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กระบวนการจัดการนิทรรศการ 

“การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 

 

บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมา ความจำเป็น และความสำคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันหลักที่จัดประกวดศิลปกรรมระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง 

และยาวนาน เพื่อสนับสนุนวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยและเป็นพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของ 

ศิลปินไทยหลากหลายแขนง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการจัดการประกวดโครงการศิลปกรรม โดยมี

โครงการการประกวดดังน้ี การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน 

รุ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

ทุกปี 

ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหอศิลป์ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาเป็น

หน่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบและดำเน ินการเก ี ่ยวก ับการส ่งเสร ิมและเผยแพร ่ศ ิลปะร ่วมสมัย  

โดยเป็นสถาบันท่ีต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย บริการวิชาการทางด้าน 

ศิลปะแก่สังคม และเพื่อทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องพันธกิจทั้งในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ ที่มีหอศิลป์เป็นผู้ดำเนินงาน สอดคล้องกับบทบาทของหอศิลป์ในการส่งเสริมและ

เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย บริการวิชาการทางด้านศิลปะแก่สังคม และเพ่ือทำนุบำรุงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมให้

สอดคล้องพันธกิจท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

ดังที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการจัดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและ

รวมถึงการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์   

ซึ่งในระยะแรกผลงานในการแสดงศิลปกรรมดังกล่าวมีจำนวนชิ้นและรูปแบบไม่มากหรือไม่หลากหลาย 

มากนัก แต่ในยุคสมัยปัจจุบันรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้มีความหลากหลายแปรเปลี่ยนไป

ตามกระแสโลก ซึ่งทำให้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และ 

เมื ่อผลงานศิลปะมีความเปล่ียนแปลง การจัดการรูปแบบในการจัดนิทรรศการจึงย่อมมีการ

แปรเปลี่ยนด้วยเช่นกัน ที่กล่าวมาอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องการจัดนิทรรศการหลายทศวรรษ 

ที่ผ่านมา และยังอีกทั้งหน่วยงานยังไม่มีคู่มือในการการแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
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ฉะนั้นศาสตร์การจัดการนิทรรศการเพื่อบรรลุไปถึงเป้าหมายจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง

จัดการอย่างเป็นระบบ ในงานคู่มือนี้จึงเป็นการนำเสนอกระบวนการต่าง ๆ ของการจัดนิทรรศการมา

สังเคราะห์และวิเคราะห์เพื ่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัด

นิทรรศการซ่ึงระบุเจาะจงไปท่ีการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากความเป็นมา ความจำเป็น ความสำคัญ และปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ในฐานะผู้ดำรง 

ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำนิทรรศการ จนถึง

ควบคุมวางแผนและดูแลการผลิต จึงมีความมุ ่งมั ่น ทุ ่มเทและสนใจที ่จะเขียนคู ่มือเกี ่ยวกับ

กระบวนการจัดการนิทรรศการ“การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร” เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในการอธิบายกระบวนการปฏิบัติงานใน

คู่มือฉบับน้ี  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศาสตร์ของกระบวนการจัดการนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรม

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร” 

2. เพ่ือทำให้การจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเป็นมาตรฐานทัดเทียม

สากล 

3. เพื่อให้หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้ซึ่งคู่มือในการปฏิบัติงานคว้าด้วยเรื่อง 

การจัดการนิทรรศการ 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

1. มีศาสตร์ของการจัดการนิทรรศการว่าด้วยการแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2. การจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเป็นมาตรฐานทัดเทียมสากล 

3. หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้ซึ่งคู่มือในการปฏิบัติงานคว้าด้วยเรื่องการจัดการ 

นิทรรศการ 

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้แสดงให้เห็นขั้นตอนการทำนิทรรศการศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรซึ่งครอบคลุมการจัดนิทรรศการระดับชาติ 3 เวทีของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีลักษณะการ



3 

ดำเนินงานคล้ายคลึงกันและขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมือนกัน ได้แก่ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ทั้งน้ี ใน

คู่มือการปฏิบัติงานนี้จะยกตัวอย่างการดำเนินการจัดนิทรรศการจากนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ

เป็นหลัก เน่ืองจากมีรายละเอียดการดำเนินงานท่ีครบถ้วนท่ีสุด  

 

1.5     คำจำกัดความ 

 

มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอศิลป์ หมายความว่า หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการ หมายความว่า การแสดงผลงานศิลปะ หรือผลงานด้านต่าง ๆ  

ท่ีเปิดให้คนท่ัวไปเข้าชม 

การประกวดศิลปกรรม หมายความว่า การคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที ่มีคุณภาพมาก

ท ี ่ ส ุ ด  โดยทำการค ัด เล ือกและต ัดส ินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ  

นิทรรศการการประกวด

ศิลปกรรมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมายความว่า การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรม 

ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะ

เคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ 

การประกวดศิลปกรรม

แห่งชาติ 

หมายความว่า กิจกรรมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรม 

ในระดับชาติที ่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ี

ย ิ ่ งใหญ่และยาวนานท ี ่ส ุดของประเทศไทย  

โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดข้ึน

คร้ังแรกในปีพ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน 

การประกวดศิลปกรรม 

ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 

หมายความว่า กิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดต่อเน่ืองมา 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ

ไม่เกิน 25 ปีส่งผลงานศิลปกรรมเพื่อเข้าประกวด 

เพ่ือสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ของเยาวชนให้
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เกิดการพัฒนา ยกระดับความสามารถ ทักษะใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

การประกวดศิลปะ

เคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ 

หมายความว่า การประกวดที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529 

จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปีเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน

ศิลปะเครื ่องปั ้นดินเผา มีกำ ลังใจในการผลิต

เครื ่องปั ้นดินเผาที ่สะท้อนถึงแนวคิด และแรง

บ ันดาลใจ ผ ่านผลงานด ้วยร ูปแบบ เทคนิค 

ท ี ่หลากหลาย  และแสดงออกถ ึ งศ ักยภาพ 

และ เอกล ั กษณ ์ เ ฉพาะตน  โ ดยท ี ่ ส ม เ ด็ จ 

พระกน ิษฐาธ ิราชเจ ้า  กรมสมเด ็จพระเทพ

ร ัตนราชส ุดาฯ  สยามบรมราชก ุมาร ี เส ด็จ 

พระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  

และทรงผลงานเคร ื ่องปั ้นด ินเผาฝีพระหัตถ์ 

เป็นประจำ ทุกปีด้วย  

 

ตารางท่ี 1 คำจำกัดความ 

 



 
บทท่ี 2 

โครงสร้างองค์กร และบทบาทหนเท่ีความรับผิดชอบ 

 

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ 

ร่วมสมัย โดยเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย บริการวิชาการ 

ทางด้านศิลปะแก่สังคม และเพื่อทำนุบำรุงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องพันธกิจทั้งในระดับประเทศ 

และระดับนานาชาติ มีการดำเนินการสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ดังน้ี 

2.1 ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 

2.4 บทบาทหน้าท่ีของความรับผิดชอบ 

 

2.1 ประวัติความเป็นมาของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หอศิลป์มีพื้นที่ในส่วนของสำนักงานส่วนสำหรับจัดแสดงนิทรรศการรวมไปถึงส่วนต่าง ๆ  

โดยรอบ ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้องพระโรงตำหนักกลางและตำหนักพรรณรายโดยมหาวิทยาลัย

ศิลปากรได้ใช้พื้นที่วังท่าพระปรับปรุงเป็นหอศิลป์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมด 

ถูกจัดเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ส่วนจัดกิจกรรมวิชาการและศิลปะต่าง ๆ ร้านค้าศิลปะและ

สำนักงานหอศิลป์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เพิ่มพื้นที่จัดแสดงงานไปสู่วิทยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทร์จังหวัดนครปฐมเพื่อรองรับพันธกิจที่สอดคล้องไปกับแนวนโยบายของทางมหาวิทยาลัย 

และเพื่อเพิ่มโอกาสต่อบุคลากร มหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจในการแสดงออกทางศิลปะ รวมไปถึงรองรับ 

การให้บริการศิลปะแก่สังคมสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมให้ทัดเทียม

นานาชาติ โดยสร้างอาคารรองรับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ได้มาตรฐานภายใต้ช่ือ  

หอศิลป์สนามจันทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์และจัดแสดงศิลปกรรมในคลังสะสมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังโครงการศิลปะเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ 

ปัจจุบันหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งภายในประเทศ 

และนานาชาติ รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับองค์กร สถาบันและกลุ่มศิลปินต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และ 

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประกวดและจัดแสดงศิลปกรรมระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 
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แห่งชาติ นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย โดยเป็น

แหล่งข้อมูลด้านศิลปะ และมุ่งพัฒนาความร่วมมือในระดับสากลต่อไป 

 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ 

- แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
พันธกิจ 

- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เชื ่อมโยงชุมชนภายในและ

ภายนอกเข้าด้วยกัน 

- ให้บริการด้านวิชาการศิลปะแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างรากฐานการเรียนรู้ด้านศิลปะ 

และศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มผู้ชมทุกวัย 

- อนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่คุณค่าและองค์ความรู ้ของผลงานศิลปกรรมสะสม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- สร้างองค์กรท่ีมีการจัดการศิลปะท่ีมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ค่านิยม 

A  art-appreciation มีความรักในศิลปะ เห็นคุณค่า อนุรักษ์สืบสาน และเผยแพร่ 

R  relationship มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคคลให้ความร่วมมือ

และช่วยเหลือกัน 

T  teamwork ทำงานเป็นทีม สามัคคีมีส่วนร่วมในการดำ เนินงานทุกฝ่าย 

C  contemporary เท่าทันปัจจุบันท้ังข้อมูลและการดำ เนินงาน ทันต่อยุคสมัย 

E  engagement เช่ือมโยงกับสังคมและชุมชนในระดับต่าง ๆ 

N  network สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ พันธมิตรในการทำ งานท้ัง

ภายในและภายนอก 

T  technology นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเช ื ่อมโยงกับสังคมและการ

ปฏิบัติงาน 

R  responsibility รับผิดชอบต่อสังคมในด้านการดำ เนินงาน และเผยแพร่องค์

ความรู้ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม 

E  edutainment ให้การศึกษา สาระ และความรู ้อย่างเพลิดเพลิน เรียนรู้

อย่างสนุกสนาน 
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2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
2.3.1 โครงสร้างการบริหารองค์กร 

 

โครงสร้างองค์กร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงโครงสร้างองค์กร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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2.3.2 โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร 
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2.4 บทบาทหน้าท่ีของความรับผิดชอบ 
ภารกิจของงานในหอศิลป์ 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หอศิลป์วังท่าพระ และคลังสะสม 

หอศิลป์สนามจันทร์ รักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรในมิติ

ต่าง ๆ ให้เป็นท่ี รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ 

- เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการศิลปะแขนงต่าง ๆ แก่สังคมและชุมชนของประเทศ 
โดยบูรณาการความรู้ด้านศิลปะในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้บริการวิชาการศิลปะท่ี ตอบสนองความต้องการ 

