชนเดียวกัน รัฐจึงเปรียบเสมือนเปนบรรทัดฐานของกิจการนี้อยู 
 
ตลอดรายงานขางตน จะเห็นไดวา กิจการพิพิธภัณฑในภาครัฐนั้นเกี่ยวพันไปกับทุกหนวยงานที่ตางสาขา มิใชเปนเพียงการ
รับผิดชอบแตผูเดียวของกระทรวงวัฒนธรรมฯ และยังเกี่ยวพันไปในทุกระดับ มิใชแตรัฐบาลกลางเทานั้นหากยังรวมถึง
องคกรการปกครองสวนทองถิ่นตางๆดวย  
 
อยางไรก็ตาม ตามที่ไดกลาวไปบางแลวขางตน  การจัดระเบียบโดยรัฐกําหนดป คศ 1945 นั้น ไมทันตอพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจในชวงหลังๆ จึงเปนผลใหมีการออกใช รัฐกฤษฎีกาใหมในป คศ. 2002 เพื่อแกปญหา
ดังกลาว 
 
 
 

                                                 
19 Morley A., Le Vavasseur G., Guide Renault des 8000 musées & collection en France, Ed. Le chercheur midi, Paris, 1997 
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ผังการจัดระเบียบของพพิธิภัณฑสถานในฝรั่งเศส
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พิพิธภัณฑในภาครฐั พิพิธภัณฑในภาคเอกชน 

พิพิธภัณฑสังกัด
องคกรการปกครอง
สวนทองถิ่น  

พิพิธภัณฑสังกัดกรมอื่นๆ  

พิพิธภัณฑสังกัดรัฐบาล 

พิพิธภัณฑสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมและการสื่อสาร พิพิธภัณฑสังกัดกระทรวงตางๆ  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสังกัด
กรมพิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศส 

พิพิธภัณฑขึ้นตรงโดยตรง พิพิธภัณฑที่มีฐานะเปนองคการมหาอิสระ 

องกรกรอิสระที่ขึ้นตรงตอสํานัก
รัฐมนตรี – ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม 
จอรจ ปอมปดู รวมทั้งเมือง
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

พิพิธภัณฑที่ไมไดใช
แบรนดพิพิธภัณฑแหง
ฝรั่งเศส 

พิพิธภัณฑของ
เทศบาลเมือง
ปารีส  

พิพิธภัณฑที่ใชแบรนด 
พิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศส (สวน
หนึ่งคือพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบยีน
และพิพิธภัณฑภายใตการ
ควบคุมเดมิ) 

สํานักงานกิจการวัฒนธรรมในภูมิภาค 
(DRAC) :  ตัวกลางระหวางรัฐบาลและ
องคกรการปกครองทองถิ่น ในการให
คําปรึกษาและควบคุมทางวิชากร... 

สมาพันธพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ 

พิพิธภัณฑฯ
ของราช
บัณฑิต 
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บทที่ 3: รัฐกฤษฎกีา คศ. 2002 วาด ชื่อ พพิิธภณัฑสถานแหงฝรั่งเศส  วยการใช
 
 
บทนํา 
 
รัฐกฤษฎีกา  คศ. 2002 วาดวยการใชชื่อ พิพิธภัณฑสถานแห   20 ถือเปนกฎหมายใหมล รพิพิธภัณฑ
ของฝรั่งเศส ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของประมวลกฎหมาย คดี โบร และพิพิธภ ที่กําลังจัดทําอยูใน
ปจจุบัน 21 ถาจะตองกลาวถึงพัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศฝรั่งเศสแลว ามกฎ ยฉบับนี้ไปได 
 
จุดประสงคของรายงานในสวนนี้ เพื่อใหคณะผูบริหารพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาต ็นถึง ตัวอยางการใชมาตราการ
ทางนิติศาสตรในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ั้งสร นเอกภาพของพิพิธภัณฑของ
ประเทศฝรั่งเศส   
 
ปจจุบันนี้ในประเทศไทย มีการทําโครงการเพื่อการจัดตั้งพิ ิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในสวนกลาง
ภาครัฐ (ในหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิก ระทรวงวัฒนธรรม) และในสว ิภาคอันเปนผลจาก
การมีองคการบริหารสวนจังหวัด  ฐานข ูนยมนุษยวิทยาสิรินธรไดรวบรวมขอมูลตางๆของพิพิธภัณฑในประเทศ
ไทย ปจจุบันนี้มี  67722 แหง  แตก็มิไดม ที่ชัดเจนในการแบงประเภทพ ิธภัณฑ มี น พิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ (42 แหง)  และสวนท น  พิพิธภัณฑทั่วไป และ ศูนย   (635
 
ดังจะเห็นไดวา ในอนาคต ปญหาในดานการไมมีเอกภาพและการไมไดรับการจัดระเบียบขอ
ยอมจะเกิดขึ้น อยางหลีกเลี่ยงไมได แมวา แนวคิดในการสร น เริ่มเปนที่กลาวถึงบ สมาคม
พิพิธภัณฑไทย 23 อันประกอบดวยกลุมผูมีวิชาชีพที่เกี่ยวของก ัณฑ สวนใหญสมาชิกมาจากกรมศ  ซึ่งแต
อยางไรก็ตามก็ยังไมมีขอสรุปอยางเปนทางการในเรื่องนี้ รวมท ีขอถกเถียงถึง ความเหมาะสมของการใชความเปน
มาตรฐานของพิพิธภัณฑสถานของรัฐในปจจุบันเพื่อการรับรองพ ณฑอื่นๆที่จะเขาเปนสมาชิก 
 
ในระยะยาว ในฐานะที่สถาบันพิพิธภัณฑ ียนรูแหงชาตินั้น ิพิธภัณฑในค ึง 4 แหงและคาดวา
จะสรางเครือขายกับพิพิธภัณฑที่อื่นๆในภูม า สถาบันฯนั้นจะม ิตรเพิ่มมากขึ้น และ
จะมีบทบาทที่สําคัญในวงการพิพิธภัณฑไท การไดศึกษากรณีตัวอยางจากฝรั่งเศสในด น จะสงผลให
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติสามารถเขาใจไดลึกซึ้งถึงวิธีการแกปญหาและอาจจะน ในการเสนอ
แนวคิดดังกลาวตอผูบริหารในรัฐบาล อันจะย โยชนตอการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาระบบพิพิธภัณฑในประเทศ
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20 อาจกลาวไดวาเป น พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส 

21 ที่มา: บทสัมภาษณในระหว รดูงานที่กรมพ งฝร่ังเศส โดย Pascal Hamon, ี่วิเทศสัมพันธ (ยุโรปเละระหวาง
ประเทศ), วันที่ 8 ตุลาคม 2547 
22 ที่มา : http://www.sac.or.th/database/museums/mu

น การใชแบร

เจาหนาทางกา ิพธิภัณฑสถานแห

seums.htm (พฤศจิกายน พศ. 2547) 
23 สํานักงานอยูที่พิพธิภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 



 
หรืออาจจะน ฑที่จะเขา
าเปนสมาชิก (เปนการสรางเครือขายไปในตัว) ซึ่งก็เปนหนึ่งในวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันฯ 

ําไปใชเปนแนวคิดในการสรางแบรนพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ เพื่อรับรองคุณภาพของพิพิธภัณ
ม
 
 
1. ความเปนมาเบื้องตน 

หนึ่ง
ิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สอง พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและพิพิธภัณฑภายใตการควบคุม24  

ศาสตร ธรรมชาติวิทยา....) สถานะทางกฎหมายหรือสังกัด (องคกรปกครองสวนทองถิ่น สมาคม....) 
ละการใชชื่อ (พิพิธภัณฑเทศบาล ประจําจังหวัด ประจําภาค....) หรือแมกระทั่ง การใชชื่อพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและ

เพียงความจําเปนที่
ะตองแจงใหแกกรมพิพิธภัณฑทราบถึงการจัดตั้ง แตก็มิไดมีพันธะทางกฎหมายจากทั้งสองฝาย นอกจากนี้ ไมมีกฎหมาย

ื่อ
ุณ

านี้ ไมวาจะเปน นัก
ฎหมาย ภัณฑารักษ และผูบริหารและเริ่มที่จะเสนอทางแกไข เพื่อสรางความเปนเอกภาพและเปนมาตราฐานของ

 
กอนหนาที่จะมีการออกรัฐกฤษฎีกา คศ 2002 วาดวยการใชชื่อพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบพิพิธภัณฑสถานสถานนั้น คือ รัฐกําหนด 13 กรกฎาคม คศ. 1945 ซึ่งแบงพิพิธภัณฑออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
พ
 
พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและภายใตการควบคุมปจจุบันมีมากกกวา 1000 แหง และมีความหลากหลายทั้งเนื้อหา (ศิลปะ 
ประวัติศาสตร วิทยา
แ
ภายใตการควบคุมก็ดูจะไมเหมาะสมและไมส่ือความหมาย  รวมทั้งความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑเหลานี้กับกรม
พิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศสก็ดูจะคลาดเคลื่อนไมเปนเอกภาพ  กฎหมายการกระจายอํานาจในชวงป คศ 1980 ไดกลาวถึงการ
ตรวจสอบและควบคุมเชิงวิชาการจากกรมพิพิธภัณฑ โดยผานตัวแทนในสวนภูมิภาค คือ สํานักงานกิจการวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค ( DRAC ) เพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเงินในหมวดการลงทุนและในดานการเผยแพร  สวนความสัมพันธ
ระหวางกรมพิพิธภัณฑและพิพิธภัณฑภายใตการควบคุมนั้น กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ก็กลาวถึงแต
จ
ฉบับใดไดกําหนดเรื่องการใชช พิพิธภัณฑสถาน  ไมวาใครก็สามารถใหชื่อนี้ในการจัดตั้งองคกรของตน ทําใหเกิดความ
สับสนแกบุคคลโดยทั่วไป ไมวาจะเปนในดานค ภาพในการจัดแสดง เนื้อหาของคอเลคชั่นและการใหบริการแกประชาชน 
รวมทั้งไมมีมาตราฐานในเรื่องอัตราคาเขาชม เปนตน 
 
เปนเวลากวา 20 ปมาแลวที่ผูมีสวนเกี่ยวของในวงการพิพิธภัณฑในฝรั่งเศสตางตระหนักถึงปญห
ก
พิพิธภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและภายใตการควบคุม  ในที่สุดจึงมีการออกรัฐกฤษฎีกาวา
ดวยการใชชื่อ พิพิ

 
 

ธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส  มีผลบังคับใชตั้งแตป คศ. 2002 เพื่อเปนการแกปญหา 
 
 
 

 
 
                                                 
24 รายละเอียดอยูในบท โครงสรางและการจัดระเบียบพิพิธภัณฑสถานในฝรัง่เศส 
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2. จุดประสงคของกฎหมาย25 
 
ปจจุบันนี้กิจการพิพิธภัณฑประสบความสําเร็จอยางมากและมีบทบาทที่สําคัญในสังคมฝรั่งเศสอยางไมเคยปรากฏมากอน 

มีแผนการนวัตกรรมตนเอง ในการเปนองคกรเพื่อการเผยแพรวัฒนธรรมในประเทศนี้ 

คศ. 1981 เมื่อเปรียบเทียบ
ับสถาบันทางวัฒนธรรมอื่นๆ พิพิธภัณฑนั้นเปนสถาบันที่อยูในแนวหนาในดานการเขาชม นอกจากนี้ ตัวเลขนี้นั้นไม

มายเพื่อการนี้เลย กฏหมายทางพิพิธภัณฑที่มีอยูในปคศ. 1945 
ังที่ไดกลาวไวขางตน นั้นทําหนาที่แตเพียงการจัดระเบียบพิพิธภัณฑตางๆ และเนนแตเพียงพิพิธภัณฑทางศิลปะเทานั้น 

                                              

 
กวา 20 ปมาแลว พิพิธภัณฑตางๆได
 
ประเด็นหนึ่งที่แสดงถึงความสําเร็จเร็จของกิจการพิพิธภัณฑคือ ปริมาณผูเขาชมที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นไดจาก สถิติและการ
สํารวจการมีสวนรวมในกิจกรรมวัฒนธรรมของประชากรฝรั่งเศสซึ่งปจจุบันนี้ คิดเปนรอยละ 33 ของประชากรทั้งหมด 
ตัวเลขนี้ เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปคศ. 1989 และรอยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับป
ก
รวมกลุมประชากรที่มีอายุนอยกวา 15 ป (คาดวามีประมาณ 9 ลานคน ตอ ป ที่เปนผูเขาชมพิพิธภัณฑ) และชาวตางชาติ 
(ประมาณ 22 ลานคน ตอ ป) 
 
นอกจากนี้ ยังมีปจจัยอื่นควบคูกันไปที่บงชี้ถึงความสําเร็จและบทบาทหนาที่ของพิพิธภัณฑตอสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้น เชน 
พิพิธภัณฑนั้นไดถูกบรรจุอยูในนโยบายตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมผูแทนราษฎรตางๆก็คาดหวังในสถาบันนี้  
พิพิธภัณฑกลายเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหกิจการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเติบโต พิพิธภัณฑเปนแหลงขอมูลที่สําคัญใน
ดานการวิจัยและการคนควาทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑกลายเปนสวนหนึ่งของโครงการการวางแผนบริหารและผังเมืองใน
ระดับตางๆ รวมทั้งกลายเปนตัวแปรที่สําคัญในการแกปญหาความไมเทาเทียมกันทางวัฒนธรรมรวมทั้งการมีสวนรวมใน
สังคม 
 
แมวาผูบริหารตางๆ ไดตระหนักถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑทั้งใน เชิงวิชาการ  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมแลว แต
แนวความคิดดังกลาวนั้นมิเคยไดถูกนําไปแปรเปนกฏห
ด
ซึ่งกฏหมายดังกลาวไมทันตอยุคสมัยแลว 
 

   
 แปลและสังเคราะหจาก  
• Exposé des motifs du texte final (online), ที่มา : http://www.culture.gouv.fr/culture/home/index-dmf.htm

25

 (ตุลาคม  พศ  
2547)  

• Une loi pour les musées de France-Communiqué de presse (online), ที่มา : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/home/index-dmf.htm (ตุลาคม  พศ  2547)  

• Décret simple du 2 mai 2002 (online), ที่มา : http://www.culture.gouv.fr/culture/dmf/loi_mus/decret_simple1.pdf  
(ตุลาคม  พศ  2547)  

• Décret du 25 avril 2002 en Conseil des ministres (online), ที่มา : 
fhttp://www.culture.gouv.fr/culture/dmf/loi_mus/decret_en_CM.pd   (ตุลาคม  พศ  2547) 
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กระทรวงวัฒนธรรมไดศึกษาความเปนไปได ในการรางกฏหมายใหม เพื่อการปฏิรูปพิพิธภัณฑตางๆในฝรั่งเศส โดยจัดตั้ง
นสถานะ หรือการใชชื่อ พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส   

ือ สํานักงานกิจการวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ และตองผานกฎเกณฑและเงื่อนไขตางๆที่กําหนดโดยกฎหมาย การใชชื่อนี้

แกพิพิธภัณฑตางๆที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล และเพื่อสรางปฎิสัมพันธระหวางรัฐและ
พิพิธภัณฑดังกลาว โดยมีการตระหนักถึง เนื้อหาเฉพาะดานและความแตกตางของ พิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศส แตละ

.1. เพื่อปฎิรปูบทบาทและสถานะของพิพธิภัณฑใหตรงกับความตองการของผูเขาชม ในฐานะที่

ารเปดใหสาธารณชนไดเขาชมคอเลคชั่นดังกลาว ทั้งนี้เปนไปเพื่อการใหบริการ
รือการใชประโยชนของสวนรวม สําหรับจุดประสงคในดานความเสมอภาคทางวัฒนธรรมนั้น กฎหมายไดตีความและ
กลาววา การเขาถึง (Accessibilité) หรือ การเขาชม จะตองเปดกวางใหมากที่สุดและมีความเทาเทียมกัน ทั้งนี้มิใชเปนไป
เพียงเพื่อการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (Patrimoine)  หากแตตองเปนไปเพื่อการศึกษาและการเผยแพรดวย  ดังนั้น 

ิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส จึงมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและอัตราการเขาชม ซึ่งนโยบายนี้จะตองเปนสวนหนึ่งและ
ส งวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ 
 
 
 
 
 
 

เป
การใชชื่อดังกลาวนั้น พิพิธภัณฑตางๆสามารถทําไดโดยการแจงความจํานงคตอรัฐบาลโดยผานกรมพิพิธภัณฑซึ่งมีตัวแทน
ค
พวงทายพพิิธภัณฑนั้นเปนการแสดงถึงมาตราฐานในดานตางๆที่ไดรับการรับรองจากรัฐบาล  
 
จุดประสงคหลัก 4 ประการของรัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 คือ 
 

• เพื่อปฎิรูปบทบาทและสถานะของพิพิธภัณฑใหตรงกับความตองการของผูเขาชม ในฐานะที่พิพิธภัณฑนั้นเปน
บริการสาธาณะ (Service public) เพื่อการพัฒนาและความเสมอภาคทางวัฒนธรรม (Démocratisation 
culturel) 

• เพื่อสรางเอกภาพให

แหง 
• เพื่อเพิ่มมาตราการในการอนุรักษและปองกันคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ 
• เพื่อเปนการบูรณาการและการสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลาง 

 
บทขยายความ  
 
2
พิพธิภัณฑนัน้เปนบริการสาธารณะเพือ่การพัฒนาและความเสมอภาคทางวฒันธรรม 
 
กฏหมายฉบับนี้ไดกําหนดวา พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส มีหนาที่ในการอนุรักษคอเลคชั่น ซึ่งไดรับการยอมรับวามี
ความสําคัญตอสาธารณะ และมีหนาที่ในก
ห

พิพ
อดคลองกับนโยบายทา
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2.2. เพื่อสรางเอกภาพใหแกพิพธิภณัฑตางๆที่ไดรบัการรับรองจากรฐับาล และเพื่อสราง          
ปฎิสมัพันธระหวางรัฐและพิพธิภัณฑดังกลาว โดยมีการตระหนกัถึง เนื้อหาเฉพาะดานและความ

ัดของตนและมีลักษณะ
นสหวิทยา  โดยที่การประยุกตใชกฎหมายนี้นั้นเปดกวางกับพิพิธภัณฑ (Musée) และ มิวเซียม (Muséum)26 ไมวาจะมี

ปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือนิติบุคคลใดก็ตาม   

กฎห ิก
ภายใตกา
คําปรึกษ และอุปถัมภ (โดยเฉพาะในเรื่องหลักๆไดแก การอนุรักษและรักษาคอเลคชั่น การเขาถึง...)  
 
สวนในเร
ในเรื่องก จสอบและควบคุมในเชิงวิชาการและวิทยาศาสตร โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมมาธิการสูงสุดเพ่ือพิพิธ
ภัณ ระกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆที่มี
ควา 29  รวมทั้งบุคคลากรในสาขาอาชีพที่
างกันที่ทํางานในวงการพิพิธภัณฑ (นักอนุรักษปฎิสังขรณ ภัณฑารักษ นักศึกษา...) คณะกรรมมาธิการสูงสุดฯนี้

ภาพอันประกอบไปดวยผูแทนในสาขาตางๆ และมีหนาที่ในการใหแนวทาง นโยบาย มาตราฐานใน
ารรับรองการใชชื่อ พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส รวมทั้งการทํารายงานประจําปเพื่อเปนการประเมินผล 

แตกตางของ พิพธิภณัฑสถานแหงฝรั่งเศส แตละแหง 
 
กฎหมายนี้เปนกฎหมายฉบับแรกที่เนนความสัมพันธระหวางกระทรวงตางๆที่มีพิพิธภัณฑในสังก
เป
เนื้อหาทางดานใดก็ตามและไมวาจะสังกัดกระทรวงใดหรือเ
 

มายยังไดระบุถึง ความจําเปนในการเคารพตอความแตกตางดังกลาว27 โดยมีการยกเล พิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและ
รควบคุม 28  เหลือเพียงความสัมพันธระหวางรัฐกับพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส บทบาทของรัฐนั้นมีหนาที่ให
า ตรวจสอบ

ื่องเนื้อหาที่หลากหลายของพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส กฎหมายขยายความใหชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น
ารตรว

ฑสถานแหงฝรั่งเศส (Haut Conseil des Musées de France) ซึ่งป
มสัมพันธกับเนื้อหาและประเภทที่หลากหลายของพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส 

ต
เปรียบเสมือนเปนสห
ก
 
 
 

                                                 
26 ในประทศฝรั่งเศส คําวา Muséum นั้นถือกันเปนประเพณีวาหมายถึง พพิิธภัณฑทางประวัติธรรมชาติวิทยา  สวน Musée นั้นหมายรวมถึง
พิพิธภณัฑทางศิลปะ ประวัติศาสต โบราณคดี ชาติพันธุ เปนตน 
27 กอนหนานี้ ดวยความที่ พิพิธภัณฑทีข่ึ้นทะเบียนนั้นมีหนาที่ในการอนุรักษและรักษาคอเลคชั่นของรัฐ จึงไดรับการสนับสนุนและอุปถัมภจาก
รัฐมากกวาพิพิธภณัฑภายใตการควบคุม หรืออาจกลาวไดวา พิพิธภัณฑในภาครัฐมักจะไดรับการสนับสนุนมากกวาพิพิธภัณฑในภาคเอกชน 
ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน  
28 ตามกฎหมายแบับเดียวกันนี้  รัฐไดยกคอเลคชั่นของรัฐที่อยูในพพิิธภณัฑที่ขึ้นทะเบียนแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พพิิธภัณฑที่ขึ้น
ะเบียนที่ถูกจัดตั้งขั้นเพื่อการอนุรักษและรักษาคอเลคชั่นของรัฐ (ตามที่เคยกลาวไวในบท โครงสรางและการจัดระเบียบพิพิธภัณฑสถานใน
ร่ังเศส) จึงหมดสภาพไปโดยปริยาย  
 ทั้งนี้นั่นเปนเพราะวา คณะกรรมการสําหรับพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนและภายใตการควบคุมเดิมนั้น มักจะประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญใน
าขาทางศิลปะ โบราณคดีและประวัติศาสตร ไมคอยมีผูเชยวชาญในทางชาติพันธุวิทยา ซ่ึงเปนสาขาที่สําคัญสําหรับนิเวศพิพิธภัณฑ 
comusée) ทําใหไมมีความสมดุลยในเชิงเนื้อหา  นอกจากนี้ คณะกรรมมาธิการสูงสุดเพื่อพิพิธภณัฑสถานแหงฝร่ังเศส จะประกอบไปดวย
ักวิทยาศาสตรดวย ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสให   พิพิธภัณฑทางวิทยาศาสตรหรือธรรมชาติวิทยา ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นสามารถยื่น
ความจํานงคในการขอใหช่ือ พิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส ตามที่ไดกลาวไวขางตน  

ท
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2.3. เพื่อเพิ่มมาตราการในการอนุรกัษและปองกนัคอเลคชั่นของพิพธิภณัฑ 
 
รัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 ไดยํ้าถึงหลักการในเรื่องการไมสามารถเปลี่ยนกรรมสิทธิ์30 (inaliénabilité) ของวัตถุในคอเลคชั่นที่
นสาธารณะสมบัติ (Domaine public) 

อน
ะเบียนวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสที่เปนของนิติบุคคลในภาครัฐ  ทั้งนี้ไมรวมถึงวัตถุที่ไดจากรับ

.4. เพื่อเปนการบูรณาการและการสงเสริมการกระจายอํานาจจากสวนกลาง 

วยความประสงคที่ตองการเคารพสิทธิของนิติบุคคลที่เปนเจาของพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส รัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 ได
กําหนดบทบาทและความสัมพันธระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งถือเปนครั้งแรก สรุปไดดังนี้ การขอใช

ี
รวมทั้ง กฏหมายไดเปดโอกาสใหรัฐบาลสามารถถายโอนวัตถุในคอเลชั่นที่อยูในความ

เป
 
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการเชิงวิชาการ (Commission scientifique) ที่มีหนาที่ในการใหความเห็นในเรื่องการจัด
รวบรวมวัตถุ (acquisition) และการปฏิสังขรณ (restauration) รวมทั้งเพิ่มสิทธิในการใหความเห็นชอบตอการเพิกถ
ท
บริจาค จากพินัยกรรมและจากการจัดซื้อโดยการอุปถัมภทางการเงินจากรัฐบาล  แตอยางไรก็ตาม ในกรณีที่คอเลคชั่นอยู
ในภาวะเสี่ยงหรืออันตราย กฎหมายนี้เปดโอกาสมีการถายโอนวัตถุในคอเลคชั่นระหวางพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสของ
ภาครัฐเปนการชั่วคราว โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการสูงสุดเพื่อพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส 
 
สวนพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสที่เปนของนิติบุคคลเอกชน กฎหมายไดนําหลักการ การไมสามารถถูกยึดหรืออายัด
(insaisissabilité)  การไมมีอายุความ (imprescriptibilité) และ การไมสามารถเปลี่ยนกรรมสิทธ (inalienabilité) สําหรับ
วัตถุในคอเลคชั่นของรัฐที่เปนสาธารณะสมบัติ มาใชกับวัตถุในคอเลคชั่นในความครอบครองของพิพิธภณัฑสถานแหง
ฝร่ังเศสที่เปนของนิติบุคคลเอกชนที่ไดมาจากการอุปถัมภทางการเงินจากรัฐบาลหรือจากองคกรการปกครองสวนทองถิ่น แ 
 
รัฐกฤษฎีกาฉบับเดียวกันนี้ ยังใหเปดโอกาสใหพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสที่เปนของนิติบุคคลเอกชนสามารถใชสิทธิใน
การเปนผูประมูลรายสุดทายในการประมูลขายสาธารณะ (Droit de preemption)31 
 
2
 
ด

ชื่อ  พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส และการปฎิบัติตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด นั้นเปนความสมัครใจของผูเปน
เจาของพิพิธภัณฑ  
 
บทบาทที่ของสําคัญรัฐบาล นอกเหนือจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในเชิงวิชาการและเทคนิคแลว รัฐบาลม
หนาที่ในการใหคําปรึกษา 
ครอบครองที่เคยฝากกับพิพิธภัณฑตางๆในภูมิภาค (กอนป คศ. 1910) ใหแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีประมาณ
มากกวา 10,000 ชิ้น  
 

                                                 
30 โดยการยกให หรือ นําไปขาย 
31 ซ่ึงเดิมมีแตพิพิธภัณฑสถานในภาครัฐเทานั้นที่มีสิทธิในการนี้ 
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รัฐกฤษฎีกาฉบับนี้ ยังสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางองคกรการปกครองสวนทองถิ่น โดยเปดโอกาสใหมีการถายโอนการ
รอบครองวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสระหวางองคกรการปกครองสวนทองถิ่น ภายใตความ

ตัวแทนจากองคกรการปกครองสวนทั้งถิ่น ทั้งนี้เพื่อเปนการรับรองความสัมพันธ
ี่เปนประชาธิปไตยระหวางรัฐบาลกับผูมีสวนรวมทุกฝายและทุกระดับในวงการพิพิธภัณฑ 

วนเงินที่ใชไป
เพื่อการซื้อ ทรัพยสินแผนดิน (Trésor national)32 ที่ไมสามารถนําออกนอกประเทศ เพื่อพิพิธภัณฑสถานแหง

 5 ง

าษีม

 
ิต

ึ้นทะเบียนเปนโบราณวัตถุ  ทรัพยสิน
แผนดิน ชิ้นนั้นจะตองถูกฝากจัดแสดงตอสาธารณชนภายใน พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส เปนเวลา 10 ปซึ่งเปน

ค
เห็นชอบของคณะกรรมมาธิการสูงสุดเพื่อพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส  ที่นอกจากประกอบดวยตัวแทนจากสาขาทาง
วิชาการที่แตกตางกันแลว ยังประกอบดวย
ท
 
 
สุดทาย  มาตราการและขอกฎหมายทางภาษี สงผลใหรัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 นั้นสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
 

• นิติบุคคลที่ตองเสียภาษีนิติบุคคลสามารถไดรับการลดหยอนภาษีเปนจํานวนรอยละ 90 ของจําน

ฝร่ังเศสที่เปนของภาครัฐ  ทั้งนี้จะตองไมเกินรอยละ 0 ของจํานวนเงินภาษีที่ตอ จาย   
  
 ลักษณะดังกลาวจะคลายกับการเสียภ รดกในรูปของวัตถุทางวัฒนธรรม33 ที่มีผลดีอยางยิ่งตอการรักษาและ
 อนุรักษมรดกของชาติและตอการเพิ่มพูนวัตถุในคอเลคชั่นที่เปนสาธารณสมบัติของชาติ 

• การลดหยอนภาษีน ิบุคคลเปนจํานวนรอยละ 40  ของจํานวนเงินที่ใชไปในการซื้อทรัพยสินแผนดิน เพื่อใหตก
เปนกรรมสิทธของนิติบุคคลผูซื้อ ในกรณีนี้ ถาทรัพยสินแผนดิน ไดรับการข

ชวงเวลาที่หามมีการซื้อขายทรัพยสินแผนดิน เพื่อเปล่ียนผูครอบครอง 
 
 
 
 
 

                                                 
32 ทรัพยสินแผนดิน (ตามกฎหม 92-1477 ว 31 ธันวาคม 1992) คือ วัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกปฏิเสธการอนุญาตนําออกนอกประเทศ อัน
เนื่องมาจาก วัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นนั้นมีประโยชนอยางยิ่งสมเปนมรดกของชาติและมีความสําคัญในดานประวัติศาสตร ศิลปะ และโบราณคดี 
โดยปรกติแลว เมื่อมีการป

าย ันที่ 

ฏิเสธการอนุญาตการนําออกนอกประเทศ รัฐบาลจะตองดําเนินการการเสนอซื้อทรัพยสินแผนดินจากผูเปนเจาของ
ายในเวลา 30 เดือน ถาผูเจาของไมเห็นชอบกับการเสนอราคาจากรัฐบาล สามารถถามความเห็นจากผูเช่ียวชาญในการตีราคาได แตอยางไร

ก็ตามรัฐบาลสามารถที่จะยืนยันการเสนอราคาในครั้งแรก  ในกรณีผูเปนเจาของปฏิเสธที่จะขาย ทรัพยสินแผนดิน ใหแกรัฐบาล รัฐบาลสามารถ
ที่จะปฏิเสธการอนุญาตการนําออกนอกประเทศอีกครั้ง (ปจจุบันนี้ ภายหลังการแกไขกฎหมายป 1992 รัฐบาลสามารถปฏิเสธการอนุญาตนํา
ออกนอกประเทศกี่คร้ังก็ได ซ่ึงกอนหนานี้รัฐบาลมีสิทธิปฏิเสธไดเพียง 3 คร้ัง หลักจากนั้นผูเปนเจาของทรัพยสินแผนดินสามารถนําออกนอก

ถารัฐบาลเปลี่ยนใจในการเสนอซื้อ ทรัพยสินแผนดิน ผูเปนเจาของสามารถที่จะนําออกนอกประเทศได  

ภ

ประเทศได) แตในทางตรงกันขาม 
33 บทขยายความอยูในบท สมาพันธพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ  
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3. ผลของการเป พพิิธภณัฑสถานแหงฝรั่งเศสโดยสรุป 
 
เงื่อนไขที่พิพิธภณัฑสถานแหงฝรั่งเศสจะตองปฏิบัติมีดังนี้  
 
3.1. การทาํทะเบียน 

น

 
นิติบุคคลที่เปนเจาของพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสจะตองจัดทําและปรับปรุงทะเบียนวัตถุในคอเลคชั่นอยางสมํ่า

ลงวันที่และรับรองโดย
ผูรับผิดชอบคอเลคชั่น  การจัดลําดับวัตถุในทะเบียน ใหถือตามวันที่ที่วัตถุนั้นไดเขามาเปนคอเลคชั่นอยางเปน
ทางการ  

ทะเบ
รับผ

.2. กา
 
ูใหบริการดังกลาวสําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสที่เปนของภาครัฐ จะตองเปนขาราชการหรือพนักงานที่มี

คนค
 
สําห างตน จะตองมีปริญญาบัตรในสาขาที่
เกี่ยวของดังตอไปนี้ โบราณคดี ศิลปะรวมสมัย ศิลปะตกแตง เลขนศิลป (Art Graphique) ชาติพันธุวิทยา 
ประวัติศาสตร จิตรกรรม การปฎิบัติทางศิลปะ วิทยาศาสตรและเทคนิค ประติมากรรม รวมทั้งในสาขาที่เกี่ยวกับการ
ตอนรับผูชม การเผยแพร การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวและการประชาสัมพันธ หรือจะตองเปนผูที่เคย
ปฏิบัติงานในการบริการดังกลาวมาเปนเวลาอยางนอย 3 ป 
 

3.3. การรับการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตรและเทคนิค 
 

เสมอ ทะเบียนนี้ถือเปนเอกสารหนึ่งเดียว ไมสามารถทําปลอมลอกเลียนแบบ มีการตั้งชื่อ 

 
ียนนี้จะตองเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑ และสําเนาทะบียนอีกหนึ่งชุด ตองเก็บรักษาไวที่หอจดหมายเหตุที่
ิดชอบในพื้นที่ การเพิ่มเติมขอมูลในทะเบียนจะตองมีหนึ่งครั้งตอป 

 
3 รตอนรับผูเขาชม การเผยแพร การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ผ
คุณสมบัติที่สังกัดองคกรในภาครัฐ อาทิ พนักงานดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานการ

วา ดานบริการทางวัฒนธรรม บรรณารักษ 

รับพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสที่เปนของภาคเอกชน ผูใหบริการในข

การตรวจสอบในเชิงวิทยาศาสตและเทคนิคนั้น อาจเปนไดทั้งจากการเขาไปตรวจสอบจากรัฐบาลหรืออาจเปนการ
ขอรับการตรวจสอบจากฝายพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส  กรมพิพิธภัณฑแหงฝรั่งเศสถือเปนตัวแทนของรัฐบาลใน
การทําหนาที่ดังกลาว34 
 

                                                 
34 ทั้งนี้ การติดตอดําเนินการนั้นผานตัวแทนของกรมพิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศสในภูมิภาค คือ สํานักงานกิจการวัฒนธรรมสวนภูมิภาค 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles-DRAC ) 
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พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศสจะตองจัดทําโครงการเชิงวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (Projet scientifique et 
culturel-PSC ) เพื่อเปนการขอรับการอุปถัมถทางการเงินจากรัฐบาล ในการนี้รัฐบาลจะใหการสนับสนุนเฉพาะในดาน

งการอันเกี่ยวกับสถาปตยกรรม (ตอเติม กอสราง ปรับปรุง...)35 
 

ฐบาลจะใหการสนับสนุนทางการเงินในโครงการการจัด นิทรรศการที่มีประโยชนในระดับชาติ 
xpositions d’intérêt national) ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของโครงการ PSC ประกอบดวยปจจัยตางๆดังนี้ 36 

- แผนการประชาสัมพันธ (Communication) นั้นใหผลในระดับชาติและนานาชาติ 
- ตองมีการประเมินผล (Evaluation) ผูชมภายหลังการจัดนิทรรศการ เพื่อดูผลสะทอนกลับของการ

าล

การอนุรักษปฏิสังขรณ การจัดแสดงคอเลคชั่น และโคร

ตัวอยางเชน  รั
(E
 

- แผนการจัดแสดง การนําเสนอที่มีการประยุกตใชส่ือ ( Médiation )ที่นาสนใจ  
- กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดรวมกับนิทรรศการเปนลักษณะนวัตกรรม (Innovation) 

ไดรับเงินอุปถัมภจากรัฐบ  
 

บทสรุป 

 
รัฐก นากิจ
นักก  ง
เกี่ยว า 20  ป 
 
ณ จะ  
กฎห
ใชชื่
ที่มีข
ฝร่ัง
 

 
     

 

ฤษฎีกา คศ. 2002 นั้นเปนผลของการทํางานรวมกันในทุกฝายเพื่อการพัฒ การพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส ไมวาจะเปน 
ารเมืองระดับชาติและทองถิ่น นักกฎหมาย นักวิชาการ ภัณฑารักษ นักการศึกษา และผูประกอบวิชาชีพทั้ ในและที่
ของกับกิจการพิพิธภัณฑ  เปนระยะเวลานานกว

วันนี้ การประเมินผลของการใชมาตรการทางกฎหมายนี้คง  ยังไมสามารถสรุปได อันเนื่องจากวา การประยุกตใช
มายดังกลาวนั้นรวมเปนเวลาไมถึง 2 ป  แตคาดวา ผูที่ไดรับประโยชนจริงๆ โดยเฉพาะในเรื่องของภาพพจน จากการ
อพิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส37 นาจะเปนพิพิธภัณฑที่มีขนาดเล็กและไมเปนที่รูจัก  ทั้งนี้พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินั้น
นาดใหญและเปนที่รูจักอยูแลว (เรียกไดวามีแบรน ของตนอยูแลว) เชน ลูฟร แวรซายส การใชชื่อ พิพิธภัณฑสถานแหง
เศส ก็ดูจะไมมีผลอะไรมากตอภาพพจนของพิพิธภัณฑ 

 

                                            
ะเห็นไดวา รัฐบาลจะไมเขาไปยุงเกี่ยวหรือใหเงินสนบัสนุนในดานการบริหารและการจัดการแบบประจํา (คาสาธารณูปโภค เงินเดือน...) 
เปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนหรือนิติบุคคลเอกชน ที่เปนเจาสังกัดหรือเจาของของพิพธิภัณฑสถานแหง
ศสนั้นๆ 

35 จ
ทั้งนี้
ฝร่ังเ
36 ที่ : บทสัมภาษณในระหวางการดูงานที่กรมพิพธิภัณฑสถานแหงฝร่ังเศสโดย Silvie Midali, รองหัวหนาสํานักผูชม  
( Département des publics), วันที่ 8 ตุลาคม 2547 
37 พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินั้นสามารถใชช่ือ พิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส ไดโดยปริยาย สวนพิพิธภัณฑที่ขึ้นทะเบียนเดิมนั้นมีเวลาภายใน 

 เปนหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม โดยการออกกฎกระทรวง 

มา

หนึ่ง ป ภายหลังการออกรัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 ในการของใชช่ือ พิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส (โดยไมตองมีการผานขั้นตอนการตรวจสอบตาม
กฎหมาย)  สวนการประกาศใชช่ือ พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส
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บทที่ 4: สมาพันธพพิิธภณัฑสถานแหงชาติ 

 (La Réuion des Musées Nationaux- RMN) 
 
 
บท
 
บทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการดานบริหารและจัดการของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ นาจะเปรียบเทียบไดกับ 
บทบาทและหนาท ิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติของฝรั่งเศ ั้ง าติคาดวาจะมี
พิพิธภัณฑพื้นฐานในกํา
 
สมาพันธพิพิธภัณฑสถา เปนคณะผูบริหารของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เพราะการบริหาร
ภายในนั้นพิพิธภัณฑแตละแหงมีภัณฑรักษที่เปนหัวหนาซึ่งมีบทบาทสําคัญในเชิงวิชาการ และสังกัดกรมพิพิธภัณฑแหง

เวนในกรณีที่พิพิธภัณฑนั้นมีฐานะเปนองคกรอิสระ  สมาพันธฯปนเสมือนผูใหความสนับสนุนเพื่อใหกิจการของ
ิพิธภัณฑโดยเฉพาะในดานการเผยแพรองคความรูและการบริการตอผูชมนั้น โดยผานการกิจการของสมาพันธฯ 

รนําไปประยุกตใชในกิจการของคณะอนุกรรมการฯ 

นํา 

ี่ของสมาพันธพิพิธภัณฑสถานของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีบทบาทเปน Federateur ของพ
สท  34 แหง ขณะที่คณะอนุกรรมการดานบริหารของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงช

กับ 4 แหง  แตจะมีขอแตกตางกันตรงที่วา 

นของประเทศฝรั่งเศสนั้นมิได

ฝร่ังเศส ยก
พ
 
จุดประสงคนั้นเพื่อใหคณะอนุกรรมการดานบริหารและจัดการของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ไดเห็นความเปนมาและ
พัฒนาการ องคประกอบ โครงสรางและยุทธศาสตรการคา ที่เปนปจจัยสําคัญในที่สรางความสําเร็จใหแกสมาพันธฯ ซึ่งมี
ประวัติความเปนมากวา 109 ป อันอาจจะเปนประโยชนเพื่อกา
 
 

1. ประวัติความเปนมา38 
 
สมาพันธพิพิธภัณฑนั้นจัดตั้งขึ้นในป คศ. 1895 ตามกฎหมายมีฐานะเปนองคการมหาชนอิสระทางการปกครอง 
(Etablissement public national à caractère administratif - EPA ) แยกจากกรมพิพิธภัณฑ แตมีการทํางานรวมกันอยา
ลชิดตั้งแตกอตั้ง  มีจุดประสงคหลักในสมัยนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกในเรื่องการรับและการจัดการการบริจาค
ิลปะวัตถุสําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทางศิลปะและประวัติศาสตรอันไดแก ลูฟร แวรซายส พิพิธภัณฑโบราณวัตถุ
หงชาติและพิพิธภัณฑลุกซอมบรูกซึ่งเปนพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยในชวงนั้น 

ก
แกป

ประมาณแบบปตอป และยังเปนตัวกลางที่ดีในการสานสัมพันธโดยตรงกับวงการผูบริจาค 

ใก
ศ
แ
 
ารจัดตั้งสมาพันธพิพธิภัณฑขึน้ ทั้งนี้เพื่อเปนการประกันตอผูบริจาควา ศิลปะวัตถุที่บริจาคมาจะไมกระจายไปอยูตาม
หนวยงานแหงอื่นๆ นอกจากนี้ ฐานะของการเปนองคกรอิสระยังสามารถ ญหาในเรื่องการสงรายไดเขาสูสวนกลางและ
รจัดทํางบกา

                                                 

38 แปลและสังเคราะหจาก Chatelain J., Droit et administration des musées, La Documentaion Française, Paris, 1993 
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สมาพันธพิพิธภัณฑฯตั้งแตเริ่มกอตั้งม ตเปนนิติบุคคลที่มีเอกเทศทางดาน
ารเงินซึ่งมีการจัดการโดยคณะบริหารซึ่งสมาชิกตางๆไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง คณะบริหาร
มาพันธฯมาจากวงการนักสะสมมืออาชีพ และสมัครเลนที่มีฐานะ หรือผูบริจาครายสําคัญของพิพิธภัณฑ คณะผูบริหารนี้

ือกประธานของตน 

ชวงแรกเริ่มนั้น รายรับของสมาพันธพิพิธภัณฑมาจาก เงินสนับสนุนจากรัฐบาล (ประมาณ 320 000 ฟรังคตอป) การ
อื่น

ทั้งนี้นั้น
ื่องมาจาก ตั้งแตการเปดพิพิธภัณฑลูฟรตอสาธารณชนในป คศ. 1793 พิพิธภัณฑไมเก็บคาเขาชม สมาพันธพิพิธภัณฑ
ึงตองหารายไดเสริม  แตการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเสริมนี้ยังไมมีผลใดๆตอการเปลี่ยนสถานภาพของสมาพันธ

สถานแหงฝรั่งเศส  

ือ 

อบสนองตอกิจการ
บางอยางซึ่งฐานะของกรมพิพิธภัณฑฯไมอาจทําได 

ิไดเปนเพียงแคตูรับเงินบริจาคเทานั้น หากแ
ก
ส
จะเปนผูเล
 
หนาที่หลักของสมาพันธพิพิธภัณฑนั้นคือ การเพิ่มพูนจํานวนวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  (ไมวาจะเปน
การซื้อโดยตรงหรือโดยการประมูล การรับบริจาค...) แตการจัดการและดูแลตอวัตถุดังกลาวในภายหลัง นั้นเปนหนาที่ของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 
ใน
ขายผลงานประติมากรรมหลอและภาพพิมพจําลองจากของจริง  เงินบริจาคและรายไดจากการลงทุน ๆ รายไดทั้งหมด
ดังที่กลาวมานั้นมีประมาณกวาหนึ่งลานฟรังค ในสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 รายจายในหมวดคาจางของบุคคลากรนั้น
รัฐบาลเปนผูจัดการ  ทั้งนี้เพื่อตองการใหรายไดัที่เขามาของสมาพันธฯไดนําไปใชในการจัดซื้อศิลปะวัตถุเพื่อคอเลคชั่นของ
พิพิธภัณฑอยางจริงจัง 
 
พัฒนาการของสมาพันธพิพิธภัณฑนั้นแบงไดออกเปน 2 ชวง 
 
คศ. 1922  สมาพันธพิพิธภัณฑเริ่มจัดการเที่ยวชมและจัดสัมมนา โดยมีการเสียคาเขารวมกิจกรรมทั้งสอง 
เน
จ
พิพิธภัณฑแตอยางใด 
 
จนในป คศ. 1944 ไดมีการปฏิรูปภายในของสมาพันธพิพิธภัณฑโดยรัฐบัญญัติปคศ. 1944 ไดยกเลิกคณะผูบริหารเดิม
และจัดตั้งใหมีคณะบริหารที่ดูแลแตดานการบริหารและคณะกรรมการศิลปะที่มีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีหนาที่เฉพาะ
ในดานการเลือกสรรและการจัดซื้อหรือการรับบริจาคศิลปวัตถุเพื่อเพิ่มพูนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
(ภายหลังคําเสนอแนะของคณะกรรมการภัณฑารักษ) นอกจากนี้ประธานคณะบริหารและคณะกรรมการศิลปะซึ่งเปน
บุคคลคนเดียวกันนั้นมาจากการแตงตั้งโดยตําแหนงซึ่งคือ อธิบดีกรมพิพิธภัณฑ
 
แนวคิดในการปฏิรูปนี้แทจริงแลวค  ความตองการใหสมาพันธพิพิธภัณฑฯนัน้มีความสัมพันธกับกรมพิพิธภัณฑฯมากขึ้น 
การที่สมาพันธฯมีประธานคณะกรรมการที่มาจากกรมพิพิธภัณฑฯนั้น เปนการหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงระหวางสอง
สถาบัน แมวาสมาพันธพิพิธภัณฑฯเปนองคการมหาชนอิสระ แตก็เปรียบเสมือนเปนสถาบันที่จะตองต
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ทั้งนี้ผลลัพธของแนวคิดนี้จะเห็นไดชัดขึ้นในอีก 20 ปถัดมาเมื่อ มีการปรับเปล่ียนและขยายกิจการของสมาพันธพิพิธภัณฑ 

องกา

ระมาณนั้นเปนแบบปตอป งบประมาณสวนที่เหลือก็ตองสงคืนเขาสวนกลางไมสามารถนํา
ลับมาใชได ฉะนั้นระบบการบริหารของกรมพิพิธภัณฑฯจึงไมเหมาะตอกิจกรรมการจัดนิทรรศการชั่วคราวซึ่งตองมีการ

การอิสระซ่ึงมีระบบการจัดการที่ยืดหยุนและมีการจัดการงบประมาณที่เปนเอกเทศสามารถ
ะสมกําไรและนําเอาไปใชหรือวางแผนการลงทุนในกิจการตางๆลวงหนาได  จึงอยูในฐานะที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

พิธภัณฑดอรเซย และงานกอสรางและตอเติมในชวงแรกของพิพิธภัณฑลูฟรและแวรซายส และที่
ื่นๆ อันเปนผลจาก จํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีเพิ่มมากขึ้น  

ารปรับปรุงสถานที่ขางตนมีสวนทําใหสมาพันธนั้นมีรายไดเพิ่มขึ้น ทั้งจาก คาเขาชมพิพิธภณัฑและนิทรรศการชั่วคราว 

พเพื่อการสะสม การผลิตของที่ระลึกตองผานการเลือกสรรและควบคุมคุณภาพ  สถานะของ
มาพันธฯนั้นเริ่มเปล่ียนไป จากการเปนเพียงองคกรทางเทคนิคและทางการคากลายเปนองคกรเพื่อการเผยแพร

งยิ่งในป  
จิกา

lissement public à 
aractère industriel et commercial-EPIC ) แตการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มิไดมีผลตอความสัมพันธะระหวางสมาพันธฯและ

                                              

โดยนาย อังเดร มารโรซ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมในชวงนั้น ที่ต รใหสมาพันธฯมีหนาที่ในจัดนิทรรศการ
ช่ัวคราวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
ดังที่กลาวมาในขางตน กรมพิพิธภัณฑฯฯนั้นเปนหนวยงานของรัฐ  ซึ่งเหมาะแกการดําเนินงานกิจการที่ไมซับซอนและเปน
แบบงานประจาํ การจัดสรรงบป
ก
เตรียมการวางแผนการจัดสรรงบประมาณลวงหนาหลายป 
 
สมาพันธฯในฐานะเปนองค
ส
นิทรรศการชั่วคราวอยางยิ่ง 
 
การพัฒนานโยบายการจัดนิทรรศการชั่วคราวนําไปสูการพัฒนาสมาพันธฯ ซึ่งในบางครั้งรัฐบาลไดเขามาใหความ
ชวยเหลือ เชน การปฎิสังขรณและซอมแซม Grand Palais เพื่อใชเปนหอศิลปแหงชาติในการจัดนิทรรศการชั่วคราว การเปด
พิพิธภัณฑปกัสโซและพิ
อ
 
ก
รวมทั้งการขายของที่ระลึก   พัฒนาการในเชิงปริมาณนี้นําไปสูพัฒนาการในเชิงคุณภาพ การจัดนิทรรศการชั่วคราวที่มี
ขนาดใหญนั้นกลายเปนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สําคัญทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ความมีชื่อเสียงของพิพิธภัณฑ
สงผลใหผูชมคาดหวังอยางสูงตอบริการที่จะไดรับ จากการผลิตสูจิบัตรนิทรรศการแบบเรียบงายกลายเปนการจัดพิมพ
หนังสือศิลปะที่มีคุณภา
ส
วัฒนธรรมที่สําคัญในระดับตนๆทีเดียว 
 
พัฒนาการทางกิจการทางการคาที่เพิ่มมากขึ้นของสมาพันธฯนําไปสูการเปลี่ยนฐานะของสมาพันธ โดยเฉพาะอยา
คศ. 1990 รัฐกฤษฎีการประกาศใชเมื่อวันที่ 14 พฤศ ยน ไดมีการแปรฐานะของสมาพันธฯจากองคการมหาชนอิสระ
ทางการปกครองเปนองคการมหาชนที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  ( Etab
c
กรมพิพิธภัณฑฯ อยางใด ประธานคณะกรรมยังคงเปนอธิบดีกรมพิพิธภัณฑฯ รายไดจากการเขาชมพิพิธภัณฑและ
นิทรรศการก็ยังคงเปนของสมาพันธฯและสมาพันธฯก็ยังคงมีหนาที่หลักในการเพิ่มพูนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติตางๆ39   
 

   
39ยกเวนรายไดจากการเขาชมของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีฐานะเปนองคการมหาชนที่มีขนาดใหญไดแก ลูฟรและแวรซายส อัน
เนื่องมาจากรัฐกฤษฎีกาใหมที่ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม คศ. 2004 
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2. หนาที่ของสมาพันธฯ 40 

 
• รวบรวมศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุเขาในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ41 

งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดวยวิธีการดังนี้ 

 
รวมภัณฑารักษ) และประกอบดวยนักประวัติศาสตรศิลปะและนักสะสมมืออาชีพ  

• ภารกิจในการตอนรับผูชม 
• จัดนิทรรศการชั่วคราว 
• เผยแพรวัฒนธรรม 
 

2.1. รวบรวมศิลปะวัตถุเขาในคอเลคชัน่ของพพิิธภณัฑสถานแหงชาติ  (Acquisition) 
 

ตั้งแตสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดเริ่มกอตั้งขึ้นใน ป คศ.  1895 หนาที่หลักของสมาพันธฯ คือ การรวบรวม
ศิลปะวัตถุเขาในคอเลคชั่นขอ
 

• การจัดซื้อ – ซื้อโดยตรงจากผูขายซึ่งอาจจะเปนเพียงบุคคลธรรมดาหรือพอคามืออาชีพ หรืออาจเปน
การซื้อจากการประมูลสาธารณะ ในกรณีหลังนี้ รัฐบาลสามารถใชสิทธิในการเปนผูประมูลรายสุดทาย 
(préemption) 

 
การคัดเลือกในการจัดซื้อศิลปะวัถุหรือโบราณวัตุใดๆนั้น มีหลักการ 2 ประการคือ มีการตัดสินใจรวมกันกับทางกรม
พิพิธภัณฑฯและขึ้นอยูกับการจัดสรรงบประมาณหรือโควตาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้ง 34 แหง  
 
ในเบื้องตน ภัณฑารักษเสนอตอคณะที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (Comité consultatif des musées 
nationaux) ในการจัดซื้อศิลปะวัตถุหรือโบราณวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการนี้จะเปดประชุมในการพิจารณาโดยมี
อธิบดีกรมพิพิธภัณฑฯเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวยภัณฑารักษ ผูอํานวยการหรือหัวหนาแผนกทางวิชาการ
ตางๆในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ เมื่อไดผลสรุป  คณะที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็จะสงเรื่องตอให
ณะกรรมการศิลปะของสมาพันธฯ (ไมค
คณะกรรมการศิลปะนี้อาจเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับขอเสนอของคณะที่ปรึกษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็ได 
 
นอกจากนี้ คณะที่ปรึกษาฯและคณะกรรมการศิลปะนี้จะมีบทบาทในการคัดเลือกศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุที่มาจากการ
บริจาคหรือการทดแทนภาษีดวย  และเมื่อไมกี่ปที่ผานมา มีวิธีการจัดซื้อแบบใหม เชน การรวมกันจัดซื้อระหวางรัฐบาล
และผูอุปถัมภที่เปนเอกชน42   
                                                 
40 แปลและสังเคราะหจาก RMN (online), ที่มา : http://www.rmn.fr/fr/01rmn/index-01missions.html  
41 รัฐกฤษฎีกาใหมที่ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม คศ. 2004 ไดยกเลิกคาใชจายในหมวดการจัดซ้ือศิลปะวัตถุเพื่อเขาเปนคอเลคชั่นของพิพธิ
ภัณฑสถานแหงชาติของสมาพันธฯ ต้ังแตนี้ไปรัฐบาลจะเปนผูสรรหางบประมาณพิเศษเพื่อการนี้แตสมาพันธฯยงัคงทําหนาที่ในดานการ

ือกศิลปะวัตถุอยู  ทั้งนี้ไมรวมการจัดซ้ือศิลปะวัตถุหรือโบราณวัตถุเพื่อคอเลคชั่นของพิพิธภัณลูฟทและแวรซาสย ซ่ึงมีฐานะเปนองคการคัดเล
อิสระ ทั้งสองสถาบันจะจัดงบในการจัดซ้ือเอง 
42 สวนหนึ่งไดกลาวไปแลวในตอนทายของบท รัฐกฤษฎีกา คศ. 2002.... 
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• การรับบริจาค (Donation) 

การร ร ย อาจแบงไดเปน 3 ประเภท 
คือ จะมีเงื่อนไขและการบริจาคโดย
พินัยกรรม มีเงื่อนไขภายหลังการเสียชีวิตของผูบริจาค 

ในแ ตอคณะที่ปรึกษาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกวา 140 ราย นอกจากการบริจาคเปนวัตถุแลว 
บางครั้งยังมีการบริจาคเปนจํานวนเงินอีกดวย  

ตามประมวลกฎหมายภาษีอากร ในการบริจาคใหพิพิธภัณฑแตละครั้ง ผูบริจาคทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

กฎหมายทางภาษีอ
สามารถชําระภาษี ะวัตถุ โบราณวัตถุ เอกสารที่มีคุณคาที่สําคัญทางวัฒนธรรม ภายใตความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

รัฐแทนการเสียภาษี 
ึ่งผลงานดังกลาว กลายเปนคอเลคชั่นแรกเริ่มในการกอตั้งพิพิธภัณฑปกัสโซ 

มาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มีบทบาทในการดูแลพื้นที่ที่ใชในการตอนรับผูเขาชมในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ

าคาเขาชมและสวนลดหรือการเขาชมโดยไมเสียคาเขาชมของกลุมผูชมบางกลุม  
 

ญกําหนดโดยสมาพันธฯเปน

ับบ ิจาคนี้ถือกันวาเปนวิธีหนึ่งในการเพิ่มพูนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑโดยไมเสียคาใชจา
 การบริจาคแบบมีบันทึกของนิติกรซึ่งสวนใหญการบริจาคแบบธรรมดาไมมีเงื่อนไข

 ซึ่งเปนการยกใหรัฐโดยไม

ตละปมีผูยื่นความจํานงค

เอกชน สามารถไดรับการลดหยอนภาษ ี

 
• การรับศิลปะวัตถุในลักษณะเปนการทดแทนภาษี (Dation) 

ากรป คศ 1969 เปดโอกาสใหผูที่ตองเสียภาษีมรดกและภาษีโอนมรดกและภาษีอื่นๆบางประเภท
ไดในรูปของศิลป

ตัวอยางของการรับวัตถุในลักษณะนี้ เชน ทายาทของปกัสโซไดยกผลงานของศิลปนจํานวนมากใหแก
ซ

ในปคศ. 2002 สมาพันธฯไดจัดสรรงบประมาณกวา 7  ลานยูโรในการจัดรวบรวมศิลปะวัตถุ 
 
 
2.3. ภารกิจในการตอนรบัผูชม 

 
ส
จัดการการบริการแกผูเขาชม เชน ทางเขา หองฝากเสื้อผา รานอาหาร การจัดสัมมนา รานขายของที่ระลึก นอกจากนี้
สมาพันธฯยังจัดการและดูแลในเร่ืองบัตรเขาชมและการจองบัตรของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ คณะกรรมการบริหาร
สมาพันธเปนผูวางนโยบายอัตร

โดยปรกติพิพิธภัณฑสถานแหงชาติแตละแหงจะมีการประยุกตใชอัตราการเขาชมซึ่งสวนให
สองอัตรา คือ ราคาเต็มและราคาสวนลด  การลดราคาคาเขาชมนั้นมีหลายปจจัยเชน 
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  คอเลคชั่นถาวร* นิทรรศการชั่วคราวในหอศิลป 

Grand Palais 

วันอาทิตยที่หนึ่งของเดือน ไมเสียคาเขาชม — 

วันอาทิตยอื่นๆ ราคาสวนลด — 

เยาวชนอายุนอยกวา 13 ป ไมเสียคาเขาชม ไมเสียคาเขาชม 

เยาวชนอายุนอยกวา 18 ป ไมเสียคาเขาชม ราคาสวนลด (ไมรวมการจองลวงหนา) 

เยาวชนอายุนอยกวา 26 ป ราคาสวนลด ราคาสวนลด (ไมรวมการจองลวงหนา) 

ผูที่กําลังหางาน ไมเสียคาเขาชม ราคาสวนลด (ไมรวมการจองลวงหนา) 

ผูไดรับการชวยเหลือรายไดขั้นตํ่าจาก
รัฐบาล  

ไมเสียคาเขาชม ไมเสียคาเขาชม 

* – ไมรวมพิพิธภัณ

สมาพันธฯยังจัดระบบการจองใหแกผูเขาชมเปนกลุม (นักทองเที่ยว นักเรียน....) และแกบุคคลที่ตองการเขาชมพิพิธภัณฑ

ิพิธภัณฑ...) 

ธฯไดจัดใหการเขาชมในชวงเชา
ะหวาง 11 น ถึง 13 นเปนชวงเวลาสําหรับผูเขาชมที่มีการจองบัตรเขาชมลวงหนาโดยไมตองตอคิว สําหรับการจองบัตร

หรือรานคาอื่นๆที่เปนคูสัญญา 

43

                                              

ฑลูฟร โรแดงและแวรซายส  

สวนกลุมผูชมบางกลุมอาจจะไมเสียคาเขาชมเลย เชน ผูพิการและผูติดตาม  นักเรียนนักศึกษาทางศิลปะ บุคคลที่ทํางาน
ในพิพิธภัณฑ สมาชิก ICOM  ขาราชการปจจุบันและที่เกษียณอายุของกระทรวงวัฒนธรรม... 
 

โดยมีวิทยากรประจําพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนผูบรรยาย ซึ่งอัตราคาบริการ มีทั้งราคาเต็มและราคาลดพิเศษ ขึ้นกับ
เวลาการบรรยาย จํานวนและสถานะผูรวมฟงบรรยาย (นักเรียน สมาชิกเพื่อนพ
 
ําหรับการเขาชมหอศิลป Grand Palais เพื่อเปนการระบายจํานวนผูเขาชม  สมาพันส
ร
อาจทําไดโดยตรงผานสมาพันธฯ หอศิลป
 
นอกจากนี้สมาพันธฯยังไดจัดทําหรือรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการจําหนาย บัตรสมาชิกและบัตรผาน  เพื่อการเขาชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่สําคัญบางแหง ซึ่งสามารถเขาชมกี่หนก็ไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง  ไมตองตอคิวและไดรับสิทธิ
ประโยชนตางๆ เชน  
 
 
 
 
 
 

   
 รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในภาคผนวก 43
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• บัตรสมาชิก Sésame  สําหรับการเขา Palais เปน
• บัตรผาน musées-monuments

ชมหอศิลป Grand รายป 
 บัตรเขาชมพิพิธภัณฑและโบราณสถานตางๆ เดอร 

 70  แหง ระยะเวลาของบัตร วัน และ 5 วัน 
บัตรสมาชิก Carte blanche

ในปารีสและอิล 
ฟรองซกวา มีตั้งแต 1 วัน 3 

•  สําหรับเขาช เซย เปนรายป 
  Louvre jeune

มพิพิธภัณฑดอร
• บัตรสมาชิก  เขาพิพิธภัณ ยาวชนอายุระหวาง 18 ยป 

Amis du Louvre
ฑลูฟรสําหรับเ และ 26 เปนรา

• บัตร   สําหรับผูเปนสมาช ิพิธภัณฑล

การชัว่คราว 

. 1930 สมาพันธฯนั้นมีบทบาทในการบริหารและ ของนิทรรศการชั่วคราว าน
แหงชาติ และที่สําคัญที่สุดไดแกการจัดนิทรรศการในหอศิลป Grand Palais ซึ่งเปดเปนทางการในปคศ. 1966 

 
ํานวยการของแตละนิทรรศการ  

 
  

 สมาคมฝรั่งเศสเพื่อกิจการทางศิลปะ (Association française d’Action artistique) ซึ่งขึ้นกับกระทรวงการ
ี่มีการจัดนิทรรศการในตางประเทศ 

ยเฉลี่ย สมาพันธฯจัดนิทรรศการประมาณ 20 ชุดตอป ซึ่งมีหัวขอ ขนาด และงบประมาณที่แตกตางกันไป ในป คศ 2003 
มาพันธฯจัดนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑสถานอื่นๆในภูมิภาค 2 ชุด และในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 19 ชุด ในจํานวน
ี้ นิทรรศการ 3 ชุดที่จัดที่หอศิลป Grand Palais (เกี่ยวกับศิลปน Chagall Vuillard และ Gauguin) ประสบความสําเร็จ
ยางมากมีผูเขาชม 1.2 ลานคน 44 

                                                

ิกสมาคมเพื่อนพ ูฟร  เปนรายป 
 

 
2.3. จัดนิทรรศ

 
ตั้งแตปคศ ดานโลจีสติคส ในพิพิธภัณฑสถ

 
บางครั้งการจัดนิทรรศการขนาดใหญระดับระหวงประเทศตองใชเวลาในการเตรียมการกวา 4 ถึง 5 ป การจัดวางโปรแกม
การนิทรรศการจัดทําโดยคณะกรรมการพิเศษซึ่งมีการประชุมกันเปนประจําในที่ทําการของสมาพันธฯ 
 
สมาพันธมีหนาที่ในการจัดหาและดูแลงบประมาณของนิทรรศการ  และยังมีหนาที่ในการเจรจาสัญญาในการจัด
นิทรรศการรวมกับพิพิธภัณฑอื่นๆในตางประเทศเชนในกรณีที่เปนนิทรรศการหมุนเวียนไปตามประเทศตางๆ หรือกับ
องคกรการปกครองสวนทองถิ่นในกรณีที่เปนนิทรรศการหมุนเวียนไปในตางจังหวัด สมาพันธฯเปนผูจัดการเรื่องการขอยืม
ารขนสงและการประกันศิลปะวัตถุที่ใชในการจัดแสดง  และภายใตความเห็นชอบของผูอก
สมาพันธฯจะเปนผูคัดเลือกสถาปนิกและนักออกแบบในการจัดแสดง และเมื่อการติดตั้งแลวเสร็จ สมาพันธฯจะดูและใน
เรื่องการประชาสัมพันธ (ติดตอนักขาว โฆษณา....)  บทบาทของสมาพันธฯยังรวมไปถึงการสรรหาผูอุปถัมถในภาคเอกชน
ในการจัดนิทรรศการตางๆดวย 
 
สมาพันธฯ ในฐานะเปนองคกรที่มีประสบการณยังใหความชวยเหลือในดานการใหคําปรึกษาหรือเปนผูจัดนิทรรศการรวม
แกพิพิธภัณฑอื่นที่ไมใชพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชน พิพิธภัณฑในสวนภูมิภาค  พิพิธภัณฑหรือหนวยงานที่ขึ้นกับกรม
มรดกวัฒนธรรม หรือ
างประเทศ ในกรณีทต

 
โด
ส
น
อ

 
ิพิธภณัฑสถานแหงชาติ (2003) 44 ที่มา : รายงานประจําป ของสมาพันธพ
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2.4. เผยแพ
 
ตั้งแตเริ่มกอตั้ง ส ัณฑจากเวิรคชอปภาพพิมพและ
ประติมากรรม ปนคอเลคชั่นแมพิมพทองแดง
สวนใหญ เป ง า 
13,000 ชิ้น ค ัดจําหนาย
ภาพพิมพซึ่งพ พจากแมพิมพดั่งเดิมนั้นเปนหนาที่ของสมาพันธพิพิธภัณฑ 

อ นั้นกอตั้งขึ้นในปคศ. 1794  ภายหลังการเปดพิพิธภัณฑลูฟรตอสาธารณชนไดสองป 
ิมากรรมคลาสสิคเพื่อพิพิธภัณฑและโรงเรียนวิจิตรศิลป แตปจจุบันนี้มีการผลิต

รและ
งครั้งมี

ารผลิตตนแบบตามประติมากรรมดั้งเดิมที่สูญสลายไปแลว ผลิตภัณฑรูปหลอที่จําหนายโดยสมาพันธฯทุกชิ้นจะมีการตี

ชนิดในการหลอหรือ
กะสลัก เชน ปูนปาสเตอร เรซิน ทองแดง ดินเผา หินออนไม บางครั้งเวริคชอบแหงนี้รับส่ังทําโมเดิลพิเศษหรือรับซอมรูป

นธฯจากองคการมหาชนอิสระทางการปกครองเปนองคการมหาชนอิสระทางอุตสาหกรรม

การชั่วคราวของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   

นธนาคารภาพถายเปดใหบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักคนควา 
ภัณฑารักษ สามารถนําภาพถายไปใชเพื่อประกอบการเรียนการสอนหรือเก็บไวเปนที่ระลึก โดยผานระบบการดาวนโหลด

อินเตอรเนต  หรือบางครั้งผูประกอบการดานสิ่งพิมพหรือโฆษณาสามารถจะเจรจาาซื้อลิขสิทธิ์ภาพถายเพื่อนําไปใช  

รวัฒนธรรม – การจัดพิมพและผลิตของที่ระลึก 

มาพันธฯมีภารกิจในดานการคา แตก็จํากัดอยูแตในการจําหนายผลิตภ
หลอของพิพิธภัณฑลูฟร   เวริคชอปของภาพพิมพนี้มีมาตั้งแตป คศ. 1797 ซึ่งเ
นผล านที่ทําขึ้นในชวงกอนการปฎิวัติ ปจจุบันมีการเก็บรวบรวมทั้งของเกาและทั้งที่ส่ังทําขึ้นใหมรวมกันกว
อเลคชั่นแมพิมพนั้นอยูภายใตความดูแลของแผนก Art Graphic ของพิพิธภัณฑลูฟร สวนการจ
ิม

 
งานเวิรคชอปของประติมากรรมหล
แรกเริ่มเว งนี้ผลิตรูปหลอประติรคชอบแห
เพื่อจําหนายใหแกบุคคลทั่วไป  ประติมากรรมที่เปนตนแบบในการหลอนั้นมีทั้งประติมากรรมในพิพิธภัณฑลูฟ
ประติมากรรมในพิพิธภัณฑอื่นๆทั้งในประเทศและตางประเทศ สมาพันธฯมีประติมากรรมตนแบบกวา 5,000 ชิ้น บา
ก
ตราและออกใบรับรองคุณภาพการผลิตแบบตามประเพณีดั้งเดิม เทคนิคการผลิตนั้นจะเปนการจําลองจากประติมากรรม
ของจริง หรือบางครั้งใชเทคนิคการสแกนเนอรสําหรับวัตถุที่บอบบาง หลังจากนั้นจะใชวัสดุตาง
แ
หลอตางๆดวย  
 
ตั้งแตป คศ 1930 สมาพันธฯไดเริ่มที่จะผลิตโปสการด  คูมือนําชมและแคตตาลอกคอเลคชั่นถาวรและนิทรรศการชั่วคราว 
และภายใตแนวทางนี้ สมาพันธฯไดขยายกิจกรรมในการผลิตส่ือโสตทัศน ไดแก วีดีโอและดีวีดี เนื้อหาของสื่อทั้งสองนั้น
เกี่ยวของกับคอเลคชั่นถาวรของพิพิธภัณฑ นิทรรศการชั่วคราวและประวัติศาสตรศิลปะโดยทั่วไป หรือในบางกรณี
สมาพันธฯผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวกับมรดกทางศิลปะในฝรั่งเศสและในตางประเทศดวย  

การปรับเปล่ียนฐานะของสมาพั
และพาณิชยกรรม ในป คศ. 1993 ทําใหสมาพันธฯมีความสามารถที่จะพัฒนางานผลิตภัณฑมัลติมีเดียซึ่งโดยปรกติเปน
การลงทุนที่สูงทั้งดานเงินทุน เวลาและกําลังคน   Multimedia Service ที่จัดตั้งขึ้นในปเดียวกันนั้น ทํางานรวมกับหนวยงาน
อื่นตางๆทั้งภายในและภายนอกในการผลิตซีดี-รอมและปจจุบันนี้ดีวีดี-รอมและเทอรมินัลเกมสตางๆ รวมทั้งอินเตอรเนต 
จุดประสงคหลักคือการยกคุณคาและเปดโอกาสใหบคุคลทั่วไปไดมีโอกาสที่จะไดสัมผัสและศึกษากับความรูในเชิงวิชาการ
ทางศิลปะ ซึ่งมีความสัมพันธกับคอเลคชั่นถาวรและนิทรรศ

ส่ิงหนึ่งที่ชวยอํานวยความสะดวกการผลิตส่ือมัลติมีเดียของสมาพันธฯนั้นคือ สมาพันธฯมีเอจนซี่ภาพถายเปนของตนเอง 
ซึ่งเอเจนซี่แหงนี้มีคอเลคชั่นภาพถายศิลปะวัตุและโบราณวัตถุซึ่งอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกวา 500,000 ภาพและ
กวา 140,000 ชิ้น เปนภาพที่สแกนแลว ภาพถายดังกลาวนอกจากสมาพนัธฯสามารถนํามาใชในการผลิตส่ือมัลติมีเดียโดย
ไมตองเสียลิขสิทธิ์แลว ยังไดถูกรวบรวมเป

ทาง
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ณ ที่นี้คอเลคชั่นภาพถายเหลานี้นอกจากจะมีบทบาทในการยกยองคุณคาวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ลว ยังถือไดวาเปนเปนหนึ่งในวิธีการหารรายไดเขาพิพิธภัณฑอีกดวย ในป คศ 2003 เอเจนซี่ภาพถายแหงนี้ทํารายได

• ภาพพิมพที่มาจากเวิรคชอบ 

แ
ใหแก สมาพันธฯ กวา 2.96 ลานยูโร 45 

ปจจุบันนี้ กิจการดานการเผยแพรวัฒนธรรมในรูปการจัดพิมพและผลิตภัณฑตางๆของสมาพันธสามารถแบงออกเปน 7

ประเภท46 
• รูปหลอจําลองที่ผลิตจากเวิรคชอบของสมาพันธฯ 

• ส่ิงพิมพประเภทหนังส่ือ 
• ส่ิงพิมพประเภทภาพ (โปสการด โปสเตอร...) 
• ส่ือโสตทัศน 
• มัลติมีเดีย 
• ผลิตภัณฑของที่ระลึก (เครื่องประดับ ผา...) 

 
3. ความสัมพนัธระหวางสมาพันธฯและพิพธิภัณฑสถานแหงชาติที่เปนองคกรอิสระ 
 
ปญหาที่นาศึกษาคือ ความสัมพันธระหวางสมาพันธฯและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่เปนองคการมหาชนอิสระ  

เลคชั่น 

 
รัฐกฤษฎีกาปคศ. 1992 และ 1995  วาดวย การยกฐานะพิพิธภัณฑลูฟรและแวรซายสเปนองคการมหาชนอิสระ47 
สงผลกระทบโดยตรงตอสมาพันธฯ ทั้งนี้เนื่องจากวา  ฐานะขององคกรอิสระนั้นทําใหพิพิธภัณฑทั้งสองนั้นมีเอกเทศในการ
จัดการ บริหารรายรับรายจาย จัดงบประมาณลวงหนาไดหลายป และยอมสงผลตอสมาพันธฯซึ่งเดิมรายรับสวนหนึ่งมา
จากการเขาชม รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดรวบรวมศิลปะวัตถุเขาในคอ
 
กอนหนานี้ มีการทําขอตกลงระหวางพิพิธภัณฑทั้งสองกับสมาพันธในเรื่องสวนแบงคาเขาชม โดยที่ลูฟรจะใหสมาพันธเปน
เปอรเซนต (ประมาณ 45% ของรายไดจากคาเขาชมทั้งหมด) และแวรซายสจะเหมาจายเปนจํานวนเงิน 
 
อยางไรก็ตามการปฎิบัติเชนนี้ ไดยกเลิกไปแลว รัฐกฤษฎีกาที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชตั้งแต 2004 ไดสรุป
ความสัมพันธของพิพิธภัณฑลูฟรและแวรซายสกับสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติดังนี้ 
 
 
 

                                                 
45 idem. 
46 รายละเอียดอยูในภาคผนวก 
47 รัฐกฤษฎีกาดั่งเดิมนั้นอยูในชวง ปคริสตศตวรรษ 1980 และผานการแกไขปรับปรุงมาหลายครั้ง ลาสุดในป 2004  
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  สมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีหนาที่ในเรื่อง : 
 

• จัดนิทรรศการชั่วคราว 
• 

พิธภัณฑลูฟรและแวรซายสตองจัดพื้นที่ที่เหมาะสมใหแกสมาพันธฯเพื่อกิจการการคาส่ิงพิมพและของที่ระลึก 
ทั้งสอง 

สวน ั้นจะตองดูแลและจัดการในเรื่องการจัดงบประมาณเพื่อการเพิ่มพูนศิลปะวัตถุใน
คอเ น วบรวมศิลปะสําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอื่นๆที่สมาพันธฯเปน
ผูรับ ปคศ. 2003 เปนตนมารัฐบาลไดจัดหาเงินทุนสํารองในสวนนี้มาใหแกสมาพันธฯ 
 

จัดทําส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
• จัดโปรแกรมการเยี่ยมชมและสัมมนา 
• พิ

และสมาพันธจะตองจายคาสถานที่ใหแกพิพิธภัณฑ
 
พิพิธภัณฑลูฟรและแวรซายสน
ลคชั่ ของตนเอง  สวนงบประมาณดานการจัดร
ผิดชอบ  และตั้งแต

4. องคป ฯ 

• ฝายบุคคลากร 

• ฝายนิทรรศการ 

• เวิรคชอบรูปหลอ 

 

ระกอบและโครงสรางของสมาพันธ
 
สมาพันธพิพิธภัณฑแหงชาติแบงการทํางานออกเปน 12 สวนโดยคราวๆ ตามกิจการของสมาพันธ48 

• ฝายประชาสัมพันธ 

• ฝายสิ่งพิมพ 
• ฝายมัลติมีเดีย 
• ฝายการหาพันธมิตร (Partenaire) 
• เอเจนซี่ภาพถาย 
• ฝายสงออก 
• ฝาย E-Boutique หรือ E-commerce 

• ฝายการจักโปรแกรมการเยี่ยมชมและสัมมนา 
• ฝายผลิตภัณฑเพื่อบริษัทเอกชน 

 
 
 

 
 

                                                 
48 ดูแผนผังเพิ่มเติมในตอนทาย 
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5. ยุทธศาสตรทางการตลาดและการคาของสมาพนัธฯโดยสังเขป 

5.1

มีหน พ พิธภัณฑ กับองคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนทองถิ่น สถาบัน
ตาง ภ
เพื่อการพ
พันธมิตร

ตางๆ 

ริษัทการบิน
ตางๆ  

ความเห็นผูวิจยั  

 
. ฝายจัดหาพันธมิตร 

าที่เ ื่อการประชาสัมพันธกิจกรรมที่จัดในพิ
าครัฐในตางประเทศ เชน การจัด Presๆใน s Conference และการซื้อหรือแลกเปลี่ยนพื้นที่ส่ือโฆษณา ทั้งนี้เปนไป
ัฒนาควาสัมพันธระหวางสมาพันธฯและเครื่อขายของพิพิธภัณฑทั้งในฝรั่งเศสและในตางประเทศ ฝายจัดหา
นั้นทํางานอยางใกลชิดกับ 

• สถาบันตางๆ อาทิ กลุมสมาชิกผูแทนเทศบาล สมาชิกสภาทองถิ่นตางๆ  และผูรับผิดชอบสมาคม สมาพันธ
รวมทั้งผูอํานวยการและภัณฑารักษในพิพิธภัณฑตางๆ 

• พันธมิตรทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการคมนาคมขนสง เชนการรถไฟและบ

ซึ่งก็ตรงกับความสัมพันธที่พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติมีกับบริษัทการบินไทย หรืออาจจะขยายไปถึง
รถไฟฟามหานคร และรถไฟใตดินรวมทั้ง ขสมก ที่มีพื้นที่ๆเพื่อการโฆษณาที่จะสามารถจับ
กลุมเปาหมายที่เปนคนกรุงและคนทํางาน 

• ส่ือมวลชน โดยเฉพาะกลุมส่ือส่ิงพิมพเฉพาะทาง ดานศิลปะวัฒนธรรม หรือบางครั้ง ขึ้นกับเนื้อหาของนิทรรศการ 
ิมพของสมาพันธฯนั้นอาจจะเปน ในกลุมการทองเที่ยว สังคม สุขภาพ ศาสนา และอื่นๆ 

็นผูวิจยั  

พันธมิตรส่ือส่ิงพ

ความเห

ทางพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตินาจะพัฒนาความสัมพันธในลักษณะเดียวกันนี้เชน กับสํานักพิมพ
ศิลปวัฒนธรรม ของบริษัทมติชนหรือเมืองโบราณที่เปนผูนําในทางนี้ 

5.2. า ๆของสมาพันธฯนั้นมีหลายรปูแบบ  

• ในรานคาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่สมาพันธฯเปนผูบริหารโดยตรง รวมทั้งสาขาในประเทศญี่ปุนและอิตาลี 
• ในรานคาอิสระที่เปนของเฟรนไชสของสมาพันธฯทั้งในฝรั่งเศส ( 24 แหง) และในตางประเทศ  ( 24 แหง) ซึ่งทาง

สมาพันธฯจะเปนผูใหแนวคิดในการออกแแบบราน การจัดวางสินคา...ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในกลยุทธการขาย 
• การขายผานอินเตอรเนตซึ่งเริ่มเปดบริการตั้งแตปคศ. 1999  ซึ่งสมาพันธฯมีเวบไซตที่เปนของตนเองคือ 

www.museesdefrance.com  นอกจากนี้พิพิธภัณฑสถานแหงชาติทุกแหงยังมี แอคเซสซึ่งเชื่อมโยงโดยตรง
กับเวบไซทนี้ดวย 

ก รกระจาย (Distribution) ผลิตภณัฑตาง
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• การขายตรงผานบริษัทเอกชนตางๆ ซึ่งอยูในลักษณะคลายกับเปนของที่ระลึกที่บริษัทตางๆสามารถสั่งทําและ

นําไปใชเปนของชํารวยใหแกลูกคาหรือเปนของขวัญในเทศการตางๆแกพนักงงานของบริษัท 

 

รจําหนายสิ่งพิมพและของที่ระลึกของสมาพันธฯ ที่อิตาลีหรือ RMN-I (สมาพันธฯถือ
หุน 100%)และที่ญี่ปุนหรือ RMN-J (สมาพันธฯถือหุน 51% และบริษัท Fuji Televistion 49% ) สําหรับ RMN-J 

นอกจาก พิพิธภัณฑกษาปณ สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีรานโชว
รูมอ ส ย
สมาพันธ ี่ระลึกที่ผลิตโดยพิพิธภัณฑกษาปณ (เหรียญตราเพื่อการสะสม...) 
 

