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บทคัดย่อ
การวิจั ย เรื่ อง การจั ดการพิพิธ ภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่ งเรียนรู้ : กรณีศึกษา พิพิธ ภัณฑ์
การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุ หลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการศึกษา
เพื่อศึกษาการจัดการพิพิภัณฑ์ในสถานศึกษา เพื่อนารูปแบบการจัดการมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่มีข้อจากัดทางด้านงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์
ผลการสารวจ พบว่า พิพิธภัณฑ์ทั้ง 2 แห่ง มีการจัดการที่คล้ายคลึงกัน คือ สถานที่ตั้ง ที่อยู่ในอาคาร
ประวัติศาสตร์เช่นกัน วัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจประวัติศาสตร์โรงเรียน การมีส่วนร่วม
ของนักเรียน โดยการจัดตั้งชุมชนพิพิธภัณ ฑ์ งบประมาณที่มาจากสมาคมเป็นหลัก และการบูรณาการกับการ
เรียนในกลุ่มสาระต่างๆ
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การเรียนรู้เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็ก วัยทางาน วัยชรา เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ พัฒนาตนไม่ให้หยุดนิ่ง ความอยากรู้หรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้จะแตกต่างกันไป ปัจจุบันเกิดแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายไม่ได้ถูกจากัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ผู้เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ จากแหล่ง
เรี ย นรู้ ที่ มีอยู่ ร อบตัว กรมสามัญ ศึกษา (2544 : 7) ได้กล่ า วถึงความส าคัญ ของแหล่ งเรียนรู้คือ เป็นแหล่ ง
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรัก การอ่าน การศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นแหล่งส่งเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้
ความคิด วิทยาการและประสบการณ์
“พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ” เป็ น อี ก หนึ่ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ ปิ ด กว้ า งผู้ เ ข้ า ชมไม่ ว่ า จะเป็ น เนื้ อ หา การสร้ า งความ
เพลิดเพลิน การบอกเล่าวิถีชีวิตของกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง นิคม มุสิกะคามะ (2521: 3) ให้ความหมายของ
พิพิธภัณฑสถานเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุอันมีความสาคัญทางวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและความเพลิดเพลิน หมายรวมถึงหอศิลปะ อนุสรณ์
สถานทางประวัติ ศาสตร์ สวนสั ตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ ยงสั ตว์น้าและอื่นๆ ที่ จัดแสดง
พิพิธภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุเท่านั้น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์,2548: 28) ทรงให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์ คือ การเล่าเรื่องราว
ชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่ให้คนกลุ่มอื่นได้รับรู้ และกระบวนการเล่าเรื่องนี้ทาให้สมาชิกชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วมกันทบทวนเรื่องราวความรู้จากอดีต และนามาเป็นกาลังสาคัญสาหรับปัจจุบันและอนาคตต่อไป
บทบาทหน้ า ที่ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ นิ ค ม มุ สิ ก ะคามะ (2521: 8-9) กล่ า วว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบของ
พิพิธภัณฑสถานในปัจจุบัน คือ การบริหารด้านการศึกษาและความเพลิดเพลิน เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่บริการ
การศึกษาแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่เป็นการศึกษาด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่การบรรยายหรือการอ่าน
เป็ น การศึกษาด้ว ยการวิเคราะห์ ปัญหา ด้ ว ยเหตุผ ลจากหลักฐาน แนวโน้มในการบริห ารพิพิธภัณฑสถาน
สมั ย ใหม่ จึ ง อยู่ ที่ วิ ธี ก ารบริ ก าร การศึ ก ษาของประชาชนในรู ป ของกิ จ กรรมการจั ด แสดง หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” การบริการทางการศึกษาในพิพิธภัณฑสถานจะได้ผลขึ้นอยู่กับประชาชนที่แวดล้อม
พิพิธภัณฑสถานเป็นส่วนสาคัญที่สุด ด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑสถานที่ดีควรคานึงถึงประชาชนในระดับต่างๆ เช่น
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ คือ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา การให้บริการวิชาการด้ านศิลปวัฒนธรรม และศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ชุมชน สังคม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
โครงสร้างการบริหารงานของสถาบันฯ ได้มีหน้าที่หลักในการดูแลพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- วิโรฒ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่ง
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
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ในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมีโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ประวั ติศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาคม มศว ได้ จึงมี
ความจาเป็นที่จะต้องศึกษาพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัย
จึงเลือกพิพิธภัณฑ์ประเภทพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาภายใต้หน่วยงานรัฐ วัตถุประสงค์การจัดแสดงเพื่อบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม และที่สาคัญคือมีข้อจากัดในด้านงบประมาณเช่นเดียวกัน ผู้วิจัย
จึงศึกษา พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิริ
นทร์
โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของไทย ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อการสร้างการศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น มีการสอบวัดความรู้
ในพ.ศ.2425 รั ชกาลที่ 5 จึงทรงตั้งโรงเรี ย นขึ้น ณ พระตาหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ต่อมา
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบต้องย้ายที่เรียนเนื่องจากต้ องนาที่ดินในพระบรมมหาราชวังไปทาอย่างอื่น ทา
ให้นักเรีย นกระจัดกระจาขอมาเช่าที่ดิน สร้างโรงเรียนใหม่ บริเวณที่ดินของวัดเลียบ หรือวัดราชบูรณราช
วรวิหาร จึงทาให้โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบได้ย้ายมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน และได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า
“โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย” อาคารเรียนหลังแรกที่สร้างในปี พ.ศ.2454 ชื่อว่า “ตึกยาว” หรือ “ตึกสวน
กุหลาบ” เป็นอาคารสองชั้นยาวตรงตลอดแนวถนนตรีเพชร มีความยาว 198.35 เมตร กว้าง 11.35 เมตร
หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องลอนสีเทา ปัจจุบันตึกยาวได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานด้วย
จากประวัติศาสตร์ที่มีอย่างยาวนานกอปรกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีอายุครบ 120 ปี ในพ.ศ.
2545 จึงมีแนวคิดจั ดตั้ง พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ : พิพิธภัณฑ์โ รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
มี
วัตถุประสงค์เพื่อเก็บของเก่าที่มีคุณค่าภายในโรงเรียนไว้ และเพื่อแสดงให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาได้รู้จักรุ่น
พี่ที่เรีย นมาก่อนได้ทาความดีส ร้างชื่อเสียงให้ กับโรงเรียนอย่างไรบ้าง พิพิธ ภัณฑ์ฯ จึงกาเนิดขึ้นในวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2545 โดยใช้ชั้นล่างของตึกยาวเป็นห้องจัดแสดง
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชปรารภที่จะทานุ
บารุงการศึกษาเล่าเรียนให้เจริญแพร่หลายขึ้นโดยรวดเร็วจึงมีพระบรมราชโองการให้จัดการศึกษาสาหรับ
ราษฎรขึ้น ในช่วงแรกของการจัดตั้งโรงเรียนนั้น ได้อาศัยศาลาการเปรียญภายในวัดเทพศิรินทราวาสเป็นที่
เรียน พ.ศ. 2438 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วร-เดช ทรง
ดาริที่จะสร้างตึกเรียนสาหรับวัดเทพศิรินทราวาสขึ้น เพื่ออุทิศพระกุศลแก่ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระชนนี และเพื่ออุทิศพระกุศลแก่ชายาคือ หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ทรงพระราชทานชื่อ
ตึกว่า “ตึกแม้นนฤมิตร” และได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์”
ด้วยความสาคัญของประวัติการศึกษาไทย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์, โครงการ
เงิ น บริ จ าคเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ และสมาคมนั ก เรี ย นเก่ า เทพศิ ริ น ทร์ (ภาพยนตร์
ประวัติศาสตร์, 2555) ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่ เกีย รติ ภูมิของโรงเรี ย นที่ย าวนาน แนวทางการจัด แสดงจะเป็นลั กษณะพิ พิธ ภัณฑ์ มีชีวิต (Living
Museum) ซึ่ ง สะท้ อ นวิ ถี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นและสภาพการจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น โดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ที่
หลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์
เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
2. เพื่อศึกษากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้การดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นไปยังพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 88 ถนนตรีเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน
เทพศิรินทร์ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชาชนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 2 คน
หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
จานวน 2 คน
ภัณฑารักษ์
จานวน 2 คน
ผู้นาชม โรงเรียนละ 2 คน
รวมเป็นจานวน 4 คน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงศึกษาเนื้อหาตามหลักการพิพิธภัณฑ์ คือ ประวัติศาสตร์
โรงเรียน วัตถุประสงค์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ การบริหารงาน การสงวนรักษาวัตถุ การรักษาความปลอดภัย การ
จัดแสดง การให้บริการ การค้นคว้าวิจัยของพิพิธภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ พฤติกรรมหลังเข้าชม
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
ทฤษฎีการจัดการพิพิธภัณฑ์
- วัตถุจัดแสดง
- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์
- ประเภทการจัดแสดง
- อาคารสถานที่
- เนื้อหาการจัดแสดง
- เทคนิคการจัดแสดง
- เทคนิคการนาชม

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมหลังการเข้าชม
ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
ความรักสถาบัน

- การบริหารงานพิพิธภัณฑ์
- กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์
เป็นแหล่งเรียนรู้
เครื่องมือวิจัย
- เอกสาร, ตารา, บทความ
วิชาการ,ที่คงานวิ
ัย, ตัรวับอย่าง
ประโยชน์
าดว่าจจะได้
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์
1. เกิ ดแนวทางในการจั ดการพิ พิธ ภัณฑ์ ในสถานศึ กษาเพื่ อนามาประยุก ต์ใช้ กับ พิพิธ ภัณ ฑ์ในกลุ่ ม
การสั
เดี-ยวกั
น มภาษณ์
2. ทราบแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจากัด
- แบบสอบถาม
ของงบประมาณ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจั ย เรื่ อง การจัดการพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่ งเรียนรู้ : กรณีศึกษา พิพิธ ภัณฑ์
การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
1.1 ความหมายพิพิธภัณฑ์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมาย สถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง
ๆ ที่มีความสาคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ (2530: 2) ได้แยกคาว่า พิพิธภัณฑ์ มาจากรูปคาและความหมาย
พิพิธ เป็นภาษาบาลีและสันสกฤต แปลว่า ต่างๆ กัน
ภัณฑ์ แปลได้ว่า สิ่งของ เครื่องใช้
พิพิธภัณฑ์ แปลรวมความได้ว่า สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อการชื่นชมและ
ศึกษาหาความรู้ เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นต้น
สถาน หมายถึง สถานที่ แหล่ง ที่ตั้ง ปราการ เป็นคาเติมท้ายสถานที่สาคัญ
สมลักษณ์ เจริญพจน์ (2553: 6)ได้อธิบายความว่า พิพิธภัณฑ์ หรือ Museum นั้น เป็นสถาบันบริการ
และพัฒนาสังคม ที่ตั้งขึ้นอย่างถาวร โดยไม่แสวงหาผลกาไร เปิดกว้างสาหรับสาธารณะ โดยทาหน้าที่แสวงหา
รวบรวม อนุรักษ์ วิจัย สื่อสารและจัดแสดงวัตถุที่เป็นหลักฐานของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดมุ่งหมาย ใน
การเรียนรู้ ให้การศึกษาและเพื่อความเพลิดเพลิน
จิรา จงกล (มปพ: 4) ได้ให้ความหมายว่า รวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย และจัดแสดงสิ่งซึ่งเป็น
หลักฐานมีความสาคัญแก่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้า การศึกษา และความ
เพลิดเพลิน สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งมีชีวิตด้วย ความหมายของ
“Museum” จึงได้กินความไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่สงวนสัตว์น้า และสถานที่อัน
จัดเป็นเขตสงวนอื่นๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหล่งอนุสรณ์สถาน
นิคม มุสิกะคามะ (2521: 3) พิพิธภัณฑสถาน หมายถึง สถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสงวนรักษาและจัด
แสดงวัตถุอันมีความสาคัญทางวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและความ
เพลิดเพลิน หมายรวมถึงหอศิลปะ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน
สถานที่เลี้ยงสัตว์น้าและอื่นๆ ที่จัดแสดงสิ่งมีชีวิต
จากการทบทวนข้างต้น ผู้ ศึกษาเห็ นว่า พิพิธ ภัณฑ์ เป็นสถานที่ห รือแหล่ งที่รวบรวม สงวนรักษา
อนุรักษ์ ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้และวิจัย มีการบริการเผยแพร่วัตถุเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่สะท้อน
