
 
 

Museum Forum 2017                                                

 

Museum Education NOW! 

Agenda, Practice, Conflict and Solution 

 

แกะปมแกปญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑไทย 
 

ความเปนมา แนวคิด และประเด็นการประชุม 

นับตั้งแตการกอตั้งสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ หรือ ICOM ในป 1946 นิยามของพิพิธภัณฑไดถูกปรับเปล่ียน

เรื่อยมา มีการขยายนิยามใหหลากหลายเพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงของสังคมมากขึ้น ในป 1961 คําวา 

“การศึกษา” ไดถูกเพิ่มเติมเขาไปในการใหนิยามพิพิธภัณฑของ ICOM เชนเดียวกัน ในป 2012 UNESCO ได

เผยแพรนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของพิพิธภัณฑดานการศึกษาและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวา การศึกษาเปน

องคประกอบสําคัญประการหนึ่งของพิพิธภัณฑ รวมกับการดูแลรักษาวัตถุ การวิจัย การนําเสนอวัตถุตาง ๆ ใน

พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสามารถใหการศึกษาอยางไรขอจํากัดในฐานะตัวกลางระหวางขาวของทางประวัติศาสตร 

มรดกทางวัฒนธรรม และผูเขาชม  

 

พันธกิจทางสังคมของพิพิธภัณฑในงานดานการศึกษาสามารถนิยามไดวา คือการเก็บรักษาและการถายทอด

ประสบการณทางวัฒนธรรมแกคนรุนตอไป การพัฒนาระบบคุณคา บรรทัดฐานสังคม คุณธรรม และความ

หลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม จริยธรรม และธรรมชาต ิตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรค (รวมถึง

ทักษะดานการส่ือสาร) ผานรูปแบบที่เฉพาะของงานดานการศึกษา  

 

กลาวไดวา ความเปล่ียนแปลงในบทบาทของพิพิธภัณฑ โดยเฉพาะบทบาทดานการศึกษานั้นสัมพันธกับความ

เปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ทาทายใหพิพิธภัณฑปรับตัวมากขึ้น ไมวา

จะเปนการรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การรองรับสังคมพหุวัฒนธรรม การรองรับวิถีการเรียนรูใหม ๆ 

ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ อาจกลาวไดวา บทบาทดานการใหการศึกษาของพิพิธภัณฑ เปนสวนหนึ่งของตัวตน

พิพิธภัณฑสมัยใหมที่สัมพันธกับสังคมมากขึ้น งานดานการศึกษาเปนหนาที่หลักที่เช่ือมระหวางพิพิธภัณฑกับ

สังคม ดังจะเห็นไดจากการที่พิพิธภัณฑหลายแหง ไดสรางโปรแกรมการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดทัวร 

การทองเที่ยวชุมชน การสรางส่ือการเรียนรูที่สัมผัสจับตองได โปรแกรมสําหรับครู โปรแกรมการเรียนรูออนไลน 

เปนตน ในสวนของปฏิบัติการดานการศึกษาก็เกิดเครือขายเปนชุมชนระดับนานาชาติของนักการศึกษาใน

พิพิธภัณฑ ระหวางกลุมนักการศึกษา หรือนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑขึ้นมาเพื่อแลกเปล่ียนองค

ความรู เชน กลุม Museum-Ed, Gulf Museum Educators Network, Museums Australia Education 

Network Victoria เปนตน ในมิติวิชาการก็เชนกัน ประเด็นเรื่องการศึกษาถูกหยิบยกมาสํารวจ ทบทวนในการ

ประชุมวิชาการอยางจริงจัง เชน ในป 2015 Committee for Education and Cultural Action (CECA)  ซ่ึง

เปนหนึ่งในคณะกรรมการที่กอตั้งมาอยางยาวนานใน ICOM ไดจัดการประชุมวิชาการทางดานการศึกษาซ่ึงสําคัญ

มากในช่ือวา Museum Education and Accessibility: Bridging the Gaps  



 
 

อยางไรก็ตาม ในบริบทของสังคมไทยนั้น แมวาจะมีการลงทุน/ใหการสนับสนุนแหลงเรียนรูจํานวนมากเพื่อ

รองรับแนวคิดเรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต หากแตในแวดวงของพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรู กลับไมคอยเนน

บทบาทดานการใหการศึกษาอยางเปนระบบ ขอสังเกตนี้สะทอนจากโครงสรางองคกรและโครงสรางบุคลากรใน

หนวยงานที่นับแหงไดจะมีฝายการศึกษาหรือนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ ในระดับปฏิบัติการนั้นยังขาดความ

ชัดเจนในบทบาท ตําแหนงแหงที่ และหนาที่ของนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ บทบาทดานการศึกษาของ