นอกจากนี้ สมาพันธฯมีบริษัทในเครืออยูสามแหง 
 

• Art Lys บริษัทการพิมพตั้งอยูที่แวรซายส (สมาพันธฯถือหุน 100%) 
• อีก 2 แหงเปนบริษัทเพื่อกา

นั้นมีบริการรับจางจัดนิทรรศการชั่วคราวดวย 
นี้สมาพันธฯยังรวมลงทุน 50% ใน GIE Pyramidions กับ

ยูใน วนหางสรรพสินคาในพิพิธภัณฑลูฟรเพื่อการจัดจําหนายรูปหลอจําลองและผลิตภัณฑเครื่องประดับที่ผลิตโด
ฯรวมทั้งของท

6. ขอมูลตัวเลขและนโยบายในอนาคต49 
 
 
ตั้งแตปคศ. 1995  ตอจํานวนผู
เขาชมพิพิธภัณฑสถานแห ี่มีขนาดใหญ เชน พิพิธภัณฑลูฟรที่มีจํานวนผูเขาชมที่เปน
ชาว
 
ในป คศ. 2003 ปจจัยสําคัญ 2 ประการที่สงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจของสมาพันธฯคือ สงครามอิรัก การระบาดของ
โรคซาสและภาวะเ โดยทั่วไป ดังจะเห็นไดวา สถิติจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินั้นลดลง
เปนจํานวน 6% เมื่อเปรียบเทียบกับป คศ. 2002  โดยมีจํานวนผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้งหมดประมาณ 12,5 
ลานคน (นับจากกา า
ชมสวนใหญเปนชา % ซึ่งเปนผลจากปจจัยภายนอก
ดังที่กลาวขางตน และจากปจจัยภายในอันเนื่องมาจากโครงการการขยายพื้นที่ในสวนตอนรับและประชาสัมพันธนั้นลาชา

4 
 
อยางไรก

ผลสรุปรายงานประจําปของสมาพันธชี้วา ภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจโลกมีผลโดยตรง
งชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งพิพิธภัณฑท

ตางชาติเฉล่ียประมาณ 65%50  

ศรษฐกิจที่ไมแนนอน

รขายบัตรเขาชมโดยตรงและการขายบัตรสมาชิกตางๆ) พิพิธภัณฑใหญเชน พิพิธภัณฑดอรเซยที่มีผูเข
วตางชาติไดรับผลกระทบอยางมาก จํานวนผูเขาชมนั้นลดลงกวา 17

ซึ่งสงผลตอความสามารถในการตอนรับผูชมที่เปนหมูคณะ ซึ่งโครงการนี้เสร็จในไตรมาสแรกของป 200

็ตาม ในป คศ 2003 สมาพันธฯนั้นมีผลกําไรเปนครั้งแรกในรอบสามปเปนจํานวน 1 436 698 ยู
จาก  
ลานคน คน

         

โร ทั้งนี้เปนผลมา
นิทรรศการชั่วคราว 3 ชุด ที่จัดขึ้นที่หอศิลป Grand Palais นั้นประสบความสําเร็จอยางมาก มีจํานวนผูเขาชมถึง 1.2

ซึ่งถือไดวาเปนสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปที่ผานมา ซึ่งจํานวนผูเขาชมนิทรรศการที่หอศิลปแหงนี้มีไมถึง 1 ลาน

                                        
ประจําปของสมาพันธพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ ( 2003) 

ัมภาษณในระหวางการด

49 รายงาน
50 ที่มา: บทส ูงานที่กรมพิพธิภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส โดย Pascal Hamon, เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ (ยุโรปเละระหวาง
ประเทศ), วันที่ 8 ตุลาคม 2547 
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และ ป ํา
กําไรเปน
 
รายงานประจําปของสมาพันธฯ ประจําป คศ. 2003 ผูบริหารของสมาพันธฯยอมรับ วาการจัดนิทรรศการชั่วคราว

ี้การที่นิทรรศการจะประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหา การ
ือกเนื้อหา และการนําเสนอเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  แนวปฏิบัติที่สําคัญอีกสองประการที่จะทําใหสมาพันธฯจะ

สาม ค กําไรหรือสมดุลย และสมาพันธฯจะตอง
ประ ร
ทํารายได
สาธารณ

โดย รกตินิทรรศการที่จัดที่หอศิลปนั้นมีจํานวน 4 ชุด (5 ชุดในป คศ 1999) ความสําเร็จนี้เปนผลให สมาพันธฯท
ครั้งแรกในรอบ3 ปที่ผานมาดวย51 

ใน
กลายเปนตัวแปรที่สําคัญตอรายไดของสมาพันธฯ ทั้งน
เล

ารถ งสภาพการไดกําไรในระยะยาว คือ กิจการการพิมพและการคาจะตองได
หยัดคาใชจายภายใน ทั้งนี้จะเห็นไดวา การเก็บคาเขาชมคอเลคชั่นถาวรนั้นมิไดถูกกลาวถึงวาเปนปจจัยหลักของกา

ใหแกสมาพันธฯ ซึ่งอาจกลาวไดวาสมาพันธฯยังยึดอยูในจรรยาบรรณของพิพิธภัณฑสถานในฐานะที่เปนบริการ
ะ 

 
 
บทสรุป 
 
กิจการของสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินั้นมีการดําเนินการมาเปนเวลามากกวา 100 ป อันเปนผลมาจากหลาย
จจัยไดแก  
• 

ณฑอยางจริงจังเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริง (การจัดทําบัตรสมาชิกในแบบ

วาการผลิตส่ือ
ตางๆ หรือของที่ระลึกนั้นจะตองเกี่ยวเนื่องและเคารพเนื้อหาของคอเลคชั่นถาวรและนิทรรศการชั่วคราวของพิพิธ

พิพิธภัณฑนั้น อาจเปรียบเสมือนเปนนํ้ามันที่หลอล่ืนเครื่องยนต  

  

ป
การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (การแปรรูปจากองคการมหาชนอิสระทางการปกครองเปนองคการมหาชน
อิสระทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม)  

• การเขาถึงวงการตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ(วงการนักสะสม...)  
• การศึกษากลุมผูชมพิพิธภั

ตางๆ เพื่อกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน)  
• การใชบุคคลกรที่เปนมืออาชีพในดานนั้น (เชน ฝายขายผลิตภัณฑก็เปนนักขาย ฝายการจัดนิทรรศการก็เปนนัก

ออกแบบ...)  
• การประยุกตใชกลยุทธทางการตลาด (เชน การใชวิธีกระจายผลิตภัณฑที่หลากหลาย รวมทั้งกลยุทธในเชิงรุกเชน 

การเปดสาขาในตางประเทศ) 
• การรูจักจดุยืนที่แทจริงของสถาบัน ที่ตองคํานึงถึงจุดสมดุลยระหวางวัฒนธรรม (ฝายพิพิธภัณฑ)และการคา 

อันจะมีผลตอภาพพจนของสมาพันธฯ (ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ กิจการทุกอยางของสมาพันธฯไม

ภัณฑสถานแหงชาติ) 
 
หากพิพิธภัณฑเปรียบเสมือนเปนมอเตอรเครื่องยนตแลว  บทบาทหนาที่ของสมาพันธฯในการใหการสนับสนุนกิจการของ

 
                                               

51 รวมทั้งการที่รัฐบาลไดจัดหางบประมาณสํารองเพื่อการจัดรวบรวมศิลปะวัตถุและโบราณวัตุใหแกคอเลคชั่นของพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 
(ยกเวน ลูฟทและแวรซายส) แกสมาพันธฯ 
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ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ผูอํานวยการ 

ฝายการเง ป ิน นิติกรและทั่วไ ฝายพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ฝายจัดรวบรวมคอเลคชั่น 

ฝายนิทรรศการ 

ฝายจัดหาผูอุปถัมภ  

ฝายศึกษากลุมผูชม 

เอเจนซี่ภาพถาย 

ฝาย Communication  

ฝา น ยประชาสัมพันธ สื่อมวลช

ฝายจัดซื้อ ฝายการตลาดและการคา ฝายการพิมพและเผยแพร 

ฝายหนังสือ ภาพและเยาวชน 

ฝายผลิตภัณฑของที่ระลึก 

ฝายมัลติมีเดียและโสตทศัน 

ฝายเวรคชอบรูปหลอจําลอง 

ฝายเวิรคชอบภาพพิมพ 

ฝายผลิตภัณฑศิลปะ 

แผนผังแสดงโ  ั พธิภ   (แ มกิจการของสมาพันธฯ) 

การตลาด 

ฝายโล และสาํรอง 

ฝายประชาสัมพันธการคา 

ฝายการขายตรงและการขายทางไกล

ฝายกา

จีสติคส

รตลาดทางผลิตภณัฑ 

ฝาย

บงตา

บริการลูกคาและคุณภาพ 

งชาติโดยสังเขปัณฑสถานแหนธพิางของสมาพครงสร
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บทที ่5 : การอุปถัมภ ล ั ุนจากภาคเอกชนในกิจการพพิิธภณัฑ แ ะสนบสน
 
บทนํา 
 
เปนที่ยอมรับกันมานานแลววา กิจการพิพิธภัณฑจะดําเนินไปดวยดีนั้นตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน   
 
จุดประสงค ักของการนําเสนอบทความในสวนนี้ เพื่อใหคณะอนุกรรมการบริหารฯ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
ไดเห ัติความเปนมา  ประเภท รูปแบบและกลไลของการอุปถัมภ รวมทั้งนโยบายและมาตราการทางกฎหมาย
เพื่อการกระตุนและจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจการพิพิธภัณฑของฝรั่งเศส  
 
บทความน งเปนส่ีสวนใหญๆ คือ 
 

o สวนที่ 1 ซึ่งรวมหัวขอที่ 1-3 ิด รูปแบบ กลไลและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอ ัมภโดยทั่วไป 

o สวนท ค ัวขอที่ 4 นการกลาวถึง องคกรท ีส ัฒนากิจการการอุปถัมภ ซี่งจะทํา
หน ัวกลางร วางโลกธุรกิจและองค ผลกําไรเพื่อประโยชนสาธารณะ (ซึ่ง
รวมถ ึงพิพิธภ ดวย) 

o สวนที่ 3 กรณีศ  กิจการและนโยบายการอุปถัมภที่เปนรูปธรรมของ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติลูฟร ที่
ถือไดวาเปน ที่ส ัฒนาการในการนําเทคนิคและกลุยทธในดานการอุปถัมภมาประยุกตใชกับ
กิจการพิพิธภัณฑ ั่งเศสในเวลานี้  ในหัวขอนี้มีการแทรก กลยุทธและนโยบายเพื่อการอุปถัมภของ
บริษัทเอกชนดวย  

o สวนที่ 4 เปนบทสรุป ที่จะมีการเปรียบเทียบกับนโยบายของไทยในดานดังกลาว (ตามขอมูลที่สามารถ
หาไดในขณะนี้) 

 

หล
็นถึง ประว

ี้แบ

อันจะเปนการนําเสนอแนวค
ุปถ
ี่ 2 

าที่เสม
ึงถ

ือ ห
ือนต

จะเป
ะห

ี่ม
กรที่ไม

วนในการพ
แสวงหา

ัณฑ
ึกษา
ุดของพ
 ในฝร

1. ความเปนมาและนยิาม 
 
ประเทศฝร ีกฎหมายเพื่อการพัฒนาการอ แ ป . 1987 วยหลักเกณฑโดยทั่วไป มีผล
ทั้งในด ิกรรมและการจัดเก็บภ อ นพ ัมภเพื่อสาธารณะประโยชนเปนตนมา 
 
ในป คศ. 1990 ไดมีการปรับปรุงแก กฎหมายฉบับนี้ ในเรื่อง การจัดตั้งมูลนิธิของบริษัท  ภายหลังการบังคับใชในป คศ. 
1991 จนถึงปจจุบันนี้ มีมูลนิธิของบร างๆเปนจํานวน 81 มูลนิธิและยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
ในปคศ. 2000 มีการนํามาตราการทางภาษีอากรที่ตางกันมาใชเพื่อเปนการแยกแยะระหวาง การสนับสนุน และ การ
อุปถัมภ 
 

ั่งเศสม
านนิต

ุปถัมภ
ื้นฐานของการพ

ฉบับ รกใน
ัฒนาก
 คศ

ิจการการอ
ซึ่งประกอบด
ุปถาษี 

ไข 
ิษัทต

ันเป



 
และลาสุด กฎห ทาง
าษีอากรใหแกผูอุปถัมภและยกสถานะของมูลน  ิธิเพิ่มขึ้น 

มาย ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม คศ. 2003 วาดวย การอุปถัมภ สมาคมและมูลนิธิไดมีการเพิ่มประโยชน
ภ
 
นิยามของการอุปถัมภ (Mécènat) และการสนับสนุน (Parrainage)52 

ันที่ 6  มกราคม คศ. 1989 วาการใชศัพทเศรษฐศาสตรและการคลัง ไดนิยามไวดังนี้ 

 
ึง การใหความชวยเหลือสนับสนุน กิจกรรม บุคคล ผลิตภัณฑและองคกร โดยหวัง

ผลประโยชนตอบแทนโดยตรง (การสนับสนุนจะเปนขบวนการทางการคาที่ผานการคํานวนแลว บริษัทเอกชน
ที่ให
และการล

 
โดยทั่วไปแลว คําว
เปล่ียนที่สําคญัจะก
 
แมวาการอุปถั จ กวา
การสนับสนุน  
 

 
กฎกระทรวง ว
 

o การอุปถัมภ หมายรวมถึง  การใหความชวยเหลือในทุกรูปแบบแกโดยไมหวังผลตอบแทนโดยตรง แก นิติ
บุคคล เพื่อการจัดกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน (อันไดแกกิจการทางวัฒนธรรม กิจการเพื่อมนุษยธรรม
และกิจการทางส่ิงแวดลอม เปนตน) 

o การสนับสนุน หมายรวมถ

การสนับสนุนในกิจการตางๆ จะจัดทําการประเมินผลอยางเปนสัดสวนระหวางผลที่ไดรับจากจากสนับสนุน
งทุนเพื่อการสนับสนุน)  

า การอุปถัมภ จะเปนคําที่ใชเรียกรวมๆ (à titre générique) และเมื่อใดที่มีผลตอบแทนหรือขอแลก 
ลายเปน การสนับสนุน  

มภ ะเปนการกระทําที่ไมหวังผลตอบแทนทางการคา แตจะมีผลตอการไดรับสวนลดหยอนภาษีที่สําคัญ

2. ขอเปรยีบเท
 

.1. การสนบัสนุน  

o ลักษณะของการสนับสนุน 

 สนับสนุนลงทุนสรางภาพยนตร รายการโทรทัศนหรือการแสดง ซึ่งถาเปนในกรณีสุดทาย บริษัทที่ใหการสนับสนุน

o ผลตอบแทน 

                                   

ียบเบื้องตนระหวางการสนับสนุนและการอุปถัมภ 

2
 

 การสนับสนุนเปนขบวนการทางการคา บุคคลหรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจะตองทําหนาที่หรือให
 ผลตอบแทนคืนแกผูใหการสนับสนุน การใหความสนนับสนุนอาจจะเปนในรูปเงินคาเชา เงินเดือนหรือการ

 จะตองวาจางผูผลิตมืออาชีพ เพราะวากฎหมายบังคับใหบริษัทที่เปนผูสนับสนุนจะตองไมเปนผูผลิตรายการหรือ
 การแสดง 

 ผลประโยชนตอบแทนระหวางทั้งสองฝาย (ผูสนับสนุนและผูไดรับการสนับสนุน) นั้นแลวแตจะตกลงกัน 

              
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มเปนภาษาอังกฤษไดในภาคผนวก 1 52
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o ระบบภาษีอากร 
 เงินที่ใชไปเพื่อการสนับสนุนจะเปนรายจายเพื่อเปนคาโฆษณา ซึ่งถือวาเปนรายจายในหมวดทั่วไปตาม ประมวล

t. 39-1-7e) บริษัทที่มีการติดชื่อของบริษัท
 ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหจะตองขึ้นกับระบบภาษีอากรนี้ แมวาจะจุดประสงคจะไมใชการโฆษณา 

 ถาบริษัทตองการไดรับสวนลดหยอนภาษี รายจายสําหรับการสนับสนุนนี้จะตองมีความสอดคลองอยางเปน     
ปน

 ิ่ม
 

 
2.2
 
 
 รือการจัดซื้อให (acquisition) 
 

ดหยอนภาษีในการบริจาค (ทั้งในรูปเงินและสิ่งของ) ซึ่งจะตองผานหลักการ
 ดังนี้ 

การอุปถัมภจะตองนอยกวามูลคาตอบแทน โดยทั่วไปเปนที่ยอมรับกันวา เงินอุปถัมภหรือบริจาคจะตอง
  มากกวามูลคาตอบแทนเปนอัตราสวน 4 ตอ 1 

  - ผูที่ไดรับการอุปถัมภหรือบริจาคจะตองเปนนิติบุคคลเทานั้น 

  - นิติบุคคลที่ไดรับการอุปถัมภจะตองเปนนิติบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ  หมายความวา กิจการ
าวจะตองไมใชเปนไปเพื่อประโยชนของกลุมบุคคลใดบุคลคลหนึ่ง จะตองเปน

มาย
รหลัง

ิจาค  

ื่อ ิติ
บุคคลเปนจํานวนจํานวนรอยละ 60 ของจํานวนเงินที่ใชไปเพื่อการอุปถัมภหรือบริจาค แตจะตองไมเกินรอยละ 0,5 

 กฎหมายกลางวาดวยภาษีอากร (Code général des impôts: ar

 

 ปรกติกับรายรับรวมของบริษัทและกับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ นอกจากนี้ ดวยความที่การสนับสนุนนั้นเ
กระบวนการทางการคา  เงินที่ใชเพื่อการสนับสนุนจะตองมีการจัดทําเปนใบเสร็จที่มีการระบุบภาษีมูลคาเพ
ดวย   

. การอุปถมัภ  

บริษัทที่ใหการอุปถัมภจะตองเปนไปเพื่อประโยชนอื่นที่นอกเหนือจากการแสวงหาประโยชนทางการคา โดยจะ
จะเปนการบริจาคในรูปแบบตางๆห

o กฏเกณฑในการอุปถัมภ 
 ผูอุปถัมภสามารถไดรับสิทธิในการล

  - ถาการอุปถัมภนั้นมีผลตอบแทนที่สามารถคํานวนเปนมูลคาไดแลว อัตราสวนของเงินบริษัทที่ใหเพื่อ
  

 

 

    ของนิติบุคคลดังกล
    กิจการที่ไมแสวงหาผลกําไร รวมทั้งนิติบุคคลดังกลาวจะตองไมประกอบกิจการการคา อันห
    รวมถึง การไมเขาอยูในขายของการเสียภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีนิติบุคคล ยกเวนในกรณีที่กิจกา
    นั้นเกี่ยวเนื่องกับการเผยแพรการแสดงและภาพยนตร 
 
ในกรณีการบร
 
เม บริษัทผูอุปถัมภหรือผูบริจาคเคารพกฏเกณฑดังกลาวขางตนแลว  บริษัทสามารถไดรับการลดหยอนภาษีน
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ของรายรับรวมประจําปของบริษัท ในกรณีที่เกินกวาจํานวนที่กําหนดไว  บริษัทสามารถนําสวนเกินดังกลาวไปใช

ในปถัดๆไปเปนจํานวน 5 ป 53 ลดหยอนภาษีนิติบุคคล
 

3. ล

3.1 ุผลทีส่ําคัญที่ทาํใหภาคเอกชนอุปถัมภกิจการที่เปนประโยชนสาธารณะ 

ําค
en e) อาจเปรียบเทียบไดวา การสนับสนุนเปนเสมือนการแปะปายโฆษณา สวนการอุปถัมภเปนเสมือน
ลายเซ็นชื่อของบริษัท 

เหตุผลของการอุปถัมภที่จูงใจภาคเอกชนในการอุปถัมภกิจการสาธารณะประโยชน 
 

• การอุปถัมภเปนส่ิงที่กอใหเกิดความสัมพันธภายใน (ระหวางบุคคลากรภายในบริษัท) 

3.2

 อาจจะเปนในรูปเงินคาสมาชิก เงินอุปถัมภ ซึ่งการสนับสนุนในรูปเงินนี้จะมีผลในดานการไดรับการลด

• 

ารถในดานตางๆมาชวยในกิจการ
 อุปถัมภ เชน การใหความชวยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารโครงการ... 

                                                

ักษณะของการอุปถัมภโดยทั่วไป 
 

. เหต
 
การอุปถัมภนั้นตางจากการสนับสนุนคือ การสนับสนุนจะเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑและยี่หอของบริษัทเปน
ส ัญ สวนการอุปถัมภจะเปนการสงเสริมภาพพจนสถาบันของบริษัท  (valoriser l’image institutionnelle de 
l’ trepris

 

• การอุปถัมภเปนเครื่องมอืในการประชาสัมพันธภายนอก  

• การอุปถัมภเปนส่ิงที่สงเสริมการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (ระหวางโลกธุรกิจกับองคกรเพื่อประโยชน
สาธารณะที่ไมหวังผลกําไร เปนการใหกลับคืนสูสังคมและสิ่งแวดลอม) 

 
. รูปแบบของการอุปถมัภ  
 

• การอุปถัมภในรูปเงิน 

 หยอนภาษี 
การอุปถัมภในรูปส่ิงของ 

 อาจจะเปนในรูปการใหยืมสถานที่  การใหส่ิงของหรือผลิตภัณฑของบริษัท  
• การอุปถัมภในรูปเทคนิคและองคความรูของบริษัท 
 จะเปนการรวบรวมเอาองคความรูของบริษัทมาใชเพื่อกิจการสาธารณะประโยชน 
• การอุปถัมภในรูปความสามารถของบุคคลากร 
 จะเปนการนําเอาบุคคลกรของบริษัทที่มีความรูความสาม

 
 
 

 
53 กฎหมาย ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม คศ. 2003 วาดวย การอุปถัมภ (ดูรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษไดในภาคผนวก) 
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3.3
 
 ขบวนการของการอุปถัมภของบริษัทแกกิจการสาธารณะประโยชนสามารถทําได 3 วิธีคือ 

• การใหนิติบุคคลผูรับการอุปถัมภจัดการโดยตรง (la gestion en régie directe) 
ธภัณฑตางๆ) 

• การจัดการโดยผานมูลนิธิ ซึ่งสามารถแบงออกได 3 ประเภทคือ  

)
นิธิของบริษัท (Foundation d’entreprise) 

 
3.4
 
 

 
 
  

  - งบประมาณที่มีอยู 
พื้นฐานของบริษัท 

 
 
 
   - ิ่งแวดลอมของบริษัท (ลูกคา / ซัพพลายเออร / คูแขง) 
 
3.5. การประเม
 
 รื่องมือ  2 ประเภท คือ 
 
 
 
  
   - การกลาวถึงโดยผานสื่อมวลชน 
  
  3.5.2. แบบซับซอน 
   - รายงานที่จัดทําพิเศษโดยองคกรที่ไดรับการอุปถัมภ 

. การจัดการการอุปถัมภ  

 

• การจัดการโดยผานสมาคม ตามกฎหมายป คศ. 1901 (เชน ผานสมาคมเพื่อนพิพิ

- มูลนิธิเพื่อประโยชนสาธารณะ (Foundation reconnue d’utilité publique)  
- สมาคมภายใตการดูแลขององคกร มูลนิธิแหงฝรั่งเศส(Foundation de France) และราชบัณฑิต 

(Institut de France  
- มูล

. ขอคํานึงของบริษัทในการจัดทํานโยบายเพื่อการใหการอุปถัมภ 

 3.4.1. ปจจัยภายใน 
  - ประวัติความเปนมาและอาชีพของบริษัท 
  - ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของบริษัท (ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับสากล) 

 - ผลิตภัณฑของบริษัท 
 
   - กลยุทธ
   

 3.4.2. ปจจัยภายนอก 
  - ตลาดของบริษัท 

 ส

ินผลการอปุถัมภ 

เค ที่ใชในการประเมินผลการอุปถัมภในปจจุบันยังมีไมมากนัก อาจพอรวบรวมไดเปน

 3.5.1. แบบเบ้ืองตน 
  - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม  
  - จํานวนของเอกสารตางๆที่ไดรับและไดกลาวถึงในการอุปถัมภ
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   - การจัดทําการศึกษาและวิจัยของบริษัทผูอุปถัมภ 

  - การศึกษาและวิจัยที่จัดทําโดยเอเจนซี่ที่มีความชํานาญในดานการวัดผลการอุปถัมภ 

  ขอเสีย : การประเมินผลแบบซับซอนดังกลาว จะมีคาใชจายที่สูง 
 
 
3.6. สาขาของก
 

ทา

 
    
 

ารอุปถัมภ 54 

งวัฒนธรรม ทางมนุษยธรรม 
o สถาปตยกรรม
o ทัศนศิลป ิพ
o การเตนร

o การดนตรี 

o สิทธิมานุษยชน 
อบรม 

o การหางาน / ความยากจน 

o ผูพิการ 
o ระหวางประเทศ / ประเทศ

o การวิจัยทางวิทยาศาสตร 
o สุขภาพ / โรงพยาบาล  

 

 

 

ทางส่ิงแวดลอม 

 / ออกแบบ 
 

 / พ ิธภัณฑ o การศึกษา / 
ํา 

o การพิมพ / วรรณกรรม o เด็ก / เยาวชน / ครอบครัว 

o มรดก (วัฒนธรรม) 
o ภาพถาย ดอยพัฒนา 
o ละคร o ผูสูงอายุ 

 
ัดเจนระหวางการอุปถัมภในกิจการวัฒนธรรมและมนุษยธรรม  อยางไรก็ตามบางครั้งก็ยากที่จะแบงแยกไดข

 
4. องคกรเพือ่การพัฒนาการอุปถัมภและสถิติ 
 
ในประเทศฝรั่งเศส สมาคมเพื่อการพัฒนาการอุปถัมถจากภาคอุตสาหกรรมและการคา (Association pour le 

éveloppement du mécénat industriel et commercial) หรือเรียกกันวา  Admical ไดจัดตั้งขึ้นในป คศ. 1979 โดยมี
ุดประส

o ขามาอุปถัมภและเปนตัวกลางเชื่อมความสัมพันธระหวางบริษัทและองคกรเพื่อ

 

d
จ งคเพื่อ  
 

ใหคําปรึกษาแกบริษัทที่ตองการเ
กิจการประโยชนสาธารณะ 

o ประชาสัมพันธนโยบายการอุปถัมภของบริษัทแตละแหงใหแกองคกรตางๆ 
o จัดอบรมแกบริษัทและผูรับผิดชอบโครงการตางๆ 

 
                                                 
54 จัดแบงโดย สมาคมเพื่อการพัฒนาการอุปถัมถจากภาคอุตสาหกรรมและการคา (รายละเอียดอยูในหัวขอถัดไป) 
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กิจการของ Admical 55   
กิจการของของ Admical แบงออกไดเปน  

o การผลิตส่ือส่ิงพิมพ (จดหมายขาว ไดเรคเทอรี่บริษัทอุปถัมภประจําป คูมือกฏหมายและภาษีอากรใน
นา....) 

o การจัดกิจกรรม เชน การจัดสัมนาใหญประจําปกับองคกรตางๆและบริษัทผูอุปถัมภ การจัดทํารางวัลผู
อุปถัมภดีเดนประจําป  การจดัประชุมยอยของสมาชิกภายใน การจัดกิจกรรมประจําเดือนแกสมาชิของ

มพิพิธภัณฑ ดนตรี การแสดง...) 
o การจัดอบรม เวิรคชอบ แกผูสนใจทั้งสําหรับบริษัทผูอุถัมภและผูรับผิดชอบโครงการ ทั่วประเทศ  

 
ตั้งแ mical ไดขยายเ  รวมทั้งกําลังหาพันธมิตรในตางประเทศและ
สนับ ลักษณะเดียวกันนี้ดว ระเทศที่มีสมาคมดังกลาว  ญี่ปุน 
สาธ นอน และนอรเวย  
 
สําห ในกิจการวัฒนธรรม ตามสถิติข  ในป คศ. 2002 มีบริษัทเอกชนผูอุปถ ภเปนจํานวน 
1,06 ัมภในปเดียวกันนั้นเป นการอุปถัมภ 198 ลานยูโร 
 

ดานการอุปถัมภ จัดพิมพหนังสืออันเกี่ยวเนื่องกับการอุปถัมภ สรุปการสัมม

สมาคม (การจัดช

ตประมาณ 5 ปที่ผานมา Ad ครือขายไปยังภูมิภาค
สนุนใหมีการจัดตั้งสมาคมใน ย ซึ่งปจจุบันนี้ป คือ
ารณรัฐเชค เลบา

รับการอุปถัมภ อง  Admical ัม
0 บริษัท มีกิจกรรมการอุปถ นจํานวน 2, 665 ครั้ง มูลคารวมใ

สวนหนึ่งของสุนทรพจนของนา nedieu de Vabres รัฐมนตรีวาการย Renaud Don
กระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อ งประเทศในหัวขอ  ควรสารในโอกาสการสัมมนาระหวา
จะกลัวการสนับสนุนทางการ ารวัฒนธรรมหรอืไม 56เงินจากภาคเอกชนในกิจก
สรุปความไดดังนี้  

• ควรจะพิจารณาวา การอุปถัมภจากภาคเอกชนนั้นเปนเสมือนแหลงเงินเพื่อ
การพัฒนากิจการวัฒนธรรมควบคูไปกับแหลงเงินหลักจากภาครัฐ 

• บริษัทเอกชนควรที่จะบรรจุนโยบายเพื่อการอุปถัมภในกลยุทธเพื่อการ
พัฒนาบริษัทและบริษัทควรที่จะไดรับการตอบแทนที่นาดึงดูดใจใน
นโยบายนี้  

              กฏหมายปคศ. 2003 วาดวยการอุปถัมภมีผลตอการสนับสนุนแนวคิดนี้ 

• การอุปถัมภไมควรมองวาเปนเพียง การมอบเงินใหเทานั้น หากแตเปนการ
แลกเปลี่ยนระหวางฝายวัฒนธรรมและบริษัทเอกชน 

• ฝายวัฒนธรรมยังคงมีสิทธิเด็ดขาดในการปฏิบัติหนาที่ของตน  ในฝรั่งเศส 

                                                 
55 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เวบไซต http://www.admical.asso.fr 

 ที่เมือง Tarbes วันที่ 19 พฤศจิกายน คศ. 2004  56

(ที่มา: http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/mecenat/discourstarbes.htm)  
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ยังไมเคยมีกรณีที่บริษัทเอกชน ผูอุปถัมภ เขามากาวกายหนาที่ของฝาย
วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายเปนไปแบบไวใจซึ่งกันและกัน 
ตางฝายตางรูหนาที่ของตน 

• ควรจะสนับสนุนใหมีผูอุปถัมภแบบเพื่อนบาน(mécénat de proximité) ให
มากขึ้น  บริษัทที่มีลักษณะเปน SME ที่ตั้งอยูใกลเคียงกับสถาบัน
วัฒนธรรมควรจะมีบทบาทในการอุปถัมภเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
5. การสนบัสนุนและกาอปุถัมภในกจิการพพิธิภัณฑ : กรณศีึกษาพพิิธภณัฑสถานแหงชาติ ลูฟร 

ั้งแตป คศ. 1993 พิพิธภัณฑลูฟรไดยกฐานะขึ้นเปนองคการอิสระทางการบริหาร (Etablissement public 
administrative) และแ ทํา สัญญาการ
บริหารจัดการ (contra ูแลรายจาย
ประจํา โดยคิดเปนเงิน ในดานความ
ปลอดภัยและงานไฟฟา ัณฑลูฟรจะตองดําเนินการหารายไดดวยตัวเองในเรื่องโครงการกิจการตางๆของ
พิพิธภัณฑ ซึ่งเปนเหตุผลที่สําคัญที่ทางพิพิธภณัฑจะตองพัฒนาการระดมทุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 
 
ตั้งแตปคศ. 1989 การอุปถัมภจากภา 5-30 ครั้งตอป ซึ่ง
สามารถประเมินเปนจํานวน ได 9 ประจําปของ
พิพิธภัณฑ  นโยบายของพิพิธภัณฑล ารของพิพิธภัณฑ
ที่มีการจัดทําขึ้นโดยเฉพาะเทานั้น ารการจดัแสดงในนิทรรศการชั่วคราว โครงการการจัดซื้อวัตถุเขาเปน
คอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ  โครงการการบูรณะซอมแซม เปนตน 
 
ปรัชญาของนโยบายการอุปถัมภของพิพิธภัณฑ 
 

“เราจะพิจารณาวาการอุปถัม เปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน การอุปถัม ะขึ้นอ
ยุทธของบริษัท ความสําเร็จของการอุปถัมภคือ การพบกันระหวางสององคกร (พพิิธภัณฑและบริษัท
ผูอุปถัมภ) ที่มีเปาหมายรวมกันและมีการตัดสินใจเพื่อที่จะรวมกันทําโครงการหนึ่งๆ แตขณะเดียวกัน 

ิศทางและการดําเนินงานโครงการใหแลวเสร็จ 

 
ความเปนมา  
 
ต

ยกตัวออกจาก สมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 57 ในการนี้พิพิธภัณฑลูฟรไดจัด
t de gestion) กับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการคลัง  โดยที่รัฐบาลจะเปนผูด
รวม 135 ลานยูโรตอปและรายจายในหมวดสถานที่ เชน มาตราการและอุปกรณ
  สวนทางพิพิธภ

คเอกชนตอกิจการของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ลูฟร มีประมาณ 1
เงิน 00,000-4,2 ลานยูโร  หรือเทากับประมาณ 4% ของงบประมาณ

ูฟรคือ  เงินอุปถัมภจากภาคเอกชนจะเปนเงินที่นําเอาไปใชในโครงก
เชน โครงก

ภนั้นเปนเสมือนการสรางพันธมิตรและมีการแลก
ภจ ยูกับการความตองการของเราและความตองการนี้จะตองสอดคลองกับกล

พิพิธภัณฑลูฟรยังคงเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดท
                                                 
57 ดูรายละเอียดในบท สมาพันธพิพธิภณัฑสถานแหงชาติ 
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เมื่อหลักเกณฑดังกลาวเปนที่
ที่เรามักเรียกวา คลาสิค ก ชั่วคราวทางวัฒนธรรมและการจัดซื้อผลงาน
ศิลปะหรือทรัพยสินแ ดิน 
ความรูก็จะใหเงินอุปถัมภในโ ุปกรณ
เพื่อการศึกษา) และสุดทาย ับพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส 
คือ บริษัทตางๆหรือกลุมบริษัทระหวางประเทศมักจะสนใจการใหการอุปถัมภแบบการลงทนุ 
(mécénat d’investissement ) ซึ่งเปนการอุปภัมภที่ใชเงินจํานวนมาก เปนลักษณะการใหเงินอุปถัมภ
ในชวงเวลาหลายปติดกัน เชน เพื่อการบูรณะสถานที่ การปรับปรุงสวนจัดแสดงหรือการจัดทําบริการ
เวบไซต ลักษณะการอุปถัมภก็อาจจะออกมาในรูป การอุปถัมภรวมกัน  บริษัทหลายบริษัทรวมกัน
อุปถัมภโครงการหนึ่งๆ โดยมีการแบงรูปแบบการอุปถัมภตางกันไปตามความรูและความสามารถของ

าคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในกิจการของพิพิธภัณฑมีทั้งแบบเปนการสนับสนุนและการอุปถัมภ สวนใหญ
ะเปนการสนับสนุน เพราะวา บริษัทเอกชนตองการที่จะเสริมสรางภาพลักษณของบริษัทโดยมีความตองการไดรับส่ิงตอบ

ส
ัณ

.1. การตอบแทนแกผูสนบัสนุนและอุปถัมภของพพิิธภณัฑลฟูร 

ส ถ ธ

- การประชาสัมพันธตอผูชมของพิพิธภัณฑ  (พิพิธภัณฑลูฟรผูเขาชมประมาณ 15-20,000 คน
โลโกของบริษัทและคํากลาวขอบคุณในการสนับสนุนและอุปถัมภของ

บริษัทบนเอกสารประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  ไมวาจะเปน โปรแกรม 

ดรับเกียรติ     

         

ยอมรับกันแลว ผูอุปถัมภของลูฟรก็จะชวยเราในดานตางๆ เชน ผูอุปถัมภ
็จะใหการอุปถัมภแกกิจกรรม

ผน (Trésors nationaux) ผูอุปถัมภรายอื่นอาจจะสนใจในดานการเผยแพร
ครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (การจัดพิมพตางๆ หรือการผลิตอ
 ซึ่งถือไดวาเปนรูปแบบใหมของการอุปถัมภสําหร

บริษัท” 58 
 
โดยทั่วไปแลว ภ
จ
แทนที่ไม ามารถจับตองได (les contreparties immatérielles) จากการการสนับสนุน เชน การติดแสดงชื่อของบริษัท
อยางชั่วคราวหรือถาวรเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนในโครงการตางๆของพิพิธภ ฑ การเขารวมในการเปดนิทรรศการอยาง
เปนทางการ  หรือ บางครั้งบริษัทก็ตองการผลตอบแทนแบบจับตองได (les contreparties matérielles)เปนจํานวนมาก
และสามารถคํานวนได เชน การไดรับบัตรผานเขาพิพิธภัณฑ  การใหพื้นที่แกบริษัทในการใชเล้ียงรับรองแกลูกคาของ
บริษัท...การสนับสนุนในลักษณะนี้จะไมไดรับสวนลดหยอนภาษีอากรแตอยางใด 
 
5
 
  5.1.1. การตอบแทนในรูปของสิ่งที่จับตองไมไดและไมสามารถคํานวนได 
 
บริษัทที่ใหการสนับสนุนและอุปถัมภ ามาร ไดรับประโยชนจากนโยบายการประชาสัมพัน และการสื่อสารของพิพิธภัณฑ 
 

ตอวัน) พิพิธภัณฑจะแสดง

ปายประกาศ ปายโฆษณา แคตตาล็อก บัตรเชิญ... 
       นอกจากนี้บริษัทที่ใหเงินบริจาคเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา 1,5 ลานยูโร (ไมรวมVAT) จะไ
       ในการสลักชื่อของบริษัทบนแผนศิลาไวในพิพิธภัณฑ เชนกัน 

                                        
58 ที่มา : Monville J., HENRI LOYRETTE: “UNE RENCONTRE EXEMPLAIRE”, Energies, N 6, Novembre 2004 
(http://www.total.com/fr/home_page) 
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ับสนุนหรือ
 ารจัดพิมพ

 700 คน 

 
 5
 
 
 ับแขกได
  
     - -  การใหโควตาบัตรเชิญเพื่อเขารวมชมการแสดงและนิทรรศการที่จัดโดยพิพิธภัณฑ หรือ โดยการ

          จัดทําบัตรผานพิเศษเพื่อเขาชมสวนจัดแสดงถาวร 

ิเศ

ไมเกินรอยละ 50 จํานวนเงินที่บริจาค 
 ในกรณีการอุปถัมภ : มูลคาการตอบแทนจะไมเกินรอยละ 25 จํานวนเงินที่บริจาค  

- การประชาสัมพันธตอส่ือมวลชน พิพิธภัณฑจะพิมพชื่อและโลโกของบริษัทผูสน
อุปถัมภบน Press release ซึ่งจะทําการจัดสงไปใหแกนักขาวกวา 3,000 คน รวมทั้งมีก
บน Press Kit ที่พรอมจะจัดสงแกส่ือมวลชนทุกแขนงทั้งในและตางประเทศเปนจํานวน
เชนกัน 

  
 .1.2. การตอบแทนในรูปของสิ่งที่จับตองไดและสามารถคํานวนได 

 - การประชาสัมพันธตอพันธมิตรของบริษัท โดยการ 
     - -  จัดเลี้ยงรับรองเปนการภายใน โดยใชพื้นที่อเนกประสงคของพิพิธภัณฑซึ่งสามารถรองร
           ตั้งแต 40 ถึง 4,000 คน เพื่อกิจการ Public relation ของบริษัท 
 

 
      - -  โดยการใหใชภาพถายวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑเพื่อการจัดพิมพส่ือโฆษณาของบริษัท เชน  
                         รายงานประจําป ปฏิทิน บัตรอวยพร... 
 
  -  สําหรับภายในบริษัท โดยการจัดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑรอบพ ษ จัดเลี้ยงรับรองภายใน จัดประชุม
      ภายในและจัดทําบัตรผานเขาชมพิพิธภัณฑใหแกบุคคลากรของบริษัท เปนตน  
 
ขอสังเกต  
 
  ในกรณีการสนับสนุน : มูลคาของการตอบแทนขางตนจะตอง
 
 

การจัดเยี่ยมชมพิเศษ สําหรับบริษัทเอกชน 

ส่ิงที่นาสนใจคือ การปรับเปลี่ยนหัวขอในการเยี่ยมชมใหเขากับผูชมที่มาจาบริษัทเอกชน 

โดยปรกติหัวขอในการจัดชมจะมีสองประเภทคือ ศิลปะวัตถุชิ้นเอกและประวัติศาสตรของ
พิพิธภัณฑลูฟร  ทางวิทยากรผูนําชมยังไดจัดทําโปรแกรมนําชมยอยที่ปรับเปล่ียนใหเขากับกลุม
ผูชมที่มาจากบริษัทเอกชน เชน กลุมผูชมที่มากจากวงการธนาคารก็จะเปนการนําชมในหัวขอ 
ศิลปะและ รับบริษัทนิตยสารเกี่ยวกับผูหญิง ผูอุปถัมภ หรือในหัวขอ เส้ือผาและการแตงกาย สําห
หรือ ประติมาณวิทยาของผูนําในงานจิตรกรรมสําหรับบริษัทที่ปรึกษาตางๆ... 
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  5.1.3. กรณีของ ทรัพยสินแผนดิน59 (Trésors nationaux) 
 
  ในก
  ลูฟร
 

รับการลดหยอนภาษีซึ่งอาจจะถึงรอยละ 90 ของจํานวนเงินที่ใชเพื่อการจัดซื้อ60 
จัดกิจกรรมเพื่อเปนการตอบ

     แทนแกผูอุปถัมภ โดยมูลคาของการตอบแทนดังกลาวจะคิดเปนรอยละ 5 ของจํานวนเงินที่ใชเพื่อ 

ื้อวัตถุเปนชิ้นๆ เปนประเภทหรือ

รณีที่ผูอุปถัมภตองการบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อทรัพยสินแผนดินเขาเปนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ
 ผูอุปถัมภจะไดประโยชนสองประการคือ 

  -    การได
               - ทางผูอุปถัมภจะไดรับภาพพจนที่ดีขึ้น โดยทางพิพิธภัณฑลูฟรจะเลือก
 
                   การจัดซื้อ  
 
  โครงการการจัดซื้อ ทรัพยสินแผนดิน ผูอุปถัมภสามารถบริจาคเงินเพื่อซ
  ทั้งหมดก็ได  มู 

.2. กิจการของพิพิธภัณฑลูฟรเพื่อการอุปถัมภจากภาคเอกชน 

การสําหรับ
ริษัทเอกชนที่ตองการใชการอุปถัมภกิจการของพิพิธภัณฑเพื่อการประชาสัมพันธอยางมีคลาส (communication 

) และตองการที่จะชวยพิพิธภัณฑลูฟรบรรลุเปาหมายทั้งในดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษา
ละสังคม 

o การ
o กิจกรรมทางการศึกษา  
o กิจก
o โคร
o การ
 

                                                

ลคาของโครงการการจัดซื้อจะแตกตางกันไปมีตั้งแต 7,700 ยูโร จนถึง 160,000 ยูโร (ไม
  รวม VAT) 
 
 
5
 
โครงการการอุปถัมภกิจการของพิพิธภัณฑลูฟรใชชื่อวา Le Cercle Louvre Entreprises ซึ่งเปนโครง
บ
prestigieuse
แ
 
พิพิธภัณฑลูฟรแบงกิจการเพื่อการอุปถัมภจากภาคเอกชนไวเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ 
 

จัดซื้อและการบูรณะวตัถุ 

รรมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งแกกลุมผูชมที่ดอยโอกาส 
งการเชิงวิชาการ : การจัดพิมพเอกสารตางๆ การจัดอภิปรายประเด็นทางวิชาการ 
จัดสัมมนา การฉายภาพยนตร และการแสดงในหอประชุมของพิพิธภัณฑ 

 
59 ดูรายละเอียดในเชิงอรรถที่ 33 บท รัฐกฤษฎีกา คศ. 2002 วาดวยการใชช่ือ พิพิธภณัฑสถานแหงฝร่ังเศส  

อนภาษีอากรที่ประยุกตใชเพื่อการอุปถัมภจัดซ้ือ ทรัพยสินแผนดิน แก พิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศส อื่นๆดวย
เชนกัน 

60 ซ่ึงเปนมาตราการการลดหย
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ส่ิงที่นาสนใจคือ เท

เวบไซตของพิพิธภัณฑท่ีมีการประชาสัมพันธ  ส่ิงที่ทางบริษัทเอกชนจะไดรับ รวมทั้งรายชื่อบุคคลากรของ
รายละเอียดของโครงการที่รอการอุปถัมภ  พิพิธภัณฑที่ดูแลเรื่องการอุปถัมภโดยเฉพาะ 

 
เกณฑของบริษัทที่ตองกา

คนิคในการประชาสัมพันธ 

ัมภเขาใสไวในเวบไซตของพิพิธภัณฑ โดยมีการ
กลาวถึงความสําคัญของโครงการกิจการ จํานวนเงินและ

หลัก รเขาเปนสมาชิกของ  Le Cercle Louvre Entreprises คือ บริษัทเอกชนสามารถเลือก
ระดับของการอุปถัมภตามความตองการ ซึ่งจะแบงออกเปน 4 ระดับ61 คือ 

พิพิธภัณฑลูฟรไดนําเอารายละเอียดของโครงการที่รอการ
อุปถ

 
 

ระดับความเปนสมาชิก จํานวนเงินในการเขาเปนสมาชิก / ป จํานวนเงินจรงิที่ผูอุปถัมภตองเสีย
เพ่ือการอุปถัมภภายหลังการ
ลดหยอนภาษี62 

mis) 
2,400 ยูโร 

มาชิกระดับผูวางรากฐาน บริษัทที่เปนสมาชิกระดับหุนสวนเปนเวลาสองปติดตอกันจะไดรับเกียรติเล่ือนเปน 
ิกรวมเปนจํานวน  128,000 ยู

โร  ตั้งแตปแรกที่เขาเปนสมาชิก)   

ิกระดับผูวางรากฐาน จะไดรับการสมนาคุณเปนพิเศษจากทางพิพิธภัณฑ  

รขอบคุณบริษัทในแผนพับแผนที่ของ
ภาษาฝรั่งเศส (ในแตละ

ลานฉบับ) 

นอกจากนี้  ผูบริหารของบริษัทสมาชิกผูวางรากฐาน จะมีสิทธิในการเขารวมเปน

                                                

สมาชิกระดับเพ่ือน  (membre 6,000 ยูโร 
a
สมาชิกระดับพันธมิตร 
(membre partenaire) 

 30,000 ยูโร 12,000 ยูโร 

สมาชิกระดับหุนสวน (membre 
associé) 

 64,000 ยูโร 25,600 ยูโร 

ส
(membre foundateur) สมาชิกระดับผูวางรากฐาน (แตจะตองอุปถัมถคาสมาช

สมาช

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดพิมพเพื่อเปนกา
พิพิธภัณฑ ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งจะแจกจายใหแกกลุมผูชมที่ใช
ป พิพิธภัณฑจะจัดพิมพแผนพับนี้เปนจํานวน 2,5 

 
61 รายละเอียดผลตอบแทนของสมาชิกแตละระดับ (ภาษาอังกฤษ) อยูในภาคผนวก 2 ของบทการสนับสนุสและการอุปถัมภในกิจการ

ษีนิติบุคคลเปนจํานวนรอยละ60 ของจํานวนเงินคาสมาชิกที่จายไป 

พิพิธภณัฑ 
62 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตนของบทความ  ตามกฎหมายวาดวยการอุปถัมภ วันที่ 1 สิงหาคม คศ.  2003 บริษัทผูอุปถัมภจะไดรับสวนลด
หยอนภา
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สมาชิกของคณะกรรมก ัณฑลูฟร 
(Comité d'orientation du mécénat du musée du Louvre) ซึ่งจะมีการประชุม 
หนึ่งครั้งตอป โดยมีประ
ประชุมและจะมีการปรึก ิจการ

 
 

 

สมาชิกระดับผูวางรากฐาน : บริษทักระดาษและการพิมพ ARJOWIGGINS, 
ธนาคร Crédit Lyonnais, ERNST&YOUNG, Grant Thornton, 

Ne
สมา ชิกระดับพันธมิตร : ธนาคาร CCF
สมาชิกระด itadines, Franc ตน 
 

าชิกของ American Friends of the Louvre 63 และ Grand Louvre ในญี่ปุนก็จะไดรับสิทธิ

โยบาย น
หเห็นถึง แน  

ดังเชน การเปดสาขายอย ของพิพิธภ ao ในสเปน เปนตน สําหรับทางพิพิธภัณฑลูฟร 
ปจจุบันก็กําลังมีโครงการการเปดสาขาย 64 นได

                                                

ัณฑลูฟร 
(Comité d'orientation du mécénat du musée du Louvre) ซึ่งจะมีการประชุม 
หนึ่งครั้งตอป โดยมีประ
ประชุมและจะมีการปรึก ิจการ

 
 

 

สมาชิกระดับผูวางรากฐาน : บริษทักระดาษและการพิมพ ARJOWIGGINS, 
ธนาคร Crédit Lyonnais, ERNST&YOUNG, Grant Thornton, 

Ne
สมา ชิกระดับพันธมิตร : ธนาคาร CCF
สมาชิกระด itadines, Franc ตน 
 

าชิกของ American Friends of the Louvre 63 และ Grand Louvre ในญี่ปุนก็จะไดรับสิทธิ

โยบาย น
หเห็นถึง แน  

ดังเชน การเปดสาขายอย ของพิพิธภ ao ในสเปน เปนตน สําหรับทางพิพิธภัณฑลูฟร 
ปจจุบันก็กําลังมีโครงการการเปดสาขาย 64 นได

                                                

ารเพื่อกําหนดทิศทางกิจการการอุปถัมภของพิพิธภธภ

ธานอํานวนยการของพิพิธภัณฑลูฟร เปนประธานการ
ษากับสมาชิกผูวางรากฐานเพื่อการพัฒนาก การ
ระจําป 

ธานอํานวนยการของพิพิธภัณฑลูฟร เปนประธานการ
ษากับสมาชิกผูวางรากฐานเพื่อการพัฒนาก การ
ระจําป สนับสนุนและอุปถัมภปสนับสนุนและอุปถัมภป

ปจจุบันนี้พิพิธภัณฑลูฟรมีบริษัทที่เขามาเปนสมาชิกในระดับตางๆ ดังเชน 
 
ปจจุบันนี้พิพิธภัณฑลูฟรมีบริษัทที่เขามาเปนสมาชิกในระดับตางๆ ดังเชน 
 

MorganStanley, Nippon Television MorganStanley, Nippon Television twork Corporation, TOTAL 
, IBM 
e Loisirs และ

twork Corporation, TOTAL 
, IBM 
e Loisirs และับเพ่ือน : Cับเพ่ือน : C  SONY เปน SONY เปน

นอกจากนี้บริษัทที่เปนสมนอกจากนี้บริษัทที่เปนสม
พิเศษอื่นๆเชนกัน   
 
พิเศษอื่นๆเชนกัน   
 
ณ ที่นี้ประเด็นที่นาสนใจคือ น
นโยบายเชิงลุกที่สะทอนใ
ณ ที่นี้ประเด็นที่นาสนใจคือ น
นโยบายเชิงลุกที่สะทอนใ

การหาผูอุปถัมภของพิพิธภัณฑ จากภาคเอกชนในตางประเทศ  ซึ่งถือวาเป
วโนมของ สากลวิวัฒน (internationalisation) ในกิจการพิพิธภัณฑในชวงหลังๆ
ัณฑ Guggenheim ที่เมือง Bibl

การหาผูอุปถัมภของพิพิธภัณฑ จากภาคเอกชนในตางประเทศ  ซึ่งถือวาเป
วโนมของ สากลวิวัฒน (internationalisation) ในกิจการพิพิธภัณฑในชวงหลังๆ
ัณฑ Guggenheim ที่เมือง Bibl
อย  ที่  High Museum ที่ Atlanta ในสหรัฐอเมริกาเชนกัน  นอกจากนี้จะเห็อย  ที่  High Museum ที่ Atlanta ในสหรัฐอเมริกาเชนกัน  นอกจากนี้จะเห็

เวบไซตของลูฟทที่แสดงรายชื่อและลิงคของ 
ผูอุปถัมภ 

 
63 รายละเอียด : The main purpose of the um 
and the American public (more than on
the United States, and to serve as the M
The American Friends of the Louvre is recognized by the IRS as a tax-exempt public charity described within IRC section 
501(c)(3). Contributions are tax deducti
All Corporate Members

 American Friends of the Louvre is to establish closer ties between the Louvre Muse
e third of the foreign visitors), to raise awareness and financial support of the Louvre in 
useum's representative in America. 

ble to the fullest extent permitted by US law.  
, Corporate Founders and Individual Members of the American Friends of the Louvre will benefit from 

various privileges, including free and privileged access to the permanent collections and temporary exhibitions, complimentary 

Th rporate 
nd specific Committees. Mr. Christopher Forbes has been Chairman of the AFL since April 2003.  

ดูในภาคผนวก) 

gifts, discount on publications and merchandise, and invitations to special opening events. 
e American Friends of the Louvre will be organized around a Board of Directors, a Board of Benefactors, a circle of Co

Members, a
(ที่มา: http://www.louvre.fr/anglais/magazine/afl/afl_d.htm ) รายละเอียดเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) อยูในภาคผนวก 
64 รายละเอียดเปนบทความจากหนังสือพิมพ International Herald Tribune (
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วา การอุปถัมภจากสมาคมอเมริกันแ
ภาษีอากรในประเทศของตนดวย ใน
ตางประเทศ  
 
5.3. ตัวอยางการอุปถัมภที่สําค
 

5.3.  โครงการการบูรณะแกเลอรี่อพอลโล (Gallerie d’Apollon) ในพิพิธภัณฑลูฟร 
 

ละญี่ปุน บริษัททองถิ่นหรือบุคคลทั่วไปที่เขารวมโครงการสามารถไดรับสวนลดหยอน
แมวาเงินที่จะนํามาใชในการอุปถัมภจะนํามาใชในกิจการสาธารณะประโยชน

ัญๆ 

1.

 

แกลเลรี่อพอลโลมีพื้นที่ 600 ตร.ม. และจัดแสดง

แกเลอรี่อพอลโล 

เครื่องประดับของราชสํานัก โครงการการสํารวจ

อน

 

 

นเงินที่ทางพิพิธภัณฑไมสามารถรับภาระไวไดแตเพียงลาํพัง 
 

สนับสนุนพิพิธภัณฑลูฟรในดาน ความเปนสากล (ซึ่งก็ตรงกับความเปนสากลของบริษัท) และ ความตองการที่จะยก

ประเมินงานและการบูรณะ ใชเวลา 4 ป ตั้งแต คศ. 
2001-2004 (เปดสูสาธารณชนไปเมื่อเดื
พฤศจิกายนที่ผานมา)  

 

กอนเริ่มดําเนินการบรูณะในป คศ. 2003 ทางพิพิธภัณฑลูฟรไดประเมินเงินคาบูรณะปฏิสังขรณเปนจํานวน 5,4 ลานยู
โร  ซึ่งเปนจํานว

บริษัท TOTAL ไดเสนอเปนผูอุปถัมภสวนหนึ่งของโครงการนี้ ในรูปเงินอุปถัมภเปนจํานวน 4,5 ลานยูโร ตลอด
ระยะเวลาดําเนินการ เหตุผลที่ทําใหทางบริษัทเขามาอุปถัมถคือ แกเลอรี่อพอลโลนั้นเปนพยานหลักฐานที่สําคัญยิ่ง
ตอประวัติศาสตรวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของฝรั่งเศส และพิพิธภัณฑลูฟรเองก็เปนพิพิธภัณฑระดับนานาชาติ 
การที่ TOTAL เขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรพิพิธภัณฑลูฟรเปนการแสดงออกถึง การที่ตองการ

ยองคุณคาของมรดกวัฒนธรรมของฝรั่งเศส (ซึ่งก็ตรงกับนโบายในดานการอุปถัมภของบริษัท)  
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นโยบายดานการอุปถัมภของบริษัท TOTAL (บริษัทนํ้ามัน) 65  

สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ คือ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม 
ทางธรรมชาติ และโครงการที่อันเกี่ยวเนื่องกับมนุษยธรรมหรือ ความสมานฉันท (solidarité) 
โดยทั่วไป บริษัทจะตั้งงบประมาณประจําปเพื่อการอุปถัมภโครงการตางๆไวปละ 5 ลานยูโร 

ความเปนมาของนโยบายการอุปถัมภ กิจการในทั้งสามดานขางตนนั้น คือ  66

ตั้งแตเริ่มกอตั้ง วิศกรและชางเทคนิคของบริษัทจะตองศึกษาถึงประวัติความเปนมาของโลกและทํา
ความเขาใจในดาธรณีวิทยาอยูตลอดเวลา เพื่อท ติ ี่จะสามารถเสะแสวงหาและนําทรัพยากรธรรมชา
(นํ้ามัน)มาใชใหเกิดประโยชน 

มีหลายครั้งหลายคราว ในพื้นที่ที่มีการขุดเจาะนํ้า จะตองมันในตางประเทศ บุคคลากรของบริษัทมัก
ทํางานรวมกับนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตรใน มและแรธาตุที่สําคัญๆที่การขุดคนแหลงอารยธรร
พบในพื้นที่นั้น และนําไปอนุรักษรวมทั้งสงมอบใหแกรัฐบาลของประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มพูนมรดก
ทางวัฒนธรรม  

การปฏิบัติดังกลาว ทางบริษ  เปนการเคารพตอส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมและทางัท TOTAL ถือวา
ธรรมชาติอยางยิ่งยวดตอประเทศที่อนุญาตใหบริษัทเขาไปแสวงหาประโยชน ในแนวทางเดียวกัน 
บุคคลากรของบริษัทก็เคยบําเพ็ญประโยชนในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิติของประชากรในประเทศ
นั้นๆดวย นี่จึงเปนที่มาของนโยบายในการอุปถัมถัมภในดานการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ รวมทั้งในดานคุณภาพชีวิตของบริษัท 

นอกจากนี้ ริษัท TOTAL ไดทําการเซ็นสัญญาเพื่อการอุปถัมภกับพิพิธภัณฑลูฟรอีกหนึ่งโครงการ คือ บ
การจัดทําสวนจัดแสดงศิลปะอิสลาม  ซึ่งเปนอารยธรรมที่ครอบคลุมกลุมประเทศที่ทางบริษัทของเรามี
สาขาหลักอยู นั่นจะเปนส่ิงที่มหัศจรรยที่สุดที่จะทําใหเรายอนกลับไปหาตนกําเนิดเดิม67 

 
 
 
 

                                                 
65 ขอมูลในสวนนี้จะแสดงใหเห็นถึง ตัวอยางของนโบายหรือกลยุทธในการอปุถัมถจากบริษัทเอกชน ซ่ึงเปนสิ่งที่ทางพิพิธภณัฑจะตองทราบ
กอนการไปเสนอโครงการตางๆเพื่อขอการอุปถัมภ อีกตัวอยางหนึ่งคือ การอุปถัมภการสรางสระนํ้าในสวนระเบียงของพิพิธภณัฑ ดู เก บรองล่ี 
โดยบริษัท PERNOD-RICARD (รายละเอียด อยูในบทโครงการพิพิธภัณฑสถานดู เก บรองล่ี) 
66 จะเห็นไดวามีการศึกษาถึงประวัติความเปนมาและรูจักนําเอาอาชีพของบริษัทมาจัดทําเปนนโยบายเพื่อการการอุปถัมภของบริษัท 
67 ขอมูลมาจากสวนหนึ่งของบทสัมภาษณ นาย Thierry Desmarest ประธาน-ผูอํานวยการใหญของ Total  
ที่มา : บทบรรณาธิการ ในนิตยสารออนไลน Energies, N 6, Novembre 2004 (http://www.total.com/fr/home_page) 
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การแลกเปลี่ย
 

นการอุปถัมภ 

 

โดยภัณฑารักษของพิพิธภัณฑใหแกพันธมิตรของบริษัท 
TOTAL   

 

 

L 
ัณ

ิญเขาชม
นิทรรรศการชั่วตราวจํานวน 3 ชุด และการจัดเยี่ยมชม

งแกเลอรี่อพอลโลซึ่งนํา

 

็ให

สวนหนึ่งของการตอบแทนการอุปถัมภของบริษัท TOTA
เชน ทางพิพิธภ ฑลูฟรไดจัดทําบัตรผานพิเศษเขาชม
พิพิธภัณฑในสวนจัดแสดงถาวร บัตรเช

ศิลปะวัตถุชิ้นเอกในสวนจัดแสด

และสําหรับพนักงานของบริษัท ทางพิพิธภัณฑลูฟรก
สิ

 
 

5.3.2. โ
 
หนึ่งในหน ใหมาก 
ที่สุด ซึ่งวิธีการหนึ่งเพื่อการบรรลุเปาหมายดังกลาวคือ การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน อินเตอรเนต  
 
จุดประสงคหลักของบริการคือ การใหขอมูลเพื่อการเตรียมตัวแกผูที่จะเขาชมพิพิธภัณฑ  รวมทั้งการจัดทําการเยี่ยม
ชมแบบเสมือนจริง ( visite virtuelle ) โดยการใหบริการนี้จะครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุม 
 
รายละเอียดของโครงการตางๆ เชน 

ทธิในการเขาชมพิพิธภัณฑโดยไมเสียคาเขาชมเชนกัน 
เปนเวลา  10 ป 

TAL ที่ไดรับลิขสิทธจากทางพิพิธภัณฑลูฟรใน
การนําภาพถายไปประกอบ 

นอกจากนี้ทางบริษัทสามาถนํารูปถายอันเกี่ยวเนื่องกับ
พิพิธภัณฑไปใชในการประชาสัมพันธการอุปถัมภของ
บริษัทได  

 

ครงการ IT ของพิพิธภัณฑ 

าที่ของพิพิธภัณฑลูฟรคือ  เนน การเขาถึง ( accessiblité )มรดกทางศิลปะของพิพิธภณัฑ

o เวบไซตที่สามารถใหรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดงบางสวนจํานวน 650 ช้ิน งๆ

มินิเวบไซตเพื่อกิจการการอุปถัมภของบริษัท 
TO

 รวมทั้งใหบริการขาวสารตา
ของพิพิธภัณฑ 

o มินิเวบไซตของนิทรรศการชั่วคราวขนาดใหญ 
o ฐานขอมูลออนไลนที่บรรจุภาพลายเสนของพิพิธภัณฑจํานวน 130,000 ภาพ 
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o ฐานขอมูลออนไลนที่บรรจุภาพและขอมูลของวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑจาก 8 สํานัก 

(Départements) จํานวน 32,000 ชิ้น มีการแปลเปนสองภาษา : ฝร่ังเศสและอังกฤษ 
o การพัฒนาบริการการใหขอมูลแบบอินเตอรแอค

ตน 
o เวบไซตของพิพิธภัณฑเวอรช่ันใหม (จะเริ่ม ะมีการแป

และญี่ปุน มีการจัดทําพเิศษใหแกผูพิการทาง ี
เปน 3 มิติ 

 
ปจจุบันนี้บางโครงการไดดําเนินการแลวเสร็จและ างโคร ูในระหวางโครงการ หรือยังคงมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  โครงการทั้งหมดขางตนตองอาศัยเงินเพื่อการดํ ินโครงการตางกันไป เชน มินิเวบไซตนิทรรศการชั่วคราวก็
จะอยูในหลัก องให ินในหลักแสนยูโร 
 
 

การอุปถัมภรวม 

ัวอยางของโครงการ IT ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคเแกชน ของ
ิพิธภัณฑ 

 
เวอรชั่นปจจุบันของเวบไซตพิพิธภัณฑลูฟรเปนเวอรชั่นที่ไดรับการพัฒนาตั้งแตป คศ. 1995 ที่มีการนําเสนอขอมูลของวัตถุ
เพียง 600 ชิ้น และขาวสารกิจการของพิพิธภัณฑ เปน ส่ีภาษา ึ่งมีผูมาใชบริการประมาณ 6 ลานครั้งตอป 

างพิพิธภัณฑลูฟรไดจัดตั้งโครงการเพื่อการปรับปรุงเวบไซตดังกลาวทั้งในดานกลยุทธ เปาหมายและเนื้อหา โดยใชชื่อ
โครง านระหวางป คศ. 2002-2005 ซึ่งจะตองใชงบประมาณรวมทั้งหมดประมาณ  
6,5 -8 ลานยูโร68  การปรับปรุงอยางเปนรูปธรรมครั้งที่ 1 เริ่มในปคศ. 2003 
 

ทีฟผานอุปกรณเคลื่อนที่ เชน PDA และโทรศัพทมือถือเปน

ใหบริการในป คศ. 2005) ซึ่งจ ลเปนภาษาสเปน
สายตาและทางการไดยิน รวมทั้งจะมการจัดทําแอนนิเมชั่น

งการยังอยบ
าเน
เงหมื่นยูโร หรือ ฐานขอมูลออนไลนก็จะต

 
ต
พ

ที่นาสนใจอยางมากคือ กรณีของการทําเวบไซตใหม

 ซ
 
ท

การวา Cim@ise ระยะเวลาการดําเนินง

เปาหมายของโครงการ Cim@ise 

 จะตองนําเสนอวัตถุในคอเลคชั่นทั้งหมดของพิพิธภัณฑจํานวน 35,000 ชิ้นและภาพ
ลายเสนจํานวน 130,000 ภาพในเวบไซตของพิพิธภัณฑเพื่อใหบริการแกเขาชมโดยไม
เสียคาใชจาย 

 จะตองเพิ่มความเปนสวนตัว (personnalisation)ในการใชงานมากขึ้น  โดยผานฟงชั่น
ตางๆที่มีการพัฒนาที่ซับซอนขึ้น มีการจัดทําเปนคอมมูนิตี้ของผูใชบริการในลักษณะ
เปนแพลตฟอรมการสนทนาเฉพาะกลุม มีการใหบริการเฉพาะเรื่องตามความสนใจที่

                                                 
68 ซ่ึงไมรว ี่เขามารวมโครงการจํานวน 60 คน 
 
 

มงบประมาณเพื่อการจัดทําฐานขอมูลวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภณัและพนักงานของพิพิธภณัฑท
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แตกตางกัน 

 พัฒนาเนื้อหาออกมาในรูปส่ือการเรียนการสอน แกกลุมผูใชบริการที่เปนครอบครัวและ
เปนครูอาจารย ซึ่งออจะเปนลักษณะการใหขอมูลเปนแบบหัวขอ การผลิตเกมสที่
สอดแทรกความรู...ผูใชบริการจะสามารถดาวนโหลดและพิมพขอมูลดังกลาวไดดวย 

 จะตองมีหนาที่ชวยประชาสัมพันธพิพิธภัณฑอื่นๆในภูมิภาคดวย เชนการใสลิงคของ
พิพิธภัณฑดังกลาว 

ปฏิทินการดําเนินโครงการ 

2003:   ปรับปรุงโครงสรางและเทคนิคของเวบไซต รวมทั้งนําเสนอบริการใหม (การใหขอมูล
ในสวนเนื้อหา ปฏิทินกิจกรรม....) 

2004: ปรับปรุงใหเปนเวอรชั่นอินเตอรแอคทีฟสําหรับบริการแบบเปนสวนตัวและการโอน 
เงินในการซื้อบัตรเขาชมพิพิธภัณฑ 

2005:     เพิ่มพูนบริการอื่นเชน  ลูกคาสัมพันธ บริการการคาและพันธมิตร 

างพิพิธภัณฑลูฟรไดเลือกใชการอุปถัมภรวมจากภาคเอกชนในเพื่อใหไดงบประมาณจํานวนมากเพื่อการดําเนิน

การนี้มีบริษัทอุปถัมภรวมไดแก 

ัมภเปนจํานวน 4 ลานยูโรเปนระยะเวลา 5 ป 
 การอุปถัมภในการจัดทําเวบไซตใหมแกพิพิธภัณฑลูฟรของธนาคาร Crédit Lyonnais นั้นเปนการสะทอนถึง  
 นโยบ การเขามามีสวนรวมในสังคม โดยการสงเสริมการเผยแรมรดกทาง
 ศิลปวัฒนธ
  
o บริษัท  Acce ี่ปรึกษาเรื่องการตลาด) ใหการอุปถัมภในรูปองคความรูบริษัทและประยุกตใช

ความสาม
 บริษัท Accent หนาที่ใน
 การกําหนดกลย รเวบไซต 
 (segmentation ําหนดบร ค
 และการจัดทําโครงสรางของเวบไซตเบื้องตน และการดูแลการดําเนินโครงการ (conduite de projet)  

 นอกจากนี้ บริษัทไดรับอาสาในการสรรหาพันธมิตรที่จะมาอุปถัมภเพื่อใหการดําเนินโครงการอินเตอรนี้ดวย 

 
 
ท
โครงการดังกลาว  
 
ใน
 

o ธนาคาร Crédit Lyonnais ใหการอุปถัมภในรูปเงิน 
 ในปคศ. 2001 ธนาคาร Crédit Lyonnais ไดเซ็นสัญญาในการอุปถ

ายในการอุปถัมภของธนาคารคือ  
รรมผานสื่อเทคนิคสมัยใหม  

ntue (บริษัทท
ารถของบุคคลากร 

ue เริ่มทํางานรวมกันกับพิพิธภัณฑลูฟรตั้งแตป คศ. 2001 โดยจัดใหมีกลุมทํางานที่ทํา
ุทธของเวบไซตของพิพิธภัณฑ ไดแก การจัดแบงกลุมเปาหมายผูใชบริกา
 des publics du site) เพื่อที่จะนํามาก ิการตางๆที่จะนําเสนอ  การจัดทําจุดประสง

 การอุปถัมภในรูปองคความรูและบุคคลกรของAccentueสามารถประเมินเปนมูลคาได 1 ลานยูโร 
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o บริษัท  BLUE ชพัฒนา

เวบไซต ซึ่งสาม า ํา บันนี้ทาง
พิพิธภัณฑลูฟร

 
o บางสวนของเวบ นารวมกับองคกรพันธมิตรอื่นๆในภาครัฐ เชน กระทรวงศึกษาธิการ ในสวน

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือ กับบริษัทเอกชนอื่น เชน การผลิตเวอรชั่นภาษาตางประเทศ ซึ่งตอนนี้บริษัท 
Shiseido ไ าญี่ปุน 

 
อยางไรก็ตาม  
เพื่อใหตรงตอปรัชญาในด  
การแลกเปลี่ยน  
 

MARTINI SOFTWARE เปนผูอุปถัมภเทคนิค โดยจะดูแลเรื่อง Software ที่จะนํามาใ
ารถประเมินมูลค ไดประมาณกวา 1 ลานยูโร (คาลิขสิทธิ์และคาบ รุงรักษา)  ปจจุ
กําลังเจรจากับผูอุปถัมภเทคนิคอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการอุปถัมภ Hardware 

ไซตอาจจะมีการพัฒ

ดเสนอการอุปถัมภ ภาคภาษ

พิพิธภัณฑลูฟรยังคงเปนผูมีสิทธิเด็ดขาดในดานเนื้อหาและการควบคุมการใหบริการตางๆของเวบไซต
านการเปนองคกรบริการสาธารณะ

 
 

 

เพื่อเปนขอบคุณการอุปถัมภในโครงการอินเตอรเนตของ
ียรติจากพิพิธภัณฑในการ

ใสโลโกของบริษัทและใสล้ิงคเชื่อมไปที่เวบของบริษัท ไวในหนา
แรกของเวบไซตของพิพิธภัณฑลูฟรเลยทีเดียว 

พิพิธภัณฑ บริษัทตางๆขาตน ไดรับเก

    
 

  
    ปายโฆษณาบัตร Carte Louvre Jeunes ตาม

ีรถไฟใตดินในปารีส ทีม่ีการใสโลโกของธนาคร Crédit Lyonnais (คศ. 
2002) 

รายงานประจําปของธนาคาร Crédit Lyonnais 

ซ่ึงมีการใชภาพถายศิลปะวัตถุประกอบ โดยได 

 
รับลิขสทิธจากพิพิธภัณฑลูฟร 

สถานน
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นอก
พิพิธภัณ
ที่สามารถ ารไดโควตา บัตร 
Carte Louvre Jeunes69 เพื่อแจกจายเปนของขวัญใหแกลูกคาของธนาคารที่อายุนอยกวา 26 ป (คนละ 1 ป) และ
ผลิต
ธนาคาร 
 
จจุบันนี้เวบไซตของพิพิธภัณฑลูฟรมีผูเขามาใชบริการกวา 9,000 คนตอวัน 

ิพิธภัณฑลูฟรมีโครงการที่จะเพิ่มจํานวนเงินที่ไดมาจาการอุปถัมภและสนับสนุนเปนสองเทา คือ  ประมาณ 20 ลาน ยูโร 
ระหวางป คศ. 2003 -2005  โดยมีการจัดทําเปนแผนปฏ ontrat 
d’Objectifs et de Moyens fixe des objectifs de mé
 

จากนี้ยังมีการสมนาคุณอีกมากมาย เชน ในกรณีของธนาคาร Crédit Lyonnais มีการใหลิขสิทธภาพถายของ
ฑเพื่อนําไปใชจัดทํารายงานประจําปของธนาคาร รวมทั้งจัดทําบัตรเขาชมพิเศษใหแกพนักงานทุกคนของธนาคาร
ใชไดทั้งในสวนจัดแสดงถาวรและนิทรรศการชั่วคราวจนถึงป คศ. 2009  นอกจากนี้ ทางธนาค

ภัณฑของที่ระลึกที่เปนรูปจําลองวัตถุในคอเลคชั่นเพื่อนําไปใชเปนของขวัญของบริษัทแกลูกคาและพันธมิตรของ

ป
 
5.4. ขอมูลตัวเลขและแนวโนมในอนาคต 
 
พ

ิบัติการพิเศษเพื่อการรณรงคการอุปถัมภ ที่ใชชื่อวา Le C
cénats หรือ le COM 

Le COM  2003-2005 70 

การประเมิ ลแผน Le COM  จะคํานวนตาม สัญญาที่เซ็นกับผูอุปถัมภกอนวันที่ 31 ธันวาคม คศ. นผ
2005 (แมวาการเริ่มโครงการที่ไดรับการอุปถัมภนี้จะมีกําหนดการดําเนินงานภายหลัง) แตจะไมรวม
เงินไดได าการอุปถัมภตามสัญญาท ็นไว กอนวันที่  คศ. 2003 จ ี่เซ 1 มกราคม

เพียงในปแรกของการเริ่มแผน Le COM มีการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวถึง 32% ประมาณ  6,35 ลานยูโร  
ซึ่งรวมการอุปถัมภทั้งแบบในรูปเงินและสิ่งของ (การซื้อทรัพยสินแผนดิน  และ การอุปถัมถในรูปแบบ
ความรูความสามารถ คิดเปนมูลคารวม 1,766 ลานยูโร) 

แนวโนมการอุปถัมภที่เพิ่มขึ้นคือ 

o การเขามามีสวนรวมของมูลนิธิ (ทั้งมูลนิธิของบริษัทและมูลนิธิบุคคลทั่วไป)และมีการ
อุปถัมภในรูปเงินที่สําคัญ 

o ความนิยมของการอุปถัมภในกิจการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและสังคม 

ผลลัพธที่ประสบผลสําเร็จดังกลาวสามารอธิบายไ ังนี้ 

    

ดด

                                             
ยูโรต69 เปนบัตรผานประจําปสําหรับเยาวชนที่อายุนอยกวา 26 ป มีมูลคา 15 อป (รายละเอียดอยูในภาคผนวกของบท ขอคิเร่ืองนโยบายการ

เขาชม)  
 รายงานประจําป พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ ลูฟร คศ. 2003  70
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o การเพิ่มประสิทธิภาพของสวนงานที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปถัมภทั้งในดานปริมาณและ

คุณภาพ 
o คณะบริหารของพิพิธภัณฑเขามามีสวนรวมอยางจริงจังในนโยบายการอุปถัมภ รวมทั้งมีการ

ประสานงานกันอยางดีระหวางฝายบริหารและสวนงานอุปถัมภ 
o มีการพัฒนานโยบายในเรื่องการลดหยอนภาษีในรูป กฏหมายป คศ 2003 (แตอยางไรก็ตาม

ยังคงเร็วเกินไปที่จะสรุปผลอยางเปนทางการของนโยบายดังกลาว) 
o ผลจากกลยุทธกระจายความเสี่ยง  ทั้งนี้เพราะวา ลูฟรไดมีนโยบายเชิงลุกเพื่อการอุปถัมภที่

ครอบคลุมทั้งในฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชีย ทําใหทาง
พิพิธภัณฑสามารถแกปญหาในเรื่องการพึ่งพากับภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง 

 
 
ปจจุบันนี้มีบุคคลากรที่ทํางานในดานการสรรคหาผูอุปถัมภและผูสนับสนุนเพิ่มขึ้นเปน 10 คน (เดิมมีอยู 4 คน) ซึ่งถา
เปรียบเทียบกับพิพิธัณฑอื่นๆในกลุมประเทศที่ใชภาษาอังกฤษก็เรียกไดวาไมมากเลย เชน ในกรณีของ Metropolita
Museum ที่นิวยอรคมีจํานวนบุคคลกรที่ทํางานในดานนี้ถึง 60 คนและในแต

71

n 
ละปจะมีเงินที่ไดจากการสนับสนุน บริจาค

ละอุปถัมภประมาณ 60 ลานดอลลารตอป  
 
ตามรายงานประจําปของพิพิธภณัฑลูฟร ปคศ. 2003 มีกิจการการสนับสนุนและอุปถัมภจํานวน 29 ครั้ง 72 โดยมีผูเขารวม
โครงการดังกลา ิด
เปนมูลคารวมท
 
ความสําเร็จดังกล

o การบร
พัฒน

o การจัด าร อเลกเซนเดอรมหาราช (Alexandre le 
Gran รรศการ อมตะอียิปต (Eternelle Egypte)ที่ไตหวัน หรือ  นิทรรศการ 
ประติมากรรมสมัยกลาง (La Sculpture médivale) ที่ Nigata และ Fukuoka ในป คศ. 2004 

 
ส่ิงที่นาสนใจ ณ ที่นี้ค นตัวแปรที่ทําใหเกิดพลวัตในกิจการของพิพิธภัณฑ  นอกจากจะทําให
เกิดการจัดโปรแ ิพิธภัณฑ  

                   

แ

วดังนี้ บริษัทเอกชน 8 บริษัท มูลนิธิ 5 มูลนิธิ ผูบริจาครายบุคคลจํานวน 2 รายและสถานฑูต 1 แหง โดยค
ั้งหมด 6 088 417 ยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป คศ. 2002 เปนจํานวน  61 เปอรเซนต  

าวเปนผลจาก  
ิจาคครั้งสําคัญจาก สมาคมพุทธศาสนา Agon Shu เปนจํานวนเงิน 1,500,000 ยูโร เพื่อกิจการดานการ
ากิจกรรมเพื่อผูพิการทางสายตา  
นิทรรศการชั่วคราวในตางๆประเทศ เชน การจัดนิทรรศก

d) ที่โตเกียว รวมกับ NHK หรือ นิท

ือ นิทรรศการชั่วคราวเป
กรมกิจกรรมประกอบใหมๆ 73   ซึ่งจะมีผลในทางบวกตอรายรับในหมวดคาเขาชมของพ

                              
71 สวนหนึ่งของบทสมัภาษณ นาย HENRI LOYRETTE, ประธาน-ผูอํานวยการ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ลูฟท 

 : Monville J., HENRI LOYRETTE: “UNE RENCONTRE EXEMPLAIRE”, Energies, N 6, Novembre 2004 

ี่มีจํานวน 37 คร้ังในป คศ. 2002 

ลึก หนังสอื แค็ตตาลอก... 