ของผู ้รับบริการที่หลากหลาย ให้บริการวิชาการศิลปะออกไปสู่พื ้นที ่ชุมชนต่าง ๆ เพื ่อส่งเสริม 

การเรียนรู้ให้แก่ สังคม ให้บริการวิชาการผ่านสื่อทันสมัย รูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

- เป็นองค์กรที ่มีการจัดการศิลปะที ่มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที ่ยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศิลปะ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  

ให้ทัดเทียม มาตรฐานสากล สร้างรูปแบบการบริการด้านการจัดการศิลปะ และการอบรมให้ความรู้

ด้านการจัดการศิลปะ เพ่ือสร้างบุคลากรเฉพาะทาง 

- เป็นองค์กรที ่มีระบบการบริหารจัดการดำเนินงานและให้บริการที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการบริหารงานและการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว  

ตรวจสอบได้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาบุคลากรตามสายงานเพื่อประสิทธิภาพในการ

ทำงานและให้บริการ แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อรองรับการดำเนินงาน 

ท่ีย่ังยืนของหน่วยงาน 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ   

- จัดทำนิทรรศการ/ภัณฑารักษ์ 

- ออกแบบนิทรรศการ 

- รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผล 

- จัดเก็บและดูแลระบบของผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

- จัดทำบทความนำชมผลงานศิลปะในการประกวดมหาวิทยาลัยศิลปากร ตีพิมพ์ควบคู่ 

ไปกับสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติและการแสดงศิลปกรรมของศิลปินรุ่นเยาว์ 

- ในบริการด้านศิลปะและข้อมูลกับหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 



 
บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการจัดการนิทรรศการ“การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร” ฝ่ายงาน

นิทรรศการ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องดังน้ี 

 

3.1 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หรือแนวทางปฏิบัติ หรือ แนวคิดทฤษฎี 

3.1.1 ทฤษฎีการจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ 

“หอศิลป์” หรือ “หอศิลปะ” เป็นสถาบันซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการเผยแพร่งาน

ศิลปะสู่สาธารณชน มีลักษณะการดำเนินงานใกล้เคียงกับ “พิพิธภัณฑสถาน” (Geoffrey, 1991: 3) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ” (Museum of Art) พิพิธภัณฑสถานศิลปะร่วมสมัย 

(Gallery of Contemporary Art) และพิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 

(University Museum) บางแห่ง 

เดคคีย์ (Dickey, 1976: 397) ได้ให้ความหมายของ “หอศิลปะ” ว่า “หอศิลปะ”  

ได้แก่ อาคารหรือห้องที่มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะสู่สาธารณชนและมักมีความหมายที่แทนได้

ด้วย ลักษณะของพิพิธภัณฑสถาน 

จากการพิจารณานิยามความหมาย ลักษณะการดำเนินงานตลอดจนภาระหน้าท่ี 

ของหอศิลปะโดยเปรียบเทียบจากแนวคิดทางพิพิธภัณฑสถานวิทยาและเทคนิคการจัดพิพิธภัณฑสถาน 

แสดงให้เห็นว่า “หอศิลปะ” เป็นสถาบันซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมและดำเนินการเกี่ยวกับงานศิลปะ 

โดยมีหน้าท่ีหลักในการจัดหา บันทึกหลักฐาน สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัยและนำเสนองานศิลปะเพ่ือสร้าง 

ความเพลิดเพลินใจและให้ความรู้เก่ียวกับศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในสังคม 

งานด้านการจัดแสดง บริการด้านการจัดแสดงที่สำคัญของหอศิลปะ ได้แก่ การจัด 

นิทรรศการศิลปะ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการ นิทรรศการหมุนเวียน และ นิทรรศการสัญจร  

เป็นต้น งานด้านการจัดแสดงศิลปะยังเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน การสงวน รักษาและการบริหาร 

คลังวัตถุอีกด้วย (Geoffrey, 1991: 27-28) การจัดแสดงศิลปะ นับเป็นภาระหน้าที ่อันสำคัญของ 

หอศิลปะ เพราะถึงแม้ว่าหอศิลปะจะมีงานศิลปะที่ล้ำค่าอย่างมากมาย แต่หากไม่รู้จักวิธีการจัดแสดง

อย่างมีคุณภาพการดำเนินงานของหอศิลปะก็ไม่อาจประสบผลสำเร็จหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูง

ได้ การจัดแสดงศิลปะที่ดีเกิดขึ้นจากความรู้ในผลงานที่จัดแสดง ทั้งยังต้องอยู่ในระเบียบและสามารถ

เร้าความสนใจของผู้เข้าชม สร้างความสะดุดตาและก่อให้เกิดความต้องการที่จะชมผลงานที่จะแสดง
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ด้วย ทั้งนี้การจัดแสดงศิลปะยังต้องใช้ความรู้ทางธรรมชาติและจิตรวิทยาในการออกแบบอาศัย 

ความชำนาญในการจัดแสดงงานศิลปะลักษณะต่าง ๆ มีเทคนิคในการจัดห้องจัดแสดงและรู้จักการใช้

สีทางศิลปะ อันประกอบด้วยตู้จัดแสดงและผนังห้องจัดแสดง เป็นต้น (นิคม มูสิกะคามะ, กุลพันธาดา 

จันทร์โพธ์ิศรี และมณีรัตน์ ท้วมเจริญ, 2521) 

 

3.1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้เข้าชมงานศิลปะ 

ผู ้เข้าชมหอศิลปะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินงานของหอศิลปะทังในด้าน 

การกำหนดลักษณะงานบริการของหอศิลปะ และด้านการสนับสนุนกิจการของหอศิลปะ ผู้เข้าชมหอ

ศิลปะเป็น กลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายและมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจศิลปะท่ีแตกต่างกันไป 

3.1.2.1 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าชม 

ในการเข ้าชมหอศิลปะจำเป็นต้องอาศัยความร ู ้ความเข ้าใจที ่ ดี  

เพื ่อการเข้าชมหอศิลปะอย่างได้ประโยชน์และมีคุณภาพ ความรู ้ความเข้าใจอันดีในการเข้าชม 

หอศิลปะของผู้เข้าชม เกิดขึ้นจากองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ คุณภาพของผู้เข้าชมหอศิลปะ 

และคุณภาพของหอศิลปะ 

1) คุณภาพของผู้เข้าชม 

ผู้ชมงานศิลปะ หรือผู้เสพงานศิลปะที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจในงานศิลปะและผู้สร้างงานศิลปะ ความรู้ของผู้ชมงานศิลปะเกิดข้ึนจากองค์ประกอบดังน้ี 

1.1) มีความรู้ความเข้าใจ 

ผู้ชมงานศิลปะจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้สร้าง

งานศิลปะหรือศิลปิน สามารถมองเห็นเจตนารมณ์ของศิลปิน เข้าใจปรัชญาตลอดจนที่มาของงานและ

ความคิดรวมทั้งเข้าใจวิธีการสร้างงานและวิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบที่ใช้แทนอารมณ์ความรู้สึกและ

แทนความสามารถของศิลปิน 

1.2) มีการติดตาม 

ผู้ชมงานศิลปะควรจะต้องมีการติดตามเคลื่อนไหวของศิลปิน 

และงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง 

1.3) มีความแจ่มชัดในการรับรู้ 

ผู้ชมงานศิลปะจะต้องมีความแจ่มชัดในการรับรู้ในสิ่งท่ีศิลปิน 

แสดงออก นั่นคือ มีความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน ตลอดจนสามารถรับรู้ความจริงใจ 

ของศิลปินท่ีมีต่องาน  
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1.4) มีการยอมรับและการเปิดใจ 

ผู้ชมงานศิลปะจะต้องมีการยอมรับและรู้จักการชมงานศิลปะ 

อย่างเปิดใจรวมท้ังรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีหลักเกณฑ์ 

2) คุณภาพของหอศิลปะ 

หอศิลปะมีหน้าท่ีโดยตรงในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้า

ชมหอศิลปะด้วยบริการด้านการจัดแสดงและด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับ

ลักษณะและความต้องการของผู้เข้าชมแต่ละกลุ่ม ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

2.1) ลักษณะแรก เป็นแนวทางการจัดแสดงและการให้ความรู้ 

ในแบบที่เข้าใจได้ง่าย ด้วยการใช้สีประกอบการจัดแสดง เพื่อสร้างความตื่นเต้นและความน่าสนใจ 

แนวทางเช่นน้ีเหมาะกับกลุ่มผู้เข้าชมท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

2.2) ลักษณะที่สอง เป็นแนวทางการจัดแสดงและการให้ความรู้ 

ด้วยการเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ประกอบกับการใช้อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม เพื่อทำให้ 

ผู้เข้าชมได้เห็นคุณค่าอย่างแท้จริงและมีความเข้าใจในผลงานที่จัดแสดง รวมทั้งมีการใช้สีและ 

การออกแบบที่ดึงดูดความสนใจ ประกอบกับการใช้แสง คำบรรยายและป้ายประกอบที่มีข้อความ 

น่าสนใจ แนวทางเช่นน้ีเหมาะกับกลุ่มผู้เข้าชมท่ัวไป 

2.3) ลักษณะที่สาม เป็นแนวทางการจัดแสดงและการให้ความรู้ 

อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า การเปรียบเทียบและการวิจัย แนวทางเช่นนี ้เหมาะกับ 

กลุ่มผู้เข้าชมท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญและมีความรู้โดยเฉพาะ (ชะวัชชัย ภาติณธุ, 2532: 69-73) 

วิธีการที่ง่ายที่สุดและให้ประโยชน์อย่างสูงสำหรับงานบริการของหอ

ศิลปะด้านการจัดแสดงและการศึกษาก็คือ การจัดทำสูจิบัตรหรือคู ่มือนำชม (Guide Book or  

Catalogue) ซึ่งได้รับการออกแบบจัดทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ 

ผู้เข้าชมทุกกลุ่ม อาทิเช่น มีภาพประกอบเป็นรูปภาพสำคัญสำหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็ก มีการบรรจุ

ข้อมูลต่าง ๆเกี่ยวกับผลงานที่จัดแสดงและแบบแปลนของอาคารจัดแสดงสำหรับกลุ่มผู้ชมทั่วไป 

และมีการจัดพิมพ์บรรณานุกรมและแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็น

ผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะเป็นต้น (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 21) 

3.1.2.2 ประเภทของผู้เข้าชมงานหอศิลปะ 

ในทัศนะของผู้เช่ียวชาญการพิพิธภัณฑ์ขององค์การ UNESCO ผู้เช่ียวชาญ 

การพิพิธภัณฑ์ขององค์การ UNESCO ได้แบ่งชนิดของผู ้เข้าชมออกเป็น 3 กลุ ่ม ตามระดับทาง

ความคิดการศึกษาและรสนิยม (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 36-37) ดังน้ี  
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1) นักเรียน กลุ่มผู้ชมที่เป็นนักเรียนเป็นกลุ่มผู้ชมที่ต้องการความเพลิดเพลิน  