เห็นวิถีชีวิต มีความเชื่อมโยงกับสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดที่ก่อให้เกิดความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่ง
ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งทรัพยากรที่แสดงนั้นอาจจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้
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1.2 หน้าที่พิพิธภัณฑ์
สมลักษณ์ เจริญพจน์ (2553: 9) ได้อธิบายหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ไว้ดังนี้
1.การเสาะแสวงหา เก็ บ รวบรวม (Collecting) วั ต ถุ ที่ เ ป็ น หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งการกาหนดว่าวัตถุที่พิพิธภัณฑ์นั้นจะรวบรวมเป็นประเภทใด ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของพิพิธภัณฑ์
นั้นๆ ที่สาคัญก็คือต้องคานึงถึงหลักการอนุรักษ์
2.การอนุรักษ์ (Conservation) วัตถุที่แสวงหาและรวบรวมมานั้น โดยกรรมวิธีและกระบวนการทั้ง
ทางวิทยาศาสตร์และด้วยกระบวนการแห่งภูมิปัญญา เพื่อให้วัตถุต่างๆ นั้นคงความเป็นหลักฐานของมนุษย์
ต่อไปในอนาคต
3.การศึกษา ค้นคว้า วิจัย (Research) เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่อยู่ในความดูแล เพื่อ
นามาประกอบเป็นหลักฐาน เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
4.การบันทึกข้อมูล (Record) และการจัดทาทะเบียนวัตถุ (Registration) เพื่อประโยชน์ในการดูแล
รั กษา และการศึ กษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ซึ่งในการด าเนิ นการขั้น ตอนนี้จ าเป็ นต้อ งใช้ ความรู้ ทางวิช าการและ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.การจัดแสดง (Exhibition) หรือการนาเสนอเนื้อหาทางวิชาการของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ ได้ศึกษา ค้นคว้า
วิจัย แล้วนามาประกอบกับตัววัตถุที่เป็นหลักฐานสาคัญ ผสมผสานกับเทคนิคการออกแบบนิทรรศการ การ
เพิ่มเติมโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เข้าไป เพื่อให้ได้เป็นนิทรรศการที่เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และ
ความเพลิดเพลิน
6.การบริการศึกษาและการประชาสั มพันธ์ (Education and Public Relations) คือการถ่ายทอด
ความรู้ ต่า งๆ ที่พิพิ ธ ภัณฑ์ร วบรวมมาเป็ น องค์ความรู้ให้ กั บสาธารณชน ด้ว ยการสื่ อสารที่ เพิ่มเติมไปจาก
นิทรรศการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นโดยง่าย และเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสาธารณชนกับพิพิธภัณฑ์ให้มี
ความใกล้ชิดกัน นอกจากนี้ยั งต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริการการศึกษา และในการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้สาธารณชนมีความสนใจในกิจการของพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยตลอดเวลา
นิคม มุสิกาคามะ ได้ระบุว่า ความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน คือ การบริการด้านการศึกษา
และความเพลิ ด เพลิ น ค าว่ า การศึ ก ษาไม่ ไ ด้ จ ากั ด เฉพาะในห้ อ งเรี ย น หากเกี่ ย วพั น ถึ ง การค้ น คว้ า หา
ประสบการณ์และความชานาญต่างๆ พิพิธภัณฑ์เป็นสถาบันหนึ่งที่บริการการศึ กษาแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
แต่เป็นการศึกษาด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่การบรรยายหรือการอ่าน เป็นการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ปัญหา
ด้วยเหตุผลจากหลักฐานเดิม แนวโน้มในการบริหารพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่จึงอยู่ที่วิธีการบริการ การศึกษาของ
ประชาชนในรูปแบบของกิจกรรมการจัดแสดง หรือที่เรียกกันในบางกลุ่มว่า “มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” (8)
พิพิธภัณฑ์ให้บริ การความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการศึกษายิ่งกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ทั้งสิ้น เพราะไม่มีสถาบันใดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณทางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยจากข้อมูล
และวัตถุจริงๆ เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้เพราะห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ก็ดี คลังเก็บของพิพิธภัณฑ์ก็ดี ได้
เก็บวัตถุหลักฐานข้อมูลต่างๆ ไว้มาก และการบริการทางการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ไม่ใช่การศึกษาด้วยสัญลักษณ์
ตัวอักษรบนแผ่นกระดาษ ซึ่งอาจผิดพลาดได้มากกว่า (8-9)
การบริการทางการศึกษาในพิพิธภัณฑ์จะได้ผลอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับประชาชนที่แวดล้อมพิพิธภัณฑ์
เป็นส่วนสาคัญที่สุด ต้องอุ้มชูประชาชนบางกลุ่มด้วยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วความรู้ต่างๆ จะเกี่ยวข้องอยู่เฉพาะ
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กลุ่มนักการพิพิธภัณฑสถานเพีย งกลุ่ มเดียว ด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์จึงคานึงถึงประชาชนในระดับต่างๆ เช่น
นักเรี ย น นั กศึกษา และประชาชนทั่ว ไปโดยการจัดประชุมอภิปรายหรือตั้งเป็นสมาชิกของพิพิธ ภัณฑ์ขึ้น
ประชาชนและพิพิธภัณฑ์จึงแยกออกจากกันไม่ได้ (9)
2.ประเภทของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑสถานในสมัยเริ่มแรกกิจการก็มิได้มีการแบ่งแยกประเภทพิพิธภัณฑสถานรวมวิชาการทุก
แขนง ต่อมาเมื่อวิทยาการในโลกเจริญก้าวหน้าขึ้นและมีการรวบรวมของมากประเภทจานวนมากขึ้น จึงเริ่ม
แบ่งประเภท แยกศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์
จากการสัมมนาของ UNESCO เรื่องบทบาททางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่บราซิล พ.ศ.2501 ได้แบ่ง
ประเภทของพิพิธภัณฑ์ ตามประเภทสิ่งของที่รวบรวมหรือกลุ่มสาระ เป็น 9 ประเภท คือ
1.พิพิธภัณฑสถานศิลปะ (Art museums) ทาหน้าที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เพื่อให้ผู้เข้า
ชมได้เกิดสุนทรียะ ได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการของศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะรวมทั้งความงามและเทคนิคในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของสกุลช่างต่างๆ
2.พิพิธภัณฑสถานศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art museums) หรือพิพิธ ภัณฑสถานศิลปะร่วมสมัย
ครอบคลุ มถึงศิล ปะด้านต่างๆ คือ ศิล ปะประยุกต์ สถาปัตยกรรม ศิลปะตกแต่ง ศิล ปะอุตสาหกรรม งาน
หัตถศิลป์ หอศิลป์ ศิลปะการแสดง
3.พิ พิธ ภัณ ฑสถานโบราณคดีแ ละประวั ติศ าสตร (Archaeology and History museums) แสดง
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ แ สดงชี วิ ต ความเป็ น อยู่ วั ฒ นธรรมของกลุ่ ม คน ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
ประวัติศาสตร์ บ้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน อนุสาวรีย์ สถานที่สาคัญทางวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์โบราณคดี
4.พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานชาติ พั น ธุ์ วิ ท ยาและพื้ น เมื อ ง (Ethnology and Folklore museums) มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มนุษย์แต่ละชาติมีความเข้าใจในหลากหลายของวัฒนธรรม วัตถุที่เก็บรวบรวมไว้
มีตั้งแต่เครื่ องมือ เครื่ องใช้ วัตถุที่แสดงถึงความเชื่อในทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลักษณะการ
ดารงชีวิต ที่อยู่อาศัย การทามาหากิน งานฝีมือ เป็นต้น
5.พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา (Natural Science museums) จัดเก็บและจัดแสดงธรรมชาติ
วิทยาในทุกสาขา เช่น ภูมิศาสตร์ พฤกษศาสตร์ วัตถุทางธรรมชาติ ตัวอย่างของพืชและสัตว์ต่างๆ ที่มีวิถีชีวิต
อยู่ร่วมกันในธรรมชาติ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับโลก ดิน น้า หินแร่ วนอุทยาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า สัตว์บก เป็นต้น
6.พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museums of science and technology) จัดแสดง
พิพัฒนาการของความเจริญก้าวหน้าของวัตถุที่มนุษย์ได้คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้น เช่น เครื่องจักร เครื่องกล
ยานพาหนะ และเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาต่างๆ เรื่องราวการคิดค้นทางเคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น
เพื่อการศึกษาค้นคว้า ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินจากการพบเห็นและทอลอง สัมผัส
7.พิพิธภัณฑสถานส่วนภูมิภาค (Regional museums) หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จัดแสดงเรื่องราว
ความเป็นมาเกี่ยวกับท้องถิ่นต่างๆ ทั้งประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ชีวิตความเป็นอยู่
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ
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8.พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเรื่อง (Specialized museums) รวบรวมและจัดแสดงวัตถุเป็นการเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เครื่องดนตรี แมลง เครื่องถ้วย เป็นต้น
9.พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University museums) เก็บรวบรวมเรื่องราว
หัวข้อต่างๆ ให้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าความรู้ของนักศึกษา นักวิชาการ โดยจัดเก็บ
วัตถุต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกแก่การศึกษาวิจัย บรรยายสัมมนา
การแบ่งตามการบริหาร หรือแบ่งตามผู้เป็นเจ้าของ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมายถึง พิพิธภัณฑสถานที่ประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา รัฐบาล
กลางจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ บริหารจัดการโดยกรมศิลปากร มีหน้าที่รวบรวมสงวนรักษาโบราณวัตถุ
สิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์อผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พุทธศักราช 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535 และศึกษาวิจัยความร็ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน
2.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อ
การประชาสัมพันธ์เรื่องราวของท้องถิ่น และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์
เมือง เป็นต้น
3.พิพิธภัณฑ์ของหน่วยงาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราว
ของหน่ ว ยงาน ท าให้ ลั กษณะเนื้ อ หาวิ ช าการมี ลั ก ษณะเป็ น การเฉพาะเรื่อ ง เช่ น พิพิ ธ ภั ณฑ์ ส ถานศึ ก ษา
พิพิธภัณฑ์กระทรวง หรือกรม เป็นต้น
4.พิพิธภัณฑ์ของเอกชน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชนหรือส่วนบุคคล ตั้งขึ้นเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งราวของหน่ ว ยงาน หรื อ วิ ช าการเฉพาะเรื่ อ งที่ บุ ค คลนั้ น ๆ สนใจ เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด
พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล เป็นต้น
3.องค์ประกอบของพิพิธภัณฑ์
ด้านกายภาพ
1.ทาเลที่ตั้ง
1.1 อยู่ในเขตความเจริญ บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่สาคัญ เช่น สถานศึกษา ศูนย์วัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว
1.2 การคมนาคมสะดวก
1.3 มีระบบสาธารณูปโภคพร้อม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
1.4 มีเนื้อที่เพียงพอแก่การก่อสร้างอาคารและการปรับขยายตัวในอนาคต ตลอดจนครอบคลุมการ
จัดแสดงทั้งในและนอกอาคาร หรือเป็นพื้นที่ลานกิจกรรม
1.5 อยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น เงียบสงบ น้าไม่ท่วม
1.6 ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษ เช่น ฝุ่นละออง ควันไฟ
2.อาคารพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
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ส่วนบริการ โถงต้อนรับ ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวหรือหมุนเวียน
ห้องบรรยายหรือห้องอเนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรม ห้องสันทนาการสาหรับเด็ก ร้าน
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจาหน่ายหนังสือและที่ระลึก ห้องสุขา ลานจอดรถ ป้ายบอกทาง
ส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร ส านั ก งานบริ ห ารทั่ ว ไป ส านั ก งานทะเบี ย นวั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ (ดูแล สงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์) ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการจัดนิทรรศการ ห้องเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ์ ห้องคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ห้องทางานของภัณฑารักษ์/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ห้องปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์ ห้องปฏิบัติการการศึกษา
3.วัตถุพิพิธภัณฑ์ หมายถึง วัตถุที่นามาเล่าเรื่องราว เนื้อหาของพิพิธภัณฑ์นั้นๆ มีทั้งที่จัดแสดงและจัดเก็บใน
คลังของพิพิธภัณฑ์ เพื่อนามาหมุนเวียนจัดแสดงในโอกาสต่ างๆ วัตถุพิพิธภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของ
พิพิธภัณฑ์ ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทอะไร จัดแสดงเกี่ยวกับอะไร พิพิธภัณฑ์มีส่วนสาคัญในการจัดแสดงอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากผู้เข้าชมต้องการศึกษาเรื่องราวต่างๆ จากวัตถุพิพิธภัณฑ์เป็นสาคัญ ดังนั้น การรวบรวม แสวงหา
วัตถุจึงเป็นภารกิจสาคัญของการดาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์
กระบวนการจัดทาทะเบีย นวัตถุเป็นกระบวนการบันทึกหลักฐาน รายละเอียดข้อมูลด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บ พิพิธภัณฑ์ต้องมีระบบทะเบียนเพื่อ
1.ควบคุม ตรวจสอบจานวน และสภาพของวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาอยู่
2.เพื่อปกป้องคุ้มครองวัตถุพิพิธภัณฑ์ กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุพิพิธภัณฑ์ อาจะเพื่อการจัดแสดง