ที่มา
(http://www.total.com/fr/home_page) 
72 ขณะท
73 ไดแก กิจกรรมทางการศึกษา ทางวัฒนธรรม การผลิตของที่ระ
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แลว74 ยังเปนกิจ อุปถัมภกับ
ภาคเอกชนอีกดวย  
 

ในปคศ. 2003 กลุมกิจกา รรมทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม โดยจะเป ด
รองลงมาเปน กิจการเพื่อ   15  
 
สําหรับในอนาคต โครงก อเลคชั่นของ
พิพิธภัณฑ หากจะหนักไป ั้ง
พระราชวังเดิมและพิพิธภัณฑ ลักษณะของฟงกชั่นที่ผสมกันของลูฟรดังกลาว  ทําใหทางพิพิธภัณฑนอกจากจะตอง
คํานึงถึง การปรับปรุงสวนจัดแสดงอยางสมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มความกระจางในการทําความเขาใจวัตถุที่จัดแสดง (lisitbilité 

ิษัท บุคคลทั่วไปหรือมูลนิธิ 75(La charte éthique du musée du 

ิธภัณฑ คอเลคชั่นและผูชม 
ุบัน ตั้งแตกฏหมายวาดวย พิพิธภัณฑสถานแหงฝรั่งเศส คศ. 2002 และ กฏหมายวา

 
หลักเกณ   
ซึ่งจ ง ตอ
ประวัติศา
 
 
 
 
 

การที่เสริมโอกาสใหพิพิธภัณฑสามารถพัฒนาความสัมพันธในดานการสนับสนุนและการ

รที่ไดรับการอุปถัมภเพิ่มขึ้นมากที่สุดของพิพิธภัณฑลูฟร คือ กิจก
นสั สวนประมาณรอยละ 50 ของจํานวนเงินที่ไดรับจากการอุปถัมภและสนับสนุน สวนลําดับ

การจดัซื้อวัตถุเขาเปนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ

ารเรงดวนเพื่อการอุปถัมภนั้นจะไมเนนไปที่ การจัดซื้อหรือการรวบรวมวัตถุเขาเปนค
ที่การบูรณะปฏิสังขรณสถานที่และการขยายพื้นที่จัดแสดง ทั้งนี้เพราะวา พิพิธภัณฑลูฟรเปนท

des oeuvres) ยังจะตองพิจารณาถึงการบูรณะปฏิสังขรณตัวอาคารที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรอีกดวย  
ทางพิพิธภัณฑลูฟรไดตั้งงบประมาณเบื้องตนเพื่อการนี้ไวประมาณ 45 ลานยูโร   
 
ส่ิงที่นาสนใจประการสุดทายคือ  พิพิธภัณฑลูฟรเปนพิพิธภัณฑแหงแรกที่มีการจัดทํา จรรยาบรรณวาดวย การอุปถัมภ 
การสนับสนุนและความสัมพันธอื่นๆกับบร
Louvre en matière de mécénat, parrainage et autres relations avec les enterprises, les personnes ou les 
foundations) ขึ้น ในป คศ. 2003  
 
ุดประสงคของการจัดทําจรรยาบรรณดังกลาว คือ การไดประโยชนรวมกันของทุกฝายทั้ง พิพจ
จากมาตราการทางกฏหมายในปจจ
ดวยการอุปถัมภ คศ. 2003    

ฑของจรรยาบรรณจะกลาวถึง  ผลตอบแทนที่พิพิธภัณฑสามารถแลกเปลี่ยนไดกับการอุปถัมภจากภาคเอกชน
ะตอ คํานึงถึงบทบาทและหนาที่ของพิพิธภณัฑ  ทั้งในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบของอาคารพิพิธภัณฑที่มีความสําคัญ

สตรของฝรั่งเศสและในฐานะที่เปนองคกรบริการสาธารณะในกิจการวัฒนธรรม 

 

                                                 
74 บางครั้งยังเปนตัวแปรที่สําคัญที่ทําใหองคกรสามารถรักษาดุลยทางการเงินหรือถึงขั้นสรางกาํไรได เชน ในกรณีของสมาพันธพพิิธภัณฑ

ันธพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ) สถานแหงชาติ (รายละเอียดอยูในบท สมาพ
75 รายละเอียดอยูในภาคผนวก 

80 
 



 
บท
 
การ ัมภจากภาคเอกชนปนปจจัยที่สําคัญตอการดําเนินกิจการของพิพิธภัณฑ ทั้งในกรณีของพิพิธภัณฑที่เปนองคกร

มและรวม
มัย MoMA ที่นิวยอรค มีการระดมเงินอุปถัมภจากภาคเอกชนกวา 500 ลานดอลลารเพื่อโครงการกิจการตางๆของ

เอกชน 
นการคัดคานจากฝายวฒันธรรม (ดวย

วามที่กลัวการเขามากาวกายในหนาที่ของตนจากภาคเอกชน)....   

ัยอื่นๆที่สําคัญ อันไดแก บทบาทของรัฐในการออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อกระตุน
ละดึงดูดใจภาคเอกชน และ บทบาทองคกรกลาง Admical ที่ทําหนาในการใหขอมูลและพัฒนาความสัมพันธของทั้งสอง

ารพิพิธภัณฑในอนาคตจะเปนแบบ สากลวิวัฒน และการอุปถัมภรวมกัน 

20)  พ.ศ. 2547 :  

การยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมปใหแกผูสนับสนุน
การศึกษาแก สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององคการของรัฐบาล โรงเรียน
เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย วาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการ
สนับสนุนการศึกษา 77  

สรุป 

อุปถ
เอกชนและเปนองคกรของภาครัฐ 
 
ในกรณีของพิพิธภัณฑที่เปนองคกรเอกชนจะพบมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน พิพิธภัณฑศิลปะสมัยให
ส
พิพิธภัณฑ  จากงบประมาณที่ตองการ 858 ลานดอลลาร 76 ซึ่งอาาจะถือไดวาเปนเรื่องคอนขางปรกติที่องคกรเอกชนจะ
ระดมทุนจากภาคเอกชนเปนจํานวนมากเพื่อกิจการของตน 
 
สวนกรณีของพิพิธัณฑที่เปนองคกรของภาครัฐ เชน ในฝร่ังเศส การรับการอุปถัมภจากภาคเอกชนอยางจริงจังมีมาเมื่อ
ประมาณเพียงกวา 20 ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมาแนวคิดเชนนี้ ไดผานรอนผานหนาว ผานการมองขามจากภาค
(ดวยความคิดที่วา บริการดานการศึกษาและวัฒนธรรมเปนหนาที่ของภาครัฐ) ผา
ค
 
ปจจุบันนี้ ทุกฝายไดมองเห็นถึงความจําเปนของการอุปถัมภและมองเห็นบทบาทหนาที่ของตนชัดเจนขึ้น ความสัมพันธ
ระหวางโลกธุรกิจและพิพิธภัณฑเปนไปในทางที่ดีขึ้นและมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากเวลาจะมีบทบาทในการกระชับ
ความสัมพันธดังกลาวแลว ยังมีปจจ
แ
ฝาย 
 
แนวโนมการการอุปถัมภในกิจก
 
สําหรับประเทศไทย มีการนํามาตราการการลดหยอนภาษีมาแลว เชน  
 
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 4
 

                                                 
76 Source: http://www.admical.asso.fr/fullarticlepage.asp?newsID=595&public=true&contentid=112 

h/publish/21455.0.html  77 Source : http://www.rd.go.t
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ตามกฎหมายฉบับนี้  คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา หมายรวมถึง คาใชจายสําหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาใหความ
็นชอบ และเปนคาใชจายสําหรับรายการดังตอไปนี้  

รพรอมที่ดิน หรือที่ดินใหแกสถานศึกษา เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา  

ัสดุ

รอบคลุมถึงกิจการทางพิพิธภัณฑและกิจการทางวัฒนธรรม
ื่นๆ  

ดี

o ัชญาหลักของสถาบันและการรับเงินสนับสนุนจาก

ี่ยน

ัฒนธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 

เห

(1) จัดหาหรือจัดสรางอาคาร อาคา

(2) จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา แบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนว
อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหแกสถานศึกษา ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด 

ถาหากวา สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตินั้นอยูไมอยูในขายของโครงการขางตน ก็ถึงเวลาแลวที่ทางสถาบันนาจะ
เปนตัวตั้งตัวตีใหมีการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวใหค
อ

ในกรณีที่สอง หากวา สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตอิยูในขายของกฎหมายดังกลาวแลว ก็ถือวาเปนเรื่องที่นายิน
อยางยิ่ง ฉะนั้น บทบาทและกลยุทธในดานการอุปถัมภของสถาบันในอนาคต ควรจะเนนไปที่  

 การจัดทํานโยบายเพื่อการอุปถัมภที่คํานึงถึงสมดุลยของปร
ภาคเอกชน (ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการจัดทําจรรยาบรรณในดานการอุปถัมภดวย)   

o เปนตัวแทนและผูนําในดาน การประชาสัมพันธผลประโยชนดังกลาวกับภาคเอกชน สงเสริมใหมีการแลกเปล
ขอมูลลขาวสารระหวางโลกธุรกิจเอกชนและกิจการพิพิธภัณฑ   

เรียกไดวา สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติควรจะเปนสถาบันตนแบบของการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในงาน
ว
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บทที ่6: โครงการการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถาน ดู เก บรองลี่  
(พิพิธภัณฑสถานแหงศิลปะและชาติพันธุของอารยธรรมนอกยุโรป) 

 
บทนํา 
 
ในวงการพิพิธภัณฑฝร่ังเศสปจจุบันนี้ คงไมมีใครที่จะไมรูจัก โครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี (Musée du Quai 
Branly) ที่มีหมายกําหนดการเปดอยางเปนทางการในตนป คศ. 2006 โครงการนี้เปนโครงการที่ใหญ ทั้งในดาน การใชเง
ลงทุนและ  จํานวนบุคคลากรที่เขารวมโครงการตั้งแตเริ่มกอตั้ง หรือแมกระทั่งเนื้อหาและกิจการของพิพิธภัณฑนั้นก็กว
มากแล

ิน
าง

ะหนาสนใจอยางยิ่ง  
 

ิธภัณฑที่อยูในชวงโครงการ 
การศ
โครง ถือ
ไดวาเป
 
นอกจาก ชวงนี้อยางละเอียด   โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ของ ก
 

o กําเนิดของโครงการมาจากดําริของผูนําประเทศ  มีการใชเงินลงทุนที่สําคัญ 
o ที่ตั้งของทั้งสองโครงการอยูในเมืองหลวง และอยูในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตและวัฒนธรรมของ

เมือง 
o สถานะทางกฎหมายของพิพิธภัณฑทั้งสองเปนองคการอิสระ 
o เนื้อหาของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะเกี่ยวกับชาติพันธุวิทยา โดยมีการเนนมิติทางประวัติศาสตรและสังคม ซึ่งก็

คลายกับพิพิธภัณฑผูคนและดินแดนในอุษาคเนยของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติของไทย แตอาจจะ
ตางกันตรงที่วา ทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี นั้น จะใชวัตถุที่อยูในคอเลคชั่นเปนตัวส่ือเนื้อหา สวนทางฝายไทย
จะจัดทําเปนมีเดียตางๆ เพื่อการสื่อเนื้อหา (ตามความเขาใจของผู วิจัยตอโครงการพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาติ) 

o โครงการของพิพิธภัณฑทั้งของฝรั่งเศสและของไทย ตองการเปนองคกรที่ใหและสงเสริมความรู รวมทั้งตองการที่
จะเปนสถานที่ที่เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู  นอกจากนี้พิพิธภัณฑทั้งสองยังมีความตองการที่จะเปนศูนยกลาง
การเรียนรูอารยธรรมตางๆ โดยทางฝายฝร่ังเศสตองการเปนผูนําของการเรียนรูอารยธรรมตางๆในโลก 
นอกเหนือจากอารยธรรมยุโรป78  สวนฝายไทยตองการเปนผูนําของการเรียนรูอารยธรรมอุษาคเนย  (อาจกลาว

                                              

การที่ไดมีโอกาสศึกษา โครงการพิพิธภัณฑนี้ นับเปนส่ิงที่มีปนประโยชนอยางยิ่งตอสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
ของไทย  ทั้งนี้เพราะวา ไมบอยครั้งนักที่นักวิจัยภายนอกจะไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลของพิพ

ึกษาในสวนนี้จะไมอาจบรรลุผลไดเลย หากทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีไมไดตองการที่จะแสดงความโปรงใสของ
การ โดยการรวบรวมและนําเสนอขอมูลของโครงการที่สําคัญใสไวในเวบไซตของพิพิธภัณฑ  การกระทําดังกลาวยัง

ปรากฏการณใหมเลยทีเดียว น

นี้  มีปจจัยหลายประการที่ผูวิจัยตัดสินใจที่จะนําเสนอบทความใน
ความคลาย ันระหวาง โครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บรอง ล่ี และ พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติของไทย ดังเชน 

 

   
 ทั้งนี้เพราะวา ทางฝรั่งเศสกําลังมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑชาติพันธุยุโรปและเมดิเตอรเรเนียนที่เมืองมารเซยอยูแลว  โดยจะเปนการยาย
เลคชั่นของพิพิธภัณฑศิลปะและประเพณีพื้นบานที่ต้ังอยูที่ปารีสไปเปนสวนหนึ่งของโครงการ 
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ไดวา ทางฝรั่งเศสตองการเรียนรูอะไรที่คอนขางไกลตัว สวนของไทยตองการเรียนรูตัวเองและประเทศเพื่อนบาน
ใกลเคียง) 

o โครงการพิพิธภัณ ับองคกรหรือสถาบัน
พิพิธภัณฑอื่นๆในตางประเทศ หรือ เนนมิติระหวางประเทศ 
โครงการทั้งสองตองการที่จะใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนกิจการของพิพิธภัณฑเชนกัน 

 

ระการเแรก : เราสามารถเรียนรูวิธีการเริ่มจากศูนยนั้นเปนอยางไร79 (ปญหาพื้นฐานเบื้องตน การสรรหาปรัชญา

รงการกันอยางไร  เขาจัดกิจกรรมอะไรในระหวางโครงการและประชาสัมพันธ
รงการอยางไร....ซึ่งทางฝายไทยสามารถนําผลการศึกษานี้ไปเปรียบเทียบ และปรับใชกับการดําเนินงานของฝายไทยได 

เปนมา กําเนิดและปรัชญาของ

o ี่ 5 จะเปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับกิจการของพิพิธภัณฑในอนาคต อยางไรก็ตามในสวนนี้จะใหจะ
ตรงกับผูที่จะมาใชบริการในดานตางๆของ

o 

     

ฑทั้งสองทั้งของไทยและฝรั่งเศส มีนโยบายเปดกวาง  ในการทํางานก

o 

ความคลายกันประการสุดทายและนาสําคัญที่สุด คือ พิพิธภัณฑทั้งสองอยูในสถานะโครงการ  
 
การที่ไดมีโอกาสศึกษาพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีในสถานะโครงการจะมีผลดี 2 ประการคือ 
 
ป
พื้นฐานของโครงการ และการแปรปรัชญาเปนโปรแกรมกิจการของพิพิธภัณฑ) 
 
ประการที่สอง : แมวาโครงการทางฝายฝรั่งเศสนี้ดําเนินการมากวา 4 ใน 5 ของระยะเวลาของโครงการแลว80  สวนของไทย
นั้นเพิ่งเริ่มเพียง 1 ใน 5 ของระยะเวลาที่คาดไว81 การศึกษาโครงการของฝรั่งเศสที่อยูในระยะดําเนินการที่คืบหนากวาของ
ไทย ทําใหเราเรียนรูวา เขาดําเนินโค
โค
 
การนําเสนอสวนเนื้อหาของบทความนี้ แบงออกเปน 14 หัวขอใหญ โดยที่ 
 

o หัวขอที่ 1-4   จะเปนการนําเสนอตามลําดับเวลา เปนการแสดงถึงความ
โครงการ 
หัวขอท
กลาวถึงและเนนเพียงแตกิจการในสวนที่จะมีความสัมพันธโดย
พิพิธภัณฑ เชน สวนจัดแสดง สวนงานหอสมุดมีเดียเทค รวมทั้งกิจการดานการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย 
หัวขอที่  6 จะเปนการศึกษา Pavillon des Sessions ซึ่งเปนสถานที่ยุทธศาสตรของโครงการ 

                                            
าหรับโครงการพิพิธภัณฑการเรียนรูของไทยแลว ถือวาเปนกรณีศึกษาที่ดีที่สุดในชวงเวลานี้  

าของโครงการโดยรวมประมาณ 10 ต้ังแตเร่ิมมีแนวคิดในการจัดต้ังโครงการอยางเปนทางการในป คศ. 1996 จนถึง
นดการเปดพิพิธภัณฑในป คศ. 2006 (เดิมทีเดียวคาดวาจะเปดในปลายป คศ. 2004 ตนคศ. 2005 หากแตมีการลาชากวากําหนด
มีการขุดคนพบซากและวัตถุทางโบราณคดีในพื้นที่กอสรางของพิพิธภณัฑ รวมทั้ง การที่ตองมีการวางทอนํ้าเพื่อการบริโภคของเขต

79 สํ
80ระยะเวล ป 
หมายกําห
เนื่องจาก 

 เพื่อทดแทนทอนํ้าเดิมที่อยูในพืน้ที่กอสรางและการจัดทําระบบปองกันการแทรกซมึของนํ้าจากแมนํ้าแซนในสวนฐานของตัวอาคาใหม
พิพิธภณัฑ ) 
81 ป พศ. 2547 ถึง 2551  

84 
 



 
o 

ะชาสัมพันธ กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนากลุมผูชมในอนาคต นโยบายความรวมมมือกับองคกร

o รองล่ี ที่จะทําใหเห็นถึงขนาดของโครงการทั้งในดาน

 หัวขอที่ 14 เปนแผนภูมิลําดับเวลาของโครงการทั้งในชวงการเตรียมการและชวงปฏิบัติการ ซึ่งทําใหเห็นมิติของ

 
ประกอบดวย วิธีการทํางานของ

สวนงานจัดแสดง  ตัวอยางเงื่อนไขของการจัดแสดง เนื้อหาโดยละเอียดของสวนจัดแสดงในสวนทวีปเอเชีย (รวมทั้ง

บันทึกการสํารวจ 82 (Carnet de voyage) 
สามชุด สําหรับ เด็ก เยาวชน และผูใหญ ซึ่งจัดทําโดยพิพิธภัณฑดู เก บรองล่ี เพื่อแจกจายใหแกผูเขาชม ในสวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ุ: ภาพประกอบทุกภาพในบทความสวนนี้มาจากเวบไซตของพิพิธภัณฑสถาน ด  ู เก บรองลี่ (http://www.quaibranly.fr/) 

หัวขอที่ 7-12 จะเปนการศึกษาถึงกิจกรรมดานตางๆของพิพธิภัณฑ ดู เก บรองล่ีในระหวางโครงการ ทั้งใน
ดานการปร
ตางๆทั้งในและตางประเทศ การหาผูอุปถัมภและการจัดตั้งสมาคมเพื่อนพิพิธภัณฑ.... 
หัวขอ 13 จะเปนขอมูลตัวเลขของโครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บ
การลงทุนและอาคารพิพธิภัณฑ 

o
เวลาในแตขั้นตอนที่สําคัญในระหวางการดําเนินงาน 

ภาคผนวกของบทความจะมีความนาสนใจไมยิ่งหยอนไปกวาสวนเนื้อหาเชนกัน อัน

ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในอุษาคเนย) ซึ่งส่ิงที่นาสนใจในสวนนี้คือ การศึกษาวา ฝร่ังเขามองเราอยางไรและ
เขาใชวิธีการใดในการนําเสนอ สวนสุดทายของภาคผนวกจะเปนตัวอยาง 

Pavillons de Sessions83 โดยทางผูวิจัยไดจัดแปลเปนภาษาไทย เอกสารตัวอยางทั้งสามชุดดังกลาวนั้นเปนตัวอยาง
ที่ชัดเจนที่สุดของการถายทอดองคความรูเชิงวัฒนธรรม (La Médiation culturelle) ใหแกกลุมผูชมที่หลากหลาย
ในกิจการพิพิธภัณฑ

 
 
 
 

หมายเหต
 
 
 

                                                 
82 ดูร ยดในหัวขอ 8.1.  
83 พื้นที่จัดแส

ายละเอี
ดงสวนหนึ่งของวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภณัฑ ดู เก บรองล่ี ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ ลูฟท 

ของบทความ) (รายละเอียดอยูในหัวขอที่ 6 
85 

 



 
1. ความเปนมา : ปญหาทีส่ั่งสมของพพิิธภณัฑมนษุยวิทยา และพิพธิภัณฑศิลปะอาฟรกิาและโอ
เชียเนีย
 
พิพิธ
งานคนค ังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเนนไปทางการศึกษาสังคม เพศ ระบบครอบครัว 
อําน
อันรวมถึ เทคนิค... วัตถุที่เคยจัดแสดงในสวนจัดแสดงถาวรไมไดรับ
โอกาสที่ควรในการถายทอคความงามและองคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของมัน รวมทั้งวัตถุที่อยูในคลงัก็มิไดมีโอกาสใน
การ
 
สําห
ใหข
ของ
โพน
วัฒน
ขึ้นเพ  (Exposition coloniale) ในป คศ. 1931 ซึ่งเดิมเรียกกันวาเรือนอาณานิคม (le Palais des 

olonies ) มีการจัดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญทางเศรษกิจของประเทศอาณานิคม เชน การผลิตยางพารา ยาสูบ...การ
ัดแสดงที่มีเนื้อหาเชนนี้มีอยูจนถึงการเปลี่ยนแปลงโดยนายมาลโรซ ซึ่งเปนผูนําแนวคิดแบบ universalisme มาปรับปรุง
นพิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนีย   แตเนื้อหานั้นจะออกไปทาง สุนทรียศาสตร (esthétique) มากกวาการ
ําเสนอเพื่อใหขอมูลวัตถุ 

ึงเห็นไดวา ปรัชญาและแนวคิดของพิพิธภัณฑทั้งสองนั้นคอนขางที่จะไมทันตอสมัยนิยมอีกตอไป แมวาพิพิธภัณฑทั้ง
องจะมีวัตถุจัดแสดง แตยังขาดการนําวัตถุมาเปนส่ือในการศึกษาคนควาวิจัยและในการเผยแพรความรู
าที่ควร  นัน่จึงเปนหนึ่งในเหตุผลที่สําคัญในการจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีขึ้นทดแทน ซึ่งจะเห็นในสวน
ัดๆไปวา วัตถุกลายเปนหัวใจที่สําคัญของกิจการพิพิธภัณฑ 

โดยสังเขป 

ภัณฑมานุษยวิทยา(Musée de l’Homme) นั้นเริมมีปญหาทั้งในดานกําลังคนและงบประมาณกวา 20 ปมาแลว  
วาและวิจัยทางมานุษยวิทยาในชวงหล

าจ ชนชั้น...การศึกษาในแนวทางเชนนั้นทําใหพิพิธภัณฑมานุษยวิทยาลืมนึกถึงและใหความสําคัญกับตัววัตถุ 
งการศึกษาตัววัตถุในดานตางๆ ไมวาจะเปน วัสดุ 

ออกมาจัดแสดง 

รับพิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนีย  ( Musée des Arts africains et océaniens )นั้นมีปญหาในเรื่องการ
อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑแหงนี้  เพราะวา ภาพพจนของพิพิธภัณฑยังคงเกี่ยวพันกบัประเทศอาณานิคมเกา
ฝรั่งเศส  แมวาจะมีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแลวก็ตาม จากเปนพิพิธภัณฑอาณานิคม มาเปนพิพิธภัณฑฝร่ังเศส
ทะเล จนกลายมาเปนพิพิธภณัฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนีย  ตามความประสงคของอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ธรรม นาย อังเดร มาลโรซในชวงทศวรรษที่ 1960  รวมทั้ง สถาปตกรรมที่เปนที่ตั้งที่ของพิพิธภัณฑนั้นเปนตึกที่สราง
ื่อนิทรรศการอาณานิคม
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2. กําเนิดโครงการอยางเปนทางการ 

หมเพื่อศิลปะและวัฒนธรรมแรก (Arts premières)85 โดยเสนอใหมีการรวมวัตถุในคอเลคชั่นจาก
ิพิธภัณฑสถานแหงชาติศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนีย (Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie-MNAAO)

 
การมีการศึกษาถึงปญหาตางๆเชิงวิชาการขางตนอยางจริงจังนั้น แทจริงแลวเปนผลของการริเริ่มโดยสวนตัวของผูนําทาง
การเมือง  เพราะวา โครงการพิพิธ ดู เก บรองล่ีนั้นเปนดําริของประธานาธิบดี จาคส ชีรัค84     
 
ในปคศ. 1995 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการยกฐานะของศิลปะแรกในวงการ
พิพิธภัณฑของฝรั่งเศส คณะกรรมการนี้มีนาย Jacques Friedmann เปนประธานมีผลสรุปในป คศ. 1996 เห็นควรที่จะมี
การจัดตั้งพิพิธภัณฑใ
พ
และจากสวนปฏิบัติการชาติพันธุวิทยาของพิพิธภณัฑมนุษยวิทยา (Musée de l'Homme)  
 

พิพิธภัณฑสถานแหงใหมที่นี้จะมีสถานะเปน องคการอิสระ (établissement public) ที่ภายใตการดูแลกระทรวง
วัฒนธรรมและการสื่อสารกับกระทรวงศึกษาธิการและการวิจัย  รวมทั้งเปนองคการภายใตการสนับสนุนอยางเปนทางการ
ของ UNESCO ดวย  

                                                 
84 การที่ประธานาธิบดีของประเทศมีดําริโครงการพิพิธภัณฑฯโดยสวนตัวนั้น สามารถอธิบายได 2 ประการ คือ  

o ประการที่หนึ่ง จัดเปนเรื่องของ ธรรมเนียมนิยม ในเรื่องความสัมพันธระหวางอํานาจทางการเมืองและกิจการวัฒนธรรม ใน
ฝร่ังเศสแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากกษัตริยมาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเปนผูนํา
ประเทศ  ผูที่กุมอําน
วัฒนธรรม สําหรับใ

าจทางการเมืองจะมีสวนรวมในกิจการทางวัตนธรรมของประเทศเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางสถานที่ทาง
นสาธารณรัฐที่ 5 มีผลงานการสรางสถานที่เพื่อกิจการวัฒนธรรมที่สําคัญ เชน ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม จอรจ 

ปอมปดู ซ่ึงเปนโครงการภายใตการดําริของประธานาธิบดี จอรจ ปอมปดู หรือจะเปน การปรับปรุงพิพิธภณัฑและสรางประมิดแกวที่

  เปนต

มศิลปะวัตถุอาฟริกาตัวยงเลยทีดียว ยังเคยมีกรณีขาวอื้อฉาวกัน 
เมื่อครั้งที่ทานใหสัมภาษณผานโทรทศัน  ภายในฉากที่เปนสวนหนึ่งของที่พํานักของทาน มีประติมากรรมอาฟริกาช้ินหนึ่งตั้ง
ประกอบอยู ภายหลังการใหสัมภาษณในครั้งนั้น ฝายแวดวงพิพิธภัณฑในระดับนานาชาติ รวมทั้ง ICOM ไดรวมตัวกันประนามวา 
ประติมากรรมรูปนั้นเปนวัตถุที่ถูกขโมยและสงออกจากประเทศที่มาโดยผิดกฏหมาย สวนฝายประธานาธิบดีไดมีแถลงการณกลับวา
เปน ของขวัญที่ไดมาจากความสัมพันธทางการฑูต อยางไรก็ตาม ทานก็ไดบริจาคประติมากกรมรูปนั้นคืนใหแกพิพิธภณัฑสถาน
แหงชาติของบามาโก ประเทศมาลีซ่ึงเปนประเทศที่มาของวัตถุดังกลาว จะเห็นไดในสวนถัดๆไปของบทความวา ประธานาธิบดี ชีรัค 
จะเขามามีสวนรวมบอยครั้งในกิจการของโครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ไมวาเขารวมงานเลี้ยงรับรองแกประเทศผูใหยืมวัตถุเพื่อ
การจัดแสดง หรือแมกระทั่ง เขาชมผลงานการปฏิสังขรณวัตถุช้ินเอกๆ เปนตน  

 เปนช่ือที่ประธานาธิบดีชีรัค และคณะทํางานของโครงการในชวงแรกๆ ใชในการแถลงการณจัดตั้งโครงการ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการใชคํา
 ศิลปะด้ังเดิม (Art Primitif) ที่มีนัยทางลบ แตอยางไรก็ตาม คําวา ศิลปะแรกนั้นก็ไมเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมทั้งฝายชาตินิยม ดวย
ตุผลที่วาคําวา ศิลปะแรก นั้นทําใหดูเหมือนวาเปนศิลปะที่เกิดขึ้นกอนศิลปะอื่น กอนอียิปต ซ่ึงในความเปนจริงแลวยังไมมีหลักฐานใดที่
สูจนได  นอกจากนี้สําหรับคนยุโรป คําวา ศิลปะแรกนั้นจะทําใหเขาใจถึงศิลปะกรีกมากกวา ฉะนั้น เพื่อเปนการตัดปญหาในขอถกเถียงที่ไมมี

  คณะบริหารโครงการพิพิธภัณฑฯจึงสรุปเอาชื่อสถานที่ที่ต้ัง ที่อยูริมทาบรองลี่ (Quai du Branly) ขางแมนํ้าแซน มาเปนช่ือของ
พิธภณัฑแทน  

หนาพิพิธภณัฑลูฟท  การสรางโรงอุปรากรที่บาสตีย การสรางหอสมุดแหงชาติที่ใหม...ลวนแลวแตเปนโครงการของประธานาธิบดี 
ฟรังซัวส มิแตรองด น 

o ประการที่สอง การที่ประธานาธิบดี ชีรัค เลือกที่จะสนับสนุนโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรมอาฟริกา....นั้น เปนความ
สนใจสวนตัวของประธานาธิบดีอยูแลว รวมทั้งทานยังเปนนักสะส
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เนื้อหาของพิพิธภัณฑจะเกี่ยวกับชาติพันธุตางๆนอกยุโรป ไดแก อาฟริกา เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกา  และมี
รัชญาพื้นฐานคือ อนุรักษและจัดแสดงวัตถุในคอเลคชั่น รวมทั้งพัฒนาการคนควาวิจัยและการศึกษา86  

ุมัติใหใชพื้นที่สวนหนึ่งใน
ิพิธภัณฑลูฟร หรือตอมาคือ Pavillon des Sessions  เพื่อจัดแสดงวัฒนธรรมวัตถุชิ้นเอกของทวีปอาฟริกา เอเชีย โอเชีย

ป
 

ภายในปเดียวกันคณะรัฐบาลมีมติอยางเปนทางการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีและอน
87พ

เนีย88และอเมริกา ในระหวางโครงการ 
 
 
3. ปรัชญาของโครงการ89 
 
 

อาจจะพอสรุปปรัชญาของโครงการพิพิธภัณฑที่เปนหัวใจสําคัญ อันจะมีผลตอการวางโปรแกรมการจัดแสดง การจัด
ี้

ตร 
 

กการใชศาสตรเชิงวิชาการ
อื่นๆ
นานแลว ืองใจ
ใหแกเจา
 
ฉะนั้น ก
ตระหนัก ศทางออมใหเห็นวา นักวิชาการและภัณฑารักษของฝรั่งเศสไมไดมอง
วัฒน
 
 
 

           

กิจกรรม ตางๆของพิพิธภัณฑในอนาคตไดดังน  
 
3.1. มิติประวติัศาส

พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะเนนมิติทางประวัติศาสตร (Dimension historique) เพิ่มเติมขึ้นจา
 (ชาติพันธุวิทยา มานุษยวิทยา...) ในการศึกษาและนําเสนอวัฒนธรรมตางๆ   เนื่องจาก มีประเด็นถกเถียงกันมาชา

ถึงนําหลักเชิงวิชาการตางๆมาศึกษาวัฒนธรรมอื่นๆ โดยลืมสนใจมิติทางประวัติศาสตร ทําใหสรางความเค
ของวัฒนธรรม 

ารคาํนึงถึงมิติทางประวัติศาสตรนั้นเปนเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะสําหรับประเทศในอาฟริกา เพราะวา การ
ถึงแงมุมดังกลาวเปนเสมือนการประกา

ธรรม อาฟริกาวาเปนวัฒนธรรมที่ไมมีประวัติศาสตร เหมือนกับในอดีตที่ผานมาอีกตอไป 

                                      
เอียดในสวนปรัชญาของโครงการ 

เอาศิลปะอาฟริกา โอเชียเนีย อเมริกา..เขาจัดแสดงในพิพิธณฑลฟูทนั้นกอใหเกิดประเด็นถกเถียงอยางกวางขวางถึงความเหมาะสม

86 ดูรายละ
87 การนํา   

 

ฑ ดูเกบรองลี่ ที่ Collège de France, วันที่ 27 มิถุนายน คศ. 2001 

จากแวดวงศิลปะและพิพิธภณัฑในฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยางยิ่งจากฝายชาตินิยม บางก็วา ศิลปะเหลานั้นควรหรือที่จะเทียบเทาผลงานชิ้นเอก
อยาง โมนาลิซา ของ ดาวินชี หรือประติมากรรมของ ไมเคิลแองเจโล...ที่มีความเกาแกมากกวา มีความปราณีตในการสรางสรรคมากกวา.....
และหาวาเปนการนําเอาศาสตรวิชาทางประวัติศาสตรศิลปะไปใชเพื่อเปนเครื่องมือทางการเมืองของประธานาธบิดี  
88 หมายรวมถึง  Melanesia  Polynesia  Australia และ  Insulinde (Indonesia, Malaisie, Philippines) 
89 บทแถลงการณของ นาย Stéphane Martin (ประธานอํานวนการพิพิธภัณฑ ดูเกบรองลี่),  เอกสารสรุปการแถลงการณความคืบหนาของ
โครงการพิพิธภัณ

88 
 



 
3.2. เพื่อผลประโยชนทางวิชาการ 

นไปเพื่อ
ระโยชนในหลายดาน เชน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ  ประโยชนทางสังคมและทางการเมือง   ตัวอยางเชน ใน

ยในประเทศเปนอันดับแรก  สวนผลประโยชนทางการศึกษาคนควาทางวิชาการนั้น
าทีหลัง  

ึ ัฒนธรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะตัว  วัฒนธรรมเปนเสมือนอาณาจักรหนึ่งที่เปน
อกเทศ (champ culturel)   ผูศึกษาจะตองใชศาสตรในแตละแขนง (มานุษยวิทยา ชาติพันธุวิทยา พิพิธภัณฑวิทยา 

ลี่ 
ในเชิงทางวิชาการ (ความสําคัญของวัตถุกับวัฒนธรรม) ตามที่ไดเคย

ลาวไวขางตน ประเด็นทางวิชาการนั้นเปนสาเหตุแรกที่กอใหเกิดโครงการนี้ขึ้น  แตเปนที่แนนนอนวา โครงการนี้
มมาดวย ซึ่งจะกลาวตอไป 

 

รัชญาที่เปนหัวใจของกิจการของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี นั้นคือ การเปนองคกรเพื่อประโยชนสาธารณะ               

 โดย

ิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะไมใชแคเปนสถานที่ที่มีเพียงแคการนําเสนอ  แตเปนองคกรที่ตื่นตัวอยูเสมอและพรอมที่จะมี
วนรวมกับกิจกรรมและการอภิปรายในหัวขอตางๆของสังคม  ทั้งในดานเชิงวิชาการ วัฒนธรรมและสังคม 

 
ลิตเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ  หมายรวมถึง พิพิธภัณฑจะจัด

รรศการชั่วคราวประมาณ 10 ชุดตอป มีการผลิตหนังสือทางวิชาการและสิ่งพิมพอื่นๆจํานวนมาก จัดทําโครงการรวมมือ
ร

 
พิพิธภัณฑในประเทศอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการนําเสนอวัฒนธรรมอื่นๆ (représentation du monde) มักจะเป
ป
กรณีของสถาบันวัฒนธรรมในแคนนาดาไดเปดสวนการจัดแสดงอารยธรรมอินุย (inuit) ในแคนนาดา หรือกรณีของ
พิพิธภัณฑในออสเตรเลียที่นําเสนอวัฒนธรรมของชาวอะบอริจิน (aborigène)  ทั้งสองตัวอยางนี้จะเปนการเนนที่
ผลประโยชนทางการเมืองและสังคมภา
ม
 
แตสําหรับฝร่ังเศส    การศกษาทางว
เ
สุนทรียศาตร โบราณคดี ภาษาศาสตร...) เปนพาหนะเพื่อที่เขาไปในอาณาจักรนั้น  การจัดตั้งพิพิธภัณฑดูเกบรอง นั้นเปน
ผลจาการสังเกตและเห็นถึงประเด็นที่ถูกมองขาม
ก
ยอมมีผลพลอยไดอื่นๆติดตา

 
3.3. เนนการบริการสาธารณะ การคนควาวิจยัและการศึกษา และการสงเสริมการเผยแพรองค
ความรู 
 
ป
(dimension publique) เพื่อการคนควาวิจัยและการศึกษา (dimension de recherche et d’enseignement) และเปน
องคกรแหงการสงเสริมองคความรูที่มีอยู (dimention de restitution) ผาน การจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมตางๆ 
อาจกลาวไดวาเปน การส่ือสารองคความรู ( communication des connaissances) 
 
พ
ส

นโยบายของพิพิธภัณฑ จะเนนที่การผ
นิท
ะหวางประเทศ การจัดทํากิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่... 
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แผนภาพขางลาง เปนการสรุปปรัชญาพื้นฐานของโครงการ 
 

 
 เนนมิติทางประวตัิศาสตร 

- เปนสถาบันเพื่อประโยชนสาธารณะ 
- เพื่อการการคนควาวิจัยและการศกึษา 
- เพื่อการสงเสริมและสื่อสารองคความรู 

มีวัตถุเปนศูนยกลาง 

ผลประโยชน
ความหลา
ประยุกต

ทางวิชาการมาเปนอันดับแรก : 
กหลายของศาสตรตางๆ ที่นํามา
ใชเพื่อนําเสนอเนื้อหา หรอื สห

วิทยาเพื่อการศึกษาวัตถ ุ

 
 

 

 
ผลพลอยไดอื่นๆ 
 

การจัดแสดง 

งาน Médiathèque , Bibliothèque, Mult
และสื่อสิ่งพิมพ 

imedia 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมในหอประชุมและสวน 

กิจกรรมทางการศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ 

เปนที่แนนอนวา  แมวาคณะทํางานของโครงการพิพิธภัณฑ จะเนนยํ้าถึงปรัชญาพื้นฐานทั้งสามของโครงการ แตก็ทําใหอด
คิดถึงผลพลอยไดอื่นๆไมได ซึ่งอาจพอสรุปไดดังนี้ 
 
ประเทศฝรั่งเศสเปนที่ประสบปญหาแนวคิดแบงแยกสีผิว (Racisme)  คนฝร่ังเศสที่มีเชื้อสายอาฟริกาหรือจากประเทศอาณา
นิคมเกาของฝรั่งเศสมักจะประสบปญหาในการมีสวนรวมในสังคม นโยบายเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี 
นอกจากจะมีเปาหมายทางการศึกษาแลว ผลพลอยไดที่สําคัญอีกประการคือทางการเมือง การจัดตั้งพิพิธภัณฑแหงนี้เปน
สมือนเปนสัญลักษณที่ยิ่งใหญของการยอมรับวัฒนธรรมแมเ  (อาฟริกา...) ของคนฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายอื่นๆ  พิพิธภัณฑแหง
ี้จะเปนพื้นที่สาธารณะที่จะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ละคร ดนตรี การเตนรํา...)ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาพิพิธภัณฑ 
ําใหคนฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายอื่นๆรูสึกภูมิใจและไดรับการยอมรับ  
น
ท
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นอกจากนี้การที่เนื้อหาของพิพิธภัณฑนั้นครอบคลุมถึงวัฒนธรรมตางๆจากเกือบทั่วโลก กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
ื้อหาดัวกลาวสงผลตอ การกระตุนความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ  เพราะพิพิธภัณฑแหงนี้จะเนน

ความรวมมือจากประเ บรมบุคคลากร แมกระ
ทั้งในกลุมคณะทํางานโครงการ ไดมีการเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศในการใหความเห็นในแนวคิดพิพิธภัณฑ 

เน
ทศที่มาของวัตถุ ทั้งการจัดนิทรรศการ โครงการสํารวจ คนควาวิจัย การอ

 
 

4. ชวงการเตรียมการโครงการเพื่อการจ ณัฑ 
 
ชวงการเตรียมการ (Pharse préparatoire) าปรัชญาพื้นฐานใหเปนรูปธรรม โดยผานการ
จัดทําโปรแกรมกิจการพิพิธภัณฑหรือ ันวา โครงการเชิงวิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม (Projet scientifique et c
 

ณะทํางาน 

านเบ้ืองตนเพื่อพิพิธภัณฑมานุษยวิทยา ศิลปะแ  
préfiguration du musée de l ’Homme, des Arts et des Civilisations) 
คณะทํางานนี้สวนใหญประกอบดวยนักวิชาการ นักมานุษยวิทยา นักชาติพันธ ษ  นักภาษาศาสตร นัก
ประวัติศาสตร นักประวัติศาสตรศิลปะ การทํางานจะเนนถึงการคัดเลือกหัวขอที่จะน
ตางๆที่พิพิธภัณฑแหงใหมจะจัดขึ้น...และในป คศ. 1998 มีการเปลี่ยนฐานะขอ
ประการจัดตั้งเปนนิติบุคคล พิพิธภัณฑ ดู เกบรองลี่ องคการอิสระ  
 
ประเด็นถกเถียงเชิงวิชาการของคณะทํางานเบ้ืองตน  

ประเด็นสําคัญหลายๆขอที่นาสนใจที่คณะทํางานเบื่องตนนํามาถกคิดในการหาผลสรุปเพื่อการนําเสนอเนื้อหาและเพื่อ
รอื่นๆของพิพิธภัณฑ  มีการตั้งคําถามตางๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุวิทยา  เชน  

ตรซึ่งแตกตางกันไปตามภูมิภาค (La combination entre profondeur 

ฐาน การแลกเปลี่ยน อํานาจ... 

                                                

ัดทําโปรแกรมพพิิธภ

นั้น แทจริงแลวก็เปนเสมือน การทํ
 ในวงการพิพิธภัณฑฝร่ังเศสมักเรียกก
ulturel-PSC) 

สถานภาพทางกฎหมายของค
 
ในป คศ. 1997  คณะทําง ละอารยธรรม90 (La mission de

ไดถือกําเนิดขึ้นและมีฐานะเปนสมาคม 
ุวิทยา ภัณฑารัก

ําเสนอ การหาแนวคิดของกิจกรรม
งคณะทํางาน โดยยกเลิกสมาคมและ

 
มี
การจัดทําโปรแกมกิจกา
 

• ทําอยางไรถึงจะสามารถแบงวัตถุที่จะนําเสนอเพื่อแสดงใหเห็นออกเปนกลุมวัฒนธรรมและในขณเะดียวกัน
สามารถที่จะเสนอมุมมองทางประวัติศาส
historique et contexte geopolitique) 

• ทําอยางไรจึงจะนําเสนอวัตถุที่จัดแสดง ในฐานะที่เปนหลักฐานที่จับตองได แตขณะเดียวกันจะตองนําเสนอให
เห็นความสัมพันธของวัตถุนั้นๆ กับส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมเดิมที่เปนผูผลิตวัตถุ  

• ทําอยางไรจะสามารถแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมถึง การไดรับอิทธิพลและการเผยแพรแนวความคิดและวัตถุ 
จากการอพยพ การลาอาณานิคม การเผยแผศาสนา รวมถึงการตระหนักถึงคําตอบที่หลากหลายตอคําถามที่
หลายๆสังคมมีรวมกัน เชน ความตาย ความตองการพื้น

 

 
90 เปนช่ือที่ใชกันในชวงนั้น กอนที่จะไดช่ือ Quai du Branly อยางเปนทางการ 
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จะเห็นไดวานี่เปนตัวอยางการทํางานที่นาสนใจ เพราะมีการรวมตัวกันของน าการในหลายแขนงในการ
ถกเถียงหาขอสรุปทางวิชาการอยางจริงจงั นอกจากนี้ ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือ กอนที่ทางคณะทํางาน
เบื้องตนฯจะไดผลสรุปออกมาเปนโปรแกรมกิจการตางๆของพิพิธภัณฑ ไดมีการจัดทําการสํารวจในรูป
แบบสอบถามสงไปตามพิพิธภัณฑที่เกี่ยวเนือ่งกับชาติพันธุวิทยาในประเทศฝรั่งเศสและตางประ

 การวิจัยเนื้อหา 
 

ักวิช

เทศ ใน
หัวขอเกี่ยวกับมุมมองตางๆเชิงวิชาการรวมทั้งกิจกรรมที่เปนไปไดของโครงการดวย 

ในที่สุดในชวงนี้คณะทํางานฯไดสรุปหลักการการทํางานของโครงการพิพิธภัณฑดังนี้คือ การทํางานในแนวดิ่งซึ่งจะ

หร ดค

 
 

ตาขายลักษณะการทํางานของพิพิธภัณฑดู เก บรองล่ี91 

 
 

 

เปนการทํางานในสวนของเนื้อหา โดยคณะทํางานจะเปนนักวิชาการ และสวนงานที่สองจะเปนกิจการตามแนวขวาง
ซึ่งจะประกอบดวยสวนงานยอยๆ ือโปรแกรมกิจการที่จะมาสนับสนุนและสอ ลองกับการทํางานในสวนเนื้อหา  
ดูภาพประกอบขางลาง 

อาฟริกา เอเชีย อเมริกา 

กิจกรรมตามแนวขวาง 

โอเชียเนีย 

9

พ
ม

 
 

งานสวนจัดแสดงถาวร 
นิทรรศการชั่วคราว กิจกรรม
การศึกษาและวัฒนธรรม 
 

                                                
ะหจากบทแถลงการณของนาย Philippe DESCOLA, ศาสตาจารยประจํา Collège de France และ1 วิเครา  สมาชิกกรรมการบริหาร

ิพิธ  ดู เก บรองล่ี, เอกสารสรุปการแถลงการณความคืบหนาของโครงการพิพิธภัณฑ ดูเกบรองลี่ ที่ Collège de France, วันที่ 27 
ิถุนายน คศ. 2001 
ภณัฑ

งานอนุรักษวัตถุในคอเลคชั่น 
 (Conservation) 

งาน Doumentation 
( Médiathèque) 

งาน นควาและการวิจัย ค
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น ัก

ัติไดดี (fonctionnelle)  และมี
งบประมาณพอ (budgetaire)92 

 

scientifique ส่ิงที่ าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ หล การในการตัดสินใจ
ในแตละขั้นตอนของโครงการของผูบริหารพิพิธภัณฑคือ 
การหาสมดุลยของสามสิ่ง ตระหนักถึงหลักวิชาการ 
(Scientifique) นํามาปฏิบ

fonctionnelle budgetaire

5. จากโปรแกรมสูกิจการ

5.1. สวนงานการจัดแสดง 
 
กิจ ิพิธภัณฑแบงออกเปน สวนจัดแสดงถาวร และนิทรรศการชั่วคราวที่จะมีขึ้นเมื่อพิพิธภัณฑ
เปดอยางเปนทางการ 
 
 งอิง (Plateau de référence) หรือ สวนจัดแสดงถาวร 
 
ส่ิ ที่จะมีการจัดเตรียมโปรแกรมตางๆเพื่อโครงการพิพิธภัณฑ  อันหมายรวมถึง การหาแนวคิด
เพื่อ ร คือ การสํารวจและศึกษากลุมผูชม 
 
การสํา าย 
 
มีการ ิจัยหลายชุด เชน 
 

็นของผูชมตอการจัดนิทรรศการ ซึ่งนําโดย นาย Yves Le Fur ภัณฑารักษพิพิธภัณฑศิลปะ     
อาฟริกาและโอเชียเนีย 

 

 

 
 
 

การในสวนจัดแสดงของพ

5.1.1. พ้ืนที่อา

งที่นาสนใจอันดับแรก กอน
จัดทําสวนจัดแสดงถาว

รวจกลุมเปาหม

ศึกษาผูชม โดยใชผลการว

o การวิจัยความเห

                                                
92 สังเคราะหจากบทแถลงการณของ นาย Stéphane Martin (ประธานอํานวนการพิพิธภัณฑ ดูเกบรองลี่),  เอกสารสรุปการแถลงการณความ
ืบหนาของโครงการพิพิธภัณฑ ดูเกบรองลี่ ที่ Collège de France, วันที่ 27 มิถุนายน คศ. 2001 ค
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o การสํารวจกลุมผูชมที่มาเย่ียมชม Pavillon des Sessions93 ที่พิพิธภัณฑลูฟร โดยเปนการวาจางองคกรเพื่อการ

สํารวจความคิด

ึ่งผลการวิจัยทั้ ละพอสรุปถึง ควา

 ปจจุบันนี้ ผูชม  (คนฝรั่งเศส ปคศ. 2004) ไมชอบที่ถ ี่จะรับความรูตางๆ
แบบที่มีการปอนใหหรืออธิบายจนหมดเปลือก (vulgarisation)  แตความตองการผูชมนั้นจะออกไปในลักษณะ 

ูล (demade d’i ดวยตัวเอง  
 

 ผูชมนั้นมิไดตองการองคความรูที่บงบอกถึงความจริงทั้งหมด (simulacre) แตตองการสารที่เปนเสมือนเครื่องชวย
เพื่อการวิเคราะห (assistance à l’analyse) ตอดวยตัวเอง 

แสดงที่สามารถใหขอมูลอยางลึกซึ้งถึงความหมาย (sens) ตางๆและสิ่งแวดลอม 
(contexte) ดั้งเดิมซึ่งเปนที่มาของวัตถุ มากกวาที่จะตองการการจัดแสดงแบบมีแตการบรรจุขอเท็จจริงทั้งหมดที่

ี
กเขาสามารถตั้งคําถามได และเพื่อเปนการหาคําตอบดวยตัวเอง พื้นที่จัดแสดงควรจะมีการเตรียม

เครื่องมือตางใหแกผูชม  สําหรับผูชมแลว  ตูกระจกที่บรรจุวัตถุหรือเนื้อหาในพื้นที่จัดแสดงนั้น เปนเพียง

ทสรุปแนวคิดเพ่ือการจัดแสดงและความสัมพันธระหวางสวนจัดแสดงถาวรและกิจการอื่นๆของพิพิธภัณฑ 

ณะทํางานในสวนการจัดแสดงได สรุปแนวคิดภายหลังการศึกษาวิจัยกลุมผูชมดังนี้  

ารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี จะตองไมเหมือนกับการจัดแสดงที่ผานๆมาที่มีลักษณะ “ฉันจะแสดงใหคุณ
เห็น
หรือมาก )  พิพิธภัณฑไมใชสถานที่เพ่ือการใหความรูแบบเบ็ดเสร็จอีกตอไป หากแตเปน
สถานที่ทางสังคมเหมือนสถานที่อื่นๆ ที่พลเมืองสามารถใชพิพิธภัณฑเสมือนเปนเครื่องมือเพื่อประกอบการ
ตีความหมาย (outil interprétatif) 
 

เห็น SOFRES  
 
ซ งสองมีความสอดคลองกันแ มคิดเห็นของผูชมตอการจัดนิทรรศการไดดังนี้  

ูกมองวาไมใชผูเชี่ยวชาญและไมตองการท
 

nformation) ตอการสืบหาขอม

 
 ผูชมคาดหวังกับการจัด

ใสรวมกันไว   
 

 ผูชมไมไดตองการที่จะใหมีการจัดแสดงแบบทั่วไปและเสร็จส้ิน ณ ตรงนั้น แตตองการที่จะใหพื้นที่ที่จะจัดแสดงม
สวนทําใหพว

จุดเริ่มตนในการสัมผัสและรูจักกับวัฒนธรรมอื่นๆเทานั้น 
 

 
 

บ
 
ค
 
ก

..หรือฉันจะจัดแสดงถึงอะไรบางอยางที่คุณไมรูจัก” หรือแนวคิดที่จะจัดแสดงวัตถุเพื่อใหเห็นวา วัตถุนี้ประหลาด
จากตางแดน (exotisme

                                                 
93 รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในหัวขอที่ 6 
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ทาง
นั้นหมาย ัตถุ เอกสาร เทปบันทึกเสียง ภาพถาย ภาพยนตร) ของพิพิธภัณฑทั้งที่อยูในสวน
ัดแสดงและในคลังเก็บวัตถุ แตจะใชคําวา พ้ืนที่อางอิง (Plateau de référence) ที่ไมใชแคเปนเพียงสถานที่ที่จําลอง

เขาใจ  

นิทร
แสดงนิท
พิพิธภัณ
 
นอก
เทคและอ จัดทําขึ้นเพียงเพื่อเปนแคสวนประกอบที่มีรูปแบบตาง
ออกไปและใหขอมูลที่ซํ้า (redondance) กับสวนจัดแสดง  แตเปนสถานที่ที่มีการทํางานแบบเปนตัวของตัวเอง 
(aut
หรือแมก
โครงการ ี่ที่สําคัญที่มีสวนสําคัญตอการดําเนินกิจการของสถาบัน รวมทั้งกิจการที่พนจากรั้วของพิพิธภัณฑ 
น การจัดพิมพส่ือตางๆและงานผลิตส่ือมัลติมีเดียก็จะเปนสวนงานที่มีความสําคัญมากตอการดําเนินงานในระดับนานา

ประ
 
 

พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะไมใชแมคําวา สวนแสดงคอเลคชั่นถาวร (Collection permanente) เพราะคอเลคชั่นถาวร
ถึง คอเลคชั่นทั้งหมดหรือมรดก(ว

จ
วัฒนธรรมตางๆของโลกเพื่อมาจัดแสดงเทานั้น  แตเปนพื้นที่ที่เสมือนเปนจุดเริ่มตนของการเริ่มทาํความ
 

รศการชั่วคราวจะกลายเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมและประกอบความเขาใจเบื้องตนจากพื้นที่อางอิง   สวนจัด
รรศการชั่วคราวที่จัดเตรียมไวเพื่อรองรับเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลายจะครอบคลุมพื้นที่จํานวนมากในตัว
ฑ   

จากนิทรรศการแลว พิพิธภัณฑเลือกที่จะใชสถานที่อื่นๆ เพ่ือการใหขอมูลเสริมตอผูเขาชม คือ หองสมุดมีเดีย
ปุกรณทางมัลติมีเดีย สถานที่หรืออุปกรณดังกลาวไมไดถูก

onomisation) เปนสถานที่ที่ตอเนื่อง (prolongement) จากสวนจัดแสดงเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม (complémentaire) 
ระทั่งในสวนหอประชุม (auditorium) หรือสวนที่อยูรายรอบภายนอกตัวอาคาร ก็ไมไดเปนเพียงสวนประดับของ
 แตเปนสถานท

เช
เทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่มาของวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ 

สวนหนึ่งของบทสัมภาษณ94 นาย Yves Le Fur  ภัณฑารักษพิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนีย 

วัตถุในตูจัดแสดงถือวาเปนส่ิงจับตองไดที่สามารถใหขอมูลที่หลากหลาย เชน วัสดุที่ใชทํานั้นอาจจะเปน
ไม  หุมดวยแผนทองแดง ความงามของวัตถุนั้นเปนอยางไร วัตถุนี้มีประวัติความเปนมาและเปนสัญลักษณ
อยางไร สัมพันธกับวัฒนธรรม ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมอยางไร จุดประสงคของโครงการพิพิธภัณฑดู เก บร
องล่ีนั้นคือ การพัฒนาการใหขอมูลเหลานี้จนถึงระดับที่สมบูรณที่สุด  

เริ่มตั้งแต ปายอธิบายจะใหขอมูล ภูมิประเทศที่มาของวัตถุ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับคอเลคชั่น เชน วัตถุนี้เขา
มาอยูในคอเลคชั่นนานแลวหรือเพิ่งเขามาเปนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ รวมทั้งชื่อที่ใชเรียกกัน 

ขางๆตูจัดแสดงจะมี ขอมูลที่เปน ขอความ กลาวถึง เหตุผลที่ทําไมวัตถุชิ้นนี้ถึงมาอยูในตูจัดแสดง มาอยู ณ 
จุดนี้ของเสนทางการเยี่ยมชม วัตถุนี้ตองการนําเสนออะไร รวมทั้งมีการจัดเตรียมภาพถายหรือภาพยนตร
ประกอบกับวัตถุชิ้นนั้น เพื่อใ ห็นถึงส่ิงแวดลอมเดิม (contexte) เชน ถาเปนหนากาก จะมีภาพยนตร การหเ
เตนรําหนากาก หรือถาเปนผาจะมีภาพยนตรหรือภาพถายที่แสดงถึงวิธีการแตงกายและวิธีการทอผา 

                                                 
94 บทสัมภาษณในรายการโทรทัศน Arts du mythe (1), ชอง Arte, เวลา 20.15 น., ที่มา : http://www.humanite.presse.fr/journal/2004-07-

 2004) 
 

03/2004-07-03-396596 ( 3 กรกฎาคม
95 

 



 
ขอมูลอีกระดับที่จัดเตรียมไว จะเปนขอมูลแบบทั่วไป โดยผานส่ือมัลติมีเดีย ซึ่งจัดทําเปนหัวขอตางๆทําให
เห็นภาพรวมที่กวางขึ้น และสุดทายคือ ขอมูลเชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง ที่จัดเตรียมไวในหอสมุดมีเดียเทค (La 
médiathèque ) โดยมีฐานขอมูลของพิพิธภัณฑที่จะรวบรวมถึงหัวขอตางๆของมนุษยวิทยา จะเปนศูนยที่ให
ขอมูลเฉพาะทางที่เกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดง ทั้งในดานปรัชญาในการคิดทําวัตถุนั้นหรือแงมุมทาง
ประวัติศาสตรศิลปะ 

น พื้นที่อางอิง (Plateau de référence) หรือ สวนจัดแสดงถาวร (7,000 ตร.ม.) 

ที่มีการเคารพตอโปรแกรมการจัดแสดง 

 
 
เนื้อหาในสว
 
ส่ิงที่นาสนใจในที่นี้คือ 
 

1. การประยุกตแนวคิดเพื่อการจัดแสดงและเนื้อหาที่ตองการกลาวถึง ออกมาในรูปโปรแกรมการจัดแสดง 
2. การประยุกตโปรแกมการจัดแสดงเพื่อการออกแบบภายใน95 

 
แผนผัง ก. ขางลางเปน คอนเซบหลักของโปรแกรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของพิพิธภณัฑ ดู เก บร
องล่ี 96  ซึ่ง โปรแกรมนี้ไดใชเปนหนึ่งในเงื่อนไขในการประกวดแบบสถาปตยกรรมและการออกแบบหองจัด
แสดง97 สวนภาพประกอบ ข. เปนลายเสนการออกแบบสวนจัดแสดงภาย
 

 
 
 
 
 
                                                 

เมดิเตอรเรเนียน 

สวนจัดแสดงแบบหัวขอ 

เอเชีย 

โอเชียเนีย อเมริกา 

อาฟริกา 

แคริเบียน อินซูลินด 

แผนผัง ก. แสดงถึงคอนเซบพื้นที่จัดแสดงถาวร ซึ่งเปนงานภายในของพิพิธภัณฑ 

95เปนตัวอยางที่ดีมากของการยึดหลัก การวางคอนเซบการจัดแสดงเปนพื้นฐาน และงานการออกแบบนั้นไปเปนเพื่อสนองความตองการของ
งานคอนเซบที่มีอยู   
96

ั้นตอนการทํางาน ความสัมพันธระหวางฝายจัดแสดงและสถาปนิก รวมทั้งเงื่อนไขการจัดแสดง  

 ที่มา : เอกสาร โปรแกรมโดยทั่วไปของพิพธิภัณฑ เห็นชอบโดย คณะกรรมการบริหาร วันที่ 28 มิถุนายน คศ. 1999 
97ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวกทั้งในเรื่องข

96 
 



 
หลักการโดยส
 

o แบ
o มีโซ ีปจํานวน 3 โ

หรือ
o และมีสวนจัดแสดงแบบหัวขอ (Thématiques) 

รุปของพื้นที่แสดงถาวรคือ  

งตามภูมิศาสตรออกเปนทวีป 4 สวนคือ  อาฟริกา เอเชีย98 โอเชียเนีย อเมริกา 
นที่เปนเสมือนมุมของการติดตอระหวางทว ซนไดแก แคริเบียน เมดิเตอรเรเนียน และอินซูลินด 
 The West Indies  

 
 

เอเชีย อาฟริกา 

อเมริกา 
โอเชียเนีย 

 
 
 

 
เสนทางการเยี่ยมชม

o สามารถเยี่ยมชมตามภูมิประเทศ 
o หรือเลือกชมแตแบบตามหัวขอ
o หรือสามารถเดินยอยกลับไปกลับมาระหว  
o หรือสามารถเลือกชมแตวัตถุที่เดนๆก็ได 
o หรือสามารถเยี่ยมชมสวน ั้งหมด  
 

ายในโซนภูมปิ สวน  

o พื้นที่เรียกรองความสนใจ (espace d’appel) หรือสวนแนะนํา  ในสวนนี้จะเปนพื้นที่ที่ดูแลวตื่นตาตื่นใจ  จะเปน
ที่ที่มีการจัดแสดงวัตถุที่มีขนาดใหญและมีการติดตั้งส่ือโสตทัศนตางๆ ที่จะมีสวนชวยในการชักจูงผูชมเพื่อเขาชม

 

 ( parcours )ในสวนพื้นที่อางอิงหรือสวนจัดแสดงถาวรนี้จะห

ลายเสน ข. แสดงถึงการสวนจัดแสดงภายใน  ซึ่งเปนการออกแบบตามคอนเซบการจัดแสดง 

ลากหลาย เชน  

 (thématique) 
างทั้งสองแบบ

จัดแสดงท

ระเทศแตละสวน (ผัง ค.ขางลาง) จะประกอบดวยสวนจัดแสดงยอยแบงออกเปน 5 ภ
 

ตอภายใน 

                                                 
98 ดูรายละเอียด เนื้อหาการจัดแสดงในสวนเอเชียในภาคผนวก ซ่ึงมีวัตถุบางช้ินมาจากประเทศไทยดวย  

97 
 



 
o พื้นที่ใหรายละเอียด (salle des cartes) หรือ หองแผนที่ จะเปนพื้นที่ที่ใหรายละเอียดที่แสดงถึงที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตรของแตละวัฒนธรรมในทวีปนั้นๆ รวมทั้งใหขอมูลในมิติทางประวัติศาสตรของวัตถุที่จัดแสดง จะมีการ

o าร (dossier) จะเปนพื้นที่ที่มีการจัดแสดงที่หลากหลาย อาจจะแสดงถึงการคนควาวิจัย
 จัดแสดงใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ  ในสวนภูมิประเทศนั้นๆ 

จะเปนพื้นที่ที่มีการจัดเปลี่ยนหัวขอนําเสนอเปนประจํา ในสวนนี้จะเปนการหมุนเวียนวัตถุที่อยูในคลังวัตถุที่ไมได
จัดแสดงอยูในสวนจัดแสดงถาวร และจะเปนการจั แบบส่ือการเรียนการสอน ( pédagogie ) ถือไดวาจะ
เปนพื้นที่แหงการทดลองและปฏิบัติการเพื่อการจัดแสดง ( muséographie ) 

o พื้นที่แหงการตคีวาม / ฐานขอมูล ( interpretation / base de données ) จะแบงเปนสวนเพื่อการใหขอมูลทั้ง
แบบเปนสวนบุคคล (มีอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา 5-6 ชุด) และแบบเปนกลุมซึ่งจะรองรับผูชมไดครั้งละ
ประมาณ 20-30 คน 

 

ใชส่ือมัลติมีเดียที่ทันสมัยในการใหขอมูล 
o พื้นที่สวนกลาง จะเปนพื้นที่ที่จัดแสดงวัตถุที่เดนเปนชิ้นๆและวัตถุในลักษณะเปนชุด (série)  

พื้นที่จัดแสดงแนวเอกส
ใหมๆ หรือ เกี่ยวกับศิลปะสรางสรรคใหมๆ หรือ

ดแสดง

 
 
 

จ 
พื้นที่สวนกลาง พื้นที่จัดแสดงแบบเอกสาร 
สวนเรียกรองความสนใ
 
 
 

พื้นที่แหงการตีความ 

ผัง
พื้นที่ใหขอมูลเร่ิมตน ที่ต้ัง
ประวัติศาสตรความเปนมา
  

 
 
 

 ค. แสดงถึงคอนเซบเสนทางการเยี่ยมชมในสวนภูมิประเทศแตละสวน 

สวนจดัแสดงกลาง  
สวนจดัแสดงนทิรรศการแบบเอกสาร 
ชั้น
(th

ลอยในสวนการจัดแสดงแบบหัวขอ 
ématique) 
 
 

ตามคอนเซบการแบงพ้ืนที่ของพิพธิภัณฑ
งานสถาปตยกรรมภายใน ที่มีการแบงพ้ืนที่การจดัแสดงภายในโซนภูมิประเทศแตละสวน  

 
98 
 



 
สวน ง
หรือแบบ
อยางละเ ัลติมีเดีย... ในพื้นที่แหงนี้จะมีการจัดเตรียมเฟอรนิเจอรตางๆ เพื่อให
เหม
 
ที่นาสนใ
วัตถุอยูต
ป และ ใน
ที่เกี่ยวเน

5.1.2. ส
 
จุดประสงค
 

• เปนไปเพ ะเปนการด ูดใจผูชม ทําใหผู บมาอีก 
• เพื่อเปนการขยายและเพิ่มเติมสวนของการจัดแสดงถาวร  โดยการจัดเปนนิทรรศการชั่วคราวจะเนนเนื้อหาเชิง

วิชาการ(scientifique)และเชิงการจัดแสดง(muséographique) 
• เพื่อเปนการจัดแ ัดนิทรรศการขนา ที่มีลักษณะการจัดแบบเปนหัวขอ (thématique) หรือเปน

แบบเชิงบันทึก ํานวนมากที่ยืมมากจากคอเลคชั่นทั้งของภาครัฐ
และเอกชนเพ

• จะเปนพื้นที่ที่ใหญและสามารถรองรับนิทรรศการจากสถาบันตางๆและพิพิธภัณฑอื่นๆในตางประเทศ 
• โปรแกรม โดยการ

หมุนเวียนนิทรรศการตองคํานึงถึงความสมดุลยของ นภูมิประเทศ และหัวขอ 
• โปรแกรมการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวจะตองเปนเสมือนตัวชี้แนะเบื้องตนถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆที่

ูเขาชม 
โปรแกรมการจัดแสดงจะตองไดดุลยในเชิงเวลาดวย คือ กล

• จะเปนพื้นที่ที่รองรับการสรางสรรครวมสมัยเชนกัน 

                                                

การจัดแสดงแบบหัวขอ99 จะแตกตางกับสวนจัดแสด ในสวนกลางโดยสิ้นเชิง โดยจะเปนการนําเสนอแบบหัวขอ
เพื่อการเปรียบเทียบ  จะมีการใชสวนประกอบตางๆเพื่อการนําเสนออยางเดนชัด เชน มีการใชขอความที่บรรยาย
อียดขึ้น มีการใชภาพประกอบ การใชส่ือม

าะกับพฤติกรรมของผูชมเปนพิเศษ เชน ผูชมสามารถนั่งอาน สังเกตวัตถุไดเปนระยะเวลานาน 

จอีกประการคือ นโยบายการจัดแสดงในสวนหลัก ของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี นั้นตองการเนนการหมุนเวียน
ลอดเวลา โดย ในสวนจัดแสดงกลาง จะมีการหมุนเวียนวัตถุในทุกๆ 4-5 ป ในสวนจัดแสดงแบบหัวขอทุกๆ 2-3 
สวนจัดแสดงแบบเอกสารทุกๆป ซึ่งเปนการสรางพลวัตใหแกพิพิธภัณฑและจะมีผลตอกิจการในดานตางๆ
ื่อง 

 
วนจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว (2,000 ตร.ม) 

และหลักการ 

ื่อการนําเสนอสิ่งใหมๆแล ึงด ชมอยากลั

ละรองรับการจ ดใหญ
 (monographique) โดยจะม
ื่อการจัดแสดง 

ีการรวบรวมวัตถุจ

การจัดแสดงจะตองตอบสนองนโยบายของพิพิธภัณฑใน มิตินานาชาติ  (universelle) 
โซ

จัดควบคูไปกับนิทรรศการแกผ
• หัวขอ าวถึงอดีต ปจจุบัน และอนาคต 

 
99 การจัดแยกออกเปนสวนยอยๆ เพิ่มเติมจากสวนจัดแสดงกลางที่มีการจัดแสดงวัตถุ  ไมวาจะเปนในสวนการจัดแสดงแบบหัวขอ สวนให
ความรูเกี่ยวกับสถานที่ต้ัง หรือนิทรรศการแบบเอกสาร นั้นเปนสิ่งที่ดีทั้งในการแยกความรูเพื่อนําเสนอออกเปนสวนๆ และในดานสุนทรียศาสตร 
เพราะวาสิ่งประกอบตางๆ เชน ส่ือมัลติมีเดีย ภาพประกอบ จะไมไปบทบังความงามของวัตถุที่จัดแสดง ซ่ึงเปนสุนทรียเพื่อการจัดแสดงในสไตล
ั่งเศสโดยแท คือ จ
วงการพิพิธภณัฑฝร ๆแหง แตการ

ัตถุซ่ึงเปนการจัดแสดงที่เปนรากฐานของการพิพิธภัณฑฝร่ังเศสยังคงไดรับความนิยมอยู และไมถูกมองวาเปนรูปแบบการจัด
ดงที่ลาสมัย หากเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดแสดง สําหรับหลายๆคน วัตถุในคอเลคชั่นนั้นเปนเสมือน พยานหลักฐานเปนของจริง ที่จับตอง

ได และยังคงเปนหัวใจหลักสําหรับกิจการพิพิธภัณฑ และไมอาจทดแทนไดดวยสิ่งประกอบหรือมีเดียตางๆ 
 

ฝร ะใหวตัถุเปนตวัแสดงเอก  สิ่งประกอบการจัดแสดงไมควรจะเดนกวาวัตถ ุ
ั่งเศส แมวาปจจุบันนี้ จะ รถายทอดความรูเพิ่มขึ้นในหลายใน มีแนวการจัดแสดงแบบใชมีเดียตางๆเพื่อเปนกา

จัดแสดงแบบว
แส

99 
 



 
 

ระยะเวลาการแสดงนิทรรศการชั่วคราวในแตละชุดจะอยูระหวาง 3-6 เดือน 
การจัดทําฤดูกาลของโปรแกรมจะมีทุกๆ 2 ป ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับ
พลวัตของพิพิธภัณฑ รวมทั้งขึ้นอยูกับรายจายประจํา (coût de 
fonctionnement) และบุคคลากรของทางพิพิธภณัฑ  โดยทางพิพิธภัณฑมี

รวมสมัยที่เชื่อมติดกับสวนจัดแสดงนิทรรศการ สามารถรองรับผูชมได
ประมาณ 200-300 คน  

ถา
เพื่อนบ น
Pala
อยูติดกับ
 

ความประสงคที่จะจัดนิทรรศการที่มีขนาดใหญ 1 ชุด และขนาดเล็ก 2 ชุด
ตอป พื้นที่เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว จะเปนพื้นที่ที่สามารถ
รองรับงานจัดเลี้ยงไดดวย นอกจากนี้จะมีหองอเนกประสงคเพื่อการแสดง

5.3. สถ
 
ส นที่ต

า
is แ

 

 
 
ตัวอาคาร
การออกแ
คอยไป ส
           
100 แนวค
วัฒนธรรม
ิ่มกาวเทาเร
โมเดิลแสดงถึงพื้นที่สวนนิทรรศการ
ช่ัวคราวในตัวอาคารพิพิธภัณฑฯ 
ั้งพ ีส เชน เปนพิพิธภัณฑ
ปอมปดู หอศิลป Grand 

ทั้ง
ประวัติศาสตรและศิลปะของเมืองเลยทีเดียว 

 
าปตยกรรม  

ิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีนั้นอยูริมแมนํ้าแซน รอบลอมไปดวยพิพิธภัณฑอื่นๆที่สําคัญในปาร
กับพิพิธภัณฑลูฟรและพิพิธภัณฑดอรเซย อยูไมไกลจากศูนยศิลปะและวัฒนธรรม
ละ Petit Palais  หอศิลปรวมสมัย Palais de Tokyoและพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมของเทศบาลเมืองปารีส รวม
หอไอเฟล จัดไดวาพิพิธภัณฑแหงนี้อยูใจกลางของเสนทาง

 

ิก 
Jean Nouvel ที่เคยเปนผูออกแบบ สถาบันแหง

be) และ
ู

 อยู
สีโทนรอนและใช

วัสดุเปนไมในบางสวน 

ีขนาดใหญ  

ตัวอาคารสถาปตยกรรมออกแบบโดยสถาปน

โลกอาหรับ (Institut du monde ara
มลนิธิคารเทีย (Foundation Cartier) 

 

ตัวอาคารจะทอดยาว มีทางเดินยาวโดยรอบ
ทามกลางสวนไมและนํ้า100 ใชตัวอาคารพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ออกแบบโดย Jean Nouvel 

จะซอนตัวอยูอยูในแมกไมและมีร้ัวกําแพงแกวอยูดานหนาเพื่อเปนการปกปองตัวอาคารจากการจราจรภายนอก 
บบทางเขาอาคารจะเปนไป เพื่อเชื้อเชิญใหผูเขาชมอยากจะเขาไปสัมผัสและคนพบตัวพิพิธภัณฑแบบคอยเปน
ถาปนิกปรับเปล่ียนปริมาตรของพื้นที่จัดแสดงใหสอดคลองกับวัตถุที่จัดแสดงที่ม
                                      
ิดในการออกแบบพิพิธภัณฑทีแ่สดงถึงความสัมพันธระหวางตนไมกับนํ้านี้นาสนใจอยางมาก สถาปนิกใหเหตุผลวา สถานที่กําเนิด
ตางๆสวนใหญจะอยูตามลุมนํ้า สมบูรณไปดวยปา  นับวาเปนการเชื่อมโยงกับบริบทดั้งเดิมของวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภณัฑ ไดต้ังแต
เขาไปในพื้นที่ของพิพธิภณัฑเลยทีเดียว  

100 
 



 
 

ก
ใหบริการแกนักวิจัย หองสมุดมีเดียเทค หอป
พิพิธภัณฑ 
 

อบดวยพื้นที่จัดแสดงแบบยืดหยุนแลว ยังประกอบไปดวย คลังวัตถุที่เปด
ระชุม หองเรียนและหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีโรงละครกลางแจงในสวนของ

ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ นอกจากจะประ

ตัวอาคารพิพิธภัณฑ 

สวนคลังวัตถุ 
หองสมุดมีเดียเทค 

สวนสํานักงาน 

 
 

 
5.4. สวนงานคอเลคชั่น (Le chantier des collections)101 
 
ในระหวางโครงการ สวนงานคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะเนนที่การรณรงคการอนุรักษแบบปองกัน 
(conservation préventive) ซึ่งเปนการรณรงคครั้งที่ยิ่งใหญที่สุดใน
ภายในระยะเวลา 2 ป วัตถุในคอเลคชั่นจากพิพิธภัณฑมนุษยวิทยาแ
300,000 ชิ้นอันประกอบดวยวัสดุที่หลากหลาย  ไดผานการอนุรักษรว
สูญญากาศ ผานการศึกษาและจัดหมวดหมูใหม วัตถุทุกชิ้นจะผานการขึ้น ิจัยจาก
ทั่วโลกสามารถใชบริการนี้ได นอกจากนี้การออกแบบคลังวัตถุจะเนนที่ความสะดวกในการเขาถึงวัตถุ รวมทั้งมีการจัดทํา
หองศึกษาวิจัยสําหรับนักวิทยาสาสตรเพื่อใหสามารถเขาใชบริการเพื่อการศึ าวัตถุโดยตรงได ปจจุบันนี้มีวัตถุใน
คอเลคชั่นกวา 30,000ชิ้น ที่ผานการถายถาพและจัดทําเปน 3 มิติ 

ประวัติศาสตรวงการพิพิธภัณฑในฝรั่งเศส 
ละพิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนียกวา 
มทั้งฆาเชื้อ (décontamination) โดยใชหอง
ทะเบียนโดยระบบคอมพิวเตอรและนักว

กษ

 

 
          หนวยโลจีสติก: แพคและเคลื่อนยายวัตถุ --------หนวยทําความสะอาดและปดฝุนวัตถุ------------------------หนวย Identification 

                                                 

ในสวนนี้  

101 รายละเอียดเพิ่มเติมในดานการอนุรักษ ดูที่ http://www.quaibranly.fr/article.php3?id_article=773&R=2 ซ่ึงเปนเวบไซตของพิพิธภัณฑฯ 
จะมีการกลาวถึงการทํางานในการอนุรักษทุกขั้นตอน ทําไดอยางดีมากทั้งในดานเนื้อหาและการนําเสนอที่มีชีวิตชีวา ผูวิจัยไมสามารถศึกษาลง
ลึกไปอีกได เนื่องจากตองการรักษาดุลยของบทความ

101 
 



 
 
5.5. สวนงาน Documentation : มีเดียเทค   
 
สวนงานมีเดียเทค( Médiathèque)นั้น แทจรงิแลวเปน สวนงานตอเนื่องจากสวนจัดแสดง ทั้งนี้เพราะวา การที่จะ
ายทอดใหเห็นถึงบริบททางสังคม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดั้งเดิมของวัตถุไดนั้น จะตองมีสวนงานเอกสาร

(Documentation) ควบคูไป
 

ทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีเลือกที่จะใชคําวา   มีเดียเทค 
หรือ Media Library อันเนื่องจากรูปแบบที่หลากหลายของ
คลังเอกสารของพิพิธภัณฑ  อันไดแก หนังสือ จดหมายเหตุ 
ภาพถาย เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน...ซึ่งสวนใหญมาจาก
หองสมุดของพิพิธภัณฑมานุษยวิทยาและพิพิธภัณฑศิลปะ
อาฟริกาและโอเชียเนีย  

 

 

 

นังสือท

หนาที่หลักของมีเดียเทค102คือ  
o ใหบริการคลังเอกสารที่มีหลายรูปแบบแกบุคคลที่สนใจ มีการจัดเปนโปรแกรมเตรียมเอกสารในหัวขอพ

ใหบริการ โดยจะสอดคลองกับสวนงานจัดแสดงและสวนงานคนควาวิจัย 
o มีการจัดบริการการคนควาเอกสารที่หลากหลาย โดยสอดคลองกับความตองการของกลุมผูใชบริการที่

หลากหลาย 

รวมทั้งจัดทํานโยบายดานการจัดรวบรวมและเผยแพรคลังเอกสาร 

ถ
กับสวนจัดแสดง 

1

2
 

 

 

พื้นที่บริการของสวนงานมีเดียเทคแบงออกเปน 3 สวนใหญ
คือ  

 
o หองขาวสารปจจุบัน ( Salle d’actualité) มีที่นั่งบริการ 70-60 ที่จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสวนตอนรับหลัก

พิพิธภัณฑ  มีเอกสารใหบริการโดยตรงกวา 5000 เลม 
o หองหนังสือเฉพาะทางเพื่อการคนควา มีที่นั่งบริการ 180  ที่ มีหนังสือใหบริการโดยตรงกวา 20,000 เลม

จัดพื้นที่บริการมัลติมีเดียและพื้นที่บริการการหาขอมูลจากเอกสารโบราณ  
o หองอานหนังสือทั่วไป รวมทั้งมพีื้นที่สําหรับกิจการภายในหองสมุด แผนกจัดการ คลังห ี่มีการคว

บรรยากาศที่เหมาะสมตอการอนุรักษ 
 

o เปนสถานที่อางอิงหลักในระดับประเทศและระดับโลก ในศาสตรสาขาตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของพ

                                                 
102 แปลและสังเคราะหจากเอกสาร Le Chantier des la  Médiathèque : cadre général (septembre 2004),  ที่มา : 
http://www.quaibranly.fr/IMG/pdf/doc-1420.pdf 
ิเศ

ขอ

 ม

บค

ิพ
3

 

1.หองอานขาวสารในปจจุบัน 
2. หองหนังสือเฉพาะทาง 
3. หองอานหนังสือทั่วไป 
ษไว

ัณฑ  

ง

ีการ

ุม

ิธภ

102 
 



 
o กิจการของมีเดียเทคจะตองเปดกวาง โดยเฉพาะแกกลุมผูชมใหมของทางพิพิธภณัฑ ในการนี้จะเปนการกระตุน

tion) และการทันตอเหตุการณ (Actualité) 
o จัดทําและรวบรวม เอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุในคอเลคชั่น ประวัติของสถาบัน รวมทั้งรวบรวมงานคนควาวิจัย

ดง

ูใชบริการที่เปนไปได
ูใชบริการที่แตกตางกัน  กลุมผูใชบริการแบงออกไดเปน 5 

มเติมที่สนใจ ภายห ี่ยมชมพิพิธภัณฑ 
ี่อาจจะมาใชบริการโดยมีความสนใจสวนตัวในวัฒนธรรมและ

างๆ 
o กลุมครูและอาจารยที่ตองการคนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อไปประกอบการเรียนการสอนทั้งใ

หรือเพื่อเปนการหาขอมูลเพื่อเตรียมการการเยี่ยมชมใหแกนักเรียน 
างของทางพิพิธภัณฑ เชน คลังเอกสาร

คลังภาพถาย คลังเอกสารทางดางชาติพันธุวิทยาในยุโรป และเอกสารเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในดานชาติพันธุ
วิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งจดหมายเหตุ 

 กลุมนักศึกษาและนักวิจัยทางดานชาติพันธุวิทยา มนุษยวิทยา โบราณคดีกอนประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

 
บริการทั่ว

o บริการโดยตรง : หนังสือและเอกสารกวา 25,000 เลม  ซึ่งเปนพื้นฐานขององคความรู 
ทางของศาสตรในสาขาวิชาตางๆ 

ตุ 
o ารโสตทัศน บริการเอกสาร

o รทํางานเปนหมูคณะ 

o บาน 

   

นโยบายในดานการประชาสัมพันธ (Informa

ของพิพิธภัณฑและของนักวิจัยอื่นๆ 
o สะสมและรวบรวม เอกสารปฐมภูมิ (ภาพถาย วีดีทัศน...) เพื่อรวบรวมเปนคลังเอกสารที่ทางสวนจดัแส

สามารถเขามาใชบริการได 
 
ที่นาสนใจอีกประการของงานมีเดียเทคคือ การศึกษากลุมผ
จัดบริการใหหลากหลายเพื่อตรงแกความตองการของกลุมผ
กลุมใหญคือ  
 

o กลุมผูชมที่อาจจะมาใชบริการเพื่อคนหาขอมูลเพิ่
o กลุมผูใชบริการในลักษณะสมัครเลน (amateur) ท

ในภูมิประเทศต

ของหองสมุดมีเดียเทค103และ

ลังการเย

นระดับประถมและมัธยม 

o กลุมผูที่มีความสนใจพิเศษในคลังเอกสารเฉพาะท เกี่ยวกับอาณานิคม 

o
ศิลปะ ประวัติศาสตรศาสนา หรือกลุมนักศึกษาและนักวิจัยในสาขาอื่นๆที่กําลังทํางานเชิงหัวขอ และมีความ
จําเปนที่จะใชขอมูลของทางพิพิธภัณฑ 

o กลุมผูประกอบอาชีพในวงการพิพิธภัณฑ รวมทั้งบุคคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิทยาศาสตรและนักวิชาการ
ของทางพิพิธภณัฑ 

ไปของมีเดียเทค 

o บริการโดยตรง : นิตยสารเฉพาะ
o บริการโดยออม : บริการแคตาล็อกอิเล็กทรอนิกสในการคนควา หนังสือ นิตยสาร ภาพถาย บันทึก จดหมายเห

จัดบริการการคนควาผานทางเวบไซตที่คัดเลือกโดยมีเดียเทค บริการเอกส
อิเล็กทรอนิกสที่ผลิตโดยพิพิธภัณฑ (สําหรับสมาชิก) 
มีพื้นที่เพื่อกา

o หองบริการการคนควา เอกสารลํ้าคา หายากและจดหมายเหตุ 
เวลาเปดบริการจะนานเปนพิเศษ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการยืมกลับ

                                              
103 Ibid. 
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บริก
 

o ันอื่นๆ เชน หนังสือหายาก ภาพถาย... 

o อกสาร บทความที่เกี่ยวเนื่องกบัหัวขอเฉพาะทาง และใหบริการทางไกล (เชนการ
ใหยืมระหวางหองสมุด หรือการบริการสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส...)  

