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This study aims to study the importance, history and appearance of white
elephants. This includes studying of indications of white elephants in elephants
preservation act 1921 A.D. and the book of elephants, believes in auspicious
elephants and comparison of white elephants and talented individuals. This
information is transformed to proposed renovation design of the National Gallery of
Thailand.
This study gathers necessary information from interviews sessions with
artists and designers, art collectors, gallery visitors and results of similar studies and
documents.
The study results in (4) keywords : auspicious extraordinary, difference and
scarcity. These keywords are applied to design concepts to bring forth the importance and
pride of Thai contemporary arts and artists. The proposed renovation of the National
Gallery of Thailand is to maximize the gallery’s use of space and to improve the gallery
design and its functions to the fullest capacity.
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่ง ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็น
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้
ให้ความรู้ คาแนะนาด้านกระบวนการความคิด แนวทางการสร้างสรรค์งานออกแบบในแง่มุมต่างๆ
รวมถึงขอขอบพระคุณ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่สละเวลาในการให้คาแนะนา
ในการทาวิทยานิพนธ์นี้จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสิกรัตน์ , รองศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ อนุชา
แพ่งเกษร, ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ เหล็กดี และคณาจารย์
ทุกท่านที่ให้ความรู้ด้านปรัชญาตะวันออก สอนให้เข้าใจถึงการออกแบบที่มีความลึกซึ้งลุ่มลึกและนอบ
น้อม ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าขององค์ความรู้และภูมิปัญญาที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดด้านการออกแบบ
ได้อย่างไม่สิ้นสุด
ขอขอบพระคุณผู้ที่ได้กรุณาสละเวลาและให้ข้อมูลประกอบการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่ง
เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ดั ง รายนามต่ อ ไปนี้ คุ ณ กาญจนา โอษฐยิ้ ม พราย ต าแหน่ ง หั ว หน้ า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น กรมศิลปากร, คุณศศิภา ตันสิทธิ เจ้าหน้าที่หน่วยประชาสัมพันธ์
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา, อาจารย์อามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ผู้อานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, อาจารย์พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง , คุ ณ พั ช นี จั น ทร์ ส าขา
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, คุณอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป, คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, คุณ
โสฬส เจริญวัฒนานนท์ และคุณจินตวัฒน์ สัมพันธ์วัฒนกุล ตาแหน่ง ครีเอทีฟ บริษัท ครีเอทีฟ จูซ
แบงคอก จากัด
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์ อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องที่ไม่ได้เอ่ยนาม สาหรับความช่วยเหลือ สละเวลา
ในการให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณพีรยศ วงศ์ธราดล และครอบครัวที่เป็นกาลังใจ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด
และสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณผูด้ ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงาม
ที่ได้อนุรักษ์และให้ความสาคัญของช้างเผือก รวมถึงศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าและ
แสดงศักดิ์ศรีของชาติไทย
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บทที่ 1
บทนา
ช้างเผือก คือช้างที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากช้างธรรมดาสามัญ และหาได้ยากยิ่ง จึง
มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เกิดมาด้วยบุญบารมีทาให้ฝนตกต้อง
ตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข และการที่ช้างเผือกหาได้ยากยิ่งนี้ จึงถือ
ว่าเป็นสิ่งสาคัญหนึ่งในเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิ คือ บัวแก้ว จักรแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว
คฤหบดีแก้ว ปรินายกแก้วและช้างแก้ว1
ความสาคัญของช้างเผือกไม่มีแต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่เสาะแสวงหามาประกวดประชัน
กันตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีตาราสาหรับศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับช้างที่พราหมณ์ชาวอินเดียนาเข้ามา
ในแผ่นดินสยาม พม่า รามัญ ลาว เขมร เรียกว่า ตาราคชศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคที่ว่า
ด้วยการดูรูปพรรณสัณฐานช้างทั้งที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลเรียกว่า ตาราคชลักษณ์ ส่วนอีกภาค
หนึ่งเป็นตารารวบรวมเวทมนตร์คาถาและพิธีกรรมเรียกว่า ตาราคชกรรม2
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในลักษณะกายภาพเบื้องต้นของช้างเผือกได้ง่ายและตรงกัน ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ออกกฎหมายมีการตราพระราชบัญญัติสาหรับรักษา
ช้างป่าพุทธศักราช 24643 ขึ้น มาตรา 4 ได้ระบุถึงช้างซึ่งมีลักษณะพิเศษไว้ 3 ชนิด คือ ช้างสาคัญหรือ
ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า ช้างเผือกนั้น มีคชลักษณะ 7 ประการ ได้แก่ ตาขาว เพดานขาว เล็บขาว ขน
ขาว พื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว อัณฑโกศขาวหรือคล้ายสีหม้อใหม่และอีกสองชนิด
คือช้างสีประหลาดและช้างเนียม ในมาตรา 32 ระบุว่า ผู้ใดมีช้างสาคัญหรือช้างสีประหลาดหรือช้าง
เนียม โดยเหตุที่ตนจับได้ หรือโดยแม่ช้างของตนตกออกมาหรือโดยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ต้องนา
ขึ้น ทูล ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หั ว และจะได้พระราชทานบาเหน็จ ให้ ตามสมควรหาก
ครอบครองไว้เองจะมีความผิดและได้รับการลงโทษตามข้อกาหนด
ในตานานและพุทธประวัติกล่าวถึงช้างในด้านเป็นสัตว์ประเสริฐ มีคุณธรรม มีความกตัญญู
มีความเฉลียวฉลาดจงรักภักดีและมีจิตใจสูง ส่วนช้างในชีวิตจริงนั้นมีความฉลาดอดทน ช่วยแรงมนุษย์
เป็นพาหนะใช้การคมนาคมขนส่งมาแต่อดีต ทาการสงครามยุทธหัตถี ประเทศไทยซึ่งเป็นชาติที่มี
วัฒนธรรมและความเจริญทางจิตใจจึงได้ตอบแทนช้างด้วยการเลี้ยงดูช้างเผือกเป็นอย่างดี และให้มี
ฐานะเท่ากับเจ้าฟ้าดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าช้างคือสัญลักษณ์ของประเทศไทย4
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อารีย์ ทองแก้ว, ช้าง. (สุรินทร์ : สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2538), 53.
เรื่องเดียวกัน, 55.
3
“พระราชบัญญัติสาหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, (26
มิถุนายน 2464): 45.
4
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2530). 303304.
1
2

2
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คนที่ทางานศิลปะก็ต้องรู้เรื่องวิชาการและรู้หลักทางวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นแบบแผนต่างๆ
ต่อไปงานวิชาการก็ทานองเดียวกัน จะต้องรู้หลักวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันก็ต้องมีใจทาง
ศิลปะจึงจะสามารถพัฒนางานนั้นให้ดีไปได้ และในทางวิทยาศาสตร์ก็ทานองเดียวกัน ต้องมี
ความรู้ด้านวิชาการและต้องมีใจรักตั้งใจทาอะไรให้ดีขึ้น สรุปว่าทั้งสามส่วนเป็นความสาคัญซึ่ง
ต้องเกี่ยวเนื่องกัน งานศิลปะมีความสาคัญต่องานทั้งปวง ศิลปินเป็นบุคคลที่มีความสาคัญสมควร
จะยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2529)

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว พระราชทานแก่คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติเนื่องในโอกาสที่สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
กราบบังคมทูลสดุดีพระเกียติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่คณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน และน้อมเกล้าฯ ถวายโล่อัครศิลปิน
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 คาว่า อัครศิลปิน แปลตามศัพท์
ว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือ ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเลิศในศิลปะ
ทั้งมวล ทรงได้รับการยกย่องสดุดี พระเกียรติคุณ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ใน
พระปรีชาสามารถ อย่างหาที่เปรียบมิได้นอกจากนี้ทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอด
แต่ในปัจจุบันการให้ความสาคั ญยกย่องของศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินแห่งชาตินั้นมี
สถานที่จัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาของศิลปินมีอยู่ไม่มาก ซึ่งที่มีใช้งานอยู่นั้นบาง
แห่งมีอุปสรรคเรื่องการเข้าถึ งโครงการได้ยาก ระยะทางไกลเดินทางไม่สะดวกทาให้ผู้เข้าชมโครงการ
น้อย การเผยแพร่ข้อมูลอาจรับได้ไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือสภาพแวดล้อมการจัดแสดงทั้งภายใน
และภายนอกไม่เอื้ออานวยกับคุณค่าของผลงานที่นามาจัดแสดง อาจเนื่องมาจากงานศิลปะยังไม่ถูกให้
ความสาคัญมากนัก เห็นได้จากความเสื่อมของภาพวาดที่เกิดการแสง การให้รายละเอียดกับการติดตั้ง
ผลงานที่ไม่คานึงถึงความชื้นบนผนัง การควบคุมอุณหภูมิ หรือระบบการป้องกันการทาลายขีดเขียน
ผลงานของผู้ที่มาชมเป็นต้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นตัวลดทอนผลงานอันทรงคุณค่าในระดับประเทศลง
สถานที่ที่แสดงออกด้านศิลปะรวมถึงการเก็บรวบรวมจัดแสดงผลงานของศิลปินที่มีอยู่หลักๆก็ คือ หอ
ศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์สถาน เมื่อพิจารณากรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยพบว่าบริเวณพื้นที่ชั้นใน
หรือพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มีความน่าสนใจของบริบทโดยรอบในการที่จะนามาศึกษาวิจัย เนื่องจาก
เป็นแหล่งรวมของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีงานศิลปะไทยอันทรงคุณค่าครอบคลุมศิลปะ
ทุกแขนง รวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอีกหลายแห่งให้ศึกษาค้นคว้าเมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาการ
จัดแสดงที่ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ผลงานของศิลปิน
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป เป็ นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผลงานทั้ง
ศิลปะแบบไทยประเพณีและศิลปะร่วมสมัยของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ ทั้งประเภทจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม จัดให้เป็นแหล่งความรู้รวมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านศิลปะแก่สาธารณะชนโครงสร้างและนโยบายที่กล่าวข้างต้นได้เอื้อประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่าง
มาก อาคารที่ใช้จัดแสดงงานศิลปะแต่เดิมนั้นคือโรงกษาปณ์สิทธิการที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย
กรมธนารักษ์ผู้ เป็น เจ้ าของยิ นดีมอบให้กรมศิลปากรเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 จัดให้ เป็น
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พิพิธภัณฑ์สถานด้านศิลปะสมัยใหม่แล้วได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ในปี
พ.ศ. 2541 เรื่อยมา
ด้วยอาคารที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะทางหรือปัญหาด้านงบประมาณการ
ดูแลรั กษาอาคารรวมถึง ปั จ จั ย อื่น ๆที่ส่ ง ผลกระทบต่อโครงการมากมาย การศึกษาวิจัย โครงการ
เสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อต้องการศึกษาปัญหาสภาพแวดล้อมภายในที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและมุ่งหวังเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับพิพิธภัณฑ์ โดยใช้แนวความคิดหลักที่
ได้ จ ากกระบวนการศึ ก ษาช้ า งเผื อ กที่ มี นัย ยะส าคั ญในแง่มุ ม ต่า งๆ เพื่ อสร้ า งการรั บ รู้ ส ร้ า งความ
ภาคภูมิใจให้ กับ คนในชาติ และเพื่อส่งเสริมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ให้ได้ทาหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาศึกษาองค์ความรู้ของช้างเผือก
2. ศึกษาพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ ด้านพื้นที่ใช้สอย และกรณีตัวอย่าง
3. นาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมและ
ตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป
สมมุติฐานของงานวิจัย
การศึ กษาองค์ ความรู้ เ รื่อ งช้ างเผื อกนั้น สามารถน าอั ต ลั กษณ์แ ละข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ าก
กระบวนการศึกษาวิจัยนามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมและตกแต่งภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป ได้อย่างกลมกลืนโดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. ด้านศิลปิน เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะและประชาสัมพันธ์ให้
ศิลปินเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2. ด้านองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ ที่มีเป้าหมายหลักเป็น
แหล่งให้ความรู้ศิลปะด้านศิลปะของชาติ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อหารายได้เข้ าสู่
โครงการนอกเหนือจากเงินสนับสนุนของรัฐบาล
3. ด้านพื้นที่ เพื่อส่งเสริมแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กรให้เต็มศักยภาพ รวมถึงการใช้พื้นที่บริการสาธารณะร่วมกันของโครงการข้างเคียง
เชิงบูรณการ
4. ด้านอาคาร เพื่อให้ ค วามส าคัญคุ ณค่ าและความงามของอาคารอนุรั กษ์โ ดยการ
ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบในการดึงดูดผู้ใช้บริการจากชุมชนโดยรอบ
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือกจากการรวบรวมข้อมูลด้านทุตติยภูมิและ
ด้านปฐมภูมิที่กล่าวถึงช้างเผือกของประเทศไทยเท่านั้นเนื่องจากความองค์ความรู้เรื่องช้างเผือกได้มี
การบันทึกไว้ในหลายประเทศในแถบทวีปเอเชียซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเผยแพร่มาจากศาสนา

4
พราหมณ์ฮินดูในคราวเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาลักษณะทางกายภาพมิติทางความเชื่อมงคล
การยกย่องให้ความสาคัญและการเปรียบเปรยต่อบุคคล จากขอบเขตประเด็นที่ศึกษาผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่
ภูมิปั ญญาและสาระส าคัญของช้างเผื อกทั้งทางด้านรูปธรรมและนามธรรม เพื่อนาไปสู่ การสร้าง
แนวความคิดในการออกแบบ
2. ศึกษาด้านองค์ประกอบและพื้นที่ใช้สอยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
3. ตัวแปรของการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ความรู้ช้างเผือก
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
3.3 ตัว แปรควบคุม ได้แก่ วัตถุป ระสงค์ของการออกแบบ กลุ่ มเป้ าหมายของ
โครงการ กฎหมายและตาแหน่งที่ตั้งของโครงการ
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การรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านองค์ความรู้ช้างเผือกที่ได้มีการบันทึกจากเอกสาร วารสาร
บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
2. เก็บรวมรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องช้างและช้างเผือก
3. ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
4. เก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวข้องต่อการออกแบบพิพิธภัณฑสถานและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติหอศิลป์ จากเอกสาร วารสาร บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อใช้ในการออกแบบ
ดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือกและแนวทางเสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป

2. ศึกษากลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้โครงการ ด้วยการสัมภาษณ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. ทาการสารวจและวิเคราะห์พื้นที่และอาคารเพื่อทาการออกแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลการวิจัย
การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป มีวิธีการดังนี้
1. สรุปภูมิปัญญาและสาระสาคัญที่ได้จากการศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือก
2. กาหนดกรอบแนวความคิดในการออกแบบ
3. การสร้างแนวคิดในการออกแบบ
4. ขั้นตอนการพัฒนาแบบสู่ผลงานการออกแบบ
4.1 การแสดงแบบเชิงสองมิติ ได้แก่ ผัง รูปด้าน รูปตัด แบบขยาย
4.2 การแสดงแบบเชิงสองมิติ ได้แก่ ทัศนียภาพ และแบบจาลอง
5. ขั้นตอนการเสนอผลงานออกแบบ
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การบรรยาย
เอกสารประกอบการนาเสนอ
การนาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยด้วยวิธีดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านองค์ความรู้ช้างเผือก
1.1. วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
1.2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
1.3. จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องช้างและช้างเผือก
1.4. ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือก
2. เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือก
3. สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือก ขั้นที่ 1 เพื่อนาภูมิปัญญาและสาระสาคัญที่ได้
สู่การพิจารณากลุ่มผู้ใช้หลัก ตาแหน่งที่ตั้ง องค์กรและโครงการที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม
4. เก็บรวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
4.1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ ตารา
งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
4.2. ลงพื้นที่เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ
5. สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือก ขั้นที่ 2 เพื่อนาภูมิปัญญาและสาระสาคัญที่
ได้มาใช้เป็นแนวความคิดหลักสู่ การแปลความหมายเชิงศิลปะ เพื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบตกแต่ง
สภาพแวดล้อมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
6. สรุปผลการศึกษาและนาเสนอผลงานการออกแบบ
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แหล่งที่มาของข้อมูล
1. ข้อมูลออนไลน์
2. สานักหอสมุด ห้องสมุดต่างๆ
3. ข้อมูลจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
4. จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านช้างเผือก
5. จากการสัมภาษณ์ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ข้อจากัดของการวิจัย
การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือกสู่โครงการเสนอแนะออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลปนี้ มีเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่กระบวนการได้มาซึ่งสาระสาคัญและภูมิปัญญาที่ได้จากการศึกษาตัว
แปรอิ ส ระสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการออกแบบสภาพแวดล้ อ มภายในโครงการ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การให้

6
รายละเอี ย ดของแบบก่อสร้ า งที่อาจไม่ ส มบูรณ์แ ละชัดเจน โดยผู้ วิจั ยจะแสดงเนื้อหาในส่ ว นของ
ข้อเสนอแนะในลาดับต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. คอมพิวเตอร์
2. กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ
3. เครื่องบันทึกเสียง
4. อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
5. แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสารวจข้อมูล
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การกาหนดกรอบแนวความคิดเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ส่งผลถึงการออกแบบ
โครงการ ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิกรอบแนวความคิดในการออกแบบ
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ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในด้านการออกแบบ
ดังนี้
1. ทราบถึงนัยยะ ภูมิปัญญาหรือปรัชญาสาคัญขององค์ความรู้ช้างเผือก
2. สามารถนานัยยะ ภูมิปัญญาหรือปรัชญาสาคัญที่ได้จากกระบวนศึกษาองค์ความรู้
ช้างเผือกกาหนดเป็นแนวความคิดหลักในการประยุกต์ใช้สู่การออกแบบตกแต่งภายโครงการที่ศึกษา
ได้อย่างสอดคล้อง
3. สามารถสรุปแนวทางในการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงการใช้พื้นที่ภายในโครงการ
ที่ ไ ด้ ม าจากการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ห ลั ก ของโครงการ การคิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
รายละเอียดการใช้งานพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถน าข้ อ มู ล การสรุ ป แนวทางในการออกแบบเสนอแนะปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ใ น
โครงการไปใช้ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่คาดว่าจะเข้ามาใช้งาน
5. สามารถนากระบวนการและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือกไปใช้
เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบโครงการรูปแบบอื่นที่มีความสาคัญเชิงนัยยะได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสม
นิยามศัพท์
ช้างเผือก เป็นคาสามัญที่คนทั่วไปเรียกช้าง ซึ่งมีผิวหนังเป็นสีชมพูแกมเทา อันเป็นสีที่ผิด
แปลกไปจากสี ของผิ ว หนั งช้างธรรมดาซึ่งปกติมั กเป็นสี เทาแกมดา โดยไม่คานึงถึงลั กษณะอื่น ๆ
ประกอบด้วยฉะนั้น คาว่า ช้างเผื อกตามความหมายที่เราเข้าใจกันจึงอาจจะเป็นทั้งช้างซึ่งมีมงคล
ลักษณะครบหรือไม่ครบก็ได้ เพื่ อมิให้เกิดความสั บสนในเรื่องนี้ ทางราชการจึงได้กาหนดศัพท์ที่ใช้
เรียกชื่อช้างซึ่งมีลักษณะพิเศษขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช 24655
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด กรม
ศิลปากร ลักษณะของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉพาะเรื่องหรือแบบพิเศษ (Specialized Museum)6
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“พระราชบัญญัติสาหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 38, (26
มิถุนายน 2464): 45
6
กรมศิ ล ปากร โครงการวิ จั ย เรื่ อ งการจั ด การด้ า นการออกแบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติ (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2547.), 40.

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชาวไทยมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับช้างมาช้านาน ช้างที่มีลักษณะพิเศษและแตกต่างจาก
ช้างโดยทั่วไปที่มีมิติความเชื่อความสาคัญเกี่ยวเนื่องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือช้างเผือก
คาศัพท์ที่ใช้เรียกช้าง
ช้างป่าหรือช้างเถื่อน คือช้างที่อาศัยอยู่ในปุาตามธรรมชาติ ดารงชีวิตด้วยการหาใบไม้
เปลือกไม้ เถาวัลย์ ฯลฯ เป็นอาหาร ชอบอยู่รวมกันเป็นโขลงใหญ่บ้างเล็กบ้าง
ช้างบ้าน คือช้างปุาที่ถูกจับมาฝึกหัดให้ทางานต่างๆ ตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของ
ดารงชีวิตผูกผันใกล้ชิดกับเจ้าของเหมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงเชื่องและสามารถนามาฝึกใช้
งานง่าย
ช้างมีตระกูล คือช้างที่มีลักษณะดีตามตาราคชลักษณ์ 4 ตระกูล ได้แก่ตระกูลพรหมพงศ์
อิศวรพงศ์ วิษณุพงศ์ และอัคนิพงศ์ ช้างมีตระกูลเชื่อกันว่าเกิดด้วยพระบุญบารมีของพระมหากษัตริย์
ช้างเผือกมีตระกูลอาจเป็นได้ทั้งช้างปุาและช้างบ้าน1
ช้างต้น คือช้างที่ลักษณะดีตามตาราคชลักษณ์ ได้รับการผ่านพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภช
จากพระมหากษัตริย์ ขึ้นระวางเป็นช้างราชพาหนะแต่โบราณมา คาว่าช้างต้นหมายรวมถึงช้างเผือก
ช้างสาคัญและช้างศึกที่ทรงออกรบ เมื่อผ่านกาลเวลาสังคมวัฒนธรรมและวิธีชีวิตได้แปรเปลี่ยนไปช้าง
ลดบทบาทความสาคัญและความจาเป็นในการปกปูองและการปกครองของประเทศชาติช้างต้นจึง
หมายถึงช้างเผือกเป็นสาคัญคงเหลือไว้ซึ่งความโดดเด่นในด้านคติความเชื่อ ตามโบราณราชประเพณี
และประวัติศาสตร์ของชาติไทยอันยาวนาน2 และเปลี่ยนสรรพนามจาก “เชือก” เป็น “ช้าง”
ช้างเผือก หมายถึง ช้างลักษณะดีต้องตามตาราคชลักษณ์อย่างสมบูรณ์ มีลักษณะอันเป็น
มงคล7 ประการ คือ มีตาขาว เพดานขาว เล็บขาว ผิวหนังสีขาวหรือสีหม้อใหม่ ขนขาว ขนหางยาว
และอัณฑโกศขาว3
ช้างเผือก เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เกิดมาด้วยบุญบารมีทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลา
อาหารอุดมสมบูรณ์ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข และการที่ช้างเผือกหาได้ยากยิ่งนี้จึงถือว่าเป็นสัตว์คู่
บุญญาธิการบารมีเป็นหนึ่งในเจ็ดสัตตะรัตนะของพระมหาจักรพรรดิอันประกอบด้วย บัวแก้ว จักรแก้ว
มณีแก้ว นางแก้ว คฤหบดีแก้ว ปรินายกแก้วและช้างแก้ว4
1

อารีย์ ทองแก้ว, ช้าง (สุรินทร์: สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2538), 53.
กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา
(กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556), 194.
3
เรื่องเดียวกัน, 6.
4
อารีย์ ทองแก้ว, ช้าง, 53.
2
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ชาติกาเนิดช้างเผือก
ช้างเผือกอยู่ในช้างสายพันธุ์เอเชียหรือช้างอินเดียในสกุล (Elephas maximus) เป็นหนึ่ง
ในสองสายพั น ธุ์ ที่ เ หลื อ อยู่ ใ นโลกและอี ก สายพั น ธุ์ ห นึ่ ง คื อ ช้ า งแอฟริ ก าในสกุ ล (Loxododonta
Africana) ด้วยลักษณะนิสัยของช้างเอเชียหรือช้างอินเดียที่มีความเฉลียวฉลาดจาเก่งฝึกหัดใช้งานได้
ง่าย ช้างจึงมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ทั้งในด้านสั งคม เศรษฐกิ จ การเมือง ขนบธรรมเนียม
ประเพณีเรียกได้ว่าช้างได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดารงชีพของคนไทย เนื่องจากคนไทยได้เรียนรู้ถึง
ความเฉลียวฉลาดของช้างความแข็งแรงความน่ารักและอิริยาบถที่สง่างามน่าเกรงขาม จึงได้นาช้างมา
ฝึกและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและอยู่ร่วมกันในสังคมจึงถือว่าช้างคือสมาชิกในครอบครัว5
ช้างเผือกอาจมีชาติกาเนิดแตกต่างกันออกไปอาจกาเนิดจากช้างลูกเถื่อน หมายถึงช้างปุา
หรือกาเนิดจากช้างลูกบ้านที่หมายถึงช้างเลี้ยงก็ได้ ไม่จาเป็นว่าพ่อช้างและแม่ช้างต้ องเป็นช้างเผือก
เหมือนกัน การได้มาของช้างเผือกไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของแผ่นดิน
ไทยเท่านั้น6
การได้มาของช้างเผือก
การจับในเมืองไทยนิยมใช้อยู่กัน 3 วิธี คือ
วิธีวังช้าง คือการต้อนช้างทั้งโขลง
วิธีจับเพนียด คือการต้อนช้างปุาเข้ามาในเพนียดแล้วเลือกจับแต่ช้างที่มีลักษณะดีไว้ใช้
นอกนั้นปล่อยเข้าปุา
การโพนช้าง คือการนาช้างบ้านเป็นช้างต่อออกไปไล่จับช้างปุาที่ละตัว 7 เครื่องมือที่ใช้ใน
การจับช้างไว้ว่าหมอช้างมีเครื่องมือหลายชนิดได้แก่เชือกบาศหรือเชือกปะกา ไม้คันจาม ทามคอ สาย
ลาโยง ทวย รัดประโคน และหางกระแซง เป็นต้น8
การจับช้างปุาทั้ง 3 วิธีล้วนเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีผู้ชานาญในการ
จับช้าง มีขั้นตอนการจับช้าง รวมทั้งเวทมนตร์และพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการจับช้างเพื่ อความ
เป็ น สิ ริ ม งคลและความส าเร็ จ ความรู้ เ หล่ า นี้ อ าศั ย การถ่ า ยทอดเฉพาะกลุ่ ม เนื่ อ งจากต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์ในการเรียนรู้และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด การจับช้างจะเลือกใช้วิธีการแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ปุาในแต่ละ
ภูมิภาคและวัตถุประสงค์ในการจับเป็นสาคัญและเมื่อคล้องได้ช้างเถื่อนมาแล้วก็นามาฝึกหัดเพื่อใช้งาน
ในราชการต่างๆต่อไป9
5

อารีย์ ทองแก้ว, ช้าง, 15.
สัมภาษณ์ กาญจนา โอษฐยิ้มพราย, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงช้างต้น , 8
พฤศจิกายน 2555.
7
ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ,
2553), 150.
8
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, 2530). 23.
9
กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 195.
6

10

ภาพที่ 2 แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการจับช้าง
ที่มา: วังช้างอยุธยา แล เพนียด, เครื่องมือที่ใช้ในการจับช้าง, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก http://www.changdee.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=423722
คติความเชื่อเกี่ยวกับช้างและความเป็นมาของตาราคชลักษณ์
คติความเชื่อเกี่ยวกับช้างว่าเป็นสัตว์สาคัญและเกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาโบราณตามแนวคิด
ของคนในอินเดียซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมทางลัทธิศานา โดยเฉพาะศาสนาสาคัญ 2 ศาสนาหลักคือ
ศาสนาพราหมณ์ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาทั้ง 2 ศาสนานี้แพร่เข้ามาสู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนดั้งเดิมในภูมิภาคนี้นอกจากรับคตินิยมทางลัทธิศาสนาดังกล่าวแล้ว ยังรับคติ
ความเชื่อเกี่ย วกับเรื่องช้างและความส าคัญของช้างที่ปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาและวรรณกรรม
โบราณที่มาจาก 2 ศาสนาดังกล่าว10
ตาราพระคชลักษณ์คือ ตาราว่าด้วยช้างเผือกเป็นของศาสนาพราหมณ์แห่งประเทศอินเดีย
ต่อมาพราหมณ์ที่ถือตารานี้ได้เข้ามายังประเทศสยาม พม่า รามัญ ลาว เขมร ก่อนพระพุทธศานา
ตารานี้ได้กล่าวถึงวิชาคชศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในวิชาไตรเพทหรือพระเวท ถือกันว่าถ้าผู้ ใดรู้จบไตรเพทผู้
นั้นเป็นผู้วิเศษเป็นที่สรรเสริญของโลกแบ่งออกเป็น 2 ตาราคือ ตาราคชกรรม ที่รวบรวมเวทมนตร์
คาถากระบวนการจั บช้างรักษาช้างและบาบัดเสนียดจัญไรต่างๆ ตาราคชลั กษณ์ว่าด้วยรูปพรรณ
สัณฐานของช้างทั้งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณและให้โทษตามแต่ลักษณะช้าง11

10
11

เรื่องเดียวกัน, 12.
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 117.

11

ภาพที่ 3 หนังสือสมุดไทยขาว เรื่อง พระสมุดตาราแผนคชลักษณ์ จุลศักราช 1110 (พ.ศ. 2291)
ที่มา: กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556), 13.
ตานานการเกิดช้างในตาราพระคชลักษณ์
ในประเทศไทยได้อธิบายกาเนิดของช้าง โดยปรับแปลงจากคติดั้งเดิมในศาสนาพราหมณ์
ดังนี้ ในสมัยไตรดายุคพระวิษณุ (พระนารายณ์) ขณะทรงบรรทมอยู่ในเกษียรสมุทรได้ทรงแสดง
เทวฤทธิ์อธิษฐาน ให้มีดอกบัวผุดขึ้นจากพระนาภี 1 ดอก ดอกบัวนั้นมี 8 กลีบ และมีเกสร 173 เกสร
พระวิษณุได้นาดอกบั วนี้ไปถวายแด่พระศิวะ (พระอิศวร) และพระองค์ได้แบ่งดอกบัว และเกสร
ออกเป็น 4 ส่วน โดยแบ่งให้กับเทวะองค์อื่น ๆ อีก 3 องค์ทรงเก็บไว้เอง เป็น 8 เกสร ทรงแบ่งให้พระ
วิษณุ เป็น 8 เกสร ทรงแบ่งให้พระพรหม เป็นกลีบบัวทั้ง 8 กลีบ และเกสร 24 เกสร ทรงแบ่งให้พระ
อัคนี (พระเพลิง) เป็น 133 เกสร โดยองค์เทวะทั้งสี่ได้ทรงสร้างช้างขึ้นองค์ละตระกูล จากจานวนกลีบ
บัวและเกสรบัวเหล่านี้ และมีชื่อตามพระนามแห่งองค์เทวะผู้สร้าง12 ดังนี้
ช้างตระกูลอิศวรพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระอิศวรหรือพระศิวะทรงสร้าง จากเกสรบัว
8 เกสร เป็ น ช้า งแปดหมู่ เรี ย กว่า อั ฏ ฐคชาธาร จัด เป็นวรรณะกษัต ริย์ ลั กษณะหนัง เนื้อด าสนิ ท
ผิวพรรณละเอียดเกลี้ยง หน้าใหญ่ โขมดสูง น้าเต้ากลม งวงเรียวแลดูเป็นต้นเป็นปลาย งาทั้งสองใหญ่
งอนขึ้นอยู่เสมอกัน ปากรีแหลมรูปเป็นพวยหอยสังข์ คอกลมเมื่อเดินยกเป็นสง่า หน้าสูงกว่าท้าย
ทรวงอกผึ่งผ่ายใหญ่กว้างแสดงกาลัง ท้ายเป็นสุกร หลังเป็นคันธนู ขนดท้องตามวงหลัง ขาหน้าทั้งสอง
อ่อนประหนึ่งแขนเท้า เท้าและข้อเท้าหน้าหลังเรียวรักดังฝ๎กบัวกลม หางเป็นข้อห่วง สนับงาแลเห็น
เป็น 2 ชั้น ขมับเต็มไม่พร่อง หูใหญ่ ช่อม่วงข้างขวายาว ใบหูอ่อนนุ่มมี ขนขึ้นมากกว่าข้างซ้าย หน้า
ใหญ่ ช้างตระกูลนี้เมื่อมาสู่พระบารมีบ้านเมืองจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์และอานาจ13

13.

12

กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา,

13

เรื่องเดียวกัน.

12

ภาพที่ 4 ภาพของช้างในตระกูล อิศวรพงศ์
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2553),
115-117.
ช้า งตระกู ลพรหมพงศ์ เป็น ช้า งในตระกูล ที่พ นะพรหมทรงสร้า ง จัด เป็ นช้ างวรรณะ
พราหมณ์ ลักษณะเนื้อหนังอ่อน ขนละเอียดเส้นเรียบ หน้าใหญ่ท้ายต่าน้าเต้าแฝด ขนงคิ้วสูง โขมดสูง
มีกระทั่วตัวดังดอกกรรณิการ์ ขนหลัง ขนหู ขนปาก และขนตายาว ขุมหนึ่งขึ้น 2เส้น อกใหญ่ งวงเรียว
รัด งาใหญ่ ปลายและต้นสมส่วน งาสีดอกจาปา ช้างตระกูลนี้เมื่อมาสู่พระบารมีย่อมให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและวิทยาการต่างๆ14

ภาพที่ 5 ภาพของช้างในตระกูล พรหมพงศ์
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
118-124.
ช้างตระกูลวิษณุพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงสร้างจากเกสร
บัว 8 เกสร เรียกว่า อัฏฐคช จัดเป็นช้างวรรณะแพศย์ ลักษณะผิวเนื้อหนังหนา ขนเกรียน ทรวงอก
คอ และสีข้าง เท้าทั้งสี่ใหญ่ได้ขนาด หาง งวง และหน้ายาวใหญ่อย่างประหลาด มีกระที่หูแดง ประไป
14

เรื่องเดียวกัน, 14.

13
สม่าเสมอกัน ตาใหญ่ขุ่น หลังราบ ช้างตระกูลนี้เมื่อมาสู่พระบารมีย่อมมีชัยชนะแก่ศัตรู ฝนจะตกต้อง
ตามฤดูกาล ผลาหารธัญญาหารจะบริบูรณ์15

ภาพที่ 6 ภาพของช้างในตระกูล วิษณุพงศ์
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
125-127.
ช้างตระกูลอัคนิพงศ์ เป็นช้างในตระกูลที่พระอัคนิหรือพระเพลิงทรงสร้าง จัดเป็นช้าง
วรรณะศูทร ลักษณะผิวเนื้อแข็งกระด้าง ขนหยาบ หน้าเป็นกระแดงดั่งแววมยุรา งาแดง หลังแดง
หน้างวงแดง ผิวเนื้อหม่นไม่ดาสนิท ตะเกียบหูห่าง หางเขิน ตาสีน้าผึ้ง ช้างตระกูลช้างตระกูลอัคนิพงศ์
ประกอบด้วย ช้างมีลักษณะดี 42 ตระกูล และช้างที่มีลักษณะให้โทษ 80 จาพวก (ช้างทุรลักษณ์ หรือ
ช้างบาปโทษ) ช้างในตระกูลนี้เมื่อมาสู่พระบารมีบ้านเมืองจะเจริญด้วยมังสาหารและมีผลในทางระงับ
ศึก อันพึงจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว ทั้งมีผลในทางระงับความอุบาทว์ทั้งปวงอันเกิดแก่บ้านเมือง16

ภาพที่ 7 ภาพของช้างในตระกูล อัคนีพงศ์ 12 หมู่จาก 42 หมู่
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
127-131.
15
16

เรื่องเดียวกัน, 15.
เรื่องเดียวกัน, 16.
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างช้างทุรลักษณ์หรือช้างที่มีลักษณะไม่เป็นมงคล 4 หมู่จาก 80 หมู่
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
137-138.
นอกจากนี้ ยังมีช้างที่จัดอยู่ในตระกูลอานวยพงศ์ ซึ่งเกิดจากพ่อช้างและแม่ช้างที่เป็นช้าง
อิฏฐทิศต่างตระกูลกัน ช้างตระกูลนี้มี 14 หมู่ ตามลักษณะที่ได้จากพ่อช้างและแม่ช้าง17

ภาพที่ 9 ภาพของช้างในตระกูล อานวยพงศ์ 12 หมู่จาก 14 หมู่
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
133-137.
ช้างทั้ง 90 หมู่เป็นศุภลักษณ์ตระกูล คือมีลักษณะงามต่าง ๆ กัน ย่อมจะมีกาลังเรี่ยวแรง
สามารถผิดกับช้างสามัญทั้งปวง และบางช้างก็นับถือกันว่าให้เกิดสวัสดิมงคลคุ้มโทษภัยจัญไรต่าง ๆ
และให้เกิดสวัสดิมงคลเจริญสุขได้18
ตามตาราพระคชลักษณ์กล่าวว่า ช้างที่มีลักษณะเป็นศุภลักษณ์ มี 90 หมู่ อยู่ในตระกูล
อิศวรพงศ์ 8 พรหมพงศ์ 10 และอัฏฐทิศ 8 วิษณุพงศ์ 8 อัคนิพงศ์ 42 อานวยพงศ์ 14 รวม 90 หมู่
พระเป็นเจ้าให้เกิดช้าง 7 สี คือ เหลือง ขาว แดง เขียว ดา ม่วง เมฆ และต้องประกอบด้วยศุภลักษณะ
(ลักษณะดี) อีก 11 ประการ คือ ขน หาง ตา เล็บ อันฑโกศ ช่องแมงภู่ ขุมขน เพดาน สนับงา คางใน
ไรเล็บ หรือไม่น้อยกว่า 5 ประการ จึงจะนับว่าสมบูรณ์ด้วยคชลักษณ์19
17

เรื่องเดียวกัน
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 125.
19
เรื่องเดียวกัน, 17.
18
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ภาพที่ 10 ภาพ สีของช้างในตาราพระคชลักษณ์
(จากการวิเคราะห์)
ตานานการเกิดช้างเผือก
ตานานการเกิดช้างเผือกในตาราคชลักษณ์กล่าวถึงการสร้างโลกไว้ว่า ในไตรดายุคหรือเต
ดายุคพระเป็นเจ้ามาประชุมพร้อมกัน พระอิศวรทรงมีเทวโองการให้พระอัคนี (พระเพลิง) ทาเทวฤทธิ์
เกิดเป็นเปลวเพลิงออกจากช่องพระกรรณทั้ง 2 และกลางเปลวเพลิงนั้นมีเทวกุมารเกิดขึ้น 2 องค์ องค์
หนึ่งมีนามว่า ศิวบุตรพระพิฆเนศวร มีพระพักตร์เป็นช้าง มีกร 2 กร กรขวาทรงตรีศูล กรซ้ายทรง
ดอกบัว ทรงสังวาลนาค นั่งชานุมณฑล20

ภาพที่ 11 พระเคณศหรือวิฆเนศวร หรือพิฆเนศวร หรือพระเทวกรรม
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
140.
อีกองค์หนึ่งมีนามว่า พระโกญจนาทเนศวร มีพระพักตร์เป็นช้าง 3 เศียร มี 6 กร กรหนึ่ง
เกิดเป็นช้างเผือกมี 33 เศียร ชื่อ เอราวัณ อีกกรหนึ่งเป็นช้างเผือกมี 3 เศียร ชื่อ คีรีเมฆคละไตรดายุค
ช้างทั้ง 2 นี้เป็นพาหนะของพระอินทร์ อีกกรหนึ่งข้างขวา เกิดเป็นช้าง 3 ช้าง คือช้างเผือกเอก โท ตรี
20

ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง, 140.
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อีกกรหนึ่งข้างซ้ายเป็นช้างพัง ช้าง 6 ช้างนี้สาหรับเป็นช้างทรงของกษัตริย์ผู้มีอภินิหารบารมีในแผ่นดิน
อีกกรหนึ่ งข้างขวาเกิดเป็ น สั งข์ทักษิณาวรรต อีกกรหนึ่ งข้างซ้ายเกิดเป็นสั งข์อุตราวัฏ ตระกูล ของ
ช้างเผือกเอก โท ตรี จึงเป็นต้นกาเนิดของช้างเผือกที่เ กิดขึ้นต่อๆมา และนับรวมเป็นช้างในตระกูล
อัคนีพงศ์เพราะเกิดจากเทวฤทธิ์ของพระอัคนี หมอช้างทั้งหลายจึงได้นับถือบูชาพระศิวบุตรพิฆเนศวร
และพระโกญจนาทเนศวรสืบมาจนป๎จจุบัน21

ภาพที่ 12 พระโกญจนาทเนศวร หรือพระโกญจนาเนศวร
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
141.
ช้างสาคัญและช้างเผือก
ช้างสาคัญ หมายถึง ช้างที่มิได้จัดอยู่ในประเภทช้ างเผือกแต่เป็นช้างที่มีลักษณะอวัยวะ
ส่วนต่างๆ ดีเป็นมงคลเป็นส่วนมากแม้จะไม่สมบูรณ์ดังตาราคชลักษณ์
เมื่อมีการพบช้างสาคัญ ถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติกันมาแต่โบราณ ที่จะไม่กล่าวว่าช้างนั้น
เป็นช้างเผือกและเป็นชั้นใด เอก โท หรือตรี จนกว่าจะได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบฝุาละอองธุลีพระ
บาทเสี ยก่อน และจะเรี ยกว่า ช้างสาคัญ ไปจนกว่าจะได้รับ ผ่ านพระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชจาก
พระมหากษัตริย์และรับพระราชทานอ้อยแดง จารึกนามลงบนพระสุพรรณบัฏและจึงเรียกว่า ช้างต้น22
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตราพระราชบัญญัติสาหรับ
รักษาช้างปุาพุทธศักราช 2464 ขึ้น โดยกาหนดให้ช้างปุาเป็นของหลวงสาหรับแผ่นดิน ผู้ใดจะจับไปใช้
สอยต้องขออนุญาตรัฐบาล พระราชบัญญัตินี้มุ่ งหมายที่จะช่วยปูองกันอันตรายแก่ช้างปุา และบารุง
พันธุ์ช้างปุาให้เจริญด้วย ในพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดช้างซึ่งมีลักษณะพิเศษไว้ 3 ชนิด ตาม
มาตรา 4 ระบุไว้ว่า
21
22

10.