การยืม ในระหว่างขั้นตอนการเคลื่อนย้าย บรรจุหีบห่อ หรือการขนส่ง หากมีการชารุด เสื่อมสภาพ เสียหาย
หรือสูญหาย สามารถตรวจสอบสภาพเดิมได้จากทะเบียนวัตถุ และใช้เป็ นหลักฐานประกอบการตรวจพิสูจน์
เพื่อการติดตามกลับคืนมาได้
3.เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์
4.เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การให้บริการการศึกษาแก่สาธารณชน เช่น การวิจัย การค้นหาข้อมูล
จากฐานข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงควรบันทึกรายละเอียดด้านต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุแต่ละชิ้นให้ละเอียด
มากที่สุด เช่น ชื่อเรียก รูปทรง ขนาด สภาพ รูปแบบ ยุคสมัย สกุลช่าง การได้มา คุณค่าความสาคัญ เทคนิค
วิธีการทา การอนุรักษ์ การจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ ฯ
4.เนื้อหาและแนวทางการจัดแสดง เป็นสาระสาคัญทางวิชาการ โดนจะต้องเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ จะสัมพันธ์กับการรวบรวมวัตถุจัดแสดง ขนาดและปริมาณ
ของวัตถุจัดแสดง ขนาดและปริมาณของวัตถุจัดแสดง การกาหนดพื้นที่ในการจัดแสดง และพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
ของพิพิธภัณฑ์นั้น ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ต้องกาหนดกรอบเนื้อหาและแนวทางการจัดแสดงเพื่อเป็นโครงร่างในการ
ดาเนินงานต่อไป
ขั้นตอนการได้มาซึ่งข้อมูลทางวิชาการ นับเป็นหัวใจของการดาเนินกิจการพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์เป็น
ผู้มีหน้าที่ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ วิธีการต่างๆ ตามแต่วัตถุประสงค์ของ
พิพิธภัณฑ์นั้น (สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ :2555,39)
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เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัยของพิพิธภัณฑ์จาเป็นต้องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ
วัตถุพิพิธภัณฑ์หรือเรื่องราวที่พิพิธภัณฑ์นั้นจะจัดแสดง เป็นการบอกเล่าเรื่องราวโดยวัตถุ ป้ายคาบรรยาย และ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
เพื่อการบริการการศึกษาแก่ผู้เข้าชม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการนาชม ข้อมูลเพื่อกิจกรรมการบรรยาย
ทางวชาการ ข้อมูลเพื่อการบริการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์
เพื่อการจัดทาทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ การศึกษาค้นคว้าวิจัยจะช่วยให้ได้
ข้อ มูล ที่เ ป็ น ประโยชน์ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึก ษาความเป็ นไปได้ใ นการจั ด ตั้ง พิพิ ธ ภั ณ ฑ์ หรื อ ปรั บปรุ ง
พิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
จัดทาบทจัดแสดง
ภัณฑารั กษ์ เป็ น ผู้ มีบ ทบาทส าคัญ ยิ่ง เมื่อได้ข้อ มูล ทางการศึกษา ค้ นคว้ า วิจั ยอย่ างละเอีย ดแล้ ว
ภัณฑารักษ์จะต้องนาความรู้ดังกล่าวมาสังเคราะห์ จัดทาเป็นบทจัดแสดง เพื่อใช้ในการนาเสนอข้อมูลโดยมี
เนื้อหา รายละเอียดที่ชัดเจน และครบอคลุมในสิ่งที่ต้องการจะนาเสนอ
การออกแบบนิทรรศการ (สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 2555,78-83)
การจัดนิทรรศการ คือ การเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ อันเป็นภารกิจของพิพิธภัณฑ์ให้แก่ประชาชน
โดยถ่ายทอดผ่านวัตถุจัดแสดงและสื่อประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุด้านชาติพันธุ์
วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ คือ ให้ความรู้แก่ผู้ชม สร้างความประทับใจ สร้างความเพลิดเพลิน
แนวคิดในการจัดนิทรรศการ
1.เน้นความสาคัญที่วัตถุจัดแสดง คาบรรยายและส่วนประกอบอื่นเป็นองค์ประกอบเสริมให้วัตถุจัด
แสดงมีความหมายสมบูรณ์ เล่าเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจประวัติความเป็นมา ความสาคัญของวัตถุจัดแสดง
2.การให้เรื่องราว ความรู้เกี่ยวกับวัตถุจัดแสดง เช่น ภาพถ่าย คาบรรยาย แผนที่ แผนผัง วีดิทัศน์
ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย
3.การจัดแสดงวัตถุต้องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันทาให้ผู้ชม
เข้าใจเรื่องราวได้โดยตลอด
4.สร้างความประทับใจและความเพลิดเพลินแก่ผู้ชม ทาให้ผู้ชมเห็นคุณค่าของการเก็บสงวนรักษาวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ให้คงอยู่
5.ยึดหลักการจัดแบบง่ายๆ ไม่ดูระเกะระกะแต่มีความสาคัญ
6.ให้ความปลอดภัยแก่วัตถุ
รูปแบบในการจัดแสดง แบ่งได้ ดังนี้
1.นิทรรศการที่ให้ความสาคัญกับวัตถุจัดแสดง เนื่องจากวัตถุที่จัดแสดงมีความสาคัญ มีคุณค่า มีความ
งดงาม และวัตถุจั ดแสดงมีความเกี่ย วข้องกับสั งคม วัฒ นธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ซึ่งตัว วัตถุจะเป็น
จุดสาคัญในการเล่าเรื่องให้แก่ผู้ชม
2.นิทรรศการที่เน้นเนื้อหา จะบอกภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดผู้ชม เป็นการเล่าเนื้อเรื่องและมีวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ประกอบ โดยเน้นความสาคัญของวัตถุแต่ละชิ้นตามเนื้อหาแต่ละตอน ดังนั้นเนื้อหาต้องมีความ
น่าสนใจ น่าติดตาม
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3.นิทรรศการที่เน้นการเรียนรู้ของผู้ชมเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ การ
ทดลอง การแตะต้อง สั มผั สด้วยตนเอง โดยผ่านสื่ อการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้ เช่น กดปุ่ม ชม
ภาพยนตร์ นิทรรศการนี้มักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดแสดง เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชน เกิดความ
สนุกสนานจากการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า
การจัดแสดงทั้งสามแบบสามารถนามาผสมผสานให้เกิดความพอเหมาะกับพิพิธภัณฑ์ของตนเองได้
เพิ่อให้เกิดความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามควรคานึงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ในอนาคตด้วย
ประเภทของนิทรรศการ
1.นิทรรศการถาวร เป็นนิทรรศการหลัก มุ่งจัดแสดงวัตถุที่พิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมไว้ โดยมีการ
ออกแบบเนื้อหาที่ให้สาระความรู้แก่ผู้ชม มีการใช้เทคนิคในการจัดแสดงทีได้รับการออกแบบอบ่างเหมาะสม
น่าสนใจ นิทรรศการนี้จาเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ โดยประมาณ 5 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยใน
การนาเสนอ
2.นิทรรศการชั่วคราวหรือนิทรรศการหมุนเวียน เป็นนิทรรศการที่จัด ขึ้นเฉพาะเรื่อง มีระยะเวลาการ
จัดแสดงระยะหนึ่ง อาจมีกาหนดเวลาแน่ชัด เนื้อเรื่องที่จัดแสดงอาจอยู่ในความสนใจของสังคมในขณะนั้น
หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอกาสใดโอกาสหนึ่ง หรือเป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่อง พิพิธภัณฑ์อาจมีวัตถุ
ที่เหลือจากการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ก็อาจนามาหมุนเวียนจัดแสดงชั่วคราวได้ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ควรมีห้อง
จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเพิ่มเติมและยังเป็นเครื่องมือทางการตลอดอย่างหนึ่งใน
การเรียกความสนใจจากประชาชน
3.นิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์นาออกไปจัดแสดงยังแหล่งต่างๆ เช่น สถานศึกษา
ศูนย์การค้า ชุมชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาเป็นหลัก นิทรรศการเคลื่อนที่อาจมีลักษณะเป็นชุด
นิทรรศการ ประกอบด้วยบอร์ดที่แสดงเนือ้หาและวัตถุพิพิธภัณฑ์ที่นะไปจัดแสดง อาจทาเป็นรถเคลื่อนที่
ลักษณะพิเศษของนิทรรศการเคลื่อนที่ควรเป็นลักษณะสะดวกต่อการขนย้าย ติดตั้ง และน่าสนใจ
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องคานึงถึงเมื่อออกอบบนิทรรศการ จะต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
ว่ากลุ่มผู้ชมใดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก จึงจะสามารถออกแบบให้ตอบสนองต่อผู้ชมได้ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุด
ประวัติพิพิธภัณฑ์ (จิรา จงกล)
“Museum” มาจากคากรีก หมายความว่า "Temple of the Muses” คือเทวาลัยของเทพธิดาทั้ง 9
ซึ่งล้วนแต่ทรงคุณวุฒิในสรรพวิทยาการต่างๆที่ศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในสมัยกรีกนั่นเอง เทพธิดาทั้ง 9 เป็นลูก
ของเทพเจ้า Zeue และเทพี Mnemosyne ซึ่งเป็นเทพีแห่งความทรงจา (Goddess of Memory) เทพธิดาทั้ง
9 เกิดที่เชิงเขา Olympus
Clio เทพธิดาแห่งประวัติศาสตร์ (Muse of History)
Urania เทพธิดาแห่งดาราศาสตร์ (Muse of Astronomy)
Melpomene เทพธิดาแห่งโศกนาฎกรรม (Muse of Tragedy)
Thalia เทพธิดาแห่งร้อยกรองทานองเริงรมย์และเรื่องชนบท (Muse of Comedy and Pastoral Verse)
Galliope เทพธิดาแห่งกาพย์ (Muse of love Poetry)
Euterpe เทพธิดากวีนิพนธ์ทานองเสนาะหรือดนตรี (Muse of lyric poetry of music)
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Erato เทพธิดาแห่งกวีนิพนธ์เรื่องรัก (Muse love poetry)
Polyhymnia เทพธิดาแห่งเพลงศักดิ์สิทธิ์ (Muse of Sacred song)
Terpsichore เทพธิดาแห่งการฟ้อนรา (Muse of dancing)
ความหมายของเทวาลัยของเทพธิดาทั้งเกล้า แปลได้ 2 ประการ
1 หมายถึงสถานที่ซึ่งเป็นที่รวมของสรรพวิทยาการ อันก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่คนจะศึกษาและค้นคว้าหา
ความรู้ อีกประการหนึ่ง
2 เทพธิดาทั้ง 9 ยังมีแรงบันดาลใจให้เกิดคิดคานึ งและความเพลิดเพลินให้ลืมทุกข์ความกระวนกระวายใดๆ
ด้วยเสียงเพลงและการฟ้อนรา ดังนั้นคากรีกตามความหายดั้งเดิมจึงยังคงตรงตามวัตถุประสงค์ของพิพธภัณฑ
สถานในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงเป็นสถานที่ซึ่งให้ความรู้และความเพลิดเพลินนั่นเอง
ปรากฎขึ้นเป็นแห่งแรกที่เมืองอเลกซานเดรียประเทศอิยิปต์ราว 300 ปี ก่อนคริสตกาล เรียก The
museum of Alexandria ตั้งขึ้นโดย Ptolemy Philadelphus สถานที่นี้ถือกันว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่ ง
แรกของโลก ความจริงเป็นสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของกรีกในยุคนั้นไม่ใช่พิพิธภัณฑสถาน หากพิจารณา
ดู ห น้ า ที่ แ ละบทบาทของพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานในปั จ จุ บั น แล้ ว The museum of Alexandria ก็ ถื อ เป็ น
พิพิธภัณฑสถานได้ สถานบันนี้ตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังมีห้องบรรยาย ห้องโถงรวบบรวมจัดแสดง
ศิลปโบราณวัตถุ มีสวนพฤกษชาติและสวนสั ตว์รวมอยู่ด้วย ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าเป็นทั้งมหาวิทยาลัยและ
พิพธิ ภัณฑสถานรวมอยู่ด้วยกันนั่นเอง (หน้า 4- 6)
พัฒ นาการของพิ พิ ธ ภั ณฑสถานเริ่ ม ขึ้น ในยุ คฟื้ น ฟู ศิล ปวิ ท ยา (Renaissance period) ตั้ งแต่ พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 19 เป็น ต้น มา บรรดาเจ้ านายและขุนนาง ได้มีการรวบรวมทรัพย์ส มบัติและศิล ปวัตถุกันมาก
โดยทั่วไปก็เพื่อแสดงความมั่นคั่งโอ้อวดกัน เช่น Duke
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 20 “Museum” ปรากฎขึ้ น ที่ เ มื อ ง Florence เมื่ อ คลั ง สมบั ติ ข อง Cosimo
Medicis ถูกเรียกว่า "Museum” ใน พ.ศ. 1977 ได้มีการทาบัญชีของมีค่าของตระกูล Medicis ซึ่งเป็นตระกูล
เจ้าผู้ครองนคร จึงเป็นต้นเค้าของพิพิธภัณฑสถานศิลปในปัจจุบัน มี ภัณฑารักษ์ดูแลและมีการซ่อมรักษาวัตถุ
และได้เปิดโอกาศให้ศิลปินชมวัตถุได้ด้วย
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้เกิดมีความกดดันและตื่นตัวสนใจ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐสถายิ่งขึ้น ประชาชนตื่นตัว ทางการศึกษากันทั่วไป สมบั ติของ
เจ้านายและขุนนางเริ่มกระจัดกระจาย ศิลปโบราณวัตถุกระจัดกระจายจากราชสานัก อิทธิพลสาคัญของ
ความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานก็คือความต้องการทางการศึกษาสาหรับประชาชนทั่วไป ทั้ง
อเมริกา และฝรั่งเศส ได้แสดงให้เห็นความสามารถในทางสติปัญญาของสามัญชนว่าทุกคนสามารถเรียนได้
เท่ากัน ฉะนั้น ความรู้สูง รสนิยมสูง การชื่นชมในศิลปความงามและอื่นๆ ไม่ใช่มีไว้สาหรับคนชั้นสูงเพียงชั้น
เดียว แต่ต้องเป็นของคนทุกคน และความคิดความรู้สึกที่ทาให้ความต้องการทางการศึกษาสาหรับประชาชน
(popular education) เพิ่มขึ้นทุกที และความต้องการนี้ก็เป็นอิทธพลในความก้าวหน้าของพิพิธภัณฑสถาน
ส าหรั บปร ะช า ช น ( public museum) แล ะงาน เผย แพร่ คว า มรู้ ( diffusion of knowledge) ขอ ง
พิพิธภัณฑสถาน(หน้า 8-10)
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 24 นั้ น หลายประเทศได้ จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานส าหรั บ ประชาชน (public
museum) และส่วนใหญ่จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (National museum) เป็นสถานที่รวบรวมสงวน
รักษาวัตถุที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ในระยะเริ่มแรก รับของบริจาคจากประชาชนทั่วไปเป็นเหตุให้
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พิพิธภัณฑสถานถูกเข้าใจไปในแง่ที่ว่าเป็นคลังสมบัติโดยเหตุที่รวบรวมของนานาชนิดซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์
กันเลย (หน้า 11)
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
พิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2417 ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และรวมกับส่วนของพระองค์เอง ในปี พ.ศ.2430 ทรงโปรดเกล้าให้ย้า ยพิพิธภัณฑ์มาตั้งบริเวณ
พระราชวังบวรสถานมงคล พ.ศ.2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมตึกต่างๆ
บริเวณพระราชวังบวรจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยได้รับการจัดระบบใหม่โดยความรับผิดชอบของราชบัณฑิตยสถานภายใต้
การดาเนิน งานของกรมพระยาดารงราชานุภาพ ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถาน ทาให้