นาที่หนึ่งที่ระบุไวในรัฐกฤษฎีกาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑคือ เปนศูนยการคนควาวิจัย ซึ่งจะเปนศูนยกลางในการทํางาน
รวม  105  
 
การว ัย
 
พิพิธ
เนื่อ รที่
ประ ิจัย
ตางๆ ัด
นิทร หแก
นิสิต ศ เชิญ
ประกอบ
 

คอเลคชั่นนั้นถือวา เปนเอกลักษณที่ไมเคยมีมากอนในสถาบันอื่นใดใน
ฝร่ังเศส เปนการยึดหลักปรัชญาพื้นฐานในการ จัดตั้งโครงการโดยแท คือเปน

รื่องมือทางการศึกษาเชิง
 แตทางพิพิธภัณฑไดเปด

  

 
 

     

ารพิเศษ เพื่อเปนการนําคลังเอกสารมาใชประโยชนเพิ่มเติม 

o จัดทําจําลองเอกสาร อยางมีคุณภาพ เชน ภาพพิมพ ภาพถาย แผนที่ 
ใหยืมเพื่อการจัดนิทรรศการแกสถาบ

o ใหยืมหนังสือเปนชุดๆแกครูอาจารยที่ตองการใชเพื่อประกอบการเรียนการสอน 
จัดบริการคนควาและแปลงเ

 
5.6. การเรยีนการสอนและการวิจยั 104 ( L’enseignement et la recherche) 
 
ห

กันระหวางการคนควาวิจัยจากฝายมหาวิทยาลัยและฝานภัณฑรักษและนักวิทยาศาสตรของพิพิธภัณฑ

ิจ  

ภัณฑมีนโยบายที่จะทํางานรวมกันกับนักคนควาวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่สนใจทําการคนควาอันกี่ยว 
งกับคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ซึ่งแตละโครงการการวิจัยจะใชระยะเวลาประมาณ 4-8 ป คณะทํางานของโครงกา
กอบดวยนักวิจัยรับเชิญ (boarders) ประมาณ15 คน สามารถใชพื้นที่ของพิพิธภัณฑในการประชุมสัมมนาการว

รวมทั้งมีการออกวิจัยภาคสนาม เมื่อการวิจัยเสร็จส้ินจะมีการแปลงผลงานการวิจัยออกมาในรปูการจ
รศการการผลิตส่ือส่ิงพิมพ หรือการผลิตส่ือมัลติมีเดีย คณะนักวิจัยรับเชิญจะบรรยายผลงานวิจัยตางๆใ
นัก ึกษาและคณาจารย รวมทั้งผูที่สนใจเชนกัน พื้นที่ที่จัดเตรียมไวเพื่อการทํางานของนักวิจัยและอาจารยรับ

ดวย หองทํางาน หองสอนหนังสือ หองฉายภาพยนตรซึ่งมีที่นั่ง 200 ที่ รวมทั้งหอพัก 

การที่ทางพิพิธภัณฑไดกําหนด หัวขอในการวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุใน

การเนนการศึกษาวัตถุ วัตถุเปนเสมือนเค
นเรื่องหัวขอการวิจัยวิชาการ แมวาจะมีการจํากัดใ

กวางตอการนําศาสตรที่หลากหลายสาขาเพื่อการศึกษา เชน มานุษยวิทยา
ปะและ โบราณคดี ภาษาศาสตร ประวัติศาสตร รวมทั้งประวัติศาสตรศิล

              สุนทรียศาสตร 

หอง ียน เร

เวิรคชอป 

                                            
104 e et l’enseignement (mai 2002),  ที่มา : 
http: w
105 ในที่นี้ แทจริงแลวเปนผลของการมองถึงปญหาที่สะสมมานานเรื่อง การแตกแยกกันในดานการคนควาวิจัยของฝายมหาวิทยาลัยและฝายผู

ิชาชีพ ซ่ึงไมใชมีแตในวงการพิพิธภัณฑหรือวัฒนธรรมเทานั้น  

แปลและสังเคราะหจากเอกสาร Le Rapport du groupe de travail pour la recherch
//ww .quaibranly.fr/IMG/pdf/doc-409.pdf  
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การเรียนการสอน 
 
ส่ิงท เชนกัน คณะอาจารยที่จะทําการ
สอน ิญ มีผูอํานวยการทางวิชาการ             
( Di
 

o สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยและจากโรงเรียนลูฟร (Ecole du Louvre) โดยที่ทาง
ทะเบียนและเก็บหนวยกิตได 

เนื้อหาหลักสูตรจะเกี่ยวเนื่องกับ ศิลปะเบื้องตน วัฒนธรรมวัตถุ (culture matérielle) และสังคม ของอาฟริกา โอ
ด

 
ําหรับนักศึกษาระดับเตรียมปริญญาเอก (DEA) ซึ่งหลักสูตรจะเแบงเปนสองสวนหลักคือ สวนเนื้อหาขึ้นตรง
กับพิพิธภัณฑและสวนเนื้อหาที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร เชน มหาวิทยาลัยทั่วไป สถาบันการศึกษาชั้นสูงทาง

า

ู

 ยนการสอนพ ูป 
เนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ หรือ

 
 การจัดสัมมนาแ นการสอ
 สัมมนา และเผยแพรในรูแบบตางๆ
 ในการเปนองคเพ่ือการส่ือสารอง
 

ิจกรรมในดานการเรียนการ 106 

diversité culturelle) ใหแก ถม มัธยมตนและปลาย ซึ่งเวิรคชอบดังกลาว จะอยูภายใต
 การเห็นชอบของนักวิจัยและภัณฑรักษของพิพิธภัณฑ  ทั้งนี้หัวขอของกิจกรรมจะขึ้นกับนิทรรศการและกิจกรรม

   

ี่นาสนใจอีกประการ ทางพิพิธภัณฑดู เก บรองล่ีตองการมีบทบาทในดานการศึกษา
ประกอบดวย ภัณฑารักษและนักวิจัยประจําของพิพิธภณัฑ รวมทั้งนักวิจัยรับเช

recteur scientifique ) เปนผูดูแลหลักสูตร  การเรียนการสอนจะแบงออกเปน 3 สวนคือ 

พิพิธภัณฑจะเสนอเปนหลักสูตรเพิ่มเติมที่นักศึกษาในสถาบันตางๆสามารถลง

เชียเนีย เอเชีย และอเมริกา การเรียนการสอนจะจั ขึ้นในพิพิธภัณฑรวมทั้งมีการสอบวัดผลตอหนาวัตถุจัดแสดง
ดวย 

o ส

สังคมศาสตร (EHESS) หรือ สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) เปนตน เมื่อนักศึกษ
สําเร็จการศึกษาจะไดปริญญาบัตรรวมระหวางสถาบันพันธมิตรและพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี รวมทั้งจะมีการ
จัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกตอใหแกนักศกึษาฝรั่งเศสและตางชาติดวย  

 
 นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ ด เก บรองล่ียังเปดรับนักศึกษาตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศที่มาของวัตถุ
 ในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ในทุกระดับอุดมศึกษา 
 
o สวนที่สามจะเปน การเรี ิเศษ ซึ่งจะออกมาในร การอบรมเพิ่มเติมแกผูประกอบวิชาชีพที่

การอนุรักษ 

นตางๆทั้งหมดจะเปด เปดใหผูสนใจโดยทัว่ไปเขาฟงดวย  จะมีการ บันทึก
 (วีดีทัศน ซีดีรอม อินเตอรเนต...) ถือไดวา เปนการยึดปรัชญา พื้นฐาน
คความรู  โดยแทจริง 

 ก สอนอีกลักษณะคือ การจัดเวิรคชอบเพ่ือการทําความรูจักกับพหุวัฒนธรรม
( เด็กนักเรียนระดับประ

เกี่ยว

ละการเรีย

 

 ทางวัฒนธรรมที่ทางพิพิธภัณฑจัดขึ้น รวมทั้งจะมีการเชิญผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่สนใจจะรวมกิจกรรม
 ดังกลาวดวย  

                                              
106 ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ทางพิพิธภณัฑมานษุยวิทยาเคยจัด 
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6. Pavillon des Sessions : สถานทียุ่ทธศาสตรของโครงการ 

ป คศ. 1996 รัฐบาลมีมติใหใชพื้นที่ในสวน 

สวน
สาธารณ
 
ในการนี้ 
พิพิธภัณ เปนระยะเวลา 5 ป  (สามารถตอ   
สัญญาได) ในเรื่องการใชสถานที่ การบรหิารและ 
การ
สิทธิในก
จัดแสดง
 
วัตถุที่มา ากการใหยืมของสถาบัน
พิพิธภัณฑตางๆทั้งในและตางประเทศ  รวมทั้งวัตถุที่ไดจากการบริจาครายบุคคลดวย 
 
ส่ิงท ส ัวขอยอยคือ  สารที่ตองการส่ือ  แนวคิดการจัดแสดง 
และ วามสัมพันธกับยุทธศาสตรของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองลี่  
 
6.1. สา
 
เหตุ
เชียเ ยแ เปนส
ลักษณะม nce)    สวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ใน
พิพิธภัณฑลูฟรนั้นเปนสัญลักษณอันยิ่งใหญ ของฝรั่งเศสในการเคารพตอสังคมและการผลิตทางวัฒนธรรมของอารยธรรม
างๆที่จดั

 
ใน
Pavillon des Sessions ของพิพิธภัณฑลูฟรใน
การจัดแสดงวัฒนธรรมวัตถุชิ้นเอก ของอารยธรรม 
อาฟริกา เอชีย โอเชียเนียและอเมริกา 
 

จัดแสดง Pavillon des Sessions นี้ไดเปดตอ
ชนในป คศ. 2000  

พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีเซ็นสัญญากับ
ฑลูฟร 

ควบคุมเทคนิคตางๆของพื้นที่จัดแสดงนี้  ที่มีพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะเปนผูรับผิดชอบ   สวนทางพิพิธภัณฑลูฟรจะมี
ารเก็บคาเขาชมทั้งหมด (ทั้งนี้การจายคาเขาชมของพิพิธภัณฑลูฟรจะเปนการจายครั้งเดียวเพื่อเขาชมในทุกสวน
) 

จัดแสดงนั้นสวนหนึ่งมาจากวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี สวนอื่นๆมาจ

ี่นา นใจในการศึกษาสวนจัดแสดงแหงนี้แบงออกเปน 3 ห
 ค

รที่ตองการสื่อ107 

ผลในการเลือก Pavillons de Sessions ที่พิพิธภัณฑลูฟรเพื่อการจัดแสดง วัตถุวัฒนธรรม ของอาฟริกา เอเชีย โอ
นี ละอเมิรกานั้น แทจริงแลวเปนเสมือนสารทางการเมอืงบางอยางที่ทางฝรั่งเศสตองการสื่อ  ารที่เปน

นุษยชาติ ( humaniste ) เปนการยอมรับ (reconnaissa

ต แสดง 
 

                                                 

107 Ministère des affaires étrangères, "L'hommage de la France aux arts premiers" art et spectacles, LABEL FRANCE, N. 41, 
10/2002 

สวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions  ในพิพิธภัณฑลูฟท 
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นอกจากนี้ การจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions นั้นสามารถจับกลุมผูเขาชมพิพิธภัณฑโดยทั่วไป ที่ไมเคยมีความ
ั้งใจจะชม วัตถุวัฒนธรรม จากอารยธรรมอื่นๆ  วัตถุดังกลาวจะถูกชมเชยจากผูเขาชมพิพิธภัณฑลูฟรจํานวนกวา 6 

สรางสรรคขึ้นมา  ถือไดวาเปนครั้งแรกเลยทีเดียวที่มีจํานวนผูชมที่ใหความ
พิธภั

 ดู เก บรองล่ี ที่อยูอีกฟากหนึ่งของแมนํ้าแซนก็ได  

.2. แนวคิดในการจัดแสดง 

ต
ลานคนในแตละป  สําหรับวัตถุบางชิ้นตั้งไดถูก
สนใจเปนจํานวนมากเชนนี้  และเมื่อ โครงการพิ
ในการอยากไปดู ของจริงที่สมบรูณ ไดในพิพิธภัณฑ
 

ณฑ ดู เก บรองล่ีแลวเสร็จ ผูชมที่ไดชม ตัวอยางเล็กนี้  ก็อาจจะสนใจ

6
 

 
 
 
สวนจัดแสด

ภายในสวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions

งที่ Pavillons des Sessions (1,400 ตร .ม .) ไมใชนิทรรศการชั่วคราว แตเปนสวนแสดงถาวรสาขายอยของ
ิพิธภัณฑดู เก บรองล่ีในพิพิธภัณฑลูฟร 

มรูละเอียดขึ้น (fiches pédagogies) 
o พื้นที่จัดเตรียมพิเศษเพื่อการบริการใหความรูในรูปแบบ มัลติมีเดีย ซึ่งผูใชบริการสามารถเลือกชมวัตถุที่จัด

ูวัตถุแบบไดรอบทิศ (360 องศา) รวมทั้งมีการใหความรูที่ลึกขึ้น เชน ภูมิประเทศและ

พ
 
ภายในการจัดแสดงมีขอมูลที่ตองการสื่อ 3 ระดับ  
 

o คําอธิบาย จะไมไปติดไวที่ตูจัดแสดง แตจะติดไวใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อไมใหไปบทบังความงามของวัตถุ  
o ในแตละหองจัดแสดง จะมี แผนอธิบาย วัตถุแตละชิ้นที่ใหควา

แสดง โดยการหมุนด
วัฒนธรรมที่มาของวัตถุ  

 
จํานวนวัตถุจัดแสดงทั้งหมดใน Pavillons des Sessions มี 117 ชิ้น แบงออกตามทวีป  ซ่ึ

ามารถไปเดินชมหองแสดงในสวนอื่นๆของพิพิธภัณฑลูฟรตอได หรือ ไปชมรูปแบบของศิลปะวัตถุที่ตางๆ
อกไป  

 
การที่มีพื้นที่ที่กวางเหลือภายหลังการติดตั้งวัตถุในสวนจัดแสดงที่  Pavillons des Sessions นั้น ทําใหทางพิพิธภัณฑ ดู เก 

น ซึ่งจะกลาวละเอียดในหัวขอถัดไป 
 

 

งจะเห็นไดวาไมมากเลย เมือ่
เปรียบเทียบกับพื้นที่จัดแสดงจํานวน 1,400 ตร .ม . การที่ทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ไมตองการจะอัดวัตถุจัดแสดง
จํานวนมาก เพราะตองการที่จะจับกลุมผูชมทั่วไป (non-spécialiste) ที่นอกจากจะมาชม รูปแบบ วัฒนธรรมอื่น ในสวนจัด
แสดงนี้แลว ยังส
อ

บรองล่ี สามารถใชพื้นที่ดังกลาวในการจัดกิจกรรมตางๆได เชน ทางการศึกษา การตอนรับจัดเลี้ยงผูอุปถัมภจาก
ภาคเอกช
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6.3. ความสมัพันธกับยทุธศาสตรของพิพธิภัณฑ ดู เก บรองลี ่ 
 
Pavillon des Sessions ในพิพิธภัณฑลูฟรนั้นเปนเสมือนพ้ืนที่ทดสอบโปรแกรมกิจการ (Test de programmation)
ตางๆของพิพิธภณัฑ ดู เก บรองล่ี หรืออาจจะกลาวไดวา เปน นโยบายการชิมลางกอนก็ได เชน  

 

มชมเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแสดงวัตถุจากวัฒนธรรมอื่น  ซึ่งผลของ
การศึกษาไดนําไปใชประกอบการออกแบบจัดแสดงในตัวอาคารพิพิธภัณฑในอนาคต108   

 
o มีการทดสอบ โปรแกรมกิจกรรมทางการศึกษา109 เพื่อพัฒนากลุมผูชมในอนาคต 
 
o นโยบายกับตางประเทศ110 โดยเฉพาะในเรื่องการใหยืมวัตถุเพื่อการจัดแสดง111  
 มีหลายประเทศที่สนใจใหยืมวัตถุเพื่อจัดแสดงใน Pavillons des Sessions เชน ปากีสถาน แคนนาดา นิคารากัว
 แมกซิโก ซึ่งทําใหอดไมไดที่จะมองวา มีการใช แบรนลูฟร  อยูเบื้องหล
 ใหยืมวัตถุเพื่อจัดแสดงตางภูมิใจลึกๆที่วัตถุของตนไดมีโอกาสขึ้นเวทีระดับแนวหนาเชนนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

 
เทศนั้นในฝรั่งเศส หรือบางครั้ง เชน ในกรณีการใหยืมประติมากรรม païwan ที่

 มีขนาดใหญจากไตหวัน   มีประธานาธิบดี จาคส ชีรัค มารวมพิธีเล้ียงขอบคุณที่จัดโดยพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี 
นการสวนตัว เลยทีเดียว 

 
rnod 
งล่ี  

 ท ริ

 
o นอกจากนี้ พื้นที่แหงนี้ยังมีสวนสําคัญในการประชาสัมพันธโครงการ115 อยางละเอียดแกผูที่สนใจอีกดวย 

 
o มีการศึกษาผูชมที่มาเยี่ย

 
ี่ังนโยบายนี้ ทั้งนี้เนื่องจากวา ชาติตางๆท

 ในการใหยืมวัตถุ ที่สวนใหญจะมีการจัดเลี้ยงรับรองอยางเปนเกียรติแกบุคคลที่สําคัญของประเทศผูใหยืม เชน
 รัฐมนตรี เอกอัครราชฑูตของประ

112

 ภายใน Pavillons des Sessions อยางเป

o นโยบายในการหาผูอุปถัมภ 113 เชน มีการจัดเลี้ยงอยางเปนทางการภายในสวนจัดแสดง แก บริษัท Pe
Ricard เพื่อเปนการขอบคุณการอุปภัมภในการสรางสระนํ้า ชั้นดาดฟาของอาคารพิพิธภัณฑ ดู เก บรอ

 หรือในกรณีการรับบริจาควัตถุจากผูอุปถัมภรายบุคคล114 ั้งนี้เพราะผูบ จาคตางภูมิใจที่วัตถุ ไดมีโอกาสมาจัด
 แสดงที่ ”พิพิธภณัฑลูฟร” 

                                                 
108 ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตนในหัวขอ 5.1.1.  
109 ดูรายละเอียดในหัวขอ 8 
110 ดูรายละเอียดในหัวขอ 11  
111 จากวัตถุจัดแสดงทั้งหมดจํานวน 117 ช้ิน มีจํานวนกวา 10 ช้ินที่ทางประเทศที่มาของวัตถุในยืมจัดแสดง เปนระยะยาว  

2

ละ

จัดแสดงที่ Pavillon des Sessions 
5 ดูรายละเอียดในหัวขอ 7.1.3.  

11  ดูรายละเอียดในหัวขอ 11.1. 
113 ดูราย เอียดในหัวขอ 12.1.  
114 มีวัตถุที่ไดรับการบริจาคเปนจํานวน 15 ช้ิน ในสวน
11
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ทายที่สุด การเปดพื้นที่จัดแสดงยังเปดโอกาสใหทางพิพ

 
ตัวอยางในภาพซายมือ (บน) เปนแคตตาล็อกประติมากรรมและซีดีรอม (ภา

ิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี สามารถใชเนื้อหาใน
การจัดแสดง มาผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ส่ือส่ิงพิมพและซีดีรอม เพื่อเปนการเสริมรายไดใน

 

พลาง) ของการผลิต
รวมระวางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีและสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ผลิตภัณฑทั้ง

เปดสวนจัดแสดงในป คศ. 
2000 

 

ระหวางโครงการ  

สองนี้มีวางขายในเครือขายรานคาจําหนายของสมาพันธฯ ตั้งแตเริ่ม

 

ในป คศ. 2002 ยอดขายของแคตตาล็อกปร

 
 
ผลต นร
 
ในส นที่
มากเมื่อเ
 
ในป . 2003 ัดแสดงที่ Pavillons des Sessions เปนจํานวน 584,585 คน โดยเฉลี่ยแลวจะมีผู
เขาช งวัล
เปน ิงอาย

กา โครงการ  เปนการสรางอีเวนท (Event)  เปนโอกาสในพิพิธภัณฑสามารถ
ํากิจกรรมตางๆเปนพิเศษ ทั้งในดานการจัดนิทรรศการชั่วคราวเสริม การจัดประกวดบทความ 
งาน.... 

            

ะติมากรรม นั้นเปนจํานวน 863 เลม (ทั้งภาษาฝรั่งเศส
และอังกฤษ) สวนยอดขายซีดีรอมนั้นเปนจํานวน 1, 158 แผน (ทั้งภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ)116 

ับของผูเขาชมสวนจัดแสดงที่ Pavillons des Sessions อ

ัปดาหแรกแหงการเปดสวนจัดแสดงอยางเปนทางการ มีผูชมมาเขาชมเปนจํานวน 8,000 คน ซึ่งถือวาเปนจํานว
117ปรียบเทียบกับพื้นที่จัดแสดงที่มีความสามารถในการรองรับผูเขาชมเพียง 300 คนในเวลาเดียวกัน  

มีจํานวนผูเขาชมสวนจ คศ
มเฉลี่ยเดือนละ  48,715 คน  ในปเดียวกันมีการจัดฉลองครบรอบปที่ 3 แหงการจัดแสดงในสวนนี้ และ มีการใหรา
หนังสือ ซีดีรอมและของที่ระลึก แกผูที่เขาชมเปนรายที่ 2 ลาน ซึ่งเปนเด็กหญ ุ 11 ป สัญชาติอเมริกา 

 
รฉลองครบรอบ 3 ปเปนการสรางพลวัตแก

ใชเหตุการณนี้ในการจัดท
การเชิญบุคคลสําคัญมารวม
 

                                     
ิสระ พิพิธภัณฑสถาน ดู เก บรองล่ี ป คศ. 2002  

et spectacles, LABEL FRANCE, N. 41, 

116 รายงานประจําปขององคการอ
117 Ministère des affaires étrangères, "L'hommage de la France aux arts premiers" art 
10/2002 
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7. การประชาสัมพันธโครงการ 
 
การประชาสัมพันธโครง
ประชาชนทั่วไป  การป ารกับกลุมเปาหมายเฉพาะ และ การประชาสัมพันธกับฝายสื่อสารมวลชน และ
อื่นๆ 
 
7.1. การประชาสัม
 
7.1.1 ประชาสัมพันธ
 
ลักษณะเวบไซตของโครงการพิพิธภัณฑจะเปนลักษณะเวบไซตที่ใหขอมูลหรือ Portail Web  


 
เวบไซต http://www.qu

การพิพิธภัณฑสภาน ดู เก บรองล่ี จะแบงเปน 3 สวนใหญ คือ การประชาสัมพันธโครงการสําหรับ
ระชาสัมพันธโครงก

พันธโครงการสําหรับประชาชนทั่วไป  

ผานเวบไซต  

 
นโยบายของเวบไซต  

aibranly.fr/ ของพิพิธภณัฑมีเปาหมายหลักเพื่อการยกคุณคามรดกทางวัฒนธรรม (patrimoi e)n  ที่
เปนเสมือนรากฐานของพิพิธภัณฑ  เวบไซตนี้จะนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมทั้งในฐานะที่เปนมรดกของชาติและของ
นุษยชาติใหแกสาธารณชนอยางเปดกวางมากที่สุด  

ุประสงคของเวบไซตมีดังนี้ 
ขอมูล รวมทั้งกระตุนใหผูใชบริการมาเขาชม

พิพิธภัณฑ 

o นําเสนอและแสดงวัตถุในคอเลคชั่นแกบุคคลที่ไมไดไปพิพิธภัณฑ แตอยางไรก็ตามการชมวัตถุผานอินเตอรเนต

o จะตองเปนเวบไซตที่มีความใกลชิดกับวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑใหมากที่สุดทั้ง ในดานหนาที่ โครงสรางและ

เนื้อหาของเวบไซต 
 
เนื้อหาจะเกี่ยวของกับโครงการพิพิธภัณฑ ความคืบหนาการ
กอสราง นําเสนอวัตถุในคอเลคชั่นและโปรแกรมกิจกรรมทาง

ละวัฒนธรรมที่จัดโดยพิพิธภัณฑ 

ม
 
วัตถ

o เพื่อตอบสนองแกความตองการของผูใชในเรื่องการบริการให

o เพื่อเปนการเตรียมตัวกอนการเขาชม รวมทั้งเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและเสริมสรางขบวนการคิด (réflexion) 
ภายหลังการเขาชม  

นั้นไมสามารถมาแทนที่การเขาชมจริงในพิพิธภัณฑได 
o เพื่อใหผูใชสามารถทําการคนหาขอมูลแบบทางไกลได 
o เพื่อเปนเครื่องมื่อในการทํางานสําหรับผูรวมงานและบุคคลากรของพิพิธภัณฑ 

นโยบายดานกลุมผูชม 
 

การศึกษาแ
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เวบไซตนี้จะเปนบริการสําหรับประชาชนทั่วไปที่ตองการรูจักและเขาใจโครงการพิพิธภัณฑ สวนงานตางๆ รวมทั้งคอเลคชั่น
องพิพิธภัณฑ  จนถึงปจจุบันนี้สวนที่มีการใชบริการมากที่สุดของเวบไซตคือ หนาแรก (Homepage) หนาที่เกี่ยวกับสวน

ป คศ 2003 ทางพิพิธภัณฑไดจัดนําเสนอเนื้อหาในสวนงานคอเลคชั่นบนเวบไซต โดยมีเปาหมายเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ารใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งองคความรูในดานการดูแลและการจัดการวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ  การนําเสนอ

เลคชั่นและจะมีการเสริมรายละเอียดตางๆในแตละ
ั้นตอน ทั้งนี้จะไปเปนเพื่อการนําเสนอแบบนาดึงดูดใจและมีชีวิตชีวา  

สวนนี้จะมีการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการนําเสนอ  ซึ่งเปนความตั้งใจของทางพิพิธภัณฑ ซึ่งอาจจะกลาวได
ากรในสวนงานคอเลคชั่น 

ื่อที่จะส่ือใหเห็นวางานในสวนนี้เปนงานที่ละเอียดและตองใชแรงคนเปนสวนใหญ  มีการนําเสนอวัตถุแบบ 3 มิติเพื่อให
ัวอยางได 360 องศา118 

ข
จัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ที่พิพิธภัณฑลูฟร หนา Webcam  และสถาปตยกรรมของพิพิธภัณฑ 
 
ตั้งแต
ก
เนื้อหาจะเนนที่ภาพรวมของขั้นตอนตางๆ ในการปฎิบัติตอวัตถุในคอ
ข
 
ใน
วาเปนการใช HIGH-TECHเพื่อนําเสนอ HIGH-TECH  มีการจัดทําฟลมบทสัมภาษณบุคคล
เพ
ผูใชสามารถหมุนดูวัตถุต
 

 
 
 
 
เวบ
 
นอก น
หรือผลิต  ที่มีเนื้อหาเกีย่วเนื่องกับศิลปะและอารยธรรมในอา
อเมริกา  เชน ขาวใหมๆที่เกี่ยวกับหนังสือหรือนิตยสารที่ออกใหมและกิจกรรมทางวัฒนธ

ร
 
                                                

เวบไซตของพิพิธภณัฑ ดู เก บรองล่ี ในสวนคอเลคชั่น 

แมกกาซีน (web magazine) 

จากเวบไซตของพิพิธภัณฑจะเกี่ยวเนื่องกับตัวโครงการเองแลว ส่ิงที่นาสนใจคือมีการ
ภัณฑทางวัฒนธรรมอื่นๆ

ฝร่ังเศสและตางประเทศ  
 
เนื้อหาในสวนนี้จะแบงยอยออกเปน หนาปก (A la une) นิท รศการ หนังสือและนิตยสาร ซ

 
118 ในอนาคต เมื่อโครงการแลวเสร็จผูใชบริการอินเตอรเนตสามารถเข บริการเพื่อการศึกษาวัตถุทุกช้ิน
การหลีกเลี่ยงการจับตองวัตถุ รวมทั้งเพื่อเปนการตอบสนองถึงหลักการการเขาถึง (accessibilité) ดวย 

าใช
ผูใชบริการเวบไซตสามารถใชเมาสใน
การหมุนวัตถุเพื่อดูได 360 องศา 
ี่ย
ฟริกา เอเชีย โอเชียเนียและ
รรม (ละคร ภาพยนตร...)ทั้งใน

ําเสนอขอมูลเก วเนื่องกิจกรรม

ีดีเพลงและมัลติมีเดีย การแสดง 

ในคอเลคชั่นของพิพิธภณัฑ เพื่อเปน
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จุดประสงคในการนําเสนอขาวสารในสวนนี้นั้นเพื่อ 
 

o แสดงใหเห็นถึงการเปดกวางตองานวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆของพิพิธภัณฑ 

  WEB CAM  ติดตั้งในสถานที่กอสรางของ
ิพิธภัณฑ ทําใหผูใชบริการสามารถติดตามงานกอสรางโดยตรง มีการอัพเดทภาพทุกนาที เมื่องานกอสรางแลวเสร็จภาพ

ลุมเปาหมายของเวบไซตนั้นก็ใกลเคียงกับกลุมเปาหมายของพิพิธภัณฑ คือ  
 

o ประชาชนทั่วไปทั้งที่เปน สมัครเลน (amateur) หรือเปนผูมีความรูและสนใจเปนพเิศษ (éclairé) 
o เยาวชน (โดยผานคําแนะนําจากครูหรือผูปกครอง แตเวบไซตนี้ไมใชสําหรับกลุมเปาหมายเด็กเ 
o นักศึกษาและผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ ที่สนใจขอมูลเฉพาะทางเชิงวิช
o ผูใชอินเตอรเนตเปนประจํา 
o นักทองเที่ยว 
 

มีการปรับแตงบริการในหัวขอตางๆของเวบไซตใหตรงกับความตองการที่ตางกันไปของกลุมเปาหมายเฉพาะอื่น เชน 
าหรับผูพิการทางประสาททั้งหา (ดูรายละเอียดในหัวขอถดัไป) บริษัทเอกชน สมาชิกของพิพิธภัณฑและกลุมผูส่ือขาว มี
ารจัดทําเนื้อหาในหมวดขอมูลทั่ว ษาคือ ฝร่ังเศส อังกฤษและสเปน สวนที่
ลือจะเปนภาษาฝรั่งเศส ยกเวนในหมวดนิตยสารเชิงวิชาการ (revue scientifique) จะมีการจัดทําเปนภาษาอังกฤษ 

ลของการใชบริการทางเวบไซต 

มง) หรือประมาณ 250,000 ชั่วโมงตอป ซึ่งอาจสรุปไดวาเนื้อหาของเวบไซตนี้นาสนใจและอยูใน
ั้นที่นาพอใจอยางมาก 

 

o เปนการอัพเดทขอมูลอยางสมํ่าเสมอ ทําใหผูใชบริการอยากจะกลับมาเขาชมเวบไซตของพิพิธภณัฑอีก 
o เปนการสรางพันธมิตรและเครือขายกับเวบไซตของสํานักพิมพ รวมทั้งสถาบันอื่นๆ 

 
ที่นาสนใจอีกประการในเวบไซตของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี คือ มีการใช
พ
เหลานี้จะนํามาใชในการจัดทํา แอนนิเมชั่นของสวนงานการกอสรางของพิพิธภัณฑ 
 
กลุมเปาหมายของเวบไซต  
 
ก

าการ 

สํ
ก ไปและหมวดประชาสัมพันธโครงการเปนสามภา
เห
 
ผ
 
ถา ผูใชเวบหนึ่งคนเปรียบไดกับผูเขาชมหนึ่งคนของพิพิธภัณฑแลว  ตามสถิติ เวบไซตของพิพิธภณัฑ ดู เก ยรองล่ี มีคนเขา
ใชบริการประมาณ 2,000,000 คนตอป โดยใชเวลาเฉลี่ยประมาณ 15 นาทีในการดูเวบไซต (ซึ่งคนเขาชมพิพิธภัณฑ
โดยทั่วไปจะใชเวลา 2 ชั่วโ
ข
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7.1.2. เวบไซตสําหรับผูพิการทางสายตา 
 
พิพิธ รียมมาตรการตางๆเพื่อสนองควม
ตอง
 

ภัณฑดู เก บรองล่ีคํานึงถึงหลักการการเขาถึง (accesibilité) นอกจากจะมีการจัดเต
การแกคนพิการในอาคารพิพิธภัณฑแลว ยังมีการจัดทําเวบไซตพิเศษสําหรับผูพิการทางสายตาดวย 

 

เวบไซตเพื่อการประชาสัมพันธโครงการแกผูพิการทาง
อยาง

ขาชม 

 

ช Braille Reader หรืออุปกรณที่อานออก
thèse เสียบกับคอมพิวเตอรเพื่อใชในการ

 
การลําดับเนื้อ ะ น (linaire) อยางตอเนื่อง ซึ่งเหมาะกับการทํางานของอุปกรณที่ชวยในการอานของคน
พิการ โครงสร ในแตละสวนจะมีการจัดทําเปนบทสนทนา ทําใหผูพิการทางสายตาไดยินและสามารถรับรูไดวาอยูในสวน

ี่ยวกับโครงการพิพิธภัณฑ ทั้งที่เกี่ยวกับสวนงานตาง
ต หลังจากการเปดพิพิธภัณฑอยางเปนทางการ  โดย

สายตา ซ่ึงการเขาสูสวนนี้จะผานหนาแรก (Home page) 

Sessions พิพิธภัณฑลูฟท 

สายตา ในที่ผลิตขึ้นปคศ. 2003 เปนส่ิงที่มีประโยชน
มาก เพราะวาผูพิการสามารถที่จะรับรูขอมูลตางๆ เพื่อเปน
การเตรียมตัวกอนมาเ

ผูพิการสามารถใ
เสียง Vocal Syn

เวบไซตประชาสัมพันธโครงการ สําหรับผูพิการทาง

อานเวบเพจ  ของเวบไซตพิพิธภัณฑ 

 

หาจ เปนเชิงแนวเส
งา

ไหนของเวบไซต 
 
7.1.3 . การประชาสัมพันธโครงการแกผูชมที่มาเขาชม Pavillon des Sessions 
 
ในป คศ. 2002 พิพิธภัณฑไดติดตั้งอุปกรณมัลติมีเดียในสวนจัดแสดงที่ Pavillon des 
Sessions พิพิธภัณฑลูฟร   มีเนื้อหาเก
ตางๆและกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในอนาค
แบงออกเปนหัวขอยอยๆ 9 หัวขอ คือ สวนสถาปตยกรรม สวนงานกอสราง คอเลคชั่นของ
พิพิธภัณฑสวนงานคอเลคชั่น นโยบายพิพิธภัณฑ  การศึกษาและการคนควาวิจัย มีเดียเทค      
นิทรรศการและการแสดง กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา 
 
 

อุปกรณมัลติมีเดียในสวนจัด
แสดงที่ Pavillon des 
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7.2. การประชาสัมพันธโครงการกับกลุมเปาหมายเฉพาะ  

.2.1.  เพ่ือบุคคลากรทางการศึกษาและวัฒนธรรม 

ิทรรศการชุดนี้จะ
นลักษณะผนปายอธิบาย จํานวน 10 กวาแผน มีรูปภาพและขอความประกอบ เนื้อหาที่สําคัญไดแก ความเปนมาของ

โครงการ ปฏิทินการดําเนินโครงการ สวนงานออกแบบจัดแสด  ดู 
เก บรองล่ี รวมทั้งสวนจัดแสดงที่ Pavillon de Sessions ในพิพ

 
เนื่องจ จัดนิทรรศการเคลื่อนที่นี้ คือ 
เครือขายการศึกษาและวัฒนธรรม ฉะนั้นสถานที่ที่จะนํา
นิทรรศการชุดดังกลาวไปจะแสดง จะเปนใน พิพิธภัณฑตางๆที่
เก วเน ึง
าน ร
นธ น
ศึกษาอ น 

 
 

บ

 
7
 
จะเปนการจัด นิทรรศการเคลื่อนที่  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ มี 3 ภาษา ฝร่ังเศส อังกฤษและสเปน น
เป

งและสถาปตยกรรม และเนื้อหาเชิงวิชาการของพิพิธภัณฑ
ิธภัณฑลูฟร  

าก กลุมเปาหมายของการ

ี่ย ื่องกับศิลปะ อารยธรรม วิทยาศาสตรและสังคม รวมไปถ
ที่ราชการอื่นๆทั้งในและตางประเทศ เชน สํานักงานกิจกา
รรมในภูมิภาค สถานกงศุลและสถานฑูต โรงเรียนและสถา

ื่นๆ เปนต

สถ
วัฒ
การ

 
7.2
หล
 
กา
แ
 

ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อการประชาสัมพันธโครงการ 
ในสวนทางเขาของพิพิธภัณฑศิลปะ อาฟริกาและโอเชีย
 

ฑล 

ะ แผนพับที่เปนการประชาสัมพันธ
บเปนทางการ (Brochure institutionnelle) 

ร 
น

งการการกอสรางพิพิธภัณฑ 
โดยผานการนําเสนอบทสัมภาษณบุคคลากรในทีมงานในดานตางๆของโครงการ 
ปฏิทินการดําเนินงาน แบบแปลนตัวอาคาร รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นใน
ระหวางการดําเนินโครงการ... 
 
โครงสรางของจดหมายขาวจะเหมือนกันทุกฉบับ ประกอบดวย สาสนจากประธานอํานวยการ  สวนนําเสนอวัตถุใน
คอเลคชั่นของพิพิธภัณฑที่เดนๆพรอมคําอธิบายและบทสัมภาษณของทีมงาน 

.2. เพ่ือองคกรตางๆ และประชากรที่อาศัยอยูใกลเคียงกับพิพิธภัณฑ รวมทั้งประชากรที่อาศัยในเขตเมือง
วงและปริมณ

รประชาสัมพันธในสวนนี้ จะเปนการจดทําจดหมายขาว (Lettre d ’information) แล

- จดหมายขาว 
จัดทําขึ้นเพื่อเปนการประชาสัมพันธ และแสดงความโปรงใสของโครงกา
จดหมายขาวจะถูกจัดสงไปตามที่อยูตางๆของผูที่อาศัยในเขต 7 และเขต 16 ซึ่งเป
พื้นที่ใกลเคียงกับพิพิธภัณฑ รวมทั้งคณะกรรมการและผูเกี่ยวของทุกคนในโครงการ 
เนื้อหาในจดหมาย ขาวจะเกี่ยวกับ ความคืบหนาของโคร
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ในป คศ. 2003  มีการจัดพิมพ จดหมายขาว ฉบับที่ 3 ประจําเดือน มิถุนายน  เปนจํานวน 10,000 ฉบับ  และไดจัดสง
องจดหมายขาวเชน  

 

  Pavillon des Sessions ที่ลูฟร 
 

 
ในปคศ. 2004 จดหมายขาวจะออกเพิ่มเปนทุกไตร
 
- แผนพับ 
สวนแผนพับที่จัดผลิตขึ้นปละ1 ครั้ง  จะเปนการปร
ป คศ 2003 และในป คศ 2004 จัดพิมพเปน 3 ภา ละสเปน ตัวอยางเนื้อหา เชน ในฉบับแรก

o กลุมผูชมที่ไปชมในสวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ที่ลูฟร  

การการกอสราง 
o การรายงานผลการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคนิคในสวนงานตางๆของโครงการ 

นสวนหนึ่งของหัวขอในการจัดแสดง 
 

7.3 ารมวล
 
ตั้งแ ทา
อยา  
 
ในป รและสวนงานคอเลคชั่น และ
มีกา ฝรั่งเศสและอังกฤษ  
 
 
 

 

ตามครัวเรือนตางๆกวา 7 300 ฉบับ ตัวอยางหัวขอข

o การขุดคนโบราณคดีในพื้นที่กอสรางของพิพิธภัณฑ 
o การใหบริการแกคนพิการในพิพิธภัณฑ 
o สถานที่จอดรถ 
o สาเหตุของการลาชาของโครงการ 
o การครบรอบปที่ 3 ของการจัดแสดงใน
o บทสัมภาษณผูอํานวยการฝายการศึกษาและคนควาวิจัย

มาสและจะเพิ่มปริมาณการจัดพิมพดวย 

ะชาสัมพันธโครงการอยางเปนทางการ เริ่มจัดพิมพเปนครั้งแรกใน
ษา คือ ฝร่ังเศส อังกฤษแ

จะเกี่ยวกับ  
 

o สัมมนาและกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้น 
o โครง

o กิจการระหวางประเทศของโครงการและการจัดสรางเครือขายการทํางานกับนักวิชาการในประเทศที่
เปนเจาของวัฒนธรรมที่จะเป

 
. การประชาสัมพันธกบัฝายสื่อส ชน และอื่นๆ 

ตการเปดตัวโครงการอยางเปน งการ พิพิธภัณฑดู เก บรองล่ีดําเนินการประชาสัมพันธ
งสมํ่าเสมอ เชน ส่ือมวลชนที่เกี่ยวกับสังคม สถาปตยกรรม โบราณคดี ศิลปะและการแสดง

 คศ. 2002 มีการจัดเลี้ยง  อาหารเชาแกนักขาว ตามดวยการเยี่ยมชมพื้นที่กอสรางอาคา
รแจก Press Release ทั้งภาษา

กับส่ือมวลชนในหลายแขนง



 
 

นอกจากการประชาสัมพันธตัวโครงการพิพิธภัณฑเองแลว การจัดกิจกรรมตางๆโดย
พิพิธภัณฑเองหรือโดยความรวมมือกับสถ

 สองครั้งในชวงกลางเดือนมิถุนายนและกลางเดือนก

าบันอื่นๆนั้นเปนโอกาสที่ดีที่ทาํให
ฝายส่ือมวลชนยังคงกลาวถึงพิพิธภัณฑอยางสมํ่าเสมอ เชน ในการเปดนิทรรศการ 

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2002 ถึง มกราคม 2003 ที่
อาฟริกาและโอเชียเนียเดิม119  มีการเชิญผูส่ือขาวทั้งในและตางประเทศ

มารวมพิธีเปดอยางเปนทางการ  โดยมีการเนนสารที่ตองการส่ือคือ เปนนิทรรศการ
ี่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี มีการจัดสง Press Release 

ันยายน รวมทั้งจัดสงเอกสาร
วันเปด มีการจัดเยี่ยมชมนิทรรศการเฉพาะสําหรับ

ผูส่ือขาวตลอดระยะเวลา 15 วันภายหลังพิธีเปด รวมทั้งในเดือน มกราคม กอนชวงปด
ทความตางๆที่กลาวถึง

นิทรรศการในสื่อตางๆทั้งในและนอกประเทศ มากกวา 80 บทความ 

เพื่อ  
คศ. วบรวมบทความขาวในสื่อตางๆทั้งหนังสือพิพม นิตยสาร วิทยุและโทรทัศนทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ รวมกวา 517 ครั้ง  
 
 
ที่นาสนใจอีกป ณา  
 
ตั้งแตมีการเป ัท 
Polymago ูใน
คอเลคชั่นบนพ ีด ั้งใจที่ตองการสงสารที่กระชาก
ความสนใจแก ูพบเห็น หนากากชิ้นเดียวกันนี้ไดถูกนํามาใชเปนภาพปกเอกสารที่แจกจายใหแกนักขาวสําหรับ

ปผลิตเปนโปสการดเพ่ือนําไปวางแจกในสถานที่
แผน มีการจัดพิมพโดยใชภาพเดียวกันนี้สําหรับ

                                              

Kodiak, Alaska ที่จัดแสดง
พิพิธภัณฑศิลปะ

ช่ัวคราวชุดแรกท

ประกอบที่สมบรูณ 15 วันกอน

นิทรรศการ  ผลการใชเทคนิคการประชาสัมพันธนี้ คือ มีจํานวนบ

 
เปนการเก็บรวบรวมผลงานการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ทางพิพิธภัณฑไดจัดทํา Press Review ประจําป ในป
 2002 มีการร

ระการคือการรณรงคโฆษ

ดสวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ในป คศ. 2000 พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ไดวาจางบริษ
ในการทําการรณรงคโฆษณาการเปดสวนจัดแสดง โดยเปนการตัดตอใชภาพถายหนากากชิ้นหนึ่งที่อย

ํา เปนการนําเสนอแบบตองการทําใหสะดุดตาอยางมาก ซึ่งเปนความตื้นส
ผ

นิทรรศการ Kodiak, Alaska เปนจํานวน 1,000 ชุด รวมทั้งมีการนําไ
างๆ โดยผานเครือขาย Cartcom ของบริษัท FNAC เปนจํานวน 40,000 ต
โปสเตอรขนาด 40x60 ติดตามสถานที่ตางๆ 500 แหง รวมทั้งเพื่อการจัดพิมพบัตรเชิญสําหรับพิธีเปดเปนจํานวน 2,400 
แผน 

   

พของชนชาติอื่นๆที่เขามาอาศัยอยูในฝรั่งเศส สวนพิพิธภัณฑมานุษยวิทยา
งคงเปดใหบริการ แตวัตถุในคอเลคช่ันเหลือเพียงวัตถุกอนประวัติศาสตร ปจจุบันนี้เหลานักวิชาการยังถกเถียงกันอยูถึงอนาคตของพิพิธภณัฑ
นุษยวิทยาแหงนี ้ บางก็วาจะจัดทําเปนลักษณะพิพิธภณัฑกอนประวัติศาสตร ซ่ึงวัตถุจัดแสดงสวนใหญจะเปนวัตถุกอนประวัติศาสตร โครง
ระดูก เครื่องมือเครื่องใชที่ขุดพบ....บางก็วาจะจัดในหัวขอเกี่ยวกับมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยเปนการจัดแสดงแบบใชสื่อตางๆเพื่อถายทอด
งคความรู  

ห
odiak, Alaska ผลิตโดย

นาปกแคตตาล็อกนิทรรศการ 
K

พิพิธภณัฑ ดู เก บรองลี่ 

119 พิพิธภณัฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนียปดไปแลวอยางเปนทางการในปลายป คศ 2003 และอาคารสถานที่เดิมของพิพิธภณัฑ จะจัดเปน 
พิพิธภณัฑแหงการอพยพ โดยเนื้อหาสวนหนึ่งจะกลาวถึง การอพย
ยั
ม
ก
อ
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เทคนิคอีกอยางหนึ่งที่นาสนใจในการรณรงคการโฆษณา  

 


โฆษณาที่ที่เปนแบบหมุนเวียนที่ม

คือ การใชพ้ืนที่โดยรอบของพื้นที่กอสรางตัวอาคารพิพิธภัณฑ
ในการโฆษณาโครงการ 
 
ตั้งแตงานกอสรางไดเริ่มตน พิพิธภัณฑไดวางจางบริษัท Polymago
ในการออกแบบปายโฆษณาโครงการพิพิธภัณฑ โดยจะนําไปติดไว
รอบพื้นที่กอสราง ในสวนตางๆ เชน 
ในสวนดานหนาติดแมนํ้าแซน (ดังรูป) ในสวนนี้จะเปนการจองพื้นที่

ี ir ในก 
ที่ส ุม
ตางๆ ฑ
ที่มีรายล
 
การแถลงการณความคืบหนาของโครงการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2001 ที่ Collège de France 
 

ขนาดใหญ ซึ่งทางพิพิธภัณฑไดใหสัมปทานแกบริษัท Aven ารจัดการ จุดประสงค
บบเนนการความสะดุดตานี้ คือ การเล็งกล เปาหมายที่เปนคนเดินถนนและผูใชพาหนะ
  สวนการติดปายประชาสัมพันธในแถบถนนดานในจะเปนปายขนาดเล็กจํานวน 14 แผน
าจะมีไวสําหรับผูที่อาศัยอยูใกลเคียงกับพิพิธภัณฑ  

ําคัญในการติดปายโฆษณาแ
ถึงสถานที่ตั้งของพิพิธภัณ
ะเอียดโครงการเพิ่มขึ้นม

 

 

 เปนตัวอยางที่ดีอยางมากสําหรับการทําให
เกิดปฏิสัมพันธระหวางผูที่ทาํงานเพ่ือ
โครงการทั้งในอดีต ปจจุบันและใน
อนาคต 

 
ในการนี้มีการเชิญผูรับผิดชอบในสวนงานตางๆมาแถลงความคืบหนาในสวนงานของตน เชน ประธานอํานวยการที่จะมา
กลาวถึงการนโยบายและบริหาร สถาปนิกจะมาพูดในเรื่องแบบตัวอาคารและพื้นที่กอสราง ผูรับผิดชอบในสวนจัดแสดงจะ
มากล

โครงการนี้เปนพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีนั้นเปน 

โครงการที่มีขนาดใหญ มีการทํางาน 

รวมกันกับหลายฝาย ระยะเวลาของโครงการ
ก็กวา 7 ปมาแลว  

การแถลงการณความคืบหนาของโครงการนี้

าวถึงแนวคิดและการวางแผนการจัดแสดง.....ซึ่งสวนใหญบุคคลาการที่มาในครั้งนี้เปนเปนบุคคลากรที่เริ่มเขามาใน
โครงการตั้งแตในชวงปฏิบัติการ (Pharse opérationnelle) 

ความคืบหนาของโครงการ การจัดการแถลงการณ

 
การแถลงการณนี้ทําใหผูที่เคยรวมงานในชวงการเตรียมการ (Pharse préparatoire) ซึ่งสวนใหญเปนนักวิชาการ นัก
มานุษยวิทยา...ที่เคยทํางานในดานเนื้อหาและปรัชญาของพิพิธภัณฑ สามารถรับรูถึงความคืบหนาของโครงการ มีการเปด
โอกาสใหอภิปรายรวมกับผูเขาฟงซึ่งสวนใหญมากจากวงการพิพิธภัณฑและการศึกษา ผูรวมเตรียมการและเขาฟง

117 
 



 
แถลงการณมีประมาณกวา 300 คน นอกจากนี้ที่นาส างดีและ
จัดใหบริการแกผูที่สนใจ โดยผานเวบไซตของพิพิธภัณ
 

นใจคือ เอกสารสรุปการประชุมในครั้งนั้นมีการรวบรวมไวอย
ฑ 

8. การจัดกจิกรรมเพื่อพฒันากลุมผูชมของพพิิธภณัฑในอนาคต 
 
พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี นั้นมีจุดยืนอยางแนชัดในกา
เสริมของการเรียนรูในโรงเรยีน ฉะนั้นงานในสวน นวยงานตางๆในสังกัด
กระทรวงศึกษา 

างๆตอผูเขาชม ทั้งกอน ระหวาง
และหลังการเขาชม อันเนื่องมาจากวา วัตถุนั้นไมสามารถอธิบายตัวของมันเองได 

o จะตองออกไปไปหากลุมผุชมที่ไมคอยไดมีโอกาสมาสัมผัสหรือมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ถาจําเปนก็
อาจจะนําเอาวัตถุหรือส่ือขอมูลอื่นๆออกไปนําเสนอนอกส

 
o พยายามให ศิลปน อาจารยในมหาวิทยาลัย นักชาติพันธุ ิจกรรม

ทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี  
 
ารเปดสวนจัดแสดงที่ Pa มากในการพัฒนากลุมผูชมทั้งประชาชนทั่วไปและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูอาจารย มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่มีรูปแบบที่

ันกับแผนกวัฒนธรรมของสํานักงานการศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑ บ
การศึกษา อาจจะแบงออกไดเปน 2 สวนดังนี้  
 
8.1. ความสมัพันธกับกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ยางเชน 

 

รเปนสถานที่ที่จะเผยแพรองคความรูและวัฒนธรรม และมีสวน
นี้จะเนนจะเปนการทํางานรวมกันกับห

 
กิจกรรมตางที่จะจัดขั้นจะมาจากหลักการ 3 ประการดังนี้คือ 

 
o จะตองเปนไปเพื่อการใชความกระจางเกี่ยวกับวัตถุและวัฒนธรรมต

 

ถานที่ 

วิทยาและภัณฑารักษไดมีสวนรวมในก

ก villon des Sessions มีประโยชนอยาง
หลากหลาย กับช้ันเรียนตางๆ มีการทํางาน
ล รวมทั้งกับสถาบันการเรียนรูอื่นๆนอกระบรวมก

มีการจัดทําสัญญาความรวมมือระหวางพิพิธภณัฑและสํานักงานการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง
พิพิธภัณฑและคณะครูอาจารยแบบยั่งยืน กิจกรรมตางๆภายใตโครงการตางๆจะเนนที่การถายทอดองคความรูเชิง
วัฒนธรรม ( Médiation culturelle ) ในสวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ที่ลูฟร และมีการประเมินผลการทํางาน
ของนักเรียนตอหนาวัตถุจัดแสดง ในปลายปการศึกษา ตัวอ
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o การเซ็นสัญญาความรวมมือกับสํานักงานการศึกษาเครเตย (Académie de Créteil) 

 
มีโรงเรียนที่รวมโครงการ 2 แหง คือ 

โรงเรียนระดับ ปวช. กูสตาฟ ไอเฟล (Lycée technique et général Gustave 

 
 

 

สวนอีกแหงคือโรงเรียนประถมศึกษา Paul-Vaillant Courtier ของจังหวัด 
ั้น

แบบการคนพบวัตถุ
ศิลปะและวัฒนธรรมในอาฟริกา มีการจัดชมสวนจัดแสดงที่ Pavillon des 

ใหมี
120 (Carnet de Voyage) 

 

ดู เก บรองล่ีสอดใสเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอนประจํา และ
ารนําเสนอกิจกรรม 

 

Eiffel de Gagny)  สําหรับปการศึกษา  2002-2003 จะเปนหัวขอเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคารพิพิธภัณฑ ดูเกบรองลี่ มีการจดชมพื้นที่เขตกอสราง 

 

Villejuif  ปการศึกษา   2003-2004 สําหรับช้ันเตรียมและช
ประถมศกึษาป 1-2 มีการจัดทําโครงการกิจกรรมในรูป

Sessions แบบมีการเลา นิทานพื้นบานประกอบ รวมทั้งเปดโอกาส
การเยี่ยมชมโดยใช บันทึกการสํารวจ 

o การเซ็นสัญญาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยฝกหัดครูของเครเตย (Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres-IUFM) 

 
ในสวนนี้จะเปนการจัดกิจกรรมเพื่อครูและอาจารยในระดับกอนอุดมศึกษา121 ทั้งนี้การเซ็นสัญญาความรวมมือจะมีผลใน
ดานการประยุกตใชเนื้อหาของพิพิธภัณฑ 
ในการนี้ พิพิธภัณฑจะทําหนาที่คลายพันธมิตรรวมในก
 

                                                 
120 การจัดทําบันทึกการสํารวจนี้นาสนใจอยางมาก ถือวาเปนตัวอยางที่ชัดเจนที่แสดงถึงการประยุกตใชการถายทอดองคความรูเชิงวัฒนธรรม 
(Médiation culturelle) เพราะวา การนําเสนอเนื้อหาของสวนจัดแสดงนั้นจะตางกันไปขึ้นกับกลุมผูชม  (publics) ฝายกิจกรรมทางการศึกษา
ของโครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ไดจัดทําบันทึกการสํารวจที่แตกตางกันสําหรับกลุมเปาหมาย 3 กลุมแบงตามอายุดังนี้ สําหรับเด็กอายุ 6-

 ป สําหรับเยวชนอายุ 8-12 ป และสําหรับผูใหญ (ผูวิจัยไดคัดเลือกนําเอาตัวอยางของการนําเสนอเนื้อหาวัตถุวัฒนธรรมอาฟริกาช้ินเดียวกัน  
ีการดัดแปลงรปูแบบการนําเสนอที่ตางกันเพื่อใหเขากับกลุมผูชมทั้งสามแบบ รายละเอียดอยูในภาคผนวกของบทนี้ ) 
อกจากนี้ ผูชมทั่วไป ทั้งเด็กและผูใหญสามารถที่จะดาวนโหลด บันถึงการสํารวจนี้ไดจากเวบไซตของพิพิธภณัฑฯ และสามารถอานเพื่อทํา
วามเขาใจ ถือไดวาเปนการเตรียมการกอนการเขาชม ทั้งยังมีประโยชนตอการพัฒนาความสัมพันธในครอบครับ ผูปกครองและบุตรสามารถมี 
ันทึกการสํารวจ ของตนและสามารถเลนเกมสสํารวจ นี้ไดทั้งครอบครัว 
1 คลายกับเปนการอบรมครูเพื่อที่จะใหรูจักถึงวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ เพื่อที่จะนําไปประกอบการสอน 

8
ม
น
ค
บ
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ตัวอยางกิจกรรมเช นิทรรศ
เกี่ยวกับประติมากรรม Igbo ที่สํานักงานการศึกษา รวมทั้งมีการนําเอาประติมากรรมของจริงมานําเสนอและอธิบาย

า ึกษาดวย มีจํานวนครูอาจารยม่ีเขาอบรม
ประมาณ 200 คน สวนในป 2004 นี้  มีการจัดสัมมนาที่โรงเรียนมัธยมปลายSaint-Exupéry ซึ่งเปนสัมมนาที่จัดขึ้นเฉพาะ
เพื่อครูอาจารย  มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะโอ
 
ตัวอยางของการใชเนื้อหาของพิพิธภัณ ร-ภูมิศาสตร 
จะมีการนําเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการ าอาณานิคมและการมองทวีปอาฟริกาโดยสายตาคนตะวันตก ในวิชา
คณิตศาสตร อาจมีการยกประเด็นเรื่องสมดุลย (symétrie) โดยผานวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ หรือในวิชาภาษา
ฝร่ังเศสก็จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับนิยายต งๆ หรือ ในกรณีวิชาสเปนศึกษา จะเปนการยกประเด็นในดานความสัมพันธ

ินอเม
จัดการเอกสาร (Documentation) วิชาศิลปะ
 

 

น การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑดูเกบรองลี่ เชน ในป 2003 จะเปน

การใหแกคณะครูอาจารยในเขตการศประวัติความเปนมารวมทั้งเนื้อหาเชิงวิช

เชียเนีย 

ฑเพ่ือการเรียนการสอนระดับมัธยม เชน ในหลักสูตรประวัติศาสต
ล

า
ริกา หรืออาจจะประยุกตใชเนื้อหาของพิพิธภณัฑไดอีกในวิชาเกี่ยวกับงาน
และดนตรี เปนตน  

ทางวัฒนธรรมระหวางอาฟริกาและลาต

ตัวอยางของการนําเอาวัตถุในคอ ปเลคชั้นของพิพิธภัณฑไป ระยุกตใชประกอบการเรียนการสอน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

วัตถุ : หนากากรูปงูจากวัฒนธรรม
วัตถุ : กลองรูปกระบือจากวัฒนธรรม  

yangéré สามารถนําไปประยุกตใชกับ
วัตถุ : หนากากลึกลับจาก Alaska 
ประกอบความเชื่อ เรื่องหงสนําทาง

 ในวิชาภาษาศาสตร 

Nalu สามารถนําไปประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใน

เรื่องความไดดุลย 

การเรียนการสอนวิชาดนตรี และวิชา
ศิลปะ เปนตน 

ปลาวาฬสีขาวเพื่อไปหานักลาสัตว 
ในชวงดูหนาว จะสามารถนํามาใช
ประกอบการเรียนการสอนในเรื่อง 
การเลาเรื่อง
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o โครงการ มุมมองของเด็ก-ประติมากรรมจากแดนไกล (Regards d'enfants - sculptures 

d'ailleurs) 
 
ตั้งแตป คศ. 2003 ทางพิพิธภัณฑไดจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแก เด็กเล็กและเยาวชนจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
ภายใตชื่อโครงการ มุมมองของเด็ก-ประติมากรรมจากแดนไกล โดยเปนการจัดแสดงผลงานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 

ี รูปปน ภาพถาย...) ของนักเรียน ที่ทําขึ้นภายหลังการเขาเยี่ยมชมพรอมการบรรยาย ในสวนจัดแสดงที่ (ภาพระบายส
Pavillons de Sessions 
 
 

  
บาลภายในสวนจัดแสดงที่ Pavillons de Sessions การจัดแสดงผลงานของนักเรียนในระดับอนุ

 
จุดประสงคหลักของโครงการนี้คือ นอกจะเปนการนําเสนอผลงานของเด็กนักเรียนและบุคคลากรของพิพ ัณฑแลว 
กิจกรรมนี้ยังสามารถดึงดูดผูปกครองในการเขามารวมชมผลงานดวย ซึ่งภายหลังอาจจะกลายเปนกลุม ชมในอนาคตของ
พิพิธภัณฑได 
 
ในป คศ. 2003 มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 4 แหง คือ โรงเรียนอนุบาล rue Madame (Paris)  โรงเรียนประถม Paul-
Vaillant (Villejuif)  โรงเรียนมัธยมตน Sonia Delaunay (Paris) และ โรงเรียนมัธยมตน Guillaume Apollinaire (Paris) 
 

8.2. ความสมัพันธกับสถาบันการเรียนรูอ่ืนๆ นอกระบบการศกึษา 
 

o การเซ็นสัญญาความรวมมือกับบานเยาวชน Louveciennes 

ิธภ
ผู

 

เปนผลของความรวมมือระหวางฝายกิจกรรมการศึกษาของพิพิธภัณฑกับ
เทศบาลเมือง Louveciennes (Yvelines) ตั้งแตป คศ. 2001 

 6-1

วัตถุท
Sessions จํานวน 7 ับทา
หลังจากนั้นจะเปนการจัดเวิรคชอบใหเยาว
วัสดุตางๆเชน ดินเผา  นอกจากนี้ยังมีการจัด
สําหรับเยาวชนที่รวมโครงการตอหนาผูปกครอง ในสวนจัดแสดงของ 
Pavillon des Sessions ดวย  

 

การแสดงของเด  
Louveciennes ที ่Pavillon des Sessions 

ในป คศ. 2003 มีเยาวชนอายุระหวาง

ลักษณะกิจกรรมจะเปนการคัดเลือก
ชิ้น ที่เกี่ยวเนื่องก

2 ป มารวมโครงการกวา 100 คน 

ี่จัดแสดงใน  Pavillon des 
ทางการแสดงออกของรางกาย 
ชนทําจําลองวัตถุดังกลาวโดยใช
แสดง การเตนรําและดนตรี

็กๆจากบานเยาวชน
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ความรวมมo ือกับโรงละครแหงชาติไชโยท (Théâtre National de Chaillot) 
 

 

พิพิธภัณฑไดจัดโครงการรวมกับโรงละครแหงชาติไชโยท ในป คศ. 2003 

มีการเชิญนักเตนรําเชื้อชาติคาเมรูน Merlin Nyakam ซึ่งเปนเจาของผลงาน
การแสดง การเตนรําดั้งเดิมที่ไดแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอาฟริกา ที่โรง

 

 

 

ละครแหงชาติ  

Merlin Nyakam นําเด็กๆชมพิพิธภัณฑในสวนศิลปะอาฟริกา แบบมีการเตนรํา
ประกอบ เปนจํานวน 8 กลุม ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณและนาสนใจอยางมาก 

 
o การจัดประกวดการเขียนเรียงความ 

 
เนื่องในโอกาสการเปดสวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ครบรอบ 3 ป 

 

ประวัติของวัตถุจํานวนหนึ่งชิ้น จากบันทึกนักสํารวจ (8-12ป)  การ
ประกาศผลจะผานนิตยสารเยาวชน Les Clés de l’actualité junior และ 

 

 

ในป 2003 ที่ผานมา ทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ไดจัดประกวดการเขียน
เรียงความสําหรับเยาวชนอายุ 8-12 ป โดยมีหลักการคือ เขียนจินตนาการ

ผานทางอินเตอรเนตของพิพิธภัณฑ 

 
 
9. การรวมจดักิจกรรมกบัพิพธิภณัฑและสถาบันอื่นๆ  
 
มีประเด็นที่นาศึกษาอีกประการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี คือ การเริ่มทําแบบพึ่งพาอาศัย  
 
ตามที่ไดเคยกลาวไปขางตน วานิทรรศการ ด
หนานี้ ใน อ ง
พ มเ
เนื้อหาของโครงการพิพิธภัณฑรวมทั้งงานในส
 

Merlin Nyakam นําเด็กๆชมพิพิธภัณฑ
แบบมีการเตนรําประกอบ 

ประกวดเรียงความ 

ประธานอํานวยการพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี
กําลังมอบของรางวัลใหแกเด็กที่ชนะการ

ชุ แรกที่จัดขึ้นโดยพิพิธภัณฑคือ Kodiak, Alaska ที่มีขึ้นในป คศ. 2003 ซึ่งกอน
มในการเปนผูจัดนิทรรศการ ดวยเหตุที่วา นักวิชาการและภัณฑารักษขอ
นื้อหาและคัดเลือกวัตถุเพื่อการจัดนิทรรศการมีความจําเปนที่จะตองเตรียม
วนการจัดแสดงที่ Pavilon des Sessions  

ขณะที่ทางพิพิธภัณฑนั้นยังไมพร
พิิธภัณฑที่มีบทบาทโดยทั่วไปในการเตรีย
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ทางพิพิธภัณฑ ู เก บรองล่ีจึงประสานงานใหทางสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ122 ในการจัดนิทรรศการ 
Kannibals e เชียเนียเดิม โดยที่ทาง
พิพิธภัณฑ ู เก บรองล่ีจะเปนผูดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนิทรรศการนี้ 
ตัวอยางเชนการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับนิทร มและ
สัมมนารวมกับสถาบัน Forum des image
 

ด
t Vahinés (ชนเผาแหงทะเลใต) ในป คศ. 2002 ที่พิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาและโอ
ด

รศการสําหรับครูอาจารยเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน การกิจกรร
s    

 

 

 

ในการนี้ท รม
ตางๆที่เก ศการนั้น ถือวาเปนโอกาสที่ในการทดสอบโปรแกรมกิจกรรม
ตางๆของทางพ

ปนห
ารผ

 
 

 

นอกจากนี้ทางพิพิธ
พิพิธภัณฑลูฟรอยา าม
ผสมผสานทางวัฒน ฑ
ทั้งของลูฟรและของ
 

า ี้ (Parcours thématique) แกประชาชน
จัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑลูฟรและสวนจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions 

ิจกรรมนี้หนาสนใจอยา ึงการไดประโยชนรวมกันของพิพธิภัณฑทั้งสองแหง 

                                              

ี่นาสนใจอยางยิ่งคือ การพิพิธภัณฑดู เก บรองล่ีขอรับงานในสวนกิจกร
ี่ยวเนื่องกับนิทรร

ิพิธภัณฑดวย สวนทางสมาพันธฯนั้น นอกจากการจัดนิทรรศการชั่วคราว
นึ่งในพันธกิจแลว  นิทรรศการหรืออีเวนท (Event) ยังเปนปจจัยที่สําคัญ
ลิตและจําหนายผลิตภัณฑตางๆของสมาพันธดวย  

นั้นเ
ในกา

 

ภัณฑดู เก บรองล่ียังจัดสัมมนาและกิจกรรมรวมกับสวนงานหอประชุมของ
งสมํ่าเสมอ เชน จัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง L'Expérience Métisse  (คว
ธรรมโดยผานวัตถุ) อันเปนผลเนื่องจากวา มีวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณ
ดู เก บรองล่ี เปนจํานวนมากที่มีลักษณะลูกผสมทางวัฒนธรรม   

รเยี่ยมชมพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับหัวขอนในการนี้มีการจัดก
ที่สนใจทั้งในสวน
งมากแสดงใหเห็นถก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
122 เปนองคกรที่มีบทบาทในการจัดนิทรรศการช่ัวคราวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ดูรายละเอียดในบท สมาพันธพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ) 

แคตตาล็อกนิทรรศการ 
Kannibals et Vahinés 

ผลิตโดยสมาพ ธพิพิธภณัฑฯ ัน
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10. นโยบายความรว มือกับองคกรการปกครองสวนทองถิ่น 
 
ตั้งแตเริ่มโคร าร ิพิธภ ฑ ดู เก บรองล่ีมีนโยบายในการเผยแพร มรดกทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ รวมทั้งจะ
สนับสนุนในการแลกเปลี่ยนและความรวมมือกับพิพิธภัณฑและสถาบันอื่นๆในสวนภูมิภาค ซึ่งสวนใหญจะออกมาในรูป
ของการใหยืมวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณ

ม

งก พ ัณ

ฑเพ่ือการจัดแสดงและการศึกษา 

เชน ในป คศ. 2003 ไดใหยืมแ ั ท   
พิพิธภัณฑมาตีสที่ Château-Ca ี่ ี่ 
Cannes 
 
นอกจากนี้ ในปเดียวกัน เนื่องใน uin พิพิธภัณฑไดใหยืมวัตถุ
ในคอเล ก ถาบันตางที่มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เชน พิพิธภัณฑแหงตาฮิติและหมูเกาะ 
พิพิธภ ภ ฑวิจิตรศิลปที่ Quimper รวมทั้งหอศิลปแหงชาติ Grand Palais 
 
อกจากนี้ยังมีการใหยืมแกสถาบันการศึกษาเชน สถาบันฝกหัดครูที่เครเตยเพื่อเปนการอบรมครูอาจารยในการนําเอาองค
วามรูที่เกี่ยวกับวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ ไปประยุกตใขในการเรียนการสอน ตามที่ไดเคยกลาวไวในขางตน  

 
ละฝากวัตถุในคอเลคชั่นเปนจํานวนมากแกพิพิธภณฑ ั้งในปารีสและในตางจังหวัด เชน

mbrésis พิพิธภัณฑ Hötel Dieu ท Mantes la Jolie และพิพิธภัณฑ de la Castre ท

วาระครบรอบ 100 ปของการเสียชีวิตของศิลปน Paul Gaug
คชั่นเปนกรณีพิเศษแ ส
ัณฑลูกซอมบรูก พิพิธ ัณ

น
ค
 
11. นโยบายความรว
 
หนึ่งในพันธกิจพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑ โดยจะออกมาในล ุรักษและ
ปฏิสังขรณ  รวมทั้งการวิจ
 

านี้สามารถที่จะเขา
วมกับการวิจัยหรือการศึกษากับคณาจารยจากมหาวิทยาลัยและกับภัณฑารักษของพิพิธภัณฑ 

อกจากนี้ พิพิธภัณฑจะเนนงานคนควาวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ กิจการในสวนนี้จะเปนการ 
นับสนุนจากสถานฑูตฝรั่งเศสและสถาบันฝรั่งเศสในตางประเทศ  กระทรวงการตางประเทศจะจัดสรรอนุมัติงบประมาณ
ื่อเปนการเชิญบุคคลากรในสาขาที่เกี่ยวของ เชน นักชาติพันธุวิทยา นักโบราณคดีและผูเชี่ยวชาญทางพิพิธภัณฑ 
ลอดจนอาจารยในมหาวิทยาลัย  

ิพิธภัณฑจะทํางานในระดับภูมิภาคยุโรป ในการใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคคลาการและวัตถุกับสถาบันอื่นๆที่
ี่ยวเนื่องกับชาติพันธุวิทยา การศึกษาวัฒนธรรม พิพิธภัณฑและการวิจัย ดังตัวอยางที่มีอยูเชน สัญญาความรวมมือใน

ดานการแลกเปลี่ยนระหวางพิพิธภัณฑตาฮิติและมหาวิทยาลยั Ibada ในไนจีเรีย นอกจากนี้ พิพิธภัณฑยังคํานึงถึงผลงาน

มมือระดับนานาชาติ 

 ดู เก บรอง ล่ี คือ การสนับสนุนนโยบายความรวมมือกับประเทศดั้งเดิมของวัตถุในคอเลคชั่นของ
ักษณะความรวมมือทางการศึกษาและอบรม การใหความชวยเหลือในการอน

ัยในพิพิธภัณฑตางๆและการวิจัยภาคสนาม 

นโยบายดานความรวมมือระหวางประเทศจะไมจํากัดอยูแคเพียงการเชิญผูเชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเปนครั้งเปนคราว
ลอดป แตจะรวมถึงบคุคลาการในดานอื่นๆเชนในดานการดนตรี หรือดานทัศนศิลป ซึ่งบุคคลากรเหลต
ร
 
น
ส
เพ
ต
 
พ
เก
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การสรางสรรครวมสมัยดวย เชน มีการวาจางศิลปนอะบอริจินในออสเตรเลียในการวาดภาพจิตรกรรมในสวนเพดานของตัว
าคารพิพิธภัณฑ 

ารใหยืมวัตถุในคอเลคชั่นแกพิพิธภัณฑอื่นในตางประเทศ 

องล่ีตองการที่จะดําเนินงานในสวนอื่นๆใหแลวเสร็จเพื่อการเปดพิพิธภัณฑอยางเปนทางการเชน การเตรียมการ
ิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรม อยางไรก็ตามในป คศ. 2003 ทางพิพิธภัณฑไดใหยืมวัตถุในคอเลคชั่นเพื่อการจัดแสดงใน

ี่ Mu

อ
 
11.1. นโยบายเพื่อการแลกเปลีย่นและการยมืวัตถุจดัแสดง  
 
ก
 
ปจจุบันนี้ นโยบายการใหยืมวัตถุในคอเลคชั่นแกพิพิธภัณฑอื่นในตางประเทศยังคงจํากัดอยู ทั้งนี้เนื่องจากทางพิพิธภัณฑ 
ดู เก บร
น
พิพิธภัณฑในตางประเทศ เชน เพื่อนิทรรศการ “Art Déco 1910-1939”  ที่ Victoria and Albert Museum ลอนดอน เพื่อ
นิทรรศการ “Vernacular Visionaries : International Outsider Art in Context” ท seum of international Folk Art  
แซนตา เฟ  และเพื่อ หองสมุด Luis Angel de Bogota ประเทศโคลัมเบีย 
 

การใหยืมในกรณีหลังนี้นาสนใจ เพราะวาเปนการใหยืม
เพื่อแลกกับการยืมวัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑทอง

 
 

โดยทางพิพิธภัณฑทองไดใหยืม แผนทองเครื่องประดับที่
หนาอก เพื่อการ ดแสดงในสวนจัดแสดงที่ Pavillon des 
Sessionประติมากกรม calima ที่เปน 

 
(Musée de l’Or) ที่ Bogota 

 

จั
s เปนเวลา 2 ป สวนพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ได

ใหยืม บานประตู Batak อินโดนีเซียแกพิพิธภัณฑทอง เปน
เวลา 6 เดือน (ซ่ึ ัตถุ

 

 

แผนทองเครื่องประดับหนาอก ใหยืมโดยพิพิธภัณฑ

งเปนระยะเวลาที่มากที่สุดในการยืมว
จากพิพิธภัณฑตางประเทศ ตามกฏหมายโคลัมเบีย) 

ทองแหงBogota เพื่อการจัดแสดงที่ Pavillon des 

Sessions 
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ประติมากรรม païwan 
ตนคริสตศตวรรษที่ 20 

ะเทศใหยืมวัตถุจัดแสดงแกพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี  

าก (dépôt) วัตถุใน
คอเลคชั่นจากประเทศดั้งเดิมเพื่อการจัดแสดงที่ Pavillon des Sessions ทําใหมี

วลา นอกจากนี้ทําใหทางพิพิธภัณฑ
เองสามารถมอง ภาพของนโยบายความรวมมือในดานตางๆกับประเทศดั้งเดิมได

นอกจากนี้มีอีกหนึ่งกรณีที่นาสนใจคือ  

2
พ

 
พิพิธภัณฑตางปร
 

ตามที่พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีสนับสนุนนโยบายการฝ

ความหมุนเวียนวัตถุเพื่อการจัดแสดงตลอดเ

ชัดเจนขึ้น   
 

 ตัวอยาง การฝากวัตถุเพื่อการจัดแสดง เชน  ในสวนเอเชีย ประติมากรรม  
kafir Bafhgali (ปลายคริสตศตวรรษที่ 19-ตน 20?)   
เปนวัตถุฝากจัดแสดง โดย พิพิธภัณฑ Peshawar ประเทศปากีสถาน  
 

ปร
(ปล
0?) 
ิพิธ

ปากีสถาน

ะติมากรรม kafir Bafhgali 
ายคริสตศตวรรษที่ 19-ตน 
เปนวัตถุฝากจัดแสดง โดย 
ภัณฑ Peshawar ประเทศ

 

ย 

ologie  
a Sinica, 

Taipei 
 

 
การใหยืมประติมากรรม Nankang จากพิพิธภัณฑของ Institu
ประเทศไตหวัน สภาพของวัตถุชิ้นนี้นั้นบอบบางกวาที่จะจัดเส  บรองล่ี 
จึงทําการอนุรักษและเสรมิฐานที่ม่ันคง กอนการจัดแสดง ภายหลังความเห็นชอบของสถาบันผูใหยืม 
 
ภายหลังการอนุรักษ ประติมากรรมชิ้นนี้จัดแสดงอยางเปนทาง ก
Pavillons des Sessions 

11.2.
 