เรื่องเดียวกัน, 141.
กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา,

17
คาว่า ช้างสาคัญ ให้พึงเข้าใจว่า ช้างที่มีมงคลลักษณะ 7 ประการ คือ ตาขาว เพดานขาว
เล็บขาว ขนขาว พื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว อัณฑโกศขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่23

ภาพที่ 13 ช้างสาคัญ
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2553),
142.

ภาพที่ 14 ภาพขยายตาแหน่งมงคลลักษณะ 7 ประการของช้างสาคัญ
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,
ช้างเผือก, เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th
คาว่า ช้างสีประหลาด ให้พึงเข้าใจว่า ช้างที่มีมงคลลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดใน 7 อย่าง
คือ ตาขาว เพดานขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนังขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว อัณฑโกสขาว
หรือสีคล้ายหม้อใหม่
23

สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 34.
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คาว่า ช้างเนียม ให้พึงเข้าใจว่า ช้างมีลักษณะ 3 ประการ คือ พื้นหนังดา งามีลักษณะดัง
รูปปลีกล้วย เล็บดา
ในมาตรา 32 ระบุว่า ผู้ใดมีช้างสาคัญหรือช้างสาประหลาดหรือช้างเนียม โดยเหตุที่ตนจับ
ได้ หรื อ โดยแม่ ช้ า งของตนตกออกมา หรื อ โดยเหตุอ ย่ า งหนึ่ ง อย่า งใดก็ ดี ต้อ งน าขึ้น ทู ล ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะได้พระราชทานบาเหน็จให้ตามสมควร และในมาตราเดียวกันได้
กาหนดบทลงโทษว่า ผู้ใดมีช้างสาคัญ ช้างสีประหลาดหรือช้างเนียม แล้วปล่อยเสียหรือปิดบังซ่อนเร้น
ช้างนั้นไว้ ไม่นาขึ้นทูลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1
ปี หรือปรับไม่เกิน 500 บาทแต่โทษนี้ไม่ลบล้างการที่ช้างนั้นต้องริบเป็นของหลวง24
การที่ทางการใช้คาว่า ช้างสาคัญ แทนคาว่าช้างเผือก ให้เป็นที่เข้าใจลักษณะของช้างเผือก
ที่มีความสาคัญร่วมกัน เพราะคาว่าช้างสาคัญหมายถึงช้างที่มีความสาคัญเป็นของพระมหากษัตริย์
เท่านั้นไม่ใช่ผู้ใดก็ครอบครองช้างเผือกได้ หากมีช้างไว้เป็นของตนอาจหมายถึงการแสดงตนเทียบเท่า
พระมหากษัตริย์จึงมีการออกเป็นกฎหมายเพื่ออธิ บายรายละเอียดต่างๆมีการให้รางวัลพระราชทาน
บาเหน็จให้แก่ผู้แจ้งทางการและกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ฝุาฝืน25
การพิจารณาช้างเผือกเทียบเคียงจากตาราคชลักษณ์
เมื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบว่ามีช้างเผือก ณ ที่ใด จะกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเพื่อ
โปรดเกล้าฯให้ผู้เชี่ยวชาญการดูคชลักษณ์ไปตรวจดูอีกครั้ง โดยต้องคานึงถึงลักษณะอันเป็นมงคลต่างๆ
11 รายการ เช่น เวลาที่ช้างหลับ ถ้ามีเสียงกรมประดุจเสียงแตรสังข์ถือว่าเป็นมงคล ถ้าเสียงกรนคล้าย
คนร้องไห้ถือว่าเป็นอัปมงคล แม้จะมีคชลักษณ์สมบูรณ์ก็ตาม
1. สีผิว ต้องดูว่าช้างมีสีอะไร โดยจะเอามะขามเปียกละลายน้า แล้วมาทาตัวช้างให้ทั่ว
ทิ้งไว้1คืน รุ่งเช้าจึงล้างออก ก็จะเห็นสีที่แท้จริงของช้าง โดยทาการสารวจบริเวณผิวหนังอ่อน ตามร่อง
ตะเคียวต่างๆ (ซอกรักแร้ ซอกขา หรือบริเวณขาหนีบ รอยย่นของคอ) โดยจะต้องมีสีออกดอกบัวแดง
(1-3ปี) สีของผิวคชลักษณ์ต้องมีสีน้าตาลหม่น สีโกมุทที่ค่อนข้างออกขาว (อย่างพระเศวตอดุลยเดชพา
หนฯ)
2. ขน มีขนหู ขนโตนด ขนบรรทัดหลัง เป็นต้น ลักษณะของขนที่ดีจะต้องมีลักษณะใส
โปร่ง มองแลเห็นเหมือนกับเป็นแก้วอยู่ข้างในตลอดทั้งเส้น รองลงมาคือขนที่มีสีน้าผึ้ง แต่ก็ใสด้วย
เช่นกัน ส่วนขนที่ด้านทึบหมดหรือส่วนปลายอยู่นิดหน่อยที่เป็นส่วนโค้งจะถือว่าไม่ดีช้างแต่ละชนิดจะ
มีขุมขนไม่เหมือนกัน ช้างตระกูลพรหมพงศ์จะมี ขน 2เส้น 3เส้ น 4เส้ น ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นช้าง
ตระกูลอื่นๆ อีก3ตระกูล จะมีขุมขนละ1เส้นกระจายไปทั่วตัว นอกจากนี้ ช้างตระกูลพรหมพงศ์จะมี
น้าเต้าอยู่ 8 แก้วในขุมขน ถ้าน้าเต้าแฝดก็ยิ่งแน่ใจได้ว่าเป็นช้างตระกูลพรหมพงศ์เท่านั้น
3. หู ต้องไม่แหว่งหรือฉีกขาด ถ้าหูแหว่งหรือฉีกจะกลายเป็นช้างที่ไม่เป็นมงคล

24

เรื่องเดียวกัน, 35.
สัมภาษณ์ กาญจนา โอษฐยิ้มพราย, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น , 8
พฤศจิกายน 2555.
25
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4. หาง หางที่ดีต้องมีขน หางไม่มีขนเป็นช้างไม่ดี และขนที่หางมีลักษณะต่างๆดังนี้ หาง
เขิน แสดงว่าหางสั้น ไม่เกินข้อพับของขาหลัง เป็นลักษณะไม่ดี ป๎ดปลอก คือหางยาวออกมาประมาณ
ข้อเท้าหลังของช้าง เป็นลักษณะที่ดี บังคลองคือหางที่วางตัวเบนออกด้านซ้ายหรือขวา เป็นลักษณะไม่
ดี และป๎ดตลอด หรือหางยาวจรดพื้นดิน เป็นลักษณะไม่ดี ขนหางต้องใสเหมือนกัน ขนหางที่ดีที่สุด
ต้องเส้นสีน้าผึ้ง ต่างกับขนที่อยู่รอบตัว
5. นัยน์ตา แบ่งเป็น3ส่วน คือ ส่วนนอก สีขาวใหญ่ สดใส ไม่ขุ่น ส่วนกลาง สีม่วงอ่อน
ฟูา เทา ส่วนใน สีดาต้องมีขนาดใหญ่จึงดี (ตาวัว) ถ้าเป็นตานก (ตาหยี) จะไม่ค่อยว่องไว แม้มักจะซื่อ
และเชื่อง
6. เล็บ การดูเล็บมี 2 ชนิด คือเล็บที่เป็นเสี้ยนโตนดหมายถึงเล็บเป็นเสี้ยนหรือเป็นเส้น
ผิวขรุขระ ผิวแตกไม่ดี และเล็บที่เป็นฝาหอย เรียบ สีของเล็บไม่แตก สีขาว ชมพู เป็นลักษณะเล็บที่ ดี
และไรเล็บ คือตรงที่หนังหุ้มเล็บว่ามีสีเดียวกันหรือไม่
7. งวง ตรงปลายสุดของงวงจะเห็นสีได้ชัดเจนที่สุด
8. เพดาน ที่ดีควรมีสีเดียวกับผิวหนัง (เวลาให้อ้าปากและยกหัวจะเห็นได้ดีที่สุด)
9. อัณ ฑโคตร (อัณฑโกศ) หรืออวัยวะเพศผู้ ดู เวลาป๎ส สาวะ ที่ดีควรมีสีช มพู ม่ว ง
กระสอบ หรืออวัยวะเพศเมีย ต้องเก็บมิดชิดหรือเก็บหมด ถ้าห้อยไม่ดี
10. ช่องแมงภู่ (ต่อมน้ามัน) ดูที่สีต่อมภายนอก ควรมีสีเดียวกับสีผิว ไม่มีปานหรือรอย
ด่าง ลึกดีแต่ตื้นไม่ดี
11. งาหรือสนับงา ถ้าเป็นช้างอายุน้อยกว่า1ปี หรือช้างพังจะไม่เห็น สีของผิวบริเวณ
นั้นควรมีสีชมพูหรือสีขาว
ถ้าตรวจพบตามคชลักษณ์เกินครึ่งหนึ่งก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเป็นช้างสาคัญไม่จาเป็นต้อง
ครบ 11 รายการ มักเน้นที่ปกกระพอง (ลอนศรีษะ) น้าเต้า (รอยย่อนขมับ) งา และผิวกายและหาง
นอกจากนี้ยังดูกิริยามารยาทของช้างประกอบด้วยช้างเผือกมักแสดงอาการบางอย่ างผิดแปลกจากช้าง
อื่นๆ อุจจาระของช้างเผือกจะมีกลิ่นหอม เพราะเลือกกินอาหาร
สกุ ล คชาชี ว ะ ซึ่ ง มี พ ระยาเพทราชา (อ๋ อ ย คชาชี ว ะ) เจ้ า กรมช้ า งต้ น ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นสกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคชลักษณ์ช้างสืบต่อ
กันมาหลายชั่วคน คือพระราชวังเมือง จหมื่นสิริวังรัตนและ พันตารวจโท ศุภางค์ คชาชีวะ ตามลาดับ
เมื่อผู้เชี่ยวชาญในการดูลักษณะช้างได้ตรวจสอบตาราจนครบถ้วนแล้ว จึงนาความกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีสมโภชขึ้นระวาง ณ
จังหวัดที่ได้ช้าง หรือนามาสมโภชขึ้นระวางที่กรุงเทพฯ ก็ตามแต่พระราชประสงค์
ก่อนประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวาง พระหมอเฒ่าหรือผู้ชานาญการดูแลช้างจะทา
พิธีจับเชิง เป็นการฝึกและสอนช้างให้รู้จักหมอบ รู้จักจบ(ทาความเคารพ) ฝึกให้ยืนบนแท่นเสาตะลุง
เบญพาดพร้อมด้วยเครื่องผูกมัด เพื่อนให้ยืนโรงในพระราชพิธี เหตุที่ต้องทาพิธีจังเชิงก็เพราะช้างเผือก
หรือช้างสาคัญที่ได้มานั้นจะเป็นช้างปุาหรือช้างบ้านก็ตาม ไม่เคยถูกผูกมัดและยืนในโรงช้าง26
26

7-8.

กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา,
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พระราชพิธีรับและสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกหรือช้างสาคัญ
พระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสาคัญ คือ พระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเพื่อรับและสมโภชช้างสาคัญเป็นช้างต้นหรือช้างหลวง ตามโบราณราชประเพณี
เมื่อมีการพบช้างสาคัญ ผู้ชานาญตาราพระคชลักษณ์ได้ตรวจสอบคชลักษณ์และลักษณะอันเป็นมงคล
ต่างๆ ว่าช้างนั้ นอยู่ ในตระกูล ใด หมู่ใด เมื่อตรวจสอบครบถ้ว นเรียบร้อยแล้ ว ก็จะนาขึ้นกราบทูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนกาหนดชั้นของช้างเผือก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็น
ผู้กาหนดเอง โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ
ช้างเผือกเอก เป็นช้างสังข์และช้างสีทองเนื้อริน
ช้างเผือกโท เป็นช้างสีบัวโรย
ช้างเผือกตรี เป็นช้างสียอกตองตากแห้ง สีแดงแก่ สีแดงอ่อน สีทองแดง และสีเมฆ
หลังจากนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กาหนดพระราชพิธีสมโภชและขึ้นระวางต่อไป
ซึ่งอาจจะทรงพระกรุณาให้ จัดพระราชพิธีส มโภช ณ เมืองที่ พบช้างสาคัญ หรืออาจนาช้างเข้ามา
ประกอบพระราชพิธี ณ เมืองหลวงก็ได้27
ในพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสาคัญนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จขึ้นเกย
ข้างเบญพาด ทรงหลั่งน้าพระพุทธมนต์และหลั่งน้าพระมหาสังข์พระราชทานช้างสาคัญ และทรงเจิมที่
กระพองช้างสาคัญ แล้วพระราชทานอ้อยแดงซึ่งจารึกพระนามที่พระราชทานขึ้นระวางเป็นช้างต้น
จากนั้นพระราชทานเครื่องต้นคชาภรณ์ให้แต่งพระราชทานแก่พระยาหรือนางพญาช้างต้น แล้วทรง
พระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นปูายพระสุพรรณบัฏนามช้างต้น สาหรับติดที่เสาหน้าโรงช้างต้นนั้น ช้างต้นจะ
ยืนโรง ณ โรงช้างที่สร้างขึ้นหรือจัดให้โดยเฉพาะช้างนั้น แต่เดิมช้างต้นหรือช้างเผือกจะยืนโรงในเขต
พระราชฐาน มีลักษณะเป็นโรงยอด ต่อมามีการสร้างโรงช้างต้นแบบโรงช่อฟูา28

ภาพที่ 15 นามจารึกสาคัญ จารึกด้วยดินสอเป็นอักษรเทวนาครีลงบนอ้อยแดง จานวน 3 ท่อน
ที่มา: กรมศิลปากร, ส านั กพิพิธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ , พิพิธ ภัณ ฑ์โ รงช้างต้น สวนจิตรลดา
(กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2556), 144.
27
28

เรื่องเดียวกัน, 142.
เรื่องเดียวกัน, 195.
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ภาพที่ 16 แผ่นปูายพระสุพรรณบัฏจารึกพระนามช้างต้นและเสมาทองสาหรับคล้องคอ
ที่มา: กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ:
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556), 149.
เครื่องคชาภรณ์
เครื่องคชาภรณ์นั้น จะใช้กับช้างเผือกสาคัญที่ได้ถวายแด่พระมหากษัตริย์ โดยจะผ่านพระ
ราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสาคัญแล้วพระมหากษัตริย์พระราชทานเครื่องคชาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย29
1. ผ้าปกกระพอง คือ ผ้าที่ใช้คลุมศีรษะช้างบริเวณโขมดไปจนถึงหัวไหล่ ทาด้วยผ้า
เยียรบับพื้นแดง เป็นรูปทรงคล้ายกลีบบัว มีตาข่ายทาด้วยลูกป๎ดมีดอกประจายามหุ้มทองลูกบวบ
2. ตาข่ายกุดั่น
3. พู่หู
4. ทามคอ
5. สร้อยคอ
6. เสมาคชาภรณ์ ทาด้วยทอง
7. ห่วงสายพาน
8. ตาบ
9. พานหน้า
10. พนาศ หรือผ้าปกหลัง พื้นสีเป็นสีประจาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวแต่ละรัชกาล มีเครื่องหมายประจารัชกาล
11. คันชีพ
12. พานหลัง
13. สายโยงพานหลัง
14. สาอาง
15. วลัยงา (สนับงา)
29

ศศิภา ตันสิทธิ , ช้างคู่แผ่นดิน.(กรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2554).
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เครื่ องคชาภรณ์นี้ จะมีความแตกต่างกันตามชั้นยศของช้างที่ได้รับพระราชทาน โดยมี
องค์ประกอบของเครื่องคชาภรณ์ที่เ หมือนกัน แต่แตกต่างกันที่วัสดุและรูปแบบที่นามาใช้ จะมีค่าสูง
มากน้อยต่างกันตามชั้นยศที่ได้รับพระราชทาน30

ภาพที่ 17 แสดงเครื่องคชาภรณ์ของช้างสาคัญหรือช้างเผือก
ที่มา: ศศิภา ตันสิทธิ, ช้างคู่แผ่นดิน (กรุงเทพฯ: สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,
2554), 14.
ความสาคัญของช้างเผือก
หนึ่งในแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดิ
ในความเชื่ อของศาสนาพุท ธ ที่ กล่ าวถึ ง ความยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ าจัก รพรรดิ เป็น ผู้ ที่ มี
บุ ญ ญาธิ การมีบ ารมี มาก ผู้ คนเคารพสรรเสริ ญ มีลั กษณะของมหาบุ รุษ เช่น เดี ย วกั บ พระพุ ท ธเจ้ า
ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมปกครองแผ่นดินโดยธรรม พระเจ้าจักรพรรดิมีความพิเศษ คือ
มีพระวรกายงดงามยิ่งกว่ามนุษย์ อายุยืนยาว เจ็บปุวยน้อยและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาอีกทั้งยัง
ต้องเป็นผู้ครอบครองแก้วทั้ง 7 ประการ ช้างแก้ว (หตฺถีรตฺตน) หนึ่งในแก้วเจ็ดประการ ช้างแก้วของ
พระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพญาช้าง มีชื่อว่า อุโบสถ สีขาวเผือก สง่างาม มีฤทธิ์เดชสามารถเหาะได้
คล่องแคล่วว่องไว ฝึกหัดได้เอง สามารถพาพระเจ้าจักรพรรดิไปรอบชมพูทวีป จรดขอบมหาสมุทร ได้
ตั้งแต่เช้ารุ่ง และกลับมาทันเวลาเสวยพระกระยาหารเช้า31

30

กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา, 186.
ศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี, พระเจ้าจักรพรรดิ. เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.saradham.siamtapco.com
31
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ภาพที่ 18 พระเวสสันดรทรงช้างเผือกชื่อป๎จจัยนาเคนทร์ จิตรกรรมฝาผนังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
กัณฑ์หิมพานต์ วัดเครือวัลย์วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ที่มา: กรมศิลปากร, สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา (กรุงเทพฯ
: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง), 2556.), 22.
ช้างเผือกในแต่ละรัชกาล จากหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึก พงศาวดารและเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับช้างเผือกในประเทศไทยชี้ให้เห็น ว่าสถาบันกษัตริย์ของไทย มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับ
ช้างเผือกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงป๎จจุบัน 32 การตั้งชื่อช้างสาคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัย
กรุงรัตรนโกสินทร์ จัดไว้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ต้องมีความหมายที่แปลว่าช้างอยู่ด้วย เช่น
กุญชร พระบรมคชลัษณ์ ฯลฯ ประเภทที่ 2 ตั้งตามคชลักษณ์ เช่น ช้างพลายมีงาเดียว ชื่อว่า พระบรม
เมฆเอกทนต์ เป็นต้น33
การนับจานวนของช้างเผือกในแต่ละรัชสมัย นับจากวันที่กษัตริย์ขึ้นปกครองราษฎร์ ไม่นับ
รวมช้างเผือกในรัชกาลก่อน34
กรุงสุโขทัย ในศิลาจารึกหลักที่ 1 เกี่ยวข้องกับพระเจ้ารามคาแหงมหาราช ที่ได้ชนช้าง
ชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดและยังกล่าวถึงเมื่อครั้งที่ทรงครองกรุงสุโขทัย ให้ช้างเผือกที่ทรงโปรด ชื่อ
รุจาครี แต่งเครื่องคชาภรณ์ แล้วทรงช้างนาราษฎรออกบาเพ็ญกุศลตามพระอารามในอรัญญิก
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มีช้างเผือกถึง 7 ช้าง คือ พระคเชนทโรดม พระ
รัตนากาศ พระแก้วทรงบาศ ช้างเผือกพังแม่และพังลูก พระบรมไกรสรและพระสุริยกุญชร พระเกียตริ
ของสมเด็จพระเจ้ามหาจักรพรรดิปรากฏไปยังนานาประเทศ สมเด็จพระสังฆราชและเสนาข้าราชการ
จึงถวายพระนามต่อท้ายว่า พระเจ้าช้างเผือก
กรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ช้างพังเผือก เป็นช้างลูกบ้าน ตกที่เมืองฝาก
เมื่อจุลศักราช 1132 ในระหว่างกองทัพกรุงไปล้อมเมืองฝาง เจ้าพระยาฝางหนีพาช้างไปด้วย กองทัพ
กรุงจึงติดตามได้ลูกช้างพังเผือกมาถวาย
32

อารีย์ ทองแก้ว, ช้าง, 62.
เรื่องเดียวกัน, 70.
34
สัมภาษณ์ กาญจนา โอษฐยิ้มพราย, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น , 8
พฤศจิกายน 2555.
33
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กรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ได้ช้าง 10 ช้าง คือ พระ
บรมไกรสร (บวรสุประดิษฐ) พระบรมไกรสร (บวรบุษปทันต์) พระอินทรไอยรา พระเทพกุญชร พระ
บรมฉัททันต์ พระบรมนัขมณี พระบรมคชลักษณ์ ( อรรคคเชนทร์ ) พระบรมนาเคนทร์ พระบรมคช
ลักษณ์ (อรรคชาติดามพหัตถี) พระบรมเมฆ เอกทนต์
รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีช้าง 6 ช้าง คือ พระยาเศวต
กุญชร พระบรมนาเคนทร์ พระบรมหัศดิน พระบรมนาเคนทร์ ( คเชนทรธราธาร ) พระยาเศวตไอยรา
พระยาเศวตคชลักษณ์
ในรัชสมัยนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมี ช้างเผือกเอก ถึ ง 3 ช้าง คือ พระ
เศวตกุญชร พระเศวตไอยรา และพรยาเศวตคชลักษณ์ จึงได้พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธอยู่
หัวพระเจ้าช้างเผือก
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้าอยู่หั ว มีช้างเผื อกอยู่ 20 ช้าง คือ พระ
บรมคชลักษณ์ พระบรมไอยรา พระบรมนาเคนทร์ พระบรมเอกทันต์ พระยามงคลหัสดิน พระยา
มงคลนาคินทร์ พระบรมไกรสร พระบรมกุญชร พังหงษาสวรรค์ พระนัขนาเคนทร์ พระบรมไอยเรศ
พระบรมสังขทันต์ พระบรมคชลักษณ์ ( ศักดิสารจุมประสาท ) พระบรมนขาคเชนทร์ พระนาเคนทรน
ขา พระบรมทัศนขา ช้างพลายสีประหลาด พระบรมศุภราช พระยามงคลคชพงศ์ ช้างพลายกระจุดดา
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว มีช้าง 15 ช้าง คือ พระบรมนัข
สมบัติ พระวิมลรัตนกิริณี พระบรมคชรัตน พระวิสูตรรัตนกิริณี พระพิไชยนิลนัข พระพิไชยกฤษณา
วรรณ พระศรีสกลกฤษณ์ พระมหาศรีเศวตวิมลวรรณ ช้างพังเผือกเอก พระเศวตสุวรรณาภาพรรณ
ช้างพัง เผือกเอก พระเทวสยามมหาพิฆเนศวร ช้างสีประหลาด เจ้าพระยาปราบไตรจักร พระยาไชยา
นุภาพ
รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีช้าง 19 ช้าง คือ พระเศวตวรว
รรณ พระมหารพีพรรณคชพงษ์ พระเศวต สุ ว ภาพรรณ พระเทพคชรั ต นกิริ ณี พระศรีส วั ส ดิเ ศวต
วรรณ พระบรมทันตวรลักษณ์ พระเศวตวรลักษณ์ พระเศวตวรสรรพางค์ พระเศวตวิสุทธิเทพา พระ
เศวตสุนทรสวัสดิ์ พระเศวตสกลวโรภาศ พระเศวตรุจิราภาพรรณ พระเศวตวรนาเคนทร์ ช้างพลาย
เผือกเอก พระศรีเศวตวรรณิภา พระเศวตอุดมวารณ์ ช้างพลายสีประหลาด 2 ช้าง เจ้าพระยาไชยานุ
ภาพ
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ช้างพระเศวตวชิรพาหะ
รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ช้างพระเศวตคชเดชน์ดิลก
รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีช้างเผือก 10 ช้าง
คือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน พระเศวตวรรัตนกรี พระเศวตสุร คชาธาร ศรีเศวตศุภลักษณ์ พระเศวต
ศุทธวิลาศ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเศวตภาสุรคเชนทร์ พระเทพรัตนกิริณี พระ
บรมนขทัศ
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ภาพที่ 19 ภาพ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ในรัชกาลที่ 9
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,
ช้างเผือก, เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th
ความเป็นมาของธงช้างเผือกซึ่งใช้เป็นธงชาติไทยในอดีตนั้นในรัชสมัยสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยระหว่าง พ.ศ. 2360 – 2366 ซึ่งเป็นเวลาที่อังกฤษได้มาตั้งสถานีค้าขายอยู่ที่
สิงคโปร์แล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือกาป๎่นของหลวงขึ้น 2 ลา สาหรับรัฐบาลทา
การค้าแล่นไปมาระหว่างกรุงเทพฯกับเมืองสิงคโปร์และมาเก๊า เรือทั้งสองลาชักธงแดงตาที่ปฏิบัติกัน
มาแต่เดิม อังกฤษเจ้าเมืองสิงคโปร์ได้ปบอกให้นายเรือเข้ามากราบทูลว่า เรือเดินทะเลขอ ซึ่งในสมัย
กรุงศรีอยุธยาประเทศไทยยังไม่มีธงชาติเป็นของตน ธงที่ใช้คือ ธงแดง เป็นธงของเรือกาป๎่นเดินทะเล
เท่านั้น35
ธงช้างเผือก
สมัยรัตนโกสินทร์
ธงช้างเผือกได้ถือกาเนิดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกย์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้ เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายของพระเจ้า
แผ่นดิน ลงในธงแดง สาหรับใช้เป็นธงของเรือหลวงเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากเรือทั่วไป
รัช สมัย ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้ านภาลั ยระหว่าง พ.ศ. 2360 – 2366
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มรูปช้างสีขาวอยู่ในวงจักรสีขาวติดไว้กลางธงแดง มีความหมายว่า พระ
เจ้าแผ่นดินผู้มีช้างเผือก สืบเนื่องจากในรัชสมัยนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมี รัชกาลที่
2 ได้ช้างเผือกเอกถึง 3 เชือก และทรงได้พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธอยู่หัวพระเจ้าช้างเผือก
ที่ตามประเพณีไทยถือว่าเป็นพระเกียรติยศอย่างสูง ธงนี้ใช้เฉพาะธงเรือหลวงเท่านั้น ส่วนเรือพ่อค้า
ไทยยังใช้ธงแดงล้วนดังเดิม36
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2398 – 2459 ประเทศไทยมี
การทาสนธิสัญญากับชาติตะวันตกมากขึ้น อั นเป็นผลต่อเนื่องจากการทาสนธิสัญญาเบาริ่งกับสหราช
อาณาจักร (ประเทศอังกฤษในป๎จจุบัน ) ใน พ.ศ. 2398 พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริว่า สยาม
35

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki.ธงชาติไทย
36
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 190.
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จาเป็นต้องมีธงชาติใช้ตามธรรมเนียมชาติตะวันตก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูป
ช้างเผือกเปล่าอยู่ตรงกลางเป็นธงชาติสยาม37
สมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว ระหว่าง พ.ศ. 2459 – 2460
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ 6 มีพระราชดาริว่าเมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่ใน
ระยะไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจางธงราชการ และรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่งาม จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯให้ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินทร์ศก 129 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2459 แก้ ไ ขธงชาติ เ ป็ น พื้ น แดงกลางเป็ น รู ป ช้ า งเผื อ กทรงเครื่ อ งยื น แท่ น หั น หลั ง เข้ า เสา
ประกาศใช้เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2459 และยกเลิกเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์เป็นธงประจาชาติไทย ออก
ประกาศในพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช 2460 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 มีผลบังคับใช้ 30
วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา38
ตารางที่ 1 แสดง วิวัฒนาการธงชาติไทย
สมัย

รูปธง

ลักษณะ

วัตถุประสงค์
เครื่ อ งหมายของ
เรื อ สยามและเรื อ
โดยทั่วไป

กรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. 2325 – 2398

ธงพื้นสีแดงล้วน

พระบาทสมเด็ จ พระ
พุ ท ธยอดฟู า จุ ฬ าโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1

ทรงโปรดเกล้าฯให้เพิ่มรูป ธงของเรื อ หลว ง
จักรสีขาวลงในธงแดง
เท่านั้น

พระบาทสมเด็ จ พระ
พุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย
ท ร ง โ ป ร ด เ ก ล้ า ฯ
รัชกาลที่ 2
พ.ศ. 2360 - 2366

ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ เ พิ่ ม
รูปช้างสีขาวอยู่ในวงจักร
ธงของเรื อ หลว ง
สีขาวติดไว้กลางธงแดง มี
เท่านั้น
ความหมายว่า “พระเจ้า
แผ่นดินผู้มีช้างเผือก”

พระบาทสมเด็ จ พระ
จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2398 - 2459

ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือก
ธงชาติสยาม
เปล่าอยู่ตรงกลาง

37

พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย, ธงชาติไทย. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaiflag.org/
38
สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 191.
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ตารางที่ 1 แสดง วิวัฒนาการธงชาติไทย (ต่อ)
พระบาทสมเด็ จ พระ
มงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ 6
พ.ศ. 2459 - 2460
พ.ศ. 2460 – ป๎จจุบัน

ที่มา: พิพิธ ภัณฑ์ ธ งชาติ ไทย,
http://www.thaiflag.org/

พื้ น แ ด ง ก ล า ง เ ป็ น รู ป ธงชาติสยาม
ช้ า งเผื อ กทรงเครื่ อ งยื น
แท่นหันหลังเข้าเสา
ธงสามสีห้าแถบ พื้นแดง- ธงชาติไทย
ขาว-น้ าเงิ น -ขาว-แดง
แถบกลางกว้ า งเป็ น 2
เท่ า ของแถบสี แ ดงและ
ขาว
ธงชาติไ ทย, เข้าถึง เมื่อ 15 มีนาคม 2556, เข้าถึ งได้จาก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก (The Most Exalted Order of the White Elephant)
เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชดาริสร้างดาราตรา
ช้างเผือกขึ้นก่อนเมื่อ ร.ศ. 80 จุลศักราช 1223 (พ.ศ. 2404) ต้นแบบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ช้างเผือก มีรูปลักษณะเป็นทองคาสลักรูปช้างเผื อก มีพระมหามงกุฎบนหลัง มีเครื่องสูงประดับเพชร
บ้าง ไม่มีเครื่องสูงบ้าง การสถาปนานี้มีกระแสพระราชดาริว่า “สาหรับพระราชทานแก่ผู้มียศต่างๆใน
ราชอาณาจักร และชาวต่างประเทศที่มีความชอบ”และการที่ทาดาราเป็นลายรูปช้างเผือกนั้น ทรง
พระราชดาริจะทาให้เป็นเครื่องหมายว่า “แผ่นดินสยาม” ดาราสาหรับพระราชทานแก่ชาวไทย ทา
เป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่บนหลังช้าง ส่วนดาราที่สาหรับพระราชทานแก่ชาวต่างประเทศทาเป็นรูปเสา
ธงอยู่ บ นหลั ง ช้ า ง ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2412 ทรงก าหนดชั้ น และสายสะพายประกอบ รู ป แบบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นมีความแตกต่างกันตามประเภท ลาดับชั้น และลาดับเกียรติ39

ภาพที่ 20 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ที่มา: โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,
ช้างเผือก, เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th
39

สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย. 191.
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ช้างเผือกในประวัติพระพุทธศาสนาและวรรณคดีชาดก
ช้างปรากฏอยู่ในตานานพุทธศาสนาตั้งแต่ภาคประสูติมาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ร้ายฝุาย
พญามารและเป็นผู้เฝูาปรนนิบัติพระพุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่าช้างมีความสาคัญต่อความเชื่อดั้งเดิมก่อน
จะมีพุทธศาสนา เมื่อพุทธศาสนากาเนิดขึ้นมาจึงนาช้างมาผูกอยู่ในตานานพุทธประวัติอยู่หลายตอน40
ตอนพระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน ตานานเล่าว่า คืนหนึ่งเป็นเพ็ญเดือน 8 พระนาง
สิริมหามายาเจ้าทรงพระสุบินว่า มีท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 คือท้าวจตุโลกบาล ผู้ปกป๎กรักษาโลกประจา
อยู่ทั้ง 4 ทิศ มายกพระนางพร้อมกับแท่นบรรทมไปยังปุาหิมพานต์ วางบนพื้นศิลาใต้ต้นสาละใหญ่
แล้วมีนางฟูานาเสด็จไปสรงน้าในสระอโนดาตชาระล้างมลทินแห่งมนุษย์ แล้วทรงภูษทิพย์ ลูบไล้ด้วย
เครื่องหอมทิพย์แล้วเชิญเสด็จไปบรรทมในวิมานทองขณะนั้นมี “พระเศวตกุญชร” คือพญาช้างเผือก
ลงมาจากภูเขาทอง ชูงวงจับดอกปุณฑริกปทุมชาติ คือดอกบัวขาวเพิ่มแย้มบานกลิ่นหอมฟุูงตลบส่ง
เสียงร้องโกยจนาทแล้วเข้าไปในวิมานทองทาประทักษิณเวียนพระแท่นที่บรรทม 3 รอบ แล้วเข้าสู่พระ
อุทรเบื้องขวา ต่อมาจึงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะภายหลังเสด็จออกผนวชตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า

ภาพที่ 21 พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบิน
ที่มา : ปรามินทร์ เครือทอง. ช้างเล่มหนึ่ง. (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติ. 2553),
97.
ตอนมารผจญ ช้างมาในรูปของมารพจญเพื่อขัดขวางมิให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันขึ้น 15
ค่า เดือน 6 วัน นั้น เวลาบ่ ายทรงน าหญ้าคา 8 กาจากโสถิยพราหมณ์มาปูล าดใต้ต้นโพธิ์ และทรง
อธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอให้เกิดรัตนบัลลังก์ขึ้น ทันใดนั้นก็
เกิดรัตนบัลลังก์สูง 14 ศอก ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะไม่ทรงลุกไปจากรัตนบัลลังก์นี้จนกว่า จะตรัสรู้
บรรดาเหล่าปวงเทพเทวดาต่างก็มาห้อมล้อมรัตนบัลลังก์ กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ทางฝุายพญา
มารก็ห าทางจะเข้าทาร้ายเจ้ าชายสิ ทธัตถะ จึงให้ พวกมารนิมิตกายให้ น่ากลั ว ยกทัพไปล้ อมรัตน
บัลลังก์ไว้ เพื่อคุกคามให้เจ้าชายสิทธัตถะลุกหนีไป ด้านพญามารเองก็นิมิตกายตนให้ มี 1,000 แขน มี
อาวุธครบมือขี่ช้าง “คีรีเมขล์” รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง แต่ฝุายพญามารและเหล่าพลพรรคก็มิอาจทา
ร้ายพระองค์ได้ ฝุายมารอ้างว่ารัตนบัลลังก์นี้เป็นของตน เจ้าชายสิทธัตถะตรัสว่า รัตนบัลลังก์นี้เกิด
40

ปรามินทร์ เครือทอง. ช้างเล่มหนึ่ง, 97.
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จากพระบารมีของพระองค์เอง เพราะทรงบาเพ็ญทานบารมีไว้ แล้วทรงขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยาน
พระแม่ธรณีจึงขึ้นมาจากดิน ก้มรับน้าทักษิโณทกไว้ แล้วบิดพระเกศาให้น้าไหลท่วมเหล่ามาร ช้างคิรี
เมขล์แม้ร่างกายจะใหญ่โตก็มิอาจทานแรงน้าได้ จึงซวนเซทรุดร่างคุกเข่าลงพญามารและเหล่าหมู่มาร
จึงยอมแพ้ น้อมนมัสการพระพุทธเจ้า41

ภาพที่ 22 แสดงเหตุการณ์ตอนมารผจญ
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2553),
98.
ตอนพระพุทธเจ้าทรงปราบช้างนาฬาคีรี ช้าง “นาฬาคีรี” เป็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่ปรากฏ
อยู่ในตานานพุทธประวัติ โดยพระเทวทัต ผู้เป็นศัตรูของพระพุทธเจ้า เคยคิดหมายลอบปลงพระชนม์
ครั้งหนึ่งแต่ไม่สาเร็จ จึงไปขอให้พระเจ้าอชาตศัตรูช่วย พระเจ้าอชาตศัตรูทรงให้ช้างนาฬาคีรีดื่มสุราถึง
16 ไห แล้วปล่อยให้ออกทาร้ายประชาชน ความทราบถึงพระพุทธเจ้าก็มีพระราชดาริว่าจะเสด็จไป
ปราบช้างนาฬาคีรีให้ ครั้ งถึงเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ใน
เมืองราชคฤห์ ควาญจึ งปล่อยช้างนาฬาคีรีที่กาลังตกมันและดุร้ายด้ว ยฤทธิ์สุ รา ส่งเสียงร้องชูงวง
กระทืบแผ่นดินสะเทือน ผ่ายพระอานนท์เกรงว่าพระพุทธเจ้าจะทรงเป็นอันตราย จึงยอมสละชีวิตเข้า
ขวาง แม้พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสเรียกพระอานนท์ให้ถอยถึง 3 ครั้งแล้วก็ตาม เมื่อเป็นดังนี้ จึงทรงแผ่
พระเมตตาบันดาลให้ช้างนาฬาคีรีละพยศและขับไล่ไป ขณะนั้นมีหญิงแม่ลูกอ่อนทิ้งลูกหนีช้างตาม
ผู้อื่นไป ช้างนาฬาคีรีก็วิ่งไล่ไปแต่ไม่ทัน จึงหันกลับมาจะทาร้ายทารก พระพุทธเจ้าจึงทรงแผ่ เมตตาแก่
ช้างนาฬาคีรีอีกครั้งหนึ่ง จนช้างสงบลงและเกิดความละอายต่อบาป จึงยกงวงขึ้นทาความเคารพต่อ
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูบศีรษะช้าง แล้วตรัสสั่งสอนให้มีเมตตา และไม่ทา
ร้ายผู้ใดอีก42
41
42

เรื่องเดียวกัน, 99.
เรื่องเดียวกัน, 100.
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ภาพที่ 23 พุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าทรงปราบช้างนาฬาคีรี
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2553),
98.
ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จประทับ ณ ป่าเลไลยก์ ช้าง ปาลิไลยกะ เป็นช้างที่ครั้งหนึ่งเคย
ถวายปรนนิบัติพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเข้าพรรษา ด้วยการถวายน้าร้อนสาหรับเคยถวายปรนนิบัติ
พระพุทธเจ้าตลอดเวลาเข้าพรรษา ด้วยการถวายน้าร้อนสาหรับสรง ถวายอาหาร ส่งเสด็จบิณฑบาต
ตลอด 3 เดือน จนกระทั่งมีเศรษฐีกราบทูลเชิญพระพุทธองค์ เสด็จไปประทับที่เมืองสาวัตถี ช้างปาลิ
ไลยกะจึงขอปรนนิบัติถวายก่อนส่งเสด็จ ครั้งเมื่อส่งเสด็จจนลับสายตาแล้วก็ล้มลงสิ้นชีวิตในทันที43

ภาพที่ 24 ภาพพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จประทับ ณ ปุาเลไลยก์
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2553),
100.
ในชาดก ตอนพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นช้าง ได้มีการกล่าวไว้หลายตอนล้วนแสดงถึงการ
กระทาที่ประเสริฐ ช้างในชาดกที่สาคัญมีดังนี้ พระยาฉันทันต์ พญาช้างที่ยอมสละงาจนตัวตายเพื่อ
43

เรื่องเดียวกัน.
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มองให้เมียช้างผู้มีใจผูกพยาบาท ช้าง “มาตุโปสกะ” ยอดกตัญํู ช้าง “ป๎จจัยนาเคน” ของพระ
เวสสันดร ช้าง “มหิฬามุข” ผู้ประพฤติตนดุร้ายเพราะคาโจร ช้าง ของอลีนจิตตกุมารที่ช่วยรักษาเมือง
พาราณสี เป็นต้น44