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีของไทยเจริญก้าวหน้า
ภาระหน้ า ที่ ห ลั ก ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ คื อ การบริ ก ารความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ประโยชน์ สร้ า งความ
เพลิดเพลิน และเป็นสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ ฯ
ตามภารกิจและจุดประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้นอกตาราที่สามารถ
บอกเล่ า เรื่ อ งราวทั้ ง ทางสั ง คมและวิ ช าการได้ เ ป็ น อย่ า งดี มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ขึ้ น
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีกว่า 120 แห่ง และมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ถึง 71 แห่ง (ยิ่งยศ ลาภวงศ์) นับว่าเป็น
จานวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับอายุของมหาวิทยาลัย
4.พิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา
พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของสถานศึกษาแห่งนั้น เพราะพิพิธภัณฑ์สถานในสถานศึก ษาเป็นสิ่ง
บ่งบอกถึงเกียรติประวัติของสถานศึกษาทางด้านวิชาการ จะเป็นสถานที่แสดงประวัติและพัฒนาการของ
สถานศึกษา แสดงคุณภาพของสถานศึกษาทางด้านวิชาการสาขาต่างๆ เป็นสถานที่ผู้ใฝ่รู้จะเข้ามาศึกษาและทา
การวิจัย (สรรใจ แสงวิเชียร: มปป)
ปัจจัยต่อการพัฒนาการเก็บรวบรวมของพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้ คือ
1.ต้องเก็บรวบรวมให้มากเพื่อที่จะปรับปรุงการศึกษาให้เข้าใจง่าย และเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของ
สถานศึกษา ควรจะมีการรวบรวมเพื่อช่วยส่งต่อการศึกษาทั่วๆ ไป สาหรับผู้เข้าชมจะเป็นทั้งกลุ่มหรือโดย
บุคคล
2.การร่วมมือกันทางจิตใจของนักศึกษาแต่ละบุคคลหรือผู้ที่จะจบการศึกษาแล้วและเป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญและดาเนินงานทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆ เป็นผู้ มอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่พิพิธภัณฑ์ของ
สถานศึกษา
3.การรวบรวมสิ่งของต่างๆ เป็น สิ่ งที่มีคุณค่ามาก สิ่ งของที่รวบรวมจึง เป็นสิ่ งของที่มีความหมาย
แน่นอนเท่านั้น
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะระบบการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จากัด
อยู่ในขอบเขตเพียงการฟังบรรยายและการจดจา หากปรัชญาทางการศึกษาสมัยใหม่เน้นหนักในด้านการใช้
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วิจารณญาณของนักศึกษาต่อหลักฐานและเรื่ องราวต่างๆ ด้วยเหตุผล บทบาทของพิพิธภัณฑ์ต่อการศึกษาใน
ปัจจุบันจึงมีมากกว่าสมัยก่อน
พิพิธภัณฑสถานในสถาบันศึกษาอื่นๆ
หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สุนันทา คัมภีร์, 2548 : 14-26)
อาคารหอประวั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เป็ น อาคารก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น หลั ง แรกของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโอนจากวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมเกษตร กระทรวงเกษตราธิการ เมื่อสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2486 ที่ตั้งของอาคารอยู่แนวแกนเดียวกันกับทางเข้าประตู 2 ด้านถนน
งามวงศ์วาน ถัดไปทางทิศตะวันออก มีอาคารเรือนเขียว (เรียกชื่อตามสีเขียวของอาคาร) เป็ นเรือนไม้ใต้ถุนสูง
รื้อถอนจากสถานีทดลองบางกอกน้อยมาสร้าง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบในโอกาสใกล้เคียงกัน
แต่เนื่องจากวัสดุที่รื้อถอนมาสร้างเรือนเขียวมีความทรุดโทรมอยู่เดิมแล้ว เมื่อใช้สอยต่อมาอีกนานถึง 40 ปี จึง
ได้รื้อถอนออกไป
อาคารหลั งนี้เป็น อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ดั้งเดิม ชั้นบนเป็นห้ องเรียน 2 ห้ อง คือห้ องทางด้านทิศ
ตะวั น ออก ใช้ เ ป็ น ห้ อ งบรรยาย ห้ อ งทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก ใช้ เ ป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ชั้ น ล่ า งเป็ น ห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี ห้ อ งเก็ บ เครื่ อ งชั่ ง ถ้ า จะกล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของตึ ก หลั ง นี้ ก็ คื อ นอกจากจะเป็ น
ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังเป็นที่เก็บเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นของหายาก ราคาแพงเพราะกาลังอยู่ใน
ภาวะสงคราม และอยู่ในระหว่างการโจมตี ทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรไม่เว้นแต่ละวัน จึงต้องทาสีพรางตึก
ทั้งหลัง ต่อมามีคาสั่งให้เคลื่อนย้ายเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ ทางวิ ทยาศาสตร์ที่มีค่าหาได้ยากต่าง ๆ ไปเก็บรักษา
ไว้ที่สถานีทดลองบางกอกน้อยเพื่อความปลอดภัย แต่การณ์กลับปรากฎว่าตลอดภาวะสงคราม บางเขนไม่เคย
ถูกโจมตีเลย ส่วนสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั้น ถูกโจมตีเสียหายยับเยิน
ชาวเกษตรอาวุโส เรียกอาคารหลังนี้ด้วยชื่อต่าง ๆ กัน ได้แก่ ตึ กเคมี เพราะชั้นล่างมีห้องสอนวิชาเคมี
เรียกว่าตึกเสือ เพราะทาสีพรางเป็นลายเสือ ระหว่างสงคราม แต่ชื่อที่นิยมเรียกกัน คือตึกสัตวบาล เพราะอีก
หลายปี ต่อมาใช้ส อนวิช าสั ตวบาลโดยเฉพาะ มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้อาคารหลั งนี้ประกอบพิธี
ประสาทปริญญาบัตรแก่เกษตรบัณฑิต รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2489 ถึงรุ่นปี พ.ศ.2492 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตราธิการ ณ ชั้นล่าง ห้องทางด้านทิศตะวันออก แต่คุณค่าที่สาคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ในปี พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่เกษตรบัณฑิต ณ ชั้นบนห้องทางด้าน
ทิศตะวันออก
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารหลังนี้หลายประการ อาทิเช่น ใช้เป็นห้องทางาน
ของอาจารย์ผู้ใหญ่ เคยเป็นสานักงานของคณะผู้แทนสหรัฐที่มาช่วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดต้น ๆ และ
เคยใช้เป็นสานักงานคณบดีคณะกสิกรรมและสัตวบาลระยะหนึ่ง อาคารหลังนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงมาก ซึ่ง
เป็นสัญญาณว่าจะดารงคงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกแสนนาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้
ดาเนินการซ่อม สงวนรักษา อาคารหลังนี้ไว้เป็นหอประวัติ เพื่ อแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตอันเป็นเกียรติภูมิ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบวัน
สถาปนา 60 ปี ในวั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2546 เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ ใ ห้ ค ณาจารย์ บุ ค ลากร นิ สิ ต
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ทั้ ง มวลและประชาชนผู้ ส นใจได้ ท ราบถึ ง ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน พร้อมเรื่องราวต่างๆ ในอดีตที่เป็นเกียรติภูมิและ
ความภาคภูมิใจ ตลอดจนศักยภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รวบรวม จัดระบบ อนุรักษ์และบริการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านเอกสาร ภาพ สิ่งของ เครื่องใช้ใน
ยุคสมัยต่าง ๆ ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น
2. เพื่อเป็ นแหล่ งรวบรวมข้อมูลให้แก่นักวิจัย นิสิตรุ่นหลั ง และผู้ สนใจทั่ว ไปทราบถึงประวัติและ
วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความเป็นมาและเป็นไปในอนาคตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยจัดทาในลักษณะของนิทรรศการแบบถาวร และนิทรรศการแบบหมุนเวียน (เฉพาะเรื่อง)
กรอบเนื้อหาของการจัดแสดงนิทรรศการ
ห้องที่ 1 เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ชั้นบนด้านทิศตะวันออก)
แ ส ด ง ภ า พ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว เ ส ด็ จ พ ร ะ ร า ช ด า เ นิ น ม า ยั ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยพระราชภารกิจ และพระราชประสงค์ต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2545
ห้องที่ 2 สามบูรพาจารย์-แก้วเกษตร (ชั้นบนด้านทิศตะวันตก)
แสดงประวัติและผลงาน ของสามบูรพาจารย์ผู้เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลผู้เป็น
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2548
ห้องที่ 3 สารนิเทศหกทศวรรษ (ชั้นล่างด้านทิศตะวันตก)
แสดงประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งความเปลี่ยนแปลงทั้งกายภาพและวิถีชีวิต
อาทิ การรับน้องใหม่ การแข่งขันกีฬา การแต่งกาย ฯลฯ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาละ 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 –
พ.ศ. 2545
ห้องที่ 4 ก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์ (ชั้นล่างด้านทิศตะวันออก)
แสดงผลงาน วิสัยทัศน์และแผนงานในอนาคต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 –
พ.ศ. 2548 และแสดงนิทรรศการหมุนเวียน อาทิ การรับพระราชทานปริญญาบัตร วันนนทรีทรงปลูก – ดนตรี
ทรงโปรด การรับน้องใหม่ ประวัติการจัดตั้ง คณะ สถาบัน สานัก ฯลฯ
ห้องเก็บวัตถุหอประวัติฯ (ชั้นบน)
แสดงวัตถุประวัติศาสตร์ที่สาคัญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวบรวมไว้ รวมทั้งที่ได้รับบริจาคจาก
คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 – 2548
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,
2537 : คานา)
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ศูน ย์ ศิล ปวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ยหั วเฉียวเฉลิ มพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการเพิ่มพูนความรู้
เพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจต่ อสายสัมพันธ์ไทย-จีน และสานต่อแนวคิดการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อ
มนุษย์จากความคิดหลวงปู่ไต้ฮงโจวซือ
นิทรรศการในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1.นิ ทรรศการพระบรมโพธิ ส มภาร มี เ นื้อ หาเกี่ ย วกั บ พระราชประวั ติแ ละพระราชกรณี ย กิจ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.นิทรรศการประวัติมูล นิธิป่อเต็กตึ๊งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติและจริยาวัตรของหลวงปู่ไต้ฮงโจวซือ ในด้านการทาสาธารณประโยชน์ และต่อมาได้มีการก่อตั้งมูลนิธิ
ป่ อเต็ กตึ๊ง ในประเทศจี น จนขยายเข้ ามาในประเทศไทยและท าทาสาธารณประโยชน์ มากมาย จนก่อตั้ ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน
3.นิทรรศการแสดงความสัมพันธ์ไทย-จีน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในด้านต่างๆ เช่น การ
ทูต การค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาการ ศิลปกรรม ศาสนา
พิพิธภัณฑ์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สุชาดา ชินะจิ ตร: 2536, เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ)
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งแยกตามสาขาวิชา ลักษณะการเกิดพิพิธภัณฑ์
ภายในจุ ฬ าลงกรณ์ นี้ แบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ เ กิ ด จากการแสวงหาวั ต ถุ ห รื อ ชิ้ น งานที่ เ ป็ ฯ ตั ว แทน
ประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแก่นิสิต การสะสมมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สอง เป็นการสะสมรวบรวมวัตถุ
ที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้อ้างอิงได้ สาม ได้มาจากการบริจาคหรือสะสมเพื่อการอนุรักษ์
จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย ได้กาหนดนโยบายด้านการพิพิธ ภัณฑ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบาทและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.มหาวิทยาลั ย มุ่งที่จ ะใช้พิพิธ ภัณฑสถานและแหล่งวัตถุเพื่อการอ้างอิงเป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
คุณภาพ และประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้วยการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองของนิสิต
เป็นสื่อประกอบและขยายผลการสอนของอาจารย์ เพิ่มความหลากหลายของความรู้ความคิด
2.มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งความรู้และวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์
ทางวิชาการต่อสังคม ด้วยการเป็นแหล่งอ้างอิงในการวิจัยทั้งในองค์ความรู้และเป็ฯที่รวมของผู้เชี่ยวชาญ
3.มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบเครือข่ายและการจัดการ ด้านการพิพิธภัณฑ์ด้วยการจัดระบบและ
บริการ การเก็บรักษาตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การลงทุนและการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4.มหาวิ ท ยาลั ย มุ่ ง บุ ก เบิ ก และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปะและ
เทคโนโลยีการเก็บรักษา การจัดจาแนก การจัดแสดงและการจัดการให้งานพิพิธภัณฑ์เป็นผู้นา และมีความ
เจริญก้าวหน้าทันวิทยาการของโลก
5.มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งวัตถุเพื่อการอ้างอิงเป็นแหล่งเผยแพร่ให้ความรู้แก่สังคม
และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ตลอดจนส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม
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5.วิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการและนาเสนอหอศรีนครินทรวิโรฒศึกษาที่เหมาะสม
และสามารถนาไปใช้งานได้ ศึกษาหานวทางในการนารูปแบบที่เหมาะสมไปประยุกต์เพื่อจัดตั้งหน่วยงานให้กับ
องค์กรอื่นๆ ในอนาคต และเพื่อให้หอศรีนครินทรวิโรฒศึกษาเป็นสถานที่ส่งเสริมงานทางวั ฒนธรรมให้แก่
มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ ชุ ม ชน และสั ง คมไทย ผู้ วิจั ย ได้น าแนวคิ ด ของผู้ บ ริห ารมหาวิ ท ยาลั ย มา
ดาเนินการเป็นโครงการเพื่อเสนอแนวทางการจัดการ