มีความพอใจกับการจัดแสดงในแบบง่าย ๆ เพื่อการเรียนรู้จดจำและค้นหาประสบการณ์และมักมี 

ความต่ืนเต้นในการเรียนรู้และสนใจความงามของวัตถุในห้องจัดแสดง  

2) ผู้เข้าชมทั่วไป กลุ่มผู้ชมทั่วไป ได้แก่ กลุ่มของผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งจัดเป็น 

กลุ่มผู ้ชมส่วนใหญ่ที ่สุด ผู้เข้าชมกลุ่มนี ้มีความต้องการคำแนะนำในด้านความสำคัญของวัตถุและ 

ความปรับใจในวัตถุที่จัดแสดง ตลอดจนต้องการคำอธิบายประกอบและการจัดแสดงตลอดจนต้องการ

คำอธิบายประกอบและการจัดแสดงท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุท่ีจัดแสดง  

3) ผู้สนใจพิเศษหรือผู้เช่ียวชาญกลุ่มผู้ชมท่ีเป็นผู้สนใจพิเศษหรือผู้เช่ียวชาญ  

เป็นกลุ่มผู้ชมที่มีความต้องการดูวัตถุที่จัดแสดงอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์ในทางศึกษาหรือ 

การค้นคว้าวิจัย 

ในทัศนะของพอตต์ (P.H.Pott) ได้เสนอความคิดเห็นเรื่องประเภทของ 

ผู้เข้าชมในคราวประชุมกิจการพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2506  

ด้วยการแบ่งประเภทของผู้เข้าชมตามลักษณะและรสนิยม (นิคม มูสิกะคามะ และคณะ, 2521: 37-38)  

ดังน้ี 

1) ผู้เข้าชมเพื่อความเพลิดเพลิน (Romantic Approach) เป็นกลุ่มผู้เข้าชม 

ท่ีชอบการท่องเที่ยวและแสวงหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ผู้เข้าชมกลุ่มน้ี ต้องการได้รับความเพลิดเพลิน

จากการเข้าชมวัตถุท่ีจัดแสดง 

2) ผู ้ เข ้าชมเพื ่อสุนทรียภาพและความงาม (Aesthetic Approach)  

เป็นกลุ่มผู้เข้าชมท่ีส่วนมากเคยมาเข้าชมแล้วและรู้คุณค่าความงามและความสำคัญของวัตถุท่ีจัดแสดง

และการจัดแสดง 

3) ผู ้เข้าชมเพื ่อการค้นคว้า (Intellectual Approach) เป็นกลุ ่มคนท่ี

สนใจพิจารณาวัตถุที่แสดง เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการหรือเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการศึกษา

ค้นคว้า 

3.1.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในหอศิลป์ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้เข้าชมงานและยังมีผลต่อ 

เจ้าหน้าที่ภายในหอศิลป์ รวมทั้งมีผลต่อผลงานและชิ้นงานที่จัดแสดงด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพที่มีผลต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในหอศิลป์ที่สำคัญมี 4 ส่วนคือ สภาพอากาศ

อุณหภูมิ แสง สีและเสียง  



14 

3.1.3.1 สภาวะแวดล้อมและอุณหภูมิ ท่ีมีผลกระทบต่องานศิลปะและผู้ใช้งานอากาศและอุณหภูมิ

จัดเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมักจะถูกละเลยในการออกแบบให้เหมาะสม การจัดการเร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของมนุษย์กับลักษณะของข้อจำกัดของส่ิงจัดแสดง เป็นเร่ืองท่ี

ละเอียดอ่อน บางคร้ังก็มีการจัดการท่ีมากเกินไป จากความต้องการซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองพลังงาน แต่

บางคร้ังก็จัดการน้อยเกินความต้องการของบุคคล ในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีลักษณะของ 

ความต้องการของบุคคลแตกต่างกันออกไป จำเป็นจะต้องศึกษาลักษณะของข้อจำกัดในเร่ืองอุณหภูมิ 

ของส่ิงจัดแสดงกับความต้องการภาวะความสบาย ในบรรยากาศของบุคคลท่ีเข้าใช้พ้ืนท่ี เพ่ือหาค่ากลาง 

ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นอันตรายต่องานศิลปะท่ีจัดแสดง 

ท้ังน้ีภาวะอุณหภูมิความสบายของแต่ละช่วงฤดูยังมีความแตกต่างกันอีกด้วย ในประเทศแถบ

ตะวันออกโดยรวมน่าจะอยู่ท่ี 25 - 28 °C (Casser, 1994) 

3.1.3.2 ลักษณะของแสงท่ีมีผลกระทบต่องานศิลปะและผู้ใช้งาน 

1) ลักษณะของแสงภายในสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะ 

โดยทั่วไปแล้วการให้แสงสว่างในอาคารพิพิธภัณฑสถานก็เหมือนกับ

อาคารอื่น ๆยกเว้นแต่ห้องจัดแสดงเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ ปัญหาเรื่องแสงในห้อง 

จัดแสดงเป็นเรื ่องสำคัญที่จะต้องพิจารณา ในปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์มีชื ่อเรียกหลายแบบเช่น 

“Skylighted Museum” และ “Windowless Museum” ซึ่งเห็นได้ว่าแบบแรกใช้ระบบแสงธรรมชาติ 

และแบบหลังใช้ระบบแสงประดิษฐ์ (Hall, 1987) เรื ่องการใช้แสงสว่างเป็นเรื ่องของรสนิยมและ 

ความนิยมของ แต่ละยุคแต่ละสมัยด้วย ค.ศ. 1800 – 1900 คนไม่ค่อยนิยมแสงสว่างจ้าแต่นิยม 

แสงสลัว ๆ แม้ในสถานที ่ซ ึ ่งจัดแสดง ภาพเขียนก็มีแสงสลัว แต่ต่อมาพวกจิตรกร สกุลช่าง  

Impressionist เริ ่มนิยมการเล่นเงา เล่นสีแสง นิยมแสงสว่างและความสดใส โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในศตวรรษท่ี 20 เร่ือยมา ความนิยมของคนเริ ่มเปลี ่ยนมานิยมความสว่างไสวและความสดใส  

เมื่อความนิยมของคนเปลี่ยนแปลงไปพิพิธภัณฑ์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สาขา

วิทยาศาสตร์นิยมแบบ Windowless และใช้แสงสว่างประดิษฐ์ทั้งอาคาร ในขณะที่พิพิธภัณฑ์สาขา

ศิลปะยังนิยมแสงธรรมชาติอยู่ แต่โดยทั่วไปแล้วก็ใช้แสงประสม คือทั้งแสงธรรมชาติและประดิษฐ์ 

นอกจากนี้ความนิยมในเรื่องทิศทางของแสงก็เปลี่ยนไปด้วยในสมัยก่อนนิยมแสงสว่างธรรมชาติ 

ที่มาจากทิศเหนือแต่ปัจจุบันนิยมแสงที่มาจากทิศใต้แสงสว่างภายนอกอาคารเป็นส่วนสำคัญเพราะ

สามารถเน้นให้เห็นว่าอาคารดังกล่าวนี้เป็นอาคารประเภทใด ในฐานะที่เป็นการอำนวยความสะดวก

แก่ชุมนุมชนที่สำคัญ นอกจากนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยและให้ความ

ปลอดภัยแก่ชุมนุมชนท่ีอยู่นอกอาคาร  
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2) ประเภทของแสงสว่าง 

จากการศึกษาเรื่องการควบคุมระบบสภาพแวดล้อมกายภาพในการจัด

แสดงของคาเซาว์ (Cassar, 1994) ได้แบ่งประเภทของของแสงแต่ละชนิด ดังน้ี 

2.1) แสงสว่างตามธรรมชาติ Daylight การศึกษาในอดีตแสงธรรมชาติ 

เป็นแสงที่เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดแสดงโดยเฉพาะการจัดแสดงงานศิลปะ เพราะแสงธรรมชาติ 

ให้ปริมาตรที่นุ่มนวลและไม่เปลี่ยนแปลงสีของวัตถุ แต่แสงธรรมชาติไม่สามารถควบคุมปริมาณความ

เข้มของแสงและแสงไม่มีความคงท่ี แสงธรรมชาติเปล่ียนไปตามฤดูกาล ตามทิศและตามธรรมชาติของ

อากาศ แสงจากทิศต่าง ๆ ก็ไม่เหมือนกันแสงจากทิศเหนือมีสีน้ำเงินมาก เยือกเย็น เหมาะสำหรับ

ภาพเขียน ส่วนแสงจากทิศใต้ มีสีเหลือง และแดงมากกว่าเหมาะสำหรับงานประติมากรรม  

แต่การศึกษาในปัจจุบันมีการวิจัยพบว่าในแสงธรรมชาติมีรังสี UV ซึ่งมีอันตรายต่อสีของภาพเขียน

และยังพบว่ามีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมภาพเขียนเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป 

ผู้ชมจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ความไม่สามารถควบคุมปริมาณความเข้มของแสงธรรมชาติน้ัน 

มีผลทำให้การเห็นสีของภาพเพ้ียนไป 

2.2) แสงสะท้อน แสงที่เกิดจากการสะท้อนภายในพื้นท่ี อาจมาจาก 

ผลกระทบของแสงกับผนัง แสงกับพื้นและแสงกับวัสดุที่ใช้ในการออกแบบตกแต่งภายใน การควบคุม 

แสงธรรมชาติไม่ให้มีผลกระทบกับส่ิงต่าง ๆ ภายในและผลกระทบกับผู้ชมเป็นเร่ืองท่ียากมาก 

2.3) แสงสว่างประดิษฐ์ แสงไฟฟ้าธรรมดาและแสง Fluorescent  

แสงไฟฟ้าโดยท่ัวไปมีความร้อนและสีแดงย่ิงกว่าแสงธรรมชาติ ส่วนแสง Fluorescent น้ันใกล้เคียงกับ

แสงธรรมชาติมาก ในปัจจุบันมี Day Light Fluorescent ซึ่งนับว่าดีที่สุดสำหรับแสงสว่างประดิษฐ์

การใช้แสงสว่างประดิษฐ์ในพิพิธภัณฑสถานได้มี วิธีการหลายอย่าง เช่นใช้ไฟติดไว้บนเพดานแทนแสง 

ธรรมชาติแต่ดีกว่าเพราะแสงคงท่ี และอาจสามารถใช้ Spot Light ส่องตรงไปยังวัสดุต้องการให้แสง

สว่าง แผงรูปภาพ ภาพเขียนและงานประติมากรรมอื่น ในสหรัฐอเมริกามีการใช้ท่ี METROPOLITAN 

MUSEUM ใน New York ใช้ไฟฟ้าติดไว้ที่ข้างนอกส่องผ่านหน้าต่างที่ทึบที่แสงผ่านได้ ผลสะท้อน

ในทางเสื่อมของแสงอัลตราไวโอเลตในแสงไฟฟ้าที่มีต่อวัสดุ เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งหาทางแก้ไขลดความ