ในปจจุบันนี้ทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี มกําลังท
ตางๆที่เกี่ยวของทั่วโลก 
 
น เครือขาย ASEMUS (ASIA-EUROPE MUSEUM NETWORK) ที่สนับสนุนโดย ASIA-EUROPE FOUNDATION โดย
างพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการของเครือขายนี้ ทําใหไดมีโอกาสไดใกลชิดกับพิพิธภัณฑ
ันธมิตรจากทวีปเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพิพิธภัณฑเซียงไฮ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีไดเสนอที่จะใหความ

ืออยางเปนรูปธรรม เชน ในเรื่องการอบรมบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานเพื่อการจัดเก็บขอมูลคอเลคชั่น และในเรื่อง
โยบายเพื่อผูเขาชมพิพิธภัณฑ เปนตน  

วอยางเครือขายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับเอเชีย เชน Pacific Art Association Europe (PAA-E) ซึ่งเปนองคกรที่ประสานงานกับ
กวิจัยจากยุโรปในเพื่อการศึกษาศลิปะโอเชียเนีย โดยในป คศ. 2003 พิพิธภัณฑไดจัดเตรียมสถานที่ใหแกสาขายอยของ
มาคม นอกจากนี้ กิจการของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นาสนใจอีกประการ คือ การสง 

ใหฝากจัดแสดงโด
Institut d'ethn
de l'Academi

t d’Ethnologie Academia Sinica ไทเป 
ดงไดทันที ทางพิพิธภัณฑ  ดู เก

การในโอการสครรบรอบ 3 ปแหง ารเปดสวนจัดแสดงที่ 

ําเครือขายพันธมิตร  โดยมีการเริ่มติดตอองคกรและสถาบัน

 
 นโยบายเพื่อหาเครอืขายพนัธมติร 

กําลังพยายา

เช
ท
พ
รวมม
น
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ผูรับผิดชอบในสวนเอเชียในการเขารวมโครงการความรวมมือของกระทรวงการตางประเทศกับพิพิธภัณฑ

การใหความชวยเหลือในการเตรียมเอกสาร
และขอมูลเพื่อการขอใ ุน Solidarité Prioritaire เพื่อการจัดตั้งและการปรับปรุงพิพิธภัณฑตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับอารรย

การใหความชวยเหลือในการเตรียมเอกสาร
และขอมูลเพื่อการขอใ ุน Solidarité Prioritaire เพื่อการจัดตั้งและการปรับปรุงพิพิธภัณฑตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับอารรย
ธรรมในเวียดนาม 
 

ในประเทศ
เวียดนาม เชน การชวยจัดทําโครงการพิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาแหงเวียดนาม น การชวยจัดทําโครงการพิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาแหงเวียดนาม 

ชกองทชกองท
ธรรมในเวียดนาม 
 
12. กิจกรรมการห
 
12.1. ผูอุปถัมภขอ ฑ 
 
พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ม มีลักษณะเฉพาะ ซึ่ง

น  กลยุทธที่พิพิธภัณฑไดนํามาใชเพื่อที่จะ
อย ัมภใหเขากับโครงการ
ณฑ เชน การกอสรางพิพิธภัณฑ รวมทั้งงานสถาปตยกรรม การผลิตส่ือง

วัฒนธรรมแล า ั่นของพิพิธภัณฑ การจัดทําโครงกา
วัฒนธรรม หรือการจัดทําโครงการเชิงวิเทศสัมพันธ  

นั่น
ันที่ 1 สค. คศ.2003 

ระเด็นที่สําคัญในกฏหมายไดแก การไดรับสวนลดหยอนภาษีนิติบุคคลเปนอัตราสวน 60 % สําหรับการบริจาคแกองคกร

ง
 ในกรณีนี้ส่ิงที่ศึกษาคือกลยุทธ (Stratégie) ของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีในการเลือกบริษัทผู

ุปถัมภ  

วิสกี้
 

ดับโลก (racines locales, ambitions mondiales)  

าผูอุปถัมภและการจดัต้ังสมาคมเพื่อนพิพธิภณัฑ 

งพพิิธภัณ

ีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการหาผูอุปถัมภจากภาคเอกชน สําหรับโครงการที่
ถาไมมีการอุปถัมภในสว
คัดเลือกบริษัทผูอุปถัมภ
ยอยตางๆของพิพิธภั

ะเชิงวิทยาศ

นี้แลว โครงการในสวนนี้ก็ไมสามารถบรรุผลสําเร็จได
างไดประสิทธิภาพ คือ การโยงนโยบายหรือเนื้อหาของบริษัทผูอุปถ

านมัลติมีเดียเชิง 
สตร งานปฏิสังขรณวัตถุในคอเคลช รการศึกษาและ

 
คงไมอาจมองขามปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพิพิธภณัฑ ดู เก บรองล่ีมีจุดยืนที่ทาทายในนโยบายอุปถัมภ 
ดวยการอุปถัมภ (mécénat) สมาคม (association)และมูลนิธิ (foundation) ที่มีผลบังคับใชตั้งแต ว

คือ กฏหมายวา

ป
เชิงสาธารณะประโยชน123 มาตราการทางนิติศาสตรนี้สงผลอยางมากในการกระตุนใหภาคเอกชนเขามาอุปถัมภงาน
วัฒนธรรม 
 
ตัวอยางกลยุทธในการเลือกผูอุปถัมภ 
 
ในป คศ. 2003 บริษัท PERNOD-RICARD Group ไดบริจาคเงินจํานวน 1,196,000 ยูโร ในการสรางสระนํ้าบริเวณระเบีย
ชั้นดาดฟาของพิพิธภัณฑ
อ
 
การที่บริษัท PERNOD-RICARD เลือกที่จะสนับสนุนการกอสรางในสวนสระนํ้านั้นมิใชเหตุบังเอิญ บริษัทแหงนี้เปนผูนําใน
การผลิตสุราหลายชนิดและมีการผลิตแบบเคารพประเพณีทองถิ่นรวมกับประเทศอื่นๆในตางประเทศจํานวนมาก เชน 
ในสกอตแลนด พาสตีสในฝรั่งเศส ไวนในออสเตรเลีย รัมสในคิวบาและวอดกาในโปแลนด ถึงกับมีสโลแกนของบริษัทวา
รากฐานทองถิ่นแตความทะเยอทะยานระ
 
ตั้งแตเริ่มกอตั้ง บริษัท PERNOD-RICARD Group ไดมีจุดยืนอยางแนชัดในเรื่องการใหความสนับสนุนและอุปถัมภแก
กิจการเชิงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสรางสรรครวมสมัย ที่นาสังเกต บริษัทมักจะเลือกความอุปถัมภงานอัน
                                                 
123 รายละเอียด ดูในบท การสนับสนุนและการอุปถัมภในกิจการพิพิธภัณฑ 
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เกี่ยวของกับนํ้า ทั้งนี้เปนเพราะวาบริษัทเองก็เปนมืออาชีพในดานการผลิตนํ้าเมา เชน ในป คศ. 1998 บริษ
สปอนเซอรใหกับงานการสระสรางสระนํ้าบริเวณระเบียงชั้นดาดฟาของศูนยศิลปะและวัฒนธรรมปอมปดู ซึ่งออกแบบโดย
สถาปนิกชื่อดัง Renzo Piano 
 

ัทเปน

 

 

เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลาย แต
ขณะเดียวกันก็เนนในดานการเปนองคกรระดับ
นานาชาติ  ซึ่งก็สอดคลองกับสโลแกนของบริษัท
ดวย  

สําหรับพิพิธภัณฑ ดู เก บรอง ล่ีแลว จะเห็นไดวา 
ของบริษัท PERNOD-RICARD 

Group ก็เกี่ยวเนื่องกับนํ้าเชนกัน นอกจากนี้
ประเด็นที่สําคัญนั้นคือจุดยืนที่อาจมีรวมกันของ
สถาบัน ทั้งพิพิธภัณฑและบริษัทคือมีความ

 
ัวอยางอื่นเชน ในป คศ. 2003 เชนกัน บริษัท EURO RSCG ซึ่งเปนผูนําในดานการประชาสัมพันธ การตลาดและโฆษณา 

พันธแ

ุขอมูลโครงการที่รอการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนไวในเวบไซตของ
ิพิธภัณฑดวย 

การอุปถัมภ

ต
ตัดสินใจเขารวมการสนับสนุน พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ในดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ โดยจะเปนการสนับสนุน
แบบการนําเอาความรูและบุคคลากรของบริษัทมาจัดทํากลยุทธในดานดังกลาวของพิพิธภัณฑ จนถึงหมายกําหนดการเปด
อยางเปนทางการในป 2006  ขณะนี้มีการจัดทําการสัมภาษณคณะผูรับผิดชอบในดานตางๆของพิพิธภัณฑเพื่อจัดทําการ
หาจุดยืนดานการประชาสัม ละการสื่อสารของพิพิธภัณฑ สวนงานในดานมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑกําลังทาบทามบริษัท
โซนี่ 
 
ที่นาสนใจอีกประการคือ พิพิธภัณฑไดบรรจ
พ

 

ในป  คศ. 2003  นาง Aube Breton-Elléouët ไดบริจาคหนากาก Haïda จากบริทิช 
โคลัมเบีย ซึ่งเคยอยูในคอเลคชั่นที่มีซื่อเสียงของนาย André Breton 

 
ห
Colombie Britannique, 
นากาก Queen Charlotte, 

Elléouët 

นอกจากผูอุปถัมภในรูปบริษัทนิติบุคคลแลว พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ียังไดรับการอุปถัมภ
แบบรายบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริจาควัตถุเพื่อเปนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ เชน

น ี ี่ไ
นุนจ

สวนของสระ ํ้าที่ระเบยงชั้นดาดฟาของพิพิธภัณฑ ท ดการ
สนับส ากบริษัท PERNOD-RICARD Group 

 

ตน
คริสตศตวรรษที ่19 

บริจาคโดย Aube Breton-

เพื่อเปนการใหเกียรติแกผูบริจาค ทางพิพิธภัณฑไดจัดพิมพแผนพับพิเศษชื่อ Un nouvel 
élan pour le mécénat  เพื่อการขอบคุณผูบริจาค รวมทั้งมีการประชาสัมพันธอยางสมํ่า
เสมอโดยผานเวบไซตของพิพิธภณัฑ 
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12.2. สมาคม พื่อนของพพิิธภณัฑดู เก บรองลี ่
 
สมาคมเพื่อนของพิพิธภัณฑ (L

เ

a société des amis du musée du Quai Branly) จัดตั้งขึ้นในป คศ. 2002 มีฐานะทาง
ฏหมายเปนสมาคม มีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งคือ เพ่ือการพัฒนาและการเผยเแพรกิจการของพิพิธภัณฑ ดู 

เก บรองล่ีทั้งในฝรั่งเศสและในตางประเทศ หลักการของกิจการสมาค
 

o กิจการของสมาคมฯจะตองไปเพื่อการพัฒนาการคนคว
ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ของพิพิธภัณฑ 

o สมาคมจะตองเปนผูมีบทบาทในทุกกระบวนการเพื่อก ุนกา
จัดแสดง จากผูอุปถัมภทั้งในและตางประเทศ 

o สนับสนุน เผยแพรและประชาสัมพันธกิจการของพ ิ ร

o วมว าเปนคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ และการ
ซอมแซมปฏิสังขรณ รวมทั้งการจัดแสดงวัตถ ั่นของพิพิธภัณฑ  

o เขารวมจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑเชน สัมมนา นิทรรศการ การจัดการแสดง การประกวด การใหรางวัล

บริหารประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิก รวมทั้งบุคคลการที่เปนผูเชี่ยวชาญในวงการ
ิลปะ พิพิธภัณฑและการเมืองอีก 10 คน ส่ิงที่นาสนใจอีกประการคือการใชพ้ืนที่การจัดแสดงนิทรรศการ Kodiak, 

พันธ ตลอดระยะการจัดแสดง ผลจากการแจกแผนพับจํานวน 3 500 แผน มีผูสนใจสอบถามการสมัคร
เปนสมาชิก จํานวน 246 คน ในจํานวนนี้กวา 30%เปนกลุมผูชมที่มีความคุนเคยดีกับพิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาแลโอเชีย
เนีย และ 15%กลุมผูชมที่อาศ
 
ผลประโยชนของสมาชิก 
 
ในปคศ. 2003 สมาคมมีสม ก็ไมสมารถมองขามเงิน
คาสมัครเปนสมาชิกที่มีถ ํานวน 33 000 ยูโร กิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑนําเสนอใหแกสมาชิกของสมาคมในชวงนี้ คือ การ

ู ิดชอบในสวนงานตางๆของพิพิธภัณฑ  

 
 
 

ก
มมีดังนี้  

าวิจัย การศึกษา และการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ

ารสนับสน รบรจิาคและการยืมวัตถุเพื่อการ

ธภัณฑทั้งในและตางประเทศ เชน นิทรรศกา

ัตถุเพื่อเข

ิพ
ชั่วคราว การแสดงตางๆ... 
ใหความชวยเหลือทางดานการเงิน ในการจัดรวบร

ุในคอเลคช

และการใหทุนตางๆ 
o สนับสนุนกิจการในสวนมัลติมีเดียทุกประเภท ที่เกี่ยวเนื่องกับคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ 
 

คณะทํางานและการเปดตัวของสมาคม 
 
คณะ
ศ
Alaska ที่พิพิธภัณฑศิลปะอาฟริกาและโอเชียเนียในป 2002 เพ่ือการประชาสัมพันธสมาคม โดยมีการแจกแผนพับ
เพื่อการประชาสัม

ัยอยูในตางประเทศและตางจังหวัด 

าชิกจํานวน  71 คน ถึงแมวาจะเปนการเริ่มตนแบบคอยเปนคอยไป แต
ึงจ

จัดนําชมพื้นที่กอสรางโดยผ
 

รับผ
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นโยบายของสมาคมในการสนับสนุนเพื่อการเปดพิพิธภัณฑอยางเปนทางการ 

วยหาพันธมิตรและผูอุปถัมภใหแก
ิพิธภัณฑ  ทั้งนี้เพราะวา พิพิธภัณฑยังตองการการสนับสนุนและอุปถัมภ ในเรื่องการปฏิสังขรณซอมแซมวัตถุใน

คอเลคชั่นจนถ
 
ในป คศ. 200
กวา 25 000 ยูโร 
 

 
นโยบายในชวงนี้ของสมาพันธ จะเปนไปเพื่อการสนับสนุนโครงการตางๆของพิพิธภัณฑจนถึงการเปดอยางเปนทางการใน
ป คศ. 2006 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง สนับสนุนการผลิตในทุกๆดาน สนับสนุนการจัดรวบรวมวัตถุเขาเปนคอเลคชั่นของ
พิพิธภัณฑ สงเสริมและสนับสนุนการใหความชวยเหลือจากตางประเทศ รวมทั้ง การช
พ

ึงกําหนดการเปดอยางเปนทางการ ซึ่งอาจประเมินไดประมาณ 500,000 ยูโร 

3 สมาคมไดสนับสนุนและอนุมัติเงินบริจาคในการซอมแซม เสา Totem ของวัฒนธรรม Keigiet เปนจํานวน

13. ขอมูลต ล

o งบป
o งบป
o คาก า

รายละเอียดอ
• คอเลคชั่น วัตถุในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ 300,000 ชิ้น วัตถุจัดแสดงในสวนจัดแสดงถาวรมี  พื้นที่จัดแสดง 

บบหัวขอ 2,500 ตร.มและนิทรรศการชั่วคราว 2,000 ตร.ม) 

 230 ที่ หนังสือ 25 000 เลมที่จัดเตรียมไวเพื่อ
บริการอยางอิสระ  

• หอประชุม โปรแกรมตางๆ ไมวาจะเปน การแสดงดนตรี  การเตนรําและการแสดงละคร จะมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

สวน  พื้นที่บริการ 18 000 ตร.ม  ตนไม 178 ตน มีกวา 30 พันธุ 

                                              

วัเ ข 

ระมาณหมวดรายจายประจํา (budget de fonctionnement) ในป คศ. 2004 : 18 535 885 ยูโร 

ระมาณในการจัดซื้อวัตถุเขาเปนคอเลคชั่น : 22,86 ลานยูโร (จํานวน 5 ป) 

อสร งอาคารและติดตั้งสถานที่ : 216,4 ลานยูโร124 

ื่นๆ 

7,000 ตร.ม (ซึ่งรวม สวนจัดแสดงแ

 
• สวนการศึกษาและวิจัย แบงออกเปน 2 ใหญ คือ ศูนยการวิจัยระหวางประเทศและหองเรียนเพื่อการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมี หองจัดสัมมนา ปาฐกถาและบริการส่ือส่ิงพิมพตางๆ  หองเรียน 3 หอง  หองฉาย
ภาพยนตร 1 หอง  หองวิจัย 5 หอง 

• หองสมุดมีเดียเทค เปดใหบริการบุคคลโดยทั่วไป มีบริการ

กับคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ  หอประชุมมี 500 ที่นั่ง โรงละครกลางแจง 1 โรง 

• 

 

   
4 ที่มา : http://www.quaibranly.fr/article.php3?id_article=781&var_recherche=budget&R=2 12
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ยูในรูปขอ ใหญเป

เพื่อหาแนวคิ
ารจัดตองพิพ
งสมาคม สวน

ดและเ
ิธภัณฑ

หาทาง
ึ่งคณะ
นนักวิช

ธรรม
าการ 

ุษยวิทยา..... 

โปรเจคของ
สถาปนิก 
Jean 
Nouvel 
ไดรับการ
คัดเลือก 

เปด Pavillon des 
Sessions อยางเปน
ทางการ ซึ่งวัตถุที่จัดแสดง
มาจากคอเลคชั่นของรัฐ 
องคกรการปกครอง
ทองถิ่นและคอเลคชั่นของ
ชาติของประเทศตางๆ 

เม.ย 

1995 1996 1997 1998 
มีค 

14 . (1) ลําดับเวลาของโครงการ
ฑ  บรองลี ่
งก รียมการ

ดู เก
ารเต

พิพิธภณั
ในชว  

แนวคิดเนื้อหา การจัดแสดง กิจกรรมตางๆ
และความตองการอื่นๆที่รวบรวมโดย
คณะทํางาน ไดถูก งื่อน
ร แ ถา  

1999 2000 

ไขในการใชเปนเ
ปตกรรมบบสะกวดป
 

ปร
คณ
ะธานธิบ
ะกรรมศ



 
 

จัดการประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง  
โดยใชเทคนิคตางๆ สําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย 

งานกอสรางตัวอาคารและบร ิพ  ิเวณพ ิธภัณฑ

กิจกรรม
ทางการศึกษา
และวัฒนธรรม 

การจัดนิทรรศการ
ชั่วคราว 

ประชาสัมพันธ – 
หาผูอุปถัมภใน

ภาคเอกชน-สมาคม
เพื่อน 

 

สวนงานเอกสาร 
+สวนงานการเร
การสอนและก

วิจัย 

ียน
าร

งานคอเลคชั่น 

สถาปตกรรม 

สวนจัดแสดง 

มค

2001 
ตค 

เริ่มตนสวนงานคอเลคชั่น : สํารวจ
สถานการณปจจุบัน จํานวน ชนิด... 

มิย 

จัดวันประชาสัมพันธความ
คืบหนาของโครงการที่ 
College de France 

ใบอนุญาตกอสราง 

2003 

การกอสรางอาคารแลวเสร็จ 

เป
ดต

อส
าธ

าร
ชน

อย
าง
เป
นท

าง
กา

ร 

2002 

จัดตั้งสมาคมเพื่อนพิพิธภณัฑ  
Société des Amis du musée 
 

นิทรรศการ Kannibals 
et Vahinés ผลิตโดย
สมาพันธพพิิธภัณฑฯ 

พิพิธภณัฑ ดู เก บรอง
ลี่ดูแลเรื่องกิจกรรมทาง
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

การทํางานรวมกัน
เลือกเพื่อแก

อยางใกลชิด
ไขและทดสอบแนวค ดงอยางเปนรูปธรรม 

(ภายหลัง เงื่อนไขการจัดแส จัดทําโดย พิพิธภณัฑฯ เพื่อการ
ประกวดแบบสถาปตยกรรม ละเเอี ในภาคผนวก 1-2) 

ของฝายจัดแสดงและสถาปนิกที่ไดรับ
ิดการจัดแส

ดงที่
-ราย

ทาง
ยดอยู

ประชาสัมพันธและจัดกิจกรร
วาระ ครบรอบ 3 ปแห

Pavillon des Sessions 

มพิเศษใน
งการจัแสดงที่ 

เปน 
การสรางพลวตัแกโครงการ 

นิทรรศการชั่วคร
พิพิธภณัฑ ดู เก

k 

าวครั้งที่1 โดย
 บรองลี่ เรื่อง

ชน Kodiak ใน Alas
Nov02-Jan03 

เริ่มตนเซ็นสัญญาความรวมมือกับ
สํานักงานการศึกษาตางๆ  

เริ่มงานสวนอนุรักษ ําหรับวัตถุใ ละแลวเสร็จเชิงปองกัน ส นคอเลคชั่นทุกชิ้นแ
ในป คศ. 2004 

จัดกิจกรรมทางการศึกษา มํ่าเสมอเพื่อเปนการทดสอบและวัฒนธรรมอยางสม โปรแกรมของพิพิธภัณฑในอนาคต โดยใชพื้นที่ในสวนจัดแส s Sessions ดงที่ Pavillons de

ก ะบบการใหขอมูล ที่ ผูเขาชม + 
การจัดเตรียมและควบคุมสวน 

ประกอบการจัดแสดง 

ารจัดเตรียมร หลากหลายแก

2005 

สงมอบอาคารและะเริ่ม
งานติดตั้งสวนจัดแสดง 

14 . (2)ลําดับเวลาของโครงการ
ลี ่
ร

พิพิธภณัฑ ดู เก บรอง
ในชวงปฏิบัติกา  

บริษัท
การกอสร

 Pernod Ricard อุปถัมภ
างสระนํ้า สําหรับการ

กอสรางตัวอาคารพิพิธภณัฑ 

2004 2006 

มีการบริจาควัตถุเพื่อเขาเปนคอเลคชั่นของพิพธิภัณฑ 
อยางตอเนื่อง 

สวนงานการศึกษา: จัดปร างานเ เพื่อการเตรียมการแ คตปนระยะๆ  มีการติดตอองค ิตรทั้งในและตางปะชุมและจัดตั้งคณะทํ ละจัดทํากิจการในอนา การพันธม ระเทศเพื่อเขารวมโครงการ
ัติงานเพื่อการบริการ  

วิจัย 
สวนงานเอกสาร งเอกสารจากพิพิธภัณฑชาติพันธุวิ ิลปะอาฟรกิาและโอเชียเนีย, จัดหมว ทําแผนปฏิบ: รวบรวมคลั ทยาและพิพธิภัณฑศ ดหมู รวมทั้ง
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บทสร
 
โครงการการจ

ุป 

ัดตั้งพิพิธภัณฑ   ดู เก บรองล่ี เปนกรณ ึกษาที่แส ถ จจ รบริหารและ ัดการ
ของพิพิธภัณฑสถานของฝรั่งเศสไดอยางดียิ่ง เน ิพิธภณัฑ ื่องกับศิลปะ ัฒนธรรมและชาต ุวิทยา
ของอารยธรรมนอกยุโรปที่ส่ือผานโดยวัตถุของจริ นเปรียบเสมือนยอดของปรามิดท บดวยฐานส ันไดแก 
หลักปรัชญาแรกเริ่มของพิพ นมิต ัติศาสตร ( ัดแสดงเน )   การประยุกตใชสหวิทยา 

ในคอเลคช ความส ับนานาประเทศ  ับปร ที่มาของวัต ื่อ
ีสวนร ับกิจการของพ )  การเปนองค งเสริมและการส่ือสารองคความรู ี่มี

าวทําให  ดู เก ี่มีจุดยืนที่ชั มีผลตอก ําเน บายกิจการในท
ิธภ  ทั้งในช ังการเป อยางเป

ประการสุดทายในการที่จะเปนองคกรเพื่ ิมและการสื่อสารองค ูเปนปจจัยสําค ดการแตก
นอข ิจการตางๆของโครงการพิพิธภัณฑ ด องล่ี ไมวาจะเป วนงานนิทรรศการช      

(Documentation) สวนงานการเรียนการสอนแ นควาวิจัย  ัดกา ึกษาแล ิจกรรมทาง
ารลวนเปนกิจการเสริมสวนเน ักของพ ี่จัดแสดงอย ื้นท ือสวนจัดแสดง

ถาวร เปนกิจการที่มีความเป ัวเอง 
 

ี่ด ิพิธภัณฑ ด ี่ คือ การค ิติของเวลา ั้ง อดีต ปจจุบัน และอนาคต  
แก ในอดีตอยางถ ทเพื่อที่จะคิดและวางแผนกิจการต ี่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ
เกิดการซ อยางไรก ก็ไมมีการมองข ปจจุบันกาล ําเนินโครงการ 

บรองล ิไดหมายความเพ การสรางต  การจัดทําสวนจัดแสดง
รรวบรวมและอนุรักษวัตถุ แตหากรวมถึง การน ิจการตางๆท ําในอนาคตมาจ ําแบบชิมลางก

การศ ัฒนธรรม าผูอุปถัมภและผูบร
การหาพันธมิตร งนี้ก็ไมลืมที่จะจัดทํากลยุทธท ดเพื่อการประชาส ันธ โครงการ 
 
สําหรับกิจการพ ัณฑ การประชาสัมพันธนั้นเป ี่ไมสามารถมองข เลย กา
หยอนไปกว ําเนื้อหาของพ ัณฑ  เนื้อหาจะดีเล หากขาดกา
พิพิธภัณฑ ิพิธภัณฑ ยในสายตาของประชาชนท มีพิพิธภัณฑ ัวไป

ปร มีโอกาสเปดประต อนร ีกเลย เพราะขาดการประชาสัมพ

เลยประการการถ  พิพิธภัณฑ เก บรองล่ี คือ วิธีการด

โครงการ พิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีเปนโครงการที่มิใชจัดการประเมิณผลไปไวในลําดับสุดทายของก
เปนโครงการที่ มีการประเมินผลและทดสอบอยูตลอดเวลา ทั้งในระดับพิพิธภัณฑกับพิพิธภัณฑ ิด
ื้นฐ ั้งพิพิธภัณฑ โดยการสงแบบสอบถามไปยังพิพ ีเนื้อหาคลายกัน) ระหวางสวนงานตางๆิธภัณฑอื่นๆที่มพ านของการจัดต
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ัดท
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หรือโครงการพ
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ิธภัณฑ  : การเน
ั่น)  การให

ิพิธภัณฑ
 พิพิธภัณฑ

วงการดําเนินโครงการและภายหล
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ันก็
วัฒนธรรม
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และผูเกี่ยวของในโครงการ (การทํางานระหวางสวนงานจัดแสดงและสถาปนิก) และ พิพิธภัณฑกับผูชม (การศึกษากลุม
ูชมกอนการจัดทําแผนการจัดแสดง) เปนตน 

ตามการศึ ค

วามทาทายของโครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีนั้นก็เฉกเชนเดียวกับความทาทายของกิจการพิพิธภัณฑในที่อื่นคือ 

ผ
 
โครงการพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีเปนโครงการที่ใหความสําคัญกับกลุมผูชมและผูใชบริการพิพิธภัณฑ  สวนกิจการแตละ
ชนิดของพิพิธภัณฑจะมีการศึกษากลุมเปาหมายของตนโดยเฉพาะอยางละเอียด เชน กลุมผูใชบริการเวบไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ (ที่ไมลืมแมกระทั่งผูพิการทางสายตา) กลุมเปาหมายเพื่อการประชาสัมพันธ (ไมลืมการประชาสัมพันธคน
ใกลตัว หรือ ผูที่อาศัยในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่กอสรางอาคารพิพิธภัณฑ) กลุมผูใชบริการตางๆของมีเดียเทค มีการ
จัดแบงยอยกลุมผูชมของพิพิธภัณฑ  ตามอายุ กษา ตามความสนใจ ตามสถานภาพทางสังคม (ครอบ รัว พอ
แมและบุตร...)   
 
ค
กิจการทีห่ลากหลายของพิพิธภัณฑนอกจากจะตองเปนไปตามปรัชญาพ้ืนฐานแลว ยังจะตองเปนไปเพื่อ
ตอบสนองกลุมเปาหมายที่หลากหลายเชนกัน    
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ภาคที่ 2 ขอเสนอแนะ 
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บทที ่1: การหาจุดยืนของสถาบันพิพธิภัณฑการเรยีนรูแหงชาติกับองคกรอืน่ๆที่มีอยูในพื้นที ่

 
 
1. บทนาํ 

ารหาจุดยืนของพิพิธภัณฑเปนเรื่องสําคัญ เพราะวา จุดยืนนี้จะเปนตัวกําหนดนโยบายในทุกทุกดานของพิพิธภณัฑ ไมวา
ะเปนดานการจัดรวบรวมคอเลคชั่น การจัดแสดง การจัดโปรแกรมวัฒนธรรมและการศึกษา การประชาสัมพันธ การ
เลือกสรรพันธมิตรและผูอุปถัมภ หรือรวมทั้งการผลิตของที่ระลึกของพิพ
 
มีหลายสิ่งที่สามารถนํามาใชเพื่อหาจุดยืนของพิพิธภัณฑเชน สาขาของเนื้อหา ชวงเวลาของเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหา 
(ผานวัตถุ ผานสื่อตางๆ) หรือกลุมเปาหมายเฉพาะ (เชนพิพิธ เด็ก)  
 
ตัวอยางเชน  
 

o กรณีของสวนจัดแสดงเอเชียของพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี ที่จะคํานึงถึงเนื้อหาของพิพิธภัณฑศิลปะเอเชียกีเมต 
โดยที่ทางพิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีจะเสนอเนื้อหาเกี่ ับชนกลุมนอยในเอเชีย สวนทางพิพิธภัณฑกีเมตจะเปน
เนื้อหาเกี่ยวกับ ศิลปะทางการหรือราชสํานัก ทั้งนี้ถื าเปนจุดยืนที่ดี เปนการใหบริการเนื้อหาแกผูชมแบบเสริม
กัน ไมซํ้าซอน 

 
o กรณีพิพิธภัณฑศิลปะตางๆในปารีส สวนใหญก็จะใ ูปแบบทางศิลปะแบงกันไปเลย เชน สวนศิลปะ

ฝร่ังเศสในพิพิธภัณฑลูฟรจะมีจนถึงกอนศตวรรษที่ 19 สวนพิพิธภัณฑดอรเซยก็จะเปนชวงสมัยของศตวรรษที่ 19 
และตน 20 และถัดมาก็จะเปนพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมของศูนยศิลปะ จอรจ ปอมปดู เปนตน 

 
o กรณีพิพิธภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร เทคนิค คโนโลยีและอุตสากรรม : 
 ในปารีสมีพิพิธภัณฑในดานดังกลาว 6-7 แหง แตละแหงก็มีของดีของตน ไมซํ้ากัน มีจุดยืนของตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก
จ

ิธภัณฑ  

ภัณฑ

ยวก
อว

ชเวลาและร

 เท
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ตาราง 1: เปรียบเทียบเนื้อหาและการนําเสนอของพิพิธภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรในปารีส 
 

 พิพิธภัณฑ เนื้อหาและการนําเสนอ 
วังแหงการคนพบ  เกี่ยวกับกฏพื้นฐานทางวิทยาศาสตร (เคมี ฟสิกส ชีววิทยา) นําเสนอโดยใชมีเดีย การ
( Palais de la 
Découverte) 

ทดลอง การปฎิบัติ มีผูสาธิต มีทองฟาจําลอง(Planétarium) มีการปรับเนื้อหาใหเขา
กับหลักสูตรของนักเรียนระดับตางๆ ..... 
 

พิพิธภัณฑศิลปะ

métiers) 

ประวัติของนักประดิษฐและประดิษฐ เนนที่มรดกวัตถุของจริงทางเทคนิคและ

จุดยืน : สมดุลยระหวางศิลปะและวิทยาศาสตร (l’art et la science) ระหวางส่ือ
การเรียนรูและการส่ือความรูสึก (la pédagogie et l’émotion) 
 

และอาชีพ (Musée 
des arts et 

วิทยาศาสตร (มีวัตถุในคอเลคชั่นกวา 80,000 ชิ้น) มีผูอธิบายการทํางานของ
ส่ิงประดิษฐดังกลาว 

วิท
ยา

ศา
สต

รบ
ริส

ุทธ
ิ์ เท

คน
ิค

อุต
สา

หก
รร
ม

strie) 

 

- สวนนิทรรศการถาวร Explora (โลกและจักวาล ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการ
ของอุตสาหกรรม....) สวนทองฟาจําลองขนาด 300 ที่นั่ง Aquarium สัตวนํ้าเมดิเตอร

 
อบดวยบริการอื่นๆ เชน 

งมาเปน
พื้นที่อเนกประสงคเพื่อการจัดกิจกรรมตางๆ โรงภาพยนตร โรงละคร และพิพิธภัณฑ
การดนตรี... 
 

ี   
 เท

คโ
นโ
ลย

 เมืองวิทยาศาสตร
และอุตสาหกรรม 
(Cité des Sciences 
et de l’Indu

เกี่ยวกับความคืบหนาทางวิทยาศาสตรและเทคนิคในโลกปจจุบัน นําเสนอแบบ
ludic และ sensory ครบวงจร เชน  
 

เรเนียน  เมืองเด็ก โรงภาพยนตร โรงภาพยนตรครึ่งวงกลม  (La Géode) ที่มีจอภาพ
ยนตรสูง  36 เมตร  Le Cinaxe ที่จําลองสถานะการบินในอวกาศ (simulation de vol 
spatial) การเเขงรถ... 

นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบของเมืองวิทยาศาสตรยังประก
สวนสาธารณะ  อาคาร La Grande Halleที่เปนสวนตลาดเกาและไดดัดแป

พิพิธภัณฑ
มานุษยวิทยา 
( Musée de 
l’Homme) 

เกี่ยวกับชีวิตและประวัติศาสตรมนุษยชาติ มีคอเลคชั่นกอนประวัติศาสตรที่สําคัญ 

ธร
รม

ชา
ติว

ิทย
า 

สวนพฤษชาติและ
พิพิธภัณฑประวัติ
ธรรมชาติ 

ประกอบดวย วัตถุทางธรรมชาติวิทยาในคอเลคชั่นทั้งที่มีชีวิตและสูญพันธุจัดแสดงไว
ในสวนสวนและอาคารตางๆภายในบริเวณ เชน พืช แรธาตุ โครงกระดูกไดโนเสาร 
และที่เดนที่สุดคือ อาคารที่เกี่ยวเนื่องกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หรือ  La Grand 
Galerie de l’Evolution ที่มีการจัดแสดงแบบการเลาเรื่องราวผานวัตถุในคอเลคชั่นที่
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เปนสัตวตางๆ  

สวนสัตวแวนแซนส เปนสวนสัตวที่รวบรวมสัตวตางๆไวกวา 900 ตัวเปนการรวบรวมเอาพันธุสัตวที่หา
ยาก... 

 

Aqu  

) 

 arium ที่ปอรท
ดอเร (Aquarium de 
la porte dorée

สัตวนํ้าที่มาจาประเทศในอาณานิคมเดิม (เอเชีย อาฟริกา อเมริกาใต) 

 
 

จะเห็นไดวา งต าง
มีจุดยืนของต ภ
 

งในดา ิการแลวถือไ

ากนี้  การที่ไมแขงขนักันยังทําใหพิพิธภัณฑตางๆขางตนสามารถที่จะจับมือรวมกันทําโครงการตางๆ เชน ในกรณี
ระ กัน
ว - ีการประชาสัมพันธซึ่งกันและกันและแจกจาย
าน น วนทางเขาของพิพิธภัณฑวทิยาศาสตรขางตนทุกแหง   

 พิพิธภัณฑดังกลาวขา
น หรืออาจกลาวตาม

นการใหบร

น แมจะมีการกลาวถึงเนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร แตก็ไมซํ้ากัน ตางคนต
าษาธุรกิจไดวา มีจุดขายที่เปนเอกลักษณของตน ไมแขงขันกัน  

ถามอ
 
นอกจ
ดาน
การจ
ไปตา

 

ดวา เปนการใหบริการแบบเสริมกันและกันแกผูชม 

การป
ัดทําเ
มสถ

ชาสัมพันธซึ่งกันและ
บไซตกลาง www.paris
ที่ตางๆ รวมทั้งวางไวใ

 เปนลักษณะการสรางเครือขายโดยใช หัวขอ (วิทยาศาสตร) และที่ตั้ง (ปารีส) มี
sciences.fr รวมทั้งจัดพิมพแผนพับที่ม
ส

 

 

เวบไซต www.paris-sciences.org ที่มีการประชาสัมพันธพิพิธภณัฑที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตรใ ั้งมีการใสโกโ
โครงการการป

แผนพับเพื่อการประชาสัมสัมพันธ พพิิธภัณฑอัน
นปารีส พรอมท
ระชาสัมพันธนี ้

กและลิงคของผูที่อุปภัมภเอกชนของ เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรในปารีส  โดยทําเปน
ลักษณะแผนที่รถไฟใตดิน 
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2. จุดยืนของสถาบันพิพธิภัณ งชาติ 
   
การศึกษาในสวนนี้จะเปนลักษณะกา ในทางการตลาด  เปนการศึกษาถึงพิพิธภัณฑอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริฑลที่มี
เนื้อหาอันเกี่ ทั้งส่ีของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (NDMI) 
 
จุดประสงคใ เพื่อที่จะเปนการประเมินผลแนวคิดพื้นฐานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑแตละแหงของ NDMI กับ
ความเปนจริงของบริการพิพิธภัณฑ(อุปทาน)ที่มีอยู 
 

ะเทคโนโลยีกับ
ังคมไทยของ NDMI (ตารางที่ 2) 

วนที่สอง จะเปนการศึกษาถึงจุดยืนของพิพิธภัณฑอื่นๆ โดยจะแบงออกเปนกลุมได 3 กลุม คือ กลุมพิพิธภัณฑชาติพันธุ  

ัณฑตางๆในแตละกลุม 
 มีการจัดทําแผนภูมิตําแหนงของแตละพิพิธภัณฑในกลุมนั้น (หากสามารถจัดทําได) โดยจะใหเนื้อหาและ
ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาเปนเกณฑในการตัดสิน  ซึ่งจะทําใหเหนถึงชองวางในตลาดหรือพื้นที่การทํางานที่
เปนไปไดสําหรับพิพิธภัณฑตางๆของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  

o และสุดทายจะเปนการวิเคราะหขอมูลดังกลาว โดยมีการเปรียบเทียบระหวางความตั้งใจแรกเริ่มในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑแตละแหงกับความเปนไปไดในทางการตลาด  รวมทั้งจะมีการแทรกคําแนะนําที่นาจะเหมาะสมตอ
การปรับเปล่ียนตํ่าแหนงของพิพิธภัณฑของ NDMI 

 
สวนที่สาม จะเปนการยกตัวอยางจุดยืนที่ดแีละเปนเอกลักษณ ึ่งอาจจะเรียกไดวาเปนจุดขายของพิพิธภัณฑที่มีอยูใน
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล   
 

ีกา บ 
าดังกล

ฑการเรยีนรูแห

รศึกษา
ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ

นการศึกษาเชนนี้ 

ในสวนแรกจะเปนการยอนดูความตองการแรกเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติของอุษาคเนย   พิพิธภัณฑผูคน
และดินแดนในอุษาคเนย      พิพิธภัณฑประวัติศาสตรประเทศไทย      และพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแล
ส
 
ส
และประวัติศาสตร(ตารางที่ 3)  กลุมพิพิธภัณฑอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติวิทยา(ตารางที่ 4)  และกลุมพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร(ตารางที่ 5)  โดยในแตละกลุม 
 

o จะมีการจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ อะไรคือเนื้อหา วิธีนําเสนอเนื้อหา....ของพิพิธภ
o

 ซ

สวนที่ส่ี เปนบทสรุปโดยภาพรวมของพิพิธภัณฑทั้งส่ีของ NDMI รวมทั้งม
และการนําเสนอกลยุทธที่ทาง NDMIอาจจะนํามาใชเพื่อการแกปญห

รคาดคะเนปญหาที่ทาง NDMI จะตองประส
าว 
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ตราราง 2: เนือ้หาของพิพิธภัณฑทั้ง 4 ของ NDMI 
พิพิธภัณฑของสถาบันการเรยีนรู
แหงชาติ 

เนื้อหา 125 ระด ตีกร   ับและการ อบเนื้อหา

1. พิพิธภัณฑผูคนและดินแดนใน
อุษาคเนย 

แสด โบร พื้นท
รพ ก เช  ชน
นธรรม เ นธ ฒน ทธิ์ 
ล็ก เปนต

ีกรอ เนย
าชา

จัด
บร
วัฒ
เห

งอุษาคเนย
มนุษยเริ่มแร

ชน วัฒ
น)  

าณซึ่งเปนสวนห
น มนุษยชวา ก
รรมขาว การตั้งถ

นึ่งของเอเชีย ทั้
ารพัฒนาขึ้นเปน
ิ่นฐานตามแหล

งดาน
ชุมชน
งนํ้า วั

ี่ ตั้งแตยุคดึกดํา
เผา มีระบบ
ธรรมโลหะ (สัมฤ

ใชภูมิประเทศต
เปนระดับนาน

บคอื อุษาค
ติและชาติ 

และไทย 

2. พิพิธภัณฑประวัติศาสตรชนชาติไ
ไทย 

ฒนาการของการกอต  3 ช
อนรั ั กษร
ําเนิดสยา เทศ
กจากนี้ จ นกก

- ชา ุในไ
- ศิ ัฒนธร
- ื่อกับ

ใช ีกรอ ทศไ
เป ิ  

ทย พั
- ก
- ก
นอ

ั้งประเทศไทย โ
กษรจากอินเดีย /
จนเปนประเทศไ
ลุมเนื้อหาเปน 3
ทย 

รมไทย 
คนไทย 

ดยจําแนกกวาง
 หลังรับศาสนา
ทยปจจุบัน 
 ประเด็น 

ๆเปน
และอั

วงเวลาคือ 
จากอินเดีย  บศาสนาและอ

มประ
ะจําแ
ติพันธ
ลปะและว
ระบบความเช

ภูมิประเทศต
นระดับชาต

บคือ ประเ ทย 

 3. พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติของ
อุษาคเนย 
 

กถึงภูมิศ ละสภาพ ัตว ...อัน ณ
งภูมิภาค โยงกับท ทยา ซาก ละ
กชางรอย ที่พบในป

ใช ีกรอบคือ เนย
เป าชาติแล

บอ
ขอ
ซา

าสตรแ
นี้ เชื่อง
ลานป

แวดลอมธ
วีปเอเชียแล
ระเทศไทย 

รรมชาติ เกี่ยวกั
ะโลก จัดแสดง
เปนตน 

บพืช ส
ธรณีวิ

อุดมสมบูร
ไดโนเสารแ

ภูมิประเทศต
นระดับนาน

 อุษาค
ะชาติ 

และไทย 

  4. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับสังคมไทย 

ูมิป ัฒนา องค
ักยภาพค นโลกที่เ  

ใช ีกรอบคือ ทศ
เป ิ  

- ภ
- ศ

ญญาและการพ
นไทยใ

เทคโนโลยีข
ปลี่ยนแปลง

นไทย ภูมิประเทศต
นระดับชาต

 ประเ ไทย 
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ตาราง3: ตัวอยางพิพิธภัณฑหรือนิทรร ื้อหาบางสวนที่สามารถเปรียบเทียบไดกับ ศการที่จัดโดยองคตางๆในกรุงเทพ-ปริมณฑลที่มีเน

พิพิธภัณฑผูคนและดินแดนในอ ันพิพิธภัณฑการเุษาคเนยแ ฑประวัติชนชาติไทยของสถาบละพิพิธภัณ รียนรูแหงชาติ 
 เนื้อหา ระดับเนื้อหา การสื่อเนื้อหา สังกัด  กิจกรรมอื่นทีเ่ดนๆ 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร - นิท
(โบร

รรศการพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  
าณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร โบราณคดีสมัย
วัติศาสตร กลุมชาติพันธุในประเทศไทยประ   ภาษาและ

อักษร ) 
- พิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ทําในประเทศไทย
- นิท
 

มี
ค

การทางวิชาการ ใน
ดานการบริหารกิจการ 

องคการ
มหาชน 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

รรศการชาติพันธุวิทยาทางโบราณคดี 

จํากัดเนื้อหาโดยใชภูมิ
ประเทศคือ ประเทศไทย 
เปนระดับประเทศ  

ทั้งใชสื่อและวัตถุใน วิจัยทางวิชาการดาน
ิทยา และการอเลคชั่น มานุษยว

ใหบริ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
กาญจนาภิเษก 
หรือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
ชาติพันธุวิทยา 

- คน
- 
พระราโช ย
 - กลุมช ะ
- เอ
 
(ดูรา

จํากัดเนื้อหาโดยใชภูมิ
ประเทศคือ ประเทศไทย 
เปนระดับประเทศ 

สวนใหญเปนวัตถุ มี
สื่อบาง 

- กิจกรรมภัณฑารักษ
สัญจร (นําสื่อการสอนที่
เปนวัตถุเลียนแบบจาก
โบราณวัตถุออกเผยแพร) 

ังเปด  ผูชม
วัตถุและ
ยดจาก

ฐานขอมูลได  

กรมศิลปากร 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

ไทยวันนี้  
การสรา อก ยใต งเ ภาพของชาติภา

บา แหงพระมหากษัตริยไทย 
นแล วัฒนธรรมไทย 

กภาพทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย 

ยละเอียดหัวขอตางๆในภาคผนวก ) 

 
างจะนําเสนอใน- คลังกล

ลักษณะคล
สามารถมองเห็น
สืบคนรายละเอี

หอไทยนิทัศน :  
เรื่องราวของอารยธรรมไทย เพื่อเสริม
ความรูตามหลัก สูตรการเรียนการ

จัดแสดงเรื่องราวของอารยธรรมไทยจากอดีตถึง
ปจจุบัน (รายละเอียดของหัวของตางๆอยูในภาคผนวก) 
- ความเปนมาของชนชาติไทย 

จํากัดเนื้อหาโดยใชภูมิ
ประเทศคือ ประเทศไทย 

มีเดียตางๆ  สํานักงาน
วัฒนธรรม
แหงชาติ 
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สอนวิชาประวัติศาสตร ภา
วรรณคดี ตลอดจนวิชาสังคมศาสต
ของนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ โดย

ันธ
หลายชนิดที่แสดงถึงความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีอีกดวย เชน หุนจําลอง 
วัตถุจําลอง แผงวงจรไฟฟา สไลดมัล
ติวิชั่น วีดิทัศน คอมพิวเตอร ภาพ
โปรงแสง 

- ประเทศไทยกับโลก 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

ษา และ - ขาวกับวิถีชีวิตไทย 
ร - ภาษาและวรรณคดีไทย 

ใชสื่อทันสมัย และสื่อปฏิสัมพ - วีรกรรมชนชาติไทยกับเหตุการณที่สําคัญใน
ประวัติศาสตรไทย 
 

พิพิธภัณฑพื้นบานเขายี่สาร ัดแสดงเรื่องราวของทองถิ่นในแงมุมตางๆทั้ง
โบราณคดี พัฒนาการและความ

ตวัฒนธรรม 
หากิน..... 

ตีกรอบเนื้อหาโดยจํากัดเปน

ําเสนอ 

วัตถุของจริงและมีสื่อ - เอกชน คือ 

าน

ของ
คณะกรรมกา
รบริหารงาน
พิพิธภัณฑ 

จ
ประวัติศาสตร 
เปลี่ยนแปลงในชุมชนศิลปกรรม ชีวิ
ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา การทํามา

พื้นที่เฉพาะจังหวัดคือ 
สมุทรสงคราม 
ใชสหวิทยาในการน

ตางๆบาง (จําลองวิถี
ชีวิต) 

ดําเนินการ
โดยชาวบ
ยี่สารในรูป
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แผนภูมิเปรียบเทียบจุดยืนของพิพิธภัณฑอันเกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุและประวัติศาสตร  
โดยอาศัยระดับของเนื้อหา (Y) และวิธีการส่ือเนื้อหา (X) 

 

 

  
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจุดยืนของพิพิธภัณฑอันเกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุและประวัติศาสตร  
โดยอาศัยระดับของเนื้อหา (Y) และวิธีการส่ือเนื้อหา (X) 

 

 

  
 

  

  
การว
 
พิพิธ

ิเคราะห

ภัณฑ

  

พิพิธภัณฑผูคนและดินแดนในอ งงและจุดยืนเปนของตัวเองดีอยูแลว มีพื้นที่เพื่อ
การทํางานโดยไมมีคูเแขง ุงเทพ-ปริมณฑลยังไมมีพิพิธภัณฑทางชาติพันธุวิทยาที่มีขอบเขตของเนื้อหา

าเรื่อง หรือเนนการใชส่ือหรือมีเดียตางๆเพื่อการสื่อเนื้อหาอยาง
ผ ินแดนในอุษาคเนย คือ ชาติพันธุ อุษาคเนย  มีเดียนําเสนอ   

ิชนชาต  (NDMI) 
เทศ ลว ทั้งหอไทยนิทัศน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร พิพิธภัณฑกาญจนา

นเดียวกับ พิพิธภัณฑประวัติชนชาติไทย (NDMI)  

ุษาคเนย (NDMI) มีตําแหน
  ทั้งนี้เพราะในกร

หลักขยายไปถึงในระดับอุษาคเนย ในลักษณะการเล
สมบูรณ สรุป จุดยืนของพิพิธภัณฑพิพิธภัณฑ
 
สวนที่นาเปนหวงคือ พิพิธภัณฑประวัต
ทั้งนี้เพราะวา เมื่อระดับของเนื้อหาคือประ
ภิเษกตางก็มีระดับเนื้อหาสวนใหญของสวนจัดแ

ูคนและด

ิไทย
ไทยแ
สดงเช

พิพิธภัณฑประวัติชนชาติไทย 
(NDMI) ? 

พิพิธภัณฑสถานแห ิ 
กาญจนาภิเษก +  
ศูนยมานุษยวิทยาฯ

งชาต

 

ชาติ 

วัตถุสื่อเนื้อหา มีเดียตางๆสื่อเนือ้หา 

พิพิธภัณฑพื้นบานเขายี่สาร 

พิพิธภัณฑพิพิธภัณฑผูคนและ
ดินแดนในอุษาคเนย (NDAMI) 

หอไทยนิทัศน 

ระดับเนื้อหานานาประเทศ 

ระดับเนื้อหา ทองถิ่น 



 
 
ในกรณีของศ  พื้นที่จัด
แสดงเล็กและไมใชหนาที่หลัก กมีหนาที่หลักเพื่อการจัด
สดงโดยเฉพาะ รวมทั้งพื้นที่จัดแสดงก็มีขนาดใหญ  

 
ถาพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชนชาติไทย (N พันธุในประเทศไทย (ตามตาราง 2) ก็จะตองมีเนื้อหา
างสวนที่จะตรงกับสวนจัดแสดงในหัวขอ กลุมชนและวัฒนธรรมไทย ๔ ภูมิภาคของพิพิธภัณฑกาญจนาภิเษกและในสวน 

จัดแสดง ความเปนมาของชนชาติไทยของหอไทยนิทัศน 126 หรือแมกระทั่ง บางสวน ธรรม
ขาว ของพิพิธภณัฑพิพิธภัณฑผูคนและดินแดนในอุษาคเนย (NDMI) ก็อาจจะไปตร ีชีวิต
ไทย ของหอไทยนิทัศน 
 
หรือในสวนกลุมเนื้อหา ศิลปะและวัฒนธรรม ของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชนชาติไทย (NDMI) ก็ควรตระหนักเชนกัน 
เพราะ ถาเลือกเอาเรื่องภาษา ซอนกับ หัวขอภาษาและตัวอ ภาษา
และวรรณคดีไทยของหอไทย แสดง ีเดียตางๆที่สําคัญ หรื ฐาน ถุเปน
ที่ตั้งก็อาจจะไปซอนกับพิพิธ พระนคร ซึ่งแมวาพิพิธภัณฑของกรมศิลปากรแหงนี้จะไมมีการเลา
เร ยอมรับวาจุดเดนของเขาคือ โบรารณวัตถุของจริง.... 
 
คณะกรรมการบริหารแล าถามไดวา ทําอยางไรเนื้อหาและการนําเสนอของพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรชนชาต ัดแสดงอื่นๆขางตน มีความจําเปนที่จะตองมีการปรับปล่ียน
เนื้อหาหรือไม127 หรือถาไมเปล่ียนทําอยางไรจะใหดีกวาและสมบูรณกวาของที่อื่นๆ 128  
 
แตอยางไรก็ตามอาจจะมีขอควรคํานึงในประเด็นหลัง เพราะวา จะทําใหพิพิธภัณฑประวัติศาสตรชนชาติไทยอยูในฐานะคู
แขงขันกับองคกรอื่นๆที่มีการจัดแสดงเรื่องเดียว ิธภัณฑแลวอาจจะเปนส่ิงอันตราย เพราะกลุมผูชมของ

ยนตร ดนตรี...
วรจะทํางานเสริมกันมากกวา 

ูนยมานุษยวิทยาอาจจะตัดออกไปไดกอน เพราะกิจการหลักของศูนยฯจะไปเนนที่การวิจัยมากกวา
ขององคการ แตสําหรับ หอไทยนิทัศนและพิพิธภัณฑกาญจนภิเษ

แ

DMI) จะกลาว ถึงชาติ
บ

ของหัวขอการจัดแสดงเรื่องวัฒน
งกับ สวนจัดแสดงเรื่อง ขาวกับวิถ

ักษรของศูนยมานุษยฯหรือสวนเปนตัวเดินเรื่องก็อาจจะไป
นิทัศนซึ่งเปนสวนจัด ที่ใชม อถาเอาหลัก ที่เปนโบราณวัต
ภัณฑสถานแหงชาติ 

ื่องราว แตตอง

ะดานวิชาการควรที่จะตอบคํ
ิไทย (NDMI) จะตางกับสวนจ

กัน129  ซึ่งในดานพิพ
สาขาในดานนี้มีคอนขางจํากัด รวมทั้งกิจการพิพิธภัณฑนั้นก็ตองแขงขันกับกิจกรรมวัฒนธรรมอื่นเชน ภาพ
ค
 
 
 
                                                 
126 ดูรายละเอียดในภาคผนวก 2  
127 หากจะตองเปรียบเทียบกับตัวอยางบริการทางวัฒนธรรมอื่นๆในประเทศไทยที่มีการปรับเปรียนโปรแกรมเพื่อหาจุดยืนที่ดีขององคกร
อาจจะเปรียบไดกับโรงหนังลโิด ที่ปจจุบันนี้เลือกที่จะนําเสนอโปรแกมหนังแนวอินด้ี  ซ่ึงทําใหโรงหนังมีจุดยืนเปนของตัวเอง มีกลุมเปาหมาย
เฉพาะและทําใหตัวเองแตกตางกับโรงหนังในเครือแบบ multiplex ที่มีแตโปรแกรมแนวหนังทําเงิน หรือหนังแบบถูกปากผูบริโภค.... 

 

8  เชน เรื่องนางนาก คนดูรูเนื้อเรื่องอยูแลว แตก็ไปดูเพราะรูวา ตัว
กวา เสียงมัน Surround...คนดูไมกลัวเสียตังคที่จะไปดูเพราะรูอยู

ั้งปจจุบันนี้มี
รถไฟฟาใตดินมาถึงดวย 

12 ในกรณีนีอ้าจจะเปรียบเทียบกับการทําหนังในเรื่องทีม่คีนทําซ้ําแลวซ้ําอีก
แสดงในเรื่องเปนตัวใหม หรือรูวาจะไปดูเทคนิคที่ใชสรางหนัง การตัดตอเราใจ
แลววาดูรูเร่ืองแนน 
129 โดยเฉพาะอยางยิง่กรณี หอไทยนิทัศน ในพื้นที่ก็มีบริการอื่นๆทางวัฒนธรรมอีกดวย เชน ศูนยวัฒนธรรมแหงชาติ  รวมท
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ตาราง4: ตัวอยา พ- นื้อห ยบเงพิพิธภัณฑในกรุงเท ปริมณฑลที่มีเ าบางสวนที่สามารถเปรี ทียบไดกับ 
พิพิธภัณฑปร ิวิท นยส นรูแะวิติศาสตรธรรมชาต ยาของอุษาคเ ถาบันพิพิธภัณฑการเรีย หงชาต ิ

 เนื้อหา ขอบขายเนื้อหา ื่อเ รรม ัด การส นื้อหา กิจก อื่นทีเ่ดนๆ สังก
พิพิธภัณ

 องค
ทยาศาสตร

ฑธ
ของ การ
วิ

 4 ตอน :  
การกําเนิดโลก 

ที่ 2 การกําเนิดสิ่งมีชีวิ
ที่ 3 วิวัฒนาการของ
ชีวิต 
ที่ 4 ความหลากหลาย
ีวภาพ 
ละเอียดอยูใน
ผนวก) 

ตรท
ทุก
เนื้
งที่พ
ระ

ใ วน

ื่อเป
ัตถุ
ที่ 4 (
ุดเด
) 

สวน
าศาสรตร

การ
ทรว ะ
นโล

รรมชาติ
พิพิธภัณ
แหงชาติ 

วิทยา 
ฑ

แบง
ตอน
ตอน
ตอน
สิ่งมี
ตอน
ทางช
(ราย
ภาค

เปน
ที่ 1 

ต 

เปนลักษณะศาส
ธรรมชาติวิทยาใน
และมี การตีกรอบ
การยกตัวอยางสิ่
ประเทศไทยและป
กลเคียงบางในส

าง
ๆดาน 
อโดย
บ
เทศ
ตอนที่ 4 

ผานส
ผานว
ตอน
เปนจ
แสดง

นสวนมากมีบาง
ในคอเลคชั่นสําหรับ
เชน ขบวนสัตวซึ่ง
นของสวนจัด

ดูใน
วิทย

พิพิธภัณฑองคกร
ของ (อพวช) 

องค
กระ
เทคโ

อิสระ 
งวิทยาศาสตรแล
ยี 

พิพ ฑธ
จุ 

ชีวิตทุกประเภททั้ง
สราง ภายนอกภายใน 
กระดูก 
ใกลจะสูญพันธ...ทั้งที่
นไทยและตางประเทศ 

ทุก
ประ

( ออ
ใ
 

ผานวัตถุ
ารจัดแส
คชั่น 
การเลาเรื่

ลงกรณม  ิธภัณ
ฬาลงกรณ

รรมชาติ
มหาวิทยา

วิทยา 
ลัย 

สิ่งมี
โครง
โครง
สัตว
พบใ

ตัวอยางสิ่งมีชีวิต
มีทั้งไทยและตาง
ระดับเอเชียตะวัน
ต) 

ประเภท 
เทศ 
กเฉียง

เปนก
คอเล
ไมมี
 

ในคอเลคชั่น  
ดงแนว

อง 

- จุฬา หาวิทยาลัย

พิพ ฑธ
จุ 

สดงความรูทาง
วิทยา 
างๆที่พบในไทยและ
ระเทศ ปรากฏการณ
วิทยา เชน ภูเขาไฟ 

ประเท
( นออกเฉี
ใ
 

วัตถุทางธ
ย 
วัตถุจําลอ
ซิลจากตา

ลงกรณม  ิธภัณ
ฬาลงกรณ

รณีวิทยา
มหาวิทยา

 
ลัย 

จัดแ
ธรณี
แรต
ตางป
ธรณี

มีทั้งไทยและตาง
ระดับเอเชียตะวั
ต) 

ศ 
ยง

ผาน
ในไท
ผาน
ฟอส

รณีวิทยาที่พบ

ง เชน กรณี 
งประเทศ 

- จุฬา หาวิทยาลัย



 
วิวัฒนาการของหินชุดตางๆ
ที่พบใน
กับยุคตางๆ

ไทยโดยเปรียบเทียบ
ของโลก 

พิพิธภัณฑทรัพยากรธรณี ยา จัดแสดงเรื่อง
ดําบรรพ 

า

ญ
ชีวิตประจําวัน การ

น 
เพลิง ฯลฯ  

 จัดแสดง
 3-6 เดือน โดย

ใจ

นื้อหา 
 

นิทรรศการ
 

ด
 

พยากรธรณี 
ากรธรรมชาติแหงชาติ ของกรมทรัพยากร

ธรณี 

- ธรณีวิท
โลกของเรา ซากดึก
หิน-แร แผนดินไหวและน้ํ
บาดาล 
- ทรัพยากรแร จัดแสดงอั
มณี แรใน
ใชประโยชนของแรตางๆ เช
การทําแรเชื้อ
-  นิทรรศการพิเศษ
หมุนเวียนทุก
นําเสนอเรื่องราวที่นาสน
ในปจจุบนั (เชน ไดโนเสาร) 
 

ตัวอยางที่นําเสนอเ
มีทั้งไทยและตางประเทศ
(ระดับเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต) 

ผานวัตถุและ สื่อ
พื้นฐาน ภาพถาย ขอความ

บริการใหยืมอุปกรณจั
นิทรรศการ ตัวอยางแร-หิน
รูปภาพและสไลด 

กรมทรั
กระทรวงทรัพย
และสิ่งแวดลอม 

พิพิธภัณฑมด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดกับวิถี
 

อจัดแสดงเจาะจง 
ะดับชาติและนานาชาติ 

 : ไทยและ
อเชียตะวันออกเฉียงใต 

ิ่นอาศัย... 

มีทั้งสวนศึกษาวิจัยและสวน
จัดแสดงใหประชาชนทั่วไป 
สัมมนาเกี่ยวก มด 
เครือขายมดทั่วประเทศ 

 สวนจัดแสดงทั่วไป: มดกับ
มนุษย สํารวจรางกายมด 
มดกับระบบนิเวศ ม
ชีวิตคนไทย

หัวข
ร
(ไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต) 

ผานคอเลคชั่นมด
เ
ผานสื่อ : ภาพถาย การ
จําลองถ

ับ
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แผนภูม ียบจุดยืนของพิพิธภัณฑอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยา  

โดยอาศัยขอบขายของเนื้อหา (Y) และวิธีการส่ือเนื้อหา (X) 
 
 
 

 

ิเปรียบเท

การวิเคราะห 

นกร ี่มีเน
ับส

 
พิพิธภัณฑใ
ของกรมทรัพยา
 
พิพิธภัณฑของจ
คอเลคชั่นที่เปน

ุงเทพ-ปริมณฑลท
กรธรณี) หรือเกี่ยวก

ุฬาฯ (ไมวาจะเป
ของจริง ไม

ื้อหา
ิ่งมีช

นพิพ
าเรื่องม

คอนขางพื้นฐาน ิทรรศการ (ภ
ทําหนาที่ทางดานบร พิธภัณฑอยางจ
องคกรตนสังกัด สามารถเห็นได
 

ีการเล
ของการจัดน

ิการพิ
 คนทั่วไปไม

พิพิธภณัฑธรรมชา
จุฬา 

ติวิทยา 

 

า 

พิพิธภณัฑธรณีวิทยา 
จุฬา 

A B 

C 
พิพิธภัณฑธรณีวิทยา 
กรมทรัพยากรธรณีวิทยา
 

เชิง ธรรมชาติวิทยา
ีวิต  (เชน ของพ

ิธภัณฑธรณีวิทยาหร
  หรือในกรณ

 สวนใหญจะแ
ิพิธภัณฑธรรมชาต

ือธรรมชาติวิท
ีของพิพิธภัณฑธร

าพ ขอความ) นอกจากนี้ พิพิธภัณ
ริงจัง คือ เวลาเปด-ปด เปนเ
โดยงาย  
พิพิธภ
ธรรมชาต
อพวช

ัณฑ
ิวิทยา 

 

ีวิทยา(เชน
)  

) 

บงออกไปเลยว
ิวิทยาของจ

ยา
ณ

าเปนธรณ
ุฬาและอพวช

สวนจัดแสดงจะเปนแนวแ
ของ กรมทรัพยากรธรณีก

ฑทั้งของจุฬาและกรมทรัพยากรธร
วลาราชการรวมท ถานที่ตั้งก็อยูใน

ีวิทยา

ั้งส

า 

D

มีเดียสื่อเนื้อห
พิพิธภัณฑมด
วัตถุสื่อเนื้อห
 

หัวขอการจัดแสดงเฉพาะหรือเนนภูมิประเทศเฉพาะ
หัวขอการจัดแสดงทั่วไปในสาขาวิชา 
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ที่จุฬาและ

ัตถุในสดงว
็จะมีแตส่ือ
ณีนั้นไมได
เขตรั้วของ



 
ในกรณี พิพิธ วภาพ)โดย
มีการใชส่ือตางๆ แสงสีเสียง ิพิธภัณฑอื่นๆและกิจกรรม
ครบวงจรอีกมากมาย 
 
สําหรับจุดยืนทางเนื้อหาของพิพิธภัณฑ ประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยาของอุษาคเนย (NDMI) ตามตาราง 2 ก็จะมีพื้นที่
ทํางานที่ของตนอยูแลว เพราะจะเปนก ยาเขาไวดวยกัน โดยใชภูมิประเทศคือ  
อุษาคเนยเปนตัวตีกรอบเนื้อหา รวมทั้งถาจะมีการใชส่ื างๆที่ทันสมัยเพื่อส่ือเนื้อหา ก็เปนส่ิงที่ดีอยางยิ่ง เพราะยังไมมี
ใครทําได ูรณในลักษณะนี้ ในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล 
 
แตอยางไรก็ตาม ึดภูมิภาคอุษาคเนยไวเปนหลัก เพราะถาหากขยายขอ เปนแบบสาขาวิชา ก็ตองมี
บางสวนที่จะตองไปตรงกับพิพิธภัณฑอื่นๆท พิธภัณฑธรรมชาติวิทยา(อพวช) ที่ทําหนาที่ไดดีอยูแลว 
คือไมตองไปกลา ือสัต ตตองเนนไปเลยวา กําเนิดทางธรณีวิทยา สัตว พืชใน
อุษาคเนยมาอย ทําเนื้อหาแบบเปรียบเท ุษาคเนย   
 

อเนื้อหาที่มีลักษณะตางกันไปของพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา(อพวช)และพพิิธภัณฑประวัติศาสตรธรรม
วิทยาของอุษาคเนย (NDMI) จะทําใหไดประโยชนทั้งสองฝาย เชน เมื่อผูชมดูพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (อพวช) ที่นําเสนอ
แบบเพื่อใหเกิดความเข ขาวิชาและก็จะมาดูกรณีศึกษา อุษาคเนย ตอไดที่พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ธรรมชาติวิทยาของอุษาคเนยของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูตอได ทําใหเปนการเสริมซึ่งกันและกัน และจะสามารถจัด
โครงการตางๆ ันได  
 
นอกจากนี้ถาหนึ่งในกลุมเปาหมายของพ ุษาคเนย (NDMI) คือนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติแลว การตีกรอบเนื้อหาแบบใช วนในการดึงดูดใจชาวตางชาติใหมาชม
พิพิธภัณฑไมนอย เพราะเขาเหสานั้นคงไมตองการที่จะมาเรียนรูพื้นฐานของสาขาวิชาทางประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยา 
ามีความรูพื้นฐานกันอยูแลว แตเขานาจะสนใจสิ่งที่ประเทศเขาไมมีมากกวาหรือถาเปนชาวตางชาติที่เปนคนจาก

าก็จะสนใจวา ไทยเรามีมุมมองในดานนี้อยางไร ซึ่งก็จะเปนไปในลักษณะเดียวกันสําหรับพิพิธภัณฑ

ี่เดนชัดไมซํ้า
ใชส

 
 
 

ภัณฑธรรมชาติวิทยา ของ อพวช. จะเนนมากที่ชีววิทยา(กําเนิด วิวัฒนการ ความหลากหลายทางชี
อยางเราใจในการนําเสนอ  นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีบริการพ

ารรวมทั้งธรณีวิทยาและชีววิท
อต

สมบ

ตองย บเขตของเนื้อหา
ี่กลาวมา โดยเฉพาะพิ
วหรือพืชเปนมาอยางไร แ
ียบระหวางประเทศในอ

วถึงวา กําเนิดโลกหร
างไร  

ชาติการนําเสน

าใจพื้นฐานในสา

รวมก

ิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยาของอ
ภูมิประเทศคือ อุษาคเนย จะมีส

เข
อุษาคเนย เข
ประวัติศาสตรผูคนและดินแดนของอุษาคเนยเชนกัน  
 
าทําไดเชนนั้นก็จะทําให พิพิธภัณฑประวัติศาสตรธรรมชาติวิทยาของอุษาคเนย (NDMI) มีจุดยืนของตนทถ
ใครคือ  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (ทั้งมชีีวิตและไมมีชีวิต) เลาเรื่องและ ื่อจดัเราใจ และภูมิภาคอุษาคเนย  
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ตาราง 5 : ตัวอยางพิพิธภัณฑในกรุงเทพ-ปริมณฑลที่มีเนื้อหาบางสวนที่สามารถเปรียบเทียบไดกับ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเทคโ วามนโลยีกับสังคมไทยและค เปลี่ยนแปลง 

 ะดั นื้อ ิจกเนื้อหา ร บเนื้อหา การสื่อเ หา ก รรมเดนๆ สังกัด 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของ 
องคกรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
แหงชาติ : (ยังมีโครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสาขายอยอื่นๆในพื้นที่
อีก เชน  
พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) 
 

าส
ามเ ทยาศาสตร
โลยี
ตร
ตร ีเก
ย  
ตรแ
วันแ

ั้งเป
ณะ
งแล
จงโดยใช
ระเทศคือ
ทศไทย 

รูปแ รรม
าธิต
ศาส
การ 
รสํา
จรว
ฝาก
บพิ
ร" 
ภัณฑวิทย

อ
ก ตร
และเท

- นักวิทยาศ
- ประวัติคว
และเทคโน
- วิทยาศาส
- วิทยาศาส
ประเทศไท
-วิทยาศาส
ชีวิตประจํา
ไทย 

ตรรุนบุกเบิก  
ปนมาของวิ 
  
พื้นฐานและพลังงาน  
และเทคโนโลย ี่ยวกับ

ละเทคโนโลยีใน
ละเทคโนโลยีภูมิปญญา

- มีท
ลักษ
กวา
เจาะ
ภูมิป
ประเ
 

นการเนน
เปนศาสตร
ะแบบ

เกณฑ
 

สื่อตางๆ ทุก บบ 
-
-
-
ว
- 
- 
โ
ว
-
R
 

-คายวัฒนธ
การแสดงส
ละครวิทยา
หองปฏิบัติ
ิทยาศาสต
การแขงขัน
โครงการ "
ลกวิทยฯ กั
ิทยาศาสต
ตะลุยพิพิธ
ally) 

วิทยาศาสตร 
ทางวิทยาศาสตร 
ตร 
(กิจกรรมหองทดลอง
หรับนักเรียน) 
ดขวดน้ํา 
นอง 1 วัน เที่ยวทัน
พิธภัณฑ

าศาสตร (Walk 

งคการอิสระ 
ระทรวงวิทยาศาส

คโนโลยี 

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาแหงชาติ (ทองฟา
จําลอง) รวมทั้งยังมีสาขาใน
ตางจังหวัดอีกกวาสิบแหง 

วย 5 อาค
าลอง (ทอ
นความล
ิธภัณฑว
พิพิธภัณ
กส 

พรมแดนเ
ตรเฉพาะ

กา
การศึกษา
าศาสร
ลยี ดารา
วกาศ 
ยาและ

รศการเค กรมกา
โรงเรีย
กระทร  

ประกอบด
- ทองฟาจํ
คนหา พิสูจ
- อาคารพิพ
เทคโนโลยี 
อิเลคทรอนิ

าร:  
งไปในจักรวาล 
ี้ลับของอวกาศ...) 
ิทยาศาสตรและ
ฑสื่อสาร

ไมมี
ศาส

ปน
ทาง 

จัดสื่อนิทรรศ
กิจกรรมทาง
ทางดานวิทย
และเทคโนโ
ศาสตรและอ
ธรรมชาติวิท
สิ่งแวดลอม 

รและ - บริการนิทร ลื่อนที่สูชนบท รศึกษานอก
น 
งศึกษาธิการ
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การวิเคร
 
พิพิธภัณฑวิท ลยีกับสังคมไทยและความเปลี่ยนแปลง (NDMI) ี่สุดในเรื่องของจุดยืน 
เพราะหัวขอนี้ก็จะคอนขางตรงก ัดแสดง  วิทยาศาสตร ับประเทศไทย และ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในชีวิตป ันและเทคโนโลยีภูม  ของ ัณฑวิทยาศาสตร (อพวช) ซึ่งก็เปนการนําเสนอโดยใช
ส่ือที่ทันสม  นๆที่สมบ านกิจกรรมและเนื้อหา คือ นอกจากมีพิพิธภัณฑ

ชาต เทคโนโลยีสารสนเท พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรธรรมชาติและ
อมอย

ื้นท ังม วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาแหงชาติ ที่
ืออาจจกลาวไดวาเปนจุดขายที่สําคัญคือทองฟาจําลอง และดาราศาสตร  แลัวยังมีสาขาที่รังสิตอีกดวย  

ัวอยางที่จะนําเสนอเรื่องภูมิปญญาไทย (ตามตาราง 2)  นโลยีกับ
ี่ยนแปลง (NDMI) ถาจะเอาเรื่อง การแพทยพื้นบาน 130 ื่น
ัน ไดแก  

ิพิธ ัชกรรมไทยและพิพิธภัณฑสมุนไพร จุฬาลงกรณมหาวิท
ูนยฝ มการแพทยแผนไทย131 ณ ที่นี้ มีการใหค  มีทั้งนอกจากสวนจัด

 ยังมีการฝกอบรม ทดลองนวด

าะห  

ยาศาสตรเทคโนโ นาจะดูมีปญหามากท
ับสวนจ

อพวช ก
ก็ยังมีพิพิธภ
  

และเทคโนโลย
พิพิธภ
ูรณทั้งในด

 อพวช แลัวย

ีเกี่ยวก

ศ  

ี ศูนย

ระจําว
ากนี้ของ
ื้นที่แล

-ปริมณฑลมณฑลนอ

ิปญญาไทย
ิการอื่
พิพิธภัณฑ

ิพิธภัณฑของ

ัย 
ิวิทยาในพ

นอกจ

ูในโครงการด

ี่ กทม

็ใหบร
ัณฑ

กจากพ

ธรรม
ส่ิงแวดล
 
รวมท
มีจุดเด
 
กรณ
สังคมไทยและความเปล
จัดท

                                                

ว 
วย

ั้งในพ
นหร

ีการเล

ํามาม
o พ
o 

ือก

ากแ

หัวขอต

ลวเชนก
ภัณเภส

ของ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเทคโ
ก็นาสนใจ  หากแตหัวขอนี้มีสถาบันอ

ยาลัย  
พิพิธ
แสดงท

ภัณฑและศ กอบร
ี่แสดงประวัติความเปนมาแลว

วามรูแบบครบวงจร
..... 