ภาพที่ 25 พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาฉัททันต์
ที่มา: ปรามินทร์ เครือทอง, ช้างเล่มหนึ่ง (กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2553),
101.
จากการศึกษาพบว่าช้างส่วนใหญ่ในพุทธศาสนาเป็นช้างเผือกที่มีเรื่องราวและความสาคัญ
หลายด้านด้วยกัน กล่าวคือ ช้างแม้เป็นเพียงสัตว์ก็เป็นสัตว์ประเสริฐ ที่มีคุณธรรม มีความกตัญํู มี
ศีลธรรม มีความเสียสละ เฉลียวฉลาด จงรักภักดีและมีจิตใจที่สูงส่ง เรื่องราวของช้างในพุทธศาสนาจึง
เป็นตัวแทนความดีงามเพื่อเป็นตัวอย่างในการสอนมนุษย์ให้ระลึกและพึงกระทาแต่สิ่งที่ดี สรุปได้ดัง
ไดอะแกรมต่อไปนี้

ภาพที่ 26 แสดงความสาคัญของช้างและช้างเผือกในพุทธศาสนา
(ข้อมูลจากการวิเคราะห์)
44

เรื่องเดียวกัน, 101.
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สัตว์สหชาติคู่บารมีช้างเผือกและเกร็ดความเชื่อโบราณ
ลิงเผือกและกาเผือก สัตว์เลี้ยงคู่กับช้างเผือก มี 2 ชนิด โดยถือกันว่าสัตว์ทั้งสองชนิด นี้
เป็ น คู่บุ ญบารมีของช้างเผื อก สามารถปูองกันสิ่ งอวมงคลที่จะมีมาสู่ช้างเผื อกได้เป็นเรื่องที่แปลก
ประหลาดที่ได้เคยสังเกตกันมาแต่สมัยโบราณอย่างหนึ่ง คือถ้ามีผู้พบลิงเผือกหรือกาเผือกเมือใดแล้ว
ในระยะเวลาไม่นานต่อจากนั้นมักจะมีช้างเผือกมาประดับพระบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง
หรือความเชื่ อเรื่องให้คุณแก่บ้านเมือง เมื่อปรากฏช้างเผือกสู่รัชกาลใดมากจะก่อให้เกิดความอุดม
สมบรูณ์ ราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข เป็นต้น 45 ลิงเผือกและกาเผือก เป็นสัตว์ที่มีความผิดปกติของเม็ดสีไม่
ถือว่าเหมือนช้างเผือกที่มีสีผิวปกติโดยธรรมชาติการที่พบนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าสัตว์
ทั้งสองเป็นเครื่องประดับบารมีของช้างเผือก อาจไม่พบพร้อมกับช้างเผือกเสมอไป46

ภาพที่ 27 หุ่นจาลองกาเผือกและลิงเผือก
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555)
ขนช้างเผือก โดยเฉพาะขนหางถือเป็นเครื่องรางของคลังชนิดหนึ่งสามารถปูองกันเสนียด
จั ญ ไรแก่ ผู้ ที่ มีไ ว้ ค รอบครองได้ จึ ง นิย มน ามาท าแหวนเป็ น สวมติ ด ตั ว และพระแส้ ห างเผื อ กของ
พระมหากษัตริย์ก็ทาจากขนหางช้างเผือกเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 28 แส้หางช้างพลายศรีประหลาด เมืองเชียงใหม่
ที่มา: กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ช้างต้น, เข้าถึงเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555.
เข้าถึงได้จาก www.geocities.com/roy_bilan222
45

สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 270.
สัมภาษณ์ กาญจนา โอษฐยิ้มพราย, หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น , 8
พฤศจิกายน 2555.
46

33
เด็ ก ที่ ล อดใต้ ท้ อ งช้ า งเผื อกจะแข็ งแรง ชื่ อกั น ว่ า เด็ ก คนใดที่ มั ก จะเจ็ บ ไข้ ไ ด้ปุ ว ย ไม่
แข็งแรง หรือเลี้ยงยากแล้ว ถ้านาเด็กคนนั้นไปลอดใต้ท้องช้างเผือกครบ 3 รอบ จะกลับแข็งแรงไม่เจ็บ
ไข้ได้ปุวยบ่อยๆและเลี้ยงง่าย47
งาขนาย เครื่องรางปูองกันอันตรายที่จะเกิดจากช้าง เป็นเครื่องรางสาคัญที่จะคุ้มครอง
ปูองกันอันตรายที่จะเกิดจากช้าง ยิ่งถ้าเป็นงาขนายของช้างเผือกด้วยแล้ว ย่อมมีความขลังเป็นทวีคูณ
เมื่อมีเหตุเกิดแก่ช้างเผือกถือว่าเป็นลางร้าย หากมีเหตุต่างๆเกิดขึ้นแก่ช้างเผือก เช่น
เจ็ บ งาหั ก หรื อ ล้ ม ถื อ ว่ า เป็ น ลางร้ า ยของแผ่ น ดิ น จะเกิ ด อาเพศเหตุ ภั ย ร้ า ยแรงขึ้ น แก่ บ้ า นและ
ประชาชนหรือเมื่อบ้านเมืองจะเกิดวิกฤตการณ์ ช้างเผือกจะแสดงอาการประหลาด ๆ ให้เห็น48
การเปรียบเปรยช้างเผือกกับบุคคล
คาว่า "ช้างเผือก" ได้น ามาใช้ในแวดวงการศึกษาและแวดวงกีฬา ถึงการเปรียบเปรย
เยาวชนที่เรียนเก่งระดับหัวกะทิ หรือมีความสามารถทางกีฬาเป็นเลิศ แต่อยู่ในต่างจังหวัด เพื่อให้
โควตาพิเศษเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ และเป็นนักกีฬาทีมชาติ ตามโครงการช้างเผือกด้วย49
ช้างเผือกในสุภาษิตและสานวนไทยว่า สานวน “ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ” มุ่งให้ดูที่
หางของช้าง ที่บ่งบอกลักษณะว่าเป็นช้างดีหรือช้างเผือก เพราะที่ปลายหางของมันยังเหลือให้เห็นสี
ขาวอยู่ตามเรื่องที่เล่าว่า เวลาช้างพังตกลูกเป็นช้างเผือกสีประหลาด พวกช้างพลายและช้างพังจะ
ช่วยกัน " ย้อม " กลายลูกมันเสียด้วย การใช้ใบไม้หรือขี้โคนดา ๆ พ่นทับ เพื่อมิให้คนรู้ว่าเป็นช้างเผือก
แล้วมาจับไปหรืออย่างไรไม่แน่ชัด แต่การย้อมลูกของมันด้วยสีเผือกให้เป็นสีนิลนั้น ก็ยังเหลือร่องรอย
อยู่อย่างหนึ่ง คือที่ปลายหางเป็นสีขาว เหตุนี้เขาจึงให้สังเกตลักษณะของช้างเผือกที่ตรงหางไว้เป็น
หลักสาคัญ เป็นต้น50
จากการศึกษาพบว่า เปรียบเทียบบุคคลจากนามธรรมของช้างเผือก จากความพิเศษ โดด
เด่น ชาญฉลาดหาได้ยากยิ่ง หรือจากลักษณะที่ดีทางกายภาพของช้างเผือก เพื่อใช้ในการพิจารณา
บุคคลที่ต้องการคบหานั้นจะต้องมีลักษณะดีด้วยเป็นต้น
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery) คือ พิพิธภัณฑสถานในสังกัด
กรมศิลปากร จัดอยู่ในประเภทของพิพิธภัณฑสถานทางศิลปะสมัยใหม่ (Museum of Modern Art)
จัดแสดงผลงานจิตกรรม ประติมากรรมและงานฝีมือของศิลปินร่วมสมัยรวมถึงการให้บริการด้าน
ข้อมูลการศึกษา
47

สุทธิลักษณ์ อาพันวงศ์, ช้างไทย, 270.
เรื่องเดียวกัน, 271.
49
ข่าวสด, ช้างเผือก. เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.
khaosod.co.th/view_news.
50
สานวนไทยพาเพลิน, สุภาษิตและสานวนไทย, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก www.siamtower.com
48
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ที่ตั้ง ของอาคารอยู่ที่ถนนเจ้าฟูา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทางลงสะพาน
พระปิ่นเกล้าที่มุ่งสู่ถนนราชดาเนิน การเข้าถึงได้จากเส้นทางการเดิน รถโดยสารประจาทาง หรือ
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือทางเรือโดยสารท่าเรือข้ามฟากปิ่นเกล้า (พระนคร) มีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
ใกล้เคียงคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติและถนนข้าวสาร

ภาพที่ 29 แผนที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery)
ที่มา: ภาพแผนที่, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป, เข้าถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้
จากhttps://maps.google.co.th
การให้บริการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery) เปิดทาการให้
เข้าชม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ เก็บอัตราค่าเข้าชมคือ คนไทย 30 บาท
คนต่างชาติ 200 บาท กรณียกเว้นสาหรับนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ พระภิกษุ สามเณรและ
นักบวชในศาสนาอืน่ ไม่เสียค่าเข้าชม และการเช่าพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ประวัติ ในอดีตเป็นสถานที่ตั้งพระตาหนักของเจ้านายฝุายวังหน้า (กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดาริให้สร้างโรงงานผลิตเงิน
เหรียญแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยขึ้นที่ริมคลองคูเมืองเดิมใกล้วัดชนะสงคราม เพื่อแทนโรงกษาปณ์เดิม
ในพระบรมมหาราชวังที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ดั้งนั้นจึงต้องรื้อถอนพระตาหนักของเจ้านายฝุาย
วังหน้าที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ และพระราชทานเงินค่ารื้อถอนและสร้างวังใหม่ให้แก่เจ้านายทุกพระองค์ เพื่อ
ก่อสร้างโรงงานผลิตเหรียญดังกล่าว ซึ่งเมื่อสร้างแล้วเสร็จได้รับพระราชทานนามว่า “โรงกษาปณ์สิทธิ
การ”51

51

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป, ประวัติพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, เข้าถึง
เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.nationalmuseums.htm
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ภาพที่ 30 โรงกษาปณ์สิทธิการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ที่มา: สมชาติ จึงสิริอารั กษณ์. สถาปัตยกรรมแบบตะวัน ตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.2480
กรุงเทพมหานคร: คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553), 196.
โรงงานกษาปณ์สิทธิการสร้างขึ้นก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิด
อาคารเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 ดาเนินการผลิตเหรียญใช้งานเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2511
กรมธนารั ก ษ์ จึ ง ได้ ย้ า ยไปสร้ า งโรงงานแห่ ง ใหม่ ต่ อ มากรมศิ ล ปากรได้ ริ เ ริ่ ม โครงการจั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑสถานประเภทศิลปะสมัยใหม่ จึงได้เสนอขอใช้โรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อปรับปรุงให้เป็นหอ
ศิลป ซึ่งกรมธนารักษ์ได้อนุมัติมอบอาคารแห่งนี้ให้กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517
เพื่อจัดตั้งเป็น “หอศิลปแห่งชาติ ” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัด
แสดงผลงานศิลปกรรมประเภททัศนศิล ป์ของ ศิล ปินผู้ มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมทั้งแบบไทย ประเพณีและร่วมสมัย
พิธีเปิดหอศิลปแห่งชาติอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2520 โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งดารงพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาสิรินธร
เทพรัตนสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหลังจากนั้นไม่นานหอศิลปแห่งชาติได้ปิดปรับปรุงและ
เปลี่ ย นชื่ อให้ ตรงตามพระราชบั ญญั ติ โ บราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิล ปวัต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 ว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป” และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ใน
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2526 กรมธนารักษ์ได้มอบอาคารและ
ที่ดินบางส่วนให้พิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ทาให้ มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทั้งสามารถดาเนินการ
ปรับปรุงขยายพื้นที่อาคารจัดแสดงเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ศิลปิน ตลอดจนอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้าชมได้อย่างครบถ้วนตามหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะระดับชาติดังที่
เป็นอยู่ในป๎จจุบัน
ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กรส่วนราชการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อยู่ในความดูแล
ของกรมศิลปากร มีการบริหารจัดการภายในองค์กรดังนี้
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ภาพที่ 31 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร
(จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)
วิสัยทัศน์ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป คือคาดหวังว่าในอนาคตจะต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความมุ่งมั่นของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปะของชาติ และเป็นผู้นาการพัฒนาหอศิลป์ในชาติไปสู่มาตร
ฐานสากล52
พันธะกิจ อนุรักษ์ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ที่ทรงคุณค่าและถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลป
วัฒนธรรมของชาติ โดยการรวบรวบศิลปวัตถุมาอนุรักษ์ไว้ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อธารงคุณค่า
และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัย ศิลปวัตถุทางด้านทัศนศิลป์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนาความรู้ที่ได้มาเผยแพร่เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ ให้ได้มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ในระดับสากล
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่ วไปตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในฐานะแหล่งเรียนรู้ของสังคมอย่าง
แท้จริง
4. สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันส่งเสริมแลสนับสนุน
ให้หอศิลป์ในประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
บทบาทและหน้าที่
1. เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและการจัดแสดงผลงานทั้งศิลปะแบบไทยประเพณีและ
ศิลปะร่วมสมัย ของศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และ
สื่อผสม ฯลฯ
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, ประวัติความเป็นมา, เข้าถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน
2555, เข้าถึงได้ จาก http://www.ngbangkok.wordpress.com
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2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เรื่องราวทางด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์และสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา ด้านวิชาการ
3. ให้บริการทางการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆและการประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะแก่สาธารณชนเพื่อให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของสังคมตามนโยบายของรัฐได้อย่างแท้จริง
4. เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านศิลปกรรม ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
และการจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ให้คาปรึกษา แนะนา ทางวิชาการ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและ
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะทั้งของภาครัฐและ เอกชน
6. ปูองกันการเสื่อมสภาพและซ่อมสงวนรักษาศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ตามหลักการการ
อนุรักษ์
กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งให้บริการ อันดับ 1 นักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษา / มัธยมศึกษาอันดับ
2 นักเรียน / นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อันดับ 3 นักท่องเที่ยวในประเทศไทย อันดับ 4 บุคคลทั่วไป
และอันดับ 5 นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ข้อมูลสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปใน 1 วัน ในปี พ.ศ. 2545 – 2554
มีจานวนผู้เข้าชมเฉลี่ย 246 คนต่อปีต่อวัน (ข้อมูลสถิติจากรายงานการดาเนินงาน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติหอศิลป์)
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีเอกสารแนะนาพิพิธภัณฑ์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อพิมพ์
และข้อมูลออนไลน์
งบประมาณ ได้รับงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินและเงินกองทุน
โบราณคดี ซึ่งรายได้ที่ได้รับแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเก็บค่าเข้าชม ค่าจาหน่ายหนังสืองาน
ศิลปะและของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมถ่ายทาภาพยนตร์53
การพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ในการจั ด แสดงงานของพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป เป็ น องค์ ก รที่ มุ่ ง ประสงค์
เผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ทางการศึกษา อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมผลงานศิลปะร่วมสมั ยทั้ง
ศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจาก
ศิล ปิ น หรื อผู้ แทนและหน่ ว ยงานหรือองค์ กรที่มีความประสงค์ในการจัดแสดงยื่นคาขออนุญาตใช้
สถานที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการในพิพิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป แล้ ว จะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงาน
พื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถูกปรับปรุงและต่อเติมสาหรับการจัด
แสดงและใช้เป็นส่วนปฏิบัติการอื่นๆ พื้นที่จัดแสดงหลักคือ 54
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องค์กรด้านศิลปะอาร่า Art space, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (The
National Gallery), เข้าถึงเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.yipintsoi.com
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นิทรรศการถาวร จัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ซึ่งผลงานศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็น
สมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการซื้อ บริจาคและจากที่ศิลปินและหน่วยงานต่าง ๆ
ให้ยืมจัดแสดง
นิทรรศการหมุนเวียน มีแผนการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปีปีละประมาณ 20
นิทรรศการ โดยจัดแสดงเดือนละ 2-4 เรื่อง ผลงานที่นามาจัดแสดงเป็นผลงานศิลปะทุกประเภทที่
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดาเนินงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
1. อาคารด้านหน้าทิศตะวันตก 2 ชั้น พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 930.5 ตารางเมตร ได้แก่
โถงทางเข้า ประชาสัมพันธ์ จาหน่ายบัตร ฝากของ
1.1. นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) ชั้น 1 ได้แก่ ห้องจิตรกรรม
ไทยแบบตะวันตก (Western-Style Thai Paintings ห้องจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ (The Kings’
Paintings) ห้องศิลปินอาวุโส
1.2. นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) ชั้น 2 ได้แก่ ห้องศิลปะไทย
แบบประเพณี (Traditional Thai Paintings)
1.3. อาคารด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,245
ตารางเมตร ได้แก่ นิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition) จานวน 8 ห้อง
1.4. อาคารมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 475 ตารางเมตร
ได้แก่ ห้องอเนกประสงค์ (Auditorium)
1.5. อาคารด้านทิศใต้ (2 ชั้น) พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 833 ตารางเมตร ได้แก่
นิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition) ชั้น 1 และชั้น 2
1.6. อาคารเรือนกระจก (2 ชั้น) พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 500 ตารางเมตร ได้แก่
นิทรรศการประติมากรรม (Sculpture Exhibition) คลังประติมากรรมเพื่อการศึกษา (Sculpture
Study Collection)
1.7. อาคารสานักงาน 2 ชั้น พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางเมตร ชั้น
ได้แก่ ห้องบรรยาย (Lecture Room) ห้องสมุด (Library) ชั้น 2 ใช้เป็นสานักงาน (Office)
1.8. ลานโล่งแสดงประติมากรรมกลางแจ้ง
1.9. ปูอมยาม
1.10. พื้นที่จอดรถ
รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายนอก
อาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้รับการออกแบบก่อสร้างโดย ออกแบบ
โดย นายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri) สถาปนิกชาวอิตาเลียนประจาราชสานักสยาม แห่ง
กระทรวงโยธาการ โดยจาลองรูปแบบของสถาป๎ตยกรรมนีโอคลาสิค แนวทางนีโอป๎ลลาเดียน มาใช้
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กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , เข้าถึงเมื่อ 18
พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/national
_gallery/history.htm
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เป็นหลักในการออกแบบ เนื่องจากลักษณะทางสุนทรียภาพของสถาป๎ตยกรรมนี้มักให้ความรู้สึกถึง
บรรยากาศของความเคร่งขรึม สง่างาม จึงเหมาะสมหรับหรับใช้กับอาคารราชการประเภทที่ทาการ
กระทรวง ศาล โรงเรียน โรงงาน และสถานทูตเป็นต้น55

ภาพที่ 32 นาย คาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri) สถาปนิกชาวอิตาเลียนประจาราชสานักสยาม
ที่มา: haiku, คาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri), เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=haiku&month=08-07-2010&group=20
&gblog=:2553)
ผังอาคาร ประกอบด้วย อาคารกลางผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปีกสองข้าง สร้างเป็นอาคาร
ต่อไปทางด้านข้างและด้านหลั งจนบรรจบกันเป็นรูปสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ล้ อมรอบสนามภายใน ขนาด
กว้างยาวประมาณ 100.00 x 110.00 เมตร อาคารกลางแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าเป็นมุขยื่นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อกับส่วนหลังที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แบ่งภายในเป็น 3 ส่วน ที่ริม 2 ข้างกว้างกว่า
ส่วนกลาง โถงส่วนกลางด้านหน้าโล่งมีบันไดใหญ่ตั้งอยู่ส่วนในสุดของกลางโถงทางเดินนี้ พื้นที่ริม 2
ข้าง กั้นเป็นห้องทางานด้านละ 2 ห้อง เดิมคงเป็นที่ทางานของฝุายธุรการ อาคารชั้นบนแบ่งพื้นที่เป็น
2 ส่วน ด้านหน้าเป็นโถงขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่าครึ่งของอาคารพื้นที่ส่วนหลังแบ่งเป็นห้องเล็ก 3 ห้อง
ห้องกลางเป็น ที่ตั้งบั นไดใหญ่ มีห้ องขนาดเดียวกัน ขนาบทั้ง 2 ข้าง อาคารส่ วนปีกมีผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแคบยาวสูงชั้นเดียวเหมือนโรงงาน อาคารด้านข้างและด้านหลังที่ล้อมสนามก็มีลักษณะ
เดียวกัน แต่เดิมคงเป็นที่ปฏิบัติงานและที่ตั้งของเครื่องจักรผลิตเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางสนามที่มี
อาคารล้อมทุกด้าน 56 ภายในลานโล่งเป็นที่ตั้งของถังเก็บน้าขนาดใหญ่บนโครงสร้า งเหล็กที่สร้างขึ้น
พร้ อมตัว อาคารส าหรั บ ใช้ในกระบวนการผลิ ตเหรี ยญและใช้ส าหรั บอุปโภคบริ โ ภคทั่ ว ไปบริเวณ
ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของอาคารเรือนกระจกและอาคารสานักงานซึ่งล้วนเป็นอาคารสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นใน
ภายหลัง
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พิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
(กรุงเทพฯ: จัสพริ๊นท์, 2551), 11.
56
สมชาติ จึงสิริอารักษณ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.
2480 (กรุงเทพมหานคร: คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553)
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ภาพที่ 33 หอเหล็กแบบโบราณ
(ถ่ายโดยผู้วิจัย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เมื่อ 10 กันยายน 2554)
กรมธนารักษ์ได้มอบอาคารและที่ดินส่วนหน้าของโรงกษาปณ์สิทธิการเก่า ให้แก่ให้กรม
ศิลปากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517เพื่อจัดตั้งเป็นหอศิลป์แห่งชาติ กรมศิลปากรจึงได้ทาการ
บูรณะและปรับปรุงอาคารและได้ประกาศขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานสาคัญของชาติ เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2521
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2526 ได้มอบอาคารและที่ดินส่ ว น
ด้านหลังทั้งหมดให้ ทาให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา
และมีอาคารเพิ่มมากขึ้นสามารถดาเนินงานทั้งการจัดแสดงถาวร ลานสนามกลาง (Court) ลานจอด
รถ อาคารสานักงาน อาคารจัดแสดงชั่วคราวหมุนเวียนสามารถบริการแก่ศิลปินและประชาชนได้อย่าง
สมบูรณ์57

ภาพที่ 34 ผังพื้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ในอดีตจนถึงป๎จจุบัน
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, ผังบริเวณ, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้
จาก http://www.gis.finearts.go.th
กลุ่มอาคารด้านหน้า เป็นส่วนที่มีความสวยงามที่สุด ก่อด้วยอิฐถือปูน อาคารหลักตรง
กลางสูงสองชั้น โดดเด่นด้วยมุขที่ยื่นออกมาด้านหน้าประดับด้วยหน้าบันรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
(Pediment) ซึ่งดัดแปลงจากหน้าบันวิหารกรีก -โรมัน ตกแต่งหน้าจั่วด้วยปูนป๎้นลายนูนรูปโค้งขนาด
ใหญ่ ตรงกลางแถบโค้งคั่น ด้วยแถบรูปสี่เหลี่ยมคางหมูประดับทานอง Key Stone ตามแบบ
57

สมพจน์ สุขาบูลย์, นาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป. (กรุงเทพฯ: สานัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2549.)

41
สถาป๎ตยกรรมตะวันตก ภายในโค้งเป็นปูนป๎้นปิดทองรูปตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ขนาบด้วยลายก้าน
ขดพันธ์พฤกษาในกรอบโค้งรูปสามเหลี่ยม เพิ่มเติมด้วยลายวงกลมและลายโค้งลาดม้วน เหนือหน้าจั่ว
ทาเป็นครีบยื่นสูงขึ้นไปประดับตรงกลางด้วยรูปทรงกลมคล้ายรูปถ้วย และลายลาดม้วนขนาบสองข้าง
ส่วนหลังคาเป็นทรงป๎้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าว58

ภาพที่ 35 รูปด้านอาคารด้านหน้าโรงกษาปณ์สิทธิการ
ที่มา: สมพจน์ สุขาบู ลย์ , นาชมพิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2549)

( กรุงเทพฯ : สานัก

ภาพที่ 36 รูปมุขด้านอาคารด้านหน้าโรงกษาปณ์สิทธิการ
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 13.
ผนังอาคารบริเวณมุขหน้าตกแต่งด้วยเสาประดับ (Pilaster) แบบเรียบง่าย (ระเบียบ
Doric) ยาวตลอดความสูงของอาคารจรดหน้าจั่ว คั่นขวางระหว่างชั้นด้วยแถบลวดบัว ที่ชั้นสองมีลวด
บัวคั่นอีกชั้นหนึ่งก่อนถึ งหน้าจั่ว เหนือส่วนรองรับหัวเสาประดับด้วยปูนป๎้นรูปวงกลม ระหว่างเสา
ประดับผนังเรียงรายด้วยหน้าต่างโค้ง (semi-circular arch) บริเวณมุขอาคารตกแต่งเป็นพิเศษ
หน้าต่างบานกลางมีขนาดใหญ่ทาเป็นซุ้มปูนป๎้นรูปโค้ง ขนาบเสารับซุ้ม หัวเสาประกอบด้วยลายใบไม้
และลายม้ ว นก้ น หอยใกล้ เ คี ย งหั ว เสาแบบ Composite เหนื อ หน้ า ต่ า งมี จั่ ว รู ป โค้ ง (Segmental
Pediment) กึ่งกลางประดับด้วยลวดลายคล้าย Cartouche มีปูนป๎้นรูปวงกลมตกแต่งอยู่ทั่ว

58

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 13.

42
ผังอาคารชั้นบนและชั้นล่างแบบเป็น 3 ส่วน ผนังฉาบปูนเดินร่องลึกเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่
เรียงกันเลียนแบบลายหินก่อ (Rustication) ที่มุมอาคารมีการเน้นลายหินก่อให้นูนเป็นเสาอิงที่ไม่มีหัว
เสา

ภาพที่ 37 รายละเอียดของมุขกลางอาคารด้านหน้า
(ข้อมูลจากการวิเคราะห์)
หน้าต่างและซุ้มประตู บริเวณมุขหน้าอาคาร ยังมีรูปแบบที่เรียบง่ายกว่า ใต้กรอบหน้าต่าง
บางแห่งมีแนวปูนป๎้นรูปวงกลมและรูปเหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนบนของช่องหน่างคือ ช่องลม
รูปครึ่งวงกลมทาเป็นลวดลายเลขาคณิตแผ่ขยายออกคล้ายรูปพัด กรุช่องว่างด้วยกระจก บานหน้าต่าง
ไม้จองอาคารชั้นสองเป็นบานเกล็ด แต่ชั้นล่างทั้งหมดเป็นลูกฟ๎กกระดานดุน เช่นเดียวกับบานประตู
ทางเข้าหลักด้านหน้า ซึ่งป๎จจุบันติดตั้งเพิ่มเติมด้วยช่องแสงปรับระดับ กระจกประตูเหล็กม้วนพับเก็บ
ได้และประตูกระจกตัดแสง เพื่อเสริมระบบการรักษาความปลอดภัย กรอบประตูตรงตาแหน่ง Key
Stone ประดับปูนป๎้นโค้งลาดม้วน เช่นเดียวกับที่พนักบันไดทางเข้า59

ภาพที่ 38 หน้าต่างและซุ้มประตูบริเวณอาคารหน้า
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 14.
59

เรื่องเดียวกัน, 14.

43
กลุม่ อาคารชั้นเดียว ปีกซ้ายและขวายาวล้อมรอบสนามสี่ด้าน
กลุ่มอาคารชั้นเดียว ปีกซ้ายและขวาเชื่อมขยายปีกอาคารหน้าออกไปทั้งสองข้างเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
ไปในผังรูปสี่เหลี่ยม ปลายปีกทั้งสองข้างของกลุ่มอาคารเป็นจั่วเตี้ย เหนือหน้าต่างโค้งเป็นช่องระบาย
อากาศรูปทรงกลมตกแต่งกรอบหน้าต่างชั้นต่างให้ดูเรียบง่าย ต่างจากชั้นบนเพื่อหลีกเลี่ยงความจาเจ
โดยเหนือของช่องลมเป็นไม้ฉลุลายเรขาคณิตแนวขวางตกแต่งผิวอาคารชั้นล่าง และเสาประดับผนัง
(เฉพาะเสาประดับส่วนมุขอาคาร)ด้วยการเซาะร่องลึกเลียนแบบการก่อหินของอาคารสมัยเรอเนซองค์
หลังคาอาคารส่วนปีกที่เชื่อมโยงกันในผังรูปสี่เหลี่ยม

ภาพที่ 39 รายละเอียดรูปด้านหน้ากลุ่มอาคารชั้นเดียวส่วนปีกขยาย
(จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)
อาคารนี้เป็นส่วนโรงงานผลิตเหรียญ หลังคาจั่วซ้อน 2 ชั้น เพื่อให้จั่วชั้นล่างเปิดช่อง
ระบายอากาศออกไปทางด้านข้างได้แบบหลังคาโรงงาน โครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กยึดแนวทางทแยง
(Truss) รุ่นแรกๆของสยามจึงสามารถพาดช่วงกว้างได้ถึง 9.65 เมตร โดยไม่มีเสากลาง ชายคาหลังคา
มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนในภายหลัง และสันหลังคายังมีการประดับตกแต่งด้วย
ลวดลายฉลุเลียนแบบไม้ เพื่อเสริมให้กลุ่มอาคารดูมีความเชื่องโยงต่อเนื่องกันไป

ภาพที่ 40 รายละเอียดรูปด้านอาคารอาคารด้านทิศเหนือ นิทรรศการชั่วคราว
(จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)

44
ช่องประตูหน้าต่างของผนังอาคารด้านในซึ่งล้อมรอบลานโล่ง (Court) มีรูปแบบใกล้เคียง
กับผนังส่วนด้านหน้าอาคารทว่าตกแต่งน้อยกว่า

ภาพที่ 41 ประดูหน้าต่างกลุ่มอาคารชั้นเดียวด้านล้อมรอบลานโล่ง (Court)
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 14.
กลุ่มอาคารสมัยใหม่ ได้แก่ อาคารเรือนกระจกที่ใช้เป็นส่วนจัดแสดงประติมากรรม และ
อาคารสานักงาน ที่สร้างขึ้นภายหลัง ไม่ทราบผู้ออกแบบและปีในการก่อสร้าง60

ภาพที่ 42 อาคารสานักงานและอาคารเรือนกระจก
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 13.
การตกแต่งภายใน
การตกแต่งภายในอาคารสองชั้นส่วนหน้า พื้นบางส่วนปูด้วยหินอ่อนตาหมากรุก ส่วนอื่น
เป็นไม้สักเงาซุ้มประตูช่องเปิดภายในอาคาร บางส่วนตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายเรขาคณิตและลายพันธุ์
พฤกษา ผนังอาคารทาเป็นเส้นนูนเดินโดยรอบเชื่อมโยงกับเส้นนูนโค้งครึ่งวงกลมของซุ้มประตูหน้าต่าง
60

สัมภาษณ์ นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ , ภัณฑารักษ์ฝุ ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป, 12 กุมภาพันธ์ 2557.

45
เพดานปรับปรุงใหม่ บางจุดยังมีการแขวนโคมไฟทองเหลืองแบบโบราณ ส่วนท้ายอาคารมีบันไดทาง
ขึ้นชั้นสองปูด้วยหินอ่อน

ภาพที่ 43 การตกแต่งภายในอาคารสองชั้นส่วนหน้าชั้นหนึ่ง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 13.
ชั้นสองตกแต่งด้วยการใช้เสาสองต้น คั่นส่วนที่เป็นมุขอาคารตัวเสามีลักษณะเรียบง่าย มี
การทาเส้นนูนรูปแหวนคั่นเป็นระยะ เหนือเสาส่วนก่อนถึงเพดานเป็นลวดบัว ประดับเป็นช่วงๆ ด้วย
แถบปูนป๎้นเป็นคู่รูปคล้ายลายโค้งม้วน เพดานไม้ตกแต่งด้วยเส้นนูเป็นลายเลขาคณิ ตและลายดอกไม้
ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม ป๎จจุบันมีการปรับปรุงการเดินสายไฟฟูาใหม่และเจาะช่องระบายลมเย็นจาก
เครื่องปรับอากาศ61

ภาพที่ 44 การตกแต่งภายในอาคารสองชั้นส่วนหน้าชั้นสอง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 16.
61

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 16.

46

ภาพที่ 45 ลวดลายฉลุไม้ประดับที่วงโค้งเหนือกรอบประตูด้านในอาคาร
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 16.
กลุ่มอาคารชั้นเดียว เดิมเป็นอาคารผลิตเหรียญและโรงหลอม ป๎จจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดง
นิทรรศการ โดยมีผ นังปู นกั้น เป็น ห้องสี่เหลี่ยมเชื่อมต่อกันด้ว ยช่องเปิดรูปโค้ง พื้นปูด้วยกระเบื้อง
เคลือบเต็มพื้นที่ ฝูาเพดานทาใหม่ทั้งหมดเพื่อซ่อนโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็ก62

ภาพที่ 46 ห้องจัดแสดงนิทรรศการบริเวณอาคารชั้นเดียว
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 30 ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป(กรุงเทพฯ:
จัสพริ๊นท์, 2551), 17.
62

เรื่องเดียวกัน, 17.
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คาศัพท์และความหมายศิลปะ
ศิลปะ หมายถึง แห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆ ใน
ปรากฏซึ่งสุน ทรี ยภาพความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยะภาพ พุทธิป๎ญญา
ประสบการณ์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา นับได้ว่าศิลปะเป็นเรื่อง
ของศาสตร์ของการรับรู้โดยแท้จริง โดยมีองค์ประกอบอันเป็นส่วนที่กาหนดทิศทางแล้วพัฒนาเป็น
ความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดารงชีวิตของมนุษย์ จนเกิดเป็นการรับรู้ระยะยาว เกิด
ประเพณีประวัติศาสตร์ และการสื่อสาร63
ศิลปะร่วมสมัย หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการสร้างสรรค์ภูมิป๎ญญาของมนุษย์ ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะในป๎จจุบันที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน มีความหมายเข้าใจ
ตรงกัน อาจมีเนื้อหาสาระ รูปแบบ สื่อ และวิธีการคล้ายกัน หรือต่างกันก็ได้ แต่มีความคิดในความ
เข้าใจที่ตรงกัน และเราเรียกผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี้ว่า ศิลปิน (Artist) ในที่นี้ศิลปะร่วมสมัยจะ
เน้นเฉพาะงานด้านทัศนศิลป์คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสื่อผสม เท่านั้น64
หอศิลป์ คือ สถานที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมของศิลปินในแต่ละยุคสมัย หน้าที่ของหอ
ศิลป์คือ ผู้ดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินในการชมสิ่งสวยงาม
รวมทั้งจั ดนิ ทรรศการกรผลงานศิล ปวัฒ นธรรมเหล่ านั้น แก่ ประชาชน หอศิ ล ป์เ ป็น ส่ ว นหนึ่ง ของ
ประเภทพิพิธภัณฑ์ ที่รับผิดชอบบริหารจัดการผลงานศิลปะด้านศิลปะบริสุทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย ผลงาน
ด้า นจิ ตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิล ปะแนวสื่ อประสมและศิล ปะแนวจัดวาง ศิล ปะแนว
ประเพณี ศิลปะเชิงความคิด ศิลปะการแสดงสดเป็นต้น65
ทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ การทางานศิลปะอย่างมีจิตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน การสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม
มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังหมายถึงศิลปะที่มองเห็นได้
การรับรู้ทางจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร วัตถุ และสรรพสิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบ รวมถึง
มนุษย์และสัตว์ จะด้วยการหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวก็ตาม หรือจะด้วยการปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม
ก่อให้เกิดป๎จจัยสมมุติต่อจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์ อาจจะเป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่ก็ตาม มี
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายทอดที่มีลักษณะเฉพาะ
สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา จะเป็นศิลปะสองมิติหรือสามมิติ ซึ่ง
ได้แก่ ผลงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงภูมิป๎ญญาของผู้สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
จิตรกรรม หมายถึง ภาพเขียนสีและภาพลายเส้น
63

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2530).
64
เทิดศักดิ์ เหล็กดี, “การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของไทย:
กรณีศึกษาสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).
65
วิโชค มุกดามณี, หอศิลป์ เครือข่ายกาญจนาภิเษก,เข้าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก kanchanapisek.or.th/kp6/Ebook/BOOK37/pdf/book37_2.pdf
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ประติมากรรม หมายถึง งานป๎้นและแกะสลัก
ภาพพิมพ์ หมายถึง ศิลปะการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่นการพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ไม้ โลหะ
ฯลฯ
อิสระ66

ภาพถ่าย หมายถึง ผลงานศิลปะภาพที่เสนอด้วยสื่อและกรรมวิธีต่างๆ
สื่อประสม หมายถึง ผลงานศิล ปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยกรรมวิธีและเทคนิคต่างๆอย่าง

ความเป็นมาของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
การแบ่งยุคสมัยของศิลปะสมัยใหม่ของไทยตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยกาหนด
เป็น 4 ยุคดังนี67้
ยุคที่ 1 ยุคเริ่มค้นสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง (ช่วงก่อน พ.ศ.2460)
ในอดีตเมื่อกล่าวถึงบทบาทของศิลปะในประเทศไทยแล้ว จะมีความเชื่อและผูกพันกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนา โดยมากแล้วชั้นผู้ปกครองจะเป็นผู้สนับสนุนการสร้างศิลปะ ใน
วัดหรือวังต่างๆ 2 รูปแบบของศิลปะที่ปรากฏออกมาจะเป็นแบบประเพณีนิยม สร้างเรื่องราวตามพุธ
ประวัติ รามเกียรติและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ จนมาถึงช่วงกลาง กรุงรัตนโกสินทร์ ใน
รัชสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกการรับเอาอิทธิพลจากต่างชาติที่
แตกต่างไปจากประเพณีดั้งเดิม ซึ่งในขณะนั้นกลุ่มประเทศในเอเชียกาลังถูก คุกคามด้วยการล่าอาณา
นิคมของชาติตะวันตก สยามประเทศก็เช่นเดียวกันกับหลายๆ ประเทศในเอเชียที่ต้องปฏิรูปตามแบบ
ชาติตะวัน ตกในสมัย รั ช กาลที่ 4 มีการรับเอาแบบอย่างการพัฒ นาประเทศทุกๆ ด้านทั้ง สั งคม
วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของศิลปะในประเทศสู่
ความเป็นศิลปะสมัยใหม่ จิตรกรคนแรกๆ ที่บุกเบิกศิลปะสมัยใหม่คือ “ขรัวอินโข่ง" เป็นจิตรกรที่มี
รูปแบบการเขียนที่แตกต่างจากประเพณีดั้งเดิม เป็นการเขียนภาพตาม หลักธรณีวิทยาทาให้เกิดความ
ลึกและแสงเงาภายในภาพ นอกจากนี้ในยุคนี้ ยังมีการผสมศิลปวัตถุแบบตะวันตกทั้งภาพถ่ายและ
จิตรกรรมที่ชาวยุโรปและสหรัฐอเมริกานาเข้า มากมาย การพัฒนาตามแบบชาติตะวันตกยังคงเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าสู่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงนาช่าง วิศวกรและสถาปนิ กจากชาติตะวันตก
เข้าสร้างตาหนักและพระราชวังต่างๆ ในวังหลวงผลงานจิตรกรรมในสมัยนี้มีมากมายโดยมากจะอยู่ใน
วัดหรือวังแทบทั้งสิ้น เช่น แกลิเอโอ คินี (Galileo Chini) และ คาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli) เขียนภาพ
จิตรกรรมตามแนวลัทธินีโอ-คลาสสิกในพระที่นั่งอนันตสมาคม
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สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , ศิลปินแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 14 มิถุนายน
2554, เข้าถึงได้ จาก http://th.http://art.culture.go.th/index.php?case=aboutUs&abt=sort
67
เทิดศักดิ์ เหล็กดี. “การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของ
ไทย:กรณีศึกษา สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.”, 2546.
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ภาพที่ 47 ผลงานจิตรกรรมของศิลปินตะวันตกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม
ที่มา: เทิดศักดิ์ เหล็กดี , “การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของไทย:
กรณีศึกษาสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 30.
ในยุคนี้เองอาจถือได้ว่า ศิลปะตะวันตกได้เข้ามาแทนที่ศิลปะประเพณีแทบทั้งสิ้นแต่จิตร
ไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นคนร่วมสมัยในยุคนี้เริ่มมีการผสมผสานระหว่างประเพณีนิยมที่สืบทอดกันมากับ
รูปแบบแสดงออกทางศิลปะแบบชาติตะวันตก จิตรกรที่มีชื่อเสียงมากในยุคนี้คือ สมเด็จฯเจ้าฟูากรม
พระยานริศรานุวัตติวงศ์ ท่านเป็นช่างเอกที่ทรงพระปรีชาในศิลปะทุกแขนง เช่น งาน สถาป๎ตยกรรม
งานออกแบบพระเมรุ มาศ การออกแบบพัดยศท่านได้ทรงศึกษาหลั กการของฝรั่ง แนะนามาปรับ
ประยุกต์กับลักษณะแบบไทยๆ ในงานจิตรกรรมทรงเขียนภาพคนที่มีใบหน้าและเครื่องแต่งกายเป็น
ชาวสยามแต่มีกล้ามเนื้อตามแบบงานชาติตะวันตก
ยุคที่ 2 เริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย (ช่วง พ.ศ.2460 - 2505)
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงส่งเสริมงานช่าง ฝีมือแนวประเพณี
นิยม ทรงดาเนินการส่งเสริมศิลปะอย่างเป็นล่าเป็นสัน ในปี พ.ศ.2455 ทรงจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้น พี
หนาที่ในเรื่องการปกปูองและส่งเสริมศิลปะไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรอบรมด้านศิลปะใน
โรงเรียนแต่เนื้ อหาของศิลปะในสมัยนี้ก็ยังคงวนเวียนกับ พระมหากษัตริย์ รัฐและศาสนายังคงเป็น
ผู้สนับสนุนศิลปะ ในปลายรัชกาลพ.ศ.2466 รัฐบาลได้คัดเลือกประติมากร นายคอร์ราโด เฟโรจี
(Corrado Feroci) ตามคาขอของรัฐบาลในขณะนั้นเพื่อเข้ามาทางานเป็นข้าราชการในกรมศิลปากร
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสัญชาติไทยและเปลี่ยนชื่อเป็น ศิลป์ พีระศรี)
ศิลป์ พีระศรี ได้มีบทบาทมากในงานศิลปะเมืองไทยได้เริ่มทาการสอนวิชาช่างและศิลปะ
แบบตะวันตกแก่คนไทย เป็นการศึกษาวิชาประติมากรทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีการอบรมและช่าง
ไทยในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวสาคัญของวงการศิลปะในเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2477 การเรียนการสอนได้
พัฒนาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาทางการมีชื่อว่าโรงเรียนประณีตศิลปกรรม และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนศิลปากรถือได้ว่าศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยได้เริ่มการสนับสนุนและดูแลอย่างเป็นทางการ
ที่เป็นระบบอย่างมาก โดยมี ศิลป์ พีระศรี เป็นเรี่ยวแรงสาคัญ การร่างหลักสูตรโดยมีต้นแบบจาก
สถาบันศิลปะแบบยุโรป ตามมาตรฐานแบบศิลปะตะวันตก academic Art) ในปี พ.ศ. 2486 สมัย
จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโรงเรียนศิลปากร ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
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ศิลปากร และเป็นสถาบันศิลปะในระคับอุคมศึกษาแห่งแรกและนับได้ว่าวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย
ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2489 ศิลปะไทยสมัยใหม่ได้มีโอกาสไปเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ โดยจัด
แสดงที่สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี ศิลป์ พีระศรีเป็นผู้อธิบายงาน
ศิลปะให้ผู้เข้าชม และหลังจากนั้นไม่นานไน ปี พ.ศ.2492 ศิลป์ พีระศรี ได้จัดให้มีการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติขึ้นเพื่อช่วยให้เห็นถึงความก้าวหน้าของศิลปะไทย ในยุคนี้การพัฒนาการเขียนแบบตะวันตกก็
ยังคงเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นฟูแนวประเพณี นิยมความเคลื่อนไหว ในแนวนี้เริ่มขึ้นประมาณปี พ.ศ.
2503 ด้วยผลงานของ เขียน ยิ้มสิริ และแพร่หลายต่อมาโนปี พ.ศ.2504 - 2507 ซึ่งเป็นผลสะท้อน
มาจากนโยบายอนุรักษ์นิยมในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในช่วงนี้เองที่ชีวิตแบบไทยๆ ได้กลายเป็น
สาระสาคัญในการแสดงออกทางศิลปะซึ่งศิลปินที่ทางานในแนวนี้ออกมาเริ่มเด่นชัดที่ชุดคือ ดารงค์
วงศ์อุปราช ส่วนในงานประติมากรรมก็โดยวิวัฒนาการโปในแนวสัจนิยมและประเพณีนิยมเช่น เขียน
ยิ้มศิริ ได้ทางานตามความรู้สึกของไทย

ภาพที่ 48 ผลงานจิตรกรรมของดารงค์ วงศ์อุปราช
ที่มา: เทิดศักดิ์ เหล็กดี , “การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของไทย:
กรณีศึกษาสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 32.