เสื่อมลงได้ มีกระจกโปร่งแสงมากมายที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างกระจกฝ้าวางไว้ใต้แสงหรือติดกับ

หลอดไฟฟ้าเพ่ือดูดแสงอัลตราไวโอเลตท่ีเป็นอันตรายน้ี 

2.4) แสงประสม การจัดแสงภายในโดยใช้แสงธรรมชาติ (Day Light) 

ผสมผสานกับแสงประดิษฐ์ (Electric Light) คือในช่วงเวลากลางวันใช้แสงธรรมชาติ ส่วนเวลากลางคืน 

ใช้แสงประดิษฐ์และเลือกใช้แสงธรรมชาติในพื้นที่โดยรวม พื้นที่ทางเดิน เพราะสร้างบรรยากาศให้เกิด 

ความนุ่มนวล เลือกใช้แสงประดิษฐ์ในพื้นที่ต้องการเน้นเฉพาะเจาะจงและสามมารถควบคุมรูปแบบ

และความเข้มของแสงได้ 
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3) ข้อคำนึงเก่ียวกับการให้แสงสว่าง 

3.1 ต้องรู้จักชนิดของแสงที่นำมาใช้ภายในอาคารว่าเป็นแสงแบบใด 

เช่น ชนิดของแสงสว่าง นั้นเป็นแสงสว่างธรรมชาติ แสงสว่างประดิษฐ์ แสงสว่างประสมระหว่าง

ธรรมชาติและประดิษฐ์ 

3.2 ต้องรู้จักคุณสมบัติของแสงสว่าง เช่น แสงสว่างธรรมชาติก่อให้เกิด 

บรรยากาศตามธรรมชาติและความรู้สึกมีชีวิตจิตใจแต่แสงธรรมชาตินั้นบังคับไม่ได้ ส่วนแสงสว่าง

ประดิษฐ์ เป็นแสงคงที่ชวนให้เบื่อ แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และคุณภาพคงท่ี จากการค้นคว้าวิจัยหา

ความแตกต่างของ Fluorescent Spectrum ช้ีให้เห็นว่าสามารถทำให้วัดขนาดหรือปริมาณขนาดของ

ห้องได้ วัตสัน และเดน่ี (Wastson & Dayne, 1968) พบว่า “แสงเย็นซึ่งมีสีฟ้าสามารถทำให้ห้องรู้สึก

ว่ามีขนาดกว้างข้ึน ในขณะท่ีแสง fluorescent ท่ีมีสีแดงจะทำให้มีความรู้สึกว่าห้องมีขนาดเล็กลง” 

3.3 การกำหนดความแรงของแสงสว่าง ได้เคยทดลองกับพิพิธภัณฑ์

ต่าง ๆ แต่ก็ไม่สามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าของชนิดใดต้องการแสงสว่างเท่าไรนอกจากนั้นในสภาพ

ภูมิศาสตร์ของแต่ละแห่งก็ต่างกัน เช่น ที่ลอนดอนแสงสว่างในอาคารต้องการประมาณ 6 - 7 %  

ของแสงภายนอก แต่ที่สเปนต้องการเพียง 2 % เท่านั้น เป็นต้น แต่โดยหลักเกณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์

ต้องการแสงสว่างเพียงให้เห็นแสงต่าง ๆ ชัดเจน แต่ไม่จ้าจนตาพล่า คือ ต้องการแสงที่อ่อนนุ่ม  

(Casser, 1994) 

3.4 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากแสงสว่าง ตามธรรมชาติของแสงสว่างอาจทำ

ให้ตาพล่าเกิดเงาสะท้อน ฉะนั้นในด้านเทคนิคต้องระวังและแก้ปัญหาในเรื่องแสงสะท้อน และแสง

สว่างในระดับสายตาท่ีทำให้ตาพร่า 

3.5 การตกกระทบของแสงสว่าง วัตถุที่จัดตั้งแสดงบางชนิดจะมีคุณค่า

หรือเสียความงามไปขึ ้นอยู ่ก ับการให้แสงสว่างเช่น สำหรับการจัดแสดงงานประติมากรรม  

การตกกระทบของแสงอยู่ระหว่าง 0 - 45 องศา ส่วนการจัดแสดงงานจิตรกรรม การตกกระทบของ

แสงอยู่ระหว่าง 45 - 70 องศา เป็นต้น 

3.6 ทางเดินของแสงสว่าง ไม่ว่าจะใช้แสงธรรมชาติ หรือแสงประดิษฐ์ 

ก็ตามต้องคำนึงถึงทิศทาง หรือทางเดินของแสงในการจัดแสดง ทางเดินของแสงจะต้องเดินมาที่วัตถุ

ไม่ใช่แสงส่องมาที่คนดูหรือที่พื้นห้อง และแสงสว่างจะต้องกระจายทั่วไปถึงพื้นห้องด้วย บางแห่งใช้

แสงสว่างธรรมชาติสำหรับความสว่างของห้องและใช้แสงสว่างประดิษฐ์พุ่งไปท่ีวัตถุ เป็นต้น 

4) การจัดแสงภายในพ้ืนท่ีจัดแสดงงานศิลปะมี 3 ประเภท 

4.1 แสงธรรมชาติ เป็นแสงที่นิยมนำมาใช้ในการจัดแสดงงานศิลปะ

เพราะให้ความนุ ่มนวลและให้สีจริงตามธรรมชาติไม่ผิดเพี ้ยน ข้อเสียของการใช้แสงธรรมชาติ  

คือไม่สามารถควบคุมความเข้มของแสง และมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ของธรรมชาติมากและรังสี UV ในแสงธรรมชาติยังเป็นตัวทำลายงานศิลปะด้วย 
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4.2 แสงประดิษฐ์ นิยมใช้แสง Fluorescent เพราะมีความใกล้เคียงกับ 

แสงธรรมชาติ และในปัจจุบันเลือกใช้แสง Day Light Fluorescent ใช้ติดบนหลังคาหรือผนังแทน

แสงธรรมชาติ ข้อดีคือสามารถควบคุมทิศทาง และปริมาณความเข้มของแสง 

4.3 แสงผสม คือการใช้แสงสว่างแบบธรรมชาติร่วมกับการใช้แสง

ประดิษฐ์ (Hall, 1987) 

การศึกษาถึงผลกระทบของแสงกับความรู้สึกของมนุษย์ที ่ม ีต่อ 

ภาวการณ์ตกอยู่ภายใต้แสงนั้น ๆ การศึกษาของคัตเทล (Cuttle, 1998) ได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์

ของการรับรู้บรรยากาศในแสงต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับความร้อน ความเย็นและส่งผลต่อระดับ

ความพึงพอใจในสถานท่ีน้ัน ซ่ึงแสงมีผลกระทบกับบุคคลทางด้านจิตใจด้วยไม่ใช่แค่เพียงการส่องสว่าง

การจัดแสงภายในองค์ประกอบพื้นที่ภายในสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ นอกจากจะมีความแตกต่างกัน

ในการใช้สอยพื้นที่แล้ว ยังมีผลต่อความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้พื้นที่นั้น ๆ ด้วยซึ่งจะมีผลกระทบต่อ

ตำแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบพื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งมีความสามารถในการรับแสงธรรมชาติและ

ติดต้ังแสงประดิษฐ์ท่ีแตกต่างกัน 

3.1.3.3 เสียงท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้งาน 

เส ียงเป็นองค์ประกอบที ่สำค ัญในการจัดการแสดง จัดนิทรรศการ  

การจัดแสดงบางประเภทใช้เทคนิคเกี่ยวกับเสียงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดแสดง การจัดแสดงบางประเภทต้องใช้เทคนิคด้านเสียงเพื่อสร้างบรรยากาศ  

สร้างอารมณ์ให้กับผู ้ชมแต่ในขณะเดียวกันการจัดแสดงบางประเภทเสียงกับการเป็นผลกระทบ 

ที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางเสียง ก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนสมาธิของผู้ชมงานแสดง เกี่ยวกับ

การเกิดเสียงที ่ไม่พึงประสงค์นอกจากจะทำลายบรรยากาศแล้วยังก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม 

ท่ีไม่เหมาะสมกับการชมงานแสดงอีกด้วย (Garry, 1960) 

1) การเดินทางของคลื่นเสียง การโยนก้อนหินลงในน้ำนิ่ง และเกิดระลอก

คลื่นกลม ๆ กระจายไปรอบ ๆ จุดที่ก้อนหินตกนั้นเป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการเดินทางของคลื่นเสียง

ซึ่งจุดที่ก้อนหินกระทบน้ำนั้นเปรียบเทียบได้กับต้นเสียง ความเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ

ประมาณ 0 องศา จะมีความเร็วประมาณ 332.4 เมตร ต่อวินาทีทุก ๆ 1 องศา ที่อุณหภูมิสูงข้ึน  

ความเร็วของเสียงก็จะเพิ่มขึ้นทีละ 60 ชม. การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของเสียงที่มีผลกระทบกับ

สภาพแวดล้อม โดยศึกษาลักษณะของเสียงท่ีแตกต่างกัน (Garry, 1986) 

1.1 เสียงเบื้องหลัง เสียงเบื้องหลังเกิดจากเสียงซึ่งลอดมาจากภายนอก 

ห้องรวมท้ังเสียงซ่ึงเกิดข้ึนในห้องด้วย  
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1.2 เสียงสะท้อนกลับ ต่อเนื่องกันหลายครั้งหลายหน การสะท้อนกลับ 

ของเสียงเราเรียกเสียงที่เกิดขึ้นว่าเสียงต่อเนื่อง การควบคุมเสียงต่อเนื่องคือการกั้นเสียงให้จางลงไป

แม้ว่าจุดเสียงจะหยุดแล้ว ก็ยังมีเสียงสะท้อนชั่วระยะหนึ่ง เรียกว่า “เวลาของเสียงสะท้อนต่อเนื่อง”  

ห้องควรปราศจากจุดสะท้อน และจุดรวมเสียงสะท้อน และควรรวมเสียงสะท้อน ซ่ึงทำให้เสียงรบกวน

ข้ึนเสียงสะท้อนอาจเกิดได้จากท่ีเพดานจากพ้ืนเกิดจากผนังและวัสดุท่ีนำมาใช้ในการตกแต่งภายใน 

1.3 การกระจายเสียงไปในที่ว่าง การเกิดเสียงและป้องกันเสียงก้อง  

เสียงสะท้อนเกิดจากต้นกำเนิดเสียงอยู่ห่างออกไปจากผนังออกไป 20 เมตรหรือ 65 ฟุต (Garry, 

1960) เสียงก้องเกิดจากการที่เสียงสะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างผนังคู่ขนานและผนังตรงข้ามหรือ

ผนังที่ผิวโค้งการป้องกันเสียงก้องจะต้องหลีกเลี่ยงการออกแบบผนังที่ขนานกัน จัดหาวัสดุดูดซึมเสียง

ให้มาใช้งาน จัดทำให้ผนังคู่ขนานนั้นมีการเจาะทะลุหรือเปลี่ยนลักษณะผิวผนังให้มีความลึกต่างกัน