พิพิธภัณฑยังสามารถพัฒนาเพื่อรองรับความสนใจและกลุมคนที่หลากหลายไดอีกมาก เปนตนวา การทํางานกับ

คนในชวงวัยตาง ๆ คนตางวัฒนธรรม คนที่มีขอจํากัดทางรางกาย คนที่เขาไมถึงแหลงเรียนรู เปนตน นอกจากนี ้

ในระดับมหภาคนั้น ยังขาดนโยบายที่เช่ือมโยงพิพิธภัณฑกับระบบการศึกษาหลัก ขาดการสนับสนุน เสริม

ศักยภาพ หรือพัฒนาพิพิธภัณฑเล็ก ๆ ที่ดําเนินการโดยเอกชนหรือชาวบานในฐานะหนวยของการใหความรู

ทองถิ่น ใหสามารถสรางเสริมการเรียนรูนอกระบบในสังคมไดอยางย่ังยืน หรือแมแตในมิติของการศึกษาตาม

อัธยาศัย พิพิธภัณฑก็แทบไมไดอยูในวัฒนธรรมการเรียนรูของคนไทย  

 

ประเด็นเรื่องการศึกษาและพิพิธภัณฑจึงเปนเรื่องที่สําคัญ สําหรับสังคมที่ตองการสรางการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ตลอดชีวิตใหกับพลเมือง การประชุมวิชาการในครั้งนี้มุงหวังที่จะสรางความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้นในบทบาทของ

นักการศึกษาในพิพิธภัณฑ มุงหวังที่จะสํารวจสถานะขององคความรูและปฏิบัติการทางดานการศึกษา ทําความ

เขาใจปญหา อุปสรรค ขอจํากัดตาง ๆ ในบริบทของสังคมไทย และแสวงหาทางออกรวมกันระหวางผูเขารวม

ประชุมวิชาการ  

 

วันและเวลา 

2-3  สิงหาคม  2560 

 

สถานที่                    

 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

 

รูปแบบของการจัดงาน  

 ปาฐกถา, การเสนอผลงาน และการเสวนาโตะกลม 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อรวบรวมความรูดานการศึกษาในพิพิธภัณฑ 

2. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานดานการศกึษาใน

พิพิธภัณฑ 

3. เพื่อสรางการแลกเปล่ียนระหวางผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน  

 4. เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียนระหวางผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในพิพิธภัณฑและนักการศึกษาในระบบ

การศึกษาหลัก 

 

 



 
 

กลุมเปาหมาย 

1. นักการศึกษาดานพิพิธภัณฑ 

2. นักการศึกษา 

3. ผูออกแบบส่ือดานการศึกษา 

4. นักวิจัย นักศึกษา 

5. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ 

6. ที่เกี่ยวของ ๆ นักวิชาการดานพิพิธภัณฑและดานอ่ืน 

 

เปาหมาย 

 1. ผูเขารวมประชุมวิชาการ 200 คน 

 2. บทคัดยอ/  บทความที่รวมเสนอในงานประชุม20 เรื่อง 

 

ผูจัดงาน 

ฝายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ (สพร.) 

สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) 

 

องคกรรวมจัด  

1. กระทรวงวัฒนธรรม (-อยูระหวางการประสานงาน-) 

2. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

5. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

7. ศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลปในองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

8. องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดองคความรูเกี่ยวกับการทํางานดานการศึกษาในพิพิธภัณฑ 

2. เกิดการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในพิพิธภัณฑ 

3. เกิดการแลกเปล่ียนระหวางผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในพิพิธภัณฑและนกัการศึกษาในระบบ

การศึกษาหลัก 

4. เกิดการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานดานการศึกษาในพิพิธภัณฑไทยและ

ประเทศเพื่อนบาน 

 

 
 



 
 

การรับบทคัดยอ 

ประเด็นที่ใหความสนใจในการสํารวจ ถกเถียง และแบงปนประสบการณ มีดังตอไปนี้  

 

I งานการศึกษาของพิพิธภัณฑและความเช่ือมโยงกับระบบการศึกษาหลัก  

วาดวยความเช่ือมโยงระหวางระบบการศึกษาหลักและพิพิธภัณฑในระดับตางๆ  

-การจัดการเรียนรูในพิพิธภัณฑใหสอดรับกับหลักสูตรการศึกษา 

-การทํางานรวมกันระหวางนักการศึกษาและคร ู

-การใชพิพิธภัณฑเปนส่ือเพื่อการเรียนรูในระบบการศึกษา 

-การจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ในชวงวัยตาง ๆ  

-การจัดการเรียนรูใหพิพิธภัณฑใหเปนทางเลือกของระบบการศึกษา 

 
II พิพิธภัณฑในฐานะการศึกษานอกระบบ (non formal education, life-long learning) และแหลงเรียนรูตาม