วิธีการศึกษาใช้ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการสารวจพบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ควรมีการจัดตั้งหอศรีนครินทรวิโรฒเพราะมีทรัพยากรวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย คือ
ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการเป็นสถานศึกษาจาก
โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งปราสาทปริญญาแก่ครู การขยายฐานการค้นคว้าวิจัยไปจังหวัดนครนายก การมี
หน่วยงานที่พัฒนาการออกแบบทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อใช้วัดผลวิชาชีพต่างๆ เป็นสถานศึกษา
ที่เน้ น การเรี ย นการสอนเด็กเป็ น ศูน ย์ กลาง ถือเป็นการวางรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็ น
สถานศึกษาที่ผลิตครูซึ่งเป็นกาลังของชาติออกไปเป็นครูชนบท ซึ่ งเน้นการพัฒนาระดับรากหญ้า สร้างปัญยา
ชนท้องถิ่น และเป็นสถานศึกษาที่ปฏิรูปการศึกษาแบบเก่าสู่ระบบการศึกษาแบบใหม่ในขอบเขตของการศึกษา
ครั้งนี้ ด้านสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนศูนย์กลางการคมนาคม มีการบริการที่มีความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน้า เป็นต้น ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ผู้วิจัยได้วางรูปแบบนิทรรศการ โดยใช้พื้นที่อาคาร 3 ซึ่ง
เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด นิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 2.ห้องเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.หอเกียรติยศ 4.ห้ องพิพิธภัณฑ์
การศึกษา 5.หอจดหมายเหตุ 6.ห้องนิทรรศการ 1 7.ห้องสมุด นิทรรศการได้นาวัตถุจัดแสดง รูปภาพ มาเป็น
ตัวเล่าเรื่อง การบริหาร ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบการบริหารองค์กรแบบเกาะกลุ่มรวมตัวกัน คือการทางาน
อย่างเป็บระบบ การบูรณาการประสานเป็นกลุ่มๆ การทางานเป็นทีม
ปัญหาของการจัดการและนาเสนอหอศรีนครินทรวิโ รฒศึกษา คือทรัพยากรบุคคล เนื่องจากไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ งบประมาณ อาคารสถานที่ การนาเสนอการจัดแสดง ความร่วมมือของนิสิตและ
ศิษย์เก่า
ธเนศ เกสรสิริธร ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรู้แหล่งเรียนรู้กรณีศึกษาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
และสถานศึกษาใกล้ เคียง” เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการแหล่ งเรียนรู้ร่ว มกันระหว่างพระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน และโรงเรียนใกล้เคียงทั้งสองแห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร)
และโรงเรีย นเทศบาล 2 วัดไทรย้อย (ญาณธรรมสัมฤทธิ์ ) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ โดยใช้ชุดข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชนและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือ พระราชประวัติ พระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้บริ หารต้องกาหนดกรอบความร่วมมือที่ชัด เจนระหว่างกัน และจะนาไปสู่
กรอบการดาเนินการให้มีการดาเนินงานที่สัมพันธ์กัน ซึ่งต้องมีการพูดคุยระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 2.ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้ร่วมกัน โดยจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน เพื่อดูแลการดาเนินงาน 3.สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นใหม่ในหน่วยงาน จะเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันโดยคานึงถึงนักเรียนเป็นหลัก
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ส่งเสริมให้บุคลากรหมั่นหาความรู้อยู่เสมอ และ 4.ทาความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วม และการจัดการความรู้กับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจความหมาย วิธีการ
ประภาพรรณ ชื่นแขก ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบกิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระพัน วัสสาอัยยิกาเจ้า ” มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับเนื้อหาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเพื่อพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการศึกษาสาหรับนักเรียนของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าที่มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูอาจารย์ และนักเรียนในช่วงชั้นการเรียนรู้ที่ 2
จานวน 8 โรง คือ โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดดอนยอ โรงเรียนวัดหนอง
ทองทราย โรงเรียนวัดโคกสว่าง โรงเรี ยนวัดพรหมเพชร โรงเรียนวัดเกาะกา และโรงเรียนวัดบุ่งเข้ จังหวัด
นครนายก
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยเริ่มจากการสร้างหลักสู ตรที่สอดคล้องกับเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ส มเด็จพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยใช้วัตถุเป็นสื่อหลัก จากนั้นเชิญโรงเรียนที่กาหนดมาฟังบรรยาย เมื่อบรรยายเสร็จถึง
แจกแบบสอบถามซึ่งคาถามจะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย คาถามจะครอบคลุม
ถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาขา คือ
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการทาบัญชีครัวเรือน
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวัดหาปริมาตรของวัตถุสองมิติและวัตถุสามมิติ
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบในชีวิตประจาวัน
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคาราชาศัพท์
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (พืชและสัตว์)
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องการศิลปะรอบตัวเรา
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง พุทธประวัติ การใช้แผนที่ และระเบียบวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องยาสามัญประจาบ้าน และยาสมุนไพร
ผู้วิจัยได้ใช้วัตถุในการจัดแสดงเป็นสื่อการเรียนรู้ พบว่า วัตถุที่จัดแสดงหนึ่งชิ้นสามารถเป็นสื่อการ
เรียนการสอนได้มากกว่าหนึ่งสาขาวิชา และกิจกรรมมีความเหมาะสมคือ คุณลักษณะของกิจกรรมมีประโยชน์
ในการเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน การสอนให้นักเรียนรู้จักคิด ใช้จินตนาการ มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มี
ความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และมีความยากง่ายเหมาะสมกับช่วงชั้นการเรียนเมื่อนักเรียนทากิจกรรม
สามารถหาคาตอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในเวลาที่กาหนด มีความเพลิดเพลิน
นาฏยา มหิ ง ษ์ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ายวิ ภ าคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาประวัติและการดาเนินการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ศึกษาปัญหา
ของการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และจัดทาแนวทางการปรับปรุงและการจัดการพิพิธภัณฑ์กาย
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วิภาคศาสตร์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ด้านรูปแบบการ
จัดแสดง การใช้พื้นที่ และการจัดการพิพิธภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งคือ ให้นิสิตแพทย์ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกเวลาเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติม และเพื่อเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับกายวิภาค
ศาสตร์ วัตถุ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ชิ้น ส่ ว นอวัย วะภายในร่างกายมนุษ ย์ที่ใ ช้วิธี การรักษาด้ว ยการกาซาบด้ว ยสาร
พลาสติก (Plastination) ซึ่งเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์
ปัญหาที่พบในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คือ คณะแพทยศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีนโยบาย
ทานุบารุงศิลปะด้านพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การบริหาร
จั ดการยั ง ไม่ เอื้ ออ านวยต่อ การให้ บ ริ ก าร ขาดทรั พยากรบุ คคลที่ มีค วามรู้ เฉพาะทางการพิ พิธ ภัณ ฑ์ ไม่ มี
ภัณฑารักษ์ ด้านการจัดแสดง พิ พิธภัณฑ์มีลักษณะการจัดแสดงที่รู้เฉพาะกลุ่ม นิสิตแพทย์หรือผู้มีความรู้ทาง
การแพทย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจเนื้อหาของวัตถุ เนื่องจากไม่มีคาบรรยายรายละเอียด มีเพียงเฉพาะศัพท์
เฉพาะทาง การขาดนิทรรศการหมุนเวียน พื้นที่จัดแสดงมีจากัด งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุง การจัด
แสดง รวมถึงองค์ประกอบการจัดแสดง เช่น ตู้โชว์ การประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้บุคคลภายนอกไม่รับทราบถึง
การมีพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และหากต้องการเข้าชมต้องทาหนังสือแจ้งความจานง หากมาเป็นหมู่คณะจึง
จะมีอาจารย์นาชม หากมาเป็นบุคคลจะต้องเดินชมเอง ทาให้พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ไม่เป็นที่รู้จักแก่บุคคล
อื่น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์การศึกษา
ไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการ
วิจัยที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการศึกษาที่มีความครอบคลุม และหลากหลาย
แหล่งข้อมูล
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย บทความ และ
ข้อมูลออนไลน์ที่จาเป็นต่อการศึกษาในครั้งนี้
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ครู ภัณฑารักษ์ และนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามผู้เข้าชมพิพิธัณฑ์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา โดยวิธีการ สุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ 3 ศึ ก ษาโดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะจง (Focused Interview) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
พิพิธภัณฑ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยมีการวางกรอบแนวคิดตามที่ได้ ศึกษา
มาแล้วในบทที่ 2
แบบสอบถาม ใช้ลักษณะของคาถามปลายเปิด ปลายปิด (Open and Close Ended Question)
โดยแบ่งคาถามได้ ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ประเภทของผู้เข้าชม เพศ อายุ อาชีพ
2. แหล่งประชาสัมพันธ์
3. ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่
- ด้านเนื้อหา / ความรู้ที่ได้รับ
- ด้านรูปแบบ / วิธีการนาเสนอ
- ด้านการให้บริการและการนาชมของเจ้าหน้าที่และยุวมัคคุเทศก์
- ด้านความพร้อมของสื่อมัลติมีเดีย
- ด้านความพร้อมของสถานที่ เช่น ห้องน้า ที่จอดรถ
4. ความต้องการในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในโอกาสต่อไป
5. ความพึงพอใจในการบอกต่อผู้อื่นให้มาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
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การสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามข้อมูลแบบเจาะลึกกับผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ เป็ น
กรณีศึกษา และสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์
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บทที่ 4
การจัดการพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยศึกษา
พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงได้
แบ่งประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
1.โรงเรียนเทพศิรินทร์
1.1 ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์
การเปลียนแปลงครั้งสาคัญของประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ทาให้
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาราษฎรไทยให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยปี พ.ศ. 2427 ปรากฎ
หลักฐานในการก่อตั้งโรงเรียนหลวงในวัดจานวน 23 โรง โรงเรียนหลวงในวัดเทพคิรินทราวาสจึงเป็นโรงเรียน
หนึ่งที่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาส ในการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสนองพระราชประสงค์นี้
การศึกษาภายในวัดเทพคิรินทราวาสในอดีตเป็นการเรียนกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเป็นการ เรียนวิชา
เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการอบรมจริยธรรม สาหรับสถานที่เรียนได้อาศัย ศาลาการเปรียญ
ของวัด จนเมื่อ พ.ศ. 2445 ตึกเรียนหลังแรกสร้าง แล้วเสร็จ โดยการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ของสมเด็จ
พระราชปีตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ด้วยทรงดาริเพื่อ
อุทิศพระกุศลสนองพระเดชพระคุณ พระชนนี ประกอบกับหม่อมแม้นพระชายาถึงอสัญกรรม ตึกเรียนนี้จึงซื่อ
ว่า ตึกแม้นนฤมิตร ผู้ออกแบบตึกเรียนหลังนี้ คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศ
รานุวัตติวงศ์ ต่อมา ตึกเรียนหลังที่สองถือกาเนิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์จานวน 11, 000 บาท จาก พระยา
โขฎึกเลาหะเศรษฐี (มิ้น เลาหะเศรษฐี) โดยเป็นที่เรียนวิทยาศาสตร์ การก่อสร้างตึกเรียบยังดาเนินต่อไป โดย
กระทรวงธรรมการจัดสร้างตึกเรียนด้านทิศใต้ มีซื่อว่า "ตึกเยาวมาลย์อุทิศ" เพื่ออุทิศพระราขกุศลแกjสมเด็จ
เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุน สวรรคโลกลักษณวดี พระราชธิดาที่สิ้นพระชนม์ ตลอดจนพระวิมาดาเธอฯ
กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระมาตุฉา สมเด็จเจ้าฟ้ามาลินินภดาราและสมเด็จเจ้าฟ้านิภา
นภดล พระขนิษฐภคินี ร่วมประทานทุนทรัพย์ในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ ช่วงก่อนสงครามโลกยังมีการสร้างสถานที่ศึกษาภายในโรงเรียนเพิมเติมอีก 2 หลัง ได้แก่
การจัดสร้างโรงพละในปีพ.ศ. 2464 ตั้งอยู่บริเวณศาลาการเปรียญภายในวัด การ จัดสร้างนี้มาจากทรัพย์ของ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์รินทราขัย และการสร้างตึกปิยราชบพิตร ปดิวรัดา ตั้งอยู่ข้างตึกเยาวมาลย์