วัสดุมีคุณสมบัติในการดูดกลืนเสียง วัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งชนิดต่าง ๆ จะมีคุณสมบัติ 

ในการดูดกลืนเสียงได้แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวความหนาตลอดจนความหนาแน่น

ของเนื้อวัสดุสำหรับวัสดุทั่วไป เช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน หน้าต่าง พื้นไม้ จะดูดเสียงได้น้อยมากวัสดุ 

ที่ช่วยในการดูดเสียงได้ดี ได้แก่ วัสดุตกแต่ง (ส่วนใหญ่) เช่น ม่าน พรม เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ภายในอาคาร 

เป็นต้นการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในจะต้องคำนึงถึงการควบคุมเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญ  

ท้ังเสียงก้องและเสียงสะท้อน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการชมงานศิลปะ 

3.1.3.4 ลักษณะของสีท่ีมีผลกระทบต่อการเข้าชมงาน 

จากรายงานการค้นคว้าของ ศาสตราจารย์ ฟาร์เมอร์กล่าวว่ามนุษย์ต้องใช้

พลังงาน ของร่างกาย ทางประสาท และจิตใจถึงร้อย 25 และประสารทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย์ ได้แก่  

ประสาทตา  มีการรับรู้สัมผัสร้อยละ 87  

ประสาทหู  มีการรับรู้สัมผัสร้อยละ 7  

ประสาทจมูก  มีการรับรู้สัมผัสร้อยละ 37  

ประสาทผิวหนัง  มีการรับรู้สัมผัสร้อยละ 1.5  

ประสาทล้ิน  มีการรับรู้สัมผัสร้อยละ 1 

สีจัดว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) อย่างหน่ึงท่ีมนุษย์สามารถ 

รับรู้ได้ทางตาสัมผัสและก่อให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ตื่นเต้น กระวนกระวาย สดชื่น เศร้าหมอง  

เฉื่อยชาเป็นต้น สีมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากในด้านจิตรวิทยา (Padgham, 1985) เพราะอาจเป็นเหตุให้

เกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้หลายอารมณ์สีสีหนึ่งอาจทำให้อาคารแลดูหนักหรือเบา ร้อนหรือเย็น  

ใกล้หรือไกล บางครั้งยังสามารถปิดบังส่วนที่น่าเกลียดของพื้นที่หรือเน้นส่วนที่งดงามของโครงสร้าง 

ได้อีกด้วยการมองเห็นสีมีความยุ่งยากในการทำความเข้าใจเรื่องการกระจายสีที่สามารถทำให้คนเรา

มองเห็นเป็นคุณสมบัติของสี แม้ว่าแสงจะมีความสำคัญต่อการมองเห็นสีของคนเราและมีผลทำให้ 
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สีต่าง ๆ มีค่าการสะท้อนสีที่เปลี่ยนแปลงไป การกระจายสีโดยธรรมชาติแล้วอยู่นอกเหนือความ 

ควบคุม (Garry, 1960) 

1) สีและผลกระทบจิตวิทยาของมนุษย์ (Padgham, 1985) ได้แยกสี 

ออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

- สีอบอุ ่นเป็นสีที ่มีช่วงคลื ่นยาว คือสีแดงและเหลืองหรือสีเขียว  

เชิงประกอบที ่มีสีทั ้งสองเจือปนอยู่ สีอบอุ ่น เมื ่อจ้องมองจะรู ้สึก เหมือนคลื ่นใกล้เข้ามาสีอุ่น  

(WARM COLOR) ได้แก่ สีเหลือง สีแสด สีแดง ทำให้เกิดความรู้สึกพิเศษ ก้าวร้าว คึกคัก ก่อให้เกิด

อารมณ์ ต่ืนเต้นเสมอ  

- สีเย็นเป็นสีที่มีช่วงคลื่นสั้น คือสีเขียวและสีน้ำเงินและสีเชิงประกอบ  

ที่มีทั้งสองเจือปนอยู่สีเย็นเมื่อจ้องมองจะรู้สึกเหมือนว่า เคลื่อนห่างออกไป สีเย็น เช่น สีฟ้า น้ำเงิน  

ท่ีทำให้รู้สึกถึงความสันโดษ ความน่ิงเฉยความสงบเงียบ 

2) ความรู้สึกของมนุษย์ต่อสีต่าง ๆ 
บิลมีเยอร์ พบว่า คนส่วนใหญ่มักชอบสีแดง ม่วง เขียว แสด และ 

เหลือง ผู้หญิง ๆ ส่วนใหญ่ชอบสีแดงและผู้ชายส่วนใหญ่ชอบสีน้ำเงิน ผู้หญิงจะมีความรู้สึกสีต่าง ๆ  

ได้เร็วกว่าผู้ชาย สีเป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อระบบประสาทและอารมณ์ของมนุษย์มาก ได้ทำการวิจัย

เกี่ยวกับจิตวิทยาสีซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนอย่างยิ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์ด้านความรู้สึกท่ีแตกต่างกันไป เช่น 

สีแดง อบอุ่นร้อนแรง กระตุ้นให้ตื่นตัว น่ากลัว สีส้มเร้าใจอบอุ่น ค่อนข้างร้อนแรงและบาดตา สีชมพู 

ร่าเริงบริสุทธิ ์ไร้เดียงสา สีเหลือง ร่าเริงเบิกบาน ปาดเปรื ่องและเกิดพละกำลังสีเขียวชุ ่มช่ืน  

กระปร้ีกระเปร่าสดช่ืนมีชีวิตชีวา สีน้ำเงิน สง่าผ่าเผย วังเวง สงบเงียบลึกซ้ึง เยือกเย็น สีม่วง สงบเงียบ 

หดหู่ เฉื่อยชาเมื่อยสายตา สีน้ำตาลอบอุ่น แห้งแล้ง มั่นคงและเศร้า สีเทา เงียบขรึม อ่อนโยนและ

เศร้าอิทธิพลของ สีมีต่อความรู้สึก (Garry, 1960 อ้างใน Billmeyer, 1981) 

3) การใช้สีภายในการจัดแสดงจะต้องรู้จักคุณสมบัติต่าง ๆ ของสี 
- คุณสมบัติของสีที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสี โดยไม่คำนึงถึง 

น้ำหนักอ่อนแก่และความเข้มของสีแบ่งออกเป็น Chromatic Colors คือ สีที่สามารถจำแนกออกเป็น  

สีเขียว แดง เหลือง และ Achromatic Colors คือ สี เช่น สีขาว เทา ดำ 

- ความสดหรือความหม่น คือ คุณสมบัติของสีที่เกี่ยวกับความสดหรือ  

ความหม่นของสีแต่ละตัว 

- น้ำหนักอ่อนแก่ คือ คุณสมบัติที่เกี่ยวกับน้ำหนักอ่อนแก่ เป็นค่าของสี 

ท่ีแตกต่างกัน 

- คุณสมบัติของสีด้านการสะท้อน น้ำหนักของสีในการมองเห็นน้ำหนัก 

ของสีแต่ละสีต่างกันขึ้นอยู่กับการสะท้อนสีอ่อนจะสะท้อนแสงสว่างได้มาก ในขณะที่สีเข้มจะดูด 

แสงสว่างมาก 
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4) ลักษณะทางสภาพแวดล้อมกายภาพท่ีมีผลกระทบต่อผู้ชมงานแสดง
ศิลปะภายในพ้ืนท่ีจัดแสดงงานศิลปะท่ีต้องคำนึงถึง ได้แก่ 

- สภาพอากาศและอุณหภูมิที ่เหมาะสมภายในสถานที ่จ ัดแสดง  

ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้ชมกับข้อจำกัดของงานศิลปะท่ีจัดแสดง 

- แสงสว่างภายในพ้ืนท่ีจัดงานศิลปะ การเลือกใช้แสงท่ีเหมาะสมจะ  

ช่วยให้การจัดแสดงประสบความสำเร็จมากขึ้น แสงนั้นจะต้องสามารถสร้างความสนใจและเร้าใจ 

ให้กับผู้ชมในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบรรยากาศที่ประทับใจให้เกิดขึ้นและแสงนั้นจะต้องไม่ทำลาย

งานศิลปะหรือมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายหรือเส่ือมสภาพ 

- เสียงที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะจะต้องไม่รบกวน หรือ 

ก่อให้เกิดภาวะท่ีอึดอัดต่อผู้ชมงานศิลปะ จะต้องมีการควบคุมการเกิดเสียงท่ีไม่พึงประสงค์ภายในพ้ืนท่ี 

- ลักษณะของการเลือกใช้สี ในการตกแต่งภายในหรือพื้นที่ที่จัดแสดง 

ภาพเช่นผนังหรือบอร์ด สีที่เลือกใช้นั้นจะต้องไม่เป็นสีที่รบกวนหรือมีการกระจายที่ส่งผลในทางลบต่อ 

การชมงานศิลปะ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการทำลายทัศนียภาพในการชมงานแสดงศิลปะ 

3.1.3.5 เทคนิคการจัดแสดงศิลปะของหอศิลปะ 

การจัดแสดงงานศิลปะของหอศิลปะเป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับการออกแบบเป็น 

อย่างดีทั้งนี้เพราะเป็นงานบริการของหอศิลปะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดแสดงงานศิลปะ 

ที่ดีมีคุณภาพเกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลายประการ ทั้งทางด้านเทคนิคการจัดแสดง งานศิลปะ 

ท่ีจัดแสดงรวมท้ังบุคลากรต่าง ๆ ท่ีดูแลและดำเนินการ 

เทคนิคท่ีสำคัญในการจัดแสดงงานศิลปะของหอศิลปะมีองค์ประกอบดังน้ี 

1) ผังห้องจัดแสดง (Generic Plans for Exhibit Area) 

ผังห้องจัดแสดงเป็นปัจจัยสำคัญต่อลักษณะการจัดแสดงงานศิลปะ

ภายในหอศิลปะผังของห้องจัดแสดงแบ่งออกได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของ

อาคารหอศิลปะ ได้แบ่งผังห้องจัดแสดงของหอศิลปะเป็น 6 ลักษณะดังน้ี (Geoffrey, 1991: 21-22) 

- ผังแบบ Open Plan ได้แก่ ผังที่มีลักษณะเป็นห้องกว้าง มีทิศทาง 

การเดินชมแบบอิสระ (Free Circulation) และมีทางเข้ากับทางออกเป็นทางเดียวกัน ผังดังกล่าว 

จะเหมาะกับการจัดเเสดงในลักษณะท่ัวไป  
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ภาพท่ี 3 ผังแบบ Open Plan  

 

- ผังแบบ Core and Satellites/ Enfilade ได้แก่ ผังที ่มีห้องหลัก 

อยู่ตรงกลาง และมีห้องย่อย ๆ หลายห้องรายล้อมและเชื่อมต่อกับห้องหลัก มีทิศทางการเดินชมแบบ 

อิสระ (Free Circulation) และแบบเดินชมจากห้องหลักแล้วแยกไปยังห้องย่อยแต่ละห้อง (Circulation  