อัธยาศัย 

ในฐานะแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย/แหลงเรียนรูตลอดชีวิต พิพิธภัณฑสามารถจัดการเรียนรู หรือรวมเรียนรูกับ

สังคมไดอยางไร 

-การจัดการเรียนรูนอกระบบผานพิพิธภัณฑ 

-การสรางการเรียนรูระหวางพิพิธภัณฑและชุมชนลักษณะตาง ๆ  

-ขอจํากัดและการสงเสริมศักยภาพของพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูนอกระบบสําหรับคนกลุมตางๆ 

-พิพิธภัณฑและการสรางการเรียนรูใหกลุมครอบครัว เด็ก วัยรุน ผูสูงวัย 

-พิพิธภัณฑและการเขาถึงกลุมคนที่เขาไมถึงพิพิธภัณฑ เชน ผูอพยพ คนชายขอบ คนดอยโอกาส  

-การสรางการเรียนรูใหผูที่มีขอจํากัดทางกายภาพ  

 

III การวิจัยและพัฒนา 

การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใหม ๆ ของพิพิธภัณฑ สามารถทําไดในรปูแบบใดบาง  

-การออกแบบโปรแกรมการเรียนรูในพิพิธภัณฑ 

-การวัดผลการเรียนรูในพิพิธภัณฑ 

-การวิจัยผูชม/การวิจัยโปรแกรมการศึกษา  

 

IV บุคลากรดานการศึกษากับงานพิพิธภัณฑ 

สํารวจความสัมพนัธระหวางบุคลากรที่ทํางานดานการศึกษา ทั้งในพิพิธภัณฑเอง และระหวางพิพิธภัณฑกับ

องคประกอบอ่ืน ๆ ในสังคม 

-บทบาทครูกับงานพิพิธภัณฑ 

-บทบาท/ การทํางานของนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ 

-ภัณฑารักษกับนักการศึกษา 

 

 



 
 

V พิพิธภัณฑและการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคม 

พิพิธภัณฑสามารถเปนพลังขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงสังคมไดอยางไรบาง 

-การสรางพลังรวมระหวางพิพิธภัณฑและชุมชนตาง ๆ 

-การสรางการเรียนรูใน “คุณคา” ตาง ๆ เชน ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเทาเทียม   ความดี 

ความงาม ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ฯลฯ 

 

VI การใชส่ือเพื่อการเรียนรู 

วาดวยแนวคิดและประสิทธิภาพในการใชส่ือชนิดตาง ๆ เพื่อการเรียนรูในพิพิธภัณฑ/นิทรรศการ เชน  

 -วัตถุจัดแสดง 

 -ดิจิทัล  

 -เกม  

 -ละคร  

 -ส่ือเรียนรูที่จับตองได  

 -ภาพยนตร  

 -ส่ิงพิมพ  

 -ส่ือปฏิสัมพันธ (interactive media) 

 -ส่ือออนไลน 

 

กําหนดการ 

สงบทคัดยอภาษาไทยในรูปแบบไฟล Microsoft Word ความยาวไมเกิน 2 หนา รูปแบบอักษร Cordia New 

ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้ 

 -บทคัดยอประกอบดวย ช่ือหัวขอ, จุดประสงคการวิจัย, วิธีการศึกษา พรอมผลและบทสรุป (ถาม)ี 

 -ช่ือผูเขียน ตําแหนง หนวยงานตนสังกัด หรือสถานศึกษา 

 -หมายเลขโทรศัพทติดตอและอีเมล 

 

 สงบทคัดยอมาที่ museumforum2017@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และจะ

ประกาศตอบรับบทคัดยอภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทางอีเมลและเว็บไซต ผูไดรับการพิจารณาคัดเลือก

เพื่อนําเสนอผลงาน ตองสงบทความขนาด 15-20 หนา/โครงรางการนําเสนอภายในวันที ่7 กรกฎาคม 2560 

ทั้งนี้ ตองเปนบทคัดยอและบทความที่เขียนขึ้นใหมและไมเคยเสนอหรือตีพิมพเผยแพรมากอน 

  -ปดรับบทคัดยอ     15 พฤษภาคม 2560 

  -ประกาศผลตอบรับบทคัดยอ   5   มิถุนายน 2560 

  -ประกาศกําหนดการประชุมฯ   5   กรกฎาคม 2560 

   และเปดลงทะเบียนเขารวมประชุม 

  -สงบทความ 15-20 หนา/ โครงรางการนําเสนอ 7   กรกฎาคม 2560 

  -การประชุมวิชาการ    2-3 สิงหาคม 2560 

 



 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
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