อุทิศ ในปี พ.ศ. 2474 โดยเป็นตึกเรียนสองขันทีสมเดจพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
บริจาคทรัพย์เพื่อทรงอุทิศส่วนพระกุศลถวายแด่พระวิมาตาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ จึงกล่าวได้ว่า
โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับการสนับสนุนจากวัดที่มีบทบาทอย่างมากในการเอื้อเฟื้อสถานทีและการอบรมสั่ง
สอนนักเรียนโดยพระภิกษุ ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างตึกเรียน โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนโดยพระบรมวงศา
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นุวงศ์ทรี่ ่วมบริจาคทรัพย์ในการสร้างและจัดหา ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงเป็นโรงเรียน
สาหรับราษฎโรงเรียนแรก ๆ ที'ได้รับ การสนับสนุนจากวัดและวังอย่างแท้จริง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2488 โรงเรียนเทพศิรินทร์และวัดเทพศิรินทราวาสได้รับความเสียหาย จากภัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตึกแม้นนฤมิตร ตึกโชฎีกเลาหเศรษฐี และโรงพละไม,สามารถ ซ่อมแซมได้ ทาให้
นักเรียนเทพศิรินทร์ต้องอาศัยสุสานหลวงภายในวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าเทพคิรินทร์ และวัดเทพศิรินทราวาลได้ร่วมมือ ในการ
ซ่อมแซมตึกเยาวมาลย์อุทิศ และตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา พร้อมทั้งสร้างโรงไม้ไผjหลังคามุง จากเพื่อใซ้เป็น
สถานที่เรียนระหว่างการบูรณะตึกเรียนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
พ.ศ. 2491 ตึกโขฎีกเลาหเศรษฐี ได้รับการบูรณะด้วยทุนของรัฐบาล และอีกหนึ่งปี ต่อมา ตึกนฤมิตร
ได้รับประทานขื่อใหม่จากสมเด็จพุทธโฆษาจารยไดยใซ้ขื่อว่า ตึกแม้นศึกษาสถาน โดยยังคง รูปแบบ
สถาปัตยกรรมเดิมไว้
การศึกษาของโรงเรียนเทพศิรีนทร์รุดหน้าไปมาก จานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทาให้ สถานที่เรียนไม่
เพียงพอ ตึกเยาวมาลย์อุทิศ และตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดาจึงถูกรื้อทิ้งเพื่อสร้างตึก เรียน 6 ชั้น ระหว่างนี้ตึก
่
นิภานภดล เป็นตึกที่สร้างขึ้นโดยพระทรัพย์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้า กรมขุนอูทองเขตต์
ขัตติยนารี เพื่อ
เป็นสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมเดิมของวัดถูกทิ้งร้างหลังจาก สงครามโลกครั้งที่ 2 อาจารย์บุญอวบ บูรณะ
บุตร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในขณะนั้นจึงขอ อนุญาตพระธรรมธัขมุนี (เอื้อน ขินทัตโต) เจ้าอาวาส
วัดเทพคิรินทราวาส ในการใช้'ตึกนิภานกดล เป็นตึกเรียบจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2515 ตึกเรียน 6 ขั้นสร้างแล้วเสร็จมีขื่อว่า ตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปติวรัดา โดยสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพ'ขรรัตนราขสุดๅสิริเสภาพัณณวดีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นอกจากนี้ ยังมีการ
สร้างตึกเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจานวนนักเรียนมากขึ้นตามนโยบาย ของทางราขการและเป็นการเฉลิมฉลอง
วาระพิเศษต่าง ๆ โดยปี พ.ศ. 2528 ตึก 100 ปีเทพศิรินทร์ สร้างเสร็จในโอกาสที่โรงเรียเทพศิรินทร์ครบรอบ
100 ปี จนปี พ.ศ. 2552 จึงมีการเปลี่ยนซื่อเป็น ตึกภาณุรังษี เพื่อฉลองวาระ 150 ปีแห่งการประสูติของ
สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุฃ เจ้าฟ้า ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ผู้ประทาน
ตึกเรียนหลังแรกแกโรงเรียน (โรงเรียนเทพศิรินทร์, ม.ป.ป: 7)
พ.ศ. 2539 โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างตึก เทิดพระเกียรติ
เพื่อเป็นการฉลองปีมหามงคลกาญจนาภิเษก การก่อตั้งของโรงเรียนเทพศิรินทร์โดยการจัดสร้างอาคารเรียน
ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการขยายโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ยังเป็นโรงเรียนที่ผลิต
นักเรียนคุณภาพสู่ สังคมมาแล้วหลายรุ่น ด้วยการสั่งสอนด้านวิชาการ การอบรมจริยธรรม และการปลูกฝืง
ความเป็น เทพศิรินทร์ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับนักเรียนเทพคิรินทรีมาแล้วรุ่นต่อรุ่น
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์มีรากฐานยาวนานตั้งแต่อดีต และเมื่อย้อนดู การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนเทพคิรินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปิจจุบัน จะเห็นวิวัฒนาการทางการศึกษาได้ ดังต่อไปนี้
ยุคที่ 1 (พ.ศ. 2428-2444) เป็นยุคที่พระภิกษุจากวัดเทพคิรินทราวาสมีส่วนสาคัญใน การสั่งสอน
อักขรวิธี โดยมีรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการกาหนดเนื้อหาการเรียนขั้นมูลศึกษาให้กับ นักเรียนเทพคิรินทร์
ในขณะนั้นโรงเรียนเทพคิรินทร์เป็นโรงเรียนหลวงในวัด จึงมีซื่อว่า โรงเรียนวัด เทพคิรินทราวาส ซึ่งนอกจาก
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ด้านวิชาการแล้ว วัดยังมีบทบาทด้านกิจการนักเรียน ด้านธุรการ ด้าน บุคลากร และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ส่วนวังจะมีบทบาทใน การจัดหาเงินทุนในการจัดสร้างอาคาร
เรียน
ยุคที่2 (พ.ศ. 2445-2450) โรงเรียนเทพคิรินทร์ถือกาเนิดขึ้นโดยมีอาคารเรียนหลังแรก คือ อาคาร
แม้นนฤมิตรที่ได้รับการสนับสนนจากเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ผู้ประทานพระทรัพย์ในการ สร้างอาคารใน
ช่วงเวลานั้นโรงเรียนเทพคิรินทร์ได้จัดการเรียนการสอนในขั้นมูลศึกษาถึงประถมศึกษา และมีเหตุการณ์สาคัญ
อยู่ 2 เหตุการณ์ คือ เมื่อ พ.ศ. 2445 โรงเรียนแกหัดอาจารย์ได้มาใช้พื้นที่ขั้น 2 ของตึกแม้นนฤมิตร และได้
ย้ายจากไปในเวลาต่อมา และโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษเข้ามาใช้พื้นที่ ขั้น 2 ของอาคารแม้นนฤมิตร โดยใน
ระยะแรกเมื่อ พ.ศ. 2449 โรงเรียนเทพคิรินทร์ยังทาการสอนใน ระดับขั้นประถมศึกษา จนเมื่อพ.ศ. 2451
โรงเรียนเทพคิรินทร์ได้ถูกรวมเข้ากับขั้นมัธยมศึกษา จึงได้ ซื่อว่า โรงเรียบสวนกุหลาบอังกฤษเทพคิรินทร์
ยุคที่ 3 (พ.ศ.2452-2456) ในช่วงเวลานั้นนักเรียนชั้นมัธยมสูงของโรงเรียนมัธยมพิเศษ เทพศิรินทรได้
ถูกย้ายให้ไปเรียนที,โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จึงทาให้นักเรียนเทพศิรินทร์ไม,มี นักเรียนชั้นมัธยมสูงเพื่อ
สอบแข่งขับทุนเล่าเรียนหลวงในระดับประเทศ
ยุคที่ 4 (พ.ศ.2457-2493) โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ มีการจัดการเรียนการสอบใน ชั้นประถมจบ
ถึงชั้บมัธยม 8 จนเมื่อพ.ศ. 2480 จึงยุบระดับชั้นประถม นับแต่นั้นเป็นต้นมา โรงเรียน เทพศิรินทร์จึงเป็น
โรงเรียนระดับชั้นมัธยม และในช่วงพ.ศ. 2492-2489 ชั้นมัธยม 7-8 ถูกยุบตามคา ลั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
อีกครั้ง
ยุคที่ 5 (พ.ศ. 2494-2513) โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์จัดการเรียบการสอนในระดับ มัธยมศึกษามาโดย
ตลอดแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาออกเป็น ระบบประถม 7 ชั้น และมัธยม 5 ชั้น
ยุคที่ 6 (พ.ศ. 2514-ปีจจุบัน) โรงเรียนเทพศิรินทร์ไดักลับมาใช้ซื่อที่ได้รับพระราชทาน มาตั้งแต่ครั้ง
ก่อตั้งโรงเรียน การจัดการศึกษาเป็นไปในระบบประถม 6 ชั้น และมัธยม 6 ชั้น ดังเช่น ในปัจจุบัน
1.2 พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
ส่วนการแสดงนิทรรศการ ณ ตึกโชฎึกเลาหะเศรษฐี จะแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 กาเนิดจิตวิญญาณเทพศิรินทร์
ร่วมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นจุดกาเนิด
จิตวิญญาณเทพศิรินทร์ คือความรัก ความกตัญญูสู่การสร้างประโยชน์ต่อสังคม
โซนที่ 2 เทพศิรินทร์สร้างคนไม่รกโลก
การปลูกฝังจริยธรรมอันดีงามแก่นักเรียนเทพศิรินทร์เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
โซนที่ 3 เทพศิรินทร์ระบิลระบือ
การสร้างสรรค์ความสามารถให้นักเรียนเทพศิรินทร์มีความเป็นเลิศในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนา
ของประเทศ
โซนที่ 4 กลิ่นราเพยไม่เคยจาง
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ด้วยความรักความผูกพันกตัญญูของนักเรียนเทพศิรินทร์นามาสู่การสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
สังคม
โซนที่ 5 หนทางสู่อนาคต
การสืบสานจิตวิญญาณเทพศิรินทร์ด้วยความมุ่งมั่นต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคมไม่มีที่สิ้นสุด
ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้หล่อหลอมเยาวชนของชาติให้เป็น
คนดี เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า เพื่อสนองคุณประเทศชาติ และสังคม อีกทั้งได้ทดแทนแผ่นดินแห่งเกียรติภูมินี้
แผ่นดินแม่ราเพยของลูกเทพศิรินทร์ทุกคน
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2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2.1 ประวัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ย้อนหลังไปประมาณเกือบ 200 ปี ก่อนนั้นเมื่อแรกสร้างพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 1
บริเวณวังข้างด้านใต้หมด เพียงป้อมอนันตคิรีถนนมหาชัย กาแพงพระราชวังหักตรงไปทางตะวันตกจนถึงป้อม
สัตบรรพต ในระหว่าง กาแพงพระบรมมหาราชวังกับวัดพระเชตุพน มีบ้านเสนาบดีและวังเจ้าคั่นอยู่หลาย
บริเวณ
ครั้นเมื่อถึงรัชกาลที่ 2 จึงมีการขยายเขตพระราชวังออกไป ในพระราชวังด้านใต้มีที่ว่าง โปรดฯให้ทา
สวนปลูกต้นกุหลาบสาหรับเก็บดอกใช้ในราชการ จึงเกิดมีสวนกุหลาบขึ้นในพระราชวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2
เป็นต้นมาและในสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดฯให้แบ่งสวนกุหลาบส่วนหนึ่งสร้างคลังศุภรัตน ทาเป็นตึกรูปเก๋งจีน แต่
พื้นที่นอกจากสร้างคลังศุภรัตนยังคงเป็นสวนกุหลาบต่อมาอย่างเดิม
ต่อมาในรัชกาลที่ 4 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชันษาถึงเวลาจะเสด็จมา
ประทับอยู่พระราชวังชั้นนอก แต่พระบรมพระชนกนาถมีพระประสงค์ที่จะให้เสด็จประทับอยู่ในที่ใกล้พระองค์
จึงโปรดฯให้จัด ตาหนักพระราชทานเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ในสวน
กุหลาบ ตรงตึกคลังศุภรัตน ซึ่งสร้างไว้ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้เรียกพระตาหนักนี้ว่าพระตาหนักสวนกุหลาบ
และหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ก็โปรดฯให้กรมหลวง
อดิศรอุดมเดชเสด็จไปประทับอยู่ที่พระ ตาหนักสวนกุหลาบแทนจนออกจากวัง และจากนั้นมาก็ใช้เป็นคลังเก็บ
ของเรื่อยไป
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว โปรดฯ ให้เลือกสรร
ลูกผู้ดีมาฝึกหัดจัดเป็นกรมทหารมหาดเล็กสาหรับรักษาพระองค์ และให้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ในราชสานัก
สาหรับราชการด้วย และพระองค์เองก็ทรงดารงตาแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก ครั้นเมื่อกรมทหาร
มหาดเล็กเจริญขึ้นทรงพระราชดาริว่าเชื้อสายราชสกุลชั้นหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์มีอยู่มากแต่มักไม่ได้รับการ
อบรม บางคนประพฤติเสเพลเป็นนักเลงหัวไม้ เมื่อเกิดถ้อยความก็ขึ้นชื่อว่าเชื้อเจ้านายไปรังแกผู้อื่น จึงโปรดให้
หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ ซึ่งมีอายุสมควรจะฝึกหัดเข้าเป็นทหารมหาดเล็ก
ต่อมากรมพระยาดารงราชานุภาพได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็ก ได้ทรงดาริที่
จะจัดตั้ง โรงเรียนขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อฝึกหัดหม่อมเจ้า และหม่อมราชวงศ์โดยเฉพาะให้เป็นทหารมหาดเล็ก ทั้งนี้
เนื่องจากฐานะ ทหารมหาดเล็กได้เสื่อมไปไม่เหมือนแต่ก่อน ประกอบกับสมัยนั้นราชการกระทรวงต่างๆ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนเป็น อย่างใหม่ เป็นที่นิยมของคนหนุ่มๆขึ้นมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งมีเพียงทหาร
มหาดเล็กอย่างเดียว ดังนั้นกรมพระยา ดารงราชานุภาพจึงคิดว่าควรจะจัดตั้งโรงเรียนจะได้มีผู้สมัครเข้ามามาก
กรมพระยาดารงราชานุภาพจึงนาความเห็น ขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับ
ความเห็นชอบด้วย พระองค์ดารัสสั่งให้จัดตั้งโรงเรียน ตามที่คิดนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รับจะทรงอุดหนุน ครั้นจะเลือกหาที่ตั้งโรงเรียนในโรงเรียน มหาดเล็กก็ไม่มีที่พอแก่การจัด จึงได้เลือกพระ
ตาหนักสวนกุหลาบซึ่งตอนนั้นใช้เป็นคลังรุงรังรกอยู่ไม่เป็นประโยชน์ นัก จึงกราบทูลฯขอก็ทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในที่นั้น อาศัยเหตุนั้นจึงได้เรียกชื่อว่า
“โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ” เมื่อ พ.ศ. 2425 เป็นต้น
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบได้จัดทั้งการฝึกหัดอย่างทหาร และเรียนแบบสามัญเหมือนโรงเรียน
ทั้งปวงด้วย ต่อมากิจการงานของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลาดับ มีหม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์และบุตร
หลานของข้าราชการ สมัครเรียนมากขึ้นทุกทีจนเกินจานวนตาแหน่งนายทหารมหาดเล็ก ฉะนั้น ณ จุดนี้เอง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงตัดสินพระทัยว่า ถ้าหากเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนสาหรับ
ข้าราชการทั่วไป จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองยิ่งกว่าเป็นโรงเรียนสาหรับนายทหารมหาดเล็กกรมเดียว และได้
เปลี่ยนฐานะนักเรียนจากทหารมาเป็นนักเรียนพลเรือน นอกจากนั้นพระองค์ก็ได้โปรดฯให้สร้างตึกยาวทาง
พระราชวังด้านใต้ใช้เป็นที่เล่าเรียนและที่อยู่นักเรียนอีกหลังหนึ่งด้วย การตั้งโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
จึงนับว่าสาเร็จบริบูรณ์เมื่อปีระกา พ.ศ. 2427 นั่นเอง โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2436 จึงขยายออกไปตั้งนอกพระบรมมหาราชวังและจากเหตุนี้เองจึงเรียกชื่อเพียง
“โรงเรียนสวนกุหลาบ” กับได้แยกเป็น 2 แห่ง คือ
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฝ่ายไทย