 
า Présentation ที่นําเสนอนายกรัฐมนตร130 เอกสารส

131 สั
นนท 
ทัศนศ
เกี่ยวก
การน

ําเน ีคร้ังที่ 1  
ัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พิพิธภณัฑแหงนี้ต้ังอยูในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวา
ิพิธภัณ อาค บเครื่องกอ ออกแบบโดยศาสตราจารย ดร ี ศิลปนแหงชาติ สาขา
ัวอาคารทรงไทยจ ช้ันค นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ช้ันที่สองเป จัดแสดงนิทรรศการ

มเป พื้นบาน จัดแสดงเคร ังแสดงใหเห็น
ีวิตปร  7 หอง 
ษัชค า แสดงให ัมพันธระหวาง ความเช แผนไทยหรือที่

เรียก
หองท ึงพิธีไหวครู ตามหลักความเช
หองท บัน แสดงวิวัฒนาการทาง อนสุโขทัย 
อยุธยา จจุบัน 
หองที่ 4 ห ญญ านแพทย ั้ง 4 ภาคของไทย 
หองท การนวด อุปกรณเครื่องมือก
หองท ัฒนธรรมการก ูตามฤดูกาลและตามธาตุขอ อวิถีชีวิตความ
เปนอย  
หองท  4 ประการในการปร เครื่องยา และยาไทยสม
(ที่มา
http://www.dtam.moph.go.th/ittm/Servi seum/ThaiIntell/index.html)  

 

งกัดกรมพ
ตัวอาคารพ
ิลป ภายในต
ับควา
ําภูมิป

ฑเปน

ิวัฒนาการการแพทย
ในช

การแพทย
ูการแพทย

ิวัฒนาการการแพทย
ุรี จนถึงสมัย

ารทรงไ
ัดแบ

ะจําว
ุรุไวทูรย

 
แผนไทย

รัตนโ

ทยแบ
งเปน 3 

แผนไทย
ัน ประกอบด
ประภ

 เพื่อแสดงให
แผนไทยต

กสินทร ต้ังแ

 9 หลัง 
ือช้ันใตดิน ช้ั

 ปรัชญาการแพทย
วยหองตางๆ

เห็นความส

เห็นถ
ั้งแตอดีตถึงปจจุ

ตรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลป

.ภิญโญ สุว
นสวนพิพ

ื่องยาไทยประเภทต

ุทธศาสนาก

ื่อของไทย 
 การแพทย

รรณคีร
ิธภณัฑ

างๆ และย

ับการแพทย

แผนไทยตั้งแตยุคก

นมาและว

ี่ 1 หอพระไภ
วา พุทธศาสน
ี่ 2 หอบรมคร
ี่ 3 หองว
 ธนบ

ญญาไทยมาใช
หองท ื่อทางพ

องภูมิป าไทย ด
 แสดงประว

รไทย แสดงว
ําภาค และ เปนประโยชน

 แสดงถึงหลัก
th/thai/travel_place.php?province=56 / 

พ
ัติความเป

ตอร

ื้นบานท
นมาของ
ินอย

างกาย
ุงยา 

ce/WebMu

ี่ 5 หองการนวดไทย
ี่ 6 หองอาหา
ูประจ
ี่ 7 หองยา
: http://www.tat.or.

ารนวดตางๆ 
งคนไทยทั้ง 4 ภาค ซ่ึงเหมาะสมต

ุนไพรประเภทตางๆ 



 
จริงอยูวา พิพิธภัณฑทั้งสองของจุฬาจะอยูในรั้วมหาวิทยาลัย คนภายนอกมองไมเห็น รวมทั้ง  พิพิธภัณฑและ

มการแพทยแผนไทย ก็อยูคอนขางไกลที่จังหวัดนนทบุรี แตตองไมลืมวา ปจจุบันนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช
ก็ที่ตั้งอยูตรงขามฝงแมนํ้าเจาพระยากับพิพิธภัณฑตางๆของ NDMI ก็กําลังมีโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑการแพทยไทย

รมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 132 
o พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  

ศูนยฝกอบร

เชนกัน (อาจะใชอาคารเกาของสถานนีรถไฟบางกอกนอย?)  ซึ่งทางศิริราชมีองคความรูทางการแพทยเปนพื้นฐานที่
แข็งแรงยากที่องคกรอื่นๆจะแขงขันได  
 
สวนถาจะเอาเรื่องเทคนิคการเกษตรมาเปน ตัวอยางที่แสดงภูมิปญญาไทยแลว ก็มีพิพิธภัณฑ 3 กรุงเทพที่เกี่ยวเนื่อง
ในทางนี้ คือ  
o พิพิธภัณฑและวัฒนธร

o พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 
 
       คําแนะนํา 

จจะ
กษณและรูปธรรมมากที่สุด เชน  อาจจะแบงหัวขอโดยใช Theme ปจจัยส่ี  : 

o 
o ที่อยูอาศัย  

แล

 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับสังคมไทยและความเปลี่ยนแปลง (NDMI) อาจจะตองมีการปรับเปล่ียนจุดยืน อา
มีการใช กลุมหัวขอที่เปนเอกลั

o อาหาร 
o เครื่องนุงหม 

ยารักษาโรค 

 
ะเนน Approche แบบประวัติศาสตรเทคนิค (Histoire des Techniques) เชน  

 
ปจจัยส่ี  

o อาหาร ประวัติเทคนิคในการถนอมอาหาร เครื่องครัว (วิวัฒนาการ
 า

ทําเปนอาหาร..... 
ของเตา ภาชนะที่ใสอาหาร) เทคนิคเครื่องมือการหาสัตวม

o 
 

ย (เครื่องทอผา....) เครื่องนุงหม ประวัติเทคนิคการทอผาของไท

o 
 

ทํายาโบราณ (อุปกรณเตรียมยา....) ยารักษาโรค เทคนิคการ

o 
 ไหน 

ที่อยูอาศัย  เทคนิคการสรางบานที่อยูอาศัย การสรางวัด วัสดุมาจาก

                                                                                                                                                         
 

32 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.oamc.ku.ac.th/ 1
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การ
(arc
ทําไ
สังค
 
 

นําเสนอโดยใช approche ประวัติศาสตรเทคนิค หรืออาจจะขยายไปในดาน โบราณคดีอุตสาหกรรม 
héologie industrielle) ยังไมคอยมีในประเทศไทย หรือถามีจะเปนลักษณะเทคโนโลยีทองถิ่นเชนที่ ภูเก็ต ยังไมมีที่ใด
ดสมบูรณที่มีเนื้อหาที่แสดงใหเห็นภาพรวมระดับประเทศ ส่ิงนี้อาจจะทําให พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับ
มไทยและความเปลี่ยนแปลง (NDMI) สามารถที่จะมีจุดยืนที่เปนเอกลักษณของตน 

การ
 
การ ิ่งนี้จะมีผลตอนโยบายในทุกๆดานภายใน
พิพิธ วย เรื่องของภาพพจนเปนปจจัยที่สําคัญมากตอทัศนคติของผูชมที่จะใช
ตัดส   อาจจะเปรียบเทียบไดกับภาพพจนของประเทศหนึ่งๆ จะมีผลตอนักทองเที่ยวใน
ารตัดสินใจในการไปเยือนประเทศนั้นๆหรือไม 

กรุงเทพฯและพื้นที่ใกลเคียง พิพิธภัณฑที่มีจุดยืนที่ดีและมีเอกลักษณซึ่งกลายเปนจุดเดนของพิพิธภัณฑ เชน   

พิพิธ เนื้อหาเปนเรื่องโดยทั่วไป ไมใชของแปลกใหม  เปนความรูพื้นฐานในทุกสาขาสําหรับเด็ก เชน วิทยา
ศาศ ะสังคม เทคโนโลยีใกลตัว ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีพื้นที่สําหรับกิจกรรมเด็กเล็ก 
รวม รคือ การนําเสนอเนื้อหา โดยใชส่ือตางๆและเด็กสามารถจับตองเลนได  
 
ภาพพจนที่ออกมาคือ เปนสถานที่สําหรับเด็ก มาสนุกแลวยังไดรับความรู  

. พิพิธภัณฑมด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิพิธภัณฑแหงนี้มีสารที่จะส่ือที่เรียบงายและเฉพาะเจาะจง คือ 
มดและความรูในทุกๆดา  นอกจากนี้ยังมีจุดเดนที่สามารถเรียกรองความสนใจไดอยางดี คือ คอเลดชั่นมดที่
สมบ เชียตะวันออกเฉียงใต  และที่สําคัญมีการแ
ริการคือ  

 
 : สวนนี้จะไมมีรายละเอียดมากมาย น ถิ่นที่

อยูอาศัยเขาอยูไหนอยางเชน ปาเต็งลัง ปาดงดิบไหน 

o สําหรับประชาชนทั่วไป : จะแสดงในเรื่องของความสัมพันธระหวางมดกับส่ิงแวดลอม มดกับมนุษย  

     “อันนี้ถือเปนจุดเดนในการนาํเสนอ ในพิพิธภัณฑตาง ไมคอยมีการแสดงแบบนี้ เราพยายามจะเนนใหเห็น  
 วา มดกับคนเชื่อมโยงกันอยางไร มดกับส่ิงแวดลอมเชื่อม โยงกันอยางไร ไมมีมดแลวมันหมายถึงอะไร 
 เพราะฉะนั้น การแสดงก็จะเนนตรงนี้ และอีกอยางหนึ่งคือ เราจะเนนวา คนเขาไปชม ปกติแลวเพื่อความ

ูกลับไป เชน มดตัวไหนมีประโยชนอะไรกับเขาบาง ก็จะเนนใหเขาเห็น 

มีจุดยืนที่เปนเอกลักษณ  

มีจุดยืนที่เปนเอกลักษณของพิพิธภัณฑเปนส่ิงที่สําคัญอยางมาก นอกจากส
ภัณฑแลว ยังมีผลตอภาพพจนภายนอกอีกด
ินในการที่จะมาหรือไมมาพิพิธภัณฑ

ก
 
ใน
 
1. พิพิธภัณฑเด็ก  พิพิธภัณฑแหงนี้เลือกที่จะเจาะกลุมเปาหมายเฉพาะคือ เด็กและครอบครัว แทนที่จะใชเนื้อหาของ

ภัณฑ  เพราะ
ตร  ชีวิตของเรา วัฒนธรรมแล
ทั้งจุดเดนอีกประกา

 
2

นที่เกี่ยวกับมด
ูรณที่สุดในเอ บงเนื้อหาในการจัดแสดงตามกลุมเปาหมายของผูมาใช

บ

o สําหรับนักวิจัย มีเพียง มดตัวนี้ชื่อวาอะไร อยูสกุลไหน อยูวงยอยไห

 

  
 ๆ จะ

 เพลิดเพลิน แตเราอยากใหเขามีความร
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 มดตัวนี้มดแดงที่เรากินไข เราจะจัดการอยางไรในการที่จะเลี้ยงเขาเพื่อหาเปนอาชีพ เราจะเนนทุกประ
 เขาไดรู ถาเด็ก ๆ จะเนนเรื่องการปลูกจิตสํานึกพฤติกรรมของการแสดง”133 
 

3. พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง  จุดเดนของพิพิธภัณฑแหงนี้คือ เปนพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไฟเบอรกล

โยชนใน

าสแหงแรกของประเทศไทย 
วมทั้งหุนบุคคลในคอเลคชั่นลวนเปนบุคคลที่เปนที่รูจัก พระมหากษัตริย พระสงฆที่เปนที่นับถือศรัทธา...จะเห็นไดวา 
ใชเนื้อหาที่แปลกใหมของพิพิธภัณฑที่เปนจุดขาย  เหมือนกับกรณีของพิพิธภัณฑมด แตเปนการรวบรวมคนดัง ที่มีผล

ฑ  ผูคนทั่วไปอยากจะเขาไปดู  อยากจะดูคนดังที่อยูรวมกันซึ่งจะพบไดแตในพิพิธภัณฑ
หงนี้เทานั้น นอกจากนี้การที่พิพิธภัณฑแหงนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลคนดังตางๆ เปนที่รูจักอยูแลวถือไดวา เปนจุดแข็ง

ร
ไม
ตอภาพพจนภายนอกของพิพิธภัณ
แ
เพื่อการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑอีกดวย 
 
บทสรุป :   
 
1. จุดยืนที่จะทําใหพิพธิภณัฑของสถาบันพิพธิภณัฑการเรยีนรูแหงชาตินั้นแตกตางจากองคกร



มีมาในกรุงเทพคือ วิทยาศาสตร 
วัฒนธรรมและธรรมชาติ เพราะพิพิธภัณฑในกรุงเทพและพื้นที่ใกลเคียงนั้นตางแบงความรูตางๆที่จะนาํเสนอตาม

นสถาบันที่จะขยายเนื้อหาทีจ่ะนําเสนอถึงระดับอาคเนย ซึ่งก็ยังไมมีที่ใดทําในกรุงเทพฯและพื้นที่ใกลเคียง  
สวนใหญจะมี 2 ระดับคือ ทองถิ่นเฉพาะเจาะจง(กรณีพิพิธภัณฑบานเขายี่สาร พิพิธภัณฑชาวบางกอก บาน

 
 
จุดย
เสริม องการพื้นฐานของสถาบันที่จะตองการนําเสนอเนื้อหาแบบ การเลาเรื่องราว  รวมทั้งการใชส่ือทันสมัยและ
ส่ือป

        

อ่ืนๆที่มีอยู 
 
การศึกษาสถาบันอื่นๆในกรุงเทพและพื้นที่ใกลเคียงขางตน ทําใหสามารถเห็นชองวางบางประการที่ทางสถาบันพิพิธภัณฑ
การเรียนรูแหงชาติอาจจะสามารถนํามาใชในการกําหนดจุดยืนของสถาบันได   
 
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ :  
 

o เปนสถาบันที่สามารถใหความรูที่ครอบคลุมแขนงตางๆที่ยังไมเคย

ความถนัดของสถาบันของตน เชน องคการวิทยาศาสตรจะเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร  หอไทยนิทัศนจะ
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม เปนตน 

 
o เป

พพิิธภัณฑ) และภาพรวมระดับประเทศ (กรณีหอไทยนิทัศน) 

ืนทั้งสองจะเขามามีสวนสงเสริมความเปนเอกลักษณของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติไดโดดเดน และจะมา
กับความต
ฏิสัมพันธ การนําเสนอในรูบแบบขางตนเปนประเด็นหนึ่งเทานั้นแตจะไมใชจุดยืนที่เดนที่จะทําใหสถาบันพิพิธภัณฑ

                                         
ภาษณ รองศาสตราจารยเดชา วิวัฒนวิทยา อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยาปาไม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 : h ://www.stou.ac.th/Thai/Offices/Oce/Knowledge/4-47/page7-4-47.html 
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การ น
เด็ก ีกา
 

ิ
ฑ

รียนรูแหงชาติตองประสบ 

กคิดสองประการที่ทางสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะตองประสบคือ การไมมีองคความรูที่เปนของ
นและในเรื่องการหาเครือขาย 

งคความรูเปนของตัวเอง 

สวนนิทรรศการของศูนยมานุษยวิทยาฯก็มี
ลงานวิจัยของศูนยเปนพื้นฐาน หอไทยนิทัศนก็มีสวนงานวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษาในการรวบรวมขอมูล

หรือกรณีพิพิธภัณฑมดของมหาวิทยาลัยเกษตรฯ พิพิธภัณฑการแพทยไทยของศิริ
าช พิพิธภัณฑธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา พิพิธภัณฑทั้งสามตางก็เปนเสมือนสวนจัดแสดงองคความรูที่มีอยู
ของ
 
เปนที่แน นครั้ง
เปนคราว ัวของสวนจัดแสดง เมื่อมีความจําเปนตองปรับปรุงสวนจัดแสดงถาวร หรือเมื่อ
จะต มีการจัดนิทรรศการชั่วคราวที่จะตองมีการนําองคความรูตางๆมาจัดแสดงอยางสมํ่าเสมอ  พิพิธภัณฑการเรียนรู
แหง
 
นอกจาก อหาจัดแสดงครอบคลุมที่หลากหลายทั้งในดาน 
ฒนธรรม ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร ธรรมชาติวิทยา.....ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณ  แตในขณะเดียวกันก็อาจจะกอใหเกิด
ญหาบางประการไดเพราะ  เปนการยากที่ทางสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะมีบทบาทในทางวิจัยอยางลึกซึ้งใน

เรีย รูแหงชาตินั้นแตกตางจากสถาบันอื่นๆที่มีอยู  เพราะ ทางองคการวิทยาศาสตร หอไทยนิทัศน หรือแมพิพิธภัณฑ
ก็ม รนําแนวคิดดังกลาวมาใชแลว  

นอกจากจากนี้  ทางสถาบันพิพิธภัณฑจะตองรักษาจุดยืนในการนําเสนอเนื้อหาที่แสดงใหเห็นภาพรวมระดับชาต
และอุษาคเนยอยางไดดุลย  เพราะ ปจจุบันนี้มีหลายองคกรโดยเฉพาะองคกรทองถิ่นตางๆ มีโครงการจัดทําพิพิธภัณ
ทองถิ่นอยูแลว  แมในกรุงเทพมหานคร134เอง ก็มีโครงการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นในแตละเขต  
 
 
2. ปญหาที่สถาบันพพิิธภณัฑการเ
 
มีปญหาที่นาถ
ต
 
2.1. การไมมีอ
 
จากการศึกษาตัวอยางๆพิพิธภณัฑหลายแหงในกรุงเทพฯและพื้นที่ใกลเคียงขางตน  จะเห็นไดวาพิพิธภัณฑสวนใหญมีพื้น
องคความรูของตนที่จะนํามาใชในการเปนเนื้อหาเพื่อการจัดแสดง เชน 
ผ
แบบถาวรที่จะนํามาใชเพื่อการจัดแสดง  
ร

องคกร 

นอนวา ในชวงแรกตั้ง สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะสามารถจัดจางผูวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญแบบเป
ได แตเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อมีการอิ่มต

อง
ชาติจะตองพึ่งองคความรูจากภายนอก   

นี้ แมวาการที่พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะเปนองคกรที่มีเนื้
วั
ป
ทุกๆดานดังกลาว    
 

                                                 
134 รายละเอียดอยูในภาคผนวก 
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ฉะนั้น จุดยืนหนึ่งของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติคือ การเปนเสมือนองคกรการส่ือสารองคความรูที่มีอยู 
( Médiateur) แตมิใชเปนองคกรการวิจัย เปนองคการที่ถายทอดผลของการวิจัยตางๆในทุกสาขาออกมาในรูปการจัด
ิทรรศการ การจัดทําส่ือโสตทัศน ผานชองวิทยุและโทรทัศนของสถาบัน..... 

ร ( Médiation 
ulturelle et scientifique ) 

ครอบครองแบบถาวร เชน มหาวิทยลัย
างๆ ศูนยวิจัยตางๆ  สถาบันเอเชียศึกษา.....เพื่อที่จะนําความรูเหลานั้นมาจัดแสดงแกผูชม ในการนี้กลยุทธอยางหนึ่งที่จะ

ื้นที่จัดแสดงบาง  ก็มักมีขนาดเล็ก และเปนสวนหนึ่งของสํานักงานไมใชพื้นที่
าธารณะ รวมทั้งมีเวลา เปด-ปดแบบเวลาราชการ ฉะนั้นขอแลกเปลี่ยนที่ทางสถาบันพิพิธภภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

งินอุปถัมภ การผลิตส่ือตางๆ การผลิตและจําหนายของที่ระลึก (ซึ่งรายไดบางสวนอาจจะยกใหแกสถาบันซัพ
ลายเออรองคความรูเพื่อนําไปพัฒนาการวิจัยตอไป) ซึ่งทั้งหมดนี้ถือวาเปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ตัวอยางที่

า 

อกจากนี้ การที่สถาบันตางๆที่มีองคความรูเปนของตัวเองไดเอาผลงานมาตีแผอยางมีชีวิตชีวา โดยผานสถาบัน
อร 
รู

กของการวิจัยกับชีวิตประจําวัน  

อาจเปรียบไดวา สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตเิปนเสมือนหนังสือพิมพหรือเวบไซตที่รวบรวมขอมูล
(Portal web) ที่มีการใหขอมูลเบื้องตนกับผูอาน รวมทั้งมีการแจงและประชาสัมพันธแหลงที่มาของขาว  (สถาบันซัพพลาย
เออรองคความรู ) เพื่อใหคนที่สนใจสามารถสืบคนหาตอไดจนถึงแหลงที่มา  การมีจุดยืนเชนนี้ จะทําใหสถาบันพิพิธภัณฑ

ากหลายและความลึกซึ้งในเรื่องของหัวขอที่มาจัดแสดง ซึ่งจะมาจากองคกรตางๆที่

น
 
พิพิธภัณฑทั้ง 4 ของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูจะเปนเสมือนพื้นที่ส่ือสารระหวางองคความรูและผูเขาชม  สถาบันฯ
จะตองพัฒนาตัวเองใหเปนเลิศในดานการส่ือสารองคความรูทั้งทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสต
c
 
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูจะตองสรางพันธมิตรที่มีองคความรูอยูใน
ต
ไมทําใหสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติถูกมองวาเปนเสมือนการขโมยความรูของผูอื่นๆมาจัดแสดง คือ การ
แลกเปล่ียน 
 
องคกรตางๆที่เนนการวิจัย แมจะมีการจัดทําพ
ส
สามารถนํามาใชกับองคกรที่มีองคความรู (อาจเรียกไดวา เปนองคกรซพัพลายเออรองคความรู) คือ การนํามาจัดแสดงใน
พ้ืนที่สาธารณะ โดยใชศาสตรในการจัดแสดงที่ประยุกตใหเขากับความตองการของผูชมที่แตกตางกันไป  ในขณะเดียวกัน
ก็จะมีการศึกษากลุมผูชมอยางละเอียด พรอมทั้งจะมีการจัดทําขอมูลสวนนี้สงใหแกองคกรซัพพลายเออรองคความรู 
เพื่อใหเก็บไวใชเปนสถิติขององคกร นอกจากนี้พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะประชาสัมพันธใหผูที่เขาชมสามารถไป
คนควาขอมูลเพิ่มเติมตออยางลึกซึ้งไดกับสถาบันซัพพลายเออรองคความรูตางๆ  รวมทั้งจะเปนผูจัดการในทุกๆดานทั้งใน
เรื่องการหาเ
พ
เปนไปไดเชน อาจจะมีการเชิญคุณมด จากพิพิธภัณฑมดมาจัดแสดงในนิทรรศการชั่วคราวของพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทย
NDMI ซึ่งภายหลัก หากผูชมสนในที่จะศึกษาตอ ทางสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติก็จะประชาสัมพันธใหไปชมตอ
ไดที่พิพิธภัณฑมด ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
น
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ทําใหเปนรูจักแกประชาชนโดยทั่วไป  จะมีผลดีในดานภาพพจนของสถาบันซัพพลายเอ
เอง เปนการประชาสัมพันธอยางครบวงจรซึ่งโดยปรกติแลว สถาบันดังกลาวมิไดมีหนาที่ในดานนี้โดยตรง การที่องคความ
นั้นออกมานอกรั้วของสํานักวิจัยตางๆ เปนการบอกกลาวแกสังคมอยางเปนรูปธรรมถึงความสําคัญของการวิจัย เปนการ
ลดชองวางระหวางโล
 

การเรียนรูแหงชาติมีความหล
155 

 



 
หลากหลายที่มีความรูอยางแจมแจงในสาขาของตน นอกจากนี้ พื้นที่ของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูจะเปนพื้นท
เปนกลาง สามารถที่จะจัดแสดงผลงานวิจัยแบบเปรียบเทียบได เชน ในกรณีทางประวัติศาสตร อาจจะมีกา
ผลงานวิจัยในเรื่องเดียวกัน จากสํานักหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกสํานักหนึ่ง  เป

ี่ที่
รเอา

นการนําเสนอแบบสองดาน ใหแกผูชมซึ่งถือ
าเปนการนําเสนอองคความรูแบบสรางสรรค เปนการใหผูชมนั้นสามารถตัดสินไดดวยตัวเองวาจะสนับสนุนการ

รูจะตองสรางภาพพจนภายนอก ในการเปนผูนําในดานการสื่อสารองคความรู 
ะตองใหองคกรตางๆที่มีองคความรูของตนรูสึกภูมิใจและไดเกียรติที่ไดมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑทั้ง 4 ของสถาบัน   

ยปรกติการสรางเครื่องขายจะมีหลายลักษณะ เชน ลักษณะจากศูนยกลางไปสูภูมิภาค คือ มีสํานักงานแมแบบอยูที่

 อ

บันอ
ี่ม

ห

กจากเปนศูนยรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวยังแสดง
ถึงพัฒนาการที่เกิดจากภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นดวย มี 3 แหงดวยกันคือที่ อพวช-พายัพที่ เชียงใหม อพวช-
าน

ว
ตีความแบบใด   
 
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียน
จ
 
 
2.2. ปญหาในเรื่องการหาเครอืขาย 
 
โด
ศูนยกลางและมีการจัดทําสาขายอยลูกๆออกไปในที่ตางๆ หรืออาจจะเปนการสรางเครือขายจากองคกรตางๆที่มีอยู โดยใช
ภูมิประเทศ ที่ตั้งหรือใชหัวข ใดหัวขอหนึ่งเปนกฏเกณฑกําหนด 
 
การที่สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติไมมีองคความรูในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปนของตนเองไมวาจะเปนในดาน
วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร จะทําใหสถา าจจะมีปญหาในเรื่องการสรางเครือขายในระดับทองถิ่น รวมทั้งจะตอง
ประสบปญหาในเรื่องคูแขงจากองคกรท ีอยูที่ตองการสรางเครือขายของตนในตางจังหวัดเชนกัน เชน 
 

o ในดานวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติที่เปนผูรับผิดชอบ หอไทยนิทัศน ไดมีโครงการ
จัดทํา หอวัฒนธรรมนิทัศน135 ประจําแตละจัง วัด ปจจุบันนี้แลวเสร็จแลวกวา 40 แหง  

 
o ในดานวิทยาศาสตร องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติก็กําลังดําเนินโครงการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ 

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ในภูมิภาค นอ

อีส ที่นครราชสีมาและอพวช-ทักษิณที่ สงขลา  
 

 นอกจากนี้ในดานวิทยาศาสตร ทางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาแหงชาติ ก็มีโครงการสูทองถิ่นในลักษณะเชน 
 เดียวกันคือ ที่รังสิต , อุทยานวิทยาศาสตรหวากอ , ศูนยสรางสรรคเยาวชน , จังหวัดขอนแกน , จังหวัด
 นครศรีธรรมราช , จังหวัดยะลา , นครราชสีมา , จังหวัดลําปาง ,จั งหวัดนครสวรรค , จังหวัดตรัง , จังหวัด
 อุบลราชธานี 
 

                                                 
135 รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในภาคผนวกของบท 

156 
 



 
ลักษณะดังกลาวขางตนเปนการขยายเครือขายของงานที่มีอยูจากศูนยกลางไปสูภูมิภาค สวนการทําเครือขายโดยใช
หัวขอเปนหลักไดแก กรณีของเครือขายมดทั่วประเทศของพิพิธภ ฑมด หรือในกรณีของการใชภูมิประเทศหรือที่ตั้ง
เปนหลักไดแก โครงการบัตรเดียวเที่ยว สามแหง พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย สวนสามพราน และลานแสดงชางฟารมจระเข
สามพรานในจังหวัดนครปฐม 
 

 ณั

ื่อสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติสามารถพัฒนาตนเองใหเปนเลิศในดานการเปนองคกรเพื่อการสื่อสารองคความรู
างวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรแลว การขยายเครือขายในสวนภูมิภาคอาจจะทําไดสองระดับคือ 

1. ในกรณีที่ชุมชน หรือองคกรตางๆ...สนใจที่จะจัดทําพิพิธภัณฑ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะทําหนาที่

2. ในกรณีที่สองคือ กรณีของพิพิธภัณฑที่มีอยู ตองการเขารวมเครือขายของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ก็
ฑการ
วัต

 

รือในทางกลับกัน)  
o ทองถิ่นกับเมืองหลวง (จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งในเมืองหลวง หรือในทาง

โดยสรุป 
พิพิธภัณ
 

 
 
 

                                                

 
แลว สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะสรางเครือขายไดอยางไร  
 
เม
ท
 

ใหคําปรึกษาในการจัดตั้ง การจัดการ การดําเนินการ มีการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ.... ซึ่งก็อาจคลายกับงาน
ของหอวัฒนธรรมนิทัศนและมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ 

 

ทําได โดยอาจจะตองผานเงื่อนไขหรือทําขอตกลงบางประการ (อาจจะเปนลักษณะการสรางแบรนพิพิธภัณ
เรียนรูแหงชาติ)136 ในกรณีนี้สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติจะมีฐานะเปน ตัวกลางในการทําใหเกิดพล
และปฏิสัมพันธระหวางองคกรตางๆในเครือขาย ทั้งในระดับ 

o ทองถิ่นกับทองถิ่น (เชนจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชาติพันธุในภาคใตที่ไดมีการจัดทํา
โดยพิพิภัณฑทองถิ่นจากภาคใต   ที่พิพิธภัณฑในเครือขายที่จังหวัดเชียงใหม ห

กลับกัน) 
o ทองถิ่นกับทองถิ่นในระดับนานาชาติ (จัดทําโครงการการแลกเปลี่ยน เชน การจัดนิทรรศการระหวาง

ทองถิ่นไทยแหงหนึ่งกับทองถิ่นแหงหนึ่งในตางประเทศ เชน ระหวางชุมชนที่มีวิธีชีวิตเกี่ยวเนื่องกับการ
ทอผา....) 

 
คือ อาจกลาวไดวา สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ นอกจากจะเปนองคการเพื่อการสนับสนุนใหเกิด
ฑทองถิ่นแลว ยังมีหนาที่ในการประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนระหวางทองถิ่นในทุกระดับเชนกัน  

 
02 วาดวยการใชช่ือพิพิธภัณฑสถานแหงฝร่ังเศสมาใชก็ได 136 อาจจะนําเอาคอนเซบของรัฐกฤษฎีกา คศ. 20
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บทที2่ : ขอคิดเรื่องนโยบายการเขาชมและระบบสมาชกิ 

 
1. ป
 
พิพิธภัณฑใหญๆในโลกตางมีความเห็นที่แตกตางๆกันในเรื่อง นโยบายการเขาชม ซึ่งอาจแบงไดออกเปยสองฝายคือ 
ายไมเก็บคาเขาชมเชนในสวีเดนและอังกฤษ (British Museum  The Victoria & Albert Museum Tate Modern...) สวน

MA ที่นิวยอรค ซึ่งในกรณีของ MoMA ราคา
าเขาชมถึง 20 ดอลลาร  

  

o  
 
 
1.1
 

ในกิจการ ยไมเก็บคาเขาชมนั้นอาจสรุปไดสองประการคือ 

o พิพิธ
o การไม ็

 
นักสังคมวิทยา จัย
ทางดานเงินไม
ของ ความหางไกล
ุคคล  

o การถายทอดจากครอบครัว (เชน กรณีที่พอกับแมเ ิลปน แลวถายทอดความรักในเสียงเพลงหรือศิลปะใหแก
ลูก ทําใหลูกมีพื้นฐานที่ดีและมีความสนใจตอศิลป ูการแสดงดนตรี เขาชมพิพิธภัณฑ หรือบางกรณี
ลูกอาจจะยึดอาชีพทางนี้เลยก็ได) 

o การถายทอดจากระบบการศึกษา (ผูที่มีการศึกษาส นใหญ จะนิยมและไดรับแรงกระตุนในการที่จะสนใจกิจการ
ทางวัฒนธรรมตางๆ) เปนตน 

ระเด็น: พิพธิภัณฑควรเก็บคาเขาชมหรือไม  

ฝ
อีกฝายคือฝายที่เก็บคาเขาชม เชน Le Prado ที่แมดริด  Louvre ในปารีส  Mo
ค
 
ในที่นี้ส่ิงที่หนาสนใจในการถกคิดคือ เรื่องของคาเขาชม  ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสองประเด็นคือ
 

o คาเขาชมจะมีผลตอจํานวนการเขาชมพิพิธภัณฑหรือไม 
การใหเขาชมโดยไมเสียคาใชจายจะเปนวิธีแกปญหาในเรื่องความเทาเทียมกันทางวัฒนธรรมและสังคมหรือไม

. คาเขาชมจะมีผลตอจํานวนการเขาชมพิพธิภณัฑหรือไม 

พิพิธภัณฑ  เหตุผลสําคัญที่ทําใหพิพิธภัณฑบางแหงใชนโยบา

ภัณฑเปนบริการสาธารณะ (สวนใหญจะเปนพิพิธภัณฑในภาครัฐ) 
เกบคาเขาชมนาจะมีผลตอการจูงใจกลุมผูชมที่ไมไดเปนลูกคาประจําของพิพิธภัณฑ  

และนักเศรษฐศาสตรทางวัฒนธรรมไดถกคิดถึงประเด็นนี้มาชานานแลวและมีขอสรุปเปนที่รูกันวา ปจ
ใชปจจัยหลักที่จะมีผลตอการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเขาชมพิพิธภัณฑ หากแตเปนเรื่อง

ทางวัฒนธรรม (Distance culturelle) หรือ ทุนทางวัฒนธรรม (capital culturelle) เดิมที่มีอยูในปจเจก
บ
 
มีปจจัยหลายประการที่ทําใหแตละบุคคลมีทุนทางวัฒนธรรมเดิมอยูไมเทากัน เชน  
 

ปนศ
ะ จะชอบไปด

ว
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ุคคลที่จะมีสวนรวมในกิจการวัฒนธรรมตางมักจะเปนกลุมคนที่โพรไฟลทางสังคม-วัฒนธรรม (le profil socioculturel)

ุมผูประกอบอาชีพครูและอาจารย กลุมผูประกอบอาชีพอัน
ี่ยวเนื่องกับศิลปะ กลุมผุประกอบอาชีพที่ตองใชความรูความสามารถ (วิศวกร หมอ ทนายความ...) เปนตน สวนกลุมผูใช

ฝรั่งเศส พิพิธภัณฑลูฟรไมเก็บเงินคาเขาชมพิพิธภัณฑสําหรับ บุคคลที่ตกงาน บุคคลที่ไดรับความเชวยเหลือรายไดขั้น
ัณฑ 138 หรือจะเปน

สเปน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ Prado  ไดเคยใชนโยบายการไมเก็บคาเขาชม สําหรับพลเมืองของประเทศที่แสดงบัตร
ประ หงนี้ไดเลิกใชนโยบายนี้ และปจจุบันนี้ราคาคาเขาชมคือ 
6 ย า
ื่อรอเขาชมนิทรรศการ Portrait espagnol ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ รวมทั้งแมจะตองมีการรอนานกวาหนึ่งชั่วโมงครึ่งผูชมก็
ิไดทอถอยแตอยางใด 139  

.2. การใหเขาชมโดยไมเสียคาใชจายจะเปนวิธีแกปญหาในเรือ่งความเทาเทียมกันทาง
วัฒนธรรมและสังคมหรือไม 

 มีก กษาท
 
ในป ใช ภายหลังที่มีการ
กเลิกไปในป คศ. 1970 ยกเวนกรณีของพิพิธภัณฑบางแหงเชน British Museum และ National Galery ที่ยังคงมี

ิม

                                              

บ
กลุมเดิมๆ เชน เปนกลุมบุคคลที่ทํางานในสํานักงาน กล
เก
แรงาน กลุมผูประกอบอาชีพในภาพเกษตรกรรม....มักจะไมคอยมสีวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม137  
 
มีกรณีตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา ปจจัยทางการเงินไมใชปจจัยหลักที่จะทําใหคนไมเขาชมพิพิธภัณฑ เชน 
 
ใน
ตํ่าจากรัฐบาล ตามสถิติของพิพิธภัณฑ กลุมผูชมดังกลาวมีเพียงรอยละ 0.6 ของผูชมทั้งหมดของพิพิธภ
ใน

จําตัวประชาชนที่ทางเขาพิพิธภัณฑ  ภายหลังทางพิพิธภัณฑแ
ูโร การเก็บคาเขาชมนี้มิไดทําใหจํานวนผูเขาชมลดลงเลย เห็นไดจากกรณี จํานวนผูเขาชมที่ตอแถวยาวเปนจํานวนม

เพ
ม
 
1

 
รณีศึ ี่จะสามารถเปนคําตอบของคําถามนี้ไดคือ ที่ประเทศอังกฤษ 

 คศ. 2001  รัฐบาลจากพรรคแรงาน ไดเอานโยบายในเรื่องการไมเก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑกลับมา
ย
นโยบายไมเก็บคาเขาชมอยางตอเนื่อง ผลของการนํานโยบายนี้มาใชกับพิพิธภัณฑอื่นๆในลอนดอนทางดานปร าณนั้น
เปนไปในทางบวกคือ จํานวนการเขาชมนั้นเพิ่มขึ้นเปน 75 เปอรเซนต   ในระหวางป คศ. 2001 และ 2004  Victoria & 
Albert Museum ,  Science Museum และ National Museum มีปริมาณการเขาชมเพิ่มถึง 100 เปอรเซนต   
 

   
างกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทาง

ฒนธรรม  (การเขาชมพิพิธภัณฑ การดูภาพยนตร การชมการแสดงตางๆ การเยี่ยมชมโบราณสถาน.....) ในฝรั่งเศสจะมีการแยกกันอยาง
ชัดเจ
สําหร
กระทรวงว
138 Fabre ident du Louvre », LE MONDE,  15.01.05  
(ที่มา
139 Fabre s musées du monde », LE MONDE,  15.01.05  
(ที่มา: http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-394402,0.html) 

137 ในที่นี้เปนการตีความและลักษณะการจัดการแบบตะวันตก คือ สวนใหญจะมีการแยกกันระหว
วั

นระหวางภาระกิจทางศาสนาและภาระกิจของของรัฐโดยมีการออกเปนกฎหมายในป คศ. 1905 
ับประเทศไทย กิจการศาสนากับกิจการทางวัฒนธรรมนั้นไมแยกจากกัน เห็นไดจาก กรณีของกรมการศาสนาที่ยังคงอยูในสงักัดของ

ัฒนธรรม สําหรับคนไทยแลวการไปวัดก็จะเปนสวนหนึ่งของการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชนกัน 
 C.,  «Entretien avec Henri Loyrette, prés

 : http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3246,36-394406,0.html ) 
 C.,  « Les prix d'entrée divisent les grand
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อยางไรก็ตาม ตองไมลืมวา ตัวเลขนี้เปนเพียงตัวเลขของผูชมที่เขาชมพิพิธภัณฑในสวนจัดแสดงถาวรซึ่งเปนสวนที่ไมมีการ

มีมาตราการที่จะ
ิ่มความหลายหลายในกลุมผูชม 140 ในตัวอยางนี้ จะเห็นไดวา นโยบายการไมเก็บคาเขาชมนั้นเปนสวนหนึ่งที่ทําให

ิพิธภัณฑจะไมไดรับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลหรือ 

ริการอื่นๆ...) 
หนาไดดี พิพิธภัณฑตองมีการจัดการที่เปนเอกเทศมากที่สุด การจัดการในลักษณะ

ังกลาวก็เปนแนวโนมที่มีมากชึ้นเรื่อยๆในทุกๆประเทศ  นอกจากนี้ รัฐบาลสวนใหญตางก็มีนโยบายที่จะตองลดคาใชจาย
มทั้งการแปรรูปเปนเอกชน 

 
 

เก็บคาเขาชมและผูเขาชมสวนใหญก็เปนนักทองเที่ยวและเด็กนักเรียน  นอกจากนี้ในเดือนมีนาคม คศ. 2004 กระทรวง
วัฒนธรรมของประเทศอังกฤษยังมีรายงานออกมาเปนทางการที่แสดงใหเห็นวา การใหเขาชมโดยไมเสียคาเขาชมไมไดมี
ผลตอการลดชองวางในเรื่องความเทาเทียมกันทางสังคมและวัฒนธรรมเทาใดนัก เพราะกลุมผูชมที่มาชมพิพิธภัณฑก็เปน
ผูชมกลุมเดิมๆ  นายโทนี แบร ยังไดมีนโยบายที่จะลดจํานวนเงินอุปถัมภแกพิพิธภัณฑลง ถาพิพิธภัณฑไม
เพ
ปริมาณการเขาชมเพิ่มมากขึ้นจริง แตมิไดเปนเครื่องประกันในเชิงคุณภาพของผูเขาชม 
 
อาจพอสรุปไดวา นโบายการเขาชมนั้นเปนผลสะทอนของปรัชญาของแตละพิพิธภัณฑ  เปนที่แนนอนวา พิพิธภัณฑของ
ภาครัฐในฐานะที่เปนบริการสาธารณะนั้นก็อยูในฐานะที่เหมาะสมที่จะไมเก็บคาเขาชมพิพิธภัณฑ  แตอยางไรก็ตามใน
กรณีนี้ รัฐจะตองพรอมที่เขามาใหเงินอุปถัมภในรายไดที่ขาดไปสวนนี้ของพิพิธภัณฑ ดังเชนกรณีของสวีเดน ที่รัฐบาลตอง
จัดสรรงบประมาณปละ กวา 10.6 ลานยูโรใหแกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจํานวน 19 แหงที่เปดใหเขาชมโดยไมมีการเก็บ
คาเขาชม 141 นอกจากรัฐบาลจะตองพรอมที่จะเปนผูรับภาระในสวนนี้แลว  ยังมีประเด็นที่นาถกคิดอีก เชน ปริมาณจํานวน
การเขาชมจะกลายปจจัยตอรองหลักระหวางพิพิธภัณฑกับรัฐบาลในเรื่องเงินอุปถัมภ หากในปถัดไป ถาจํานวนการเขาชม
ไมเพิ่มขึ้นยอมหมายความวาพ
 
กิจการพิพิธภัณฑเปนกิจการที่ประกอบดวยกิจการยอยที่หลากหลายภายใน (การอนุรักษ การจัดแสดง การบ
การที่กิจการพิพิธภัณฑจะกาวไปขาง
ด
ของรัฐลงและผลักดันใหองคกรตางๆของรัฐตางตองพึ่งตนเองใหมากที่สุด  รว
 
พิพิธภัณฑในภาครัฐก็อยูในขอบขายดังกลาวเชนกัน  ฉะนั้น การเก็บคาเขาชมนั้นยอมเปนส่ิงที่สมควร หากพิพิธภัณฑ
จะตองนํารายไดดังกลาวมาเลี้ยงตัวเอง พัฒนากิจการและเพื่อคงไวซึ่งความเปนเอกเทศในดานการบริหารใหมากที่สุด แต
อยางไรก็ตาม พิพิธภัณฑนั้นโดยจรรยาบรรณแลวเปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร  การจัดทํานโยบายการเขาชมนั้น
จะตองจัดทําระหวางสมดุลยของเศรษกิจการเงินและจรรยาบรรณพิพิธภัณฑ  
 
 
 

 
 

                                                 
140 Ibid.  
141 Ibid. 
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2. กรณีศกึษานโยบายการเขาชมของพิพธิภัณฑสถานแหงชาติลูฟร 142 
 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติลูฟร เลือกที่จะพบกันครึ่งทางระหวางนโยบายของการไ เก็บคาเขาชมและการเก็บคาเขาชม 
 
2.1. นโยบายการไมเก็บคาเขาชม 
 
ในฐานะที่เปนองคกรบริการสาธารณะ พิพิธภัณฑลูฟรมีนโยบายเพื่อการไมเก็บคาเขาช

ม

มในสวนจัดแสดงถาวรซึ่งแบงออก
ดังนี้ ได

 
o การไมเก็บคาเขาชมสําหรับกลุมผูชมที่มีเอกสิทธิ์ (publics prioritaires) ไดแก  
 

ผูที่ไมตองเสียคาเขาชม รายละเอียดเพ่ิมเติม 
-เด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 18 ป - 
-นักศึกษาของโรงเรียนลูฟร (Ecole du Louvre) สถาบันมรดกแหงชาติ 
(Institut national du Patrimoine ) และโรงเรียนแหงชาติ ชารท (Ecole 

- 

nationale des Chartes) 
-กลุมนักเรียนและผูนําชม อัตราสวน ผูใหญหนึ่งคนตอเด็กนักเรียนสี่คน 
-อาจารยในสาขาประวัติศาสตรศิลป โบราณคดี  วิจิตรศิลป 
ศิลปะประยุกต ที่ยังปฏิบัติหนาที่อยู 

- 

-มัคคุเทศกและวิทยากรที่รับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวง - 
การทองเที่ยว รวมทั้งในสังกัดของสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
-ส่ือมวลชน นักขาว - 
- สมาชิก ICOM และ ICOMOS - 
- บุคคลากรขอ พิพิธภัณฑ - ง
- บุคคลากรของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งผูเขารวมชม 1 คน 
- สมาชิกของรัฐสภา - 
- ผูที่ไดรับความชวยเหลือทางสังคม ในดานตางๆ ผูที่ไดรับเงินยังชีพขั้นตํ่า ผูที่ไดรับเงินชวยเหลือ

ในกรณีเปนผูปกครองโดยลําพัง ผูที่ไดรับเงิน
ชวยเหลือในฐานะที่เปนผูอพยพ..... 
ในกรณีที่มาชมเปนกลุมผูที่พามาชมจะไมตอง
เสียคาเขาชม (ในอัตราสวนอยางมากที่สุด 4 
คน ตอ ผูนําชม 1 คน) 

-ผูที่กําลังหางานทํา ในกรณีที่มาชมเปนกลุมผูที่พามาชมจะไมตอง

                                                 
การจัดทํานโยบายการเขาชมพิพิธภณัฑสถานแหงชาติอื่นๆ ที่ไมมีฐานะเปนองคกรอิสระ จะเปนหนาที่ของสมาพันธพิพิธภณัฑสถาน

ี่ไดเคยกลาวมาแลวในบท สมาพันธพิพิธภัณฑสถานแแหงชาติ 

142 สําหรับ
แหงชาติ ตามท

161 
 



 
เสียคาเขาชม (ในอัตราสวนอยางมากที่สุด 4 
คน ตอ ผูนําชม 1 คน) 

-คนพิการทั้งที่เปนพลเรือนและคนที่ไดรับผลกระทบจากสงคราม รวมทั้งผูนําชมในอัตาสวน หนึ่งตอหนึ่ง 
-ศิลปนที่เปนสมาชิกของสมาคม บานศิลปน (Maison des artistes )

ssociation internationale 
es Arts plastiques) 

- 
และสมาคมทัศนศิลประหวางประเทศ (A
d

 
o การไมเก็บคาเขาชมโดยใชปจจัยทางเวลา :  
 

น 
- วันศุกรตอนเย็นตั้งแตเวลา 18 เปนตนไป สําหรับเยาวชนที่มีอายุนอยกวา 26 ป (ไมวาจะเปนนักเรียน

็ตาม) 

ื่นๆ เชน เทศกาลตา าง (La nuit Blanche) 

าชมสําหรับครูและอาจารยในสาขาอื่นๆโด นี้  

รยในทุกระดับจะมีสิทธิในการเขาชมโดยไมเสียคาใชจาย แตตั้งแตเดือนกันยายน 
กกลุมครูและอาจารยดังกล คือ  พิพิธภัณฑจะให
ั่วคราวทุกชุดแกครูอาจารยโดยไมเสียคาเขาชมแบบ

 เพื่อแลกกับการจัดนํานักเรียนเขาชมพิพิธภัณฑอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

องนาย Henri Loyrette ประธานอํานวยการพิพิธภัณฑลูฟร เปาหมายของนโยบายนี้คือ การ
ียนมาชมพิพิธภัณฑในระหวางปก เพราะกอนหนานี้ทาง

ไดสังเกตวา ครูจะไมนํานักเรียนมาเขาชมพิพิธภัณฑเทาที่ควร บางคน สิทธิในการเขาชมฟรี

 
จากกรณีขางตนจะเห็นไดวา การเก็บคาเขาชมนั้นได ชนตอการ
พัฒนากลุมผูชม ทางพิพิธภัณฑลูฟรยังไดใชการเก็บคาเ
ของวัฒนธรรมดวย ดังเชน  
 

                      

- ทุกวันอาทิตยที่ 1 ของเดือนและวันชาติ (14 กรกฎาคม) สําหรับผูเขาชมทุกค

หรือไมก
 

 นอกจากนี้ยังมีการใหเขาชมโดยไมเก็บคาเขาชมตามเทศกาลพิเศษอ
 ที่มีการเปดใหเขาชมจนถึงเวลา 23 นาฬิกา 
 

สว

o การไมเก็บคาเข ยมีเงื่อนไข บางประการและมีความเปนมาดัง
  
กอนหนานี้ครูและอาจา
คศ. 2004 ที่ผานมา ทางพิพิธภัณฑลูฟรไดตั้งเงื่อนไขแ
สิทธิในการเขาชมในสวนจัดแสดงถาวรและนิทรรศการช

าว

ปตอป
 
ตามความเห็นข
กระตุนใหครูนาํนักเร ารศึกษามากขึ้น143 
พิพิธภัณฑ ก็ใช
และมาเขาชมในแบบนักทองเที่ยว  

ถูกมาใชเปนเงื่อนไขที่เปนประโย
ขาชมเพ่ือเปนกลยุทธในการพัฒนากิจกรรม

                           
143 Ibid. 
ในกรณีนี้ทําใหเกิดกระแสคัดคานอยางมากจากกลุมครูและอาจารย  สื่อตางๆทั้งอินเตอรเนตและหนังสือพิมพไดประโคมขาวดัวกลาว รวมทั้งมี
การประทวงกันที่หนาพิพิธภัณฑลูฟรดวยเชนกัน 
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เดิมทีเดียวพิพิธภัณฑลูฟรตั้งใจที่จะใชนโยบายใหมในเรื่องก
กลุมครูและอาจารยโดยทั่วไปแลว ยังจะยกเลิกการใหส คาใชจายแกศิลปนตางๆ 

 ค หศิลปน
มาชิกบัตร Louvre-Professionnels ซึ่งมีราคา 30 

ับแตนั้นมา กลุมศิลปนตางๆไดรวมตัวกันประทวงทั้งผานสื่อตางๆ หนังสือพิมพ อินเตอรเนต...จนเกิดเปน
ัณฑลูฟรเห็นแกเงินและมิไดเคารพปรัชญาแรกตั้งขององคกรใน

การเปนองคการสาธารณะ รวมทั้งขัดตอประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาในเรื่อง ความสัมพันธระหวางศิลปนและ
ิธ

ในท ัณฑและกลุมตัวแทนศิลปน ซึ่งนําโดยสมาคมบานศิลปน ( Maison des Artistes) ได
ดการเจราจาและไดขอสรุปในวันที่ 20 ธันวาคม คศ. 2004 ดังนี้ พิพิธภัณฑจะคืนสิทธิในการเขาชมโดยไม

าการทํางานรวมกัน สมาชิกของสมาคมจะตองเขารวมโปรแกรม
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะรวมสมัยของพิพิธภัณฑ โดยเฉพาะในเรื่องการเขารวมกิจกรรมกับกลุมผูชม

ละเวิรคชอบสําหรับกลุมผูชมอภิสิทธของพิพิธภัณฑ  รวมทั้งเขารวมกิจกรรมสัมมนา เชน สําหรับ
ณฑ

 
2.2. นโยบายการเก็บคาเขาชม  
 
 แบง
 
 
 
 
 
 
                                                

ารเขาชม โดยนอกจากจะสรางเงื่อนไขใหแก
ิทธิการเขาชมโดยไมเสีย

และไดเริ่มประยุกตใชนโยบายนี้มาตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ศ. 2004 โดยทางพิพิธภัณฑไดมุงหวังใ
หรือผูที่ประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับศิลปะ สมัครเปนส
ยูโรตอปแทน 
 
น
ประเด็นวิจารณไปทั่ว โดยกลาวหา วาพิพิธภ

พิพ ภัณฑ 
 

ี่สุดทางฝายพิพิธภ
เป
เสียคาใชจายแกสมาชิกของสมาคมบานศิลปน แตตองมีขอแลกเปลี่ยนคือ สมาคมจะตองเปนพันธมิตรของ
พิพิธภัณฑแบบยั่งยืน มีการเซ็นสัญญ

เยาวชนในวันศุกรตอนเย็น (เปนวันที่ทางพิพิธภัณฑ ไดเปดใหเยาวชนอายุตํ่ากวา   26 ปเขาชมฟรีในชวง
เย็น)144 แ
โปรแกรมสัมมนาในฤดูกาล 2005-2006 จะมีหัวขอสัมมนาเรื่อง ศิลปนและพิพิธภั  145 เปนตน   
 
 

ออกไดเปนสองประเภทคือ 

 
144 ประเด็นการเปดใหพิพิธภณัฑในชวงเย็นวันศุกรใหแกเยาวชน เขาชมฟรีนี้นาสนใจ เพราะนโยบายนี้เปนผลของการศึกษาและสังเกต
พฤติกรรมของกลุมวัยรุนที่มักจะออกเที่ยววันศุกรตอนเย็น เชน ดูหนัง ดูละคร ฟงเพลง พิพิธภณัฑลูฟรจึงไดจัดทํานโยบายนี้ขึ้นมาเพื่อเปนการ

ิเศษเพื่อตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายนี้  นอกจากนี้ ถือไดวาเปนนโยบายการพัฒนากลุมผูชมที่ยั่งยืน เพราะวัยรุนที่มาชม

ges/info_flash_contenu.htm 

ใหบริการพ
พิพิธภณัฑจะกลายเปนกลุมผูชมลูกคาประจําของพิพิธภัณฑเมื่อเติบโตเปนผูใหญ 
145 ที่มา: http://www.maisondesartistes.org/pa

163 
 



 
2.2.1. การเข
 
คาเขาชมโดยป
 

วนจัดแสดงถาวรและนิทรรศการชั่วคราว (ยกเวนที่
นิทรรศการในสวนหองจัดแสดงนโปเลียน) 

ราคา 
 

าชมแบบปรกติ 

รกติของพิพิธภัณฑลูฟร แบงออกไดเปนสามกรณี 146 

บัตรเขาชมสวนส

- ราคาเต็ม   
- ราคาพิเศษ (ทุกวันจันทและพุธตั้งแตเวลา 18 

นาฬิกา เปนตนไป) 

8.5 ยูโร 
6 ยูโร 

บัตรเขาชมเฉพาะนิทรรศการที่หองจัดแสดงนโปเลียน  8.5  ยูโร 
บัตรคูเขาชมเขาชมสวนจัดแสดงถาวรและนิทรรศการชั่วคราว รวมทั้ง

าฬ

 
สวนจัดแสดงที่หองจัดแสดงนโปเลียน 

- ราคาเต็ม   
- ราคาพิเศษ (ทุกวันจันทและพุธตั้งแตเวลา 18 

น ิกา เปนตนไป) 

 
13 ยูโร 
11 ยูโร 

 
 
2.2.2. การเข
 
การทําบัตรสม ชิกเขาชมพิพิธภัณฑแทจริงแลวก็เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ทําใหผูเขาชมนั้นอยากกลับมาพิพิธภัณฑ 
(Fidélisation รือ development of consumer loyalty) นโยบายเชนนี้ในปจจุบันนั้นเปนนโยบายที่ยอมรับกันในวงการ
ิพิธภัณฑและเรียกไดวาเปนสวนที่สําคัญและขาดไมได ทั้งนี้เพราะวา  

ประโยชนของการจัดทําบัตรสมาชิกมีทั้งในแงทางวัฒนธรรมและทางการเงิน147 ไดแก 
 

o ความสําเร็จและความลมเหลวทางการเงินของนิทรรศการชั่วคราวจะไมมสงผลกระทบตอพิพิธภัณฑ 
อันเนื่องจากวา พิพิธภัณฑมีไดรายไดที่ม่ันคงจาการขายบัตรสมาชิกลวงหนาเปนการันตีอยูแลว  

o กลุมผุชมที่เปนสมาชิกอยูแลวพรอมที่จะเขารวมกิจกรรมที่มีความเขมขนทางวิชาการ ทําใหทางฝาย
กิจกรรมทางพิพิธภัณฑสามารถที่จะผลิตโครงการที่มีความทาทายและทะเยอทะยานทางวิชาการได 

o การทํางานเพื่อกิจกรรมเชิงการเรียนการสอน (pédagogie) และทางการศกึษา (éducation)จะทําได
งายขึ้น เพราะ การสมัครเปนสมาชิกจะหมายถึงความสมัครใจที่จะรวมกิจกรรมดวย 

าชมโดยการสมัครสมาชิก 

า
ห

พ
 

 

                                                 
146 เปนราคาที่ใชต้ังแตวันที่ 2 กุมภาพันธ คศ. 2004  
147 บทสัมภาษณ Madame Claude FOURTEAU, รองหัวหนาฝายบริการวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติลูฟร   
ที่มา : www.qualite-publique.org/ doc/outils/exemples/musees.html 
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o หนึ่งในการประชาสัมพันธที่ดีที่สุดของกิจการตางๆทางวัฒนธรรมคือ ปากตอปาก สมาชิกพิพิธภัณฑ

สวนใหญจะพูดถึงการเปนสมาชิกพิพิธภัณฑของตนกับคนรอบขาง ซึ่งถือไดวาเปนการประชาสัมพันธ

o การขายบัตรสมาชิกลวงหนาสามารถทําใหสามารถคาดคะเนรายรับประจําปไดดีกวาการขายบัตรเขา

o ี่ระลึกของพพิิธภัณฑ 
o ระบบสมา ท ฑสามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่ละเอียดขึ้นทั้งในด  ภูมิลําเนา อายุ 

ความสนใจ ฑ (fidélisation ี้ทางพิพิธภัณฑ
สามารถที่จะเอา กอบใชกับการพัฒนากิจการของพิพิธภัณฑ  

 
ผลประโยชนขอ าวรหรือนิทรรศการชั่วคราวไดโดยไม
จํากัดครั้ง (บ ชั่วคราวหรือในการเขารวมกิจกรรมอื่นๆของพิพิธภ ฑ) ราคาการ
สมัครเปนสมาชิกก็มีแบบเต็มร า ลดสําหรับกลุมผูชมบางกลุม เชน ในกรณีของศ ะและวัฒนธรรม
จอรจ ปอมปดู จะมีการใหสวน พ น  ผูมีอายุตั้งแ ึ้นไป ศิลปน ครู
อาจารย คนตกงาน หรือตามสถาน รับเขาชมแบบเปนคู หรือ บัตรเขาชมแบบเปนครอบครัว) หรือใน
รณีการรวมกลุมซื้อบัตรสมาชิกเปนจํานวน 10 ใบก็จะไดราคาพิเศษเชนนกัน รวมทั้งผูที่เปนหัวหนากลุมจะไดฐานะเปน
ัวแทนหรือ Correspondant ระหวางศูนยฯและเพื่อนสมาชิกในกลุมของตัว ส่ิงที่นาสนใจในการใชกุลยุทยเชนนี้คือ จะเปน

ัน สมาชิกยังสามารถไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมของสถาบันอื่นๆที่เปน
ันธมิตรของพิพิธภัณฑดวย เชน ไดรับรับสวนลดในรานอาหาร รานขายหนังสือ โรงละคร....เปนตน  

พิพิธภัณฑแบบหนึ่ง 

เปนครั้งเปนคราว 
 บุคคลที่เปนสมาชิกมักจะเปนผูซื้อสินคาของท

ชิก ําใหพิพิธภัณ าน อาชีพ
  อัตราการกลับเขามารวมกิจกรรมของพิพิธภัณ

ขอมูลเหลานี้มาประ
)....ทั้งน

งการทําบัตรสมาชิกโดยทั่วไป คือ การสามารถเขาชมสวนจัดแสดงถ
างครั้งอาจไดสวนลดสําหรับนิทรรศการ ัณ

าค หรือไดรับสวน ูนยศิลป
ลด ิเศษแกการสมัครสมาชิประจําปสําหรับ เยาวช

ภาพ (เชน บัตรสําห
ต 60 ปข

ก
ต
การกระตุนใหเกิดการขยายวงผูชมของสถาบ
พ
 
สําหรับพิพิธภัณฑลูฟร  มีระบบการทําบัตรสมาชิกของพิพิธภัณฑ 2 แบบคือ  
 
ระบบสมาชิก  ราคา 
บัตร
 

ตอ ป   Louvre jeunes สําหรับ เยาวชนอายุระหวาง 18-26 ป 15 ยูโร 

บัตร Louvre p
o ครูแล า
o บรร
o บุคค
o บุคค
o ศิลปน 

ศิลปะระหวางประเทศ (Association internationale des critiques d'art) 
o นักศึกษาทางสายศิลปะที่มีอายุเกิน 26 ป  

ชิก) 
rofessionnels สําหรับ  

จารยโดยทั่วไป  
30 ยูโรตอป  
(นับตั้งแตวันที่สมัครสมาะอ

ณารักษของสถานศึกษาตางๆ  
ที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน   

 
 ลกร

ลากรที่ทํางานทางสังคมและสาธารณสุข 
ศิลปนงานชางศิลป นักวิจารณศิลปะและสมาชิกสมาคมนักวิจารณ
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สําหรับบุคคล แ
พิพิธภัณฑลูฟร  ป
ของสมาคมนั้นหลา มัครเปนสมาชิกรายบุคคล (ราคาคาสมาชิกมีตั้งแต 50 ถึง 650 ยูโร)และการสมัคร
แบบเปนกลุม
 
พิพิธภัณฑลูฟ สมาชิกของสมาคมเพื่อน
พิพิธภัณฑ เด
พิพิธภัณฑเดอลาค
เชนกัน  
 

เครื่องจ

o ทางพิพิธภัณฑลูฟร ไดจัดพื้นที่พิเศษใหแกผูที่จะสมัครเปนสมาชิกของพิพิธภณัฑดวย รวมทั้งทาง
ภัณฑเชนกัน 

 
ายบัตรลวงหนา 

ื่อเปนการหลีกเลี่ยงปญหาการแออัดของผูที่ตองการซื้อบัตรเขาชม ทางพิพิธภัณฑลูฟรไดจัดจําหนายบัตรไปตาม
าชมพิพิธภัณฑไดในทางเขาพิเศษที่จัดไว

 
ในท นายบัตรเขาชมไปตามเครือขายตางๆ อันไดแก  
 

ัพท 

                                              

อื่นที่ไมไดอยูในขายระเบียบขางตน ทางพิพิธภัณฑไดยกหนาที่การสมัครเปนสมาชิกนี้ให ก สมาคมเพื่อน
(Société des Amis du Louvre) เปนผูดูแลในเรื่องนี้  ราคาและรู แบบของการสมัครเขาเปนสมาชิก
กหลาย มีตั้งแตการส

ในราคาพิเศษ148 

รยังใหสิทธิพิเศษในการเขาชมและเขารวมกิจกรรมตางๆของพิพิธภัณฑแก
อลาครัวซ (Amis du musée Delacroix) อีกดวย ทั้งนี้เพราะวา ปจจุบันนี้พิพิธภัณฑลูฟรเปนสถาบันที่ดูแล

รัวซแหงนี้ ผูที่ถือบัตรสมาคมเพื่อนพิพิธภัณฑลูฟรก็มีสิทธิพิเศษในการเขาชมพิพิธภัณฑเดอลาครัวซ

2.3. กลยทุธในการกระจายการจําหนายบัตรเขาชม  
 
ส่ิงที่นาสนใจศึกษาในที่นี้คือ เรื่องของการกระจายการขายบัตรเขาชม ซึ่งสามารถแบงออกไดเปนสองลักษณะ 
 
2.3.1. การจําหนายบัตรภายในบริเวณพิพิธภัณฑ 
 

o ผูชมสามารถมาซื้อบัตรกอนเขาชมพิพิธภัณฑไดที่หนาทางเขาพิพิธภัณฑ (มีทั้งซื้อโดยตรงที่เคาเตอร
จําหนายบัตรและซื้อโดยผาน ําหนายบัตรอัตโนมัติ ซึ่งมีจํานวน 19 เครื่อง) 

 

สมาคมเพื่อนพิพิธภัณฑลูฟรก็มีสํานักงานในพื้นที่ของพิพิธ

2.3.2. การจําหน
 
เพ
เครือขายตางๆ และผูที่มีบัตรเขาชมแลวสามารถเข   

ี่นี้ เรื่องที่นาศึกษาคือ การกระจายการจําห

o การจําหนายบัตรผานอินเตอรเนตและโทรศ
 
 พิพิธภัณฑลูฟรมีเครือขายจําหนายบัตรเขาชม 3 เครือขายไดแก  

   
148 รายละเอียดอยูในภาคผนวก  
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- Ticketweb 149 ซึ่งเปนการจําหนายใหแกกลุมผุชมที่อยูในอเมริกาและแคนาดา โดยใชหนวยเงิน

ดอลลารในการแลกเปลี่ยน 
- TicketNet 150 และ FNAC 151  สําหรับกลุมผูชมอื่นๆที่อยูในฝรั่งเศส โดยใชเงินสกุลยูโร   
 ทั้งสองเครือขายขางตนยังมีบริการการจองบัตรเขาชมพิพิธภัณฑผานโทรศัพทเชนกัน (ผูชมที่อยู
 ตางประเทศสามารถโทรมาจองได) 

ัฒนธรรม

ในการซื้อบัตรเขาชมจะมีการเก็บคาคอมมิชั่นเพิ่มเติมโดยบริษัทนายหนาขายบัตร ทั้งนี้จะนํามาใชเพื่อเปน
การสงบัตรเขาชมทางไปรษณียดวยสวนหนึ่ง  เชน คาคอมมิชั่นของ TicketNet ราคา 1.10 ยูโรและของ 

 
นอื่นๆที่เปน

ริษัทมืออาชีพในดานนี้เขามาจัดการยอมดีกวา เนื่องจากบริษัทดังกลาวขางตนมีเครือขายและพัฒนาระบบการซื้อขาย
การจัดสงทางไปรษณียที่พรอมและมีตัวแทนของหางรานทั่วประเทศ

ร่ังเศส (ในกรณีของ FNAC) ผูชมสามารถมารับบัตรเขาชมไดกับตัวแทนจําหนายดังกลาว 
 

o การจําห
 

เชน หาง Fn n s
Lafayette, BHV, S
 

ตองการที่จะหาลูกคาใหมๆ ทั้งนี้เพราะวา บางครั้งกลุมคนที่เปนผูบริโภคของ
างสรรพสินคาและซูปเปอรมารเกตมักจะไมใชกลุมผูชมที่เปนผูชมจะเดินทางมาซื้อบัตรเขาชมที่พิพิธภัณฑโดยตรง การ

เปนบร
บัตรไดดีเชนกัน เรียกวาตาง

นตางไดประโยชน  

 
 
 

                                                

 สําหรับเครือขายอินเอตรเนตของ FNAC ผูใชบริการสามารถจองกิจกรรมทางการศึกษาและว
 ตางๆไดอีกดวย 
 

FNAC 1.30 ยูโร 

ส่ิงที่นาสนใจคือ เมื่อมีกิจการใดของพิพิธภัณฑที่เกินขอบขายของหนาที่หลักของพิพิธภัณฑ การใหบริษัทเอกช
บ
บัตรเขาชมตางๆที่ดีอยูแลว  นอกจากนี้ยังมีระบบ
ฝ

นายบัตรหางสรรพสินคาและะซุปเปอรมารเกตตางๆ 

ac, Carrefour, Contine t, Leclerc, Auchan, Extrapole, Le Bon Marché, Printemp , Galeries 
amaritaine, Virgin Mégastore 

กลยุทธที่นาสนใจคือ พิพิธภัณฑ
ห
นําเอาบัตรเอาพิพิธภัณฑเขาชมออกจําหนายนอกสถานที่ นอกจากจะ ิการเสริมที่หางรานตางๆมีเพื่อผูบริโภคของตน
แลว ทางพิพิธภัณฑสามารถใชเครือขายที่มีอยูของหางรานตางๆเพื่อเปนจุดกระจายการขาย
ค
 
 

 
149 ที่อยู: http://www.ticketweb.com/user/?region=europe&query=schedule&venue=louvre 
150 ที่อยู: http://www.ticketnet.fr/shop/fr/resultat.asp?recherche=mots&mots=mus%E9e%2Bdu%2Blouvre&idtier=138989 

et.com/recherche_avancee.jsp?searchcodins=MULOU&searchtitre=VISITES%20du%20LOUVRE 151 ที่อยู:  http://louvre.francebill
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o การจําห เขต อิล เกด ฟรองซ152 
 

CF ทุกรูปแบบ (รถไฟใตดิน รถราง รถไฟ รถประจําทาง) ราคาที่

10,40 euros / Zone 3 : 10,90 euros / Zone 4 : 12,00 euros 
Zone 5 : 14,60 euros / Zone 6 : 17,60 euros เปนบัตรที่ใชแบบวันเดียว นอกจากผูถือบัตรสามารถใชเขาชมสวนจัด
แสดงถาว ว
 
หากนําม ตรลักษณะดังกลาวจะมีราคาถูกกวา การซื้อบัตรแยกกัน เชน บัตรรวมในปารีสจะมีราคา 
ียง 9.60 ยูโร  โดยปรกติแลว บัตรโดยสาร ไป-ในปารีส จะมีราคา 2.8 ยูโร (ในกรณีของบัตรโดยสารรถไฟใตดิน 

ัณฑแบบเปนครั้งเปนคราว  
 

ีสและอิล เดอ ฟรองซ  นี่เปนตัวอยางที่
ดเจนอีกประการของการไดประโยชนจากการใชเครือขายที่มีอยู  

o การจําหนายบัตรรวมกับเครือขายคมคนาคมในปารีส ( RATP-LOUVRE) 

พิพิธภัณฑลูฟรและสามารถไดสวนลดในรานอาหารและรานกาแฟใน
ริเวณพิพิธภัณฑได 10 เปอรเซนต  

ลประโยชนในประเด็นหลัง จะนํามาใชเปนจุดแข็งที่จูงใจผูซื้อบัตรเชนนี้ (เพราะถาคิดหัลบกันแลว บัตรโดยสาร 2 ใบใน
ารีสและบัตรเขาชมพิพิธภัณฑลูฟรจะมีราคาเพียง 11,30 ยูโร) 

ถานที่ จําหนายบัตร มีที่ บริษัทตัวแทนทองเที่ยวตางๆและสํานักงานการทองเที่ยวและการจัดประชุมจํานวน  5 แหงใน
ปารีส  

นายบัตรรวมกับ SNCF ใน

เปนการจําหนายตั๋วเดินทาง ไป-กลับขององคการระบบการคมนาคมในอิล เดอ 
ฟรองซ หรือ SN
หลากหลายขึ้นอยูโซนที่จะใชเดินทาง  เชน  ภายใน Paris : 9,60 euros / Zone 2 : 

รของพิพิธภัณฑลูฟรแลว ยังสามารถใชเขาชมพิพิธภัณฑ เดอลาครัวซภายในวันเดีย กัน ไดเชนกัน 

าคิดหักลบกัน  บั
เพ
เพราะถาเปนรถประจําทาง จะตองมีการเปลี่ยนบัตรโดยสารเมื่อมีการตอรถ)  สวนคาเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร ราคา 
8.60 ยูโร  
 
บัตรรวมนี้เปนบริการใหผูที่จะเขาชมที่มีอายุมากกวา 18 ป สําหรับผูสนใจมาเขาชมพิพิธภ

การจําหนายบัตรรวมนี้ ผูสนใจสามารถซื้อไดในสถานีรถไฟกวา 50 แหง ในปาร
ชั
 
 

 
บัตร RATP-LOUVRE ที่มีราคา 12,50 ยูโร  
เปนบัตรที่ประกอบดวยตั๋วโดยสารของระบบขนสงมวลชนในปารีสใน
ทุกรูปแบบจํานวน 2 ใบและบัตรเขาชมสวนจัดแสดงถาวรของ

บ
 
ผ
ป
  
ส

 

                                                 
152 มีพิพิธภัณฑและโบราณสถานที่จัดทําบัตรรวมเชนนี้อีกหลายแหง เชน แวรซายส  ปราสาทฟรองแตนโบ... 
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ส่ิงที่นาสนใจในที่นี้คือ การจําหนายบัตรดังกลาวนั้นสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยว เพราะตามสถิติแลว 
นักท ฑลูฟรมากวาชาวปารีส เครือขายการจําหนาย
บัตรก็จะไปเนนที่เครือขายการทองเที่ยวเชนกัน 
 

น
 
บริษัทนี้แทจริงแลวเปนบริษัทจัดจํา

ีรูปแบบการจําหนายบัตรที่หลากหลาย อาจมีทั้งการซื้อบัตรรวมระหวางพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ หรือ ผสมระหวาง

ซื้อบัตรเขาชม 500 ใบ) หรือ จะไดสวนลดตั้งแต 10 ถึง 40 เปอรเซนตของราคาจริง สําหรับพิพิธภัณฑ
ันธมิตร  

ูกคาสวนใหญ นอกจากจะเปนักทองเที่ยวที่มาเปนกลุมคณะแลว ยังมีสมาคมตางๆและสหภาพแรงานของ

2.4 อมูลตัวเลข 
 
การ
 

ว 0 % และเงินรายไดใน
หมวดพึ่งตนเอง (คาเขาชม ผูอุปถัมภเอกชน การให
 
ในปคศ. 2003 รายไดจากคาเขาชมสวนจัดแสดงถา 9 

ิก Louvre-Jeunes บัตรผาน Musées-Monuments การจองการเขาชมแบบเปนหมู
ณะ การเขาชมนิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมเวิรคชอบตางๆ) 

ชิกเพื่อนพิพิธภัณฑลูฟร)  และซื้อบัตรบัตรผานแบบเหมา

ใจคือ กรณีของบัตร Louvre-Jeunes ที่มีจํานวนสมาชิก 15.990 คน (เพิ่มขึ้นรอยละ 8,4 จากป คศ. 2002) ใน
ํานวนนี้มีการใชบัตรเพื่อเขาชมสวนจัดอสดงถาวร จํานวน 67.655 ครั้ง  (เพิ่มขึ้นรอยละ  37  จากป คศ. 2002)  การที่มี

องเที่ยวจะเปนผูใชบริการรานอาหารและรานกาแฟในบริเวณพิพิธภัณ

o การจําหนายบัตรเขาชมเป หมูคณะ สําหรับ Professionnel ผานตัวแทนบริษัท Musée & Compagnie 

หนายบัตรเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทุกแหงของสมาพันธพิพิธภัณฑแหงชาติ 
จะเปนการขายบัตรเปนหมูคณะ  
 
ม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและพิพิธภัณฑพันธมิตร... อยางตํ่า 20 ใบ ไมมีกําหนดบังคับวันที่ตองใชบัตร 
 