Control Core to Specific Satellites) และมีทางเข้ากับทางออกเป็นทางเดียวกัน ผังดังกล่าวเหมาะ

สำหรับการจัดเเสดงนิทรรศการหลักในห้องกลาง และจัดนิทรรศการหมุนเวียนหรือนิทรรศการพิเศษ 

ในห้องย่อยต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ผังแบบ Core and Satellites/ Enfilade 
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- ผังแบบ Linear Procession ผังที ่มีห้องหลายห้องเรียงรายและ 

เชื่อมต่อกัน มีทิศทางการเดินชมแบบกำหนดได้ (Controlled Circulation) คือ การเดินชมจากห้องแรก 

ไปยังห้องสุดท้าย และมีทางเข้ากับทางออกไม่ใช่ทางเดียวกัน  ผังดังกล่าวเหมาะสำหรับการจัดเเสดง

ผลงานตามลำดับ หรือตามหัวข้อ เช่น ยุคสมัยของศิลปะ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ผังแบบ Linear Procession 

 

- ผังแบบ Loop ได้แก่ ผังที ่มีห้องเรียงรายต่อกันเป็นกลุ ่ม มีทิศ

ทางการเดินชมจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งจนครบ (Circulation Returns to Entrance) และมี

ทางเข้ากับทางออกเป็นทางเดียวกันกระจายไปยังห้องต่าง ๆ ผังแบบ ดังกล่าวเป็นผังที่เหมาะสำหรับ

นิทรรศการต้องการเล่าเรื่องราว มีลำดับเหตุการณ์หรือลำดับประเภทงานที่แสดง ผังดังกล่าวเหมาะ

สำหรับนิทรรศการเล่าเร่ืองราวท่ีมีลำดับเหตุการณ์เป็นลำดับ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ผังแบบ Loop   
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- ผังแบบ Complex ได้แก่ ผังท่ีมีห้องหลายห้องเรียงรายและเช่ือมต่อ

กันในหลายลักษณะ มีทิศทางการเดินชมขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของห้องต่าง ๆ และมีทางเข้ากับ

ทางออกเป็นทางเดียวกัน  ผังดังกล่าวเหมาะสำหรับการจัดเเสดงที่มีความซับซ้อน หรือการจัดเเสดง

หลายหัวข้อ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ผังแบบ Complex 

 

2) การจัดระยะและทิศทาง (Distance and Direction)   

พื้นที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ สามารถ

จำแนกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ พื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณโล่งกว้างและพื้นที่ภายในห้องจัดแสดง การจัด

แสดงงานศิลปะในแต่ละพ้ืนท่ีจัดแสดงมีองค์ประกอบสำคัญท่ีควรคำนึงถึงหลายประการ ดังน้ี 

- ขนาดของพื้นที่จัดแสดงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดแสดงในแต่
ละพื้นที่และมีความสัมพันธ์ต่อการกำหนดขนาดและจำนวนของงานที่นำมาจัดแสดง การจัดแสดงที่ดี

จึงควรคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างพื้นที่จัดแสดง งานศิลปะที่จัดแสดงและพื้นที่สำหรับการดูและ

การเดิน ชมของผู้เข้าชม 

- ระยะและตำแหน่งทิศทางพื ้นที ่ภายในหอศิลปะประกอบด้วย 
องค์ประกอบต่าง ๆ มากมายสำหรับให้บริการแก่ผู้เข้าชม การจัดระยะและตำแหน่งทิศทางในการจัด

แสดง ในการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสมนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยอำนวยประโยชน์และความสะดวกสบาย

ให้กับผู้เข้าชมหอศิลปะ การจัดระยะและตำแหน่งทิศทางในการจัดแสดงและในการให้ข้อมูลที่สำคัญ

ของหอศิลปะ มีดังน้ี การติดตั้งป้ายบอกทิศทางภายในหอศิลปะควรมีการติดตั้งให้สามารถมองเห็น 
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ได้อย่างชัดเจนตรงบริเวณท่ีเป็นจุดสำคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณทางเข้า บันได ทางแยก และทางเช่ือมต่อ

ระหว่างห้องและอาคารที่จัดแสดง เป็นต้น การให้ข้อมูลในป้ายบอกทิศทางประกอบด้วยข้อมูล 

ท่ีสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 การบอกทิศทางภายในหอศิลปะ ซึ่งนิยมแสดงด้วยลูกศร และ 

ควรจัดให้อยู่ด้านบนของป้ายเหนือระดับสายตา 

ส่วนท่ี 2 การให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งควรจัดให้อยู่ด้านล่างของ

ป้ายในระดับสายตาเพ่ือความสะดวกในการอ่านของผู้เข้าชมการติดต้ังป้ายอธิบายงานศิลปะงานศิลปะ

และป้ายอธิบายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีความสัมพันธ์ในการจัดแสดงศิลปะ การติดตั้งป้ายอธิบาย 

อย่างถูกต้องเหมาะสม คือ การติดตั้งโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับการจัดแสดงและขนาดของงานศิลปะ 

ท่ีจัดแสดงเป็นสำคัญ ดังน้ี 

ข้อท่ี 1 การติดตั ้งป้ายอธิบายงานศิลปะที ่ม ีขนาดเล็ก  

ในการดูงานศิลปะที่มีขนาดเล็ก ผู้เข้าชมมีระยะในการดูที่ค่อนข้างใกล้กับงานศิลปะที่จัดแสดง ดังน้ัน 

ป้ายอธิบายงานศิลปะท่ีมีขนาดเล็กจึงควรติดต้ังไว้ใกล้ ๆ กับงานศิลปะท่ีจัดแสดง 

ข้อท่ี 2 การติดตั ้งป้ายอธิบายงานศิลปะที ่มีขนาดใหญ่  

ในการดูงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่ ผู้เข้าชมมีระยะในการดูที่ค่อนข้างห่างจากงานศิลปะที่จัดแสดง 

ดังน้ัน ป้ายอธิบายงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่จึงควรติดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้เข้าชมสามารถดูประกอบกับงาน 

ศิลปะได้อย่างชัดเจนหรือห่างจากงานศิลปะที่จัดแสดงประมาณ 1.5 เท่าของขนาดของงานศิลปะ 

การติดตั้งป้ายที่มีความสำคัญการติดตั้งป้ายต่าง ๆ ภายในหอศิลปะเป็นช่องทางของการสื่อสารจาก

หอศิลปะไปยังผู้เข้าชมที่สะดวกช่องทางหนึ่ง การติดตั้งป้ายที่มีความสำคัญต่อการเข้าชมหอศิลปะ อาทิ  

ป้ายชื่อห้องจัดแสดงและป้ายชื่อนิทรรศการที่จัดแสดง ควร ติดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้เข้าชมสามารถ 

เห็นได้ชัดเจนและอยู ่ในตำแหน่งเหนือระดับสายตาการลำดับการให้ข้อมูลภายในหอศิลปะ 

มีความสัมพันธ์กับการเดินชมของผู้เข้าชม การเรียงลำดับการให้ข้อมูลที่เหมาะสมและสะดวกต่อ 

ผู้เข้าชมส่วนมากเป็นการเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา 

3) ฉากและแพงก้ัน 

ฉากและแผงกั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการจัดแสดง มีประโยชน์ 

ในการช่วยให้การออกแบบการจัดแสดงเป็นระเบียบ มีพื ้นที ่ใช้สอยอย่างเหมาะสมและดึงดูด 

ความสนใจของผู้เข้าชม และยังใช้สำหรับติดต้ังงานศิลปะท่ีมีลักษณะสองมิติ รวมท้ังแสดงข้อมูลต่าง ๆ 

ได้เป็นอย่างดี 

- ประเภทของฉากและแผงกั ้นฉากและแผงกั ้นที ่น ิยมใช้สำหรับ 

การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ แผงเดี่ยวมีขาตั้งบนพื้น แผงหลายแผงเป็นมุมเชื่อมต่อกัน  

แผงแขวนติดต้ังกับเพดาน แผงท่ี ติดต้ังกับพ้ืน เพดานและแผงท่ีเล่ือนไปมาด้านข้าง 
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- การติดตั้งฉากและแผงกั้นการติดต้ังฉากและแผงกั้นสำหรับการจัด

แสดงแบ่งออกได้หลายลักษณะแนวทางที่สำคัญในการออกแบบการติดตั้งฉากและแผงกั้น ได้แก่  

การติดตั้งแบบเป็นมุมฉากและแผงกั้นเชื่อมต่อกันเป็นมุมฉากเป็นแนวทางการติดตั้งที่สะดวกต่อ 

การออกแบบการจัดแสดงและช่วยสร้างความเป็นระเบียบให้กับการจัดแสดง การติดต้ังแบบไม่เป็นมุม

ฉากการติดตั้งฉากและแผงกั้นเชื่อมต่อกันแบบไม่เป็นมุมฉากเป็นแนวทางการติดตั้งที่มีความยืดหยุ่น 

ดึงดูดความสนใจ และสามารถปรับเปล่ียนได้เป็นหลายลักษณะ 

4) ทิศทางการเดินชม (Circulation) 

ทิศทางในการเดินชมของผู้เข้าชมหอศิลปะ เป็นทิศทางการเดินดูงาน

ศิลปะภายในแต่ละห้องจัดแสดง จากห้องจัดแสดงห้องหนึ่งไปยังห้องจัดแสดงอีกห้องหนึ่ง ทิศทางใน

การเดินชมขึ ้นอยู ่กับปัจจัยหลายประการ ประกอบด้วยลักษณะของผังห้องจัดแสดง ตำแหน่ง 

การจัดวางผลงานศิลปะท่ีมีความเด่น ทิศทางการเดินชมในห้องจัดแสดงลักษณะต่าง ๆ มีดังน้ี 

- ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นเดียวบริเวณกลางห้องโดยส่วนมากห้องที่มี 

การจัดแสดงงานชิ้นเดียวบริเวณกลางห้อง มักเป็นการจัดแสดงงานที่มาความสำคัญเป็นพิเศษ ดังน้ัน 

ผู้เข้าชมจึงมักใช้เวลาในการดูค่อนข้างมากและมีทิศทางการเดินชมเป็นการเดินชมโดยรอบงานท่ีแสดง 

- ห้องท่ีจัดแสดงงานเป็นกลุ่มบริเวณกลางห้อง ทิศทางการเดินชมห้อง

ที ่มีการจัดแสดงงานเป็นกลุ ่มบริเวณกลางห้องเป็นการเดินชมโดยรอบกลุ ่มของงานที ่จัดแสดง  

งานท่ีจัดแสดงเป็นกลุ่มมักเป็นงานท่ีมีความสัมพันธ์และลักษณะใกล้เคียงกัน 

- ห้องจัดแสดงงานกระจายทั่วห้องทิศทางการเดินชมห้องที่มีการจัด

แสดงงานกระจายอยู่ทั่วห้อง เป็นการเดินชมแบบอิสระผู้เข้าชมสามารถเดินชมงานต่าง ๆ ที่จัดแสดง

ตามความสนใจของแต่ละคน 

- ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านในสุดของห้องทิศทางการเดินชม