ภาพที่ 49 ผลงานประเพณีนิยมของเขียน ยิ้มศิริ
ที่มา: เทิดศักดิ์ เหล็กดี , “การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของไทย:
กรณีศึกษาสานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), 32.
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าศิลปะสมัยใหม่ของไทยเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้นจะมีลักษณะที่มีทิศทาง
สู่ ความเป็ น สากลอยู่ มากก็ตามแต่ ศิล ป์ พี ระศรี ก็ ยังได้พยายามชี้ให้ ศิล ปิ นรุ่นศิ ษย์ข องท่ านได้
ตระหนักถึงความเป็นไทยที่ตัวท่านเองได้ให้ความสนใจกับศิลปะไทยในด้านของการส่งเสริมแนะนาให้
ศิษย์สร้างสรรค์งานในลักษณะไทยและมีศิลปินได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่สร้าง
งานแบบไทยแม้ว่าจะอยู่ในยุคสมัยที่ทุกคนอยู่ในแบบสากล
ยุคที่ 3 ยุคหลัง พีระศรี (ช่วงหลัง พ.ศ.2505 - 2520)
จากการเสียชีวิตของศิลป์ พีระศรี ในปีพ.ศ. 2505 อาจถือได้ว่าเป็นยุคสิ้นสุดของศิลปะ ที่
เรียกว่า ยุคศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทของศิลปกรรมไทย เดิมที่ถูก จากัดอยู่
ในวัดหรือวัง ศิลปะเริ่มแสดงตนสู่สาธารณะชนที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยุคหลัง 2505 ศิลปะเริ่มมี
ความหลากหลายในรูปแบบความเป็นไปของศิลปะสากลบนโลกปรากฏอยู่ในความเคลื่อนไหวของ
ศิลปะสมัยใหม่ของไทย ศิลปินบางคนได้ค้นหาแนวทางที่ก้าวเดินออกจากแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ หลาย
คนแสดงออกอย่างรุนแรงในแนวแบบเอ็กซ์ เพรสชั่นนิสต์ (Expressionism) ในช่วงทศวรรษที่ พ.ศ.
2510 ในวงการศิล ปะนานาชาติ ได้มีการพู ดถึงลั ทธิห ลั งสมัย ใหม่ ห รือเริ่มใช้คาว่า ศิล ปะร่ว มสมั ย
(Contemporary Art) แทนคาว่าศิลปะสมัยใหม่ เพราะคาว่าศิลปะใหม่ได้กลายเป็นคาที่มีความหมาย
จาเพาะที่หมายถึงศิลปะในลัทธิสมัยใหม่ที่เริ่มเสื่อมไปแล้ว ลัทธิหลังสมัยใหม่ก็เขามาแทนที่ ศิลปะร่วม
สมัยที่เป็นคาที่ฟ๎งดู เป็นกลาง ๆ จึงเป็นที่แพร่หลายและมักจะใช้ว่าเป็นศิลปะที่ใหม่กว่า และแตกต่าง
ออกจากศิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจน
การที่ศิลปะร่วมสมัยได้เฟื่องฟูในช่วงทศวรรษที่ พ.ศ. 2510 นี้อาจด้วยการสนับสนุนของ
ชาวชาติตะวันตกที่เช้ามาอยู่ในประเทศไทย แนวศิลปะที่เฟื่องฟูในทศวรรษนี้คือแนวนามธรรม และกึ่ง
นามธรรมศิล ปะแนวนามธรรมได้เติบโตขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 2500 และแนวกึ่งนามธรรมใน
ทศวรรษที่ 2510 อาจถือได้ว่าเป็นแนวที่ได้รับความนิยมมากจากศิลปิน ใน พ.ศ.2510 - 2514 แนว
งานที่เข้าประกวดไนงานศิลปกรรมแห่งชาติ ในราว 80 - 90 % จะเป็น แนวนามธรรมแทบทั้งสิ้น
ศิลปิ นที่ส ร้างผลงานแนวนามธรรมและกึ่งนามธรรมที่เด่นในยุคนี้เช่น สวัส ดิ์ ตันติสุข ,
สมโภชน์ อุปอินทร์,กาจร สุนพงษ์ศรี ฯลฯ ในช่วงด้นพุทธศตวรรษที่ 25 นี้เองที่ศิลปะสมัยอย่างชาติ
ตะวันตกได้รุ่งเรืองอย่างมาก ศิลปะสมัยใหม่แบบไทยๆ ที่ได้ผสมผสานเอาป๎จจัยต่างๆจากศิลปะไทย
ประเพณี ก็เริ่มเป็นที่นิยมในอยู่ศิลปินสมัยใหม่ ทาให้ภาพรวมของวงการศิลปะในยุคนี้มีความเป็น
สมัยใหม่ และควบคู่ไปกับความเป็นประเพณีและในช่วงนี้เองที่การเมืองไทยมีการพลิกผันกันอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง จอมพลถนอม กิตติขจร เข้ามารับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่
เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2506
การเข้ามารับตาแหน่งอีกครั้งของจอมพลถนอม ในปีพ.ศ. 2512 อีก 2 ปีต่อมา จอมพล
ถนอมได้ทาการรั ฐประหารรั ฐ บาลตัวเองในปี พ.ศ. 2514 และบริห ารประเทศโดยคณะปฏิวัติใน
ขณะเดียวกันที่วงการศิลปะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างมาก ประเด็นความขัดแย้งเรื่องอุดมการณ์ ทาง
ศิลปะ ทั้งด้านรูปแบบเนื้อหาบทบาทหน้าที่ของตัวงานและผู้สร้างระหว่างผ่านทางานสร้ างสรรค์กับ
ฝุายที่ใช้ศิลปะเพื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กระแส
ทางการเมืองได้ปลุกให้ศิลปินหลายคนทางานศิลปะแนวเพื่อชีวิต เช่น ประเทือง เอมเจริญ เขียนภาพ
“ธรรม อธรรม” แสดงให้เห็นถึงพลังการต่อสู้ระหว่างนักศึกษาประชาชนกับอานาจเผด็จการจ่างแซ่ตั้ง
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เขียนภาพตนเองในปี พ.ศ. 2516 เป็นภาพที่แสดงออกถึงความพุ่งพล่านที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14
ตุลา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผลงานในกลุ่มของศิลปินเอาชีวิตที่สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2516-2519 เป็น
ผลงานที่สร้างขึ้นโดยฉับพลัน มีการแสดงออกและเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาอย่างไม่มีชั้นเชิง ซึ่งเป็น
จุดอ่อนที่ทาให้อีกฝุายไม่เห็นด้วยและนาไปสู่การวิจารณ์จนเกิดวาทะขึ้น
ยุคที่ 4 ศิลปะร่วมสมัยในป๎จจุบัน (ช่วง พ.ศ.2520-ป๎จจุบัน)
ในทศวรรษที่ พ.ศ.2520 คาว่า ศิลปะร่วมสมัย ถือไค้ว่ามีบทบาทอย่างเต็มที่ ได้มีการพูด
ถึงคาว่าศิลปะร่วมสมัยทั้งในระดับนานาชาติและประเทศไทย วงการศิลปะได้เคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก
ทั้ง แนวความคิดทาการทดลองสื่อและเทคนิคต่างๆ เข้ามาในการสร้างสรรค์ผลงานรวมไปถึงจุดเริ่มต้น
ความเฟื่องฟูในรูปแบบที่เรียกว่า "สื่อผสม" (Mixed Media) ศิลปินที่ทางานสื่อผสมที่สาคัญคนหนึ่งคือ
กมล เผ่าสวัสดิ์ โดยทางานแม่พิมพ์โลหะที่พิมพ์ลงบนกระดาษทาเอง ผสานด้วยการนาวัสดุต่างๆ มา
ปะติดทาให้กลายเป็นภาพพิมพ์ผสมกับประติมากรรม 3 มิติ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานสื่อผสมเช่นกัน
ในช่วงนี้ศิลปะในรูปแบบต่างๆ ก็ได้รับความนิย มกันอย่างแพร่หลายเช่น ศิลปะติดตั้งจัด
วาง (Installation Art) ศิลปะแบบคิดรวบยอด (Conceptual Art) และในทศวรรษที่ พ.ศ. 2520 นี้
เองที่เริ่มมีการท้าทายศิลปะลัทธิสมัยใหม่ ซึ่งผู้ท้าทายลัทธิสมัยใหม่นี้มีทั้งกลุ่มศิลปินที่ทางานในแบบ
ไทยประเพณีฟื้นฟูแนวไทยประเพณีหรือไทยประเพณีร่วมสมัยและทั้งจากศิลปินหัวก้าวหน้าโดยกลุ่มนี้
จะมีแนวความคิดและวิธีการทางานด้วยการผสมสื่อ และมีการใช้สื่อสมัยใหม่ต่างๆ ศิลปินบางคนเริ่มมี
แนวคิดและแนวการทางานหรือบางคนประกาศออกมาโดยตรงว่า ปฏิเสธลัทธิสมัยใหม่และสนับสนุน
ศิลปะหลังสมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตามศิลปะหลังสมัยใหม่ก็ยังคงเป็นของแปลกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าใด
นัก การเรียกขานศิลปะที่ไม่ใช่ไทยประเพณีดั้งเดิมว่าเป็ นศิลปะสมัยใหม่ บ้างก็ปนกับคาว่าศิลปะร่วม
สมัยบ้างก็เริ่มมีการสรุปรวบยอดกันอย่างไม่เป็นทางการแต่มีผลในทางปฏิบัติด้วยความนิยมทีจะเรียก
ศิลปะในทศวรรษที่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมาว่า ศิลปะร่วมสมัย
ในช่วงสองทศวรรษระหว่างปีพ.ศ. 2520-2537 ถือได้ว่าเป็นปีทองของศิลปะร่ วมสมัยไทย
ลักษณะที่โ ดดเด่นที่สุดก็คื อ การที่ศิล ปะไทยได้ก้าวเข้าสู่กระแสโลกศิล ปินได้เปิดตัวสู่วงการระดับ
นานาชาติ ทั้งจากศิลปินไทยที่อยู่ในต่างประเทศและศิลปินไทยที่ไปแสดงผลงานในต่างประเทศ เช่นใน
ปีพ.ศ. 2532 นิทรรศการ เจแปน เดอะนิวเจอเนอเรชั่น (Japan:The New Generation) ซึ่งเป็นการ
แสดงผลงานร่วมกันระหว่างศิลปินญี่ปุนและศิลปินไทย หรือนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยอย่าง เปียนนา
เร่ ออฟ ซิดนี่ย์ (Biennale of Sydney) ครั้งที่ 8 พ.ศ.2533 มณเฑียร บุญมา เป็นศิลปิน คนแรกที่
ได้รับคัดเลือกไปร่วมแสดง ครั้งที่ 9 พ.ศ.2535 มี คามิน เลิศชัยประเสริฐกลวสันต์ สิทธิเขตต์ และกมล
เผ่าสวัสดิ์ได้เขาร่วมแสดง และถึงอีกหลายๆ ครั้งต่อมาศิลปินไทยก็ได้มีโอกาสเข้าร่วม แสดงผลงาน
เช่นกัน รวมไปถึงศิลปินที่อาศัยอยู่ไนต่างประเทศอย่าง ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช เป็นต้นที่สร้างอิทธิพล
ให้แก่ศิลปินในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย
สาหรับศิลปินคนนี้อาจถือได้ว่า เขาเป็นจุดเริ่มด้นไนวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย เขา
ทางานศิลปะที่เน้ นถึงกระบวนการที่ให้คนดูมีส่ว นร่ว มกับกิจกรรมทางศิล ปะ รูปแบบจะเน้นเรื่ อง
ความคิดเป็นสากัญ จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับบริบทของสภาพแวดด้อมสถานการณ์ และให้ความสาคัญกับ
กระบวนการ วิธีทา ลักษณะของศิลปะในรูปแบบนี้มีการเรียกขานกันหลายอย่างเช่น เพอร์ฟอร์มานซ์
(Performance หรือ ศิลปะแสดง) บ้างก็เรียก แอคทิวิตี้ -เบสด์ อาร์ต (Activitybased Art หรือ
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ศิลปะที่เป็นกิจกรรม) บ้างก็เรียกว่าไทม์ เบสด์ (Time based หรือ มีการกินเวลา) หรือเรียกรวมๆ ว่า
ศิลปะจัดวาง (Installation Art) ด้วยรูปแบบแนวคิด วิธีการทางานศิลปะของเขาไต้กลายเป็นต้น แบบ
สาหรับศิลปินรุ่นใหม่ในปลายทศวรรษที่ พ.ศ. 2530 และต้นทศวรรษที่ พ.ศ. 2540
แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คือพิพิธภัณฑสถานในสังกัดกรมศิลปากร ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2535 จึงมีคา “แห่งชาติ”
พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Arts) เป็นสถานที่แสดงผลงานศิลปะซึ่งมี
นิ ท รรศการถาวรและชั่ ว คราว ในร่ ม และกลางแจ้ ง มี ร ะบบการดาเนิ น งานส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ร ะบบ
พิพิธภัณฑ์วิทยาคือมีการรวบรวบผลงานจัดแสดงผลงาน ศึกษาและเผยแพร่การให้บริการสาธารณะ
เป็นต้นว่าศึกษาวิวัฒนาการด้านศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะหรืออัตถะชีวประวัติของศิลปินผู้สร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ การจัดทาทะเบียนและการอนุรักษ์ผลงานการวิจัยการจัดทาเอกสารสื่อและร้านค้า
รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีหน้าที่เปูาหมาย 3 ประการ
1. หน้าที่ในการนาเสนอศิลปะแก่ผู้ชมอันประกอบไปด้วยการแสวงหา เก็บรักษา และ
ตั้งแสดงในสิ่งแวดล้อมพิเศษที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ผลงานสร้างสรรค์
2. หน้าที่ในการเผยแพร่คุณค่าอันหลากหลายของศิลปะให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. หน้าที่ในการให้การศึกษาด้านประ สบการณ์ตรงแก่ผู้ที่ต้องการทาความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในศิลปะ68
หน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ของรัฐนอกเหนือจากภาระพื้นฐานแล้วยังทาหน้าที่เป็นสถานที่เก็บ
ศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์แผ่นดินตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535 ด้วย นอกจากภาระดังกล่าวภัณฑารักษ์ ของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติยังต้องทาหน้าที่เป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติโบราณสถานตามคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประการที่สาคัญที่สุด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ละแห่งจะต้องทาหน้าที่เป็นพี่
เลี้ยงพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม เช่นพิพิธภัณฑสถานของเอกชน ซึ่งขอความช่วยเหลือทางด้านการเงิน จาก
กองทุนอุดหนุนที่รัฐจัดให้ ( National Endowment Fund for Museum Development)69

68

ชมวิชัย เมฆสุวรรณ, “โครงการดาเนินการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ยอดชาย เมฆวรรณ.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรมวิทยาลัย
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 47.
69
นิคม มูสิกะคามะ. คู่มือการปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร. (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536), 29.
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ตารางที่ 2 สถานะและข้อแตกต่างระหว่างพิพิธภัณฑสถานต่างๆ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
1) การรวบรวมวัตถุ
2) การจาแนก
3) การจัดทาบัญชี
4) การจัดแสดง
5) การสงวนรักษา
6) การบริการทางการศึกษา

พิพิธภัณฑสถาน
ทั่วไป
1) การรวบรวมวัตถุ
2) การจาแนก
3) การจัดทาบัญชี
4) การจัดแสดง
5) การสงวนรักษา
6)การบริการทาง
การศึกษา

7) เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและการพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถาน
ประจาแหล่ง
1) การจาแนก
2) การจัดทาบัญชี
3) การจัดแสดง
4)การบริการทาง
การศึกษา (เปิดให้ชม)
-

8) กองทุนสนับสนุนการค้นคว้าและพัฒนา
กิจการพิพิธภัณฑ์ฯ ในสังกัด
ที่มา: นิคม มูสิกะคามะ. คู่มือการปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
(กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2536), 30.
การแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถาน
การจัดกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถานเป็น 4 ส่วน หรือที่เรียกว่า The four zone
ตามลักษณะการใช้สอยของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุจัดแสดงและประเภทของผู้ใช้สอย
ตารางที่ 3 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถาน
1) พื้นที่สาธารณะที่มี ประกอบด้ว ย พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดของพิพิธภัณฑสถานได้แก่ ห้ องจัด
วั ต ถุ จั ด แสดง (Public แสดงถาวร ห้องจัดแสดงชั่วคราว ห้องคลังจัดแสดงเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
Collection Area)
พื้นที่ติดต่อระหว่างพื้นที่เหล่านี้กับส่วนบริการสาธารณะอื่นๆ ในส่วนพื้นที่
นี้ต้องมีการตกแต่งอาคารที่สมบูรณ์สวยงาม เพื่อการจัดแสดงและการเข้า
ชมการจัดแสดงของประชาชนผู้เข้าชม ทั้งยังมีอุปกรณ์อาคารติดตั้ง เช่น
ระบบควบคุ ม สภาพแวดล้ อมเพื่อ สงวนรั กษาวั ตถุ จั ดแสดงระบบปรั บ
อากาศให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่
คานึงถึงวัตถุจัดแสดงและผู้เข้าชม
2) พื้นที่มีวัตถุจัดแสดง พื้นที่ใช้สอยส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑสถานไม่สามารถเข้าถึง
ซึ่งไม่ใช้บริการ
ได้ แต่จาเป็นต้องมีระบบควบคุมอากาศ และสภาพแวดล้อมเพื่อสงวน

55
ตารางที่ 3 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถาน (ต่อ)
สาธารณะ (Non – Public รักษาวัตถุจัดแสดงและระบบรักษาความปลอดภัยของวัตถุที่จัดเก็บ
Collection Area)
เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนที่ไม่บริการผู้ใช้ภายนอก การตกแต่งของพื้นที่
ส่วนนี้ควรอยู่ในระดังเพื่อการใช้สอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็
เพียงพอ
3) พื้นที่สาธารณะที่ไม่มี พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยสาหรับผู้ใช้บริการและไม่มีวัตถุจัดแสดง
วั ต ถุ จั ด แ ส ด ง ( Public เป็น ส่ว นที่มีการตกแต่งอาคารให้ สวยงามเพื่อการใช้ส อยสาธารณะ
Non - Collection Area) อาจมี ก ารติ ดตั้ ง ระบบปรั บอากาศและระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบควบคุ ม อากาศและ
สภาพแวดล้อมเพื่อการสงวนรักษาวัตถุจัดแสดงพื้นที่ส่วนนี้ ได้แก่ ส่วน
บริการสาธารณะและส่วนบริการทางการศึกษาของพิพิธภัณฑสถาน
4) พื้นที่ไม่มีวัตถุจัดแสดง พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่สาหรับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
และไม่มีบริการสาธารณะ วั ต ถุ จั ด แสดงและการใช้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
(Non – Public Non – พิพิธ ภัณฑสถานโดยตรงการก่อสร้างและการตกแต่งอาคารเหมือน
Collection Area)
สานักงานและห้องทางานทั่วไป อาจมีการติดตั้งระบบปรับอากาศและ
ระบบรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑสถานในระดับทั่วไป พื้นที่
ส่วนนี้ ได้แก่ พื้นที่ส่วนบริหารของพิพิธภัณฑสถาน
ที่มา : กรมศิลปากร. โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2547), 161-162.
พื้นที่ใช้สอยของพิพิธภัณฑสถาน
โดยทั่วไปพิพิธภัณฑสถานมักจะประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอยต่างๆดังนี้
1. พื้นที่ใช้สอยส่วนบริการสาธารณะ (Public Service) ประกอบด้วย
1.1. โถงทางเข้า
1.2. ที่จาหน่ายบัตรเข้าพิพิธภัณฑสถาน
1.3. ที่รับฝากของ
1.4. ที่ติดต่อ – สอบถาม
1.5. ร้านจาหน่ายของที่ระลึก
1.6. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
1.7. ห้องน้า
2. พื้นที่ใช้สอยส่วนบริการทางการศึกษา (EDUCATION SERVICE) ประกอบด้วย
2.1. ห้องสมุด – ห้องค้นคว้า
2.2. ห้องประชุม – ห้องบรรยาย
2.3. ห้องกิจกรรม
3. พื้นที่ใช้สอยส่วนจัดแสดง ประกอบด้วย
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3.1. ห้องจัดแสดงถาวร
3.2. ห้องจัดแสดงชั่วคราว
3.3. ห้องเตรียมการก่อนจัดแสดง
4. พื้นที่ใช้สอยส่วนคลังเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน ประกอบด้ วย
ห้องคลังการกาหนดขนาดพื้นที่ของห้องคลัง กาหนดจากวัตถุที่จัดเก็บของพิพิธภัณฑสถานโดยศึกษา
ข้อมูลจากนโยบายพิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับรายละเอียด ชนิด ประเภท ขนาด และปริมาณของวัตถุ
จัดเก็บ การกาหนดแนวทางการจัดแสดงและอัตราการเพิ่มของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ผลจากการวิจัย
“THE COST OF COLLECTING” ของ BARRY LORD,GAIL DEXTER LORD และ JOHN NICKS
โดยการอ้างอิงใช้ฐานข้อมูลจาก MUSEUMS ASSOCIATION DATABASE พบว่าสัดส่วนของพื้นที่จัด
แสดงลื้นที่คลับของพิพิธ ภัณฑสถานประเภทต่างๆในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกามี
สัดส่วนดังนี้
พื้นที่จัดแสดง
:
พื้นที่คลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
1
:
1
พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น
2
:
1
พิพิธภัณฑสถานเอกชน
4
:
1
จากข้ อมู ล ดั งกล่ า วจะเห็ นว่ าค่ าเฉลี่ ย ของพื้ นที่ จัด แสดงพิ พิธ ภัณ ฑสถาน คือ 50
เปอร์เซ็นต์ (ของพื้นที่พิพิธภัณฑสถาน) พื้นที่คลังของพิพิธภัณฑสถาน คือ 20 เปอร์เซ็นต์ (ของพื้นที่
พิพิธภัณฑสถาน) ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นว่าพื้นที่รวมที่เหมาะสมของส่วนจัดแสดงและส่วน
คลังเก็บวัตถุจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานคือ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่พิพิธภัณฑสถาน โดย
มีพื้นที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือสาหรับประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ
5. พื้น ที่ใช้ส อยส่ ว นซ่อมสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ (Curatorial Service)
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติงานซ่อมสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และห้องทางานเจ้าหน้าที่
6. พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยส่ ว นทะเบี ย นโบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ (Registrative
Service)
ประกอบด้วย พื้นที่รับ – ส่งของ
7. พื้นที่ใช้สอบส่วนบริหาร (Administrative Office)
ความหมายของนิทรรศการและการจัดแสดง
นิทรรศการคือ การแสดงการให้ การศึกษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ช ม อาจจะมี
ผู้ บ รรยายให้ ฟ๎ ง หรื อ ไม่ ต้ อ งมี ก็ ไ ด้ การแสดงอาจจะแสดงนอกอาคาร หรื อ ในอาคารก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยของจริง สิ่งจาลอง ภาพถ่ายและแผนภูมิสิ่งของต่างๆที่จะนาออกมาแสดง แต่ในการ
จัดเตรียมจะต้องจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ดูง่ายและคานึงถึงความแจ่มชัดรวมทั้งก่อให้เกิดความรู้
ช่วยให้ผู้ดูมีความเข้าใจข้อมูล โดยใช้ข้อความสั้นๆอธิบายประกอบ เป็นการศึกษาทางตา หู และทาง
เสียง70

70

วัฒนะ จูฑะวิภาต, การจัดนิทรรศการ (กรุงเทพฯ : กลิ่นแกล้ว, 2526), 10.
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นิทรรศการ หมายถึง การวางแผนการถ่ายทอดการเรียนรู้โดยใช้โสตทัศน์วัสดุ เครื่องมือ
โสตทัศนศึกษาและกิจกรรมโสตทัศนศึกษา (A.V. Activities) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานกัน
อย่างมีระบบเพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมุ่งชักจูงความคิดความสนใจ ให้เป็นไปตาม
ความรู้โดยการให้ข้ อมูลผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ วัตถุประสงค์ที่ผู้จัดกาหนดไว้จากคานิ ยาม
ความหมายอาจสรุปได้ว่า นิทรรศการ คือ การจัดแสดง ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจและก่อให้เกิด
ประสบการณ์การรับรู้ใหม่แก่ผู้ชม71
ประเภทของนิทรรศการและการจัดแสดง
การแบ่ ง ประเภทของนิ ท รรศการอาจแบ่ ง ได้ ห ลายประเภทตามองค์ ป ระกอบหรื อ
วัตถุประสงค์แบ่งประเภทของการจัดแสดงไว้ 3 ประเภทด้วยกันคือ72
1. การจัดแสดงถาวร (Permanent Exhibition) เป็นการจัดแสดงในห้องจัดแสดงอย่าง
ถาวร อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราวและเทคนิคการจัดแสดงใหม่ทุกๆ ระยะ 5 – 10 ปี ทั้งนี้
ขึ้นกับนโยบายของแต่ละพิพิธภัณฑสถาน
2. การจัดแสดงเพื่อการศึกษา (Education Exhibition) ลักษณะการจัดแสดงประเภท
นี้เน้นประวัติความเป็นมาของวัตถุ ประเภท จานวน และระเบียบวิธีการจัดเก็บเหมือนการจัดเก็บวัตถุ
ในคลังของพิพิธภัณฑสถานแต่เปิดโอกาสให้เข้าชมเพื่อศึกษาค้นความหรือทดลองสัมผัสได้
3. การจัดแสดงชั่วคราว (Temporary Exhibition) เป็นการจัดแสดงในห้องจัดแสดงที่
มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่จัดแสดงในห้องจัดแสดงในระยะเวลาสั้นๆ ระยะเวลาในการจัด
แสดงแต่ละครั้งประมาณ 1 – 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของพิพิธภัณฑสถาน
รูปแบบการจัดแสดง
ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบห้องจัดแสดงและการกาหนดเส้นทางเดิน
ห้ อ งและเฉลี ย ง
(ROOM TO
CORRIDOR)
ห้องต่อเนื่องกัน
(ROOM TO
ROOM)

71

2537)

72

แบบห้องล้อมรอบพื้นที่ว่างตรงกลางซึ่งทาเป็นลานพักผ่อน
จัดสวน สระน้า และมีระเบียงทางเดินโดยรอบระหว่างพื้นที่
ว่างกับห้องจัดแสดง
โดยให้เข้าห้องหนึ่งและออกจากห้องเดิมต่อเข้าไปอีกห้องหนึ่ง
เป็นล าดับจนกระทั่งสู่ ท างเดิน ลั กษณะนี้เป็น ลั กษณะห้ อ ง
ล้อมรอบพื้นที่ว่างตรงกลางซึ่งจัดเป็นลานกว้าง (COURT)

ธีรศักดิ์ อัครบวร. นิทรรศการและการจัดงานแสดง (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช ,

กรมศิลปากร. โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ(กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์ การพิมพ์ (1977), 2547)
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ตารางที่ 4 แสดงรูปแบบห้องและการกาหนดเส้นทางเดิน (ต่อ)
ห้องจัดแสดงที่มี
โถงรวมอยู่ ต รง
กลาง (NAVE
TO ROOM)
ห้องประตูเดียว

ห้อง 2 ประตู

ห้องหลายประตู

ทั้งสองด้านของโถงแยกเป็นห้องจัดแสดงเล็กเรียงติดต่อกัน
ซึ่งทุกห้องมีทางเข้าออกเชื่อมต่อกับโถงกลาง
ห้องมีประตูเดียวหรือทางเข้าออกทางเดียวจะสะดวกในการ
ให้ ผู้ ช มได้ ดู ก ารจั ด แสดงเป็ น ล าดั บ ได้ ต ามต้ อ งการ ตั้ ง แต่
เริ่มต้นทางเข้าไปจนลงที่ทางออก
การแบ่งซอยห้องแสดงภายในหลายๆห้องที่ติดต่อกัน อาศัย
การออกแบบภายใน สามารถดึงดูดผู้ชมไปสู่ทิศทางที่ต้องการ
ได้ดี
อาศัยผนังห้องทั้งสี่ด้านเป็นที่จัดแสดง ซึ่งแสดงวัตถุได้จานวน
น้อยชิ้น สะดวกในการดูแลด้านความปลอดภัย มัณฑนากร
อาจแบ่งซอยห้องใหญ่ออกเป็นห้องเล็กๆ หลายห้อง โดยใช้
แผงหรือตู้เข้ามาแทนทาให้ มีเนื้อที่สาหรับจัดแสดงมากขึ้น
หลายเท่ า ตั ว และดึ ง ดู ผู้ ช มวั ต ถุ แ ละเรื่ อ งราวได้ ต ามล าดั บ
เหตุการณ์
ห้องที่มีหลายประตูเดียวหรือทางเข้าออกหลายทางเป็นการ
ยากที่จะกาหนดทางเดินให้ผู้ ชมสิ่ งของตามลาดับได้ แต่ถ้า
เป็นห้องต่อห้องต่อกันไป การวางประตูก็จะต้องคานึงถึงเรื่อง
ให้คนดูได้รอบ ในห้องหรือก่อนที่จะผ่านไปถึงห้องต่อไป
หลักสาคัญในการจัดแสดงลักษณะนี้ คือ อย่า ปล่อยให้ห้อง
แสดงโล่ง โดยผู้ชมมองเห็นทะลุห้องแสดงจากการโผล่เข้าไปที่
ทางเข้าเท่านั้น เพราะวิธีการเช่นนั้นสะดวกในการรักษาความ
ปลอดภัย แต่ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมแต่อย่างใด ทั้งยัง
เป็นการเร่งเร้าให้อยากเดินดูวัตถุอย่างรวดเร็ว

ที่มา: กรมศิลปากร. โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์ การพิมพ์ (1977), 2547)
ตารางที่ 5 แสดงการจัดผังพื้นห้องจัดแสดงนิทรรศการ
1) การจัดแสดงตามระเบียงทางเดิน
Display along The Corridor
2) การจัดแสดงแบบต่อเนื่องกันไป Continuous Display
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ตารางที่ 5 แสดงการจัดผังพื้นห้องจัดแสดงนิทรรศการ (ต่อ)
3) บอร์ดที่จัดตั้งให้เห็นสิ่งที่จัดแสดงทั้งสองด้าน
Two side Display on Board
4) จัดแสดงแบบต่อเนื่องโดยใช้บอร์ดที่ดูได้ทั้งสองด้าน
Continuous Display on two sided board
5) การวางบอร์ดที่แสดงให้แยกจากกัน
Separated board setting Display
6) จัดแบบบอร์ดสลับ
Alternated board setting Display
7) การจัดบอร์ดในห้องโถงขนาดใหญ่
แบบที่ 1
เป็นการแสดงให้เห็นประตูทางเข้าห้องแสดงที่ผ่านไปหลายๆห้อง เหมาะ
สาหรับการจัดทาผู้ติดผนังหรือแขวนภาพเขียน เพราะห้องแสงดบังคับ
ผู้ชมให้เรียงลาดับไปตั้งแต่ทางเข้า
แบบที่ 2-8
ประตูทางเข้าออกคู่ โดยการวางผังเป็นรูปต่างๆ เพื่อหลบผนังรูปสี่เหลี่ยม
ที่จาเจ เป็นการเปลี่ยนสายตาและความจาเจของประชาชน
แบบที่ 9-15
มีการยักเยื้ององค์ประกอบของห้องแสดงแบบต่างๆ ซึ่งเน้นในเรื่องการ
เคลื่อนไหวของผู้ชม ให้เห็นเรื่องราวเป็นตอน
ภาพ a-f
มีการยักเยื้ององค์ประกอบของห้องแสดงแบบต่างๆ ซึ่งเน้นในเรื่องการ
เคลื่อนไหวของผู้ชม ให้เห็นเรื่องราวเป็นตอน การจัดผังห้องแสดงนั้นไม่
จ าเป็ น ว่ า จะต้ อ งเป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มเสมอไป สามารถจั ด วางตามความ
เหมาะสมของเรื่ อ งราว สร้ า งความน่ า สนใจและดึ ง ดู ด ผู้ ช มให้ ส นใจ
เรื่องราวได้นานยิ่งขึ้น
ที่มา : นิคม มูสิกะคามะ. คู่มือ การปฏิบัติงานของภัณฑารักษ์ พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง, 2536).
สถานที่การจัดแสดงแบบปิดหรือแบบที่แสงสว่างน้อย มักจะสร้างผลประโยชน์ให้กับ
นักออกแบบ ตัวอย่างเช่นถ้าจักแสดงงานในพื้นที่ที่มีแต่งานของผู้จัดแสดงคนเดียวก็จะทาให้ผู้เข้าชม
มุ่งให้ความสนใจกับงานของเรามากขึ้น การจัดสภาพแวดล้อมที่ ดีทาให้ผู้เข้าชมมีความประทับใจใน
พื้นที่แบบปิด นักออกแบบสามารถที่จะใช้เสียงแสงหรือภาพโดยที่ไม่ได้รับการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกทาให้สามารถจัดการออกแบบได้ ตามที่ตนเองต้องการอย่างไรก็ตามการอยู่ในพื้นที่แบบปิด
หรือในที่ที่มีแสงน้อยนานๆ อาจทาให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดีได้ดังนั้นนักออกแบบจาเป็นต้องคานึงถึงจุดที่จะให้
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ผู้เข้าชมได้หยุดพักในจุดที่มีแสงแบบปกติด้วยแกลลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงมักจะมีทั้งพื้นที่แบบ
ปิดและแบบเปิด73
ครุภัณฑ์สาหรับการจัดแสดง
ครุภัณฑ์สาหรับการจัดแสดง ประกอบด้วย ผนังจัดแสดง (Wall and Panel) แท่นจัด
แสดง (Pedestal) ตู้จัดแสดง (Display Case) ครุภัณฑ์ประกอบอื่นๆ (Accessories)
ผนังจัดแสดง (Wall and Panel) เป็นพื้นที่สาหรับจัดแสดงวัตถุต่างๆ (Display
Space) โดยเฉพาะวัตถุจัดแสดงประเภท 2 มิติ เช่น ภาพเขียน แผนที่ ฯลฯ ในบางครั้งวัสดุประเภท 3
มิติก็ได้รับการติดตั้งด้วยเช่นกัน การออกแบบผนังจัดแสดงแบ่งออกเป็น
ผนังจัดแสดงที่ไม่ถาวร (Temporary Display Wall)
ผนังจัดแสดงถาวรลักษณะยึดติดกับห้องจัดแสดง (Built In)
แท่นจัดแสดง (Pedestal) ทาหน้าที่เป็นพื้นที่ส่วนพื้น ที่ได้รับการกาหนดสัดส่วนให้มี
ขนาดที่เหมาะสมกับวัตถุจัดแสดง แท่นจัดแสดงให้อยู่ในความสูงที่เหมาะสมกับการ
ตู้จัดแสดง (Display Case) ทาหน้าที่ปูองกันวัตถุที่จัดแสดงจากผู้ชม โดยเฉพาะ วัตถุจัด
แสดงที่มีขนาดเล็กหรือวัตถุจัดแสดงที่มีค่าต่างๆ ที่ต้องการปูองกันจากการโจรกรรม
ครุภัณฑ์ประกอบอื่นๆ (Accessories) คือ ผนัง แท่น และตู้จัดแสดงแล้ว ห้องจัดแสดง
ควรจะมีครุภัณฑ์ประเภท ม้านั่งพักผ่อนสาหรับให้ผู้ชมได้นั่งพักและชมการแสดง หรือกระถางต้นไม้
เพื่อประดับตกแต่งห้องจัดแสดง ปูายบอกทิศทาง ประกาศต่างๆ หรือแท่นเชือกกั้นผู้ชม74
ตารางที่ 6 ขนาดพื้นที่ในการวางและชมผลงานของแต่ละประเภทนิทรรศการถาวรหน่วยตารางเมตร75
ขนาดของผลงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ขนาดใหญ่
3x5
4x4x6
2x3
ขนาดเฉลี่ย
1.5x2.0
1.5x1
1x1.2
ที่มา : Thomson,1978.pp 266-276

สื่อผสม
3.8x4.5
1.8x2.2

อื่นๆ
1x1

การออกแบบแสงสว่างในอาคารพิพิธภัณฑ์
แสงสว่างธรรมชาติ (NATURAL LIGHT) คุณสมบัติของแสงสว่างธรรมชาติก่อให้เกิด
บรรยากาศธรรมชาติแสดงจากทิศเหนือซึ่งมีสีน้าเงินเหมาะสาหรับจัดแสดงภาพเขียน แสดงจากทิศใต้
73

2010.)