การซื้อเปนหมูคณะจะไดรับสวนลดตั้งแต 5 ถึง 20 เปอรเซนตของราคาจริง (เชน ของพิพิธภัณฑลูฟรจะไดลด 5 % 
สําหรับการ
พ
 
ล
บริษัทเอกชนดวย  
 

. ข

เขาชมแบบเสียคาเขาชม  

นคือ สวนเงินอุปถัมภจากรัฐบาลประมาณ 7โดยปรกติรายไดของพิพิธภัณฑลูฟรแบงเปนสองส
สัมปทาน การจัดกิจกรรมกาศึกษาและวัฒนธรรม...)ประมาณ 30% 

วรคิดเปนรอยละ 48 ของรายไดในหมวดพึ่งตนเอง ประเมินได 18.9
ลานยูโร  (ไมรวมการขายบัตรสมาช
ค
 
การเขาชมโดยการสมัครเปนสมาชิก (Louvre-Jeunes และสมา
จาย (บัตร Musées-Monuments สําหรับนักทองเที่ยว) คิดเปนรอยละ 9.7 ของการเขาชมทั้งหมด  
 
ี่นาสนท
จ
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จํานวนเยาวชนที่สมัครใ ตร Louvre-Jeunes เพิ่มขึ้นอยางมากนั้นเปนผลของการรณรงคโฆษณาในสถานนีรถไฟใตดิน
ตางๆ โดยใชภาพถายของชางภาพ Florence Paradeis ซึ่งมีทําใหภาพลักษณของพิพิธภัณฑลูฟรนั้นดูวัย ุนขึ้น  
 

ป คศ. 2003 การเขาชมของกลุมผูชมที่มีอาย

ชบั
ร

ุนอยกวา 26 ป (ทั้งแบบมาเปนสวนตัวและมาเปนหมูคณะ) คิดเปนรอยละ 
45.6
 
การ

ในป ียวกัน พิพิธภัณฑลูฟรเปดใหบริการ  310 วัน  ปริมาณการเขาชมโดยไมเสียคาเขาชมเพิ่มขึ้นจากป คศ. 2002 เปน
รอย
 
ทั้งน างพิพิธภัณฑลูฟรยอมรับวา การพัฒนาในทางบวกดังกลาวนั้นเปนผลจาก  การเขาชมของกลุมผูชมที่อาศัยอยูใน
ปาร
15 ป
 
นโยบายการใหเขาชมฟรีทุกวันอาทิตยที่หนึ่งของเดือน จํานวน 12 ครั้งในป คศ. 2003 สามารถใหบริการแกผูชมเปน
จาํน  ซึ่ง 02 ผ
สวน เศสและผูอยูอาศัยในพื้นที่ใกลเคียง  ลักษณะทางวัฒนธรรม-สังคมของผูเขาชมจะหลากหลาย
เชน   (ยกเวนผูเกษียณอายุจะมีไมมากนัก)  กลุมผูที่กําลังหางานหรือผูที่ไมไดประกอบอาชีพจะมาใชบริการวันอาทิตยที่

ัน 

ง (แบบเสียเงินคาเขาชมและไมเสียเงินคาเขาชม)ในเรื่องการเขาชมของพิพิธภัณฑลูฟร
นนาสนใจอยางมาก เงินรายไดจากคาเขาชมที่มีเกือบรอยละ 50 ของรายไดแบบพึ่งพาตนเองเปนสวนที่ไมสามารถ

กิจ
ละหนาที่ในดานบริการสาธารณะของสถาบัน  

ใน
 ของการเขาชมทั้งหมด  

เขาชมแบบไมเสียคาเขาชม 
 
เด
ละ 7.7  การเขาชมโดยไมเสียคาเขาชมคิดเปนรอยละ 33.9 ของการเขาชมทั้งหมด  

ี้ท
ีส-ปริมณฑลที่เพิ่มขึ้น และนโยบายการใหเขาฟรีในวันอาทิตยที่หนึ่งของเดือน รวมทั้งปริมาณกลุมผูชมที่อายุนอยกวา 
ที่มักจะมาเขาชมกับโรงเรียนและครอบครัวมีจํานวนมากขึ้น 


วน  390,000 คน เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปคศ. 20 ูชมที่เขาชมในวันอาทิตยที่หนึ่งของเดือน
ใหญจะเปนชาวฝรั่ง
กัน

หนึ่งของเดือนมากเชนก
 
จะเห็นไดวานโยบายพบกันครึ่งทา
นั้
มองขามได แตขณะเดียวกันนโยบายการใหเขาชมฟรีในบางกรณีก็สงผลในทางบวกในเรื่องการขยายความหลากหลายของ
กลุมผูชม  นับเปนตัวอยางที่นาจะเอาอยางสําหรับการบริหารกิจการพิพิธภัณฑที่จะตองคํานึงถึงสมดุลยระหวางเศรษฐ
แ

 
3. ขอคิดเห็นสําหรบันโยบายการเขาชม NDMI 
 

o พิพิธภัณฑของสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาตินาจะใชนโยบายในลักษณะพบกันครึ่งทางแบบพิพิธภัณฑ

 

 

ลูฟร คือ อาจจะใหสิทธิการเขาฟรีสําหรับกลุมผูชมบางกลุม (เชน เด็กและเยาวชน บุคคลที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑหรือในวงการการศึกษา...) อาจจะใชปจจัยทางเวลาดวยก็ได   

 การใหเขาชมฟรีโดยไมมีเงื่อนไข บางครั้งก็มีผลในทางจิตวิทยา คนทั่วไปอาจจะคดิวาเปนของไมดี ไมมีคุณภาพ 
 ทําไมใหดูฟรี   
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o ควรจะมีการจัดทําบัตรสมาชิกในรูปแบบตางๆ  สําหรับในวงการพิพิธภัณฑไทย มีพิพิธภัณฑบางแหงไดนําระบบ

ดังกลาวมาใชและนาสนใจอยางมากคือ พิพิธภัณฑเด็กและพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของ อพวช ดังตัวอยาง
ขางลางนี้ 

งพิพิธภัณฑเด็ก 
 

บัตรสมาชิกขอ
บัตรทอง มูลคา 800 บาท ระยะเวลา : 1 ป บัตร B มูลคา : 500 บาท ระยะเวลา : 1 ป 
1. ผูถือบัตรสามารถเขาชมฟรี 2 ทาน ( ตลอด 1 ป เด็ก และ
ผูให ) 

. ไมสามารถใชรวมกับรายการชมเปนหมูคณะได 

ําหรับเด็กและครอบครัวฟรี 1 ครั้ง / ป 

1. ผูถือบัตรเขาฟรี ไมจํากัดจํานวนครั้ง 
2. ผูติดตามไดรบัสวนลด 20% จากราคาบัตร (ครั้ง ละไมเกิน

รเขารวมกิจกรรมพิเศษ 
5. สวนลด 10% จากการซ้ือสินคาจากรานขายของ ที่ระลึก

ญ
2. การใชบัตรไมจํากัดจํานวนครั้งที่ใช 
3. ผูติดตามจะไดรับสวนลด 20% จากราคาบัตร (การเขาชม
ครั้งละไมเกิน 10 คน) 

10คน) 
3. ไมสามารถใชรวมกับรายการชมเปนหมูคณะได 
4. สวนลด 5 % ในการสมัค

4
5. สวนลด 5 % ในการสมัครเขารวมกิจกรรมพิเศษ 
6. สวนลด 10% จากการซ้ือสินคาจากรานขายของที่ระลึก
ภายในพิพิธภณัฑเด็กฯ 
7. เขารวมสมัมนาทางวิชาการในเรื่องเกี่ยวกบัการเรียนรู

ภายในพิพิธภณัฑเด็กฯ 
7. ไดรับขาวสารและการจัดกิจกรรมตาง ๆในพิพิธภัณฑ 
8. สามารถใชเปนสวนลดกับพันธมติรของพิพิธภัณฑเด็ก 

ส
8. ไดรับขาวสารและการจัดกิจกรรมตาง ๆในพิพิธภัณฑ 
9. สามารถใชเปนสวนลดกับพันธมิตรของพิพิธภัณฑเด็ก 
อัตราคาบัตรโดยทั่วไป 
1.1 ราคาบัตรทั่วไป คาบัตรเด็ก (อายุระหวาง 2-15 ป) ราคา 50 บาท 
คาบัตรผูใหญ ราคา 70 บาท 
สําหรับเด็กระดับอนุบาล (อา
ําหรับเด็กระดับประถมขึ้นไ

ยุระหวาง2-6ป) เขาชมจํานวน 10 คน ครูจะไดเขาฟรี 1 ทาน (เด็ก 10 คน : ผูใหญ 1 คน) 
ป (อายุระหวาง6-15ป) เขาชมจํานวน 20 คน ครูจะไดเขาฟรี 1 ทาน (เด็ก 20 คน : ผูใหญ 1 คน)  

1.3 MOBILE (ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่) ราคา 250 บาท/คน/วัน 

ส
 
1.2 บัตรแรลลี ่คนละ 150 บาท 
ประกอบดวย - GUIDE CARD 
- WORKSHEET 
- อาหารกลางวัน 
( 150 คนขึ้นไป โรงเรียนจะไดรับใบประกาศนียบัตร ) 
 

รับจ อกสถานที่ทั้งในกรงุเทพฯ ปริมณฑ ัดน
 
บัตรสมาชิกพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร อพวช 
 

บัตรสมาชิก อพวช. : NSM Membership  
 
บัตรสมาชิก อพวช. เปนบัตรที่องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัดทําขึ้นเพื่อใหบริการ ผูสนใจเขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
ไดรับ ระโป ยชนสูงสุดจากการเขาชม ไมวาจะมีอาชีพอะไรหรืออยูที่ไหนของประเทศ เพราะเมื่อสมัครแลว สมาชิกสามารถจะนํามาใชสิทธิเขาชม
ฟรีตลอดป เพียงคาสมัคร 150 บาทสําหรับเด็ก และ 300 บาทสําหรับผูใหญ    
 
   " ส ั้งเดียว เที่ยวพิพิธภัณฑ ฟรีตลอดป " มัครคร
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                 มนอกจากสิทธิเขาชม ฟรีแลว สมาชิกยังจะไดรับคูปองกิจกรรมตาง ๆ ของอพวช. และบัตรกํานัลตาง ๆ จากพันธ ิตรของอพวช.
มากมายอ ้ําสวนสนุก, ศูนยการคา, โรงภาพยนตร, รานหนังสือ, สถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร, โรงแรม, รานอาหารและอื่น าทิ เชน สวนน
ๆ อีกมากมาย  
                สําหรั ัครสมาชิกจะไดรับสิทธิการเปนสมาชิก "หนังสือสมาชิก อพวช. สัมพันธ" จัดสงใหทานบผูที่อยูตางจังหวัดหรือครูอาจารยการสม
สมาชิกทุกเดือน ตร ขาวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมที่นาสนใจของ อพวช. และรับสิทธิพิเศษใน ตลอดปฟรี ซ่ึงจะแจงสาระทางวิทยาศาส
การจองหรือสํารองการเขารวมงาน กิจกรรมตาง ๆ ที่อพวช. จัดขึ้น ไมวา ิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเปน Science Camp,การสัมมนา, การอบรม หรือก
ทาง อพวช. จัดขึ้น สมัครวันนี้รับคูมือนําชมพิพิธภัณฑ และคูปองกิจกรรม ตาง ๆ ของอพวช. ฟรี อาทิ 
 
                คูปองกิจกรรม (การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร)  
                 สมาชิกเด็ก จํานวน 6 ใบ/คน มูลคา 60 บาท 
                 สมาชิกผูใหญ จํานวน 15 ใบ/คน มูลคา 150 บาท 
 
                คูปองกิจกรรม Science Walk Rally  
                 สมาชิกเด็ก จํานวน 1 ใบ/คน มูลคา 50 บาท 
                 สมาชิกผูใหญ จํานวน 1 ใบ/คน มูลคา 50 บาท 
 
                คูปองกิจกรรม (หองอินเทอรเน็ต)  
                 สมาชิกเด็ก จํานวน 1 ใบ/คน มูลคา 20 บาท     
  สมาชิกผูใหญ จํานวน 2 ใบ/คน มูลคา 40 บาท 

 
ทางพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติอาจจะสามารถนําอัตราราคาดังกลาวขางตนเปนพื้นฐานในการจัดทําราคาและ

ารเรียรูแหงชาตินาจะสรางพันธมิตรบริการทางวัฒนธรรมอื่นๆในเขตเกาะรัตนโกสินทรและ
ลเคียง เพื่อจัดทําเปนผลประโยชนแกสมาชิกของสถาบัน เชน ไดรับสวนลดในรานหนังสือนายอินทรและ

แสดงในโรงละครแหงชาติ และภัทราวดีเธียเตอร หรือภาพยนตรในโรง
ภาพยนตรเฉลิมกรุง....รวมทั้งอาจจะไดสวนลดในการรับประทานอาหารที่ เอสแอนพี สาขามหาราชเปนตน 

 นโย หวางองคกรที่ทํางานวัฒนธรรมในพื้นที่แลว ยังทําใหเกิด
 ภาพพจน สถาบันจะเปนเสมือนองคกรที่เปดกวางสามารถทํางาน

ิพิธภัณฑ เรียกไดวาเปนการ ขึ้นรถ (ไฟฟา) ลงเรือ ชม

รูปแบบการสมัครสมาชิก  
 
o สถาบันพิพิธภัณฑก

พื้นที่ใก
ดอกหญา ไดรับสวนลดในการเขาชมการ

(อาจจะเรียกไดวาเปน รัตนโกสินทร พาสเลยก็ได) 
 

บายดังกลาวนอกจากกจะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระ
ที่ดีแกสถาบันพิพิธภัณฑแหงชาติอีกดวย 

 รวมกับองคกรอื่นๆไดด ี
  

o นอกจากการพัฒนาความสัมพันธกับพันธมิตรในพื้นที่แลว สถานบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติอาจจะพัฒนา
พันธมิตรกับองคการขนสงมวลชนตางๆและออกบัตรเขาชมแบบเหมาจาย (ตั๋วเดินทาง-บัตรเขาชม) เชน ซื้อหน
เดียวไดรับตั๋ว บีทีเอส+เรือ (จากสะพานตากสิน)+เขาชมพ
พิพิธภัณฑก็วาได 
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o สําหรับการพัฒนาการประชาสัมพนัธตอกลุมผูชมชาวตางประเทศ ทางสถาบันอาาจะใชเครือขายของพันธมิตร
หสิทธิประโยชนแกผูถือบัตรเงินและบัตรทอง Royal Orchid Plus ใน
ังกลาวควรจะไดรับการประชาสัมพันธในคูมือสมาชิกของการบินไทย 

ที่มีการแจกจายไปทั่วโลก และเปนที่แนนนอนวา ทางสถาบันอาจจะขอจองพื้นที่ในการเขียนบทความทาง
มทั้งกิจกรรมของสถาบันเชนกัน ใน นิตยสารกินรีที่แจกบนเครื่องบินของการบิน

ักษณะนี้อาจจะขยายออกไปไดอีก เชน สมาชิกของบัตร กบข (กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ) ในโครงการ 1 บัตร...ประหยัดทั่วไทย  ซึ่งทางพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติอาจจะให

ป เพื่อแลกกับการไดรับการประชาสัมพันธผานเครือขายทาง กบข.....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 หรือหากถาทางสถาบันมีงบประมาณเพียงพอสามารถที่จะมีเรือและรถรับสงของสถาบันแลว ชวงเวลาภายในเรือ
 และรถอาจจะจัดทําเปนสวนแนะนําใหเห็นสภาพแวดลอมของพิพิธภัณฑ ชีวิตสองฝงนํ้า...โดยจัดวิทยากร
 บรรยาย ถือไดวาเปนการแนะนําใหเห็นบริบทในดานวิถีชีวิตกอนการเขาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ 
 
 อาจจะตองมีการเจรจากับรถรางของเกาะรัตนโกสินทรใหมาหยุดที่หนาพิพิธภัณฑเชนกัน  
 

หลักของสถาบันคือ การบินไทยเชน อาจจะใ
การเขาชมพิพิธภัณฑ  ทั้งนี้สิทธิประโยชนด

วัฒนธรรมและชาติพันธุวิทยา รว
ไทย  

 การสรางพันธมิตรที่มีเครือขายของตนในล
 
 ราคาพิเศษในการสมัครเปนสมาชิกประจํา
 เปนตน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกของภาคที1่ บทที่ 4 : สมาพันธพพิิธภณัฑแหงชาติ 

 
1. ตัวอยางระบบสมาชิกประจําป โดยสมาพันธพ ัณฑสถานแหงชาติ  
 
1.1.บัตร SESAME  เพื่อการเขาชมนทิรรศการชัว่คราวที ่หอศลิป Grand Palais 

กลุมเปาหมาย :  ชาวปารีสหรือบุคคลที่สนใจจริงๆสามารถ บมาชมนิทรรศการไดหลายๆหน 

ิพธิภ

กลั

 

บัตร Sésam นี้จุดประสงคหลักคือ เปนบัตรผานเขาชมฟรี ไมจํากัด
จํานวนครั้ง และไมตองตอคิว ตลอดการเปนสมาชิกรายป  

Sésame Du   74 ยูโร เปนบัตรผานสําหรับสองคน ผูถือบัตรจะ
เชิญใครไปหน นก็ไดเพื่อเปนเพื่อนเขาชม  

Sésame Solo ราคา 39 ยูโร เปนบัตรทั่วไปเป

Sésame Jeune ราคา22 ยูโร เปนบัตรสําหรับเยาวชน อายุระหวาง 13 – 
25 ป 

 

ผลประโยชนอื่นๆ 

• การจัดสงโปรแกรมนิทรรศการและกิจกรรมเสริมตางๆตลอดฤดูกาล 
• ไดสวนลด 5% ในรานหนังสือของหอศิลป Grand Palais ยกเวนผลิตภัณฑที่มีการลดราคาพิเศษแลว 
• คาเขาฟงการเยี่ยมชมโดยวิทยากรแหงชาติ ในอัตราราคาพิเศษ รวมทั่งมีอภิสิทธิ์ในการจองลวงหนา 
• คาเชา Audio Guide ในราคาพิเศษ 
• ไดสวนลด 10%ในรานกาแฟของหอศิลป Grand Palais  
• รับ จดหมายขาวนิทรรศการใหญๆในฤดูกาลไดฟรีที่รานขายหนังสือของหอศิลป Grand Palais 
• ไดรับอัตราราคาพิเศษ ในการเขาชมภาพยนตรและกิจกรรมที่จัดโดยโรงภาพยนตร เลอ บาลซัค 

 

และสิทธิพิเศษอื่นๆแบบชั่วคราว(Special Offer) เชน ไดรับราคาพิเศษในการสมัครเปนสมาชิกของ โรงละครแหงชาติ 
ไชโยท ระวางวันที่ 15 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2004 

 

e  

o ราคา
ึ่งค

นรายบุคคล 
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1.2. บัตร MUSEES

 

มี 3 แบบ 

• บัตร 1 วัน ราคา 15 ยูโร 

ผลประโยชน 

• สามารถเขาชมคอเลคชั่นถาวรของพิพิธภัณฑและโบราณสถานที่อยูในรายชื่อ โดยไมจํากัดจํานวนครั้งและไมตอง
ตอคิว (ไมรวมในสวนนิทรรศการชั่วคราวและการเขาชมพรอมกับวิทยากร) 

รถซื้อไดกอนลวงหนา ไมจํากัดวันเริ่มใชงาน 

สถานที่จําหน

• 
• 
• mps-Elysées 
• 

 

 

-MONUMENTS 

บัตรเขาชมพิพิธภัณฑและโบราณสถานในปารีสและอิล เดอ ฟรองซ กวา  60 แหง  

กลุมเปาหมาย : นักทองเที่ยว 

• บัตร 3 วัน (ติดตอกัน) ราคา 30  ยูโร 

• บัตร 5 วัน (ติดตอกัน) ราคา 45  ยูโร 

 

• บัตรนี้สามา

ายบัตร 

ณ พิพิธภัณฑและโบราณสถานที่อยูในรายชื่อ 
ณ สถานนีรถไฟฟา 
ณ สํานักงานการทองเที่ยว ปารีส ถนน Cha

ในหาง FNAC 
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พิิธภณัฑดอรเซย 
 

• แบบสมาชิกรายบุคคล ราคา 39 ยูโร/ป 
ี่ ราคา 67 ยูโร/ป 

• สําหรับเยาวชน (อายุนอยกวา 26 ป) ราคา 22 ยูโร/ป 
• สําหรับกลุมเพื่อน (อย  33 ยูโร/คน/ป 
• สําหรับสมาชิองคกร ส  ยูโร/คน/ป  

สิทธิประโยชน  

การเขาชม 

• เขาชมไดตั้งแตเวลา 9 นาฬิกา (ปรกติวันธรรมดาเปด 10 นาฬิกา) โดยที่ตองตอคิว พรอมทั้งมีทางเขาพิเศษ
สําหรับผูถือบัตร 

ี้ใชเขาชมไดทั่งคอเลคชั่นถารและนิทรรศการชั่วคราว รวมทั้งสัมมนาตางๆและการเขาฝงการอภิปรายใน

• ี่หอศิลป Grand Palais ในวันที่จัดให

• ั
• ือ 
• 
• อาหาร (1 บัตรสามาารถใชไดกับ 4 ทาน) 

ขาวสาร 

• นิตยสาร 48/14 ของพิพิธภัณฑดอรเซยเดือนตุลาคมและมีนาคม 
• ขาวจากพิพิธภณัฑในเดือนกันยายน กุมภาพันธและมิถุนายน 

ราคาพิเศษสําหรับการสมัครเปนสมาชิกหรือเขารวมกิจกกรรมกับสถาบันศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆ : ราคา
พิเศษสําหรับการสมัครสมาชิกบัตร Sésame หอศิลปแหงชาติ Grand Palais, ราคาพิเศษสําหรับโรงละคร La 
Comédie Française, Le théâtre du Vieux Colombier, L'Odéon-Théâtre de l'Europe, Théâtre des Champs... 

 

1.3. บัตร Carte Blanche เพื่อเขาชมพ

 มี 5 แบบ 

• แบบสมาชิกเปนคู (ทอยูเดียวกัน) 

างนอย 8 คนขึ้นไป) ราคา
หภาพ สมาคม ชมรมตางๆ  ราคา 30

• บัตรน
หัวขอประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
สามารถเขาชมนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑดอรเซยท
เขาชมเปนพิเศษ  

สวนลดพิเศษ 

ไดอตราราคาพิเศษในการเขาชมกับวิทยากร 
สวนลด 5% ในรานหนังส
สวนลด 5% สําหรับของที่ระลึก 
สวนลด 10% ในราน
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2. ตัวอยางและรายละเอยีดกิจการ ดานการเผยแพรวัฒนธรรมของของสมาพันธพพิิธภณัฑสถาน
แหงชาติ 
 
2.1. สื่อโสตทศัน  

 

ัศนนี้คือ 
ัณฑและสถาบันวัฒนธรรม

การชั่วคราว

• การผลิตเปนไปเพื่อการเผยแพรความรูทางประวัติศาสตร
ศิลปะ 

• และเปนการนําเสนอคอเลคชั่นถาวรของพิพิธภณัฑสถาน
แหงชาติและของพิพิธภัณฑอื่นๆแบบมีชีวิตชีวา 

การผลิตส แบ คือ วีดีโอและดีวีดี 
ปจจ ส
คราวๆได

แนวทางในการผลิตส่ือโสตท
• ผลิตเองหรือผลิตรวมกับพิพิธภ

อื่นๆ 
• ส่ือโสตทัศนนี้จะตองมีควบคูไปกับนิทรรศ

ใหญๆทุกชุด 

 

 
ื่อโสตทัศน แบงออกไดเปน สองรูปแ

ุบัน มาพันธฯผลิตส่ือโสตทัศนนี้กวา 1000 หัวขอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับงานวิจิตรศิลป สามารถแบงออก
ดังนี้ 

หัวขอ หรือ ชุด รายละเอียด vdo dvd 

พิพิธ เกี่ยวกับคอเลคชั่นถาวรของพิพิธภัณฑตางๆ x x ภัณฑ 
การเย  ชมพิพิธภัณฑตางๆตามเสนทางการเยี่ยมชมที่ตางกันไป x  ี่ยมชม
นิทร า าดใหญมีกวา 40 ชุดที่เคยจัดไป x  รศก ร เกี่ยวกับนิทรรศชั่วคราวที่มีขน
จาน ผลงานศิลปะในดานตางๆอยางลึกซึ้ง x x สี เกี่ยวการวิเคราะห
การ
พิพิธ

อัตชีวประวัติและบทสัมภาษณของนักประวัติศาสตรศิลปะ 
นคริสตศตวรรษที่ ๒๐  

x  สัมภาษณของ เปนการนําเสนอ
ภัณฑลูฟ นักโบราณคดี นักวิจารณศิลปะ....ที่มีชื่อเสียงใ

ศิลปะร  เปนการนําเสนอชีวิตและผลงานของศิลปนรวมสมัย x x วมสมัย
สถาป  เปนการนําเสนอผลงานทางสถาปตยกรรมและชีวิตของสถาปนิกที่มีชื่อเสียง x x ตยกรรม
โบรา ัญในที่ตางๆ x x ณคดีสัญจร เปนการนําเสนอแหลงขุดคนทางโบราณคดีที่สําค
ประ ละ เทคนิด ของประติมากรรม

ที่สําคัญๆ 
x  ติมากรรม เปนการนําเสนอประวัติความเปนมา รูปแบบแ

ชีวิตศิลปน เปนการนําเสนอชีวิตและผลงานของศิลปนตางๆ  x 
เยาว
 

และนิยายของพิพิธภัณฑลูฟร 

x ชน เปนการนําเสนอใหเด็กและเยาวชนไดเริ่มทําความรูจักกับประวัติศาสตร
ศิลปะแบงออกเปน 3 ชุดยอยคือ สนุกกับพิพิธภัณฑ ศิลปน และชุดนิทาน

x 



 
2.2. มัลติมีเดีย  

ส่ือมัลติมีเดียที่ผลิตโดยสมาพันธฯ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก OFF-LINE ( CD-ROM และ DVD-
(INTERNET) 

ปจจุบัน CD-RO M ที่ผลิตโดยสมาพันธ มีกวา ัวขอ สมามารถแบงออกเปน 5 ชุดดังนี้ 

ROM) และ ON-LINE 

2.2.1. ผลิตภัณฑ OFF-LINE 

M และ DVD-RO  50 ห

ช่ือชุดผลิตภัณฑ รายละเอียด  
ชุด พิพิธภั และ

ประวั
 

ผลงานที่มีชื่อเสียง ุดนี้ไดแก Virtual Visit ของพิพิธภัณฑลูฟรซึ่งมี
ยอดขายกวา ,

สวนชุดน รรศการชั่วคราว สมาพันธฯผลิต ซีดีรอมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ั่วคราวที่จัดในหอศิลป Gramd Palais ตั้งแตป 1995 แตเนื่องดวย

ระยะเวลาของนิทรรศการนั้นส้ัน ทําให Life of Product ของผลงานชุดนี้ส้ันไป
คุมแกการลงทุน สมาพันธจึงหยุดการผลิตในชุดนิทรรศกการและ

นมินิอินเตอรเนตเวบไซตนิทรรศการชั่วคราวแทน 

ณฑ  นิทรรศการ 
ติศาสตรศิลปะ 

ที่สุดในช
400 000 อัลบัม 

ิท

 

นิทรรศการช

ดวยและไม
จัดทําเป

 
 

เกมสตางๆ ตั้งแตป 1996  สมาพันธฯ ไดรวมกับบริษัท Canal+ Multimédia และ Cryo 
Interactive ในการผลิตเกมสที่ซอดแทรกความรู (ludo-culturel)ทาง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมและศิลปะ เชนเกมสไขปร  ขอม

ั้นเปนขอมูลจริงแลถูกตองตามว  

สปริศนาสุริยราชันย (V ailles

ิศนา ูลที่
นํามาใชในการเขียนบทและฉากน ิชาการ

เกมสที่ประสบความสําเร็จไดแก แวรซาย ers , 
Complot à la Cour du Roi Soleil ) ที่มีการใชเทคนิด Omni 3D ซ น 

สามมิติแบบ 360 องศาและสามารถที่

ิศนาสุสานฟาโรห Egypte, 1156 av. J.-

ึ่งผูเล
สามารถที่จะชมฉากที่สังเคราะหขึ้นเปน
จะเลือกมุมมองในฉากได 

หรือ อียิปต 1156 ปกอนคริสตกาล ปร
C., l’Enigme de la tombe royale ซึ่งมีการใชเทคนิด Omni Sy ซึ่งทําให

กมสนั้นสัมพันธกับบทพูด ห
าง 

 

nc 
ความเคลื่อนไหวของริมฝปากของตัวละครในเ รือ
เกมส Paris 1313 ที่ใหผูเลนทดลองสรางกรุงปารีสในสมัยกล
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สําหับเด็กและเยาวชน 

 

ทะเล ซึ่งสมาพันธฯไดรวมผลิตกับพิพิธภัณฑสมุทรศาสตร กระทรวงกลาโหม 

 

ตั้งแตป 1996 สมาพันธฯ ผลิตส่ือมัลติมีเดียใหแกเด็กและเยาวชน ยเฉพ  
ึง 9 ป แล ถึง  

นอกจากนี้ยังมี Egypte Kids ซึ่งเปนเกมสใหเด็กไดเลนและไดความรูเกี่ยวกับ
อารยธรรมอียิปต และยังมีชุดเจาหนู ARTUS ผจญภัยในลูฟรและผจญภัยใน

เปนเกมสที่ใหความรูเกี่ยวกับเรือตางๆ 

สารานุกรม สมาพันธฯ ไดรวมกับบริษัท Encyclopaedia Universalisและ Montparnasse 
ื่อใชอางอิง 

ที่มีประสิทธิภาพและสามารถสนอง 
ของผูใช รวมทั้งสามารถที่จะแนะนําเอกสารที่จะใหความรูตอไป

  สารานุกรมมีตั้งแตหัวขอทั่วไปเชน คริสตศตวรรษที่ ๒๐และประวัติศาสตร

อความและในรูปแบบภาพยนตรยอ  

ชุดเวิรคชอปการพิมพ 
 

ใน

ง
ังสือและแผน

ปลิว 

2.2.2. ผลิตภ  
สมาพันธฯไดจัดทําเวบไซท www.rmn.fr

โด าะ
เชน เลาเรื่องลูฟร ซึ่งมีแบงออกเปน 2 ซีร่ี ใหเด็กอายุ 5 ถ
ป 

ะ 10  13

 Multimédia ในการพัฒนาซีดีรอม และ ดีวีดีรอมชุดสารานุกรมเพ
โดยมีการใช Searching Machine 
request ตางๆ
ได
ของฝรั่งเศสหรือในหัวขอเฉพาะทางเชน สารานุกรมศิลปะสมัยใหมและรวม
สมัย โดยมีการใชขอมูลทั้งเปนข

เปนส่ือวีซีดีชุดใหมที่สมาพันธฯไดผลิตขึ้นรวมกับบริษัท Lexmark  ภาย
ซีดีรอมประกอบดวยคอเลคชั่นภาพถายแบบรายละเอียดสูง (High Definition)
ของศิลปะวัตุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ซึ่งผูใชสามารถนําไปใชในงาน
เอกสารสวนบุคคลเชน นําไปพิมพประกอบนามบัตร ประกอบหัวกระดาษ ซอ
จดหมายหรือนําไปทํางานพิมพเล็กๆนอยๆเชน ปฏิทิน ที่ขั้นหน
ใบ

ัณฑON-LINE
 ขึ้น นการ

ประชาสัมพันธหนาที่และกิจกรรมของสมาพ  
34  แหง รวมทั้งนิทรรศการชั่วคราวที่ทางสม

กอนหนานี้ มีแตพิพิธภัณฑสถานแหงชาต การ
พัฒนา จัดทําและดูแลเวบไซตของตน  ก ัณฑ
สถานแหงชาติอื่นๆ ที่เหลือ ป ุบันโครงก มี
วามเปนเอกภาพทั้งในดานการออกแบบแ บไซตมีการนําเสนอ สวนหนึ่งของคอเลคชั่นของ
ิพิธภัณฑแตละแหง ประวัติของพิพิธภัณฑและการสมัครรับขาวสารของพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ผูใชยังสามารถที่จะดาวน

โหลดเอกสารขอมูลเพื่อการศึกษาและบทค

ในป 1997 เปนสองภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ นอกจากเวบไซตนี้จะเป
ันธฯแลว เวบไซตนี้ยังนําเสนอขอมูลเบื้องตนของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติทั้ง
าพันธฯเปนผูจัดในหอศิลป Grand Palaisและในที่อื่นๆ  

ิที่มีขนาดใหญเชน ลูฟร ดอรเซยและแวรซายสเทานั้นที่มีความสามารถใน
รมพิพิธภัณฑฯและสมาพันธฯจึงไดจัดทําโครงการจัดทําเวบไซตใหแกพิพิธภ
ารนี้ทําใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกวา 25 แหงมีเวบไซตที่เปนมาตรฐานและ
ละเนื้อหา โดยแตและเว

จจ
ค
พ

วามในหนังส่ือพิมพที่กลาวถึงพิพิธภัณฑ รวมทั้งมีแอคเซสที่เชื่อมกับเวบไซต 
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www.museesdefrance.fr ซึ่งเปน E-Bou า 
(หนังสือ ซีดีรอม เครื่องประดับ...)ที่เกี่ยวข 
ผานทางเวบไซตนี้ 

อยางไรก็ตาม แมวาสมาพันธฯจะเปนผูจัดทําเวบไซตใหแตละพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ แตการดูแลรักษาและการพัฒนา
นั้นเปน นี้สถาปต ง
หรือเสริมแตงเวบไซตใหเหมาะกับกลุมผูชม
คือการไฟฟาแหงประเทศฝรั่งเศสในการจัด าคภาษาจีนในเวบไซตของพิพิธภัณฑ เนื่องในโอกาสปแหงประเทศจีนใน
ฝร่ังเศสในป 2003 ที่ผานมา 

สําหรับเวบไซตที่เกี่ยวกับนิทรรศการชั่วครา ง
นิทรรศการและขอมูลตางๆเพื่อใหผูใชไดมีก ป
แลว ทางสมาพันธฯก็ยังเก มินิไซตน บไซตของพิพิธภัณฑที่ใชเปนสถานที่จัด
ิทรรศการชั่วคราวใหผูสนใจสามารถเขาไปหาขอมูลตอได 

นอกจากนี้สม ลิตเวบไซตทาง
www.histoire-image.org

 

ทั้ง
ปกัส

โซ คอเลคชั่นสวนตัวของผูมีกรรมสิทธิ์ในมารตีส หอสมุดแหงชาติ
และศูนยศิลปะปอมปดู โดยมีการจัดรวบรวมในระบบฐานขอมูลที่

ของ

พร

ัติ
ศาสตศิลปะที่เชี่ยวชาญศิลปะสมัยใหม หรือหรือเปนผูเชี่ยวชาญ
ในศิลปนทั้งสองทานนี้เวบไซตนี้ไดเปดใหบริการตั้งแตป ๒๐๐๒ 
เนื่องในโอกาสนิทรรศการ Matisse-Picasso ที่จัดขึ้นที่หอศิลป 

จ
  

tique ของสมาพันธฯ โดยที่เมื่อผูใชกดผานไปยังเวบไซตนี้ หนาของสินค
องกับพิพิธภัณฑนั้นๆจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑได

หนาที่ของพิพิธภัณฑฯ  ทั้ง ยกรรมของเวบไซตนั้นเปนแบบ Evolutive แตละพิพิธภัณฑสามารถที่จะดัดแป
ของตน เชน เวบไซตของพิพิธภัณฑศิลปะเอเชียกีเมตไดรวมกับผูอุปถัมภเอกชน
ทําภ

วที่จัดขึ้นโดยสมาพันธฯ เวบไซตของนิทรรศการแตละชุดจะนําเสนอเนื้อหาขอ
ารเตรียมตัวกอนการมาเขาชมนิทรรศการจริง และแมวานิทรรศการจะจบลงไ
ี้ไวเปนคอเลคชั่นสวนหนึ่งและจะเสนอเว็น

น

าพันธฯยังไดผ วิชาการที่สําคัญอีก 2 เวบไซตคือ www.matissepicasso.org และ 

เวบไซตเชิงวิชาการเวบไซตแรกนั้นถือเปนเวบไซตที่เปนเสมือน
ศูนยการคนควาเกี่ยวกับศิลปนที่เปนผูวางรากฐานศิลปะสมัยใหม
คือปกัสโซและมารติส เวบไซตแหงนี้ไดรวบรวมขอมูลที่เปน
ภาพ วีดีโอที่ไมเคยเผยแพรที่ใดมากอนซึ่งมาจาก พิพิธภัณฑ

มีการนําเสนอไดอยางนาสนใจและมีชีวิตชีวา การจัดทําในรูป
เวบไซตนั้นเปนทางเลือกที่ดีเพราะขอมูลที่หลากหลายเชนนี้ไมสา
มาถที่จะจัดพิพมในรูปสูจิบัตรแบบดั่งเดิมไดและเปนการเผยแ
แบบมวลชนไมมีคาใชจายในการเขาไปคนควา   กลุมเปาหมายที่
สําคัญของเวบไซตนี้นอกจากบุคคลคลที่สนใจทั่วไปคือ นักประว

Grand Palais โดยสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ที่นาสนใ
อีกประการหนึ่งคือ เวบไซตนี้ไดรับการอุปถัมภจากบริษัท
LVMH/Moët Hennessy. Louis Vuitton และ Christian Dior
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สวนเวบไซต www.histoire-image.org  ที่ผลิตโดยสมาพันธฯ
ตั้งแตป ๒๐๐๑ เปนผลงานความรวมมือกับกรมพิพิธภัณฑ กรม
จดหมายเหตุ กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ มี
ื้อหาเพื่อการศึกษาประวัติศาสตรของประเทศฝรั่งเศสระหวางป 

คศ ๑๙๗๘ ถึง ๑๙๓๙ โดยผานภาพถายศิลปะวัตถุ ภาพทางประ
ติมาณวิทยา (Iconographie ละจดหมายเหตุ   กลุมเปาหมาย
หลักของเวบไซตนี้นี้คือ ครูและอาจารยในโรงเรียนมัธยมที่ตองหา
ขอมูลเพื่อเตรียมสอนวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร การ

เน

) แ

นําเสนอเนื้อหามีทั้งแบบตามกาลเวลาและแบงเปนหัวขอยอย
ตางๆ และยังมีการจัดทําอัลบัมภาพสวนบุคคลซึ่งผูใชสามารถที่

 

การจัดพิมพ นอกจะทําเปนในรูปโปสการดแลว ยังมีในรูปแบบอื่นๆ
ิน

สมุดโทรศัพท แผนรองเมาสของคอมพิวเตอร และ Puzzles เปน
ต

 
 

 
 
 

จะนําภาพที่คัดเลือกไวไปใชในสวนบุคคล 

 
 
2.3. สื่อสิ่งพมิพภาพ 

 สมาพันธฯเปนผูนําในดานการพิมพภาพถายทางศิลปะในโลกและ
ผูผลิตโปสการดในระดับตนในฝรั่งเศส มีในหัวขอตางๆกวา 3000 
หัวขอ  

เชนโปสเตอร ตั้งแตขนาด 24x30 จนถึงขนาด 100x150 ปฎิท  

น  
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2.4. ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน เครื่องประดับ และผ

สมาพันธฯ ผลิตผลิตภัณฑอื่นๆที่ไดรับแรงบรรดาลใจ อาจ
แบงยอยออกไดเปน 5 ชุด 

า 

จากศิลปะวัตถุที่ในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

   
• acesseory (เนคไท นาฬิกาขอมือ...)  
• เครื่องประดับ (ตมหู สรอยคอ)ในชุดนี้มีเครื่องป

19 ของพิพิธภัณฑดอรเซยไดรับความนิยมอยา
• ชุดของประดับโตะอาหาร (เครื่องกระเบื้อง แก
• ชุดของประดับบาน (เทียน กระจก...) 
• ชุดของใชในสํานักงาน (ที่ขั้นหนังสือ ที่ตัดกระ

 

ระดับที่ออกแบบตามเครื่องประดับในภาพเขียนในชวงศตวรรษที่
งมาก  
วเจียรไน เครื่องเงิน) 

ดาษ) 

ผลิตภัณฑแตละชิ้นจะมีคําอธิบายความเปนมาของการออกแบบและกลาวถึงผลงานศิลปะที่เปนตนแบบดวย 
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ภาคผนวกของภาคที1่ บทที่ 5 : การสนับสนุนและการอุปถัมภในกิจการพพิธิภัณฑ  

 

1. รายละเอียดเพิ่มเติม:  Sponsorship in France153   

Preamble 
ough Admical generally uses the term "sponsorship" to refer to patronage in the broad sense, French law makes a distinction between 
rporate philanthropy and sponsorship. 

to the definition of legal and tax regulations for corporate sponsorship in 
France. 

ponsorship in the country. 
porate foundations, dated July 4, 1990 and enacted on September 30, 

1991. Since this date, some sixty corporate foundations have ing each year. 
The next directive concerning the distinction between corporate ph uthorities 
on April 26, 2000.  
French law does not have a legal definition of what precisely sponsorship (parrainage). 
The most recent and authoritative reference is a ministerial order on "economic and financial January 6, 1989 which has 
introd d nd "philanthropy" to French legal doctrine. 
This o r erial assistance, without receiving direct consideration from the beneficiary, to 
supp  
It defines s y event, person, product or organization with the aim of deriving 
direc n
Spen g 

Th
co
As one of the leading specialists in this field, Admical is contributing 

French legislators first enacted a law on the "development of corporate sponsorship" on July 23, 1987 and this text continues to set the main 
legal and fiscal framework for s
This law was followed by another covering the establishment of cor

been set up in France and their numbers are grow
ilanthropy and sponsorship was published by the French tax a

constitutes corporate philanthropy (mécenat) and 
terminology" from 

uce  the concepts of "sponsorship", "patronage" a
rde defines mécenat as "the act of providing mat

ort a work, endeavour or person that serves the public interest". 
ponsoring (parrainage) as "providing material assistance for an

t gai ". 
rate profits. din on sponsoring can be deducted from corpo

A tax u
 
· Corporate Donations 

-ded ctible expense 

 
The law promoting donations passed August 1st, 2003 

ironment. The 
law of August 1st, 2003 allows those businesses which are subject to income tax or corporate tax, to deduct from their taxes, subject to a 

it of 5‰ of their turnover, 60% of the amount of gifts made to organisations or activities which are in the public interest. Amount in excess 
can be deducted over a five-year period (previously, donations could only be deducted from the taxable profits, up to 3.25% of the 

rnover).  
The consequences of this law, not available at the time of our study, are impatiently awaited. 

is law applied when donations are made to :  
Public interest works and organizations operating in the fields of charity, education, science, social and humanitarian assistance, sports, 
mily affairs, culture and the national heritage, protection of the environment, promotion of French culture, language and scientific research  

or private research agencies and organisations ; 
Corporate foundations ; 

- Heritage councils; 
Public-interest foundations and organizations ;  

                                                

The French government decided to promote private giving from individuals and companies by bettering its fiscal and legal env

lim

tu

Th
- 
fa
- Approved public 
- 

- 
 

153 Source: http://www.admical.org/default.asp?contentid=143 
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- State-accredited places of worship in the Alsace-Moselle region ; 
- Religious congregations which have been accredited by the state for secular activities in the public interest ; 

Public and private academies of art in the not-for-profit sector which have been accredited by the Minister for the Budget and Minister for 

Public and private third-level institutions in the not-for-profit sector which have been accredited by the Minister for the Budget and Minister 
r Culture ; 

- State-approved o

- 
Culture ; 
- 
fo

rganizations exclusively specialized in providing financial subsidies for start-up companies ; 

· Recognition of deferred tax assets 
xisting deficit and does not have to be carried 

Conversely, spending that has not been deducted from taxes, owing to the effect of the threshold for recognition of philanthropy expenses, 
 a deferred tax asset and may be carried forward to subsequent years.  

de 
ars. Thus such deferred tax assets, or carry-forwards, may only be utilized within the proportions 

In financial years where companies report a net loss, corporate donations compounds the e
forward for recognition in subsequent financial years. 

qualifies as
Deferred tax assets may be realized over a five-year period following their allocation, but are recorded alongside spending allocations ma
over the course of subsequent financial ye
allowed for each category of spending and cannot, under any circumstances, exceed the 0.5% threshold.  

· Sponsoring 
Under an administrative decision of April 12, 1985, which w
law companies are entitled to treat sponsoring expenses as general overheads. This principle was subsequently incorporated into article 1
of the law of July 23, 1987. 
Article 39-1.7 of the French Tax Code allows companies to record spending on sponsoring actions as an operating expense where 
expenditure has be
affairs, culture and the national heritage, protection of the environment, promotion of French culture, language and scientific research, and 
have a direct benefit for the company's operating activities. 
Spending on corporate sponsoring projects thus enjoys a separate tax treatment from expenditure 
Thanks to the generous terms of the 1987 law, and the relatively open-ended provisions of subordinate legislation, any company which
publicly associates its trademark with a cultural or other event falls wit
action does not specifically set out to promote its brand. 
To qualify for 
sponsoring.  
Lastly, spending on sponso

as subsequently confirmed in a second decision on February 21, 1986, French-
0 

en allocated to projects in the fields of charity, education, science, social and humanitarian assistance, sports, family 

on advertising and marketing. 
 

hin the scope of the 1987 law, even where the company's intention or 

tax-deductible status, spending on sponsorship must be proportionate to the company's revenues and the projected gain from 

ring actions is considered as a commercial transaction and is thus subject to value-added tax. 

Beneficial consideration
 
According to a ruling by the French tax authorities of Apri

 for corporate donors 

l 26, 2000, corporate donations may qualify as philanthropic spending where this 
entitles a company to have its name mentioned as a sponsor of an event on all types of promotional and communications material, but 

ier Binder is responsible for Admical's legal and fiscal philisophy, where corporate donations and the foundations 

 

without featuring a marketing message. 
Thus, the tax authorities allow a degree of beneficial consideration for corporate donors on condition that there is a disproportion between 
the donation made and the value of the service obtained (around 25%). 

Maître Oliv
legislation are concerned. 
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2. ตัวอยางการแลกเปลีย่นกับการอุปถัมภจากบรษิัทเอกชน ในโครงการ Le Cercle Louvre 
Entreprises 
 
 
To become "frien
member" 
 

- Mention o
annual progress report , public spaces with the entry of the 
- Possibility of taking part in the annual dinner of the companies patrons of the 

Louvre. 
- Right to use the membership of the Circle for the institutiona

dly Communication and public relations  
f the name of your company on various supports: Louvre site.Fr, 

museum. 

Louvre, chaired by Henri Loyrette, president-director of the museum of the 

l communication of 
your company, including while being based on an image of the free Louvre of 

ht. 

ith the inauguration of temporary 

members. 
- Four charts Rings the Louvre Entreprises *, valid during one year. 

temporary. 

 

reduction in the shops of the Louvre and to the auditorium. 

rig
 
Access privileged to the Louvre 
- Two invitations, valid for two people, w
exhibitions. 
- an invitation, valid for two people, with at least two annual events reserved to the 

- Forty passes valid for a visit of the permanent collections and exposures 

 
Priority and reduction  
- Reduction on the publications of the Louvre and/or personalization in the event 
of purchase in a number. 
- Presentation in preview of the public relation appropriatenesses offered by the
cultural events of the season of the Louvre. 
- free and priority Access to the collections and temporary exposures and 

To become  Communication and public relations  
"member partner" on various supports: Louvre site.Fr, 

annual progress report , public spaces with the entry of the museum.  
- Mention of the name of your company 

- Possibility of taking part in the annual dinner of the companies patrons of the 
Louvre, chaired by Henri Loyrette, president-director of the museum of the 
Louvre, and of inviting there to five people. 
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- Right to use the membership of the Circle for the institutional communication of 
your company, including while being based on an image of the free Louvre of 

- A private visit of the permanent collections or a temporary exposure one day of 
closing to the public for less than twenty-five people, with possibility of organizing 
with the continuation a breakfast *.  

 
- Two invitations, valid for two people, with  the inauguration of temporary 

o the 

 

arts Rings the Louvre Entreprises **, valid during one year.  

 and reduction 

f the Louvre and/or personalization in the event 

t glance" on the projects of patronage relating to the events of the 

on in preview of the public relation appropriatenesses permitted by 

 a 

Participation of a conservative at the time of a private visit organized by your 

elicatessen to your load. 

right. 

 
Access privileged to the Louvre 

exhibitions. 
- An invitation, valid for six people, with at least two annual events reserved t
members. 
- Possibility of organizing once per annum a lunch* for eight to ten people in the
dining room of the president-director of the museum of the Louvre. 
- Eight ch
Forty passes valid for a visit of the permanent collections and exposures 
temporary. 

Priority

- Reduction on the publications o
of purchase in a number. 
- Right of "firs
museum of the Louvre (exposures, national Treasures, restorations of rooms). 
- Presentati
the cultural events of the season of the Louvre. 
- Priority of reservation for a hiring of spaces of the museum for a dinner* or
cocktail *. 
- 
company. 
 
* Technical expenses and of d
** free and priority Access to the collections and temporary exposures and reduction in the 
shops of the Louvre and to the auditorium. 

To become  
"associate member "  Louvre site.Fr, 

Communication and public relations  
- Mention of the name of your company on various supports:
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 annual progress report , public spaces with the entry of the museum. 

e 
 the 

 being based on an image of the free 

f 
 to the public for less than fifty people, with possibility of organizing with 

Two invitations, valid for two people, with the inauguration of temporary 

An invitation, valid for ten people, to at least two  

f organizing twice per annum a lunch* for eight to ten people in the 

e. 

sures 

 in the 
 Eugene Delacroix (6, street of Furstenberg, Paris, 6th). 

- Free access of the personnel of your company to the permanent collections of 
 of night of Wednesday of 6 p.m. to 10 p.m. (subjected to 

 

- Possibility of taking part in the annual dinner of the companies patrons of th
Louvre, chaired by Henri Loyrette, president-director of the museum of
Louvre, and of inviting there to eight people. 
- Right to use the membership of the Circle for the communication  
institutional of your company, including while
Louvre of right. 
- A private visit of the permanent collections or a temporary exposure one day o
closing
the continuation a breakfast *.  
 
Access privileged to the Louvre 
- 
exhibitions. 
- 
annual events reserved to the members. 
- Possibility o
dining room of the president-director of the museum  
of the Louvr
- Fifteen charts Rings the Louvre Entreprises **, valid during one year.  
Ninety passes valid for a visit of the permanent collections and expo
temporary.  
- Right to organize a meeting of work per annum for less than forty people
workshop of

the museum at the time
conditions). 
 
Priority and reduction 
- Reduction on the publications of the Louvre and/or personalization  
in the event of purchase in a number. 
- Right of "first glance" on the projects of patronage relating to the events of the 
museum of the Louvre (exposures, national Treasures, restorations of rooms). 
- Presentation in preview of the public relation appropriatenesses permitted by
the cultural events of the season of the Louvre. 
- Priority of reservation for a hiring of spaces of the museum  
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for a dinner
- 
by your company.  
 
* Technical expenses and of delicatessen to

* or a cocktail *. 
Participation of a conservative at the time of an organized private visit  

 your load. 
and temporary exposures and reduction in the ** free and priority Access to the collections 

shops of the Louvre and to the auditorium. 
 
 
 3. รายละเอยีดของ Ame
 
3.1. Benefits  
 

. Corporate Membership 

 

rican Friends of the Louvre154 

3.1.1
 

 
The Corporate Membership is $30,000 for a one-year period. 

Benefits in France ear giving free admission with direct access to the 
porary exhibitions. 

taurants. 
 visit organized for 25 persons on the closing day of the museum with a 

nity to organize a breakfast or a 
costs assumed by the company). 

he 

dgement in the Museum's annual report. 

- 50 courtesy cards valid one y
museum collections and tem
- Discount at all museum shops, bookstore, lectures, concerts and res
- Private
member of the curatorial staff, with the opportu
cocktail (technical, staff and catering 
- Executives receive publications (10 per year) and invitations to previews at t
Museum. 
- Acknowle
- Priority reservations for organizing special events in the Museum. 

Benefits in the United State cuments 
d by the American Friends of the Louvre. 

e. 
bassy attended by 

d 

- Invitations for 20 persons to exhibitions and events co-organized by the Louvre in 

s - Acknowledgement as a member of the Corporate Committee in all do
publishe
- Acknowledgement in the annual report of the American Friends of the Louvr
- Invitations for 4 persons to the annual cocktail at the French Em
the President of the Louvre and all the donors. 
- Invitations for 8 persons to lectures organized by Louvre curators in the Unite
States. 

                                                 
154 ที่มา: http://www.louvre.fr/anglais/magazine/afl/foun.htm  
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the United States. 

 

 

 
3.1.2. Corporate Founders 

 
The Corporate Founder Membership is $50,000 for a two-year period. 

Annual benefits in France

staurants. 

opportunity to organize a breakfast or a 
ssumed by the company). 

o previews 

- Acknowledgement in the Museum's annual report. 
- Priority reservations for organizing special events in the Museum. 

 - 50 courtesy cards valid one year giving free admission with direct access to the 
museum collections and temporary exhibitions. 
- Discount at all museum shops, bookstore, lectures, concerts and re
- Private visit organized for 25 persons on the closing day of the museum with a 
member of the curatorial staff, with the 
cocktail (technical, staff and catering costs a
- Executives receive catalogs or publications (10 per year) and invitations t
at the Museum. 

Annual benefits in the United - Acknowledgement as a mem
tates 

ber of the Corporate Committee in all documents 
published by the American Friends of the Louvre. 
- Acknowledgement in the annual report of the American Friends of the Louvre. 
- Invitations for 4 persons to the annual cocktail at the French Embassy attended by 
the Pr ors. 
- Invitations for 8 persons to lectures organized by Louvre curators in the United 

 

S

esident of the Louvre and all the don

States. 
- Invitations for 20 persons to exhibitions and events co-organized by the Louvre in
the United States. 

Plus specific benefits for 
Corporate Founders 

 
year) 

or in 

- Special acknowledgement in the American Friends of the Louvre annual report
- Special thanks on the museum map/guide (English version, 2 millions copies a 
during the first two years of contribution. 
- Right of first refusal on projects needing corporate philanthropy in the Louvre 
the United States. 
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3.1.3. Individual Donor Membership 
 

The Individual Donor Membership is $10,000 fo r a one-year period. 
Benefits in France 

 collections or temporary exhibition + 10 one-day passes. 

ized for 4 persons on the closing day of the museum with a 
member of the curatorial staff  
- Invitations to previews t the Museum 
- 5 catalo
- Complimentary audio guides  

- 2 courtesy cards valid one year giving free admission with direct access to the 
museum
- Discount at all museum shops, bookstore, lectures, concerts and restaurants. 
- Private visit organ

 a
gues or publications 

- Acknowledgement in the annual report of the Museum. 
Benefits in the United States 

t the French Embassy attended by 

the Louvre in 

- Acknowledgement in the annual report of the American Friends of the Louvre. 
- Invitations for 2 persons to the annual cocktail a
the President of the Louvre and all the donors. 
- Invitations for 2 persons to lectures organized by Louvre curators in the United 
States. 
- Invitations for 2 persons to the exhibitions and events co-organized by 
the United States. 

 
3.2. Proposed activities and
 

.
Exchange 

between the Louvre and 
the City of New York 

 support programs for 2004 – 2005 

3.2
School 

1. Enhanced Reception and Educational Exchanges 

 
The children of the Fran

Sinatra School of the Arts in 
front of the Py

k 

ramid 

Th ave launched an ambitious 
pr he 
ex  
9 

Between May 19th and May 25th 2003, a class of school children from an American 
pu
pedagogical and cultural tour around the Renaissance theme, and were hosted by a 
Pa

At
an

e Louvre and the American Friends of the Louvre h
ogram of educational exchanges around Art. The first one has been focused on t
hibition Leonardo da Vinci, Drawings and Manuscripts, held in the museum from May
until July 14, 2003.  

blic school (Frank Sinatra School of the Arts, Queens, NY), were invited for a 

risian class from the Buffon high school. 

 the Louvre, they visited the Leonardo da Vinci, Drawings and Manuscripts exhibition 
d they admired his paintings in the permanent collection. The visit included two 
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fa alley were Leonardo lived and worked: Chambord and Le 
Clos Lucé. 

The purpose of the Museum is to have this project reciprocated : the French students 
who hosted the American class will go to New York next year on a similar program 
organized especially for them.  

Schedule: Spring 2004 

Require

 

mous castles in the Loire V

d budget: 35,000 euros 

The 30,000 Artworks 
Exhibited in the Louvre 
Available in English from 
the Louvre Web Site 
www.louvre.fr 

St
Am ase, which 
ga rks of 
ar

This incredible scientific and educational tool is a true search engine that allows for 
multi-criteria searches as well as a visualization and localization of the galleries and the 
whole exhibited collection of one of the largest museums in the world.  

Th  the web site 
w

arting September 2003, the Louvre's 6 million on-line visitors (of which 40 % are 
ericans) will have access via the Louvre web site to the Atlas datab

thers the entire collection of images and descriptions of the 30,000 exhibited wo
t, including their exact location in the galleries.  

e Atlas database is available to the general public through
w w.louvre.fr, and to scholars through terminals located in the libraries and 
do

Th n 
the future English version of the Louvre web site. 

Sc
sit  of 2004. 

cumentation centers in the museum. 

anks to many dynamic links, the English version of Atlas will be totally integrated i

hedule: the English version of Atlas must be ready for the launching of the new web 
e in the first months

Required budget: 300,000 euros 
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Trilingual Educational 
Panels and Signs for 300 
Locations or Works of Art 

Language is the main difficulty for international visitors at the Louvre. While two out of 
ly 

in nine 

mpleted within 12 months. 
 

00 euros 
 

three of the visitors are foreigners, panels and signs are only written in French. The on
free document available for our international visitors is the map/guide published 
languages. Surveys have revealed that visitors would appreciate to have more free 
information to enhance their visit.  
The project entails: 
 
- Selecting locations in the Museum and works of art from the collections in order to 
conceive a Highlights Tour of the Louvre 
- Writing short explanatory notes 
- Translating the material into English and a second language (probably Spanish) 
 
Schedule: The project can be co

Required budget: 150,0

 
3.2.2. Art Collections: New Projects 

 

 
Thomas COLE 
The Cross in the Wilderness 
© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard 

  

 

 Wilderness". Around this painting, a 

tion including 
works of Cole's students and successors in the Hudson River School 

an Independence : a collection based on works 
by painters who preceded Cole - Benjamin West, Trumbull, Copley, Peale, 

een our two countries. 

 
(Church, Durand, Heade, Kensett). 
 
- The painters of the Americ

American Paintings in the Louvre 
Since 1987, when its post-1848 collections left for the Musée d'Orsay, the 
Louvre holds only three American paintings, among which is Thomas 
Cole's masterpiece, "The Cross in the
permanent collection could be created on two major themes: 
 
- The American Landscape : a particularly interesting collec

Benbridge. These artists had strong ties with France and their paintings 
would illustrate the relationships betw
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Louvre exclusively dedicated to Islamic Art. The Museum is now working 
on the realization of this project in terms of acquisitions, staff, and galleries. 
The new department is currently working on a collaboration with the 
Metropolitan Museum of Art: in March 2003 and for six months, the Louv
will display Art from th

Gallery 7 

 from the Metropolitan Museum of Art 
The quality of the Islamic Art collections in the Louvre, among the world's 
most important, led to the creation, in October 2002, of a department at the 

 

re 
e Metropolitan Museum Islamic Art Department while 

goes renovation. Thirty-four pieces will be displayed in the recently 
refurbished galleries of the Islamic Art Department at the Louvre. 

04 

Islamic Art Exhibition

it under

 
Schedule: March - August, 20
 
Required budget: 80,000 euros. 

 
 
 
3.3. Major Corporate and Foundation Support of the American Friends of the Louvre 
 
American Express Philantropic Program / Merrill Lynch, Corporate Founder / HSBC, Corporate Founder /  
CDC Ixis North America Inc., Corporate Member / JPMorgan Chase, Corporate Member / Tishman Speyer 
Properties / Simpson Thatcher and Bartlett LLP / The Henry Luce Foundation / The Jerome Levy Foundation / 
Charles Engelhard Foundation / Fondation Bettencourt Schueller / Forbes Foundation / The Florence Gould 
Foundation 
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 4. บทความเกี่ยวกับความรวมมือใน ะหวางฝรัง่เศสและกิจการพพิธิภัณฑแบบทวิภาคี ร
สหรฐัอเมริกา  
 
Louvre forges new links with U.S. museu
ที่มา: http://www.iht.com/articles/2004/10/
 
NEW YORK Despite political tensions bet
countries are forging new alliances t t a

 more than ne million American visitors each year, more than that of any other 
reign nationality - is leading the way. Th

American museums, including a three-ye
September 2006. It will include the loan o
exchanges involving curators, administra
. 
The High Museum, which will be opening in autumn 2005 three new buildings designed by the Italian architect 
Renzo Piano, will display works from the L ázquez 
and Watteau in one of the new buildings.  
. 
It may seem like an unlikely partnership - 
American Southeast. But a longtime perso
High's ambitious expansion plans, en p
to cement the collaboration, according to
. 
"U.S. museums are our most important pa
Metropolitan Museum of Art and others in . 
"Those collaborations will continue. But w want to extend our reach to other American cities, and to show that 
museums are not simply temporary space
. 
"Museums are increasingly playing a soci ducate, and they need to develop 
more in-depth, long-term relationships with each other. Now, more than ever, it's important to broaden 
understanding between cultures. Art unites people."  
. 

he Louvre is also reaching out to other regional American museums, including the Milwaukee Art Museum, 
s, and the 

e in the 

ms,  International Herald Tribune, Saturday, October 23, 2004 
22/opinion/rlouvre.html 

ween France and the United States in recent years, museums in both 
im to increase cultural cooperation and understanding.  

 o
e French museum has announced an ambitious initiative with several 
ar collaboration with the High Museum of Art in Atlanta beginning in 
f hundreds of works of art as well as professional and educational 
tors and students.  

ha
. 
And the Louvre - which attracts
fo

ouvre by such masters as Rembrandt, Raphael, Rubens, Vel

the world's most famous museum establishing a satellite in the 
nal relationship between the museums' directors, combined with the 

tre reneurial prowess and reputation as a leading U.S. museum, helped 
 Henri Loyrette, president and director of the Louvre Museum.  

rtners. We've worked for years with major museums like New York's 
 the Northeast, as well as the Art Institute of Chicago," Loyrette said
e 
s for one-shot exhibitions.  

al role. Their overall mission is to e

T
with which it will organize a series of exhibitions comprising works from both museums' collection
Terra Foundation for the Arts in Chicago, which will loan works for a major exhibition at the Louvr
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summer of 2006. This will feature paintings by American artists such as Winslow Homer, Thomas Eakins and 

ent 

ip with Atlanta's High Museum of Art, however, is its most extensive. "Usually, museums 
ollaborate on exhibitions that last for about three months," said the director of the High Museum, Michael 
hapiro. "Our ground-breaking, three-year partnership with the Louvre will give us the rare opportunity not only 
 borrow numerous masterpieces from the Louvre's vast collection over time but to have deeper, more 

omplex exhibitions and exchanges with curators, students and educators that will further enrich our 
ommunities. The Louvre has recognized that there are a lot of great museums in cities throughout the U.S. 
here people are hungry to see great works of art."  

he partnership, which will cost the High Museum more than $10 million, is expected to enhance its 
ternational stature while expanding its visitor base.  

rtnerships with American museums offer new revenue sources. The High Museum alliance, 
r example, will help to finance the renovation of its 18th-century French decorative arts galleries. The newly 

rt for 

of 24 French 
d American regional art museums that fosters cultural cooperation and builds understanding between 

 
 student and teacher exchanges.  

s I traveled around France visiting many of its great museums, it occurred to me that Americans and the 
French were not very familiar with each other's museums outside Paris and New York," Rohatyn said. "We 

James McNeill Whistler, who worked in Paris from 1760 to 1870. Films, lectures and concerts will complem
the exhibition. The Louvre has also organized new educational exchange programs with American schools 
and universities enabling students to study at the Louvre.  
. 
Its partnersh
c
S
to
c
c
w
. 
T
in
. 
 
For the Louvre, pa
fo
established group American Friends of the Louvre is also helping to raise awareness and financial suppo
the Louvre in the United States.  
. 
Another unique collaboration between French and American museums began five years ago with the 
establishment of Frame, or the French Regional and American Museums Exchange, a consortium 
an
American and French citizens by organizing joint art exhibitions and smaller thematic exchanges of two to five 
works of art.  
. 
A nonprofit organization, Frame also sponsors the sharing of information, technology and personnel between
member museums, as well as educational programs involving
. 
Frame was co-founded by Elizabeth Rohatyn, wife of Felix Rohatyn, the former U.S. ambassador to France, 
and Françoise Cachin, former director of the Museums of France.  
. 
"A
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established Frame to promote cultural diplomacy by giving visitors the opportunity to view outstanding ar
the regional museums of both countries that they might otherwise never see."  
. 
Among Frame's French museum partners are the Musée des Beaux-Arts de Lille, the Musée des Beaux-A

t from 

rts 
 Bordeaux and the Musée Fabre de Montpellier. The latter has recently organized a traveling exhibition with 

stown, Massachusetts, and the Dallas 
useum of Art, where it is currently on view through Jan. 2. It will open at the Fine Arts Museums of San 

m each other's collections and business practices and 
panding their reach to new audiences, but by being viewed as cultural ambassadors. "Unlike the bleak 

 

de
several of Frame's American partners featuring some 70 works from its collection of 19th-century French art, 
including paintings by Gustave Courbet, Eugène Delacroix and Camille Corot. "Bonjour, Monsieur Courbet!: 
The Bruyas Collection from the Musée Fabre, Montpellier" traveled to the Virginia Museum of Fine Arts in 
Richmond, Virginia, the Sterling & Francine Clark Art Institute in William
M
Francisco on Jan. 22.  
. 
Frame museums not only are benefiting by learning fro
ex
exchanges on the political level, Frame is evidence of ongoing cooperation and trust between our countries,"
said Dorothy Kosinski, senior  
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5. จรรยาบรรณวาดวย การอุปถัมภ การสนบัสนนุและความสัมพันธอ่ืนๆกับบริษัท บุคคลทั่วไป
หรือมูลนธิ ิของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ลูฟร 155 

he 

lation of room or  temporary exhibition, on behalf of a company or of one private individual who 
would have supported financially, entirely or partly, the aforementioned project within the framework 

nship with 
the companies, the museum of  The Louvre will make all the provisions so that with any moment 

 
 the company”  which it joins.  

o The fourth point relates to the practice of naming. The museum of the Louvre prohibits débaptiser  a 

 

 taking as regards right of 
usage, safety of people and goods,  visual obstacles that could cause of the opérations of patronage 

 

in no 

sby 
 partners.  

o The item eight relates to the provision gracious spaces. The Louvre cannot place its spaces at the 

erf 

ramework of counterparts of acts of patronage or of sponsorship.  

                                              

 
o The museum of the Louvre sets restrictions first of all as for the nature or with the situation of t

companies partners or givers.  
o The second point relates to the concept of artistic indépendance. The museum of the Louvre is 

committed not accepting any intervention on artistic contents of a project, which it acts of an 
instal

of the patronage or sponsorship.  
o The third point relates to the abuse of social good and practical of quotation. In its relatio

cannot cannot be reproached to him for be contribued with an abuse of good social, it is with saying
to a contrary act or without relationship with "the interest of

space of the museum of which the appellation "would be devoted by histoire"  ( resulting of a use 
lasted higher or equal to 50 years) for him to give the name of a company or an individual giver, in
thanks of an act of sponsorship or of patronage particularly important. 

o The fifth point relates to the precautions that  The Louvre is committed

or of hiring of spaces.  
o The item six relates to the respect of works and of the image of the Louvre. The museum is committed 

taking care that any use of the name of The Louvre by its partners within the framework of their policy
of communication is respectful of its image and the reputation of those who work.  

o The item seven relates to the commercial or artistic activities. The museum of the Louvre cannot 
case to authorize a company with to carry on a commercial activity, sale of products or services at 
the time of one provision of spaces, outwards concessions or delegations of public utility passed
the Louvre with

gracious disposal of one third party (that it acts of a company, an administration, an association or all 
another legal entity or physical) that intally of a convention, provided that this gracious provision s
objectively intérêts of the museum and that that does not succeed not to give a provision paying or 
envisaged within the f

   
5 ที่มา: รายงานประจําป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ลูฟร คศ. 2003 หนา 238 (แปลจากฝรั่งเศสเปนอังกฤษโดย WorldLingo Computer 
ranslation) 
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o The ninth point relates to the clause of conscience of agents. Within the framework of a provision of 

spaces to a company requiring the temporary provision of agents of the museum, any agent can 
require of to withdraw itself from this provision if it estimates that the activity of this company is 
contrary with its personal convictions. One is reminded that in addition for agents posted, the 
participation in these operations is not carried out that on the basis of voluntariate. On the other hand, 
the museum will not be able tolérate that personal standpoint of an agent influences that of other 
agents by the constraint, the threat or any other form of obstruction. 

o Finally last item 10 carry on the transparency, because the museum is committed holding at the 
disposal of the members the Council of administration as well as regular members of the equal 
technical comittee which would make the request of it the détail of the counterparts obtained by any 
godfather, patron or giver within the framework of operations of sponsorship or of patronage, 
provided that these the last commit themselves respecting the possible clauses of confidentiality to 
which the museum would have agreed to subscribe to ask of its partners. 
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ภาคผนวกของภาคที1่ บทที่ 6 : โครงการพพิิธภณัฑสถานดู เก บรองลี ่
 
1. ข
 
ขั้นตอน
 
หนาท อ าร
ทํางานขอ
1999 
 
งานช แร
กอสราง
คัดเลือก 
งานจัดแส เริ่มทําเอกสาร
โครง f-
APD) ึ่ง
 
จะเห็นได นานเมือ่
เปรียบเท
2000) นจัด
แสดงยังค
 
อยางไรก จําเปน 
เพราะวา 
ละเรื่องจ ี้ จะถูก
นํามาใชเ   
 
เชิงวิชาการ : เอกสารโครงการจะประกอบไปดวย การเขียน scénario ตามลําดับของ กิจการที่นาจะเปนไปไดของ
ิพิธภัณฑในอนาคต      scénario ตางๆนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นทั้งจากบุคคลากรภายในองคกรและ

                                              

ั้นตอน  วธิีการทํางานและความสัมพันธระหวางสวนงานจัดแสดงและสถาปนิกผูออกแบบ156 

การทํางานเบ้ืองตน  

ี่ข งสวนงานจัดแสดงของพิพิธภัณฑดู เก บรองล่ีนั้นเริ่มขึ้นภายหลังจากมีการสรุปเนื้อหาที่จะนําเสนอ ซึ่งเปนก
งคณะทํางานเบื้องตนฯ และคณะทํางานยอยในการสังเคราะหเนื้อหาในแตละภูมิภาค ซึ่งแลวเสร็จในป คศ. 

ิ้น กของสวนงานจัดแสดงคือ (1) การจัดทําเอกสารเงื่อนไขชั้นตนเพื่อการประกวดแบบสถาปตยกรรม
อาคาร หลังจากนั้นคือ (2) การจดัทําโปรแกรมการจัดแสดงอยางละเอียด สําหรับสถาปนิกที่ไดรับการ
เพื่อการปรับเปล่ียนแบบสถาปตกรรมและหองจัดแสดงใหตรงกับเงื่อนไขของการจัดแสดง สวนที่สามคือ (3) สวน
ดงจะเขาไปมีความสัมพันธในขั้นตอนตางๆของโครงการโดยรวม กับสวนงานอื่นๆ  ตั้งแต การ

การแบบยอ (l’avant projet sommaire-APS)ไปจนถึง การทําเอกสารโครงการแบบสมบูรณ  (l’avant projet définiti
ซ เปนเอกสารที่มีการคาดคะเน scénario ตางๆที่จะเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินโครงการ 

วา  ถาดูตามปฏิทินเวลา การจัดทําเอกสารเตรียมการขางตนนั้นดูจะเปนวางแผนที่คอนขางกอนกําหนด
ียบกับ หมายกําหนดการที่จะเปดอยางเปนทางการของพิพิธภัณฑในป คศ. 2006  รวมทั้งในขณะนั้น (ราวป คศ. 
มีวัตถุในคอเลคชั่นบางสวนยังไมไดผานการศึกษาอยางจริงจังจากฝายสวนงานคอเลคชั่น ทําใหทางฝายสว
งขาดเนื้อหาในสวนนี้  

็ตาม ผูอํานวยการฝายสวนจัดแสดงไดแจงวา การเตรียมการแตเนิ่นนั้นจะมีประโยชนอยางยิ่งและเปนส่ิงที่
 เอกสารโครงการจะมีผลดีตอการดําเนินการโปรแกรมที่จัดเตรียมไวและตอการจัดการโครงการ การตัดสินใจในแต
ะมีผลตอระยะเวลาของโครงการซึ่งก็เปนระยะเวลาที่ไมมากนัก รวมทั้ง เอกสารโครงการชิ้นเดียวกันน
ปนเสมือนเครื่องมือในการประเมินผลที่สําคัญทั้งในเชิงวิชาการและเชิงการบริหารและการจัดสรรงบประมาณ

ใน
พ

   
6 สังเคราะหและวิเคราะหจากแถลงการณของนาย Germain Viatte, ผูอํานวยการฝายจัดแสดงของพพิิธภัณฑ ดู เก บรองล่ี, ที่มา : เอกสาร
รุปการแถลงการณความคืบหนาของโครงการพิพิธภณัฑ ดูเกบรองลี่  ที่ Collège de France, วันที่ 27 มิถุนายน คศ. 2001 
ทแถลงการณนี้นาสนใจอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องขั้นตอนการทํางาน ปฏิทินการทํางานและความสัมพันธระหวางสวนงานจัดแสดง
ละสถาปนิก ทั้งนี้ พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติของไทยอาจจะนําบทแถลงการณดังกลาว มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับขั้นตอน
ละวิธีการของทางสถาบันฯ  และอาจจะทําใหมองเห็นสวนที่อาจจะมองขามไป หรือหากไมมีการมองขามไปเลย ก็จะเปนเครื่องการันตีได
นกันวา ระบบการทํางานของเรานั้นก็ไมแพระบบการทํางานของพิพิธภณัฑช้ันนําของฝรั่งเศสเลย 
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ภายนอกอยูตลอดเวลา รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑอื่นๆในตางประเทศ  ทําใหไดของสรุปของกิจการของ
ิพิธภัณฑ ดู เก บรองล่ีที่ไมซํ้าแบบใคร เปนกิจการทีเ่ปนนวัตกรรมโดยแท  ไมใชเปนการทําพิพิธภัณฑแบบเดินตาม
เดลของใคร  

ลังจากนั้น ทางสวนงานจัดแสดงจะตองจัดเตรียม (4) เอกสารเงื่อนไขรูปธรรมในการจัดแสดง (ในหัวขอยอยถัดไป
กสารนี้จะแปรเปนซีดีรอมเพื่อการทํางานในภายหลัง) และเอกสารนี้จะถูกนํามาปรับใชในการจัดทําการประกวดราคา 
ื่อใหบริษัทเอกชนภายนอกเขามารับเหมาในสวนงานยอยตางๆ  ในสวนนี้สวนงานจัดแสดงใชเวลาเปนจํานวนหลายเดือน 
ั้งนี้เพราะวางานในสวนนี้จะตองละเอียด เปนการทํางานตั้งแต การวางแนวคดิการจัดแสดง (Conceptualisation) การ
ือกวัตถุมาจัดแสดง (sélection des œuvres) และการจัดทําฉากตอนเยี่ยมชม (invention des séquences) 
าจจะกลาวไดวา เปนการทํางานที่บอกไดเลยวา วัตถุนี้เอาไวตรงไหน และสอดคลองอยางไรกับคอนเซบเสนทางการเยี่ยม
ม...ในระหวางการทํางานในชวงนี้ทางสวนจัดแสดงจะทําการปรึกษารายบุคคลเปนระยะๆกับนักวิชาการและภัณฑารักษ
องทางพิพิธภณัฑ  นอกจากนี้การทํางานในชวงนี้ สวนงานจัดแสดงยังทํางานใกลชิดอยางมากกับสถาปนิกที่ชนะการ
ระกวดแบบกอสรางอาคาร 

ิธีการทํางาน และความสัมพันธกับสถาปนิก 

ขั้นตอนแรกของก านการสรุปโดย
ณะทํางานเบื้องตนและคณะทํางานยอยของแตละโซนภูมิภาค 

o สถาปนิกที่ไดรับการคัดเลือกตั้งแต เดือน กมุภาพันธป คศ. 2000 จะไดรับ บันทึกสีเทา (dossiers gris) ที่จัดทํา
อันประกอบดวยรายละเอียด (ขนาด ปริมาตร วัสดุ...)และภาพของวัตถุที่จะจัดแสดง 

 
เยี่ยมชมในสวนทวีปแตละสวน เพื่อใหทางสถาปนิกนําไปใชในการทดสอบถึงความเปนไปไดของขอเสนอจาก

ิ่งในเร

ภูมิประเทศที่เปนมุมของการติดตอระหวางทวีป157 

ะสถาปนิก เพื่อ

พ
โม
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เพ
ท
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ว
 

ารจัดทําเงื่อนไขรูปธรรมของการจัดแสดงนั้น เปนการสังเคราะหและวิเคราะหเนื้อหาที่ผ
ค
 

โดยสวนงานจัดแสดง 
รวมทั้งแผนผังที่อธิบายถึงคอนเซบในดานการจัดฉากตอนในการเยี่ยมชมทั่วไป  

 
o เดือน มิถุนายน ป คศ. 2000 มีการจัดทํา บันทึกสีเทา อยางละเอียดขึ้น โคยมีการจัดทําโปรแกรมเสนทางการ

สวนงานจัดแสดง  โดยเฉพาะอยางย ื่องการติดตั้งและการเลือกใชระบบตางๆของตูจัดแสดง 
 

o ในเดือน ธันวาคม ป คศ. 2000 สวนงานจัดแสดงไดจัดทําCD-ROM เพื่อการทํางาน (สําหรับฝายจัดแสดงและ
สถาปนิก) ประกอบภาพถายของวัตถุที่จะจัดแสดง คําบรรยายอยางละเอียด รวมทั้งความสําคัญของวัตถุตอ
มุมมองของการจัดแสดง รวมทั้งแผนผังการจัดฉากตอนการเยี่ยมชมทั้งในสวนทั่วไป สวนทวีปหลักส่ีสวนและสวน

 
o ในชวงไตรมาสแรกของป คศ. 2001 มีการสงเรื่องไปมาตลอดเวลาระหวางสวนงานจัดแสดงแล

การแกไขขอเสนอตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับพื้นที่ภายในของตัวสถาปตยกรรม รวมทั้งใหสอดคลองกับ เอกสาร

                                                 
157 ดูรายละเอียดในแผนผัง ก. หัวขอ 5.1.1  
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โครงการแบบสมบูรณ (l’avant projet définitif-APD)ในสวนอาคารพิพิธภัณฑ  เปนผลใหมีการจัดทํา CD-ROM
ใหมที่สมบูรณยิ่งขึ้นเพื่อการทํางาน อยางไรก็ตามเงื่อนและขอเสนอในการจัดแสดงนี้อาจจะยังคงมีการเปลี่ยน
ปลงได ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการไดขอมูลใหมๆจากการศึกษาวัตถุโดยสวนงานคอเลคชั่น  และมีการจัดรวบ

ลงตัวแลวกับงานสถาปตยกรรม ขั้นตอนตอไปของสวนงานจัดแสดงหลังจากนี้คือ การ
ดัเตรียมระบบการใหขอมูล ที่หลากหลายแกผูเขาชม ซึ่งจะเปนงานที่จะตองใชองคความรูทางวอทยาศาสตและ

อ

 
 

รวบและจัดซื้อวัตถุใหมเขาคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ  
 

 
เมื่อการตระเตรียมสวนเนื้อหานั้น
จ
เทคโนโลยีจากภายนอก รวมทั้งการทํางานในเรื่องการจัดเตรียมและควบคุมสวนประกอบการจัดแสดงใหชัดเจนขึ้น
เพื่อใหตรงกับหลักการการจัดแสดงที่ไดมาตราฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เฟอรนิเจอรเพื่อการจัดแสดงที่เสนอโดยสถาปนิก 
(ในพื้นที่สวนเปดและพื้นที่เพื่อการเขาชม ตูจัดแสดง หลอดไฟ อุปกรณเพื่ ความปลอดภัย การเคารพมาตรฐานการ
อนุรักษ...) การควบคุมบรรยากาศและการใชแสงภายในพื้นที่จัดแสดง 
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 2.  
 