ห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านในสุดของห้องประกอบด้วยการเดินชมที่มุ่งเน้นความสนใจ 

ไปยังงานชิ้นพิเศษซึ่งจัดแสดงอยู่ด้านในสุดของห้องและการเดินชมงานอื่น ๆ ที่ร่วมจัดแสดงอยู่ 

ภายในห้อง 

- ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นบริเวณหน้าแผงกั้นทิศทาง 

การเดินชมห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นหน้าแผงกั้นประกอบด้วยการเดินชมงาน 

ช้ินพิเศษหลายช้ินและการเดินชมงานท่ีจัดแสดงบนแผงก้ันซ่ึงอยู่ใกล้กับงานช้ินพิเศษ 

- ห้องที ่จัดแสดงงานชิ ้นพิเศษหลายชิ ้นบริเวณทางเดินกลางห้อง  

ทิศทางการเดินชมห้องที่มีการจัดแสดงงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นบริเวณทางเดินกลางห้องประกอบด้วย

การเดินชมงานชิ้นพิเศษหลายชิ้นซึ่งจัดอยู่บริเวณทางเดินกลางห้องและการเดินชมงานที่จัดแสดงอยู่

ด้านข้างท้ังสองด้านระหว่างทางเดิน 
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- ห้องที่จัดแสดงงานในลักษณะกำหนดทิศทางการเดินชมห้องที่มีการ

จัดแสดงในลักษณะกำหนดทิศทางการเดินเป็นการเดินชมงานทั้งหมดที่จัดแสดงตามทิศทางที่กำหนด

ไว้ด้วยการใช้แผงก้ัน 

- ห้องท่ีจัดแสดงงานช้ินพิเศษอยู่ใกล้กับทางเดิน ประกอบด้วยการ

เดินชมงานช้ินพิเศษซ่ึงจัดแสดงใกล้กับทางเดินและการเดินชมอ่ืน ๆ ท่ีจัดแสอย่างเป็นสัดส่วนระหว่าง

แผงก้ัน 

- ห้องที่จัดแสดงงานชิ้นพิเศษอยู่ด้านหน้าและงานหลายชิ้นอยู่ด้านหลัง   

เป็นการเดินชมงานชิ้นพิเศษซึ่งจัดแสดงอยูด้านหน้าและการเลือกเดินชมงานอื่น ๆ ที่จัดแสดง 

อยู่ภายในห้อง  

- ห้องท่ีจัดแสดงงานช้ินพิเศษอยู่ด้านหน้าและด้านในสุดของห้อง  

ประกอบด้วยการเดินชมงานช้ินพิเศษซ่ึงจัดแสดงอยู่ด้านหน้และด้านในสุดของห้องและการเลือกเดิน

ชมงานอ่ืน ๆ ท่ีจัดแสดงอยู่ด้านข้างระหว่างทางเดินภายในห้อง 

5) แสงและการมองเห็น (Light and Sight) 

งานศิลปะที่จัดแสดงภายในหอศิลปะเป็นสิ่งที่ผู้เข้าชมสามารถชื่อชม

สัมผัสได้ด้วยการดูเป็นสำคัญดังนั้น การจัดแสดงงานศิลปะจึงมีความสัมพันธ์กับเรื่องของแสงและ 

การมองเห็น ซึ่งหอศิลปะต้องคำนึงถึงด้านที่เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสม ความสะดวกปลอดภัย  

การสงวนรักษางานศิลปะที ่จัดแสดงตลอดจนความสัมพันธ์สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ 

ของผู้เข้าชม 

- แสงสว่างภายในหอศิลปะนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ 

ผู้เข้าชมในการเข้าชมหอศิลปะแล้ว การออกแบบการจัดแสงที่ดียังสามารถดึงดูดความสนใจของ 

ผู้เข้าชมเพิ่งเสน่ห์ชวนมองและชี้นำทิศทางในการเดินชมของผู้เข้าชมได้อย่างเร้าความสนใจแนวทาง 

เบื้องต้นในการจัดแสงภายในหอศิลปะ (Hall, 1987: 69) ได้แก่ แสงส่องไปยังผนัง แสงส่องลงสู่พ้ืน 

แสงส่องขึ้นด้านบน แสงส่องกระจาย แสงส่องเฉพาะจุด แสงส่องศิลปะที่มีสีอ่อนและแสงส่องงาน

ศิลปะท่ีมีสีเข้ม 

- พื้นที ่ในการมองเห็นของผู ้เข้าชม ประกอบด้วยการมองเห็นใน

แนวตั้งและการมองเห็นในแนวนอน ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างผู้เข้าชมที่ไม่สวมแว่นตาและ 

ผู้เข้าชมท่ีสวมแว่นตา (Hall, 1987: 68) ดังน้ี  

  ผู้เข้าชมที่ไม่สวมแว่นตา การมองเห็นจะในแนวตั้งของผู้เข้าชมที่ไม่

สวมแว่นตา จะมีพื้นที่ของการมองเห็นตั้งแต่ระดับที่สูงกว่าระดับสายตาประมาณ 27 องศา จนถึง

ระดับที่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 10 องศา การมองเห็นในแนวนอนของผู้เข้าชมที่ไม่สวมแว่นตา

จะมีพ้ืนท่ีของการมองเห็นในระดับสายตากว้างประมาณ 54 องศา 
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  ผู้เข้าชมที่สวมแว่นตา การมองเห็นในแนวตั้งของผู้เข้าชมที่สวม

แว่นตาจะมีพื้นที่ของการมองเห็นเช่นเดียวกับผู้เข้าชมที่ไม่สวมแว่นตา คือ มีพื้นที่การมองเห็นตั้งแต่

ระดับที่สูงกว่าระดับสายตาประมาณ 27 องศา จนถึงระดับที่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 10 องศา 

การมองเห็นในแนวนอนของผู้เข้าชมที่สวมแว่นตาจะมีพื้นที่ของการมองเห็นในระดับสายตาภายใน

กรอบแว่นตาประมาณข้างละ 5 องศาและกว้างจากกรอบแว่นตาท้ังสองข้าง ๆ ละประมาณ 15 องศา 

- มุมที ่แสงมีผลกระทบต่อการมองเห็น มุมที ่แสงมีผลกระทบต่อ 

การมองเห็นมีความแตกต่างกันระหว่างผู้เข้าชมที่ไม่สวมแว่นตาและผู้เข้าชมที่สวมแว่นตา (Hall, 1987: 

68) ดังน้ี  

 ผู้เข้าชมที่ไม่สวนแว่นตา บริเวณที่แสงมีผลกระทบต่อการมองเห็น

ของผู้เข้าชมท่ีไม่สวมแว่นตา ได้แก่ แสงท่ีทำมุมเหนือระดับสายตาประมาณ 45 องศา 

 ผู้เข้าชมที่สวมแว่นตา บริเวณที่แสงมีผลกระทบต่อการมองเห็นของ

ผู้เข้าชมที่สวมแว่นตา ได้แก่ แสงที่ทำมุมเหนือระดับสายตาประมาณ 30 องศา จนถึงแสงที่ทำมุมต่ำ

กว่าระดับสายตาประมาณ 40 องศา   

6) การติดต้ังงานศิลปะ (Styles of Hanging and Installation) 

การติดต ั ้งงานศิลปะในหอศิลปะมีอย ู ่หลายแนวทาง ขึ ้นอยู ่ กับ 

ความเหมาะสมกับงานศิลปะแต่ละชิ้นแต่ละประเภทที่ทำการติดตั้ง เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ์ ฯลฯ ลักษณะทางกายภาพของงานศิลปะ อันได้แก่ งานสองมิติและงานสามมิติ รวมทั้งงาน

ศิลปะบางประเภทท่ีต้องมีการติดต้ังเป็นพิเศษ เช่น Installation Art และ Conceptual Art เป็นต้น 

- การติดตั้งงานศิลปะที่มีลักษณะสองมิติงานศิลปะที่มีลักษณะสองมิติ  

ได้แก่ งานจิตรกรรม งานภาพพิมพ์และงานสื่อประสมบางชิ้น ลักษณะทางกายภาพของงานสองมิติ 

คือ งานที่มีลักษณะเป็นแนวราบ มีความกว้างและความยาวแต่ไม่มีความหนาลึก วิธีการติดตั้งงาน

ศิลปะประเภทนี้จึงมุ่งเน้นให้ดูงานจากด้านหน้าเท่านั้น การติดตั้งงานศิลปะที่มีลักษณะสองมิติมักเป็น

การแขวนไว้กับผนังอาคาร หรือแผงกั้น(Partition) มีหลักพื้นฐานที่ควรคำนึงถึง คือ การพิจารณา

ขนาดและจำนวนของงานที่จะติดตั้งให้มีความเหมาะสมกับห้องหรือบริเวณที่จัดแสดงอและการติดต้ัง

ผลงานในแนวต้ังจะทำให้ผนังห้องจัดแสดงดูสูงขึ้น ส่วนการติดตั้งผลงานในแนวนอนจะทำให้ห้อง 

จัดแสดงดูกว้างขึ้น แนวทางการติดตั้งหรือการแขวนงานศิลปะที่มีลักษณะสองมิติที่สำคัญ (Gilliatt,  

1992: 135 และ Hall, 1987: 188) มีดังน้ี 

1. การแขวนภาพแบบ (Eye Lining Style) ลักษณะเป็นการแขวน

ภาพแบบท่ีมีแนวเส้นระนาบเป็นแถวกำหนดโดยจัดเรียงภาพตามระยะก่ึงกลางในแนวนอนของภาพ  

2. การแขวนภาพแบบ (Top Lining Style) ลักษณะเป็นการแขวน

ภาพแบบท่ีมีแนวเส้นระนาบเป็นแนวกำหนดโดยจัดเรียงภาพตามแนวขอบด้านบนของภาพ  
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3. การแขวนภาพแบบ (Straight Lining Style) ล ักษณะเป็น 

การแขวนภาพแบบมีภาพขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง และขนาบข้างด้วยภาพขนาดเล็กท้ังสองด้าน  

4. การแขวนภาพแบบ  (Colonnading Style) ล ักษณะเ ป็น 

การแขวนภาพแบบที่มีเส้นในแนวตั้งเป็นแนวกำหนด โดยจัดเรียงภาพตามระยะกึ่งกลางในแนวต้ัง 

ของภาพ 

5. การแขวนภาพแบบ (Banding Style) ลักษณะเป็นการแขวน

ภาพแบบท่ีมีแนวเส้นระนาบเป็นแนวกำหนด โดยจัดเรียงภาพตามแนวขอบบนและขอบล่างของภาพ 

6. การแขวนภาพแบบ (Panelling Style) ลักษณะเป็นการแขวน

ภาพแบบที่มีแนวเส้นระนาบเป็นแนวกำหนดทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยจัดเรียงภาพเป็นกลุ่ม  

ตามแนวขอบด้านบน ด้านล่างและด้านข้างของภาพ 

7. การแขวนภาพแบบ (Classic Style) ลักษณะเป็นการแขวนภาพ

ขนาดใหญ่โดยมีภาพขนาดเล็กสองภาพแขวนอยู่ด้านข้างอย่างสมดุลและการแขวนภาพส่ี ภาพที่มี