หลังจากออกย้ายจากพระบรมมหาราชวัง โรงเรียนสวนกุหลาบก็ได้เคลื่อนย้ายไปยังศาลา 4 หลัง ของวัด
มหาธาตุด้านทิศเหนือเรียกว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบวัดมหาธาตุด้านทิศเหนือ” เพื่อรอการก่อสร้างโรงเรียน
แห่งใหม่ ซึ่งในช่วงนี้มีโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฝ่ายไทยอยู่ 2 ที่ ซึ่งอีกที่หนึ่งอยู่ที่โรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงในพระบรมมหาราชวัง เรียกว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบไทยในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง” ซึ่งโรงเรียนนี้คาด
ว่าเกิดจากการเคลื่อนย้ายไปยังวัดมหาธาตุนั้นเคลื่อนย้ายไปไม่หมด ต่อมากระทรวงธรรมการได้งบประมาณใน
การสร้างที่ว่าการกระทรวงใหม่ และกระทรวงต้องการให้โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบเป็นโรงเรียนสาหรับ
ฝึกหัดทดลองวิธีสอนและตาราเรียน จึงยกตึกหลังแรกใน 3 หลัง ให้เป็นโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
เรียกว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบวังหน้า” ซึ่งจริงๆ กระทรวงต้องการให้โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบทั้งฝ่าย
ไทยและฝ่ายอังกฤษมารวม กันที่นี่ แต่สถานที่คับแคบไป จึงนามาเฉพาะโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฝ่าย
ไทยเพียงฝ่ายเดียว และต่อมาในปี พ.ศ. 2452 กระทรวงธรรมการได้ย้ายสถานที่ใหม่ ดังนั้นโรงเรียนสวน
กุหลาบจึงต้องย้ายด้วย ซึ่งได้ย้ายไปอาศัยอยู่ ณ บริเวณศาลาวัดมหาธาตุด้านใต้เป็นการชั่วคราว จนกระทั่ง
ย้ายมาอยู่ที่โรงเลี้ยงเด็กริมคลองมหานาค (“โรงเรียนสวนกุหลาบโรงเลี้ยงเด็กริมคลองมหานาค”) หลังจาก
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฝ่ายไทยได้ย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ ถึง 5 แห่ง โรงเรียนสวนกุหลาบก็ได้
กลับมารวมอีกครั้งที่ “ตึกแถวหลังยาววัดราชบูรณะ” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง พระ
กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กาหนดเป็นโรงเรียนชั้นอุดมศึกษาแล้วให้ชื่อว่า
“โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย” และการรวมตัวครั้งนี้เป็นการรวม “สวนกุหลาบ” ทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งโรงเรียน
พระตาหนักสวน กุหลาบฝ่ายอังกฤษด้วย
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฝ่ายอังกฤษ
หลังจากโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบฝ่ายไทยย้ายออกจากพระบรมหาราชวังไปแล้วแต่โรงเรียน
พระตาหนัก สวนกุหลาบฝ่ายอังกฤษยังคงอยู่ในพระบรมหาราชวัง โดยย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่ ตึก 2 หลังริมพระ
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ที่นั่งสุทธัยสวรรค์ เรียกว่า “โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบริมพระที่นั่งสุทธัยสวรรค์” ต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่
ณ วังพระองค์เจ้าภานุมาศ ซึ่งหมายถึง “วังหน้า” เดิมในสมัยรัชกาลที่ 4 เรียกว่า โรงเรียนสวนกุหลาบวังหน้า
โดยอาศัยเก๋งจีนที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่สอน หลังจากอาศัยอยู่ที่นี่
ช่วงหนึ่ง โรงเรียนของเราก็ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่สตรีสวนสุนันทาลัย ( ปากคลองตลาด ) เนื่องจากโรงเรียนนี้มน
นักเรียนน้อยลงเรื่อยๆ จาต้องปรับปรุง จึงได้มีการพักการเรียนการสอนไว้ก่อน โรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งยังไม่มี
สถานที่แน่นอน จึงได้ย้ายมาเปิดการสอนเป็นชั่วคราว เรียกว่า โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษสุนันทาลัย
จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถได้มีหนังสือขอพระราชทานที่โรงเรียนสตรีสุนันทาลัยเพื่อ
ปรับปรุงให้เป็น “โรงเรียนราชินี” โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษสุนันทาลัยจึงได้ย้ายมารวมอยู่กับโรงเรียนเทพศิ
รินทร์ เพราะว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนครั้งใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบแห่งใหม่โดยมีข้อตกลงในการก่อสร้าง “ตึกแม้นนฤมิตร์” ซึ่งเป็นตึกเรียนหลัง
ใหม่ และให้ชื่อว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบตึกแม้นนฤมิตร์” ทั้งนี้โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีพระบรม
ราชโองการให้กรมศึกษาธิการเป็นผู้ดาเนินการทาสัญญาก่อสร้าง ต่อมาได้มีการเปลี่ยนนามโรงเรียนสวน
กุหลาบเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์แทนโดยอ้างถึงคาสั่งของปลัดทูลฉลองของกระทรวงธรรมการ แต่ไม่ปรากฏ
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสวนกุหลาบจึงย้ายมารวมกับโรงเรียนประถมเทพศิรินทร์เรียกว่า “โรงเรียน
สวนกุหลาบอังกฤษเทพศิรินทร์”
ต่อมาการเดินทางอันยาวนานของ “สวนกุหลาบ” จึงได้สิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ. 2454 โดยโรงเรียนพระตาหนัก
สวนกุหลาบก็ได้รวมกับฝ่ายไทยและได้แหล่งที่พานักถาวร พร้อมกับนามว่า “โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย”
ถึงตรงนี้ โรงเรียนสวนกุหลาบทั้งสองฝ่ายก็ได้มารวมกันอีกครั้งโดยอยู่ในพื้นที่ของวัดราชบูรณะ และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างตึกยาวขึ้นเพื่อดาเนินการสอน การที่พระองค์ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สร้างตึกยาวนี้ทรงมอบให้กรมโยธาธิการเป็นผู้ออกแบบโดยใช้งบประมาณ
ของวัดราชบูรณะ ซึ่งในเวลานั้นเงินสร้างตึกให้ชาวบ้านเช่าโดยเปลี่ยนเป็นให้โรงเรียนเช่า เพื่อใช้เป็นโรงเรียน
แผนใหม่ ทั้งนี้ด้วยความคิดของเจ้าพระยาเสด็จสุรินทร์ทราธิบดีศิษย์เก่าเลขประจาตัวหมายเลข 2 ของ
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งได้เป็นเสนาบดี กระทรวงธรรมการในขณะนั้น จึงได้เกิดตึกยาว
รวมกับนักเรียนสวนกุหลาบจากที่ต่างๆ และในปี พ.ศ. 2453 พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
มาทอดพระเนตรการก่อสร้างด้วยพระองค์เองก่อนสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 นั่น เอง พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าทรงเป็นผู้ก่อกาเนิดโรงเรียนนี้โดยแท้ นับเป็นมหากรุณาธิคุณแก่ทวยราษฎร์อย่างล้นเกล้าฯ หา
ที่สุดมิได้
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นที่ไม่คาดคิดว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน
หลวงแห่งแรกของประเทศไทยจะมีหน้าประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสมัยนั้นด้วย เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 “คณะราษฎร์” ได้จับตัวพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นตัวประกัน รวมทั้งสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพด้วย บรรยากาศขณะนั้นตึงเครียดมีการวิพากษ์วิจารณ์เป็น
อย่างมาก บรรยากาศด้านการเมืองรุนแรงน่าหวาดกลัวแม้กระทั้งในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้นมีรถถังแล่นมาจอดขวางประตูโรงเรียน มีนายทหารและพลเรือน ชื่อ
นายสงวน ตุลาลักษณ์ ผู้ก่อการได้เข้ามาในโรงเรียนเชิญอาจารย์ใหญ่ซึ่งขณะนั้นคือ อาจารย์เอซี เชอร์ชิล และ
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นักเรียน ม.6-ม.8 เข้าหอประชุมสามัคคยาจารย์สมาคมประกาศว่า ทุกคนได้รับทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิวัติ
เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบ
นักเรียนสวนกุหลาบได้ลุกขึ้นถามว่า “ทาไมต้องเปลี่ยนแปลงการปกครอง” นายสงวน ตุลาลักษณ์
ตอบว่า “ไม่ต้องถามเวลานี้ ถ้าต้องการรายละเอียดต้องตอบด้วยปืน ขณะนี้ได้จับเจ้านายไปแล้ว” (คา
สัมภาษณ์ คุณสมจิตต์ โฆสวรรณะ)
บรรยากาศตอนนี้มีความสับสน นักเรียนที่ไม่เข้าใจเหตุการณ์บ้างก็หลบอยู่ตามห้องเรียน บ้างก็
กระโดดหนีออกจากโรงเรียนไป ที่เข้าประชุมก็ไม่ค่อยเข้าใจแจ่มชัดนัก แต่การกระทาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะ
ควบคุมความสงบสุขของครูและนักเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนใหญ่ และในขณะนั้น
ถือว่าใกล้ชิดกับราชวงศ์และข้าราชการชั้นสูงของกระทรวงธรรมการนั่นเอง
จากเหตุการณ์ตอนนี้พอสันนิษฐานว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทสาคัญแห่ง
หนึ่ง ซึ่งคณะราษฎร์จาเป็นจะต้องควบคุมสถานการณ์ไว้ เพราะเป็นต้นแบบในด้านต่างๆของโรงเรียนทั่วไป ครู
อาจารย์ และ นักเรียน ก็น่าจะเป็นพลังที่จะต่อต้านคณะปฏิวัติ ซึ่งก่อให้เกิดความระส่าระส่ายที่ยากคณะ
ราษฎร์จะดูแลได้จึงได้ใช้วิธีนารถถังมาปิดโรงเรียนและควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้ กิจกรรมอีกประการหนึ่งที่เป็นผลสะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนสวนกุหลาบมีบทบาททาง
การเมือง การปกครอง สมัยนั้นคือการที่ลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีส่วนช่วยรัฐบาลในการปราบ
กบฏบวรเดช ในกรณีของการปราบกบฏบวรเดชนี้ รัฐบาลขณะนั้นได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยให้ส่งอาสาสมัครที่เป็นลูกเสือไปช่วยเป็นกองกาลังด้านลาเลียงกระสุนปืนส่งเสบียงบริเวณบางซื่อบ้าง
และหลักสี่ทาหน้าที่เฝ้าคุกเพื่อไม่ให้มีการจราจลบ้าง โดยแต่งกายชุดลูกเสือไปช่วยเป็นพลรบ การสู้รบครั้งนี้มี
ลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ช่วยเป็นกองกาลังสนับสนุนจนฝ่ายรัฐบาลได้รับชัยชนะ ต่อมาจอมพล ป.
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มอบโล่เกียรติยศจากการปราบกบฏครั้งนี้ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
(อยู่ในห้องจาริกานุสรณ์) และนักเรียนรุ่นนั้นทุกคนได้รับเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการประกาศไว้ในราช
กิจจานุเบกษาด้วย
ในระยะก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ได้มีการสร้างอาคารต่างๆเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้นแล้วก่อมีอาคาร
อยู่ 10 หลัง คือ อาคารเรียนหลังยาว ซึ่งยังคงตั้งตระหง่านมาจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้ ตึกวิทยาศาสตร์ชั้น
เดียว โรงอาหาร โรงพลศึกษา ตึกหลังกลางและบ้านพักครู ที่พักภารโรง รวม 5 หลัง ในระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 นั้นอาคารบางหลัง ได้รับความเสียหายจากลูกระเบิด และเมื่อสงครามสงบก็ได้รับการซ่อมแซมดังนี้คือ
อาคารหลังยาว และตึกวิทยาศาสตร์ได้รับการซ่อมแซมจนใช้การได้ดี ส่วนโรงอาหาร โรงพลศึกษา และตึกหลัง
กลาง นั้นถูกระเบิดเมื่อ 14 กันยายน 2488 ได้รับความเสียหายมากเกินจนเกินกว่าจะซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม
ได้
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2496 ก็ได้สร้างหอประชุมเคียงข้างกับตึกหลังยาวทางด้านวิทยาลัยเพาะช่าง และมี
สะพานลอยโยงถึงตึกเรียนหลังยาวด้วย ปีรุ่งขึ้นก็สร้างตึกพลศึกษา ทางด้านทิศตะวันตกใกล้วิทยาศาสตร์และ
อีก 2 ปีต่อมาก็ได้สร้างโรงอาหารขึ้นใกล้กับตึกพลศึกษา หลังจากนั้นก็ได้สร้างตึกสามัคยาจารย์สมาคม 3 ชั้น
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แทนที่สามัคยาจารย์สมาคมทางด้านใต้ของโรงเรียน และสุดท้ายก็ได้สร้างอาคารสามัคยาจารย์ 4 ชั้น ติดกับตึก
สามัคยาจารย์เดิมขึ้นพร้อมกับอาคารพระเสด็จ ซึ่งสร้างแทนที่ศาลาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เมื่อ พ.ศ. 2510
พ.ศ. 2521 สร้างตึกดารงราชานุภาพบนพื้นที่เดิมซึ่งเป็นโรงอาหารเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น ชั้นล่างเป็น
โรงอาหาร ต่อมาเมื่อตึกปิยมหาราชานุสรณ์สร้างเสร็จแล้วได้ย้ายโรงอาหารไปชั้นล่างของตึกปิยมหาราชา
นุสรณ์ ส่วนชั้นล่างของตึกดารงราชานุภาพได้กั้นเป็นห้องเรียนและห้องโสตทัศนศึกษา
พ.ศ. 2525 เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี ได้ก่อสร้างตึกปิยมหา
ราชานุสรณ์ ซึ่งเดิมเป็นอาคารโรงยิมชั้นเดียว ครั้นก่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้น
กระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงเปิดตึกเมื่อ 30 กรกฎาคม 2527
พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์อาคารหลังยาวเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
เนื่องจากมีความสาคัญทางประวัติการศึกษาแห่งชาติ ในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้ทาการรื้อถอนอาคารพระ
เสด็จฯ เพื่อก่อสร้างใหม่ เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งอาคารเกิดการทรุดตัวจึงเกรงว่าจะเป็นอันตราย และได้
สร้างอาคารพระเสด็จฯขึ้นมาใหม่ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2535 และในโอกาสนี้โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนิน
เปิดศาลาพระเสด็จฯ ครั้งนี้ด้วย และในปีเดียวกัน ด้านหลังของอาคารสามัคยาจารย์ทาพิธีเปิดอาคารสุทธิ เพ็ง
ปานซึ่งใช้เป็นที่พักนักกีฬาและสระว่ายน้า ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2534
พ.ศ. 2537 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยดาเนินการก่อสร้างอาคารหอประชุมสวนกุหลาบราลึกหลัง
ใหม่ขึ้น แทนหลังเดิมซึ่งชารุดทรุดโทรมลง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาพระ
ราชดาเนินมาทรงทาพิธีเปิดในวันที่ 8 มีนาคม 2538
พ.ศ. 2538 จุดรวมสาคัญของสวนกุหลาบวิทยาลัยในรอบ 113 ปี คืองาน “สวนกุหลาบวิทยาลัย ใน
12 ทศวรรษ” 8-11 มีนาคม 2538 เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์อันยาวนานของสวนกุหลาบวิทยาลัยเพื่อจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์การศึกษาชาติ ณ ตึกยาว มีกาหนดเสร็จในปี 2543 พ.ศ. 2541 เหตุการณ์ทางการเมืองที่ไม่น่าเชื่อ
ว่าจะเกิดขึ้นอีกเป็นหนที่สอง เมื่อนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กว่า 2,000 คน ได้เดินทางไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสอบถามข้อข้องใจในเรื่องสาเหตุของการสั่งย้ายผู้อานวยการโรงเรียนในสมัยนั้น (ผอ.