74

Philip Hughes, Exhibition Design. (London: Laurence King Publishing Ltd,

กรมศิลปากร. การออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน (กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่ง
ศิลป์การพิมพ์(1977) จากัด, 2547.), 110-111.
75
นตวัน ชื่นชม, “หอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร : แนวทางในการออกแบบและการ
บริหารจัดการ” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549).
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มีสีแดงและเหลือง เหมาะสาหรับการจัดแสดงประติมากรรม ข้อดี คือได้บรรยากาศสวยงามตาม
ธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟูาและค่าระบบอุปกรณ์ ข้อเสีย คือแสดงธรรมชาตินั้นบังคับ
ไม่ไ ด้มี ความเข้ม และความสว่า งของแสงไม่ส ม่าเสมอ เปลี่ ยนไปตามสภาพธรรมชาติ ของอากาศ
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและทิ ศ ไม่เหมาะที่จะใช้กับการจัดแสดงวัตถุประเภท ผ้า กระดาษ เนื่องจาก
ความเข้มของแสงที่น้อยที่สุดของแสงธรรมชาติ ยังอยู่ในระดับที่ทาให้เนื้อวัสดุดังกล่าวเสื่อมสภาพได้76
แสงสว่างประดิษฐ์ (ARTIFICIAL LIGHT) แสงสว่างประดิษฐ์ ได้แก่ แสงสว่างที่ได้จาก
หลอดไฟฟู า ชนิ ด ต่ า งๆ แบ่ ง เป็ น 2 ประเภทคื อ แสงแบบ
FLUORESENT และแสงแบบ
77
INCANDESENT
การออกแบบแสงสว่างทั่วไปในอาคารพิพิธภัณฑ์
ส่วนใหญ่นิยมออกแบบให้แสงเข้ามาในอาคารจากด้านบนหลังคาหรือหน้าต่างทรงสูงใน
เพื่อให้พื้นที่ส่วนผนังที่ใช้จัดแสดง ลักษณะของแสงที่พบว่าเหมาะสมมากที่สุดคือการให้แสงจากช่อง
หน้าต่างทรงสูงด้านตรงข้ามกับวัตถุจัดแสดง ซึ่งจะทาให้ผู้ชมชมวัตถุได้ชัดเจนและมีคุณภาพของแสงที่
ดี78

ภาพที่ 50 การออกแบบแสงสว่างทั่วไปในอาคารพิพิธภัณฑ์
ที่มา: กรมศิลปากร. การออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน. (กรุงเทพฯ: บริษัทรุ่งศิลป์การ
พิมพ์(1977) จากัด, 2547), 140-141,143.
เทคนิคการให้แสงสว่างห้องจัดแสดง ชนิดของแสงสว่าง ได้แก่ การให้แสงสว่างธรรมชาติ
การให้แสงสว่างประดิษฐ์ หรือการให้แสงสว่างทั้งสองประเภทผสมกันการกาหนดความแรงและความ
76

กรมศิลปากร.โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธ ภัณฑสถาน

แห่งชาติ, 170.
77
เรื่องเดียวกัน, 135-136.
78
เรื่องเดียวกัน, 138.
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เข้มของแสงสว่าง ไม่ว่าจะเป็นแสงส่องสว่างของห้องจัดแสดง แสงส่องวัตถุจัดแสดงจะต้องมีความแรง
ของแสงสว่างเหมาะสมกับประเภทของวัตถุจัดแสดง79
ตารางที่ 7 การกาหนดความแรงและความเข้มของแสงสว่าง
ระดั บ ความเข้ ม ของแสงที่
ประเภทวัสดุ
ต้องการกาลังเทียน
(FOOT - CANDEL)
- วัตถุที่ไวต่อแสงมาก (สิ่งทอ เยื่อกระดาษ เครื่องหนัง)
5 – 10
- วัตถุที่ไวต่อแสงทั่วไป (ภาพเขียน ไม้)
15 – 20
- วัตถุที่มีความไวต่อแสงน้อย (แก้ว หิน กระเบื้องดินเผา โลหะ)
30 - 50
ที่มา: กรมศิลปากร.โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ .
(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์ การพิมพ์ (1977), 2547), 172
ทางเดินของแสงไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงสว่างประดิษฐ์ ทางเดินของแสง
สว่างจะส่งไปที่วัสดุจัดแสดงและกระจายทั่วพื้นห้อง แสงสว่างจะต้องไม่ส่งหรือสะท้อนมาที่หน้าผู้ชม
การตกกระทบของแสงบนวัตถุจัดแสดงที่เหมาะสม คือ แสงที่มีทิศทางมาจากด้านบนเยื้องมาทาง
ด้านหลังของผู้ชมโดยทิศทางของแสงทามุม 45 องศา – 75 องศา เส้นระดับสายตาที่จุดบนผนัง ซึ่งสูง
จากพื้น 5 ฟุต – 5 ฟุต 6 นิ้ว

ภาพที่ 51 แสดงมุมตกกระทบของแสงบนงานจิตรกรรมและงานประติมากรรม
ที่มา: กรมศิลปากร. โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 2547), 173.
79

เรื่องเดียวกัน, 172.
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การสงวนรักษาศิลปวัตถุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์
ป๎จจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถก่อให้เกิดความเสื่อมสภาพและเสียหายแก่
โบราณวัตถุ มี 4 ป๎จจัย ดังนี้
ความชื้นสัมพัทธ์ (RELATIVE HUMIDITY) คือ “อัตราส่วนของปริมาณไอน้าที่มีอยู่จริง
ในอากาศ ต่อ ปริมาณไอน้าที่จะทาให้อากาศอิ่มตัว ณ อุณหภูมิเดียวกัน ” หรือ “อัตราส่วนของความ
ดันไอน้าที่มีอยู่จริง ต่อ ความดันไอน้าอิ่มตัว ” ซึ่งค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงในรูปของร้อยละ (%) ใน
ประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น มักประสบป๎ญหาความเสียหายของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเนื่องจาก
จุลินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ เห็ด รา ตะไคร่น้า แบคทีเรีย80
ตารางที่ 8 ค่าความชื้นมาตรฐานสากล
% คงที่ของความชื้น
สัมพัทธ์และอุณหภูมิ
50 เปอร์เซ็นต์
95 % ของจานวน
22 – 24 C
(+,- 3 % )
ชั่วโมงในหนึ่งปี
ที่มา: กรมศิลปากร. โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ .
(กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด, 2547.), 177
บริเวณพื้นที่ส่วนจัด
แสดงโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ

ความชื้นสัมพัทธ์

อุณหภูมิ

จากตารางหมายถึงบริเวณพื้นที่ส่วนที่มีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุจัดแสดง เช่น ส่วนคลัง
ทางเดิน ลิฟต์โดยสารหรือพื้นที่อื่นๆควรรักษาความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิให้คงที่ โดยให้มีความชื้น
สัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่ม – ลด 3 เปอร์เซ็นต์ และอุณหภูมิ 22 – 24 องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า
95 เปอร์เซ็นต์ ของจานวนชั่วโมงในหนึ่งปี
มลพิษจากอากาศและสภาพแวดล้อม สิ่งปนเปื้อนมากับอากาศ ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ได้แก่ ฝุุนละอองต่างๆ ก๊าซที่ปนเปื้อนมากับอากาศ โดยเฉพาะก๊าซพวก
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นต้น เมื่อถูกความชื่นจะเปลี่ยนสภาพเป็น
กรดเมื่อถูกผิวของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบนเนื้อวัตถุทาให้เกิด
การชารุด สีซีดจาง
แสงสว่าง แสงธรรมชาติและแสงไฟฟูา ล้วนมีรังสีอุลตราไวโอเลตและอินฟาเรดที่จะก่อให้
เกิดความเสียหายต่อวัตถุได้
การรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑสถาน พระราชบัญญัติ ปูองกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2542 กล่าวว่า "ปูองกันอัคคีภัย" หมายความว่า การดาเนินการเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ และให้
หมายความรวมถึ ง การเตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ ด้ ว ย "ระงั บ อั ค คี ภั ย "
หมายความว่า การดับเพลิงและการลดการสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิด
80

โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ GLOBE, ความชื้นสัมพัทธ์, เข้าถึงเมื่อ 18
มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www3.ipst.ac.th
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เพลิงไหม้ โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (2547) ให้ข้อมูล
ระบบเตือนภัยที่มีใช้ในป๎จจุบันมีดังนี้
1. ระบบเตือนภัยอัตโนมัติ ทั้งระบบเตือนภัยเมื่อมีควันไฟ (SMOKE DETECTOR) และ
ระบบเตือนภัยด้วยอุณหภูมิ (TEMPERATURE DETECTOR) โดยจะมีการส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อมี
ควันไฟเกิดขึ้นหรืออุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ
2. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (SUSPRESSION SYSTEM) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติมักติดตั้ง
ควบคู่กับระบบเตือนอัคคีภัย (FIRE DETECTOR) ซึ่งระบบดับเพลิงจะเริ่มทางานโดยอัตโนมัติหลังจาก
มีการเตือนภัยจากระบบเตือนอัคคีภัยประมาณ 2 – 3 นาที
ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นระบบที่มีในทุกพิพิธภัณฑสถาน เพื่อปฏิบัติงาน
ควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ การรักษาความปลอดภัยในเวลาทาการควรมีเจ้าหน้าที่เฝูา
ประจาห้องจัดแสดงต่างๆ ควรมีการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอดวัน และ
การจัดระบบรักษาเวรยามภายนอกอาคารในเวลากลางคืน81
การรับรู้ของผู้ชม
การออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานของกรมศิลปากร ได้ให้ข้อมูลเรื่องการรับรู้
ของผู้ชมว่า ผู้ชมพิพิธภัณฑ์มีการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ส่วน คือ ตา หู สัมผัส จมูก และปาก
(SIGHT HEARING TOUCH SMELL AND TASTE) ในแต่ละพื้นที่ที่ผู้ชมได้เข้าไปชม การรับรู้ผ่าน
ระบบประสาททั้ง 5 ส่วน ที่ผู้ชมได้รับจะส่งผ่านให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
1. การรับรู้ทางตา เป็นพื้นฐานของการรับรู้ที่ผู้ชมจะได้รับ ดังนั้นหากผู้ชมได้ชมภาพที่
ไม่สวยงาม จะไม่มีความรู้สึกอยากจะเข้าไปชมนิทรรศการต่างๆ ค่าเฉลี่ยของผู้ชมทั่วไปประมาณ 1.50
เมตร โดยปกติสายตาคนเราจะรู้สึกสบาย เมื่ อได้มองภาพในระดับสายตา หรือต่ากว่าสายตา โดยไม่
ต้องเงยหน้าขึ้นมองวัตถุที่อยู่สูงกว่าสายตา คาบรรยายที่มีขนาดเล็กเกินไป และวางอยู่ไกลจากผู้ขม
หรื อ วางต่ าเกิ น ไปจะท าให้ ผู้ ช มไม่ ส ามารถอ่ า นได้ เ ห็ น ชั ด เจน การวางต าแหน่ ง ค าบรรยายไว้ ใ ต้
ภาพเขียนที่มีแสดงไฟส่อง ต้องระมัดระวังไม่ให้เงาจากภาพเขียนตกลงบนแผ่นคาบรรยายทาให้เกิดเงา
มืดผู้ชมจะไม่สามารถอ่านได้
2. การใช้สีสันต่างๆ ในการจัดแสดงวัตถุ หรือห้องจัดแสดง ส่งผลทางด้านจิตใจแก่ผู้ชม
ในการมองเห็นและรับรู้ด้วย
3. การรับรู้ผ่านการได้ยินเสียง (HEARING) เสียงนับเป็นการรับรู้พื้นฐานส่วนที่สองที่
ผู้ ช มมั ก จะได้ พ บพร้ อ มๆ กั บ การมองเห็ น ภาพต่ า งๆ การใช้ เ สี ย งในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆของห้อง มีผลต่อคุณภาพเสียง เช่น หากมีการใช้วัสดุสะท้อนเสียง เมื่อเกิดมีเสียง
ดังเกิดขึ้น เสียงจะสะท้อนและเกิด ECO ทาให้ผู้ชมฟ๎งเสียงไม่รู้เรื่อง ควรติดตั้ งวัสดุที่สามารถดูดซับ
เสียงได้ดี (ABSORBING MATERAIL SOUND) เพื่อปูองกันการเกิดเสียงสะท้อน

81
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4. การรับรู้จากการสัมผัส (TOUCH) เป็นการรับรู้ส่วนที่สามที่ถือเป็นสิ่งที่ผู้ชมมีความ
ต้องการ และเป็นการแสดงการตอบสนองต่อสิ่งที่ได้พบเห็นและได้ยินจากประเภทตาและหู
5. การรับรู้จากการได้กลิ่น (SMELL) และรสชาติ (TEST) ไม่ค่อยพบมากนักในการจัด
แสดง แต่ในยุคป๎จจุบันผู้ชมมีโอกาสได้รับรู้รูปแบบการสื่อสารกับผู้ชมผ่านระบบ 4D82

ภาพที่ 52 แสดงระยะการมอง
ที่มา: กรมศิลปากร. การออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน. (กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การ
พิมพ์(1977) จากัด, 2547.), 66.
ความเบื่อหน่ายของผู้ชม
การออกแบบจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานของกรมศิลปากร ได้ให้ข้อมูลว่า ความเบื่อ
หน่ายและเหนื่อยล้าของผู้ชมที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์อาจมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน การเดินทาง ก า ร
เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ไกลจากชุมชน ผู้ชมต้องเดินทางโดยรถประจาทางหรือรถไฟและเดินด้วย
เท้า กว่าจะมาถึงอาจเริ่มมีอาการเหน็ดเหนื่อยจึงควรจัดให้มีที่นั่งพักในบริเวณห้องโถง พื้นที่จัดแสดง
มีขนาดใหญ่ จานวนมาก และหลายห้อง ทาให้ผู้ชมต้องเดินเป็นระยะเวลานาน จึงควรให้มีที่นั่งพักทั้ง
ภายในห้องจัดแสดงต่างๆ หรือมีจุดที่ผู้ชมจะได้พักระหว่างเปลี่ยนจากห้องจัดแสดงหนึ่งไปยังอีกห้อง
หนึ่ง หรือจัดไว้ในบริเวณทางเดินติดต่อ (CORIDOR) ต่างๆ การจัดแสดงไม่น่าสนใจการจัดแสดงที่มี
รูปแบบซ้าๆกัน (MONOTONY) หรือแบบเรียบๆ ไม่เป็นที่ดึงดูดผู้ชมให้สนใจที่จะชมนิทรรศการ
อาจจะท าให้ ผู้ ช มเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยไม่ อ ยากจะชมนิ ท รรศการที่ พั ก ระหว่ า งที่ ผู้ ช มหรื อ ยื น ชม
นิทรรศการ อาจจัดเป็นราวไว้สาหรับให้มือได้ยึดเป็นที่พัก เพื่อเป็นแนวปูองกันผู้ชมจับวัตถุ83
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เรื่องเดียวกัน, 60.
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กรณีศึกษาโครงการเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาที่ 1 หอศิลป์กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (Art Centre, Silpakorn
University)
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ภาพที่ 53 หอศิลป์กลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
(ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 20 กันยายน 2555)
ประวัติความเป็นมา
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ในวิทยาเขตวังท่าพระในปี พ.ศ. 2522 เป็นสถาบันที่
ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและนอก
ประเทศ ตลอดจนการให้บริการศิลปะสู่ชุมชน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ในพ.ศ. 2522 ได้ใช้กลุ่ม
อนุรักษ์ในบริเวณวังท่าพระเป็นสถานที่ทาการ เป็นการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน84
พื้นที่ใช้สอยภายในพิพิธภัณฑ์
ห้องพระโรง เป็นหลังคาทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีชั้นเดียว ใต้ถึงสูง 1 เมตร
ขนาด 11.20 x 18.90 x 11.00 เมตร (กว้างxยาวxสูง) พื้นอาคารและตงเป็นไม้ เสาภายในและ
โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ หลังคา 2 ตับ ใช้ในพิธีเปิดนิทรรศการ กิจกรรมและแสดงงานศิลปกรรม และ
เป็นพื้นที่ลานศิลปะวังท่าพระ สาหรับจัดกิจกรรม เสวนาบรรยายและอภิปรายทางศิลปะ
ตาหนักกลาง เป็ นอาคารผสมผสานตะวันออกและตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 มี 2 ชั้น
ขนาด 25.55 x 17.78 x 13.10 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ใช้เป็นห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ห้องจัด
อบรม ปฏิบัติการทางศิลปะของโครงการอบรมศิลปะ
ตาพรรณราย เป็นอาคารผสมผสานตะวันออกและตะวันตก สมัยรัชกาลที่ 5 มี 2 ชั้น
ขนาด 23.90 x 14.23 x 10.76 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ชั้นล่าง ใช้เป็นห้องปฏิบัติงานและห้องประชุม
84

นาพงศ์ ฉิมสุข, โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้พื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑลจานวน 100 แห่ง. (กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.),
2552.), 912.
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ของหอศิ ล ป์ ร้ านศิล ปะเพื่ อจ าหน่ ายงานศิ ล ปะและของที่ ระลึ ก ชั้น บน ใช้เ ป็น ห้ อ งแสดงผลงาน
นิทรรศการถาวรผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจาก การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2492 มาจนถึงป๎จจุบัน และเป็นห้องจัดอบรม ปฏิบัติการทางศิลปะ85

ภาพที่ 54 ผังหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ข้อมูลจาก หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ภาพที่ 55 ภาพถ่ายห้องจัดแสดง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา : นาพงศ์ ฉิมสุ ข , โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธ ภัณ ฑ์แ ละแหล่งเรี ยนรู้ พื้น ที่
กรุงเทพฯและปริมณฑลจานวน 100 แห่ง (กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.),
2552), 913.
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มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลป์, “รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2554,” 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555.
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ประเภทสิ่งของที่จัดแสง / วัตถุสะสม ศิลปะทุกแขนงได้แก่ งานประติมากรรม จิตรกรรม
งานทัศนศิลป์ ภาพพิมพ์ สื่อผสม เป็นต้น
จุดอ่อนและจุดแข็งของพิพิธภัณฑ์
จุดอ่อน มีทาเลที่ตั้งจากัดไม่สามารถซ่อมแซมปรับปรุงให้เอื้อต่อการใช้พื้นที่ในการดาเนิน
กิจกรรม และอาคารมีข้อจากัดในการใช้งาน เนื่องจากเป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์และ
ต้องรักษาคุณค่าทางศิลปะสถาป๎ตยกรรม
จุดแข็ง เป็นทาเลที่ตั้งในกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้รักชอบศิลปะ และพื้นฐานความรู้ศิลปะระดับดี
สามารถเข้าถึงศิลปะสมัยใหม่ได้ง่าย ทาให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมายด้านศิลปะและเป็น
ศูนย์กลางทางด้านศิลปะที่เก่าแก่ สวยงามและทรงคุณค่า นอกจากนี้ ผู้บริหารมีศักยภาพ ภาวะผู้นา
และค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องคณะวิ ช าและบุ ค ลากรทางศิ ล ปะทั้ ง ภายในและนอกประเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ86
กรณีศึกษาที่ 2 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพที่ 56 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มา : วิกิพีเดีย, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว , เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ตั้ง อาคารกรมโยธาธิการเดิมบริเวณสี่แยกผ่านฟูา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สถาปนิก ชาร์ล เบเกอแลง หรือ เบกูแลง ชาวฝรั่งเศส – สวิส นายช่างออกแบบ ของกรม
สาธารณสุข
ประวัติ อาคารหลังนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2449 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกรมพระคลังข้างที่เป็นผู้ลงทุนปลูกสร้างขึ้น เพื่อให้ห้างยอนแซมสันแอนซัน
เช่าเปิดกิจการ โดยนาย เฟรเดอริก แซมสัน Mr. Frederick Sampsom ผู้เป็นเจ้าของห้างนั้น เป็น
ช่างตัดฉลองพระองค์ ประจาสานักโดยนาผ้าและสินค้าอื่นๆ จากต่างประเทศ
รูปแบบอาคาร ผังพื้นอาคารมีลักษณะเกือบสมมาตร Symmetry ซ้ายขวาเท่ากัน เน้น
ทางเข้าด้วยการทามุขยื่นออกมาด้านหน้าและเหนือลักคามีหอคอยเป็นจุดอ้างอิงแนวแกนหลัก รับกัน
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เรื่องเดียวกัน, 916.
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กับสะพานผ่านฟูา อันเป็นจุดที่ถนนราชดาเนินกลางและราชดาเนินนอกมาบรรจบกัน พิพิธภัณฑ์นี้
เป็นผลงานสถาป๎ตยกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้รับอิทธิพลสถาป๎ตยกรรมตะวันตก ออกแบบโดย
ช่ า งชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มารั บ ราชกาลในประเทศไทย สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนองการใช้ ส อยเป็ น
ห้างสรรพสินค้าตามวิถีแบบตะวันตก ที่แพร่เข้ามาในสังคมไทยเวลานั้น แต่รูปแบบคลี่คลายเรียบง่าย
ขึ้น แต่เน้นประโยชน์ใช้สอยภายในมากว่า ส่ วนเทคนิคการก่อสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็น
เทคนิคใหม่ที่นายช่างชาวตะวันตกนาเข้ามาในประเทศ
การปรับปรุงเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในของอาคารนุ
รักษ์ให้เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ และจั ดแสดงสิ่งของ
ส่วนพระองค์และวัตถุ การออกแบบจึงยึดหลักของการอนุรักษ์อาคาร เพราะเป็นอาคารประวัติศาสตร์
มีความงดงาม การจัดแสดงต้องไม่ทาลายเอกลักษณ์เดิมของอาคาร แต่แทรกสอดประสาน สร้างความ
กลมกลืนและต่อเนื่อง
การออกแบบตกแต่งภายใน กาหนดให้จัดแบ่งพื้นที่ตามเนื้อหา โดยใช้ฝากั้นห้องเป็น
บางส่วนแสดงความต่อเนื่อง Fluidity ของพื้นที่ใช้สอย และจัดพื้นที่ให้มีบรรยากาศของที่ว่าง Spatial
Experience ที่แตกต่างกัน
รายละเอียดทางด้านเทคนิคอื่นๆ
การรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบตรวจจับความ
เคลื่อนไหวภายในอาคาร Motion Sensor ติดตั้งที่มุมบนของห้อง ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่
บริเวณประตูและหน้าต่าง Magnetic Sensor ควบคุมการเปิดปิดด้วย Control Key ไขที่แผงควบคุม
การป้องกันอัคคีภัย เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector ระบบพ่นน้ายาเคมี ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติบรรจุสาร Day Chemical เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติบรรจุก๊าซดับเพลิง Clean Agent
Halotron
การประหยัดพลังงาน ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานใช้อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
Passive Detector ไว้เป็นระยะๆ เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดดวงโคมแสงสว่าง ควบคุมโดยในแต่ละโซน
จะถูกกาหนดให้มีการเปิดล่วงหน้า 1 โซนในโซนถัดไป
การให้บริการสาหรับคนพิการ ด้วยลิฟท์คนพิการ
การป้องกันเสียงรบกวน การติดตั้งบานหน้าต่างเพิ่มขึ้นอีกสองบานรวมเป็นสามชั้น บาน
นอกเป็นหน้าต่างบานเกร็ดไม้ติดตาย บานกลางเป็นหน้าต่างกระจกกันเสียงลามิเนทชนิดฟิล์มใสกัน
UV หนา 20 มม. และบานในเป็นหน้าต่าง กรอบไม้ลูกฟ๎กกระจกใส87
กรณีศึกษาที่ 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture
Centre)
ที่ตั้ง ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย

87

2548), 1-8.

บัณฑิต จุลาสัย, วิวิธพิธภัณฑ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
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ภาพที่ 57 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่มา : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, แผนที่. เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้จาก,
Bangkok Art & Culture Centre | bacc.or.th
วันและเวลาในการเปิดทาการ วันอาทิตย์-อังคาร เวลา 10.00-21.00 น. หยุดวันจันทร์
ลักษณะของการเก็บค่าเข้าซม ไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการจัดกิจกรรมและการแสดงเป็น
กรณีพิเศษ
ประวัติความเป็นมา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครถือกาเนิดจากความเห็นพ้อง
ทั้งจากภาครัฐ โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานครภาคประชาสั งคมเครือข่ายคนทางานและองค์กรทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการมีสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรม ที่รวบรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางศิล ปวัฒนธรรมในทุกแขนงสาขาหรือกล่ าวอีกประการหนึ่งได้ว่าหอศิ ลป์ ฯ เป็นที่เติมเต็มแห่ ง
สุนทรียะของเมืองกรุงเทพมหานคร โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อนุมัติงบประมาณ 504 ล้านบาท
เพื่อการจัดสร้างอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตัวอาคาร 9 ขั้น (ไม่นับรวมชั้น
ใต้ดิน) ในรูปลั กษณ์ที่โ ดดเด่น ด้วยสถาป๎ ตยกรรมและพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่ องไม้เครื่ องมือในการ
บริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลพร้อมกับการจัดตั้งองค์กร "มูลนิธิ
หอศิล ปวัฒ นธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร" เป็นผู้ รับผิ ดชอบในการบริห ารจัดการอาคารพรศิ ล ป์ ฯ
อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ดาเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี จน
แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือน พ.ศ. 2551 พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2551 เป็นต้นไป
โครงสร้างและนโยบายของพิพิธภัณฑ์ห รือแหล่งเรียนรู้ การดาเนินการอยู่ ภายใต้การ
กากับดูแลของมูลนิธิศิ ลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานครอันเป็นองค์กรนิติบุคคลซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพฯเป็นประธานโดย
ตาแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 13 คน รวม 14 คน คณะกรรมการมูลนิธิฯมีวาระ 2 ปี
คณะกรรมการบ'ริหารมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ (โดย
การแต่งตั้งจากกรรมการมูลนิธิฯ) รวม 10 ท่าน ป๎จจุบัน ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารโดยมีนายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที รักษาการผู้อานวยการหอศิลปฯ
แผนการดาเนินงานระยะสั้นและระยะยาว ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ยังไม่เปิดเป็นทางการ ได้มี แผนงานกิจกรรมต่างๆ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครซึ่งต้อง
ผ่านความ เห็นชอบจากกรรมการบริหารและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิ
การจั ด แสดงนิทรรศการถาวร ไม่มี เน้นไปที่การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตาม
ผลงานของศิลปินแขนงต่างๆและ ร่วมกับองค์กรทางศิลปะนานาประเทศ
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ประเภทสิ่งของที่จัดแสดง / วัตถุสะสม จัดแสดงงานศิลปะทุกประเภท เน้นการแสดง
ศิลปะร่วมสมัยแต่เป็นลักษณะการสลับเปลี่ยน หมุนเวียนมาจัดแสดงของหอศิลป์ และไม่มีนิทรรศการ
ถาวร
นิทรรศการชั่วคราว / กิจกรรม จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
จัดแสดง รวมทั้งศิลปินอิสระที่มี ชื่อเสียง การจัดเก็บและการดูแลรักษาวัตถุที่จัดแสดงการทาทะเบียน
วัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ ไม่มี ห้องคลังเก็บวัตถุโดยเฉพาะ มี ห้องคลังเก็บพวกงานศิลปะรอจัดแสดง
ห้องปฏิบัติการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัตถุสิ่งของโดยเฉพาะมี
การดาเนินงานและการจัดการของพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ จานวนเจ้าหน้าที่ 18 คน
รวมเจ้าหน้าทีชั่วคราวด้วย ผู้ชมกลุ่มเปูาหมายที่มุ่งให้บริการ อันดับ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อันดับ 2 นักเรียนระดับอุดมศึกษา อันดับ 3 บุคคลทั่วไป อันดับ 4 นักท่องเที่ยวใน
ประเทศ อันดับ 5 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
การให้บริการต่อผู้เข้าชม
1. ห้องสมุดและโรงละครให้ปริการ
2. การจาหน่ายผลงานทางศิลปะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหอศิลป์
3. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
4. ลานจอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1. เอกสารแนะนาพิพิธภัณฑ์
มี
แผ่นพับ
2. หนังสือนาชมพิพิธภัณฑ์
ไม่มี
3. สิ่งพิมพ์เผยแพร่
มี
ผ่านเครือข่ายศิลปินอิสระ
4. การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ
มี
เวบไชต์และอีเมลล์รับข่าวสาร
การประสานความร่วมมือ การจัดกิจกรรมกับองค์กรต่าง ๆ เปิดให้องค์กรต่างๆ เข้ามา
จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและบริเวณลานด้านนอกของหอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ ๆ ใน
เขตพื้นที่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
การบริหารจัดการ ยังอยู่ในช่วงการปรับหน่วยงานกายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ ยังล่าช้าเนื่องจากติดขัดในระบบราชการ
บุคลากร มีจานวนน้อยทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพ
จุดอ่อนและจุดแข็งของพิพิธภัณฑ์
จุดอ่อน การจัดการและการประชาสัมพันธ์ยังทาได้ไม่ดี
จุดแข็ง หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสม โดยตั้งอยู่ระหว่าง
ห้างสรรพสินค้า และมีรถไฟฟูาผ่านทาให้เดินทางมาถึงสะดวก ในส่วนตัว อาคารเป็นอาคารสมัยใหม่ ดู
โปร่ง สะอาด พื้นที่กว้างขวาง ทั้งยังมีนิทรรศการหมุนเวียนที่ น่าสนใจและเปลี่ยนไปตามแต่ละวาระ
โอกาสแนวท่าในการพัฒ นาพิพิธภัณฑ์หรือแหล่ งเรียนรู้ พัฒนาให้เป็นหอศิลป์เป็นแหล่งชุมนุมงาน
ศิลปะระดับโลก และเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะแขนงต่างๆ ได้นาเสนอผลงานสู่
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สายตาสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นตลาดนัดศิลปะเพื่อเพิ่มช่องทางจาหน่ายงานศิลปะของ
ศิลปินอิสระมากขึ้น88

ภาพที่ 58 รูปตัดอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่มา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, แผนผังอาคาร. เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก, www.bacc.or.th

ภาพที่ 59 รูปห้องจัดนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่มา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, แผนผังอาคาร. เข้าถึงเมื่อ 6 สิงหาคม 2556, เข้าถึงได้
จาก, www.bacc.or.th
88

นาพงศ์ ฉิมสุข, โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้พื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑลจานวน 100 แห่ง, 96.
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กรณีศึกษาที่ 4 พิพิธภัณฑ์ดอร์เซ ( Musee d’ Orsay)
ที่ตั้ง ปารีส ฝรั่งเศส
สถาปนิก Pierre Colboc, Renand Bardou, Jean-Paul Philippon
มัณฑนากร Gae Aulenti

ภาพที่ 60 พิพิธภัณฑ์ด๊อกเซ่ ( Musee d’ Orsay)
ที่มา: พิพิธภัณฑ์ด๊อกเซ่ ( Musee d’ Orsay), เข้าถึงเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก
www.google.com
ประวัติความเป็นมา สถานีรถไฟเก่าดอร์เชอยู่ที่กลางใจเมืองปารีสเนื่องจากอยู่ใกล้สถานี
ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ด้วย การตัดสินใจที่จะพัฒนาให้อาคารเก่า
นี้กลายสภาพเป็นอะไรจึงพิจารณาจากมุมมองของเมืองทั้งหมด ซึ่งเป็นความต้องการที่สอดคล้องกับ
การจัดการเกี่ยวกับงาน ศิลปะในศตวรรษที่ 19 พิพิธภัณฑ์นี้จึงเป็นตัวเชื่อมต่อศิลปะตั้งแต่ยุคโบราณ
จนถึงศตวรรษที่ 18 ในลูฟว์ เพื่อจะโยงไปถึงศตวรรษที่ 20 และร่วมสมัยที่ศูนย์ (Pompidou Center)
การจัดการเกี่ยวกับตัวสถาป๎ตกยรรมทั้งหมดวางอยู่บนลักษณะของอาคารดั้งเดิมที่เป็น
สถานี ห้วใจของพื้นที่ว่างเพื่อการจัดแสดงจึงอยู่ที่ห้องโถงกลางก่อนที่จะกระจายตัวออกไปตามชั้น
ต่างๆ ในพื้นที่ประมาณ 83,000 ตารางเมตร89

89

สุนันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, “โครงการพิพิธภัณฑ์ดอร์เซ ปารีส” วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาษา) 41,8 :42.
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ภาพที่ 61 ผังพื้นอาคารพิพิธภัณฑ์ด๊อกเซ่ ( Musee d’ Orsay)
ที่มา: Musee d'Orsay, Interactive floor plan. เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.musee-orsay.fr/en/tools/plan-salle.html.
พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี พื้ น ที่ ก ารจั ด แสดงแบบถาวรของศิ ล ปิ น ระตั บ โลก
ประกอบด้วยส่วนบริการ ผู้ใช้งานในชั้น 1 ซึ่งเปิดทางเข้าอาคารและชั้น 5 ประกอบด้วยพื้นที่ใช้งาน
ดังนี้ ส่วนนิทรรศการ และส่วนพิพิธภัณฑ์ ห้องเก็บผลงาน โถงนิทรรศการ พื้นที่เตรียมงานนิทรรศการ
ศูนย์รวมหนังสือศิลปะ และ ร้านอาหาร โถงต้อนรับ ลานเอนกประสงค์ และลานกิจกรรม
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กรณีศึกษาที่ 5 พิพิธภัณฑ์ลูฟ ( Musee du louvre)
ที่ตั้ง ปารีส ฝรั่งเศส
สถาปนิก ไอ เอ็ม เปย์ (I.M. Pei architect)
ขนาดพื้นที่ 22,200 ดารางเมตร

ภาพที่ 62 พิพิธภัณฑ์ลูฟ ( Musee du louvre)
ที่มา: Wikipedia, The Louvre Palace and the Pyramid. เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.en.wikipedia.org/wiki/The_Louvre
ลักษณะองค์กร เป็ น องค์กร'ทีอยู่ในการสนับสนุนของรัฐบาลฝรั่งเศส ในแนวทางการ
พัฒนา พื้นที่ในเขตเมืองของประเทศฝรั่งเศส
ลักษณะอาคาร อาคารเป็นรูปแบบของอาคารปรับปรุงพระราชวังเก่า 2 กลุ่มอาคาร ที่
เชื่อมกันโดยชั้นใต้ดิน โดยยังคงรูปแบบลักษณะเดิมไว้
ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมของโครงการการ
จัดแบ่งส่วนการใช้งานของพื้นที่การจัดแสดง ที่ง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจ คือส่วนกลางที่เป็นรูปแบบ
ของพิร มิค ด้านบนเป็นโถงที่กระจายเข้าสู่ การแสดงงานในพื้นที่สามส่ วนของเนื้อหาในสามฝ๎่งของ
อาคาร และแยกส่ ว นบริ ก ารผู้ ใ ช้ ง านเป็ น ชั้ น ใต้ ดิ น เชื่ อ มเข้ า สู่ ท างออกอาคารอี ก หลั ง ที่ เ ป็ น
ห้างสรรพสินค้าของโครงการ
ลักษณะการใช้งาน มีพื้นที่การจัดแสดงแบบถาวรของศิลปะระดับโลกประกอบด้วยส่วน
บริการผู้ใช้งานกระจายตามส่วนจัดแสดงต่างๆของอาคารเนื่ องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ และส่วน
บริการหลักอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคารเชื่อมโยงกับโถงกลางที่ต่อเนื่องกับส่วนห้างสรรพสินค้า ประกอบ
ด้วยพื้นที่ใช้งานดังนี้
1. ส่วนนิทรรศการและส่วนพิพิธภัณฑ์
2. โรงหนังและลานแสดงกลางแจ้ง
3. ส่วนสนับสนุนการศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและห้องสมุด
4. ห้องเก็บผลงาน
5. โถงนิทรรศการ
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6.
7.
8.
9.
10.

ห้องประชุมบรรยาย
พื้นที่เตรียมงานนิทรรศการ
ศูนย์รวมร้านค้าทางศิลปะ และร้านอาหาร
ศาลาพักผ่อน โถงต้อนรับ
ลานเอนกประสงค์และลานกิจกรรม90

ภาพที่ 63 แสดงแผ่นพับพิพิธภัณฑ์ลูฟ ( Musee du louvre) 1
ที่มา: Cecil Lee, The Visitor Guide of the Louvre museum. เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2557,
เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.travelfeeder.com/travel_tips/louvre-museum-visitors-guidedownload
90

นตวัน ชื่นชม, “หอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร : แนวทางในการออกแบบและการ
บริหารจัดการ” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 45-50.
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ภาพที่ 64 แสดงแผ่นพับนาชมพิพิธภัณฑ์ลูฟ ( Musee du louvre) 2
ที่มา: Cecil Lee, The Visitor Guide of the Louvre museum, เข้าถึงเมื่อ 2 เมษายน 2557,
เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.travelfeeder.com/travel_tips/louvre-museum-visitors-guidedownload

78
การจัดแสดงงานศิลปะ พื้นที่ใช้สอยอยู่ใต้ดิน และภายในอาคารนั้น ออกแบบเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับผู้เข้าชม ให้สัมผัสชื่นชมงานศิลปะรูปและและขนาดต่างกัน โดยสัมพันธ์กับการจัด
แสดง ทิศทางและลาดับ การเข้าชม วิธีการแสดง ระยะห่าง และรับดับมุมมองของผู้ชมรวมทั้งเอื้อต่อ
การพินิจพิจารณา ชื่นชมเป็นระยะเวลานานการให้ข้อมูลความรู้ ประกอบในรูปแบบของแผ่นผับปูาย
ข้อมูลแผ่นข้อมูล ข้อมูลที่อยู่ในรูปของเสียง ภาพ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ การจัดแสดงแบ่งออกเป็น
7 กลุ่ ม ตามยุ ต สมั ย และประเภทของงาน ได้ แ ก่ ตะวั น ออกและอิ ส ลาม อี ยิ ป ต์ กรี ก และโรมั น
ประติมากรรม จิตกรรม ศิลปวัตถุ ภาพวาดและภาพพิมพ์ และประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ การ
รื้ อถอนผนั งภายในอาคารบางส่ ว นเพื่อการใช้ส อยต่ างๆโดยพิจารณาให้ ความส าคัญ ทั้ งทางด้า น
ประวัติศาสตร์ และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ บริเวณห้องใต้หลังคาและใต้ดิน การตกแต่งพื้นและผนังใหม่
ตามรูปแบบและโครงสร้างเดิม การื้อฝูาเพดานและเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาบางส่วนเพื่อรับแสงธรรมชาติ
นอกจากนี้เพื่อการอานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมและรับรองผู้คนจานวนมาก มีการออ
แบบระบบสัญจร และขนส่งทั้งบันไดเลื่อน ลิฟต์โดยสารและขนส่ง บันไดและบันไดหนีไฟ ให้มีจานวน
และตาแหน่งที่เหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณส่วนกลางที่เป็นตาแหน่งสัญจรหลั ก สาหรับกระจายผู้คน
เข้าชม ส่วนต่างๆที่มีการรื้อถอนพื้นและผนังติดตั้งบันไดเลื่อน ทอดยาวไปแต่ละชั้นจานวนหลายชุด91
กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย

ภาพที่ 65 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
91

บัณฑิต จุลาสัย, วิวิธพิธภัณฑ์, 42-43.