 เล่ียงการเกาะกลุมของวัตถุจัดแสดงที่มากเกินไป เนนความคลองตัวหรือการไหลเวียน(fluidité)ของเสนทาง

สดงและระบบ
ส่ือขอมูลในงานพิพิธภัณฑ (systèmes d’information muséographiques) พื้นที่จัดแสดงที่แบงตามทวีป

เยี่ยมชมได 
 ขอมูลที่จะนําเสนอจะอิงความเปนมา ประวัติศาสตรและวิวัฒนการของวัฒนธรรมตางๆ 

บบ

อิทธิพลซึ่งกันและกันระหวางวัฒนธรรม 
 การใหขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับวัตถุและฉากตอน (séquence) ตางๆตอผูชมจะเปนไปในลักษณะแบบการ
ลําดับขอมูลคอยๆเปนคอยๆไป (une déclinaison progressive d’informations)  ตั้งแตปายติดอธิบายวัตถุ 

ไขของ

                                              

ตัวอยางเงื่อนไขเพื่อการเตรียมการโปรแกรมการจัดแสดงในสวน พืน้ทีอ่างอิง 158  

 เนนคุณภาพ ความงามและความหมายของวัตถุที่จะนํามาจัดแสดง 

การเยี่ยมชม(parcours) รวมทั้งเนนการทําความเขาใจ (lisibilité) แตอยางไรก็ตามจะตองไมแสดงใหเห็น
หรือบอกเลาทั้งหมด 

 จะตองคํานึงถึงมาตรฐานตางๆของเครื่องประกอบ(ตูจัดแสดง ฐานรองวัตถุ...)ที่ใชในการจัดแ

ตางๆจะตองแสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะที่สัมพันธกับเนื้อหา (contenu) และแนวคิด (concept) ที่
คณะทํางานแตละกลุมนําเสนอ 

 เมื่อผูชมอยูในพื้นที่จัดแสดง จะตองรูสึกถึงการแบงพื้นที่จัดแสดงที่แบงตามภูมิประเทศ รวมทั้งสามารถที่จะ
ปะติปะตอเรื่องราวที่นําเสนอตลอดเสนทางการ

 นําเสนอวัตถุเปนชิ้นๆอยางตอเนื่องโดยมีการลําดับเปนตอน (séquence) ส้ันๆ รวมทั้งมีการสอดแทรก
เทคนิคการทําวัตถุนั้นเขาไปดวย 

 แบงพื้นที่เพื่อการจัดนิทรรศการแบบตามขวาง (transversale)ไวสวนหนึ่ง โดยจะเปนการนําเสนอแบบเปน
หัวขอ (thématique) และมีรูปแ เฉพาะตัว (stylistique) 

 เนนการสื่อใหเห็นถึงความซับซอนของการใชงานหรือความหมายของวัตถุนั้นๆ เมื่ออยูในส่ิงแวดลอมดั้งเดิม 
 เนนเนื้อหาที่แสดงถึงความเคลื่อนไหวและการให

(cartel) ไปจนถึงฐานขอมูลที่จัดบริการไวในพื้นที่สวนกลางที่เรียกวา SERPENT  
 จะตองคํานึงถึงจังหวะของการดําเนินเรื่องในการเยี่ยมชม (rythme de progression de la visite) สลับไป
กันกับพฤติกรรม (comportement) รวมทั้งทาทีการมองเห็น (attitudes de vision) ของผูชม โดยไมลืมที่จะ
แสดงใหเห็นถึงสวนตางๆที่นาทึ่งของงานสถาปตยกรรม 

 ตองใชแสงทั่วไปสําหรับประกอบจังหวะของทางเดินเยี่ยมชม ดังกลาวแลวขางตน โดยไมลืมถึงเงื่อน
การอนุรักษวัตถุจัดแสดง 

 
 
 
 
   

8 การรวบรวมเงื่อนไขตางๆในลักษณะเช็คลีส (Check List) ดังกลาวขางตนนั้น มีจุดประสงคเพื่อใหคณะผูบริหารพิพิธภัณฑการเรียนรู
หงชาติ อาจจะประยุกตแนวคิดดังกลาวไปใชในการสรางเงือนไขเพื่อการออกแบบการจัดแสดง 
างฝายการจัดแสดงของพิพิธภัณฑควรจะเปนผูที่สิทธิในการควมคุมงานการออกแบบสวนจัดแสดงจากบริษัทเอกชนภายนอก งานการ

15

แ
ท
ออกแบบความจะตองเปนไปเพื่อตอบสนองสารทีพ่ิพิธภัณฑตองการสื่อ ควรระวังอยางยิ่งอยาใหเทคนคิตางๆที่นํามาใชประกอบการจัด

 แสดงนั้นเดน กวาเนื้อหาที่แทจริงที่ตองการสื่อ
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ตัวอยางวัตถุในคอเคชั่นที่จะนํามาจัดแสดง ในภาพ ชุด
แตงกายผูหญิงจากจังหวัด Guizhou ประเทศจีน 

3.  เนื้อหาและการจัดแสดง : ในสวนทวปีเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย 

ี่มาและเนื้อหาของวัตถุ 

ื้นที่จัดแสดงในสวนเอเชียของโครงการมี 500 ตร.ม วัตถุใน
อเลคชั่นเอเชียที่มาจาก Musée de l’Homme มี 50,000 ชิ้น ซึ่ง
นวัตถุทางชาติพันธุวิทยา (ตางจากพิพิธภัณฑฯกีเมต ที่คอเลคชั่น
ั้นจะเปนวัตถุทางศิลปะ) และมีการเก็บรวบรวมตั้งแต
ริสตศตวรรษที่ 19 และโดยเฉพาะอยางยิ่งในคริสตศตวรรษที่ 20   
วนใหญเปนวัตถุที่มีขนาดเล็กและมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ีวิตประจําวันหรือประเพณีชาวบาน  

ุดเดนของคอเลคชั่นเอเชียคือ มีวัตถุจํานวนมากที่มาจากประเทศ
ืองขึ้น อินโดจีน เชน วัตถุที่มาจากประเทศเวียดนาม ลาวและ
ัมพูชานั้นเปนวัตถุที่เปนหนึ่ง  ไมสามารถพบไดในพิพิธภัณฑฯอื่นๆในตางประเทศหรือแมแตในพิพิธภัณฑฯในประเทศตน
ําเนิด  ซึ่งบางทีวัตถุเหลานี้ไดสูญสลายไปแลวก็มี  วัตถุเหลานี้จะผานการศึกษาและมีเอกสารประกอบในรูปแบบตางๆ 
น ภาพถายและเทปบันทึกเสียง ซึ่งเคยเก็บไวที่หองเก็บภาพถาย (Photothèque) และที่สํานัก ชาติพันธุการดนตรี 

ถุชิ้นเล็กๆจํานวน
ากจะถูกยกขึ้นมาจัดแสดงเชนกัน โดยจะมีการจัดแสดงวัตถุเปนแบบชุด (série) 

 
การจัดทํา
เอเชียกีเมตดว
เนื้อหาเกี่ยวก ชสํานัก แตโครงการพิพิธภัณฑฯดู เก บรองล่ีนั้นจะนําเสนอเนื้อหาทาง
โบราณค
วัฒนธรรมของ
เปรียบเทยีบ เ
วัฒนธรรมและ านของทวีปเอเชีย 
 
การลําดับขอม วัติศาสตร (Dimension historique) เชน การ
กลาวถึงป ไวจากการสํารวจ
ทางชาติพันธุวิทยาในสมัยอาณานิคม หรือโดยผานการบริจาคจากนักสะสม อันไดแก คอเลคชั่นพระพุทธรูปเนปาลในคริต
ศตวรรษที่ 7-8 พระพุทธรูปไทยในคริสตศตวรรษที่ 18…เปนตน  

 
ท
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(Ethnomusicologie) ของพิพิธภัณฑฯ Musée de l’Homme  ลักษณะของคอเลคชั่นที่ประกอบดวยวัต
ม

โปรแกรมการจัดแสดงของโครงการพิพิธภัณฑฯในสวนเอเชียนั้น   จะคํานึงถึงการจัดแสดงของพิพิธภัณฑศิลปะ
ย  แนวคิดที่เปนจุดเดนของโครงการคือ จะเนนความประสานสัมพันธกับพิพิธภัณฑฯกีเมตที่มี
บัศิลปะชั้นสูงของรา

ดีและชาติพันธุวิทยาของวัฒนธรรมตางๆในทวีปเอเชียซึ่งพิพิธภัณฑกีเมตนั้นไมไดกลาวถึง  เชน 
หมูบานของชนกลุมนอย ความเชื่อ การถายทอดวัฒนธรรมโดยใชภาษาพูด วิถีชีวิตในประจําวัน ถาจะ
นื้อหาของโครงการพิพิธภัณฑฯดู เก บรองล่ีนั้นจะเปนสวนเสริมของพิพิธภัณฑฯกีเมต  ทําใหเห็นภาพรวมของ
ศิลปะทั้งจากราชสํานักและพื้นบ

ูลที่จะนํามาใชเพื่อการจัดแสดงจะเปนลักษณะอิงมิติทางประ
ระวัติความเปนมาของวัตถุที่เขามาอยูในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑฯ ซึ่งอาจจะเปนการรวบรวม

 
 
 
 

204 
 



 
 
แนวคิดในกา
 
ในสวนจัดแสด   โดยแบงออกเปนโซนยอยๆ 7 โซน
ตามกลุม  
(sous-co  (Sibérie) เอเชีย
กลาง (A
 
เพื่อเปนการไม ัดเลือกวัตถุที่จะนําเสนอ
โดยใชหล
วัฒนธรรมแล
 

 
 พุทธ ิทางจิตและวิญญาณในเนปาล  (Le bouddhisme tibétain et le chamanisme 

au Népal) 
 ชนกลุมนอยในจีน (Les populations minoritaires en Chine) 
 ลัทธิตางๆในอินเดีย (Les cultes populaires en Inde) 
 ความสัมพันธระหวางกลุมชนเรเรอนและกลุมชนที่อยูเปนที่ในเอเชียตะวันออกกลางและเอเชียกลาง รวมทั้งคัมภีร

t sédentaires au Moyen-Orient et 
en Asie centrale, et les trois religions du Livre qui sont nées dans cette région) 

ชั่นที่หลากหลายของเอเชียตะวันออกเฉียงใตทําใหสามารถแบงเนื้อหาที่จะจัดแสดงได
หลากหลายเชนกัน เชน วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับขาวและพ ี

นําเสนอในดานเทคนิคดวย การทอผา การลงยาวัตถุ
าน การใชไม นิคเกษตรกรรมและการทําอาหาร... 

ื่องจากวา ทวีปเอเชียนั้นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยางมาก ประเด็นในการสรางเอกภาพของทวีปเพื่อการจัด
สตร

รจัดแสดง 

งถาวรของวัตถุเอเชีย จะแบงตามภูมิศาสตร-วัฒนธรรม (géo-culturel)
วัฒนธรรม คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใตในสวนแผนดินใหญ (Asie du Sud-Est continentale)  อินเดียตอนลาง
ntinent indien) หิมาลัย (monde Himalayen) เอเชียตะวันออก (Extrême-Orient) ไซบีเรีย

sie centrale) และเอเชียตะวันออกกลาง(Moyen-Orient) 

ทําใหการนําเสนอนั้นหนาแนนไปดวยวัตถุจัดแสดง  ผูรับผิดชอบการจัดแสดงไดค
ักการ  การจัดแสดงเพื่อใหเกิดความเขาใจ (présentation d'ensembles pertinents) ทั้งในดานภมูิศาสตร-

ะตัววัตถุเอง ฉะนั้นพื้นที่ในแตละสวนจะนําเสนอจุดเดนๆของวัฒนธรรมแตละที่ เชน  

การปฏิบัติทางจิตและวิญญาณในไซบีเรีย  (Le chamanisme en Sibérie) 
ศาสนาในทิเบต การปฏิบัต

ของ 3 ศาสนา อันไดแก ยิว คริสตและอิสลาม (Les liens entre nomades e

 สวนวัตถุในคอเลค
ันธุพืชอื่นๆ พุทธศาสนาและลัทธิพื้นบานตางๆที่ม

การใชกระบือในการบูชายัญ 
 
นอกจากมีการนําเสนอในดานวัฒนธรรมของวัตถุจัดแสดงแลว การ
ที่ประดิษฐขึ้นโดยการจักรส ไผ เครื่องโลหะ เครื่องเงิน เทค
 
เทคนิคการสรางเอกภาพในการจัดแสดง 
 
เน
แสดงจึงกลายเปนปจจัยที่สําคัญที่ใชประกอบการแบงเปนสวนภูมิศา
 

a) การยํ้าถึงลักษณะเฉพาะของภูมิภาค (Les spécificités fondamentales de la région) 
 โดยมีการใชการเดินเรื่องหรือเสนทางการเยี่ยมชมที่เแสดงถึงความสัมพันธของสวนยอยหนึ่งๆกับสวนอื่นๆ เชน  
 

-วัฒนธรรมยอยๆ   
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• เขตพ้ืนที่ราบกบัหุบเขา (Milieux des régions basses et des montagnes) เชน กรณีชนกลุม

ตางๆในที่ราบและ ในภูเขาที่อยูในประเทศจีนและอพยพมาอยูในประเทศตางๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต   

ตถุในคอเลคชั่นเอเชียนั้นไมมีวัตถุที่เปนชิ้นเดน (“objets phares”) หรือชิ้นเอก (“chefs d’œuvre”) ยกเวนคอเลดชั่นผาที่
น 

ี

• ประชากรสวนใหญกับชนกลุมนอย (Les populations majoritaires et minoritaires) 
• ชนที่อยูเปนที่กับกลุมชนเรรอน (Les sédentaires et les nomads)  
• สังคมเมืองกับสังคมชนบทในเอชียตะวันออกลางและเอเชียกลาง (Les citadins et les 

ruraux au Moyen-Orient  et en Asie centrale) 
 

b) การดําเนนิเรื่องโดย สายปานเดินเรื่อง ( fil de conducteur ) 
 

วั
เปนที่รูจักกัน  ฉะนั้นจึงมีการเลือกใช  เครื่องแตงกายและผา ที่จะจัดแสดงในสวนทางเดินตรงกลางซึ่งเปรียบเสมือนเป
สายปานเดินเรื่อง ซึ่งถือวาเปนกระดูกสันหลังของการจัดแสดง  เปนที่แนนอนวาตัวเลือกดังกลาวนั้นจะสามารถแสดงให
เห็นถึงความหลากหลายของทวีปเอเชีย แตขณะเดียวกันยังสามารถแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะของแตละวัฒนธรรม โดยม
วัสดุ เครื่องประดับและวิธีการแตงกายที่ตางกันไป   
 

 
 

 

ารงายตอการอางถึง
ลุม อาจกลาวไดวา โครงสรางของการจัด
แสด แ
 
 
 

c) การจัดทําพ้ืนทีส่วนหนึ่งเพ่ือการนําเสนอในลักษณะหัวหอ (pôle thématique) โดยมีการแบงเปน
หัวขอตามขวาง  (Thèmes Transversaux) 

 
วีปเอเชียประกอบดวยกลุมชนที่หลากหลาย ฉะนั้นเพื่อเปนการคงไวซึ่งเอกภาพของทวีปและเพื่อก

แบบหองจัดแสดงถาวรในสวนเอเชีย 

ท
ก ชนแตละกลุม  การจัดแบงเนื้อหาจะไมคํานึงอาณาเขตประเทศในทางรัฐศาสตร 

บงออกเปนเนื้อหาแบบตามขวาง (Thèmes Transversaux) เชน   งจะ  
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• 

• 
 

 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ การเขียนและการพูด (espace “écriture et oralité”) ที่จัดเตรียมไวเพื่อจัดแสดงและวิเคราะห 
รรมที่มีตัวหนังสือใช     สวนวัฒนธรรมที่มีแตการใชภาษาพูด ก็จะมีการเปด 

เทปบันทึกเสียง นิทาน บทกวีตางๆ... 

                                              

การทอผา ikat159 (จําพวก โสรง ผาถุง...) ที่พบในอินเดีย อินโดนีเซีย 
• ละครเงา (Le théâtre d'ombres) ที่พบทั้งในประเทศจีน อินเดีย ไทย และซีเรีย  

การกินหมาก (bétel) ที่พบในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

การทอผา ikat จะเปนจุดศูนยกลางของการจัดแสดง และหัวขออื่นๆจะปรากฏเปนจุดๆ ตลอดเสนทางการเยี่ยมชม 
 

ตัวอักษรเขียนที่แตกตางกัน สําหรับวัฒนธ

   
159 IKAT - is a type of weaving where the warp, weft or both are tie-dyed before weaving to create designs on the finished fabric, 
ที่มา: IKAT WEAVING, http://www.icr.com.au/~danaj/page2.htm 
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 Pavillon des Sessions  4.  ัวอ
 

ต ยางเอกสาร บันทึกนักสํารวจ เพื่อการเยยมชมี่
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ภาคผนวกของภาคที่ 2 บทที1่ : การหายุดยืนของสถาบันพิพธิภัณฑการเรยีนรูแหงชาติ 
 
1. รายละเอียดของสวนจดัแสดงตางๆในพิพธิภณัฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก 

o คนไทยวันนี้  : นําเสนอเรื่องคนไทยปจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายทาง ชาติพันธุ มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมมานานนับหมื่นป ซึ่งมีความสืบเนื่องมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรยุคแเริ่มประวัติศาสตร กําเนิด
ระบบรัฐ อาณาจักรสยาม ประเทศไทย 

o การสรางเอกภาพของชาติภายใตพระราโชบายแหงพระมหากษัตริยไทย : นโยบายการรวมชาติตั้งแตสมัย
ตนกรุงรัตนโกสินทร เพื่อสรางความเขมแข็งทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมเพื่อตานอํานาจตะวันตก 

o กลุมชนและวัฒนธรรมไทย ๔ ภูมิภาค :  - ภาคกลาง (กลุมคนไทย, กลุมคนมอญ, กลุมคนลาว, กลุมคนจีน, 
กลุมคนแขก, กลุมชาวปา เชน ของ) - ภาคเหนือ (กลุมคนไทลานนา, กลุมคนมอญ เม็ง, กลุมคนไทใหญ, กลุมคน
ลาว, กลุมคนจีน, กลุมชาวเขา) - ภาคอีสาน (กลุมคนไทย, กลุมคนลาว, กลุมคนกุลา, กลุมคนเขมร, กลุมคน
ญวน, กลุมคนจีน) - ภาคใต (กลุมคนไทย, กลุมคนแขก, กลุมคนจีน, กลุมคนมลายู, กลุมชาวปา เชน เงาะ 
ผีตองเหลือง) 

o เอกภาพทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย : กลุมคนในภูมิภาคเอเชีย มีรากฐานวัฒนธรรมรวมกัน จึงมีความ
เขาใจในวิถีชีวิตซึ่งกันและกัน อันเปนศักยภาพที่เอื้อตอความรวมมือในการสรางความเขมแข็งทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในภูมิภาค 

2. รายละเอียดสวนจัดแสดงของหอไทยนิทัศน 160 
 
สวนจัดแสดงแบงเปน 5 สวนใหญ 

1. ความเปนมาของชนชาติไทย 
2. ขาวกับวิถีชีวิตไทย 
3. ภาษาและวรรณคดีไทย 
4. ประเทศไทยกับโลก 
5. วีรกรรมชนชาติไทยและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย 
 

2.1. รายละเอียดสวนจัดแสดงที่ 1 : ความเปนมาของชนชาติไทย
 
สวนที่ ๑ : ความเปนมาของวัฒนธรรมตาง ๆ ในประเทศไทย จัดแสดง 
          วีดิทัศน เรื่อง ประเทศไทย (๕ นาที) 
          แผนที่และคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ชาติพันธุ ภาษา กายภาพของกลุมชนตาง ๆ ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 
          ผูเขาชมสามารถศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเองจากคอมพิวเตอร ระบบ Track ball 
          แผนที่แสดงแหลงอารยธรรมสําคัญของโลก และแหลงโบราณคดีที่สําคัญของประเทศไทย 

                                                 
160 ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/oncc/html/dep_thai.html  



 
          
วนที่ ๒ : การต้ังถ่ินฐานในประเทศไทย จัดแสดง 

ผูเขาชมสามารถศึกษาและเรียนรูไดดวยตนเองจากแทนปุมกด  
ส

สมัยสังคมลาสัตว-หาพืชปา  

 

ต แก เครื่องมือหินกระเทาะ เครื่องมือหินขัด 

แ

หุนจําลอง (เคลื่อนไหว) มนุษยในถ้ํากําลังใชเครื่องมือหิน 
ภาพจําลองเขียนสีถ้ําเขาปลารา อ.บานไร จ.อุทัยธานี แสดงชีวิตสังคมเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว 
ูแสดงเครื่องมือหินจําลอง มี ๒ ประเภท ได
ตูแสดงเครื่องมือโลหะจําลอง (สําริดและเหล็ก) 
ตูแสดงภาชนะดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรจําลอง ไดแก ภาชนะดินเผาสีดําลายขูดขีดแบบบานเชียง ภาชนะดิน
เผาลายเขียนสีแบบบานเชีย ภาชนะดินเผาสีขาวนวลแบบบานเชียง 
หลุมขุดคนทางโบราณคดี โครงกระดูกมนุษย ชิ้นสวนเครื่องมือใชสอยที่แตกหักชํารุด สรอยคอ ลูกปดหินสี เปนตน 
สดงใหเห็นพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการฝงศพในสมัยกอนประวัติศาสตร  

 ส
 จั อง (เคลื่อนไหว) มนุษย ชุมชนแบบเกษตรกรรม กําลังปนหมอ 

มัยสังคมหมูบานเกษตรกรรม  
ดแสดง หุนจําล

 การตั้งถ่ินฐานเปนชุมชนเมือง 
ดิทัศน เรื่อง "รองรอยอดีต" (๕ นาที) 
ุนจําลองซากเมืองโบราณคูบัว จ.ราชบ

  
หุนจําลองซากโบราณสถานที่พบในเมืองคูบัว จ.ราชบุรี 
ภาพถายทางอากาศ แสดงรองรอยเมืองโบราณจากเ ือ

วี
ห ุรี 

ม งตาง ๆ ทั้ง ๔ ภาค ไดแก ภาคเหนือทีเมืองลําพูน ภาคกลาง
รวง (อยูในจังหวัดรอยเอ็ด) และภาคใตที่เมืองยะรัง (อยูในจังหวัดปตตานี)  

สวน ยธรรมจากภายนอก จัดแสดง 
      อ ระหวางโลกตะวันออก และโลกตะวันออก ระหวางพุทธศตวรรษที่ ๗-๑๕ ผูเขาชม
สาม แ
          ตูแสดงโบราณวัตถุจําลอง ซึ่งแสดงการติดตอและรับอิทธิพลจากอินเดีย จีน ฯลฯ 

วนที่ ๔ : พัฒนาการจากรัฐสูอาณาจักรไทย จัดแสดง 
งภาพเรืองแสง ตําแหนงเมืองโบราณใน

 และภาพโบราณวัตถุสถาน ประติมากรรม และสถาปตยกรรมสําคัญ ๆ 

ที่เมืองนครปฐม ภาคอีสานทีเมืองส

  
ที่ ๓ : การติดตอและรับอาร

    แผนที่แสดงเสนทางติดต
ารถ ละเรียนรูไดดวยตนเอง โดยการกดปุม 

          วีดิทัศน เรื่อง การติดตอรับอารยธรรมจากภายนอก (๓ นาที)   
ส

          พัฒนาการของเมือง ๔ ภาค ในชวงสมัยพุทธศตวรษที่ ๑๑-๑๘ จัดแสด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต
          ตูแสดงโบราณวัตถุจําลองที่แสดงถึงพัฒนาการของเมือง ๔ ภาค 
          วีดิทัศน เรื่อง จากรัฐ….สู

รรม ของอาณาจักรไทย
ทั้ง ๔ คือ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
           ตูแสดงโบราณวัตถุจําลองที่แสดงสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรไทยทั้ง ๔ 

อาณาจักรไทย (๙.๕ นาที) 
          ภาพเรืองแสง จํานวน ๓๖ ภาพ แสดงถึง การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปก
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อาณาจักร 
           คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง อาณาจักรไทย ๔ สมัย  
 
2.2. 

สวนที่
          ดลอมที่เหมาะสมตอการ
ลูกขา

๑.๑ ตน
๑.๒ แผ ตพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ถึงหลังพุทธศตวรรษที่ 
๒๓ 

สวนท ศไทย 
      กเครื่องมือเครื่องใช รวมทั้งสะทอน
เห็นถ  จัดแสดง 

๒.๑ เ าดใหญ และเครื่องเลนภาพนิ่ง จากแผน CD (PHOTO CD) ใหรายละเอียด
ประกอ
๒.๒ เค ูราแทรน 

.๓ ค งการนําขาวมาปรุงเปนอาหาร 

.๔ ค
๒.๕ หุ

สวนที่  : วัฒนธรรมขาวในสังคมไทย 
รอง วัฒนธรรมดานประเพณี และวัฒนธรรมดาน

 ภาคกลาง และภาคใต 

าสามดวง 

รายละเอียดสวนจัดแสดงที่ 2 : ขาวกับวิถีชีวิตไทย

 ๑ ขาวในประเทศไทย 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ซึ่งมีธัญพืชขาวเติบโตแพรกระจาย และสภาพแว
ว จัดแสดง 
ขาวจําลองชนิดตาง ๆ ขนาดเทาจริง 
นผังสายพันธุขาว แสดงการแพรกระจาย ของขาวประเภทตาง ๆ ตั้งแ

ป

ี่
   
 ๒ กระบวนการผลิตขาวในประเท

  
ให

เพื่อใหเห็นส่ิงที่สมัยกอนคิดคน สรางสรรคใหชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นจา
องมาจาก ความเชื่อ และสภาพแวดลอมของไทยึงรูปแบบประเพณี พิธีกรรมอันเนื่

รื่องมือเครื่องใชในการทํานาที่มีขนค
บเครื่องมือเครื่องใชแตละชนิด 
รื่องมือเครื่องใชในการทํานาที่มีคม พรอมภาพด
อมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง กระบวนการผลิตขาว และเรื่อ
อมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับขาว 
นจําลองโรงสีขาว 

๒
๒

 ๓
           วัฒนธรรมดานการตั้งถิ่นฐานของไทย วัฒนธรรมดานการปกค
ภาษาจัดแสดง 
๓.๑ หุนจําลองหมูบานชาวนา ๔ ภาค 
๓.๒ วีดิทัศน ๔ เรื่อง เกี่ยวกับหมูบานชาวนาทั้ง ถ ภาคของไทย คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน
๓.๓ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง การขนสงขาวและการคาขาว 
๓.๔ หุนจําลอง แสดงการขนสงขาว 
๓.๕ วีดิทัศน เรื่อง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวญั 
๓.๖ ประติมากรรมนูนสูง แสดงขบวนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
๓.๗ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาษาในวัฒนธรรมขาว 
๓.๘ สมุดไทย เรื่อง ขาวกับกฎหมาย จากมังรายศาสตรและกฎหมายตร
๓.๙ มาตราชั่ง ตวง วัด ตามแบบประเพณี 

สวนที่ ๔ : ขาวกับชีวิตคนไทย 
          แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางขาวกับการดํารงชีวิตของคนไทยในแงตาง ๆ จัดแสดง 
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๔.๑ ภาพดูราแทรน
๔.๒ หุนจําลอง สํารับอาหาร ๔ ภาค และอาหารที่ใชในการปร

 ปฏิทินการทํานาของไทย ๔ ภาค พรอมเครื่องคอมพิวเตอรเรื่องปฏิทินการทํานา 
ะกอบพิธีกรรม 

.๓ ภาพดูราแทรน ปญหาและการแกปญหาของชาวนา พรอมเครื่องคอมพิวเตอรเรื่องปญหาและตัวอยางการแกปญหาที่

๔.๔ วีดิทัศน เรื่อง ขาวคือชีวิต  

สวนจัดแสดงที่ 3 : ภาษาและวรรณคดีไทย

ายความสําคัญของภาษาไทย 
ามรูปแบบอักษรสมัยตาง ๆ 

เทศและเรื่องราวของ

 ตนไม และสัตวในวรรณคดี จัดแสดง 

จากวรรณคดี" และ " เชิดชักเชิดชูขวัญ" เปนเรื่องราวของการจาํลองเหตุการณใน
ขุนแผน พระอภัยมณี และอิเหนา ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ฯลฯ จัด

ระกอบฉากแบบไดโอรามา มีปุมกดเพื่อฟงเสียงทํานองเสนาะ วรรณคดีไทย ๓ เรื่อง 

งกลอมเด็ก และคุณคาของเพลงกลอมเด็ก จัดแสดง 

 ๆ 

กะ) เพ่ือฝกทักษะในการอานทํานอง
 

๕.๑ แผนผังแสดงฉันทลักษณรอยกรอง 
กรอง 

๔
ไดผลของชาวนา 

 
2.3. รายละเอยีด

สวนที่ ๑ "วิธีวิวัฒนอักษร" "ภาพสะทอนอักษรา" และ "คํานวณนับเลขไทย" เปนเรื่องราวของวิวัฒนาการของ
ภาษาไทย และวรรณคดีส่ีสมัย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จัดแสดง 
๑.๑ ป
๑.๒ ภาพดูราแทรนแสดงวิวัฒนาการตัวอักษรไทยต
๑.๓ ศาลาไทย ศิลาจารึกจําลอง ใบลาน เครื่องเขียนตาง ๆ และเครื่องเลน PHOTO CD 
๑.๔ คอมพิวเตอรมัลติมิเดียเรื่อง วิวัฒนการอักษรไทย ความสัมพันธของภาษาไทยกับภาษาตางประ
วรรณคดีไทย ๓ สมัย ไดแก สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร 

สวนที่ ๒ : " พรรณผกาสัตวนารัก " เปนเรื่องราวของดอกไม
๒.๑ ภาพดูราแทรนดอกไม ตนไม และสัตวในวรรณคดี 
๒.๒ สวนจาํลองดอกไมประดิษฐ 

สวนที่ ๓: " ภาพตรึงตรา
วรรณคดีไทยสําคัญ ๓ เรื่อง คือ ขุนชาง
แสดง 
๓.๑ หุนจําลองป
๓.๒ หุนไทย และหุนตูกระบอกในตู 
๓.๓ วีดิทัศน นิทานพื้นบานไทย บริเวณลานชมจันทร 

สวนที่ ๔ : เสนาะกรรณกลอมนิทรา " เปนเรือ่งราว ของเพล
๔.๑ หุนจําลอง เปล และเด็ก 
๔.๒ ภาพดูราแทรน เปล ๔ ภาค 
๔.๓ หูฟงเสียงเพลงกลอมเด็ก ๔ ภาค สัมพันธกับภาพดูราแทรนเปลภาคตาง

สวนที่ ๕ "กลอมกานทผานทํานอง" เปนหองขับรองทํานองเสนาะ (คาราโอเ
เสนาะใหถูกตองและสนุกสนาน จัดแสดง

๕.๒ ภาพประกอบคําประพันธรอย
๕.๓ วีดิทัศน เรื่อง ทํานองเสนาะโคลง ฉันท กาพย กลอน และ ราย พรอมโสตทัศนปูกรณ 
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สวนที่ ๖ "ศักดิ์ศรีภูมิปญญาชาวบาน" และ "ภาษาถิ่นของไทย" คือเรื่องราววรรณกรรมพื้นบาน
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต และภาษาถิ่นตางๆ จัดแสด
๖.๑ ภาพดูราแทรน วรรณกรรมพื้นบาน ๔ ภาค 
๖.๒ ภาพดูราแทร
๖.๓ หุนจําลองเครื่องดนตรี และ

 ภาคเหนือ ภาค
 

นการแตงกาย ๔ ภาค 
เสียงประกอบ โดยใชหูฟงและปุมกด 

๖.๔ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง วรรณกรรมพื้นบาน ดนตรีพื้นบานและเครื่องแตงกายพื้นบานของแตละภาค 

าย" แสดงเรื่องคุณคาของวรรณคดีไทย และ
คําราชาศัพท รวมทั้งเกมดานภาษา จัดแสดง 

าศัพท และศัพทบัญญัติ 

สวนที่ ๑ สมัยกอนประวัติศาสตร : วัฒนธรรมสัมพันธในโลกที่ไมมี พรมแดน 

 : สัมพันธภาพแหงรัฐโบราณ 
ะเทศไทยสมัยสุโขทัย - อยุธยา : สัมพันธภาพในปลายพุทธศตวรรษ ที่ ๑๘ - ตนพุทธ

ศตวรรษที่ ๒๔ 

ารเมือง 
 จนถึงการเขารวมในสงครามเวียดนาม : การตางประเทศในปลาย

วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต 
ษฐกิจโลก 

าอยูหัวกับโครงการพระราชดําริ 
เกี่ยวกับการแกปญหาที่ไร พรมแดน 

สวนที่ ๗ "คุณคาในวรรณคดี" "ไพจิตรราชาศัพท" และ "ปริศนาคําท

๗.๑ ตูไมแสดงหุนจําลองตุกตาบุญเจิม ประกอบปุมกดฟงเสียงบรรยายคุณคาของ วรรณคดีไทย 
๗.๒ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ภาษาถิ่น สํานวน สุภาษิตคําพังเพย 
๗.๓ คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง ราช
๗.๔ ปาย ภาษา และวรรณคดีเปนศักดิ์ศรีของชาติ  

2.4. รายละเอียดสวนจัดแสดงที่ 4 : ประเทศไทยกบัโลก 
 

สวนที่ ๒ สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร : อารยธรรมสัมพันธขามทวีป 
สวนที่ ๓ สมัยประวัติศาสตรพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘
สวนที่ ๔ โลกตะวันออกกับปร

สวนที่ ๕ โลกตะวันตกกับประเทศไทยสมัยอยุธยา : สัมพันธภาพพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ 
สวนที่ ๖ ประเทศไทยกับโลกตะวันออกและตะวันตกในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ : สัมพันธภาพกับ ตางชาติในสมัยธนบุรี
และตนรัตนโกสินทร 
สวนที่ ๗ ประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ : จักรวรรดินิยม การ เขาสูสังคมโลก และการปฏิรูปก
สวนที่ ๘ ประเทศไทยในหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๖ 
สวนที่ ๙ การปรับตัวของประเทศไทยใหเขากับสภาพการเมืองโลก : จากตนพุทธศตวรรษที่ ๒๖ จนถึงปจจุบัน 
สวนที่ ๑๐ ไทยกับความร
สวนที่ ๑๑ ไทยในระเบียบเศร
สวนที่ ๑๒ ปญหาและความรวมมือที่ไรพรมแดน สวนที่ ๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ
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2.5. รายละเอียดสวนจัดแสดงที่ 5 : วรีกรรมชนชาติไทยและเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรไทย

 
สวนที่ ๑ ความหมายของวีรกรรม 
สวนที่ ๒ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ 
สวนที่ ๓ เสนทางการเผยแพรพระพุทธศาสนา 
สวนที่ ๔ กรุงศรีอยุธยา 

 

 
าทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

วนที่๑๓ อนุสรณสมบัติแหงวีรกรรมทหารไทยในสงคราม โลกครั้งที่ ๑ 

สวนที่ ๕ ระบบศักดินาในสังคมไทย 
สวนที่ ๖ วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
สวนที่ ๗ พระบรมราชานุสรณในพระวีรกรรมแหงสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช 
สวนที่ ๘ กรุงธนบุรี 
สวนที่ ๙ การสรางบานแปงเมืองในสมัยตนรัตนโกสินทร 
สวนที่ ๑๐ ศึกเกาทัพ : สงครามใหญแบบจารีตครั้งสุดทาย
สวนที่ ๑๑ ยุทธศาสตรเศรษฐกิจเชิงรุกของพระบ
สวนที่๑๒ วิสัยทัศนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว 
ส
สวนที่ ๑๔ กษัตริยนักพัฒนา (รัชกาลที่ ๙) 
 

 3 . ชาติ (อพวช)161 

งการจัดตั้ง :  

งนิทรรศการและเผยแพรความรู ทางดานธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 

ก และดาวเคราะหตาง ๆ ในสุริยจักรวาล จนถึงการกําเนดิ
โลก

ื่อย ๆ จนมีสภาพแวดลอมที่

ุณสมบัติพ้ืนฐาน 9 ประการที่ทําใหส่ิงมีชีวิตแตกตางไปจาก
ิ่งไมมีชีวิต เชน มีการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม มีกระบวนการทางเคมีใน รางกายเพื่อสรางพลังงาน มีการ
อบสนองตอส่ิงเรา มีการสืบพันธุ เปนตน โดยมีการเนนถึง องคประกอบสําคัญพื้นฐานที่ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปน

                                                

พิพธิภัณฑธรรมชาติวทิยา ของ องคกรพิพธิภณัฑวิทยาศาสตรแหง
 
วัตถุประสงคขอ
 
o เพื่อเปนศูนยรวบรวมวัสดุอุเทศกทางดานธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 
o เพื่อเปนศูนยแสด
o เพื่อเปนศูนยกลางการศึกษาและวิจัยธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 
 
- ตอนที่ 1 การกําเนิดโลก พบกับการกําเนิดโล
ขึ้นของส่ิงมีชีวิต ซึ่งเริ่มมาจากการระเบิดครั้งใหญในจักรวาล ทําใหเศษชิ้นที่เกิดจากการระเบิดรวมตัวกันเปน
และดาวเคราะหตาง ๆ หมุนเวียนไปรอบดวงอาทิตย จากนั้นโลกจึงไดเริ่มเย็นตัวลงเร
เหมาะสมตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิต 
 
-  ตอนที่ 2 การกําเนิดส่ิงมีชีวิต จัดแสดงค
ส
ต

 
161 ที่มา: http://www.most.go.th/ 
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ส่ิงมีชีวิต คือ มนุษย ซึ่งรวมกันเปน ประชากรที่อาศัยอยูรวมกับประชากรพืชและประชากรสัตว หรือถือไดวาเปนสังคม
ส่ิงมีชีวิตที่อาศัยอยูรวมกันเปนระบบนิเวศธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดเปนชีวมณฑลนั่นเอง 

ต จะแสดงถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ผานมาในยคุสมัยตาง ๆ ผาน
ลอยตัวอยูขนานกัน คือ ตูแสดงยุคกอนแคมเบรียน ตูแสดงมหายุค

ลาง และตูแสดงมหายุคปจจุบัน ซึ่งทุกมหายุคจะกระตุนความสนใจของผูเขาชมดวยแสงและ

วิวัฒนาการมาแลวจนถึงปจจุบัน
น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรแบคทีเรีย อาณาจักรสัตวเซลลเดียว อาณาจักรเห็ดรา อาณาจักร

และพืช ที่มีขนาดรูปทรง สี และลําตัวเหมือนจริง เชน ชาง 
ิดที่พบเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น 

 
- ตอนที่ 3 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิ
อุโมงคแหงกาลเวลา ที่ประกอบไปดวยตู 4 ตู 
โบราณ ตูแสดงมหายุคก
เสียงที่เราใจ 
 
- ตอนที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ ผูเขาชมจะไดเรียนรูวาส่ิงมีชีวิตที่ได
สามารถแยกออกไดเป
พืช และอาณาจักรสัตว นอกจากนี้ยังมีขบวนพาเหรดสัตว
วัวแดง สมเสร็จ และพืชสําคัญ ๆ โดยแตละโมเดลจะเนนชน
 
บทบาทหนาที ่สิ่งที่ใหกับประชาชน  อพวช. เปน  
         แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) 
         แหลงสาระบันเทิง (Edutainment) 
         แหลงพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) 
         แหลงทองเทีย่วอยางมีสาระ (Edu-tourism Attraction) 

       ัฒนาในอนาคต :     แผนการพ

หลังจากการร ํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯอพวช.ไดจัดทําแผนขึ้นเปนครั้งแรกและไดดําเนินการจนถึงับมอบโอนงานระยะเริ่มแรกจากส
ป 2540 ในชวง10ปตอจากนี้ไปอพวช.จึงไดกําหนด กรอบแผนรวมขึ้นเพื่อใชเปน คูมือในการดําเนินงาน ดังนี ้
 
1.แผ นนงา จัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรในภาคกลาง ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีเนื้อที่ประมาณ 180 ไรบริเวณ เทคโนธานี ตําบลคลอง5 
อําเภ ออคล งหลวง จังหวัดปทุมธานีจะมีพิพิธภณัฑและศนูยตางๆดังนี้ 
          - พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร มีเนื้อที่ 18,000 ตร.ม. เปดบริการแลว 
          - พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มีเนื้อที่ 3,000 ตร.ม. พรอมเปดแลว 
          - พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม มีเนื้อที่ 9,300 ตร.ม. พรอม เปดบริการป 2548 
          - พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีเนื้อที่ 22,500 ตร.ม. พรอมเปดบริการป 2546 
          - ศูนยสารบันเทิงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดสรางโรงภาพยนต IMAX DOME จุคนประมาณ 300 คน ซ่ึงจะลงทนุโดย
บริษัทเอกชน 
          - ศูนยแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐไทยและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่พรอมเปดบริการใน ป 2546 

นอก  เปนเหนือจากพิพิธภัณฑและศูนยตางๆที่จะจัดสรางขึ้นเปนพิพิธภณัฑถาวรแลวอพวช.ยังจะมีพิพิธภณัฑเคลื่อนทีแ่ละพิพิธภณัฑช่ัวคราว
การเสริมงานนี้อีกดวย 

2. แผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อเปนสื่อนําความรูไปสูเยาวชนและประชาชนในเขตภูมิภาคพิพิธภัณฑใน ภูมิภาค
นี้ นอกจากเปนศูนยรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลวยังแสดงถึงพัฒนาการที่เกิดจากภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นดวย มี 3 แหง
ดวยกัน  
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 - พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม พายัพ อพวช.ไดประสานกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม องคการสวนสัตวและจังหวัดเชียงใหม
ในการใชพื้นที ่
           - พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม อีสาน อพวช. ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ของกองบิน 1จังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ประมาณ 37 ไร 
           - พิพิธภณัฑวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ทักษิณ กําหนดจัดสรางที่จังหวัดสงขลาโดยไดประสานกับเทศบาลเมืองหาดใหญในการใช
พื้นที ่

 4.  
 

   ําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศน เปนเรื่องที่เพิ่งไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินการขึ้นในเมืองไทย ดังนั้น 
เพ ติ จึง
กํา

แนวทางการดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทศัน162 

  การด
ื่อเปนการสรางความเขาใจทั้งที่เกี่ยวกับความคิดและวิธีการดําเนินงาน สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชา
หนดแนวทางการดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศนขึ้น ดังนี้  

 ความหมายของคําวา "หอวัฒนธรรมนิทัศน" 

 
ักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดขึ้นเพื่อการ
รงกัน จึงไดกําหนดความหมายของคําวา "หอวัฒนธรรมนิทัศน" 

 
รับดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

"Hall" 
ารดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่เกิดจากการสั่งสม เลือกสรร ปรับปรุงแกไข จนถือวา

เปนส่ิงดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดลอม สามารถสืบสาวความเปนมา เพื่อใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจ

อวัฒนธรรมนิทัศน" จึงหมายถึง อาคารหรือสถานที่จัดแสดง 
องสังคมใดสังคมหนึ่งหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ตั้งแตอดีต

รางความรู ความเขาใจ ความ
มูลพื้นฐานในการนําวิถีการ

ในความคิดสากลหอวัฒนธรรมนิทัศน (Cultural Exhibition Hall) ตรงกับความหมายภาษาอังกฤษวา 

คําวา "หอวัฒนธรรมนิทัศน" เปนคําที่สําน
ดําเนินงานวัฒนธรรม ดังนั้น เพื่อใหเขาใจต
ดังนี้ 
หอ หมายถึง เรือน อาคาร หรือสถานที่ซึ่งใชสําห

วัฒนธรรม หมายถึง วิถีก

 
รวมกัน ตลอดจนสามารถสืบสาวความเปนมาเพื่อสามารถเปนพื้นฐานในการประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
ตอไปในปจจุบันได ตรงกับภาษาอังกฤษวา "Culture" 

  นิทัศน  หมายถึง การจัดแสดง การนําเสนอ ตรงกับภาษาอังกฤษวา "Exhibition"  

  

     จากพื้นฐานความหมายของศัพท ทั้ง ๓ คํา "ห
หรือนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตข
จนถึงปจจุบัน และที่จะเปนไปในอนาคต โดยมุงหมายใหเปนแหลงกลางในการส
รัก และความภาคภูมิใจในวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมหรือชุมชนนั้น และเปนขอ
ดําเนินชีวิตเหลานั้นมาปรับใชอยางมีคุณภาพในสังคมปจจุบัน 

  
     
"Mankind" 

 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ในการสนับสุนการจัดตั้ง และดําเนินงาน
หอวัฒนธรรมนิทัศน  

  

องงาน       โดยที่งานวัฒนธรรม เปนงานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของทุกคนในชุมชน หรือในสังคมนั้น ทําใหธรรมชาติข

                                                 
162 ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/oncc/html/dep_cul3.html 
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 วัฒนธรรมเปนงานของทุกคนทุกฝาย ในชุมชนเพื่อในสังคมนั้น ที่จะตองเขามามีสวนรวมอยางสําคัญในการ

ดํ
เปนเรื่องที่ทองถิ่นจะตองเปนผูดําเนินการดวยตนเอง โดยที่ทุกคนทุกฝายจะตองเขามารวมกันรับผิดชอบ
ดําเนินงานตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

าเนินงาน ดังนั้นในการดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศน ซึ่งเปนหนึ่งในการดําเนินงานวัฒนธรรมของทองถิ่น จึง

มี
นโยบายหลักในการสงเสรมิและสนับสนุนการจัดตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศนดังนี้ 

  
ําคัญ คือ ใหทองถิ่นรับผิดชอบและบริหารงานตาง ๆ ดวย

ตนเอง ไดแก การกอสราง การจัดหาอาคารสําหรับจัดแสดง การบริหารโครงการ การระดมสรรพกําลังในการหา

ิหารและการจัดการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดพิมพ

๒.๑ การดําเนินงานหอวัฒนธรรมนิทัศน มีหลักการส

รายได และแนวทางในการดําเนินงานใหม่ันคงถาวรตอไปในอนาคต  

  
๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่ใหความชวยเหลือในเชิงวิชาการ วิธีการในการ
นําเสนอ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหความรูในเชิงการบร
ส่ือส่ิงพิมพบางประเภทตามความเหมาะสม  

 เนื้อหาที่จะจัดแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน  
นินชีวิต

 

  ซึ่งจะมีเฉพาะทองถิ่นหรือชุมชนนั้น เชน จังหวัดพะเยามีจุดเดน คือ กวานพะเยา หรือจังหวัดเชียงราย มี

  
ชิง

มเนียมประเพณี ศิลปะ เปนตน 
 ๆ ในเชิงวัฒนธรรม

ุ 

  

าง
ฑศิลปะ (Museum of Art) ซึ่งจะมุงเนนการจัดแสดงศิลปะวัตถุเปนสําคัญ  

  
จากความหมายของวัฒนธรรมดังกลาวมาแลวขางตน ดังนั้นเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีการดําเ
ของทองถิ่นในทุกดาน การจัดหอวัฒนธรรมนิทัศนจึงควรประกอบดวยโครงสรางเนื้อหาหลักอยางนอย ๔ เรื่อง
คือ  
๓.๑ บทนํา (Highlight) เปนสวนจัดแสดงเรื่องราวที่เปนจุดเดนของสังคม หรือชุมชนที่จะจัดตั้งหอวัฒนธรรม
นิทัศน 
จุดเดน คือ การประทับรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนเชียงราย พ.ศ.
๒๕๒๕ เปนตน  
๓.๒ มานุษยวิทยา (Anthropology) เปนสวนจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเปนมนุษยทุกดานทุกสาขาในเ
วัฒนธรรม เชน ภาษา การแตงกาย ความเชื่อ ขนบธรร

  
๓.๓ ชาติพันธุวิทยา (Ethnology) เปนสวนจัดแสดงเรื่องราวเฉพาะของกลุมชนตาง
เปรียบเทียบ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและยอมรับซ่ึงกันและกัน 
๓.๔ ธรรมชาติวิทยา (Natural History) เปนสวนจัดแสดงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ธรรมชาติ สัตว พืช แรธาต
เปนตน  
นอกจากนี้ ยังสามารถจัดแสดงเรื่องราวที่เปนเอกลักษณสําคัญและเกี่ยวพันกับวิถี การดําเนินชีวิตเฉพาะของ
ทองถิ่น หรือสังคมนั้นดวยก็ได  

  

  
จะเห็นไดวาเนื้อหาการจัดแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน จะเนนวิถีการดําเนินชีวิตของทองถิ่นนั้น ซึ่งจะแตกต
กับพิพิธภัณ

 องคประกอบการจัดตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน 
เนื่องจากการจัดตั้งหอวัฒนธรรมน

  
ิทัศนเปนงานของทองถิ่น ดังนั้นองคประกอบหลักในการจัดตั้งหอวัฒนธรรม

  ๔.๑ ชุมชนหรือทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย สถาบัน องคกร เอกชน ฯลฯ เห็นความสําคัญในการจัดตั้งหอ

นิทัศนจึงขึ้นกับความพรอมของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นเปนสําคัญ ไดแก  
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 วัฒนธรรมนิทัศน สําหรับเปนแหลงในการศึกษาคนควา ประวัติความเปนมาของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นและ

เหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งตองมีความรู ความเขาใจความเปนมา วิถีชีวิต ภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมของทองถิ่นของตนเองเปนอยางดีดวย 
๔.๒ ความรวมมือจากผูนําของแตละทองถิ่นที่จะเปนหลักในการดําเนินงานหอวัฒน-ธรรมนิทัศนใหประสบ
ผลสําเร็จ เชน จังหวดัพะเยามีพระธรรมวิมลโมลี เจาอาวาสวัดศรีโคมคํา หรือจ

  
ังหวัดเชียงราย มีผูวาราชการ

เต็มใจในการเปนสวนหนึ่งของการเริ่มตนจัดหอวัฒนธรรมนิทัศน 
ะสานตอไปในอนาคต  

จังหวัด (นายคํารณ บุญเชิด) เปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อสามารถโนมนําใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวม
ตั้งแตแรกเริ่มจนกระทั่งเสร็จส้ินสมบูรณ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยแรงศรัทธา ความรักและบารมีของตัวผูนํา
เปนสําคัญ  

  

๔.๓ ความรวมมือจากชุมชน เพื่อระดมความคิด ระดมสรรพกําลัง และระดมทรัพยากร ในการจัดตั้งหอ
วัฒนธรรมนิทัศนใหประสบผลสําเร็จ เชน การจัดหาขอมูลทางวิชาการ การจัดหาทุน การบริจาคศิลปวัตถุจาก
ประชาชน ที่เกิดขึ้นดวยความเขาใจและความ
ซึ่งจะมีคุณคาทางจิตใจแกผูเริ่มดําเนินการหรือที่จ

 วิธีการในการเตรียมจัดตั้งหอวัฒนธรรมนิทศัน  
การเตรียมการจัดตั้งหอวัฒนธรรมนิทัศน อาจจะมีวิธีการไดดังนี้  
๕.๑ 

  

  
ระดมความคิดเพื่อหาขอมูลเชิงวิชาการ สําหรับจัดแสดงในหอวัฒนธรรมนิทัศน เชน จัดประชุมสัมมนา, 

  
ั้ง

าคต 

จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูลทางวิชาการ เปนตน  
๕.๒ จัดหาแหลงงบประมาณในการดําเนินงาน  
๕.๓ เตรียมการในเชิงการบริหารและการจัดงานเพื่อใหการดาํเนินงานของหอวัฒนธรรมนิทัศนเปนไปดวยดีท
ในปจจุบันและอน

  

 แนวทางในการบริหารและการจัดการ  
การบริหารและการจัดการ นับเปนหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของการดําเนินงานหอวัฒ

  
นธรรมนิทัศน ให

  
เปด-ปด, งานดานธุรการ สารบรรณ 

  
รในการบริหารหอวัฒนธรรมนิทัศน เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่ โดย

า  

าง ๆ 
เชน เทคนิคการนําชม เทคนิคการจัดเก็บและดูแลเอกสาร วัตถุ เทคนิคการจัดนิทรรศการ เทคนิคการใชและ

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งจะมีประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้  
๖.๑ การบริหารทั่วไป เปนการจัดการบริหารในภาพรวม เชน กําหนดเวลา
การบริหารงานบุคคล พัสดุ เปนตน  
๖.๒ วิธีกา
อาจจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ เชน  

• คณะกรรมการที่ปรึกษ

  • คณะกรรมการบริหาร  
• คณะทํางานฝายตาง ๆ  

  
ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหอวัฒนธรรมนิทัศนใหกาวหนาทันสมัย ทันตอความ
เปล่ียนแปลงของทองถิ่น  

  ๖.๓ การพัฒนาบุคลากรและฝกอบรมผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการทํางานในหอวัฒน-ธรรมนิทัศนในเรื่องต
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ยาวชน 

 รับสมัครจากมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ โรงเรียน หรือ

  
.๑ การจัดกิจกรรมในเชิงวิชาการ เพื่อใหหอวัฒนธรรมนิทัศนมีความเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง และมี

  ทยและชาวตางประเทศ มาชมหอวัฒนธรรมนิทัศน โดย
ระสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ผลิตส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนตน  
๖.๔ การจัดอาสาสมัครนําชม เพื่อเสริมความรูความเขาใจใหแกผูเขาชมนิทรรศการโดยเฉพาะเด็กและเ
การจัดอาสาสมัครดําเนินการไดหลายวิธี อาทิเชน
ขาราชการที่เกษียณอายุแลว แตยังคงตองการที่จะทําประโยชนใหสังคม เปนตน  
๖.๕ การจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิหอวัฒนธรรมนิทัศน เพื่อใหสามารถนําเงินดอกผลมาใชในกิจกรรมของหอ
วัฒนธรรมนิทัศน ทั้งนี้ โดยการรณรงคหาทุน หรือโดยการรับบริจาค หรือโดยวิธีการอื่น ๆ  
๖.๖ การจัดกิจกรรม แบงไดเปน ๒ ลักษณะ ไดแก  

• ๖.๖

  

  
ชีวิตชีวา เชน จัดประชุมสัมมนา สาธิต การแสดง การประกวด การแขงขัน เปนตน  

• ๖.๖.๒ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขาหอวัฒนธรรมนิทัศน เชน การจําหนายของที่ระลึกที่มีคุณคา
สําหรับผูมาเยือน การจัดมุมเคร่ืองดื่ม การจัดพิมพเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย เปนตน  

๖.๗ การประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูดใหคนทั่วไปทั้งชาวไ
อาจจะจัดระบบลูกคาสัมพันธ การติดตอกับบริษัททัวรตาง ๆ การป
จัดทําสัญลักษณ หรือแผนที่ชี้นําใหเขาชม เปนตน 

 บทสรุป 

  
งถิ่นตางๆ มีแนวโนมและมีความตองการที่จะศึกษาและเก็บรวบรวมมรดกทาง

ไดเห็นถึงประวัติความเปนมา และภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ส่ังสม

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอวัฒนธรรมนิทัศน นับเปนมิติใหมในการดําเนินงานดานวัฒนธรรมยุคโลกไรพรมแดน (Globalization) 
ปจจุบันประชาชนในทอ
วัฒนธรรมของตนเอง เพื่อส่ือใหคนทั่วไป
และสืบทอดมาเปนระยะเวลาอันยาวนานเชนเดียวกับนานอารยะประเทศที่ไดดําเนินการเรื่องดังกลาวอยาง
จริงจัง 

 

นอกจากนี้ในอนาคตประเทศไทยจะเปนศูนยรวมทางดานการพาณิชยและการคมนาคมจากทั่วโลก หอ
วัฒนธรรมนิทัศนจะเปนชุมทางการคมนาคมทางวัฒนธรรมที่จําเปนและสําคัญที่สุด ซึ่งมีความจําเปนตอง
ชวยกันดําเนินการใหเกิดขึ้น เพื่อตอบสนองโลกยุคไรพรมแดนในมิติทางดานวัฒนธรรม 



 
 
5. พิพิธภ

       ในชวง กับสํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร ในโครงการ
พิพิธภัณฑทองถ ุ
บางกอกนอย  และเข เขามาจัดทํา
พ ิธภัณฑทองถ ซึ่ง
 

       วันแรก
คนบรรยาย
วิทยากรทา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานพิพิธภัณฑ นักเขียน ซึ่งก็ให
ความรูเ ปนมาของเขตสัมพันธวงศ เรื่องราวของชาวจีนในยานนี้ที่โยกยายมาจากบริเวณที่สราง
พระบรมมหาราชวัง ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๑ ทําการคาจนเจริญรุงเรืองกลายเปนแหลงเศรษฐกิจคาขายทองคํา อาหารการกิน
แหลงใหญท

       ในชวง า 
ตลาด ตึกร
เสนทางไหน ึง
ความเปนม ั้นๆ ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  สถานที่เที่ยวชมก็จะตางกันไปในแตละทองถิ่น 

       พิพิธภ  
อิสลาม ไทย ดกันมาถึงอาจารยวรา
ร สุรวดี ซึ่งผูกพันกับบานหลังนี้มากจนไมอยากจะขายใหคนอื่น จึงบริจาคทั้งบานและสิ่งของภายในบานเปนพิพิธภัณฑ
าวบางกอก ใหกรุงเทพมหานครเปนผูดูแล  พิพิธภัณฑที่จะสรางใหมก็อยูภายในบริเวณบานหลังนี้ 

     ในชวงบายจัดใหมีการเดินชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมหลากหลายในเขตบางรัก เชนชมโบสถคริสตที่โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ัสยิดฮารูณ ศุลกสถาน ฯลฯ เดินกันจนเหนื่อยลา แตก็คุมคาที่ไดเห็นวิถีชีวิตของชุมชนนานาชาติจริงๆ  

     พิพิธภัณฑทองถิ่นเขตบางกอกนอย จัดกิจกรรมที่ศาลากาญจนาภิเษก วัดระฆังโฆสิตาราม บางกอกนอย เปนแหลง
ุมชนโบราณตั้งแตกอนสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวบานสวนใหญทําสวนทุเรียน สม เงาะ หมากพลูฯ ตั้งชุมชนอยูริมน้ํา
าพระยาสายเดิม  บางกอกนอยยังเปนแหลงรวมศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากโบราณ ทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังตั้งแต
มัยอยุธยา – ลพบรีุ รัตนโกสินทรที่ปรากฏตามวัดตางๆ เชนวัดสุวรรณาราม วัดไชยทิศ  

ณัฑทองถิ่นกรงุเทพฯ 
 

พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพฯ (วรสารเมืองโบราณ) 
วัน Saturday 26 Jun 04 @ 17:34 

หัวขอ: ชุมชนพิพิธภัณฑ 

ปลายเดือนกันยายน ๒๕๔๖ ไดมีโอกาสรวมกิจกรรม
ิ่นกรงเทพมหานคร  ซึ่งแรกเริ่มจัดใหมีใน ๔ เขตนํารองดวยกัน ไดแก เขตสัมพันธวงศ  เขตบางรัก  เขต

ตบางขุนเทียน  โดยทางสาํนักสวัสดิการสังคมเรียกประมูลจากบริษัทฯ ตางๆ ที่เสนอ
ิพ ิ่น บริษัทแฟมิล่ี ครีเอชั่นส จํากัด เปนผูประมูลไดในครั้งนี้ 

ของการรวมกิจกรรม เริ่มจากเขตสัมพันธวงศ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เปนบรรยากาศแบบจีน ทั้ง
 ซึ่งเปนผูอํานวยการเขตสัมพันธวงศ และผูสนใจเขารวมงาน ซึ่งก็มีทั้งผูที่อยูในเขตนี้ และจากตางเขต สวน
นอื่นๆ ก็เปนผูมีความรูจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งจาก

กี่ยวกับความเ

ี่ใครๆ รูจักในนามของไชนาทาวนเมืองไทย 

บายมีกิจกรรมตามรอยประวัติศาสตร ตามเสนทางตางๆ ดวยการพาเดินชมโบราณสถาน วัดวาอาราม ศาลเจ
ามบานชองทั้งในเยาวราช เจริญกรุง ตลาดนอย ทรงวาด มีใหเลือกไปไดหลายเสนทางขึ้นอยูกับวา ใครชอบไป
 ผูจัดเรียกกิจกรรมนี้วา ตะลอนทั่วทองถิ่น กิจกรรมในแตละเขตจะมีเขตละ ๒ วัน เรื่องที่บรรยายครอบคลุมถ
าของชุมชนน

ัณฑทองถิ่นเขตบางรัก จัดกิจกรรมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก  บางรักเปนยานชุมชนนานาชาติ มีทั้งฝรั่ง จีน
  ที่จริงในเขตบางรักนี้ก็มีพิพิธภัณฑ คือ พิพิธภัณฑชาวบางกอก ซึ่งเปนบานเกาที่ตกทอ
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       นอกจากนี้ อาชีพทําขันลงหิน บานบุ ที่ตกทอดมาถึงปจจุบัน ก็ทําใหใครๆ รูจักบางกอกนอยเปนอยางดี มะตูมเชื่อม

ที่หารับประทานไดไมงายนัก 

       พิพิธภัณฑทองถิ่นเขตบางขุนเทียน จัดกิจกรรมที่หอประชุมโรงเรียนวัดเลา บางขุนเทียน มีคลองดานเปนคลองสาย
ประวัติศาสตรที่หลอเล้ียงผูคนทั้งช อรอย ชื่อเสียงโดงดัง  ปจจุบัน
เริ่มมีการฟนฟูขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหายไป
       ชาวสวนทานหนึ่งกลาววา อีกไมกี่ปก็คงจะไ อีกครั้ง 

ม

รมประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปญญาอันมีคาของคน
กรุงเทพมหานครยอมสูญสลายไปตามกาลเวลา หากเราไมสรางสํานึกใหเกิดความรักความภาคภูมิใจและหวงแหน

อรอยๆ จากตรอกมะตูมก็เปนของหวาน

าวมอญ ชาวไทย  เดิมในเขตนี้มีสวนสมบางมดรสหวาน
จากทองตลาดนานนับป  

ดทานสมบางมดกันใหอรอย

       ตะลอนทัวรทองถิ่นชวงบาย มีทั้งพาชมสวนสมบางมด ชมศูนยศิลปวัฒนธรรมมอญ  วันรุงขึ้นคณะผูจัดพาลองเรือช
วิถีชีวิตชาวบางขุนเทียน ชมวัดเกาแกหลายวัดในยานนี้ เชน วัดนางนอง วัดราชโอรส วัดไทร  

       ในภาวะที่สภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนนี้ ศิลปวัฒนธร
ใน
ทองถิ่นที่ตนอาศัยอยู  การสรางพิพิธภัณฑทองถิ่นจึงเทากับเปนการรวบรวมขอมูลดานตางๆ ทั้งประวัติความเปนมา 
สามารถบอกเลาเรื่องราวของทองถิ่น โดยเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ กลุมคน ชุ อ

ีวิตอยูจิรงในทองถิ่นนั้นๆ ดวย จากประวัติศาสตรอันยาวนานของ

 

 

มชน วัฒนธรรมประเพณี เพื่
เปนแหลงความรูใหคนในทองถิ่นและผูคนที่สนใจไดเขามาศึกษา ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวแลว ยังเปน
การกระตุนจิตสํานึกใหผูคนชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นอีกดวย 

       เนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑคงไมจํากัดอยูแตโบราณวัตถุ ส่ิงของเครื่องใชของเกาๆ ภาพเกา เรื่องราวความเปนมาของ
ทองถิ่นเทานั้น แตคงจะรวมถึงวิถีชีวิตของผูคนที่ดําเนินช
กรุงเทพมหานคร ไดส่ังสมภูมิปญญาความรู วัฒนธรรมประเพณีของผูคนในทองถิ่น 

ปราณี กลํ่าสม 

ที่มา: http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=print&sid=12 
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ภาคผนวกของภาคที่ 2 บทที ่2 : ขอคิดในเรื่องนโยบายการเขาชม 
 
1. สมาคมเพือ่นพิพธิภัณฑสถานลูฟร 
 
การสมัครเปนสมาชิกของสมาคมฯ แบงไดเปนสามแบบคือ การสมัครแบบรายบุคคล การสมัครเปนแบบหมูคณะและการ
สมัครแบบบริษัท 
 
1. 1. การสมคัรเปนรายบคุคล 

 
การสมัครแบบรายบุคคลยังแบงยอยออกเปนสามแบบ ราคาคาสมัครจะแตกตางกันไปตามผลประโยชนที่จะไดรับ 
 

ชนิด ราคา ตอ ป สมัครแบบคู (สองคน) สมัครแบบครอบครัว 

ADHÉRENT 50 ยูโร 75 ยูโร +25 ยูโรตอคน 
SOCIÉTAIRE 100 ยูโร 150 ยูโร +50 ยูโรตอคน 
BIENFAITEUR 650 ยูโร 750 ยูโร +100 ยูโรตอคน  
 
  1.1.1. ผลประโยชนรวมกันของ บบ 
 
สําหรับพิพิธภัณฑ

o เขาชมสวนจัดแสดงถาวรและนิทรรศการชั่วคราวฟรี 
o สามารถใชทางเขาที่จัดเตรียมไวพิเศษแกสมาชิก 
o ไดรับจดหมายขาวจากสามาคมทุกไตรมาสและโปรแกรมกิจกรรมของพิพิธภัณฑลูฟร 
o ไดรับสวนลด 25 ถึง 30 % สําหรับสัมมนา ชมการแสดงและภาพยนตรของหอประชุมของพิพิธภณัฑ 
o ไดรับสวนลด 5 % สําหรับหนังสือและของที่ระลึกที่ผลิตโดยสมาพนัธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่จําหนายใน

บริเวณพิพิธภัณฑ 
o ไดรับสวนลด 10 % ในสวนอาหารในบริเวณพิพิะภัณฑและรานอาหาร Le Grand Louvre (ที่มีชื่อเสียงในการจัด

เมนูใหสอดคลองกับเมนูในอดีต บางครั้งเปนเมนูแบบเดียวกับในภาพเขียนในคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑ) 
o สามารถเชิญเพื่อนเขาชมฟรีไดหนึ่งทาน ในทุกวันพุธและวันศุกรตั้งแต เวลา 18 นาฬิกาเปนตนไป 

สมาชิกทั้งสามแ

ลูฟร : 

 
พิพิธภัณฑเดอลาครัวซ 

o สามารถเขาชมพิพิธภัณฑ เดอลาครัวซไดฟรีทั้งสวนจัดแสดงถาวรและชั่วคราว 
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พิพิธภัณฑอื่นๆ 

o ไดราคาอัตราพิเศษสําหรับการสมัครสมาชิก บัตร Carte blanche ของพิพิธภัณฑดอรเซย และบัตรสมาชิก
ประจําปของศูนยศิลปะปอมปดู 

o ไดอัตราพิเศษใ อื่นๆ รวมทั้ง
พิพิธภัณฑ

นกาซื้อบัตรเขาชมสวนจัดแสดงถาวรและชั่วคราวของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ของเอกชนอละองคกรการปกครองสวนทองถิ่นบางแหง  

ผลประโยชนอื่นๆ  
 Revue du Louvre และ หนังสือพิมพ Petit Journal des grandes 

expositions 

ษสําหรับการเขาชม Studio-Théâtre de la Comédie-Française (galerie du Carrousel) 

o ราคาพิเศษสําหรับการสมัครสมาชิกนิตยสาร

o ไดรับสวนลด  5 % ในรานหนังสือของพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมของเทศบาลเมืองปารีส  
o ราคาพิเศ

 
 
  1.1.2. ผลประโยชนพิเศษตามชนิดของการสมัครเปนสมาชิก 
 

 แบบ Adhérents 
รับสวยลดในการเขา น) ในกา วในหัวขอที่เ ธภัณฑ

ิลป Grand P
 

o
ได ชม (ตั้งแต 13 รเขาชมนิทรรศการชั่วครา กี่ยวกับคอเลคชั่นของพิพิ
ลูฟร ที่ หอศ alais 

o แบบ Sociétaires 
เขาชมนิท คราวในหัวขอที่เกี่ย คชั่นของพิพิธภัณฑลูฟร น) ที่ หอ
ศิลป Grand Palais 

ง Napoléon และนิทรรศการแนวเอกสาร 
(expositions-dossiers) ของพิพิธภัณฑลูฟร 

ารวมสัมมนา ที่มีภัณฑารักษของพิพิธภัณฑเปนแขกรับเชิญ ณ หอประชุม 

- รรศการชั่ว วกับคอเล ไดฟรี (ตั้งแต 13 

- ไดรับเชิญในพิธีเปดเงินนิทรรศการชั่วคราวในสวนจัดแสด

- ไดรับเชิญในการเข
พิพิธภัณฑลูฟร  

o แบบ Bienfaiteurs 
- เขาชมนิทรรศการชั่วคราวทุกชุดที่จัดโดยสมาพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดฟรี ที่หอศิลป Grand 

หอประชุม 
พิพิธภัณฑลูฟร 

ตตาล็อกนิทรรศการตางๆที่จัดขึ้นใน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และหอศิลป Grand Palais 

Palais โดยไมตองตอคิว 
- ไดรับเชิญในเงินเปดนิทรรศการในหัวขอที่เกี่ยวกับคอเลคชั่นของพิพิธภัณฑลูฟรที่ หอศิลป Grand 

Palais 
- ไดรับเชิญในพิธีเปดเงินนิทรรศการชั่วคราวในสวนจัดแสดง Napoléon และนิทรรศการแนวเอกสาร 

(expositions-dossiers) ของพิพิธภัณฑลูฟร 
- ไดรับเชิญในการเขารวมสัมมนา ที่มีภัณฑารักษของพิพิธภัณฑเปนแขกรับเชิญ ณ 

- ไดรับแค
       ที่ผลิตโดยสมาพันธพิพิธภัณพสถานแหงชาติ จํานวน 5 เลม 
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- ไดรับบัตรสมาชิก Carte blanche ของพิพิธภัณฑดอรเซยฟรี 

พิเศษที่จัดขึ้นโดยสมาคมเพื่อนพิพิธภัณฑลูฟรในพิพิธภัณฑตางๆ  
- ไดรับสิทธิพิเศษในการเปนสมาชิกนิตยสาร Revue du Louvre ฟรี 
- ไดรับเชิญในการเขาเยี่ยมชมรอบ

 
 

ูคณะ 
 
การสมัค ณะจะไดรับอัตราคาสมากชิกราคาพิเศษ เชน อาจจะสมัครในนามของสมาคม เพื่อสมาชิของหรือ
สภา
 
ลประโยชนที่จะไดรับนั้นเชนเดียวกับการสมัครเปนสมาชิกแบบรายบุคคล 

1.2 . การสมัครเปนหม

รเปนแบบหมูค
ผูแทนบริษัท สําหรับบุคคลากรของบริษัท... 

ผ
 
การสมัครแบบหมูคณะแบงออกเปน สอง แบบคือ 
 
แบบ ราคาการสมาชิกแบบเดี่ยว ราคาการสมาชิกแบบคู 
ADHÉRENT 40 ยูโร (ราคาเต็ม 50 ยูโร) 60 ยูโร (ราคาเต็ม 75 ยูโร) 
SOCIÉTAIRE 80 ยูโร (ราคาเต็ม 100 ยูโร) 120 ยูโร (ราคาเต็ม 150 ยูโร) 
 
1.3 .การสม
 
เปนระบบการ าช ั้ง ล
รูปแบบนี้ บริษัทสา อนภาษีนิติบุคคลได 
 
ราคาคาสมัครสําหร  � ตอป  
 
ผลประโยชน

o ไดรับบัตร มบริษัท ซึ่งสมามรภเขาชมสวนจัดแสดงถาวรและนิทรรศการชั่วคราวของ
พิพิธ

o ไดรับบัตร มีการระบุชื่อ) จํานวน 50 ใบ สําหรับการเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร 
o ไดรับ ตร

พิพิธภัณ
 
 
 
 
 

ัครในรูปบรษิทั 

สม ิกสําหรับบริษัทเอกชนตางๆที่ตองการ ประชาสัมพันธบริษัทท ภายนอกแ ะภายใน การสมัครสมาชิใน
มารถนําเงินคาสมัครสมาชิกไปใชในการลดหย

ับบริษัทคือ   3100

  

สมาชิกจํานวน 2 ใบในนา
ภัณฑลูฟร 

ผาน (ไม
บั ผาน (ไมมีการระบุชื่อ) จํานวน 10 ใบ สําหรับการเขาชมนิทรรศการชั่วคราวทุกชุดที่จัดโดยสมาพันธ

ฑสถานแหงชาติที่หอศิลป Grand Palais 

229 
 



 
 
 
 

 
2. บัตรเยาวชนของพพิิธภัณฑลฟูร (Louvre jeunes ) 

สําหรับเยาวชนอายุตํ่ากวา 26 ป163 (ไมวาจะเปน

• สมาชิกแบบรายบุคคล 15 ยูโร/ป (นับตั้งแตวัน

• สมาชิกแบบเปนกลุม 11 ยูโร/ป/คน (สําหรับผูแทน
ของกลุม และเพื่อนในกลุมที่มีอายุไมเกิน 26 ปจํานวน 
9 คน ใชไดจนถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป ไมวาวัน

นวันใดก็ตา

  

ะนิทรรศการชั่วคราวของพิพิธภัณฑลูฟ พิพิธภัณฑอูแจน เดอลาครัว โดยไมจํากัดจํานวน
มีทางเขาพิเศษ ประตู Richelieu และประตูสิงโต สําหรับสมาชิก 

ไขดังนี้   
- ในสวนนิทรรศการชั่วคราวในชั่ว 15 แรกภายหลังการเปดอยางเปนทางการ 

ิทรรศชั่วคราว ทุกวันพุธและวันศุกรในชั่วการชมตอนเย็น (ตั้งแต 18 น-
21.45 น) 
ไดอัตราราคาพิเศษสําหรับการเชา Audio Guide 2 เครื่อง 

บริการอ

ัณฑทุกวันศุกรในชวงเวลาเขาชมชวงเย็น 
• การเยี่ยมชมคอเลคชั่นถาวรและการเยี่ยมชมแบบคนพบ (visites-découvertes)  

วนลดและราคาพิเศษสําหรับ 
                                              

 

นักศึกษาหรือไมก็ตาม) 

สมัคร) 

 

สมัครจะเป ม)164 

ผลประโยชน

• เขาชมคอเลคชั่นถาวรแล
ครั้งและไมตองตอคิว โดย

• จัดสงขาวสารกิจกรรมตลอดทั้งป 
• สําหรับบุคคลที่มากับสมาชิก จะสามารถเขาชมโดยไมเสียคาเขาชมตามเงื่อน

- ในสวนคอเลคชั่นถาวรและน

- 
• นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรมแกรมกิจกรรมพิเศษอื่นๆสําหรับสมาชิก 

ื่นที่ไมเสียคาใชจาย 

• สามารถเขาชมกิจกรรมที่จัดโดยหอประชุมของพิพิธภ

ส
   

3 โดยปรกติเยาวชนอายุนอยกวา 18 ปไมเสียคาเขาชม 
4 การที่จํากัดวันหมดอายุเปนวันที่ 30 กันยายนเพราะในฝรั่งเศล ปการศึกษา จะเริ่มในเดือนตุลาคมและจบในเดือนกันยายน 

16

16
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• กิจกรรมตางๆที่จัดโดยพิพิธภัณฑ 
• กิจกรรมตามโปรแกรมของหอประชุม 
• สําหรับเขาชมหรือเขารวมกิจกรรมของสถาบันทางวัฒนธรรมที่เปนพารเนอรกับบัตร  
 สวนลด 5% สําหรับหนังสือ โปสเตอร โปสการด...และมัลติมีเดีย รวมทั้งสวนลด 10% สําหรับเครื่องประดับและ

•
 ณพิพิธภัณฑ 

บัตรเยาวชนนี้ยังสนับสนุนการสรางสรรรวสมัยดวย โดยในแตละฤด  
jeunes เชน ในปนี้ ชางภาพ Patrick Faigenbaum เปนศิลปนรับเช

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

•
รูปหลอจําลอง 

 สวนลด 5% ในราน Virgin สาขาพิพิธภัณฑลูฟร 
• สวนลด 10% ในรานอาหาร รานกาฟของพิพิธภณัฑและรานอาหารอื่นในบริเว

ูกาล ศิลปนรวสมัยจะเปนผูออกแบบ บัตร Louvre
ิญ
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เอกสารอางอิง 
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บทโครงการพพิิธภัณฑฯ ดู เก บรองล่ี 
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