ธานี สมบูรณ์บูรณะ) จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปรากฏไปตามสื่อต่าง ๆ ทั้ง
โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์
พ.ศ. 2547 รื้อสนามกีฬาเอนกประสงค์ "สนามไพศาล" สร้างอาคารเอนกประสงค์ "อาคาร ๑๒๓ ปี
สวนกุหลาบ" เปิดใช้เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙
พ.ศ. 2549 อัญเชิญหลวงพ่อสวนกุหลาบองค์จาลองประดิษฐาน ณ บุษบก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ณ หน้า
อาคาร ๑๒๓ ปี สวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งตรงกับงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
จากบทพระนิพนธ์ของกรมพระยาดารงราชานุภาพ ที่ว่า “ประโยชน์ของโรงเรียนพระตาหนักสวน
กุหลาบ นอกจากเป็นบ่อเกิดวิชาคุณของข้าราชการเป็นกันมาก ยังมีประโยชน์แพร่หลายอย่างอื่นอีก ที่เป็น
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สาคัญคือเมื่อปรากฏว่าจัดตั้งโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบได้ดั่งพระราชประสงค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดาริว่าสมควรจะจัดการตั้งโรงเรียนเขียนและสอนวิชาให้แพร่หลายออกไป
เป็นการศึกษาสาหรับประเทศสยาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คิดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามพระราชอาราม
หลวงทั้งในกรุงและหัวเมือง” ได้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสวนกุหลาบเป็นบ่อเกิดของความรู้รวมทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถมากมายเพื่อเผยแพร่วิชาความรู้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป
ปัจจุบันนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยก็ได้จัดตั้งมาเป็นเวลากว่า 129 ปีแล้วและก็สามารถผลิต
บุคลากรและเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติเสมอมาโดยตลอด สมกับคานิพนธ์ของกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ และพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งสถานศึกษาแห่ง
นี้ทุกประการ
2.2 พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถือกาเนิดมาพร้อมกับการพัฒนาระบบการศึกษาของสยาม ในปีพ.ศ.
2425 เพื่อการสร้างการศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น มีการสอบวัดความรู้ ในหลวงรัชกาลที่ 5 จึงทรงตั้งโรงเรียน
ขึ้น ณ พระตาหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง นักเรียนรุ่นแรกที่เรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยมีจานวน 3 คน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยนั้นได้บรรจุประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรก สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ โรงเรียน
พระตาหนักสวนกุหลาบได้เข้ามาช่วยในการดูแลระบบการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมาใน
ยุคเจ้าพระยาพระเสด็จซึ่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนั้น ท่านเล็งเห็นว่าหลังจากที่โรงเรียนพระตาหนักสวน
กุหลาบต้องเลิกไปเพราะต้องนาที่ดินในพระบรมมหาราชวัง ไปทากิจการอย่างอื่น นักเรียนที่เรียนจบไปจาก
โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบก็กระจัดกระจายไปหมด จึงได้ทูลแก่พระพุทธเจ้าหลวงฯ ว่าจะขอมาเช่าที่ดิน
สร้างโรงเรียนใหม่ ณ บริเวณที่ดินของวัดเลียบ (วัดราชบูรณราชวรวิหาร) จึงทาให้โรงเรียนพระตาหนักสวน
กุหลาบได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่นี้จนถึงปัจจุบัน การสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2454 โดย ตึกแรกของ
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือ “ตึกยาว” หรือ “ตึกสวนกุหลาบ” ที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ฯในปัจจุบัน
ปัจจุบันความยาวทั้งหมดของตึกยาว คือ 198.35 เมตร แต่เมื่อแรกสร้างนั้นจากปากคาของผู้ดูแล
พิพิธภัณฑ์ ตึกยาวนี้มีความยาวกว่านี้มาก แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตึกส่วนแรกที่ยาวไปถึงร้านเพชร
ข้างหน้าถูกระเบิดเสียหายจึงเหลือความยาวอยู่เพียงเท่านี้
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเก็บของเก่าที่มีคุณค่าภายในโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยไว้ และเพื่อแสดงให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาได้รู้ว่านักเรียนรุ่นพี่ๆที่เรียนมาก่อนได้ทาความดี ทา
ชื่อเสียงอย่างไรให้กับโรงเรียนอย่างไรบ้าง
ตึกยาวแห่งนี้อยู่คู่กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมานานรวม 100 ปี ในช่วงปี พ.ศ.2525 -2535 ผู้
อานวยโรงเรียนในแต่ละช่วงเวลาได้ทาการบูรณะซ่อมแซมตึกยาวเรื่อยมา ต่อมากรมศิลปากรขึ้นทะเบียนตึก
ยาวเป็นโบราณสถาน ในวาระที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีอายุครบรอบ 120 ปี ในปีพ.ศ.2545
“พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ: พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย” จึงถือกาเนิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม
2545 โดยใช้ตึกยาวเป็นที่จัดแสดง
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การจัดแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 14 ห้อง ดังนี้
1) สถาบันกษัตริย์กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ภายในห้องนี้จัดแสดงโบราณวัตถุ อาทิ จารึกศิลาที่ได้โปรดเกล้าให้จารึกความเป็นมาของโรงเรียน
นาฬิกาประทับตรา จ.ป.ร. 2 เรือน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พร้อมลายพระหัตถ์พระราชทานจากรัชกาลที่
5 ภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงทานุบารุงโรงเรียนสืบต่อจากพระราชบิดา ภาพพระบรม
ฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสวนกุหลาบองค์จาลอง เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้า
ชมได้สักการะด้วย

2) จาก “วัง” สู่ “วัด” การกล่าวถึงความเป็นมาของโรงเรียนเมื่อต้องยุบโรงเรียนพระตาหนักสวน
กุหลาบ ในพระบรมมหาราชวังไปแล้วแตกกระสานซ่านเซนไปไหนบ้าง จนกลายมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยในปัจจุบัน
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3) ห้องบูรพคณาจารย์สวนกุหลาบวิทยาลัย จัดแสดงภาพของเหล่าอาจารย์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยจนถึงปัจจุบันที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้

4) ภูมิปัญญาครูสวนกุหลาบ บอกถึงความเก่งกาจของครูอาจารย์ของโรงเรียนสวนกุหลาบที่ทาให้กับ
โรงเรียนสวนกุหลาบเป็นคนที่เก่งและดีของสังคม
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5) หอเกียรติยศและเกียรติภูมิชาวสวนของโรงเรียน ศิษย์เก่าที่ดีและมีชื่อเสียงของโรงเรียน

6) เกียรติยศสวนกุหลาบ คือพลเอกเปรม ติณสานนท์ ที่ได้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรี, ผบ.ทบ., ผบ.สูงสุด,
องคมนตรีและรัฐบุรุษของไทย
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7) เกียรติภูมิชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่มีนักเรียนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้งหมด 8
คนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8) ห้องจาริกานุสรณ์ นาเอาป้ายไม้ จารึกชื่อของนักเรียนผู้ที่ทาคุณงามความดี เอากระดานที่ผู้
บัญชาการโรงเรียนคือ นอร์แมน ซัตตั้น เป็นผู้ริเริ่มนามาใช้ ได้ทาขึ้นในช่วงต่างๆ มาประดับไว้ รวมทั้งโล่ห์
รางวัลต่างๆ ที่ได้มา จนในปัจจุบันไม่สามารถจารึกลงได้หมดสาหรับรายชื่อของศิษย์เก่าโรงเรียนฯ
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9) ห้องกิจกรรมนาเกียรติภูมิ (เข้าสู่ยุคปัจจุบัน) การที่โรงเรียนมีกิจกรรมและเป็นศูนย์กลางของด้าน
วิชาการและวัฒนธรรมหลายๆอย่าง ในประเทศไทย
10) กิจกรรมล่อหลอมความเป็นสวนกุหลาบฯ กิจกรรมทุกกิจกรรมภายในโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ไม่ว่าจะด้านดนตรี กีฬา วิชาการ ทุกงานทุกกิจกรรมทาให้เด็กสวนกุหลาบรู้จักการบูรณาการเอาวิชา
ความรู้กับกิจกรรมที่ทาทุกอย่างเข้ามาไว้ในตัว
11) ห้องบูรณาการ วิชาการ พลานามัย ศิลปะ ดนตรี สุนทรียศาสตร์ การส่งเสริมวิชาการ กิจกรรม
ต่างๆ ที่นักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้ปฏิบัติกัน
12) ห้องสวนกุหลาบฯ ในปัจจุบัน ผลงานที่รวบรวมเอาผลงานคุณภาพของโรงเรียน ถ้วยรางวัล
ทั้งหลายที่ได้มาในปัจจุบัน
13) ห้องสัญลักษณ์ชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย
14) ห้องเอกสารโบราณและจดหมายเหตุสวนกุหลาบวิทยาลัย
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ผู้เข้าชมที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ นักเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั่นเอง ทุกๆปี
นักเรียนมัธยมปีที่ 1 จะได้เข้ามาเรียนรู้วิถีของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งประวัติความเป็นมา
ความสาคัญของสิ่งต่างๆ ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น ปีหนึ่งหลายร้อยคน การสนับสนุนของบรรดาศิษย์เก่าที่มี
ชื่อเสียงและรักความเป็นนักเรียนสวนกุหลาบยังมีอยู่มิได้ขาด นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกลุ่มยุวมัคคุเทศก์ ซึ่งจะ
ผลัดเปลี่ยนกันมาทาหน้าที่นาชมพิพิธภัณฑ์อยู่ตลอด

3.การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
การบริหารจัดการ
บุคลากร

งบประมาณ

อาคาร
จุดประสงค์การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์
ที่ตั้ง
ส่วนบริการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
- หัวหน้างาน 1 คน
-เจ้าหน้าที่ประจาพิพิธภัณฑ์ 1 คน
-นักเรียนชุมนุมคนรักพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- หัวหน้างาน 1 คน
-เจ้าหน้าที่ประจาพิพิธภัณฑ์ 1 คน
ดูแลพิพิธภัณฑ์, ติดต่อประสานงาน
คณะเยี่ยมชม, ดูแลนักเรียนที่ช่วยงาน,
นาชมพิพิธภัณฑ์

1.งบประมาณจากสถานศึกษาแต่ละปี
2.โครงการเงินบริจาคเพื่อพัฒนา
การศึกษา
3.รายได้พิพิธภัณฑ์ เช่น การขายของที่
ระลึก กล่องรับบริจาค
อาคารประวัติศาสตร์มาปรับปรุงให้มี
ความแข็งแรง
สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม
ตั้งในสถานศึกษา
มีโถงต้อนรับ สินค้าที่ระลึก คมนาคม
สะดวก ที่จอดรถเพียงพอ
ห้องน้ามีความสะอาด

1.สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
2.รายได้พิพิธภัณฑ์ เช่น การขาย
พวงมาลัยสักการะประจาปี
อาคารประวัติศาสตร์มาปรับปรุงให้มี
ความแข็งแรง
เก็บวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ของโรงเรียน
ตั้งในสถานศึกษา
มีโถงต้อนรับ สินค้าที่ระลึก คมนาคม
สะดวก ที่จอดรถเพียงพอ
ห้องน้ามีความสะอาด
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บทที่ 5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์
การศึกษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นการศึกษา
เพื่อศึกษาการจัดการพิพิภัณฑ์ในสถานศึกษา เพื่อนารูปแบบการจัดการมาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่มีข้อจากัดทางด้านงบประมาณ จากการศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้งสอง
แห่ง พบว่า การดาเนินงานมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ
1.อาคารพิพิธภัณฑ์ ทั้งสองแห่งได้ใช้อาคารที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เช่นกัน เป็นการสร้าง
ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน และเห็นความสาคัญของประวัติศาสตร์โรงเรียน
2.วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่ง ต่างมีเป้าหมายเหมือนกันคือต้องการให้นักเรียน
เข้าใจในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ซึ่งก่อเกิดความรักในสถาบัน
3.ชุมนุม การทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์ที่ดีคือ การจัดชุมนุม อาจจะเป็นในรูปแบบชมรม
ชุมนุมนักเรียน เพื่อมาฝึกฝนการนาชม การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
4.งบประมาณ พิพิธภัณฑ์ทั้งสองแห่งมีข้อจากัดด้านงบประมาณเช่นกันคือ ในการทานิทรรศการต้อง
ใช้รายได้จากสมาคม ซึ่งแยกตัวออกจากงบประมาณโรงเรียน ฉะนั้นพิพิธภัณฑ์จึงต้องหารายได้เพิ่มจากการ
จาหน่ายของที่ระลึก ขายดอกไม้ในเทศกาลต่าง หรือจัดคอนเสริ์ตการกุศล
5.การบูรณาการกับการเรียนการสอน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจารย์จะสั่งให้นักเรียนเข้าชม
พิพิธภัณฑ์เพื่อนาไปประกอบการเรียน เช่น การวาดภาพ การคานวน ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
หากมีการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอแนะให้ศึกษาถึงผลการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่ง ว่าการ
เข้าชมพิพิธภัณฑ์จะส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลอย่างไร และควรนาเสนอข้อมูลอะไรบ้างเพื่อให้เกิดการรับรู้สูงสุด
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