79
สรุป

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรอิสระองค์ความรู้ช้างเผือกด้าน
นิยามช้างเผือก ชาติสกุลของช้าง ความเชื่อเรื่องช้างมงคลในตาราคชลักษณ์ กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่อง
ช้างเผือก การได้มาของช้างเผือก ความสาคัญของช้างเผือก ช้างเผือกในพระพุทธศาสนาและวรรณคดี
ชาดก เกร็ดความเชื่อโบราณ และการเปรียบเปรยช้า งเผือกกับบุคคล ที่นาไปใช้สู่กระบวนการ
สังเคราะห์สู่การออกแบบในเชิงนามธรรมและรูปธรรม
รวมถึงป๎จจัยส่วนบุคคล ทัศนคติ ป๎จจัยทางพฤติกรรม การรับรู้และทฤษฎีการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เป็นข้อมูลในการออกแบบโครงการเสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอ
ศิลป์ ถนนเจ้าฟูา ผู้วิจัยจะนาเสนอในระบทระเบียบวิธีวิจัยต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนกระบวนการศึกษาวิจัยดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. กาหนดปัญหาที่จะดาเนินการวิจัย และกาหนดหัวข้อในการศึกษา
2. กาหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
3. คัดเลือกข้อมูลเพื่อการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. กาหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์
5. รวมรวมเพื่อแยกประเด็นการศึกษาเพื่อหาสาระสาคัญหรือภูมิปัญญา
6. กาหนดแบบการวิจัยประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
7. สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
8. การรวมรวมข้อมูล (แหล่งปฐมภูมิ, แหล่งทุติยภูมิ)
9. การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
10. นาผลศึกษาที่ได้ประยุกต์สู่การแปรรูปเพื่อการออกแบบ
ขอบเขตการศึกษาตัวแปรอิสระ
จากการศึกษาองค์ความรู้ช้างเผื อกมีห ลากหลายประเด็นที่มีความน่าสนใจที่ส ามาระ
นาไปใช้ประยุกต์สู่แนวความคิดหลักในการออกแบบตกแต่งภายใน ผู้วิจัยได้แยกกลุ่มข้อมูลออกเป็น
เชิงรูปธรรมและเชิงนามธรรม
การออกแบบวิธีดาเนินศึกษาการวิจัย
โครงการนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ ได้ออกแบบวิธีดาเนินการศึกษาและระเบียบ
วิธีวิจัย ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและรวมรวมข้ อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านองค์ความรู้
ช้างเผือกได้ด้านรูปธรรม ที่แสดงถึงลักษณะทางกายภาพอันมีความพิเศษและแตกต่างของช้างเผือก
และด้านนามธรรมที่ส่งผลต่อความเชื่อในด้านต่างๆ
2. ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อกับศิลปะ ร่วมสมัยของไทย รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใน
การนาเสนอผลงาน รวมถึงพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของศิลปินในการทากิจกรรมต่างๆในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ
3. ศึกษาการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหอศิลป์ เพื่อทราบถึงพื้นฐานและ
องค์ความรู้ในการออกแบบ
4. รวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ศึกษาและวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ในการพัฒ นาปรั บปรุ งพื้น ที่ให้ เป็ น แหล่ งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสอดคล้ องตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
80
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5. ศึกษาโครงการตัวอย่าง เพื่อนาข้อดีจากการวิเคราะห์โครงการตัวอย่างไปปรับใช้ใน
การออกแบบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ วิธีดาเนินการศึกษาและ
ระเบียบวิธีวิจัยสามารถแสดงให้เห็นดังแผนภูมิต่อไปนี้

ภาพที่ 66 ภาพแผนภูมิวิธีดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
วิธีการศึกษาหาข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลจากตัวแปรอิสระ
การศึกษาตัวแปรอิสระ คือ องค์ความรู้ช้างเผือก โดยรวมรวมข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือก
ของประเทศไทยเท่านั้น ทั้งในด้านทุตติยภูมิ และด้านปฐมภูมิ โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้
1. นิยามช้างเผือก คาศัพท์และความหมายที่ใช้ในการเรียกชื่อช้าง
2. ชาติสกุลของช้าง
3. ความเชื่อเรื่องช้างมงคลในตาราคชลักษณ์
4. กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องช้างเผือก
5. การได้มาของช้างเผือก
6. ชนชั้นช้างเผือก
7. ความสาคัญของช้างเผือกต่อแผนดินไทย
8. ช้างเผือกในพระพุทธศาสนาและวรรณคดีชาดก
9. เกร็ดความเชื่อโบราณ
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10. บุคคลช้างเผือก
การรวบรวมข้ อ มู ล จากตั ว ควบคุ ม การศึ ก ษาตั ว แปรควบคุ ม คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ การรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาด้านองค์ประกอบและพื้นที่ใช้สอยพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้
1. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ
3. บทบาท หน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธะกิจ
4. ผังการบริหารงานขององค์กร
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
6. พื้นที่ใช้สอยและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์
7. ศักยภาพการใช้พื้นที่ของโครงการ
8. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโครงการ
9. แนวทางการปรับปรุงการใช้พื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเกิดประโยชน์แก่
โครงการโดยรอบ
การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ช้างเผือกเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามด้วยตนเองในสถานที่ต่างๆดังนี้
1. ควาญช้าง และสังเกตพฤติกรรมช้าง ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลาปาง
2. การจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องช้างต้น ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา
3. การจัดแสดงนิทรรศการห้องลือระบิลพระราชพิธี จากนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ถนนราชดาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ช้างเผือก
1. แบบสั ม ภาษณ์ และการจดบั น ทึ ก จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ของผู้ อ านวยการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น เพื่อทราบถึงที่มา ความสาคัญ ลักษณะทางกายภาพ และคติความ
เชื่อมงคลของคนไทย
2. แบบสังเกต และการจดบันทึก จากควาญช้างและเข้าไปมีประสบการณ์ตรงในการขี่
ช้างภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลาปาง และวังช้างแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทราบ
ถึงลักษณะนิสัยพฤติกรรมของช้าง
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ
1. กลุ่มศิลปิน แบบสัมภาษณ์ และการจดบันทึก จากการสัมภาษณ์เชิงลึกศิลปินสาขา
ทัศนศิลป์ที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดแสดงผลงานภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เพื่อ
ทราบถึงพฤติกรรม วิธีการคิด เทคนิคในการนาเสนองาน ความต้องการการใช้พื้นที่ในการจัดแสดง
รวมถึงความคิดเห็นที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะปรับปรุง
2. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ศิลปะสาขาทัศนศิลป์ แบบสัมภาษณ์ และการจดบันทึก
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ศิลปะสาขาทัศนศิลป์ ที่มีประสบการณ์ในการชมงาน
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ศิลปะที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เพื่อทราบถึงทัศนคติที่มีต่องานศิลปะร่วม
สมัยของไทย และความต้องการการใช้พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์
3. กลุ่มนักสะสม นักคิดสื่อโฆษณา นักการตลาด แบบสัมภาษณ์ และการจดบันทึก
จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ทราบถึ ง ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ งานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ของไทย แนวทางการ
สนับสนุนศิลปินและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมายผู้ให้บริการ
1. แบบสัมภาษณ์ และการจดบันทึก จากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
ในด้านองค์กรและการใช้พื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในด้านศิลปะ
2. แบบสังเกต และการจดบันทึก ผู้วิจัยได้ทาการสารวจและบันทึกข้อมูลด้านกายภาพ
ของพื้นที่ให้มีความคลอบคลุมเนื้อหาที่จะนาไปออกแบบ ศึกษาตาแหน่งที่ตั้ง สภาพแวดล้อมอาคาร
คุณค่าของอาคาร ความสัมพันธ์การใช้พื้นที่โครงการกับพื้นที่โดยรอบ บริบท การเข้า ถึง ปริมาณการ
สัญจร และปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการออกแบบ
ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูล ด้วยการจดบันทึก ข้อมูลที่ได้จากแบบ
สังเกตองค์ความรู้ช้างเผือก จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ เพื่อสังเกตพฤติกรรม ลักษณะ
ทางกายภาพ รับรู้จากประสาทสัมผัสด้านอื่น คือ เสียง กลิ่นและผิวสัมผัส
แนวทางการวิจัย
1. การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sample) เป็นการใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยเลือกประชากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่มีความคลอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อสนับสนุน
ทฤษฎีการออกแบบที่ถูกต้อง
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative approach) ผู้วิจัยใช้ผลสรุปการศึกษาความพึง
พอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีต่อการให้บริการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาการศึกษา 2555 ในการประกอบการกระบวนการศึกษาวิจัยเนื่องจากเป็นโครงการที่มีความ
ใกล้เคียงกันในด้านอาคารและกลุ่มผู้ให้บริการโครงการ
ประชากรเป้าหมาย
1. ประชากรเป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ออกเป็น
4 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ช้างเผือก เพื่อสนับสนุนการศึกษาตัวแปรอิสระ
จานวน 2 คน ได้แก่
1. คุณกาญจนา โอษฐยิ้มพราย ตาแหน่งหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
2. คุณศศิภ า ตัน สิ ทธิ เจ้ าหน้าที่ ห น่ว ยประชาสั มพันธ์ โครงการส่ ว นพระองค์ สวน
จิตรลดา
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ภาพที่ 67 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ช้างเผือก
( ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555)
กลุ่มที่ 2 กลุ่ มผู้ ให้ บริการภายในพิพิธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ หอศิล ป เพื่อสนับสนุ น
การศึกษาตัวแปรตาม จานวน 2 คน
1. คุณอัจฉรา แข็งสาริกิจ ผู้อานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
2. คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
กลุ่มที่ 3 ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยและเคยมีประสบการณ์
ในการจัดแสดงผลงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาตัวควบคุม
จานวน 3 คน
1. คุณอามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ตาแหน่ง ผู้อานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปิน
ไทยที่มีชื่อเสียง จากการทางานศิลปะสื่อผสม (Mix Media)1
2. คุณพงศ์ภวัน อะสีติรัตน์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , ศิลปินไทยที่มี
ชื่อเสียง จากการทางานประติมากรรม2
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทิดศักดิ์ เหล็กดี ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาการออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง จากการทางาน
จิตรกรรม3

1

Aniwat Tongseeda, บทวิจารณ์ผลงานศิลปกรรมของ อามฤทธิ์ ชูสุวรรณ, เข้าถึง
เมื่อ 17 ตุลาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://aniwat-leilom.blogspot.com/2012/06/blogpost_04.html
2
พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์, ประวัติและผลงาน, เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2556 http://gogame.tripod.com/Form-2.htm
3
ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ, ข้อมูลนักออกแบบ, เข้าถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2556
http://designinnovathai.com/th/designer/detail/93
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ภาพที่ 68 กลุ่มศิลปินสาขาทัศนศิลป์
( ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555)
กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักสะสมและนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ นักสะสม (Collector), ผู้กากับ
ศิลป์ (Art Director) เพื่อสนับสนุนแนวความคิดดากรเสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์ ในเชิงบูรณาการ
1. คุณโสฬส เจริญวัฒนานนท์ นักสะสม (Collector)
2. คุณจินตวัฒน์ สัมพันธ์วัฒนกุล Creative บริษัท Creative Juice\Bangkok

ภาพที่ 69 กลุ่มนักสะสมและนักคิดเชิงสร้างสรรค์
(ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2555)
2. ประชากรเป้าหมายเชิงปริมาณ: ผู้วิจัยใช้ประชากรเป้าหมายจากผลสรุปการศึกษา
ความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีต่อการให้บริการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ บุคลากรที่ทางานอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพและการสรุปผลเชิงปริมาณของโครงการใกล้เคียง
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ : การเก็บข้อมูลครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ระเอียดและลึกซึ้งตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง ใช้ระยะเวลาประมาณ
1-2 ชั่วโมง ขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพขณะทาการสัมภาษณ์
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กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้ช้างเผือก ตัวแปรอิสระ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ประวัติและความเป็นมา
2. ลักษณะทางกายภาพ
3. ความสาคัญของช้างเผือก
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้บริการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วม
สมัยของไทย แต่เดิมศิลปินที่จัดแสดงผลงานยังสถานที่นี้จะได้รับการรับรองการันตี เป็นที่
ยอมรับในวงกว้างของวงการศิ ลปะถือเป็นการอ้างอิงที่ดีที่สุด แต่ในปัจจุบันศิลปินมีสถานที่ทางเลือก
มากมายในการจัดแสดงผลงานศิลปะของตัวเองเห็นได้จากมีหอศิลป์เกิดขึ้นมากมาย ท่านมีนโยบาย
อย่างไรในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กรให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป อยู่ในพื้นที่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
3. ท่านคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการในปัจจุบันคือใคร และท่านมีแนวทางในการ
ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้โครงการใหม่หรือไม่ ถ้ามีท่านคิดว่าควรเป็นวิธีใด
4. ท่านคิ ดว่ าพิพิธ ภั ณฑสถานแห่ งชาติ หอศิล ป ประสบปัญ หาในด้ านใดบ้ างที่เป็ น
อุป สรรคต่อ การด าเนิ น งาน เช่น ด้ านพื้น ที่ ด้า นนโยบาย ด้ านงบประมาณ ด้า นองค์ ความรู้ข อง
บุคลากรในองกร ฯลฯ
5. ท่านอยากจะให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นอย่างไร (Dream Plan)
6. แนวทางการปรั บ ปรุ งพื้นที่ โ ครงการพิพิ ธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ หอศิ ล ป ที่ จะเอื้ อ
ประโยชน์ที่สุดต่อโครงการให้ดาเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ควรเป็นอย่างไร
กลุ่มที่ 3 ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยและเคยมีประสบการณ์
ในการจัดแสดงผลงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อสนับสนุนการศึกษาตัวควบคุ ม
และกลุ่มที่ 4 กลุ่มนักสะสมและนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ใช้ข้อคาถามเดียวกัน
1. ความต้องการการใช้พื้นที่การจัดแสดงผลงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป
2. ทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
3. ข้อเสนอแนะปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จากความคิดเห็นของ
ศิลปินควรมีองค์ประกอบใดบ้าง
การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ : ผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีต่อการให้บริการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการให้บริการหอศิลป์โดยมีข้อคาถามจากโครงสร้างและลักษณะภาระงานประกอบด้วย
คาถามแบบหลายคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และปลายเปิดให้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
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2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ที่ให้บริการ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
กรอบแนวความคิดในการกาหนดตัวแปร
โครงการเสนอแนะปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษาดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือก
2. ตัวแปรควบคุม หรือปัจจัยสนับสนุน คือ การจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ของ
ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ในพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ที่มีความสาคัญในฐานะแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะระดับชาติ ประกอบกับบทบาท หน้าที่ และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เอื้อประโยชน์แก่
สังคมอย่างยิ่ง
3. ตัวแปรตาม คือ โครงการเสนอแนะออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป ที่มุ่งเน้นไปที่การใช้พื้นที่
โดยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้นาไปสรุปไว้ในบทที่ 5

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิตัวแปรอิสระองค์ความรู้ช้างเผือก ผู้วิจัย
ได้ ทาการวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อหาคาส าคั ญ (Key Word) เพื่ อน าไปใช้ใ นการสร้ า ง
แนวความคิดหลัก (Conceptual Design) ก่อนที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายใน
ในบทนี้ผู้วิจัยกล่าวถึง
1. กระบวนการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาค าส าคั ญ (Key
Word) ในการสร้ า ง
แนวความคิดหลัก
2. การวิเคราะห์อัตลักษณ์ (Identity) ลักษณะเฉพาะของช้างเผือกเพื่อนาไปใช้ในการ
ออกแบบตกแต่งภายใน
3. กระบวนการเชื่อมโยงคาสาคัญ (Key Word) สู่เกณฑ์การเลือกโครงการศึกษา
4. การวิเคราะห์เสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์
กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาสาคัญ (Key Word) ในการสร้างแนวความคิดหลัก
นิยามศัพท์ของผู้วิจัย “ช้างเผือก” หมายถึง หมายถึง ช้างที่มีคชลักษณ์อันเป็นมงคลที่ที่
หาได้ยากยิ่ง มีลักษณะทางกายภาพงดงามเป็นพิเศษแตกต่างจากช้างโดยทั่วไป จึงทาให้มีการเสาะ
แสวงหามาเพื่อเป็นมิ่งขวัญของเมือง เมื่อพบจะต้องทูลเกล้าฯถวายแด่พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงถึง
พระบารมีและพระบรมเดชานุภาพของพระองค์ อีกนัยยะหนึ่งคาว่า “ช้างเผือก” เปรียบเปรยได้กับ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเฉพาะด้านอันโดดเด่นเป็นพิเศษหาได้ยาก สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติเป็นที่ยอมรับและยกย่องเชิดชูความสามารถของคนสังคม
จากการนิย ามศัพท์ของผู้วิจัย ได้คัดเลือกประเด็นที่มีความน่าสนใจจากการศึกษาองค์
ความรู้ ช้า งเผื อก ด้ านลั กษณะกายภาพ คติ ความเชื่อ และการเปรี ยบเปรยโดยแยกกลุ่ มประเด็ น
ออกเป็นเชิงนามธรรมและรูปธรรม สังเคราะห์สาระสาคัญ ภูมิปัญญา หรือปรัชญาที่แฝงอยู่ในองค์
ความรู้ช้างเผือก เพื่อหาคาสาคัญ (Key Word) สามารถแสดงให้เห็นดังแผนภูมิต่อไปนี้
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ภาพที่ 70 กระบวนการหาคาสาคัญ (Key Word) สู่แนวความคิดในการออกแบบ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
จากการสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ช้างเผือกได้คาสาคัญ คือ ช้างเผือกมีคุณลักษณะทาง
กายภาพพิเศษ (Characteristic) ที่แตกต่าง (Differentiate) หาได้ยาก (Discover) และมีความเป็น
มงคล (Believe) โดยข้อค้นพบที่ได้จากคาสาคัญ ผู้วิจัยนาคาสาคัญ (Key Word) ที่ได้มาไปสร้าง
แนวความคิดหลัก (Conceptual Design) ในการออกแบบ โดยใช้รูปแบบการสัมผัสของคากลอนใน
การถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาของไทย อีกทั้งยัง
เป็นการกาหนดขอบเขตของภาพรวมในการออกแบบ โดยคงสาระสาคัญความเป็นช้างเผือกเอาไว้
สามารถอธิบายความหมาย1 ดังนี้
ศรี = มิ่ง สิริมงคล ความรุ่งเรือง ความสว่างสุกใส ความงามความเจริญ เช่นศรีบ้าน ศรี
เรือน ศรีเมือง ใช้นาหน้าคาบางคาเป็นการยกย่อง
เศวต = สีขาว
ยามยล = เมื่อมองเห็นเป็นการรับรู้ทางสายตา
มลคล = ความสุข, ความเจริญ, สิ่งที่นามาซึ่งความสุข ความถาวร

1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2530).
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คชลักษณ์ = รูปพรรณสัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว ประเภทตาราแสดงรูปพรรณ
สัณฐานของช้างต่าง ๆ ซึ่งดีและชั่ว ถ้าได้ไว้จะให้คุณหรือโทษแก่เจ้าของ
ยากนักจักได้มา = มีความยากยิ่งที่จะได้สิ่งนี้มาครอบครอง
ปรากฏค่า สู่แผนดิน = สิ่งที่ได้มามีคุณค่าและเอื้อประโยชน์ต่อแผ่นดิน
การวิเคราะห์อัตลักษณ์ (Identity) ลักษณะเฉพาะของช้างเผือกเพื่อนาไปใช้ในการออกแบบ
ตกแต่งภายใน
ผู้วิจัยทาการศึกษาวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบช้างธรรมดาสามัญทั่วไป พระเศวตอดุลย
เดชพาหนฯช้างเผือกในรัชกาลที่ 9 และประติมากรรมช้างเผือกสาริดที่สร้างขึ้นจากลักษณะช้างมงคล
เพื่อทราบถึงความแตกต่างและนาข้อค้นพบที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบต่อไปดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะของช้างเผือก (characteristic)
รูปทรง (Form) ช้างเผือกเมื่อดูในระยะไกลจะมีลักษณะรูปทรงโค้งมน
รูปร่าง (Shape) ในตาราคชลักษณ์ได้กล่าวถึงลักษณะของช้างมงคล 4 ตระกูล ในด้าน
ลักษณะรูปร่างที่มีความเหมือนกันคือ หน้าใหญ่ท้ายต่า หน้าสูงกว่าท้าย ทรวงอกผึ่งผายใหญ่กว้าง
แสดงกาลัง แข็งแรงสมส่วน เพื่อให้ทราบถึงรูปร่างอย่างชัดเจน ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบช้างเผือก
กับช้างธรรมดาสามัญและรูปช้างเผือกในตาราคชลักษณ์
มวล (Mass) ช้างมีขนาดใหญ่หนักและทึบตัน (Solid)

ภาพที่ 71 แสดงรูปทรงและรูปร่างชองช้างเผือกจากการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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เมื่อพิจารณาการมองของช้างธรรมดาสามัญจะก้มหน้ามองเยื้องต่า ต่างจากช้างเผือกที่
ลักษณะการมองตรงเยื้องสูงประกอบกับท้ายลาดต่าที่ดูสง่างามกว่า เส้น (line) จากแนวศรีษะลาด
ต่าลงจรดดูสง่างามต่างจากช้างธรรมดาสามัญทั่วไป
สัดส่วน (Proportion) โดยทาการวิเคราะห์สัดส่วนของประติมากรรมช้างเผือกสาริด ที่
สร้างขึ้นจากลักษณะช้างมงคลจากด้านข้าง ด้านหน้า และด้านบน เพื่อทาการหาความสัมพันธ์ของ
พื้นที่จากร่างกายของช้างเผือก โดยการสร้างเส้นในการกาหนดสัดส่วน พบว่าช้างเผือกมีความสมดุล
แบบสมมาตร (Symmetry Balance)

ภาพที่ 72 แสดงการหาสัดส่วนของช้างเผือก
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
สี (Color) พระราชบัญญัติรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464 ได้กาหนดลักษณะช้างที่มี
ลักษณะสาคัญหรือตาแหน่ง 7 จุดสาคัญที่มีสีขาวคือ ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนัง
ขาว หรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว อัณฑโคตร์หรืออัณฑโกศขาว (อวัยวะเพศ) หรือสีคล้ายหม้อใหม่
(สีหม้อดินเผา) และสีผิวของช้างที่กาหนดไว้ในตาราคชลักษณ์คือ มีสีผิวด้วยกัน 7 สี ได้แก่ สี เหลือง,
ขาว, แดง, เขียว, ดา, ม่วง และเมฆ

ภาพที่ 73 หนังช้างเผือกดองในรัชกาลที่ 4และแสดงสีผิวของช้างเผือกตามตาราคชลักษณ์
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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พื้นผิว (Texture) ลักษณะพื้นผิวช้างมีความหยาบไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาด และ
ในตาราคชลักษณ์ ได้มีการกล่าวถึงพื้นผิวของช้างทั้ง 4ตระกูลมีลักษณะที่ต่างกัน สามารถจาแนกได้
ตามตระกูลดังนี้

ภาพที่ 74 แสดงลักษณะพื้นผิวหนังของช้าง 4 ตระกูลในตาราคชลักษณ์
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
การเคลื่อนที่ (Movement) ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ช้านิบนาบแต่มั่นคง สิ่งที่
ไม่ปรากฏเสียงค่อนข้างเงียบเมื่อเปรียบเทียบกับน้าหนักของตัวช้าง
2. ภูมิปัญญา และข้อค้นพบจากองค์ความรู้ช้างเผือก
กล่ า วได้ ว่ า ช้ า งเผื อ กได้ รั บ การยกย่ อ งให้ อ ยู่ เ หนื อ ช้ า งธรรมดาสามั ญ ทั่ ว ไป จาก
กระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนเทียบเคียงจากตาราช้างมงคล จากนั้นช้างเผือกได้รับการฝึกฝน
เป็นอย่างดี เพื่อเป็นช้างเผือกคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
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ลาดั บชั้น (Hierarchy) กระบวนการพิจารณาช้างเผื อกตามล าดับขั้นตอน นับแต่มีผู้
ค้นพบ แจ้งทางการเพื่อตรวจสอบ พิจารณาเทียบเคียงลักษณะช้างมงคล เพื่อจาแนกตระกูลของช้าง
ทูลเกล้าถวายและทาการแต่งตั้งสมโภช แสดงให้เห็นดังนี้

ภาพที่ 75 กระบวนการพิจารณาช้างเผือกตามลาดับขั้นตอน
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
การจัดลาดับความสาคัญของช้างเผือกที่มีความแตกต่างจากช้างธรรมดาสามัญสามารถ
อ้างอิงได้จากทฤษฎีลาดับขั้น (Hierarchy By Shape)

ภาพที่ 76 แสดงทฤษฎีลาดับขั้น Hierarchy by shape เปรียบเทียบกับความแตกต่างของช้างเผือก
ที่มา: Ching Frank, Architecture : form space & order / Francis D.K. Ching (New York
: Van Nostrand Reinhold, c1996,1943), 359.
ทฤษฎีลาดับชั้น กล่าวว่ารูปร่างหรือพื้นที่ที่มีความโดดเด่นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบของภาพรวม การให้ความสาคัญของรูปทรงหรือพื้นที่แสดงให้เห็นได้จาก
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การเปลี่ยนแปลงของรูปทรงเลขาคณิตที่มีการจัดวางอย่างสม่าเสมอ การเลือกใช้รูปร่างที่มีความสาคัญ
ในระบบนี้จะเข้ากันได้ดีของการใช้การทางานของพื้นที่
เครื่องประดับตกแต่ง ช้างเผือกในพระราชพิธีสมโภชจะตกแต่งด้วยเครื่องคชาภรณ์แสดง
ถึงความงดงามและสมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์

ภาพที่ 77 ตาแหน่งเครื่องคชาภรณ์
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
พื้นที่ความเชื่อมงคล (Believe) ความเชื่อโบราณที่กล่าวถึงการลอดใต้ช้างเผือก เด็กคน
ใดที่มักจะเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่แข็งแรง หรือเลี้ยงยาก ถ้านาเด็กคนนั้นไปลอดใต้ท้องช้างเผือกครบ 3 รอบ
จะกลับมาแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆอีก และเลี้ยงง่าย แสดงให้เห็นถึงการปกป้องคุ้มครอง และ
รักษา ทาการวิเคราะห์โดยการแถบสีพื้นที่ท้องช้าง วัดขนาดส่วนหัวถึงส่วนส่วนท้ายของร่างกายพบว่า
ช้างเผือกมีความสัมพันธ์ของเส้นครึ่งวงกลมที่มีสัดส่วนเดียวกัน

ภาพที่ 78 แสดงพื้นที่ความเชื่ออันเป็นมงคลบริเวณใต้ท้องช้าง
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
กระบวนการเชื่อมโยงคาสาคัญ (Key Word) สู่เกณฑ์การเลือกโครงการศึกษา
คุณค่าของโครงการ (Organization) หน่วยงานจะต้องมีความสาคัญระดับชาติ สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ อยู่ภายใต้การดาเนินงานของรัฐบาลหรือเอกชนที่มีการ
ยอมรับกันในวงกว้าง
1. คุณค่าของที่ตั้งโครงการ (Location)
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ที่ตั้งของโครงการศึกษาจะต้องอยู่บนพื้นที่ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ เมืองหลวงย่าน หรือพื้นที่สาคัญ
ที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าถึงได้ง่าย
2. คุณค่าของอาคาร (Building) อาคารของโครงการศึกษาจะต้องมีคุณค่า มีเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาในการก่อสร้าง สร้างขึ้นประโยชน์ ต่อสาธารณะความสาคัญอาจเกี่ยวข้องกับ ชน
ชั้นเจ้านาย หรือพระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เป็นต้น
3. คุณค่ากลุ่มผู้ใช้โครงการ (User) กลุ่มผู้ใช้หลักของโครงการจะต้องมีความสาคัญ
สร้างคุณประโยชน์ เป็นที่ยอมรับยกย่องของคนในสังคมหรือในระดับประเทศในด้านเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญโดดเด่นเป็นพิเศษในองค์ความรู้ของสาขานั้นๆ
เมื่อพิจารณาเกณฑ์การเลือกโครงการแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งใน
การนามาพิจารณา โดยเลือกใช้กระบวนการออกแบบตกแต่งภายในเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยให้
โครงการดาเนินไปอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดกระบวนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป และโครงการที่
ผู้วิจัยเลือกเป็นโครงการศึกษาตัวอย่าง (Type of Analysis) คือ โครงการเสนอแนะปรับปรุง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์

ภาพที่ 79 แสดงกระบวนการเชื่อมโยงเกณฑ์การเลือกโครงการออกแบบสู่โครงการศึกษา
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 80 แสดงกระบวนการเชื่อมโยงคาสาคัญ (Key Word) สู่การเลือกโครงการศึกษา
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ช้ า งเผื อ กผู้ วิ จั ย น าไปใช้ เ ป็ น แนวความคิ ด ในการ
ออกแบบซึ่งจะแสดงให้เห็นในบทที่ 6

บทที่ 5
การศึกษารายละเอียดของโครงการสู่การออกแบบ
เนื้อหาของบทนี้ผู้วิจัยนําเสนอเนื้อหาสรุปผลจากการสัมภาษณ์ และการอ้างอิงสรุปผลเชิง
ปริมาณของโครงการใกล้เคียงนําเสนอกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งและกิจกรรมการใช้พื้นที่โครงการ
เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอออกแบบตกแต่งภายในต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากบุพปัจจัยของโครงการเสนอแบบ
ออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า จากข้อคําถามได้ข้อสรุปดังนี้
ตารางที่ 9 สรุปประเด็นคําถามจากการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้บริการภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป
ประเด็นคําถาม
1.ด้านการ
สร้าง
ภาพลักษณ์
องค์กร

ข้อคําถาม
หอศิ ล ปถนนเจ้ าฟ้ า เป็น ศูน ย์ กลางในการจั ด
แสดงผลงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ของไทยแต่ เ ดิ ม
ศิลปิ นที่จั ดแสดงผลงานยังสถานที่นี้จะได้รับ
การรับรองเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของวงการ
ศิลปะถือเป็นการอ้างอิงที่ดีที่สุด แต่ในปัจจุบัน
ศิล ปิ น มีส ถานที่ ทางเลื อกมากมายในการจั ด
แสดงผลงานศิลปะของตัวเองเห็นได้จากมีหอ
ศิลป์เกิดขึ้นมากมาย ท่านมีนโยบายอย่างไรใน
การสร้างภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กรให้
กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
2.ด้านนโยบาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป อยู่ในพื้นที่
องค์กร
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9
(พ. ศ.2545-พ. ศ.2549)ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไรหรื อ มี
แนวทางอย่างไรในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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ผลจากการสัมภาษณ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มี
ความมุ่งเน้นที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ า นศิ ล ปะของสั ง คม จั ด แสดงผล
งานส่ ง เสริ ม และเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข อง
ศิลปินไทย

จากแผนพั ฒ นา มุ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะที่ ก ารให้ ค วามรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะของไทยจั ด
แสดงผลงานไทยประเพณี เช่นงาน
ช่างสิบหมู่ เป็นต้น
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ตารางที่ 9 สรุปประเด็นคําถามจากการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้บริการภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป (ต่อ)
ประเด็คําถาม
3.ด้านกลุ่ม
เป้าหมายของ
โครงการ

ข้อคําถาม
ท่ า นคิ ด ว่ า กลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการใน
ปั จ จุ บั น คื อ ใคร และท่ า นมี แ นวทางในการ
ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้โครงการใหม่หรือไม่
ถ้ า มี ท่ า นคิ ด ว่ า ควรเป็ น วิ ธี ใ ดอยากจะให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเป็นอย่างไร
(Dream Plan)
4.ด้านปัญหา ท่านคิ ดว่าพิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิล ป
และอุปสรรค ประสบปัญหาในด้านใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อ
ขององค์กร การดําเนิ นงาน เช่น ด้านพื้นที่ ด้านนโยบาย
ด้านงบประมาณ ด้านองค์ความรู้ของบุคลากร
ในองค์กร ฯลฯ
5.ด้านความ ท่านอยากจะให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
คาดหวัง
หอศิลปเป็นอย่างไร (Dream Plan)

ผลจากการสัมภาษณ์
มุ่ ง เ น้ น ไปที่ กลุ่ มผู้ ใ ช้ ที่ เป็ น
เยาวชนด้วยวิธีการนําชมทัศนะ
ศึกษา

ความรู้ ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
จํ า นวนบุ ค ลากรไม่ เ พี ย งพอ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ห ลั ก ม า จ า ก
หน่วยงานรัฐบาลไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนา
เป็ น หอศิ ล ป์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ไ ด้
มาตรฐาน สามารถแสดงผลงาน
ระดับนานาชาติได้
6.
แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร
1. ห้ อ งสมุ ด ที่ ป ระชาชน
ข้อเสนอแนะ พิพิ ธ ภั ณฑสถานแห่ งชาติ หอศิ ล ป ที่ จะเอื้ อ ทั่วไปมาใช้ได้ซึ่งในทุกวันนี้เป็น
ในการ
ประโยชน์ที่สุดต่อโครงการให้ดําเนินไปได้อย่าง ห้องสมุดสําหรับพนักงานใช้ใน
ปรับปรุง
เต็มศักยภาพ ควรเป็นอย่างไร
การหาข้อมูลกันเอง
2. ส่วน Education การ
ให้ข้อมูลผลงานศิลปะที่สามารถ
ดาวน์โ หลดไฟล์ ที่เก็บ รวบรวม
ผลงานจัดแสดงเอาไว้
3. พื้ น ที่ ร้ า นค้ า และร้ า น
ขายกาแฟ
4. พื้ น ที่ ใ นการ จั ด เก็ บ
อุปกรณ์ติดตั้งงานศิลปะ
5. พื้ น ที่ ข อ ง ห้ อ ง จั ด
กิจกรรมที่รองรับคนได้ประมาณ
20-30 คนในการเรียน (WORK
SHOP) งานศิลปะซึ่งในทุกวันนี้
ใ ช้ พื้ น ที่ ร ว ม กั น ข อ ง ห้ อ ง
เอนกประสงค์
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กลุ่มที่ 3 ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยและเคยมีประสบการณ์ในการจัด
แสดงผลงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อสนับสนุนการศึกษาตัวควบคุม
ตารางที่ 10 สรุปประเด็นคําถามจากการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3 ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ทเี่ คยมี
ประสบการณ์ในการจัดแสดงผลงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ประเด็น
คําถาม
1.ด้านพื้นที่

ข้อคําถาม
ความต้องการการ
ใช้พื้นที่การจัด
แสดงผลงานศิลปะ
ภายใน
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป

ผลจากการสัมภาษณ์

1. พื้น ที่ ที่มี ค วามเป็น กลาง ในระนาบพื้น ผนัง และฝ้ า
ต้องมีความเรียบง่ายที่สุด
- ด้วยอาคารจัดแสดงเป็นอาคารอนุรักษ์มีข้อจํากัดในการ
ติดตั้งงาน ควรแก้ไขด้วยการทําบอร์ดที่เป็นมาตรฐานใน
การติดตั้งผลงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาคาร
2. มาตรฐานสากลการจัดแสดง เช่น การควบคุมปริมาณ
แสง อุณหภูมิ และระบบรักษาความปลอดภัย
3. การจัดสภาพแวดล้อมภายในให้เกิดภาวะความสบาย
ศิล ปินต้องการให้ ผู้ ช มงานเกิดภาวะความสบายเพื่อยื ด
ระยะเวลาให้ชมผลงานศิลปะนานยิ่งขึ้น
4. การกํ า หนดพื้ น ที่ แ สดงผลงานศิ ล ปะ ศิ ล ปิ น มี ค วาม
ต้องการในการกําหนดและจัดวางพื้นที่แสดงผลงานด้วย
ตนเอง เนื่องจากต้องการให้ผู้ชมมีความเข้าใจในเรื่องราว
นั้นมากที่สุด ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางพิพิธภัณฑ์เป็นผู้จัดวางเอง
ทําให้งานศิลปะไม่สื่อความหมายตามที่ศิลปินต้องการ
2.ด้านทัศนคติ ทัศนคติที่มีต่อ
1. พื้ น ที่ จั ด แสดงงานศิ ล ปะภายในอาคารเก่ า มี ค วาม
พิพิธภัณฑสถาน
งดงามในรูปแบบสถาปัตยกรรม มีประวัติและเรื่องราว
แห่งชาติ หอศิลป ของตัวอาคาร
2. ที่ จ อดรถไม่ เ พี ย งพอ ในวั น ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ มี
ผู้เข้าร่วมจํานวนมากเช่น การเปิดงานศิลปกรรมแห่งชาติ
3. ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บผลงาน
3.ข้อเสนอ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ
แนะ
ปรับปรุงพื้นที่
ของไทยตามยุคสมัย
พิพิธภัณฑสถานหอ 2. ควรมี พื้ น ที่ ย กย่ อ งและจั ด แสดงผลงานของศิ ล ปิ น ที่
ศิลป จากความ
ทรงคุณค่า เช่น Hall of fame
คิดเห็นของศิลปิน 3. การสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ในการการประชาสัมพันธ์
ควรมีองค์ประกอบ ผลงานศิลปะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ใดบ้าง
4. เป็นศูนย์กลางรวบรวมรายชื่อหอศิลป์ทั่วประเทศเพื่อ
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ตารางที่ 10 สรุปประเด็นคําถามจากการสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 3 ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ทเี่ คยมี
ประสบการณ์ในการจัดแสดงผลงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (ต่อ)
ประเด็น
คําถาม

ข้อคําถาม

ผลจากการสัมภาษณ์
เอื้อประโยชน์แก่ศิลปินในหาพื้นที่แสดงผลงานทางศิลปะ
พื้นที่หารายได้ให้แก่ศิลปินมากขึ้น เช่นพื้นที่ขายผลงานทาง
ศิลปะ Art Shop

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ นักสะสม (Collector), ผู้กํากับศิลป์ (Art
Director)
ตารางที่ 11 สรุปประเด็นคําถามจากการสัมภาษณ์ 4 กลุ่มนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ นักสะสม
(Collector), ผู้กํากับศิลป์ (Art Director)
ประเด็น
ข้อคําถาม
คําถาม
1.ด้านความรู้ องค์ความรู้ช้างเผือก
เรื่องช้างเผือก ในด้านสาระภูมิ
ปัญญาหรือปรัชญา
และคติความมงคล
2.ด้าน
ทัศนคติที่มีต่อ
ทัศนคติ
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป
3.ข้อเสนอ
ข้อเสนอแนะ
แนะ
ปรับปรุงพื้นที่
พิพิธภัณฑสถาน
หอศิลป จากความ
คิดเห็นของศิลปิน
ควรมีองค์ประกอบ
ใดบ้าง

ผลจากการสัมภาษณ์
เข้ า ใจว่ า ช้ า งเผื อ ก มี สี ข าว โดดเด่ น เป็ น สิ่ ง มงคล มี
ความสํ า คั ญ ในฐานะช้ า งของกษั ต ริ ย์ แ ละความสํ า คั ญ ใน
ระดับชาติ
รูปแบบอาคารงดงาม มีสุนทรียะในการชมงานศิลปะ และ
การให้ความรู้ด้านศิลปะแก่บุคคลทุกกลุ่มในต่างสาขาอาชีพ
1. สภาพแวดล้อมด้านหน้าอาคารทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไม่ดึงดูด
2. ห้องน้ําไกล
3. ควรมีพื้นที่ในการเปิดโอกาสให้ประมูลงานศิลปะ
4. ควรมี พื้นที่ รองรั บกิจ กรรมขนาดใหญ่ เช่นพื้น ที่เช่ าจาก
หน่ ว ยงานภายนอกให้ ไ ด้ มี โ อกาสในการจั ด กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เข้าชมใหม่
5. ระยะเวลาเปิดปิดเร็วเกินไป
6. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
7. ควรมีพื้นที่นั่งพักคอย ร้านกาแฟ และร้านค้าศิลปะ
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative analysis)
จากข้อมูลผลสรุปการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มี
ต่อการให้บริการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการ
หอศิลป์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่ใช้ แบบสอบถาม ได้นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
แบบสอบถามทุกข้อทุกฉบับ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Windows version 11 (Statistical package for the social for windows version
11) และนําเสนอในรูปตาราง โดยใช้สถิติในรูปแบบการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามเคราะห์ จากจํานวนผู้ ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 220 คน
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจ โดยกําหนดเกณฑ์ระหว่างช่วงชั้น ประเมินค่าวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในการให้บริการน้อยที่สุด
ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของบุคลากรใน มศก. ที่มีต่อการให้บริการหอศิลป์ทั้ง 4 ด้านโดยภาพรวม
ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
รวม
(จากมหาวิทยาลัยศิลปากร,หอศิลป์)

ค่าเฉลี่ย
3.51
3.52
3.52
3.49
3.51

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
.62
.57
.57
.59
.62

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

สรุปข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการการใช้พื้นที่ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และเอกสารการ
วิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดกิจกรรมภายในโครงการ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ให้บริการภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
1. การให้บริการของพิพิธภั ณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป แก่ศิลปิน คือการบริการตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้
2. การให้บริการศิลปิน ทางพิพิธภัณฑ์ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บผลงานของศิลปิน เมื่อทํา
การจัดแสดงจะแจ้งวันนํากลับ ตามระเบียบการของพิพิธภัณฑ์
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3. งบประมาณส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนของภาครัฐ
กลุ่มที่ 3 ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ ความต้องการในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปินในด้านต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑสถานหอศิลป ผู้วิจัยสรุปจากข้อมูลการวิจัย และข้อมูลที่ได้จากการ
สัภาษณ์
แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างศิลปินตามปัจจัยที่เป็นปัญหามากที่สุด
ร้อยละ(%)
ทุนในการทํางานศิลปะ

6%
4% 5%

44%

33%

8%

สถานที่จัดแสดงผลงาน
ขาดการสนับสนุนเรื่องการซื้อ
ผลงาน

ภาพที่ 81 ภาพแผนภูมิแสดงผลข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างศิลปินตามปัจจัยที่เป็นปัญหามากที่สุด
ที่มา: เทิดศักดิ์ เหล็กดี, การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของไทย:กรณี
ศึกษาสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
แสดงผลการวิเคราะห์ความสาคัญในส่วนความต้องการให้เกิดการสนับสนุน
จากภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาพรวามของการบริหารจัดการศิลปะ
การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจด้านศิลปะแก่
20%
22%
8%
12%

8%

8%

12%
10%

ประชาชนทั่วไป
หอศิลป์ และถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
สถาบันการศึกษาศิลปะ

ภาพที่ 82 ภาพแผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ความสําคัญในส่วนความต้องการให้เกิดการสนับสนุน
จากภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภาพรวามของการบริหารจัดการศิลปะ
ที่มา: เทิดศักดิ์ เหล็กดี, การศึกษาแนวนโยบายรัฐบาลในการจัดการศิลปะร่วมสมัยของไทย:กรณี
ศึกษาสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
การวิเคราะห์เพื่อทาการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
การวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ(Site Surrounding)
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ด้วยบทบาทหน้าที่และวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สั งคมและประเทศชาติ การศึกษาวิ จัยพบว่ามีปั จจัยที่ทําให้ พิพิธ ภัณฑ์ดํา เนินงานได้ อย่างไม่เต็ ม
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ศักยภาพเกิดจากปัญหาหลักคือ วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารแรกเริ่ม ใช้เพื่อเป็น โรงงานผลิต
เหรียญกษาปณ์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการแสดงงานศิลปะ

ภาพที่ 83 ภาพมุมสูงถนนราชดําเนินกลางและบริเวณพื้นที่ของโครงการพัฒนา
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่โดยรอบ Analysis of the potential of the
surrounding
บนพื้นที่ถนนราชดําเนินกลางและบริเวณโดยรอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ถนนเจ้าฟ้า ประกอบไปด้วยกลุ่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ถนนข้าวสาร ซอย
รามบุตรี โครงการศูนย์บ ริการการท่องเที่ยว โรงแรม วัด อาคารสํานักงาน และพื้นที่สีเขียว เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ มีศักยภาพใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของโครงการ

ภาพที่ 84 ภาพมุมสูงแสดงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญบนถนนราชดําเนินกลางและพื้นที่ต่อเนื่อง
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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การวิเคราะห์การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่โดยรอบ (Analysis of
target groups and access)
บนพื้นที่ถนนราชดําเนินกลางและบริเวณโดยรอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ประกอบไปด้ว ยกลุ่ มพิพิธ ภัณฑสถานแห่ งชาติ พิพิธภัณฑ์ อนุส าวรีย์ ถนนข้าวสาร ซอยรามบุตรี
โครงการศูน ย์ บ ริ การการท่อ งเที่ย ว โรงแรม วัด อาคารสํ านั กงาน และพื้นที่ สี เขี ยว เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติ มีศักยภาพในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของโครงการ
การวิเคราะห์การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย (Access Analysis)
ที่ตั้งของอาคารอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทางลงสะพานพระ
ปิ่นเกล้าที่มุ่งสู่ถนนราชดําเนิน การเข้าถึงได้จากเส้นทางการเดิน รถโดยสารประจําทาง หรือรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คล และโครงการจั ด ทํ า แผนผั ง แม่ บ ทการพั ฒ นาพื้ น ที่ ถ นนราชดํ า เนิ น และพื้ น ที่ ร อบต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2546 ให้ข้อมูลด้านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (สนามกีฬาแห่งชาติ-สะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้า) ดําเนินการปี พ.ศ.2556-2563 เปิดให้บริการปี พ.ศ. 2564 ระยะทาง 4.85
กิโลเมตร แนวเส้นทางเริ่มต้นบริเวณ สนามกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นทางยกระดับ จากนั้นเป็นโครงสร้างใต้
ดินลอด ทางรถไฟบริเวณยศเสผ่านเส้นทางถนนหลานหลวง ผ่านบริเวณผ่านฟ้า ราชดําเนินกลาง
สิ้นสุดที่บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลักษณะโครงสร้างในบริเวณพื้นที่ศึกษาเป็นโครงสร้าง
ใต้ดินที่ระดับความลึกเฉลี่ย 21เมตร มีสถานี 3 สถานี สถานีหลานหลวง สถานีผ่านฟ้า สถานีสะพาน
สมเด็จพระปิ่นกล้าด้วยถนนด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เป็นเส้นทางเดินรถทางเดียวสามารเข้าถึงได้จาก

ภาพที่ 85 แสดงการวิเคราะห์เส้นทางการเข้าถึงโครงการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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เส้นทางที่ 1 จากย่านบางลาพู เข้าสู่ถนนจักรพงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงคราม ชิดขวาเข้า
ถนนเจ้าฟ้า แล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ หอศิลป์
เส้นทางที่ 2 จากฝั่งธนบุรี ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ชิดซ้ายลงสะพานเข้าถนน
เจ้าฟ้า ชิดขวา แล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
เส้นทางที่ 3 จากสนามหลวง ผ่านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละคร
แห่งชาติ เข้าถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ ถึงสี่แยกเลี้ยวขวา บรรจบกับเส้นทางที่ 1 เข้าสู่ถนนจักร
พงษ์ ผ่านหน้าวัดชนะสงคราม ชิดขวาเข้าถนนเจ้าฟ้า แล้วเลี้ยวขวาเข้ายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์ หรือเรือโดยสารจากท่าเรือข้ามฟากปิ่นเกล้า (พระนคร) มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญใกล้เคียงคือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติและถนนข้าวสาร
จากการวิเคราะห์เส้นทางการสัญจรพบว่า ศักยภาพในการดึงดูดกลุ่มผู้ใช้โครงการบริเวณ
ชุมชนที่ใกล้ที่สุดคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากซอยรามบุตรี และถนนข้าวสาร
และเมื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดใช้อย่างเป็นทางการ คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากใน
ตัวเมืองเพิ่มมากขึ้น
การวิเคราะห์ช่วงเวลาการสัญจรทางเท้าของกลุ่มเป้าหมายด้านหน้าทางเข้าโครงการ
(Time & Frequency of path)
จากการสังเกตและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่สัญจรผ่านด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป์ ช่วงเวลา 07:00 - 21:00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์ อาทิตย์ พบว่ากลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่าเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีปริมาณการสัญจรในวัน
ธรรมดามีปริมาณน้อยเท่ากันทุกช่วงเวลา และมีปริมาณการสัญจรมากที่สุดในวั นเสาร์และอาทิตย์ช่วง
เวลา 09.00-16.00 น.

ภาพที่ 86 แสดงการวิเคราะห์ปริมาณการสัญจรทางเท้าด้านหน้าโครงการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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จากาการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ปริ ม าณการสั ญ จรน้ อ ยในทุ ก ช่ ว งเวลาของวั น ธรรมดาเป็ น
อุปสรรคต่อการดึงดูดกลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป
การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป อยู่ บ นพื้ น ที่ ดิ น ของกรมธนารั ก ษ์ โ ดยบนพื้ น ที ดิ น
เดียวกันประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑเหรียญกษาปณ์และอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

ภาพที่ 87 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณโดยรอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)

ภาพที่ 88 แสดงขอบเขตที่ดินและบริเวณโดยรอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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ที่ตั้งอาคาร ทิศเหนือ อยู่ติดกับพื้นที่จอดรถ อาคารสํานักบริหารเงินตรา
ทิศตะวันออกอยู่ติดกับอาคารสํานักบริหารเงินตรา
ทิศตะวันตก อยู่ติดกับถนนเจ้าฟ้า
ทิศตะวันตกอยู่ติดกับอาคารที่พักอาศัยและซอยรามบุตรี
วิเคราะห์มุมมองจากภายนอกโครงการ (Approach Analysis)
การวิเคราะห์มุมมองของโครงการในจุดต่างๆเพื่อนํามาวิเคราะห์และเป็นประเด็นในการ
ปรับปรุงทัศนียภาพรอบโครงการ

ภาพที่ 89 แสดงตําแหน่งการวิเคราะห์มุมมองในจุดต่างๆ
(ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อ 20 กันยายน 2555)
จากการวิเคราะห์มุมมอง (Approach Analysis) พบว่าทัศนียภาพอาคารภายนอกถูกบด
บังด้วยต้นไม้สูงและเสาไฟฟ้าทั้งหมด ทําให้ไม่ว่าจะมองจากมุมใดทําให้ไม่สามารถมองเห็นความ
งดงามของสถาปัตยกรรมได้อย่างชัดเจน
แนวทางแก้ไข ปรับสภาพภูมิทัศน์รอบพื้นที่โครงการเพื่อส่งเสริมมุมมองให้อาคารมีความ
โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ (Orientation Analysis)
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ มอาคารพบว่ า อาคารด้ า นหน้ า
โครงการได้รับผลกระทบมากที่สุด ในเรื่องของมลภาวะ เสียงรบกวนจากการจราจรบนถนนเจ้าฟ้า
และรับแดดตลอดวันรวมถึงฝนที่มาพร้อมกับทิศทางของลมในฤดูฝน เนื่องด้วยพื้นที่โครงการเป็น
อาคารโอบล้อมพื้นที่ลาน ทําให้ปริมาณของเสี ยงจากภายนอกไม่ส่ งผลกระทบต่อการทํากิจกรรม
ภายใน

ภาพที่ 90 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่ (Orientation Analysis) 3 มิติ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
การวิเคราะห์อาคาร (Building Analysis)
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสิค
แนวทางนีโอปัลลาเดียน เนื่องจากลักษณะทางสุนทรียภาพของสถาปัตยกรรมแบบนี้มักให้ความรู้สึก
ถึงบรรยากาศของความเคร่งขรึม สง่างาม จึงเหมาะสมสําหรับใช้กับอาคารราชการประเภทที่ทําการ
กระทรวง ศาล โรงเรียน และสถานทูตเป็นต้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับช้างเผือกมีความใกล้เคียง
กันในด้านความพิเศษและแตกต่างดังนี้
ความแตกต่างจากอาคารโดยรอบ (Differential) อาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิ ล ปมีรู ป ร่ า งและรู ป ทรงแตกต่ างจากอาคารโดยรอบเช่ นเดี ย วกั น กั บ รู ป ร่ างและรู ปทรงของ
ช้างเผือก

ภาพที่ 91 แสดงการวิเคราะห์ความแตกแต่งของอาคารเปรียบเทียบกับช้างเผือก
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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สัดส่วนของอาคาร (Proportion) รูปทรงอาคารเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบสมมาตร
(Square and symmetrical shape) เช่นเดียวกันกับช้างเผือกมีสัดส่วนของรูปทรงสมดุล แบบ
สมมาตร (Symmetry Balance) เมื่อพิจารณาจากแนวแกน (Axis) ที่ลากผ่าน

ภาพที่ 92 แสดงการวิเคราะห์สัดส่วนของอาคารเปรียบเทียบกับช้างเผือก
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
สีของอาคาร (Color Skin) สีของอาคารที่แตกแต่งจากสีของอาคารโดยรอบ สีของ
อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นสีดั้งเดิมของอาคารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 คือสี
เหลืองอ่อนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่ างจากอาคารโดยทั่วไป เช่นเดียวกันกับสีของช้างเผือกใน
ตําราคชลักษณ์ที่กําหนดสีมงคลไว้ทั้งหมด 7 สีด้วยกัน

ภาพที่ 93 แสดงการวิเคราะห์สีของอาคารเปรียบเทียบกับสีผิวของช้างเผือก
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
ช่องเปิดและทางเชื่อม (Void and Access) ช่องหน้าต่าง ช่องประตูและทางเชื่อมของ
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารมีรูปแบบโค้งทั้งหมด แตกต่างกันที่รายละเอียดและการตกแต่ง เมื่อทําการ
เปรียบเทียบกับการลอดใต้ท้องช้างเมื่อพิจารณาพื้นที่พบว่าเป็นรูปทรงโค้งเช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 94 แสดงช่องเปิดและทางเชื่อม (Void and Access) ของอาคารเปรียบเทียบกับรูปทรงของ
ท้องช้าง
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
ลวดลายประดับและการตกแต่ง อาคารหลักของพิพิธภัณฑ์โดดเด่นด้วยการประดับลาย
ปูนปั้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ความสําคัญอยู่ที่มุขหน้าส่วนของหน้าบันสามเหลี่ยมรูปจั่ว
(Pediment) ภายในโค้งเป็นปูนปั้นปิดทองรูปตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ขนาบด้วยลายก้านขดพันธ์
พฤกษาในกรอบโค้งรูปสามเหลี่ยมแสดงถึงความสําคัญของพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกันกับช้างเผือก
ในพระราชพิธีสมโภชจะตกแต่งด้วยเครื่องคชาภรณ์ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทานให้แสดงถึง
ความงดงามและสมพระเกียรติ

ภาพที่ 95 แสดงลวดลายประดับและการตกแต่งเปรียบเทียบกับช้างในพระราชพิธีสมโภช
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (Space Analysis)
ด้วยขอบเขตที่ดินที่กรมธรารักษ์ที่ยกให้เป็นโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
การเพิ่มพื้น ที่เพื่อรองรั บ กิจ กรรมต่างๆต้องอยู่ภ ายในกรอบของอาคารเก่าเท่านั้น จึงทําให้ มีการ
สร้างใหม่ขึ้น 2 อาคารคือ อาคารสํานักงานและนิทรรศการประติมากรรม หรือคลังประติมากรรม

ภาพที่ 96 ผังพื้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร, ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมและระบบภูมิสารสนเทศ โครงการ
ส ารวจแหล่ ง มรดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม.
เข้ า ถึ ง วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2555, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.gis.finearts.go.th
ความสัมพันธ์ของกลุ่มพื้นที่ใช้สอยโครงการ (Zoning Analysis) พื้นที่ใช้สอยของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีด้วยกัน 5 กลุ่มคือ
1. ส่วนบริการสาธารณะ (PUBLIC SERVICE)
1.1. โถงทางเข้า
1.2. พักคอย
1.3. ที่จําหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑสถาน
1.4. ที่รับฝากของ
1.5. ที่ติดต่อ – สอบถาม
1.6. ร้านจําหน่ายของที่ระลึก
2. ส่วนการศึกษา (EDUCATION SERVICE)
2.1. ห้องสมุด – ห้องค้นคว้า
2.2. ห้องประชุม ห้องบรรยาย
2.3. ห้องกิจกรรม
3. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ (EXHIBITION)
3.1. ห้องจัดแสดงถาวร
3.2. ห้องจัดแสดงชั่วคราว
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4.
5.

ส่วนคลัง (ARCHIVE)
ส่วนบริหาร (ADMINISTRATIVE OFFICE)

ภาพที่ 97 แสดงการวิเคราะห์ใช้พื้นทีใ่ ช้สอยภายในโครงการ (Zoning Analysis)
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
การสัญจร (Circulation Analysis)
ระบบการสัญจรภายในโครงการเป็นแบบทางเดียว (liner) จากการจัดวางพื้นที่ใช้สอย
ตามอาคารเก่า ดังนี้
1. กําหนดทางเข้าหลัก (Main Entrance) โถงทางเข้า (Lobby) ประชาสัมพันธ์
(Information) จําหน่ายบัตร (Ticket) พื้นที่จําหน่ายของที่ระลึก (Souvenir Area) ที่มุกด้านหน้า
อาคารเก่า
2. จัดวางเรียงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน (Exhibition)
ใช้พื้นที่อาคารเก่าโดยรอบ
3. โดยส่วนบริการการศึกษา และบริการสาธารณะอยู่บริเวณอาคารใหม่
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4. ห้องน้ําอยู่ภายนอกอาคารเก่า พบว่าไม่สะดวกต่อการใช้บริการเนื่องจากทางเดินไปสู่
ห้องน้ําเป็นพื้นที่เปิดโล่ง
5. ทางสัญจรเพื่อการบริการ (Service Route) ใช้ประตูด้านข้าง และทางสัญจรรอบ
พื้นที่ลานกิจกรรม
เมื่อวิเคราะห์พื้นใช้สอยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปรียบเทียบกับพื้นที่ใช้
สอยภายในพิพิธภัณฑสถาน โดยทั่วไปพิพิธภัณฑสถานที่อ้างอิงจากโครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้าน
การออกแบบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (2547) โดยพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการอ้างอิงจากเอกสาร
แผ่นพับนําชมพิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2555, จากการสํารวจ และจากการสัมภาษณ์ของพนักงานผู้ให้บริการ
แสดงให้เห็นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 13 เปรียบเทียบกลุ่มพื้นที่ใช้สอยทั่วไป กับกลุ่มพื้นที่ใช้สอยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
หอศิลป

(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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จากการเปรี ย บเทีย บพื้นที่ พบว่า พื้นที่ ของโครงการมี ส่ ว นที่ มีปัญ หาการใช้ งานไม่เต็ ม
ศักยภาพ ขาดส่วนซ่อมแซมสงวนรักษาโบราณวัตถุ
พื้นที่กิจกรรมและขนาดของพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการ (Area Requirement)
การกําหนดขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิจารณา
จากข้อมูลสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พฤติกรรมและความต้องการการใช้พื้นที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาโครงการศึกษากรณีตัวอย่าง
ข้อมูลจานวนผู้เข้าชม
ตารางที่ 14 สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป 1 วัน ในปี พ.ศ. 2545 – 2554
ปี
จํานวนผู้เข้าชม (คนต่อวัน)
2545
142
2546
163
2547
187
2548
207
2549
234
2550
264
2551
298
2552
336
2553
380
2554
249
(จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)

อัตราการเพิ่ม (%)
0
14.7
12.8
10.6
13
12.8
12.8
12.75
13
12.8

ข้อมูลสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้าใน 1
วัน ในปี พ.ศ. 2545 - 2554
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ภาพที่ 98 กราฟแสดงสถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ใน 1 วัน ในปี
พ.ศ. 2545 – 2554
(จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป)
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ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าจํานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 อัตราเฉลี่ย
11.5 % และมีจํานวนผู้เข้าชมเฉลี่ย 246 คนต่อปีต่อวันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น
จํานวนผู้เข้าชมเป็นตัวกําหนดขนาดของพื้นที่ใช้สอยของโครงการ การพิจารณาการหา
ขนาดพื้นที่โครงการมาจากข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษา โดยเลือกขนาดของพื้นที่ใช้สอยที่รองรับกิจกรรม
จํานวนกลุ่มผู้ใช้โครงการที่มีความใกล้เคียงกันกับกลุ่มผู้ใช้โครงการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลปเป็นเกณฑ์ในการกําหนดขนาดของพื้นที่ใช้สอยที่ทําการออกแบบ เพื่อความเป็นไปได้ในการ
รองรับการทํากิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สรุปสถานการณ์ของโครงการ (SWOT Analysis)
ตารางที่ 15 สรุปผลวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ (SWOT Analysis)
1. บทบาท หน้าที่ วิสัยทัศน์ของโครงการเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
2. เป็นสถานที่รวบรวมผลงานด้านทัศนศิลป์อันทรงคุณค่ายิ่งไว้มาก
S
จุ ด เด่ น หรื อ
ที่สุด
Strengths จุดแข็ง
3. การดําเนินงานภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
4. ศักยภาพของพื้นที่ตั้งอยู่ในแผนพัฒนาผังแม่บทในอนาคต
1. ด้านการประชาสัมพันธ์ของโครงการ
2. บุคลากรไม่มีความรู้ในการจัดการพื้นที่จัดแสดง
3. งบประมาณไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่มาจากการ
W
จุดอ่อน
สนับสนุนของภาครัฐบาล
Weaknesses
4. อาคารจัดแสดงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหอศิลป์ จึงมีผลกระทบ
ต่อต่อสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ภายในเช่น ความชื่น
5. อาคารอนุรักษ์ที่มีข้อจํากัดในการปรับปรุงพื้นที่ภายใน
1. ที่ตั้งโครงการแวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมีโอกาสในการ
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวได้ดี
0
โอกาส
2. ขอบเขตที่ดินโครงการอยู่ติดกับที่ดินของกรมธนารักษ์ภายใต้การ
Opportunities
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐบาลมีโอกาสในการใช้พื้นที่สนับสนุน
โครงการร่วมกันเชิงบูรณาการ
1. เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าที่สร้างขึ้นหลังการก่อสร้างอาคารโรง
กษาปณ์ที่ใช้เป็นพื้นที่โครงการปัจจุบัน บทบังมุมมองทางเข้าหลัก
T
อุปสรรค
ของโครงการ
Threats
2. ถนนด้านหน้าโครงการเป็นถนนสัญจรเลนเดียวทําให้ผู้ที่เดินทาง
ด้วยรถยนต์ต้องใช้การสังเกตทางเข้าโครงการมากเป็นพิเศษ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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แนวทางการออกแบบปรับปรุงพื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
การวางผังเชิงบูรณการ ด้วยพื้นที่โครงการอยู่ติดกับพื้นที่ของกรมธณารักษ์ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐบาลมีโอกาสในการใช้พื้นที่สนับสนุนโครงการร่วมกันเชิงบูรณการ แนว
ทางการปรับปรุงพื้นที่ดังนี้

ภาพที่ 99 การวางผังเชิงบูรณการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
จุดที่ 1 พื้นที่โล่งด้านข้างที่ติดกับซอยรามบุตรีเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีศักยภาพในการสร้าง
พื้นที่อาคารสนับสนุนโครงการทดแทนอาคารภายในพิพิธภัณฑ์ ที่ใช้เป็นอาคารสํานักงาน และคลัง
ประติมากรรมที่บดบังรูปด้านอาคารอนุรักษ์ที่มีความงดงามเชิงสถาปัตยกรรม และแก้ไขปัญหาพื้นที่
ใช้สอยที่ไม่เพียงพอ สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างพื้นที่ส่วนสนับสนุนโครงการที่สมารถใช้
ร่วมกัน ยังดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ชาวต่างชาติที่มาจากซอยรามบุตรีได้
จุดที่ 2 พื้นที่จอดรถของโครงการพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ในปัจจุบันพื้นที่จอดรถรองรับ
ผู้ใช้งานอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์เท่านั้นซึ่งศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างเป็นอาคารจอดรถ
เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดให้กับทั้งสองโครงการได้
จุดที่ 3 พื้นที่ว่างด้านหน้าโครงการเปิดพื้นที่ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ ให้สามารถเชื่อมต่อ
การสัญจรของกลุ่มผู้ใช้ทั้งสองโครงการ
จุดที่ 4 ย้ายพื้นที่อาคารรวมกับอาคารสนับสนุนโครงการ ด้วยอาคารไม่ได้เป็นอาคาร
อนุรั กษ์ส ร้างขึ้นจากข้อจํากัดของขอบเขตที่ดินที่ไม่เพียงพอต่อการขยายทําให้อาคารบดบังความ
งดงามของสถาปั ต ยกรรมอาคารเก่ า การจัด หาพื้ นที่ ทดแทนเพื่ อให้ เกิ ดความคล่ องตัว ในการใช้
ประโยชน์ของกลุ่มผู้ใช้โครงการ
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การกาหนดกลุ่มผู้ใช้สอยโครงการ
จากการศึกษาวิเคราะห์พบโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีส่วนพื้นที่ใช้สอย
ไม่ครบตามมาตรฐานการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตามที่ โครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้าน
การออกแบบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (2547) ได้ระบุไว้ ผู้วิจัยกําหนดการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ใช้
สอยโครงการ โดยกําหนดกลุ่มผู้ใช้โครงการดังนี้
1. กลุ่มผู้ใช้บริการ คือ ศิลปิน
2. กลุ่มผู้ใช้บริการ คือ ผู้ชมนิทรรศการงานศิลปะและ
3. กลุ่มผู้ใช้บริการ คือ ผู้ใช้บริการพื้นที่ส่วนสนับสนุนโครงการ
4. กลุ่มผู้ให้บริการอาคารจัดแสดง คื อ พนักงานผู้ให้บริการส่วนพื้นที่จัดแสดงอาคาร
เก่า
5. กลุ่มผู้ให้บริการอาคารส่วนสนับสนุนโครงการ คือ พนักงานผู้ให้บริการส่วนอาคาร
ส่วนสนับสนุนโครงการ
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์สรุปประเภทผู้ใช้งานในอาคาร

กลุ่ม
ความ
ผู้ใช้บริการ ต้องการใช้
โครงการ พื้นที่
ศิลปิน

พื้นที่ใช้สอย

- ห้องจัดแสดงถาวร
- ห้องจัดแสดงชั่วคราว
- ห้องเตรียมการก่อนจัดแสดง
- ห้องน้ํา
- พื้นที่รับ/ส่งของ
- ส่วนพักรอ
ผู้ชม
ต้องการการ - ห้องจัดแสดงถาวร
นิทรรศการ เพลิดเพลิน - ห้องจัดแสดงชั่วคราว
งานศิลปะ ในการชม
- ร้านขายของที่ระลึก
งานศิลปะ - ร้านกาแฟ
- ห้องน้ํา
- พื้นที่จอดรถ

ระเวลา
การ
ให้บริการ
พื้นที่จัด
แสดง
อาคารเก่า

ติดตั้งงาน

ระยะเวลาการ
ให้บริการอาคาร
ส่วนสนับสนุน
โครงการ
16:00-21:00

9:0016:00
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์สรุปประเภทผู้ใช้งานในอาคาร (ต่อ)
กลุ่ม
ผู้ใช้บริการ
โครงการ

ความต้องการ
พื้นที่ใช้สอย
ใช้พื้นที่

ระยะเวลาการ
ระเวลาการ
ให้บริการ
ให้บริการพื้นที่
อาคารส่วน
จัดแสดง
สนับสนุน
อาคารเก่า
โครงการ
9:00-21:00

- ร้านจําหน่ายของที่ระลึก
- ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม
ผู้ใช้บริการ
- ห้องน้ํา
พื้นที่ส่วน
- ห้องสมุด – ห้องค้นคว้า
สนับสนุน
- ห้องประชุม/ห้องบรรยาย
โครงการ
ห้องกิจกรรม
- พื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง
- ห้องทํางาน
9:00-16:00
- ห้องพักผ่อนเจ้าหน้าที่
- ห้องเก็บของทั่วไป
พนักงานผู้
ต้องการพื้นที่ - ห้องเครื่อง
ให้บริการส่วน
ทํางานที่ได้รับ - ห้องควบคุม
พื้นที่จัดแสดง
มอบหมาย
-ห้องพนักงานรักษาความ
อาคารเก่า
ปลอดภัย
- ห้องน้ํา
- พื้นที่จอดรถ
- ห้องทํางาน
9:00-21:00
- ห้องพักเจ้าหน้าที่นําชม
พิพิธภัณฑ์
พนักงานผู้
- ห้องพักผ่อนเจ้าหน้าที่
ให้บริการส่วน ต้องการพื้นที่ - ห้องเก็บของทั่วไป
อาคารส่วน
ทํางานที่ได้รับ - ห้องเครื่อง
สนับสนุน
มอบหมาย
- ห้องควบคุม
โครงการ
-ห้องพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
- ห้องน้ํา
- พื้นที่จอดรถ
ที่มา: จากการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อาคารด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ต้องการการใช้
พื้นที่ส่วน
สนับสนุน
โครงการใน
การทํา
กิจกรรมต่างๆ
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บุคลลากรในองค์กร
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สรุปประเภทผู้ใช้งานในอาคารบุคลลากรในองค์กร
ตําแหน่งหน้าที่
1. ฝ่ายบริหารและการดําเนินการ (ใช้โครงสร้างขององค์กรเดิม ใช้พื้นที่อาคารเก่า)
ผู้อํานวยการหอศิลป์
หัวหน้าฝ่ายงานนิทรรศการ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ ที่เป็นทั้งข้าราชการประจํา เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
พนักงานร้านขายของที่ระลึก
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นายทะเบียน ควบคุมห้องคลังเก็บงานศิลปะ
ผู้ช่วยนายทะเบียน พิมพ์บัตรรายการประจําตัวศิลปวัตถุ
รวม
3. ส่วนนิทรรศการ (จัดจ้างภายนอก)
เจ้าหน้าที่นําชมนิทรรศการ
เจ้าหน้าที่นําชมนิทรรศการ (VIP)
เจ้าหน้าที่ประจําห้องนิทรรศการ
รวม
4. ศูนย์การเรียนรู้ (จัดจ้างภายนอก)
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ค้นคว้าวิจัย
วางแผนกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา
ฝึกอบรมพนักงานและอาสาสมัคร
งานกิจกรรมเพื่อสังคม
รวม
5. ประชาสัมพันธ์และงานบริการ (จัดจ้างภายนอก)

จํานวน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
26 คน
30 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
5 คน
12 คน
6 คน
10 คน
28 คน
4
2
2
2
2
2
14
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สรุปประเภทผู้ใช้งานในอาคาร บุคลากรในองค์กร (ต่อ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
4
ตําแหน่งหน้าที่
จํานวน
เจ้าหน้าที่จําหน่ายตั๋ว
2
รวม
6
6. บํารุงรักษาอาคาร (จัดจ้างภายนอก)
ซ่อมบํารุง (ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, โทรศัพท์และสื่อสาร)
5
รักษาความปลอดภัย
12
ซ่อมบํารุงอาคาร
5
ทําความสะอาด
6
ดูแลรักษาสวนภูมิทัศน์
3
รวม
31
รวมจํานวนพนักงานประจํา
35 คน
รวมจํานวนพนักงานจัดจ้างภายนอก
79 คน
รวมพนักงานทั้งหมด
114 คน
ที่มา: นําพงศ์ ฉิมสุข, โครงการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้พื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑลจานวน 100 แห่ง (กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.), 2552);
นตวัน ชื่นชม,“หอศิลป์ร่วมสมัยกรุงเทพมหานคร : แนวทางในการออกแบบและการบริหารจัดการ”
(วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549).
การใช้พื้นที่โครงการและการควบคุม / หน้าที่รับผิดชอบ
จากแนวทางการจัดวางพื้นที่อาคารส่วนสนับสนุนโครงการจึงมีการกําหนดหน้าที่การใช้พื้นที่
ของกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อความชัดเชนในการใช้พื้นที่แต่ละอาคาร
ตารางที่ 18 การใช้พื้นที่โครงการและการควบคุม /หน้าที่รับผิดชอบ
พื้นที่
อาคารเก่า

การควบคุม /หน้าที่
รับผิดชอบ
1. หน้ า ที่ จั ด แสดงผลงานศิ ล ปะอย่ า งเต็ ม อยู่ในความดูแลของ
รูปแบบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอ
2. เพิ่มพื้น ที่ร้ านขายของที่ระลึ กให้ มีขนาด ศิลป์
มากขึ้นเพื่อสนับสนุนรายได้ให้แก่โครงการ
3. พื้นที่สํานักงาน
4. เพิ่มพื้นที่ร้านกาแฟ เพื่อเป็นจุดพักผ่อน
การใช้พื้นที่โครงการ
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ตารางที่ 18 การใช้พื้นที่โครงการและการควบคุม /หน้าที่รับผิดชอบ (ต่อ)
5. จัดระบบการเข้าติดตั้งผลงานการจัด
แสดง 6. ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ลานกิจกรรม
อาคารใหม่ส่วน 1. กําหนดเป็นทางเข้าหลักที่มีขนาดใหญ่
สนับสนุน
กว่าเดิมเพื่อเพิ่มพื้นที่การรองรับกลุ่มผู้ใช้
โครงการ
โครงการที่มีปริมาณมากขึ้น
2. ส่วนบริ การศึกษา ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย
3. ร้ า นค้ า ศิ ล ปะ เปิ ด เป็ น พื้ น ที่ เ ช่ า เก็ บ
รายได้
4. ร้านกาแฟ และเครื่องดื่ม
5. ลานกิจกรรม เปิดโล่งเพื่อสร้าง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงการและคนใน
ชุมชน
อาคารจอดรถ 1) เพิ่มพื้นที่จอดรถให้ผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเหรียญกษาปณ์

เปิดเช่าพื้นที่เพื่อหารายได้
สนับสนุนโครงการ

การดูแลร่วมกันของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เหรียญกษาปณ์ เก็บค่าจอดรถ
รายได้ให้กรมธนารักษ์

(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
สรุปแนวทางการเสนอแนะปรับปรุง
ปัญหาด้านงบประมาณการดูแลรักษาอาคารรวมถึงปัจจัยอื่นๆ และปัญหาด้านการจัดการ
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
วัต ถุประสงค์โ ครงการ จากปัญหาดังกล่ า วผู้ วิจัยเสนอแนวทางปรั บปรุงพื้น ที่อาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานศิลปะและประชาสัมพันธ์ให้ศิลปินเป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อส่งเสริ มภาพลักษณ์ บทบาทหน้าที่ วิสั ยทัศน์ ที่มีเป้าหมายหลักเป็นแหล่งให้
ความรู้ศิลปะด้านศิลปะของชาติ รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อหารายได้เข้าสู่โครงการ
นอกเหนือจากเงินสนับสนุนของรัฐบาล
3. เพื่อส่งเสริมแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กรให้เต็มศักยภาพ รวมถึงการใช้พื้นที่บริการสาธารณะร่วมกันของโครงการข้างเคียงเชิงบูรณ
การ
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4. เพื่ อ ให้ ค วามสํ า คั ญ คุ ณ ค่ า และความงามของอาคารอนุ รั ก ษ์ โ ดยการปรั บ ปรุ ง
ทัศนียภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบในการดึงดูดผู้ใช้บริการจากชุมชนโดยรอบ
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตพื้นที่เสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ใช้สอยส่วนบริการ
สาธารณะ (Public Service) และพื้นที่ใช้สอยส่วนบริการทางการศึกษา (Education Service) ห้อง
ประชุม – ห้องบรรยาย จากการสรุปรายละเอียดของโครงการ (Programming) ในการออกตกแต่ง
ภายในแบบยังรวมถึงการ ออกแบบผังรวมของอาคาร (Master Plan) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้งาน
จากการศึกษากรณีศึกษา (Case Study) ได้ข้อสรุปของการออกแบบในด้านต่างๆดังนี้
1. การติ ดตั้ งผลงานในอาคารอนุรั กษ์ ควรคํ านึ งถึ งพื้ น ที่ใ นการติด ตั้ งงานศิล ปะใน
รูปแบบ 2 มิติ เช่น ภาพเขียนจิตรกรรมไม่ควรติดตั้งบนผนังอาคารโดยตรง อาจแก้ปัญหาด้ว ยการ
ออกแบบโครงสร้างของผนังจัดแสดงผลงานศิลปะขึ้นมาทดแทน
2. การจัดแสงภายใน ควรคํานึกถึงผลกระทบต่อผลงานศิลปะเป็นสําคัญ
3. ควรมีการควบคุมปริมาณความชื้นและอุณหภูมิภายใน
4. การกํ า หนดเส้ น ทางการสั ญ จรในการชมนิ ท รรศการผลงานศิ ล ปะควรมี ค วาม
สอดคล้องกับเรื่องราวในการจัดแสดง
5. การออกแบบพื้นที่ภายในห้องจัดแสดงผลงานศิลปะหมุนเวียนควรเป็นพื้นที่ที่มีความ
เป็นกลาง เช่น ในเรื่องของสีอาจใช้สีขาวหรือสีโทนอ่อนเพื่อไม่ให้แย่งความสนใจของผู้ชมงานและ
ขัดแย้งต่องานศิลปะ เป็นต้น
ผลงานการออกแบบจะแสดงให้เห็นในบทที่ 6

บทที่ 6
บทสรุปและผลงานการออกแบบ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมองค์ความรู้ช้างเผื อก ทาให้ ได้มาซึ่งผลของการ
วิเคราะห์ ข้อมูล ตามประเด็น และขั้นตอนในการศึกษา สู่กระบวนการนาสาระส าคัญที่ได้พัฒนาสู่
กระบวนการแปรรูปแนวความคิดในการเสนอแนะปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์
ถนนเจ้าฟ้า เป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้ผู้ใช้โครงการ ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทากิจกรรม
ได้อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร โดยสรุปความสัมพันธ์ของแนวความคิดในการ
ออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบ
การศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ช้ า งเผื อ กนั้น พบว่ า ช้ า งเผื อ กมี คุ ณ ลั ก ษณะพิเ ศษทางกายภาพ
(Characteristic) ในด้านรูปร่างรูปทรงที่มีความแตกต่าง (Differentiate) จากช้างโดยทั่วไปซึ่งหาได้
ยาก (Discover) และมีความเป็นมงคล (Believe) ด้วยความเป็นมงคลของลักษณะทางกายภาพจาก
ตาราคชลักษณ์หรือในการให้คุณประโยชน์แก่ผู้ครอบครองและแผนดิน จากข้อค้นพบที่ได้นาไปสู่
แนวความคิดในการออกแบบที่ให้ค่าน้าหนักการถ่ายทอดเชิงนามธรรมมากกว่ารูปธรรมลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏให้เห็นแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

ภาพที่ 100 แสดงคาสาคัญสู่การประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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เศวตยามยล การรับรู้ทางสายตา (Visual) ภาพรวมของอาคารในสีขาวในการออกแบบ
ด้วยคุณลักษณ์สีของช้างเผือกจากการรับรู้ของคนทั่วไปที่เข้าใจว่าช้างเผือกมีสีขาว และยังหมายถึง
การรับรู้ผลงานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ (Visual Art)
มงคลคชลักษณ์ เป็นการนาคุณลักษณะทางกายภาพของช้างเผือกมาใช้แสดงออกให้เห็น
จากเส้นสายที่มาจากรูปทรงและรูปร่าง สีที่ได้จากช้างมงคลในตาราคชลักษณ์ จัดวางลงบนพื้นที่สูงอัน
หมายถึงระนาบเหนือศีรษะเท่านั้น เพื่อแสดงถึงกาละและเทศะโดยลดทอนความเป็นรูปธรรมด้วยการ
ปรับให้มีความใกล้เคียงกับรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ
ยากนักจักได้มา การเข้าถึงพื้นที่จัดแสดงการออกแบบให้มีระยะห่างใช้การลดระดับของ
เส้นทางสร้างการับรู้ที่ต่างกันของการใช้งานแต่ละพื้นที่ ให้ผู้ชมได้ ปรับอารมณ์ก่อนการรับชมผลงาน
เปรียบเหมือนการเยื้องย่างของช้างเผือกที่เคลื่อนไหวไปช้าๆ อย่างมั่นคง ให้ผู้ชมได้ช มงานศิลปะได้
อย่างไม่รีบร้อน
ปรากฏค่า สู่แผนดิน แสดงถึง คุณค่าของผลงานศิลปะจากการสร้างสรรค์ของศิลปินผ่าน
การคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการจัดแสดงยังหอศิลป์แห่งชาติ รวมถึงคุณค่าของผลงานศิลปะ
ด้านทัศนศิลป์ ที่สะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการศิ ลปะของประเทศไทย ได้นามาจัด
แสดงภายในอาคารอนุรักษ์เพิ่มสุนทรียะในการรับชม จัดวางกลุ่มและเนื้อหาของพื้นที่จัดแสดงใช้
ระบบระบบลาดับขั้น (Hierarchy) ที่แสดงถึงลาดับความสาคัญของผลงานจัดแสดง
แนวคิดในการออกแบบสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบโครงการ
จากแนวความคิดนาไปประยุกต์แปรรูปสู่การออกแบบ จัดวางผังอาคาร (Master
Plan) รูปแบบอาคาร (Building) พื้นที่ (Space) การใช้พื้นที่ (Functional) เทคนิค (Technical)
การใช้วัสดุ (Material) ลวดลาย (Pattern) การรับรู้ (Perception) แสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

ภาพที่ 101 แสดงความสั มพัน ธ์ของแนวคิดในการออกแบบสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบ
โครงการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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1. ผังรวมโครงการ (Master Plan) จากการศึกษาบริบทของพื้นที่โครงการทาการจัด
วางอาคารโดยพิจารณาจากอาคารเก่าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เป็นหลัก เสนอแนวทาง
การปรับปรุงดังนี้
1.1 การรวมแนวเขตที่ดินของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ให้เป็นที่ดิน
เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ ใช้พื้นที่โล่งด้านข้ างติดซอยรามบุตรีที่เป็นพื้นที่ดินอาคารส่วน
สนั บ สนุ น โครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ห อศิ ล ป์ ทดแทนอาคารส านั ก งานและคลั ง เก็ บ
ประติมากรรมเดิมที่อยู่ ด้านในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ โดยอาคารนี้ผู้ ใช้งานของ
พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์สามารถร่วมใช้งานได้ พื้นที่จอดรถเดิมของอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์
สร้างเป็นอาคารจอดรถเพื่อรองรับทั้งสองโครงการ
1.2 การวิ เ คราะห์ ท างเข้ า หลั ก ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หอศิ ล ป เป็ น
แนวแกน (Axis) และระบบสัดส่วน (Proportion) ในการสร้างพื้นที่ใช้สอยอาคารตามระบบการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial Style) โดยมุกหน้าส่วนที่เป็นพื้นที่โถงต้อนรับมี
ขนาดเล็ก จึงทาการย้ายทางเข้าหลักโครงการไปยังพื้นที่ว่างที่ใช้ในการสร้างอาคารสนับสนุนโครงการ
แทน
1.3 ทางเข้าหลักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กาหนดทางเข้าที่อาคารส่วน
สนับสนุนโครงการ ด้วยปรับแนวแกน (Axis) และระบบสัดส่วน (Proportion) ในการสร้างพื้นที่ใช้
สอยอาคารตามระบบอาคารเก่า
1.4 การสร้างระบบสัญจรภายในอาคาร ลาดับการเข้าถึงพื้นที่จัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มาได้จากซอยรามบุตรีและอาคารลานจอดรถ สู่อาคารส่วนบริการ
สาธารณะ ผ่านโถงต้อนรับทาหน้าที่เป็นจุดกระจายยังพื้นที่ใช้สอยอื่น และพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
กาหนดเส้นทางเดินลอดใต้ดินเพื่อไปยังโถงด้านในอาคารเก่า ซึ่งเป็นจุดพื้นที่ที่มีความแตกต่างของ
สัดส่วนอาคาร (Critical Space) และเข้าสู่ส่วนจัดแสดงงานและพื้นที่ต่อเนื่องในลาดับต่อไป

ภาพที่ 102 แสดงลาดับแนวความคิดในการจัดวางพื้นที่ใช้สอยโครงการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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2. Master Plan) การจัดวางพื้นที่เน้นการเชื่อมต่อพื้นที่ส่วนบริการสาธารณะใช้สอย
ในส่วนต่างๆอย่างลื่นไหลเพื่อเกิดความต่อเนื่องกันของกิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 103 การจัดวางพื้นที่โครงการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
3. อาคาร (Building) การออกแบบอาคารส่วนสนับสนุนโครงการมีความต้องการให้
พื้นที่การใช้งานซ่อนอยู่ในพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการเคารพบริบทของตัวอาคารอนุรักษ์
4. พื้นที่ใช้สอย (Functional) เพิ่มพื้นที่ใช้สอยส่วนสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ให้
ครบตามมาตรฐานการออกแบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ แ ละกรณี ศึ ก ษาโครงการตั ว อย่ า งให้
สอดคล้องกับผู้ใช้โครงการในปัจจุบัน ส่วนที่เพิ่มขึ้นและทาการปรับปรุงพื้นที่ใช้ สอยจากโครงการเดิม
คืออาคารเดิมคือ
4.1 โถงทางเข้า
4.2 ส่วนพักคอย
4.3 ห้องน้า
4.4 ส่วนคลัง
4.5 ร้านขายเครื่องดื่ม
4.6 ร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ
4.7 ห้องสมุด
4.8 ห้องจัดสัมมนา
4.9 พื้นที่แสดงนิทรรศการชั่วคราว
4.10 ห้องจัดแสดงถาวร
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4.11 ร้านขายของที่ระลึก
4.12 สานักงาน

ภาพที่ 104 แสดงความสัมพันธ์การใช้พื้นที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ (Flow Chart)
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)

ภาพที่ 105 แสดงความสัมพันธ์การจัดกลุ่มพื้นที่ใช้สอยโครงการ (Bubble Diagram)
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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ตารางที่ 19 สรุปขนาดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
กลุ่มพื้นที่ใช้สอย

รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย
ขนาดพื้นที่
โถงทางเข้า
พักคอย
ที่จาหน่ายบัตรเข้าชม
ที่รับฝากของ
1) ส่วนบริการสาธารณะ
ที่ติดต่อ – สอบถาม
754
(PUBLIC SERVICE)
ร้านจาหน่ายของที่ระลึก
ร้านขายเครื่องดื่ม
ร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ
ห้องน้า
ห้องสมุด – ห้องค้นคว้า
2) ส่วนการศึกษา
ห้องประชุม – ห้องบรรยาย
938
(EDUCATION SERVICE)
ห้องกิจกรรม
ห้องจัดแสดงถาวร
3) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ห้องจัดแสดงชั่วคราว
1,308
(EXHIBITION)
ห้องเตรียมการก่อนจัดแสดง
ห้องเก็บของ
4) ส่วนคลัง (ACHIVES)
คลังเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑสถาน
270
ห้องปฏิบัติงานซ่อมสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
5) ส่วนซ่อมสงวนรักษา
ห้องทางานเจ้าหน้าที่
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
164
ส่วนรับ – ส่ง
(CURATORIAL SERVICE)
ส่วนพักรอ
ห้องทางานผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์
ห้ อ งท างานฝ่ า ยบริ ห ารด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ เลานุ ก าร
7) ส่วนบริหาร
การเงิน ธุรการ สารบรรณ
340
(ADMINISTRATIVE OFFICE)
ห้องพักผ่อนเจ้าหน้าที่
ห้องเก็บของทั่วไป
ห้องเครื่อง ห้องควบคุม
80
สวนและลานกิจกรรมภายนอก
1,478
ที่จอดรถ
900

ภาพที่ 106 แสดงพื้นที่ที่ทาการปรับปรุง (Existing Plan)
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ภาพที่ 107 แสดงผังรวมอาคาร (Master Plan)
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5. จั ด แสดงเพื่ อ สร้ า งความน่ า สนใจให้ กั บ พื้ น ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
เรื่องราว (Content) ได้ทาให้เกิดความไม่จาเจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
6. การตกแต่ง (Interior Decoration) พิจารณาลักษณะทางกายภาพพื้นฐานของ
ช้าง ช้างเผือกและช้างมงคลแบ่งเป็น
สี (Color) ช้างธรรมดาสามัญกาหนดสีดาเทา สีพื้นฐานลักษณะช้างเผือก เป็นสีขาว และ
สีของช้างลักษณะมงคลได้แก่สีเหลืองทอง สีแดงโลหิต สีดาปีกา สีขาวเผือก สีตองแก่ สีม่วงอันชัญ
และสีน้าเงินเมฆ การตกแต่งด้วยสีผุ่นของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่มีความสับซ้อนและหาผู้
ผสมได้ยากในปัจจุบัน และเทคนิคแสงประดิษฐ์ (LED) ที่ให้สีได้หลากหลายโดยการกาหนดด้วย
คอมพิวเตอร์ ผ่านผ้าไหม (Silk) ที่มีคุณสมบัติโปรงแสงเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความเคลื่อนไหว
การจัดวางภาพรวมโครงการกาหนดสีขาว 80% สีดาเทา 15% และสีช้างมงคล 5% โดยเลือกใช้ใน
ระดับพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของกาละและเทศะ
พื้น ผิว (Texture) การเลื อกพื้นผิ ว วัส ดุต้ องการแสดงถึ งคุณลั กษณะของช้างเผื อกที่ มี
ความหนักและเบาลอยในเชิงนามธรรม การตกแต่งด้วยหินเศวตศิลา (Alabaster) สีขาวที่มีลักษณะ
พิเศษและแตกต่างจากหินอ่อนทั่วไป มีคุณสมบัติโปรงแสงสร้างการรับรู้ความขัดแย้งเรื่องน้าหนักและ
ความเบาลอย
ลวดลาย (Pattern) นาลวดลายของดอกประจายามที่มีความหมายถึงความเป็น มงคลทั้ง
สี่ทิศ ลดทอนเส้นสาย สร้างลวดลายด้วยเลขาคณิตที่เป็นพื้นฐานของการสร้างงานศิลปะ
ผั ส สะ (Perception) การรั บ รู้ ใ นงานออกแบบเป็ น การก าหนดการรั บ รู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ช้
โครงการตามผัสสะทั้ง 5 คือ
ทางตา ด้ว ยการน าแสงธรรมชาติตกกระทบลวดลายปรากฏบนพื้นผิว เป็นการรับรู้ถึง
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป
ทางหู การได้ยินการออกแบบเส้นทางเดินเพื่อเข้าสู่พื้นที่จัดแสดง โดยการหน่วงเวลาให้
เข้าถึงพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะให้ช้าลงด้วยการเพิ่มระยะทางและลดระดับพื้นดิน เพื่อลดระดับของ
เสียงจากภายนอกปรับอารมณ์และเพิ่มสมาธิให้แก่ผู้เข้าชมผลงานศิลปะ
ทางจมูก พื้น ที่ ล านกิจ กรรมได้กลิ่ นของพื้ นหญ้าและพรรณไม้ห อมที่ป ลู กในพื้นที่ของ
โครงการ
ทางปาก พื้นที่ตั้งร้านขายกาแฟสามารถมองเห็นพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะเพิ่มอรรธ
รสและสุนทรียะในการรับชม
การใช้วัสดุตกแต่ง วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งมีคุณสมบัติพิเศษ แตกต่างจากวัสดุในกลุ่ ม
เดียวกันที่หาได้ยาก มีความซับซ้อนในการผลิตหรือมีคุณค่าในเชิงความหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะพิเศษของช้างเผือก สามารถแบ่งตามหมวดการใช้สอยดังนี้
วัสดุตกแต่งพื้น
1. กระเบื้องแกรนิตโต้ขอบตัดสีขาวผิวด้าน ขนาน 0.60x0.60 เมตร
2. กระเบื้องแกรนิตโต้ขอบตัดสีดาผิวมัน Super Glossy ขนาด 0.60x0.60 เมตร
3. กระเบื้องแกรนิตโต้ขอบตัดสีดาผิวมัน Super Glossy ขนาด 0.90x0.90 เมตร
4. ปูนขัดมันตีร่อง 1 เซนติเมตรทุกๆระยะ 2 เมตร
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5. เส้นทองเหลือง
วัสดุตกแต่งผนัง
1. โครงคร่าวเหล็กกรุหินอ่อนโปรงแสงเศวตศิลา (Alabaster) ขนาด 0.60x0.90 เมตร
หนา20 มิลลิเมตร
2. กระเบื้องแกรนิตโต้ขอบตัดสีขาวผิวด้าน ขนาน 0.60x0.60 เมตร
3. โครงไม้เนื้อแข็งกรุ MDF. Board หนา 10 มิลลิเมตร ฉาบเรียบพ่นสี
4. Wall paper ผิวเช็ดทาความสะอาดได้ปริ๊นท์ลายด้วยหมึก Eco
5. โครงเหล็กกรุแผ่นเหล็กฉลุลายหน้า 3 มิลลิเมตร พ่นสีขาว
6. สีฝุ่นสาหรับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
วัสดุตกแต่งฝ้าเพดาน
1. โครงคร่ าวเหล็กชุบสังกะสี ยิปซัมบอร์ ดขอบเรี ยบหน้ า 9 มิลลิเมตร ฉาบเรี ยบทาสีขาว โครง
คร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง
2. ฝ้าเพดาน PVC ระบบขึงตึง โปร่งแสงสีขาว
งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง แบ่งตามพื้นที่ใช้สอยดังนี้
1. โถงต้อนรับ ใช้ระบบไฟอัจฉริยะ Genius Lights แผงหลอดLED (ED Wi-Fi Genius
Lights) สามารถเปลี่ยนสีปรับแสงได้ด้วยโปรแกรมรีโมทควบคุมจาก Smart Phone หรือ Tablet
ด้วยสัญญาณไร้สาย RF 2.4Ghz
2. ห้องประชุม ใช้ LED ระบบเส้น LED Strip แสดงสี RGB 24-6000เฉดสี ภายใน
อาคาร หนา 2.5 มิลลิเมตร กว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 5.00 เมตร แรงดันไฟฟ้า 12V กระจายตัวของ
แสง 120 องศา
3. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ ใช้หลอดฮาโลเจน (Halogen) ให้แสงสว่าง
200-300 ลักซ์ สามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง ระยะทาง และปริมาณของแสงได้
4. ทางเดินทั่วไป โคมหลอดคอมแพค
5. ทางเดินชั้นใต้ดิน ใช้หลอดไฟทางเดิน LED แบบมีเซนเซอร์ เมื่อเปิดปิดอัตโนมัติ
6. พื้นที่สวนและลานนอกอาคาร ใช้หลอดพลังงานแสดงอาทิตย์โซล่าเซลล์ LED Light
Solar outdoor wall lamp กาลังไฟฟ้า1.0W แรงดันไฟฟ้า6V
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
1. ส่วนพื้นที่จัดแสดงและส่วนคลังเก็บผลงานศิลปะ ทาการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม
กาหนดความชื้นสัมพัทธ์ที่มีค่าเหมาะสมร้อยละ 40 ถึง ร้อยละ50 อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วงภาวะ
สบายกาหนดที่ 20-25 องศาเซลเซียส ติดตั้งระบบควบคุมความชื้น และเครื่องมือวัดระดับความชื้น
(Humidity Sensors) อิเล็กทรอนิคส์
การแสดงรายละเอียดการใช้วัสดุนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตกแต่งภายในเท่านั้น
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แนวความคิดในการออกแบบกลุ่มพื้นที่ใช้สอย (ZONING AND ROUTING DESIGN)

ภาพที่ 108 แสดงการนาแนวความคิดเส้นทางการค้นหาช้างเผือกของไทยมาใช้ในการวางกลุ่มพื้นที่ใช้
สอยโครงการ (Master Plan)
แนวความคิ ด ในการออกแบบพื้ นที่ โ ครง (CONCEPT DESING) ได้แ รงบั น ดาลใจจาก
กระบวนการพิ จ ารณาช้ า งเผื อ กของไทยตั้ ง แต่ ช้ า งป่ า การพิ จ ารณาสี ข าวของช้ า งด้ ว ยตาตาม
พระราชบัญญัติรักษาช้างป่า การเทียบเคียงตาราคชลักษณ์ที่จาแนกช้างสี่ตระกูล จนถึงช้างในพระ
ราชพิธีเป็นแนวคิดในการออกแบบในแต่ละกลุ่มพื้นที่ใช้สอย และใช้เป็นการลาดับเส้ นทางการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ โดยกลุ่มพื้นที่ใช้สอยที่ทาการเสนอแนะออกแบบทั้งหมดมีจานวน 8 ส่วนด้วยกัน

ภาพที่ 109 แสดงผังชั้น 1 (Ground Floor Plan)
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ภาพที่ 110 แสดงผังชั้น 2 (2nd floor)
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ภาพที่ 111 แสดงผังชั้นใต้ดิน (Basement)
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ภาพที่ 112 แสดงแปลนเฟอร์นิเจอร์ชั้นพื้น (Furniture layout ground floor)
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ภาพที่ 113 แสดงแปลนเฟอร์นิเจอร์ชั้น 2 (Furniture layout 2nd floor)
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ภาพที่ 114 แสดงแปลนเฟอร์นิเจอร์ชั้นใต้ดิน (Furniture layout Basement)
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ภาพที่ 115 แสดงแปลนฝ้าชั้นพื้น (ceiling Plan , Ground floor)
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ภาพที่ 116 แสดงแปลนฝ้าชั้น 2 (ceiling Plan , 2nd floor)
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ภาพที่ 117 แสดงแปลนฝ้าชั้นใต้ดิน (ceiling Plan , Basement)
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ภาพที่ 118 แสดงผังไฟฟ้าชั้น 1 (Electric Ground Floor Plan)
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ภาพที่ 119 แสดงผังไฟฟ้าชั้น 2 (Electric 2nd Floor Plan)
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ภาพที่ 120 แสดงผังไฟฟ้าชั้นใต้ดิน (Electric Basement)
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ในการเช้าชมงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ เส้นทางการชม (Route) ถูกกาหนดให้ผู้ชมเดิน
ผ่านพนที่ใช้สอย (Function) ที่มีกิจกรรม (Programming) ในการให้ความรู้ด้านศิลปะก่อนการชม
ผลงานจริง โดยแต่ละพื้นที่ใช้แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งที่มีเนื้อหาต่างกันเพื่อสร้างการรับรู้
ด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างของการใช้พื้นที่นั้นๆ โดยทุกห้องมีชื่อ ที่ใช้เรียกต่างกัน แต่ละชื่อนั้น
จะมีศัพท์ที่แปลว่าช้างยู่ด้วยใช้การสัมผัสคาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ทั้งยังเป็นการแสดงเอกลักษณ์
ทางภาษา

ภาพที่ 121 แสดงลาดับเส้นทางการชมผลงานศิลปะ (Routing Concept)
ลานกิจกรรม (Activities Outdoor) ชื่อ พนาแห่งพาหน ลานทางเข้าหลักของ
โครงการ นาแนวความคิดที่กล่าวว่าช้างเผือกย่อมเกิดในป่า เป็นการซ่อนตัวอาคารกิจกรรม อีกทั้งยัง
เป็นแสดงความนอบน้อมต่ออาคารอนุรักษ์

ภาพที่ 122 แสดงแนวความคิดในการออกแบบลานกิจกรรม ส่วนทางเข้าหลักโครงการ
(Activities Outdoor)
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ภาพที่ 123 แสดงทัศนียภาพภายในโถงร้านกาแฟและขายของศิลปะ (Cafe and Art Shop)
โถงต้อนรับ (Lobby) ชื่อ เศวตพรรณโนภาส แนวความคิดได้จากการพิจารณาช้าง
เผือกด้วยสายตาที่มองเห็น (Visual) สีขาวบนตัวช้างได้ในระยะไกลจาก 7 จุดสาคัญบนร่างกายตาม
พระราชบัญญัติรักษาช้างป่า มาใช้ในการกาหนดภาพรวมของการใช้ สีของวัสดุให้มีสีขาวและสีทองที่
แสดงถึงความเป็นมงคล
ทางเข้าหลักโครงการใช้การลดทอนรูปทรงของท้องช้างมาใช้เป็นซุ้มทางเข้าหลัก ปรับเส้น
สายของรูปทรงธรรมชาติให้ใกล้เคียงรูปทรงเลขาคณิตมากที่สุด จากความเชื่อของคนไทยที่ถือว่าการ
ลอดท้องช้างเผือกก่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต
ระดับความสูงของฝ้าที่แตกต่างกันของพื้นที่พักคอยและพื้นที่โถงเป็นการสร้างการรับรู้
ด้านความสง่างาม
การจัดวางพื้นที่ภายในมาจากพื้นที่ของแท่นยืนโรงช้างต้นที่ใช้เสาทั้ง 4 และการยกพื้นต่าง
ระดับเพื่อเน้นความสาคัญของช้างเผือกมาใช้เป็นพื้นวางงานประติมากรรมสาคัญของโครงการ
นาการจัดองค์ประกอบศิลป์แบบสมดุลแบบสมมาตรมาตร (Symmetry Balance) มาใช้
ในการจัดผังส่วนโถงต้อนรับ
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ภาพที่ 124 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโถงต้อนรับ (Lobby)

ภาพที่ 125 แสดงทัศนียภาพภายในโถงต้อนรับ (มุมมองจากทางเข้าหลักของโครงการ)
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ภาพที่ 126 แสดงทัศนียภาพภายในโถงต้อนรับ (มุมมองจากทางเข้าที่จอดรถของโครงการ)
นิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition Corridor) ชื่อ คชลักษณ์คเชน ทรชาติ
ได้แนวคิดจากการจาแนกช้างเผือกตามช้างสี่ตระกูลตามตาราคชลักษณ์ หหลังจากพิจารณาตามพรบ.
รักษาช้างป่าแล้ว เปรียบได้กับการชมงานศิลปะต้องมีความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์งานศิลปะของไทย
ด้วย ถึงจะพิจารณาจาแนกได้ว่างานศิลปะชิ้นนั้นอยู่ในยุคสมัยใด จึงจัดวางพื้นที่ให้ข้อมูลแบบออกเป็น
4 ยุคแสดงข้อมูลด้วยผลงานศิลปะยังจอแสดงวีดีทัศน์
โครงหลังคาใช้ลวดลายของดอกประจายามจากตะข่ายแก้วหน้าช้างในเครื่องคชาภรณ์
ช้างเผือกมาใช้ โดยทาการลดทอดรายละเอียดปรับให้ใกล้เคียงกับรูปทรงเลขาคณิต จัดวางแนวลาย
อยู่ในระนาบเหนือศีรษะเพื่อสร้างความเป็นมงคลของพื้นที่ เมื่อ แสงที่ส่องผ่านลวดลายเกิดเงาตก
กระทบที่ผนังและพื้นตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป สร้างความน่าสนใจแก่พื้นที่แนวหลังคาโปร่งแสงนี้ยัง
ทาหน้าที่เป็นจุดนาสายตาให้แก่ผู้ชมในการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่อไป โดยเส้นทางเดินเป็น ทางลาด
1:12 ลงระดับลงเรื่อยๆ เพื่อปรับอารมณ์และสร้างให้เกิดสมาธิในการรับชมงาน
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ภาพที่ 127 แสดงแนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition
Corridor)

ภาพที่ 128 แสดงทัศนียภาพภายในนิทรรศการถาวร (ทางเดิน)
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นิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition Corridor) ชื่อ นรการสู่แผ่นดิน
ได้แนวความคิดมาจากช้างที่ได้รับการจาแนกหมู่และพงศ์ตามตระกูลช้างมงคลเรียบร้อยแล้ว ปรากฏ
แจ้งด้วยลักษณะครบอันเป็นมงคลจากการพิจารณา จึงนาแนวคิดที่ได้สร้างเนื้อหาของพื้นที่นี้ด้วยการ
แนะนาผลงานของศิลปินและภาพรวมของการจัดแสดงงาน (INTRODUCTION) ณ ขณะนั้นเพื่อเป็น
การให้ข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ชมได้ทราบถึงเนื้อหา ปรากฏให้เห็นผ่านตาก่อนการรับชมผลงานจริงที่อยู่ใน
พื้นที่ถัดไป
การแนะนาเนื้อหาใช้เทคนิคจัดแสดงเล่าผ่านเรื่องราวบนผนัง ใช้ระบบจับการเคลื่อนไหว
ซึ่งทาให้เกิดภาพเคลื่อนไหวไปตามคนที่เดิน (Kinetic Energy Wall) รวมด้วยควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ สร้างความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยทางเลื่อนอัตโนมัติที่ทอด
ยาวไปสู่พื้นที่โถงจัดแสดง

ภาพที่ 129 แสดงแนวความคิดในการออกแบบนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition
Corridor)
โถงนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition Hall) ชื่อ มงคลผ่านนาคินทร์
ได้แนวคิดมาจากความเชื่อที่ว่าด้วยการลอดใต้ท้องช้างมาใช้ในการออกแบบ ทาการลดทอนรูปร่างได้
เส้นโค้ง (Element Design) ที่เกิดขึ้น
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ฝ้าที่ใช้ได้แนวความคิดผ้าคลุมหลังช้างในเครื่องคชาภรณ์เลือกใช้วัสดุที่มีลักษณะโปร่งของ
แสงได้คล้ายกับวัสดุผ้า
สีที่ใช้ในพื้นที่นี้ ได้จากสีของจากช้างมงคลในตาราคชลักษณ์ที่กล่าวถึง 7 สี ใช้การเปลี่ยน
สีของแสงด้วยด้วยไฟ LED ที่ปรับเปลี่ยนสีได้ตามเนื้อหาของภาพรวมในการจัดแสดงขณะนั้นๆ ทาการ
จัดวางฝ้าในระนาบเนื้อศีรษะ เปรียบเสมือนการลอดใต้ท้องช้างสู่พื้นที่อันเป็นมลคลที่แสดงผลงาน
ศิลปะที่มีคุณค่ายิ่ง

ภาพที่ 130 แสดงแนวความคิดในการออกแบบโถงนิทรรศการหมุนเวียน (Temporary Exhibition
Hall)

ภาพที่ 131 แสดงทัศนียภาพภายในนิทรรศการหมุนเวียน (โถง)
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พื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ (Art Gallery) ชื่อ หัสดินทร์มิ่งขวัญเมือง ได้แนวคิดจาก
ความแตกต่างของรูปทรงของช้างเผือกกับช้างธรรมดาสามัญทั่ วไป และมีฐานันดรศักดิ์ที่ต่างกัน จาก
ทฤษฎีลาดับขั้น (Hierarchy) ใช้การจัดวางกลุ่มงานศิลปะตามความสาคัญของศิลปิน
เนื่องจากพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะเต็มไปด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของศิลปินที่
ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการจัดแสดงผลงานของเหล่าศิลปินที่มีชื่อสียงและ
ศิลปินแห่งชาติ เปรียบได้กับเป็นดินแดนช้างเผือกที่รวบรวมผลงานศิลปะที่มีความพิเศษ แตกต่างและ
หาชมได้ยากยิ่ง

ภาพที่ 132 แสดงแนวความคิดในการออกแบบพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ (Art Gallery)

ภาพที่ 133 แสดงทัศนียภาพภายในนิทรรศการหมุนเวียน (Art Gallery)
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ห้องเอนกประสงค์ (Function Room) ชื่อ คชาภรณ์ไอยรา ได้แนวคิดจากช้างเผือกใน
พระราชพิธี นาแนวคิดที่ได้ใช้ในการออกแบบพื้นที่ห้ องเอนกประสงค์รองรับกิจกรรมการประชุม
สัมมนาที่มีความเป็นทางการ
การออกแบบนาแนวความคิดที่ได้จากเครื่องคชาภรณ์ของช้างในพระราชพิธีมาใช้ในการ
ตกแต่ง สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับความเป็นพิธีการ ฝ้าโค้งยกสูงมุ่งเน้นให้เกิดความสง่างามของ
ภาพรวม ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถย้ายได้ ใช้เก้าอี้สีเทาดาแทรกด้วยสีขาวบางจุดอันหมายถึงช้างเผือก
แทรกตัวรวมอยู่กับช้างทั่วไป

ภาพที่ 134 แสดงแนวความคิดในการออกแบบห้องเอนกประสงค์ (Function Room)

ภาพที่ 135 แสดงทัศนียภาพภายในห้องเอนกประสงค์ (Function Room)
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ห้องสมุด (LIBRARY) ชื่อ สยามถิ่นเดชกุญชร ได้แนวคิดมาจากความเชื่อที่ว่าช้างเผือก
ปรากฏในแผ่นดินใดข้าวปลาจะอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลเปรียบได้กับห้องสมุดที่เป็นแหล่ง
รวมความรู้ด้านศิลปะที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสีขาวของช้างเผือกจึงเป็นแนวคิดในการสร้าง
ห้องสมุดแหล่งรวมความรู้ด้านศิลปะอันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อันบริสุทธิ์

ภาพที่ 136 แสดงแนวความคิดในการออกแบบห้องสมุด (Library Room)

ภาพที่ 137 แสดงทัศนียภาพภายในห้องสมุด (Library Room)

บทที่ 7
สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้เสนอเนื้อหาตามกระบวนการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่แสดงให้เห็น
ข้างต้นแล้ว หลังจากนั้นได้ทาการอภิปรายผลและเสนอแนะแนวเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการต่อไป
สรุปข้อค้นพบ
ศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือก
ด้านความหมาย (Meaning) ช้างเผือกเป็นสัตว์พิเศษ สง่างามแตกต่างจากช้างโดยทั่วไป
หาได้ยาก มีลักษณะทางกายภาพเป็นมงคลเมื่อเปรี ยบเทียบกับตาราคชลักษณ์ มีความเชื่อว่าเป็นมิ่ง
ขวัญของเมือง สั ตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ แสดงถึงพระราชอานาจและบุญญาธิการของ
พระองค์ ในด้านพุทธศานาแสดงถึงความดีอันประเสริฐ อีกทั้งยังเปรียบได้กับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
โดดเด่นเป็นพิเศษได้รับการยอมรับและยกย่องในวงการนั่นๆ นับได้ว่าช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์สาคัญ
ของชาติแสดงถึงความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1. ด้านลักษณะเฉพาะ (Characteristic) รูปลักษณะความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบ
กับช้าง คือ
รูปร่างและทรง (Shape & Form) มีเส้นสายโค้งลื่นไหล
มวล (Mass) มีน้าหนักมากและทึบตัน
สัดส่วน (Proportion) มีความงดงามเปรียบเทียบกับตาราคชลักษณ์ที่ระบุว่าช้างเผือก
จะมีลักษณะหน้าเชิดท้ายต่าคล้ายสุกรทาให้มีความสง่างาม
ท่วงท่าการเคลื่อนไหว (Movement) เป็นการเคลื่อนที่อย่างช้าๆ และเบา
สี (Color) องค์ประกอบของจุดต่างๆ ของร่างกายที่มีสีผิดแปลกไปจากช้างโดยทั่วไป
พื้นผิว (Texture) หยาบไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดตัว
2. ภูมิปัญญาและข้อค้นพบ ช้างเผือกเริ่มต้นจากความเป็นช้างป่าหรือช้างบ้านที่มี
ลักษณะแตกต่างทั้งกายภาพและพฤติกรรมหาได้ยากยิ่งลักษณะตรงตามตาราที่ว่าด้วยช้างมงคล ทาให้
แสวงหามาเพื่อประดับบารมี โดยมีกระบวนการขั้นตอนพิจารณาที่ซับซ้อน เมื่อได้มาแล้วจะถูกฝึกเพื่อ
เข้าพิธีการแต่งตั้งสมโภชให้เป็นช้างของพระมหากษัตริย์ แสดงถึงพระบารมีและพระราชอานาจที่ได้
ทรงครองสัตว์ที่มีขนาดใหญ่พละกาลังมากและมีความงดงามที่สุดแต่เพียงพระองค์เดียว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีความสาคัญในระดับชาติ ด้านคุณค่าที่สอดคล้องกับ
นัยยะสาคัญขององค์ความรู้ช้างเผือก ด้านองค์กร พื้นที่ ประวัติ ความงดงามของอาคาร ผู้วิจัยจึงได้
เลือกเป็นโครงการตัวอย่างในการนาองค์ความรู้ช้างเผือกไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
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1. นักศึกษามีหลักการและวิธีศึกษาที่ดีแต่ลืมคานึงถึงความเหมาะสมที่จะนามาใช้ใน
การออกแบบ จึงควรปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแปรรูปลักษณ์และคุณค่าของช้างเผือกมาใช้กับทุก
พื้นที่ในโครงการมาเป็นผูกเรื่องกระบวนการได้มาและสถาปนาเป็นช้างเผือกจนการใช้งานมาทาการ
ออกแบบด้วย
2. นักศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ชัดเจนในระดับหนึ่ง อาจมีส่วนที่ดูคลุมเครือ
แต่ไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาที่นักศึกษาระบุ
3. เป็นวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษามีกระบวนการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร และการนา
องค์ความรู้มาใช้ในการออกแบบตัวสถาปัตยกรรมและการจัดพื้นที่ใช้สอยได้ดี หากได้ให้ความสาคัญ
กับการออกแบบภายในเพื่อส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์มากขึ้นอีกในเชิงการ
จัดแสดง Media และวัสดุเทคนิคการจัดแสดงรูปแบบใหม่ๆให้เป็น Interactive มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะที่สมควรนาไปใช้ต่อยอดในการศึกษาวิจัยในอนาคต
1. การศึกษาแนวความคิด องค์ความรู้ช้างเผื อกสู่ การออกแบบพิพิธ ภัณ ฑ์ช้างเผื อ ก
เนื่ องจากข้อมู ล เรื่ อ งช้า งเผื อกมีค วามน่าสนใจในหลากหลายมิติด้ว ยกัน อีก ทั้งในปัจจุ บันการให้
ความสาคัญของช้างเผือกเน้ นไปทางเชิงสั ญ ลักษณ์มากกว่าแต่ก่อนสาเหตุอาจมาจากวิถีของคนที่
เปลี่ยนไป หากมีผู้นาไปศึกษาวิจัยต่อยอดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
2. งานวิจัยด้านบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จากการลงพื้นที่สารวจ
พบว่ายังมีอีกหลายด้านที่สามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลป พัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การหยิบยกข้อมูลขององค์ความรู้ช้างเผือกไปใช้ในการออกแบบ
ควรค านึ ง ถึ ง กาละและเทศะเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ แสดงถึ ง ความเคารพยกย่ องเชิ ด ชู ช้ า งเผื อ กอั น เป็ น
สัญลักษณ์ของชาติสืบไป
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รายการอ้างอิง
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ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมอาคาร
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อั น เป็ น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา ๙๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร เรื่ อ ง ควบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไ
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕
(๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดา เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้
บัญญัติไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และมีอานาจออก
ข้อบังคับระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
วิเคราะห์ศัพท์
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
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(๑๐๙) “อาคารสาธารณะ” หมาย ความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมได้
โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือ
การพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา
กลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น
หมวด ๓
ลักษณะต่างๆ ของอาคาร
ข้อ ๒๒ อาคาร ที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ครัวต้องอยู่นอก
อาคารเป็นส่วนสัดต่างหาก ถ้าจะรวมครัวไว้ในอาคารด้วยก็ได้ แต่ต้องมีพื้นและผนังที่ทาด้วยวัสดุถาวร
ที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝา และเพดานนั้น หากไม่ได้ทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้บุด้วยวัสดุทน
ไฟ
ข้อ ๒๓ อาคารที่มิได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ให้ก่อสร้างได้ไม่
เกิน ๒ ชั้น
ข้อ ๒๔ โครงสร้างหลั ก บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่ ๓ ชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ
หอประชุม
โรง งาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค์ ต้องทาด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
ข้อ ๒๙ วัสดุมุงหลังคาให้ทาด้วยวัสดุทนไฟ เว้นแต่อาคารซึ่งตั้งอยู่ห่างอาคารอื่นหรือทาง
สาธารณะเกิน๒๐ เมตร จะใช้วัสดุไม่ทนไฟก็ได้
ข้อ ๓๐ ห้องลิฟต์และพื้นที่ว่างหน้าลิฟต์ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และต้องทา
ด้วยวัสดุทนไฟ
ข้อ ๓๒ อาคาร ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
จะต้องจัด สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการในเรื่องทางเข้าสู่อาคาร ทางลาด ประตู บันได ลิฟต์
ห้องน้า – ห้องส้วมและสถานที่จอดรถ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๔
บันไดและบันไดหนีไฟ
ข้อ ๓๘ บันได ของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างไม่น้อย
กว่า ๙๐เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันไดมี
ความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
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บันได ที่สูงเกิน ๓ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชานพัก
บันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพัก
บันไดถึงส่วนต่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้น ไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร
ข้อ ๓๙ โรง มหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า
ตลาด สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งมวลชน ที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงเกิน ๑ ชั้น นอกจากมีบันไดตามปกติแล้วต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่ง
ทาง และต้องมีทางเดินไปยังทางหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
อาคารสาธารณะที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ ๑ ชั้นขึ้นไป นอกจากมีบันไดตามปกติแล้ว จะต้องมี
ทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย
ข้อ ๔๐ อาคารที่มีชั้นใต้ดินตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป นอกจากจะมีบันไดตามปกติแล้วจะต้องมี
ทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย
ข้ อ ๔๑ บั น ได หนี ไ ฟต้ อ งท าด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟและถาวร มี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐
เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า
๒๒ เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได มีราวบันไดสูง ๙๐ เซนติเมตร ห้ามสร้าง
บันไดหนีไฟเป็นแบบบันไดเวียน
พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งกว้างไม่
น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
กรณีใช้ทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกล่าวต้องมีความ
ลาดชันไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๒
ข้อ ๔๔ ตาแหน่งที่ตั้งบันไดหนีไฟ ยกเว้นอาคารตามข้อ ๔๓ ต้องมีระยะห่างระหว่างประตู
ห้องสุดท้ายด้านทางเดินที่เป็นทางตันไม่เกิน ๑๐ เมตร
ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร
ต้องมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟ้าสู่พื้นดินถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึง
พื้นชั้นสองถ้าเป็นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร
ข้ อ ๔๕ ประตู ข องบั น ไดหนี ไ ฟต้ อ งท าด้ ว ยวั ส ดุ ท นไฟมี ค วามกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๘๐
เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง และต้องเป็นบานเปิด
ชนิดผลักเข้าสู่บันไดเท่านั้น ชั้นดาดฟ้า ชั้นล่างและชั้นที่ออกเพื่อหนีไฟสู่ภายนอกอาคารให้เ ปิดออก
จากห้องบันไดหนีไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ประตูหรือทางออกสู่
บันไดหนีไฟต้องไม่มีขั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น
ข้อ ๔๖ ต้ อ ง มีป้ า ยเรื อ งแสงหรือ เครื่ องหมายไฟแสงสว่า งด้ว ยไฟส ารองฉุ ก เฉิ นบอก
ทางออกสู่ บันไดหนีไฟ ติดตั้งเป็นระยะตามทางเดินบริเวณหน้าทางออกสู่บันไดหนีไฟ และทางออก
จากบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคารหรือชั้นที่มีทางหนีไฟได้ปลอดภัยต่อ เนื่อง โดยป้ายดังกล่าวต้อง
แสดงข้อความทางหนีไฟเป็นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง
และแสดงว่าเป็นทางหนีไฟให้ชัดเจน
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หมวด ๕
แนวอาคารและระยะต่างๆ
ข้อ ๕๐ อาคาร ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร มิให้มีส่วนของอาคารล้าเข้ามาใน
แนวร่นดังกล่าว ยกเว้นรั้วหรือกาแพงกั้นแนวเขตที่สูงไม่เกิน ๒ เมตร
อาคาร ที่สู งเกิน ๒ ชั้นหรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ่ ห้ องแถว ตึกแถว อาคาร
พาณิชย์ โรงงานอาคารสาธารณะ คลังสินค้า ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้าย ยกเว้น
อาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น หรือไม่เกิน ๑๐ เมตร และพื้นที่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ ต้องมีระยะร่นดังต่อไปนี้
(๒) ถ้า ถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ
ข้อ ๕๑ ที่ดิน ที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่กว้างตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๘ เมตร และมี
มุมหักน้อยกว่า ๑๓๕ องศา รั้วหรือกาแพงกั้นเขตต้องปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และทามุม
กับแนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่าๆ กัน
ห้ามมิให้รั้ว กาแพง หรือส่วนของอาคารยื่นล้าเข้ามาในที่ดินส่วนที่ปาดมุม
ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๖) อาคาร พาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒
ชั้นหรือสูงเกิน ๘ เมตรยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่าง
ด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร
หมวด ๖
แบบและจ้านวนของห้องน้้าและห้องส้วม
ข้อ ๖๐ อาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้แต่ละหลังต้องมีห้องอาบน้าและห้อง
ส้วมไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในตาราง ดังต่อไปนี้
ชนิดหรือประเภทอาคาร
๗ .หอประชุม โรงมหรสพ ห้องโถง ต่อ
พื้นที่อาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือ
ต่อ ๑๐๐ คน ที่กาหนดให้ใช้สอย
อาคารนั้น ทั้งนี้ให้ถือจานวนมากกว่า
เป็นเกณฑ์
กสาหรับผู้หญิง .สารับผู้ชาย และ ข .

ห้องส้วม
ห้อง
ส้วม ที่ปัสสาวะ อาบน้า

อ่างล้างมือ

๑

๑

๒

-
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ห้อง ส้วมและห้องอาบน้าจะรวมเป็นห้องเดียวกันก็ได้ จานวนห้องส้วมและห้องอาบน้า
ตามที่กาหนดไว้ในตารางข้างต้นเป็นอัตราต่าสุดที่ ต้องจัดให้มีถึงแม้อาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือ
จานวนคนน้อยกว่าที่กาหนด ไว้ก็ตาม
ถ้า อาคารมีพื้นที่หรือจานวนมากกว่าที่กาหนดไว้ จะต้องจัดให้มีจานวนห้องส้วมและห้อง
อาบน้าเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กาหนด และจานวนที่มากเกินนั้นถ้าต่ากว่ากึ่งหนึ่งตามอัตราที่กาหนดไว้ให้
ปัดทิ้ง ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้คิดเต็ม
ชนิด หรือประเภทของอาคารที่มิได้กาหนดไว้ในตารางนี้ ให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะ
การใช้สอยของอาคารนั้น โดยถืออัตราจานวนห้องส้วม ห้องอาบน้าและอ่างล้างมือในตารางข้างต้น
เป็นหลัก
ข้อ ๖๑ ห้องส้วมและห้องอาบน้าที่แยกกัน ต้องมีขนาดของพื้นที่ห้องแต่ละห้องไม่น้อย
กว่า ๐.๙ ตารางเมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙ เมตร ถ้าห้องส้วมและห้องอาบน้ารวมอยู่ใน
ห้องเดียวกันต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร
ห้อง ส้วมและห้องอาบน้า ต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง
หรือมีพัดลมระบายอากาศได้เพียงพอ ระยะดิ่งระหว่างพื้นห้องถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนต่าสุดไม่
น้อยกว่า ๒ เมตร
ข้อ ๖๒ ห้องส้วมต้องใช้โถส้วมชนิดเก็บกลิ่นและชาระสิ่งปฏิกูลด้วยน้า

ภาคผนวก ข
แบบบันทึกการสัมภาษณ์
ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
หอศิลป

169

แบบบันทึกการสัมภาษณ์
การศึกษาช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ หอศิลป
แบบบันทึกการสัมภาษณ์
การศึกษาช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ หอศิลป
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................................................โทรศัพท์..........................
สถานที่สัมภาษณ์...................................................................................................................................
ประเด็นที่ 1 แนวคิดองค์ความรู้ช้างเผือก ในด้านสาระภูมิปัญญาหรือปรัชญา และคติความ
มงคล……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการศึกษา
ทัศนคติต่อพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป เพื่อหาแนวทางเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบปรับปรุง

171

แบบบันทึกการสัมภาษณ์
การศึกษาช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ หอศิลป
แบบบันทึกการสัมภาษณ์
การศึกษาช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ หอศิลป
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์..............................................................................................โทรศัพท์..........................
สถานที่สัมภาษณ์...................................................................................................................................
ประเด็นที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป เป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วม
สมัยของไทย แต่เดิมศิลปินที่จัดแสดงผลงานยังสถานที่นี้จะได้รับการรับรองเป็นที่ยอมรับถือเป็นการ
อ้างอิงทีด่ ีที่สุด แต่ในปัจจุบันศิลปินมีทางเลือกมากมายเห็นได้จากมีหอศิลป์เกิดขึ้นมากมาย ท่านมี
นโยบายอย่างไรในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กรให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป อยู่ในพื้นที่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
มีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณพื้นที่ถนนราชดาเนินกลางที่เสนอแนะแนวทางการ
รักษา ฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีแนวทางอย่างไรในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นที่ 3 ท่านคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการในปัจจุบันคือใคร และท่านมีแนวทางในการ
ดึงดูดกลุ่มผู้ใช้โครงการใหม่หรือไม่ ถ้ามีท่านคิดว่าควรเป็นวิธีใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ภาคผนวก ง
แบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
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ภาพที่ 138 แผนผังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
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ภาพที่ 139 แผนผังอาคารด้านทิศใต้
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ภาพที่ 140 รูปด้านอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์
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