ขนาดใกล้เคียงกันเป็นกลุ่ม 

8. การแขวนภาพแบบ (Diagonal Lining Style) ล ักษณะเป็น 

การแขวนภาพท่ีมีหลายขนาดและหลายลักษณะร่วมกัน 

9. การแขวนภาพแบบ (Clustering Style) ลักษณะเป็นการแขวน

ภาพเป็นกลุ่ม แทนการใช้แนวเส้นเป็นตัวกำหนด 

10. การแขวนภาพแบบ (Triangle Style) ลักษณะเป็นการแขวน

ภาพเป็นกลุ่มโดยมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมตั้งขึ้น การแขวนภาพแบบนี้นิยมแขวนภาพที่มีขนาดเล็ก

ไว้ด้านบนของภาพท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

11. การแขวนภาพแบบ (Inverted Triangle Style) ลักษณะเป็น

การแขวนภาพเป็นกลุ่มโดยมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมคว่ำลง การแขวนภาพแบบนี้นิยมแขวนภาพ 

ท่ีมีขนาดเล็กไว้ด้านข้างของภาพท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 

12. การแขวนภาพแบบ (Structural Style) ลักษณะเป็นการแขวน 

ภาพตามลักษณะโครงสร้างภายในของอาคารท่ีจัดแสดง 

- การติดตั ้งงานศิลปะที ่มีลักษณะสามมิติ งานศิลปะที ่มีลักษณะ 

สามมิติ ได้แก่ งานประติมากรรม และงานสื่อประสมบางชิ้นลักษณะทางกายภาพของงานสามมิติ คือ 

มีความกว้าง ความสูงและความหนา (Hall, 1987: 199) ได้อธิบายถึงแนวทางการติดตั ้งงาน 

ประติมากรรมไว้ว่า สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการติดตั้งงานประติมากรรม คือ ขนาด น้ำหนัก วัสดุและ 

เนื้อหาของศิลปะ ทั้งน้ี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงวิธีการจัดแสดงประติมากรรม

ชิ้นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม หลักการพื้นฐานในการติดตั้งงานประติมากรรมส่วนมาก คือ การติดต้ัง 
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ให้สามารถดูได้รอบทิศทางและมีพื้นที่จัดแสดงที่เหมาะสมกับผลงาน โดยมีทั้งการจัดแสดงภายใน 

อาคาร อาทิ ในหอศิลปะ และการจัดแสดงภายนอกอาคาร เช่น บริเวณรอบหอศิลปะในสวนและ

อุทยานต่าง ๆ เป็นต้น 

- การติดตั้งงานศิลปะที่มีการจัดแสดงแบบพิเศษงานศิลปะที่มีการจัด

แสดงแบบพิเศษ ได้แก่ งานประเภท Installation Art Conceptual Art งานสื่อประสมบางชิ้น ฯลฯ  

วิธีการติดตั้งงานศิลปะท่ีมีการจัดแสดงแบบพิเศษเป็นการกำหนดโดยศิลปินที่สร้างงานศิลปะแต่ละช้ิน  

ซึ่งมักมีความแตกต่างกันและในบางครั้งอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบการจัดแสดง เช่น 

แสง สี เสียง วัสดุต่าง ๆ และโสตทัศนูปกรณ์อ่ืน ๆ เป็นต้น 

7) การดูแลรักษางานศิลปะ (Care and Maintenance) 

การดูแลรักษางานศิลปะเป็นสิ่งที ่หอศิลปะควรปฏิบัติไม่เฉพาะแต่

ภายหลังการจัดแสดง หรือเมื่องานศิลปะเกิดความชำรุดเสียหาย หอศิลปะควรมีการดูแลรักษางาน

ศิลปะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอและมีการแวดล้อมจัดสภาวะที่เหมาะสมกับงานศิลปะทั้งขณะท่ี 

จัดแสดง และขณะจัดเก็บในคลังวัสดุ ด้วยการควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ และความเข้มของแสง  

(กุลพันธาดา จันทร์โพธ์ิศรี, 2542: 35) 

ความชื้นสัมพัทธ์ คือ อัตราส่วนระหว่างจำนวนความชื้นซึ่งมีอยู่จริง 

ในอากาศของหนึ่งหน่วยปริมาตรกับจำนวนความชื้นที่จะสามารถอิ่มตัวได้ในอากาศหนึ่งหน่วย

ปริมาตรเดียวกัน ณ อุณหภูมิหน่ึง (กรมศิลปากร, 2531: 67-68) 

ความเข้มของแสงไฟฟ้า มีหน่วยเป็น lux 1 ฟุตกำลังเทียน (Foot 

Candle) มีค่า เท่ากับ 10 lux ถ้างานศิลปะได้รับแสงที่มีความเข้มสูงย่อยอาจเกิดการ เสื่อมสภาพ 

ได้เร็ว เน่ืองจาก ความร้อนท่ีเกิดจากพลังงานจากแสง (กรมศิลปากร, 2531: 70) 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในหอศิลป์  

หอศิลปะเป็น สถาบันซ่ึงมีความสำคัญและมีหน้าที่โดยตรงในการเผยแพร่ศิลปะสู่สาธารณชน ลักษณะ

และความมุ่ง หมายในการดำเนินงานของหอศิลปะมีความใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑสถาน (Museum) 

โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพิพิธภัณฑสถานทางด้านศิลปะ จากการพิจารณานิยามความหมายตลอดจน 

ภาระหน้าที่ของ ศิลปะ โดยเปรียบเทียบจากแนวคิดทางพิพิธภัณฑสถานวิทยา (Museology) และ

เทคนิคการจัดพิพิธภัณฑสถาน (Museography) แสดงให้เห็นว่า หอศิลปะเป็นสถาบันซึ่งเป็นแหล่ง 

รวบรวมและจัดการเกี่ยวกับงานศิลปะอันมีคุณค่าทั้งหลาย เพื่อสร้างความเพลิดเพลินใจ และให้

ความรู้เกี ่ยวกับศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ความสำคัญของหอศิลปะจึงนับว่ามีอย่าง 

มากมาย ทั้งในด้านการนำเสนอแลกเปลี่ยนคุณค่าความรู้และภูมิปัญญาทางศิลปะ การสร้างเสริม

สุนทรียภาพและรสนิยม ในการเสพศิลปะ และการเป็นแหล่งพักผ่อนที ่ม ีค ุณภาพของสังคม  

(อ้างใน ฉัตรวิไล พุ่มส้ม, 2558: 15-38) 
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จากการที ่ได้ศึกษาเรียนรู ้จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎี 

การจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงทฤษฎีและขั้นตอนต่าง ๆ  

ของการจัดนิทรรศการตั้งแต่ตัวพื้นที่ที่เป็นหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ กระบวนการที่มีรายละเอียดที่ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อตัวผลงานศิลปะหรือตัวผู้ชมผลงานที่เข้ามารับชมผลงาน ซึ่งการศึกษาเรื่องดังกล่าว

นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานที่เป็นทฤษฎีการจัดการรองรับ เพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้งาน 

ท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง 

 

3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรม อันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม กับการเป็นเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ  

- บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีและ พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ ทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ี ราชการมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ย่ิงข้ึน  

- บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร  

และดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ  

- ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้และตระหนักถึง 

ความถูกต้องและประโยชน์ของหน่วยงาน 

- ทำงานในหน้าท่ีด้วยความใส่ใจและมีวิจารณญาณท่ีดี  

- ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่นำผลงานของผู้อื่นไปใช้

โดยไม่ระบุแหล่งท่ีมา ในการขอกำหนดตำแหน่งหรือเล่ือนตำแหน่งให้สูงข้ึน หรือให้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน ให้ใช้ผลงานท่ีทำด้วยตนเอง โดยไม่จ้างหรือวาน หรือใช้ผู้อ่ืนให้ทำผลงานให้  

- ไม่แอบอ้างช่ือมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือช่ือเสียงและประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อ่ืน 

- บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ ทรัพย์ส ินของทางราชการอย่าง ประหยัด คุ ้มค่า  

โดยระมัดระวังมิให้ เสียหายหรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชน จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

- บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

ปฏิบัติงานทั ้งในด้านการให้ ความคิดเห็น การช่วยทำงาน และ การแก้ปัญหาร่วมกัน รวมท้ัง  

การเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานใน ความรับผิดชอบด้วย 

-  บุคลากรพึงปฏิบัติต่อ ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย ความสุภาพ มีน้ำใจไมตรี  

เอ้ืออาทร และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

- แสดงออกท้ังทางกายและวาจาด้วยกิริยาท่ีสุภาพเรียบร้อย   
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- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นแบบอย่างที ่ดีของสังคม สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม  

- พึงกระทำตนให้เป็นผู ้ที ่มีความเชื ่อถือและความไว้วางใจจากนักเรียน นักศึกษา 

ผู้รับบริการ และประชาชน  

- พึงให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจา สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่า

เรื่องใดไม่ สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจง เหตุผลหรือ

แนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงาน หรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามีอำนาจ หน้าท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ัน ๆ ต่อไป 

 

3.3 หลักการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ดีขึ้นวิเคราะห์และประเมิณจากขั้นตอนการ

ทำงาน PDCA 

 

วางแผนงาน (Plan) 

งานท่ีรับผิดชอบ วิธีการ 

- วางแผนดำเนินงาน รวบรวม

ผลงานศิลปะท่ีต้องการจัดแสดง 

- ศึกษาลักษณะและเน้ือหาใน

ผลงานศิลปะท่ีจะมาจัดแสดง 

- วางผัง ออกแบบและการติดต้ัง

ผลงาน 

- กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 

- วิเคราะห์และประเมิณความพึง

พอใจของผู้รับชม 

วางแผนการเตรียมการจัดนิทรรศการดังน้ี 

1. ศึกษาผลงานศิลปะท่ีผ่านการคัดเลือกจากเวทีการประกวด

ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. วิเคราะห์และสำรวจสภาพผลงานและเรียนรู้ลักษณะเฉพาะ

ของผลงานในบางประเภทว่ามีลักษณะจำเพาะทางกายภาพ

หรือไม่ อย่างไร 

3. ศึกษากายภาพพ้ืนท่ีแสดงผลงานศิลปกรรม 

4. ศึกษาเทคนิคจำเพาะในการติดต้ังผลงาน 

5. ออกแบบนิทรรศการ  

6. กำหนดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
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การดำเนินการ (Do) 

การดำเนินงาน วิธีการ 

เตรียมการจัดนิทรรศการ 

 

 

- ตรวจสอบผลงานตามทะเบียนผลงานจัดเเสดง 
- ตรวจสภาพผลงาน 
- ออกเเบบภาพรวมนิทรรศการ/ออกแบบผังนิทรรศการ 
- ปรับปรุงพ้ืนท่ีนิทรรศการ 
- ติดต้ังผลงานศิลปะ 
- ติดต้ังระบบไฟส่องสว่างในห้องนิทรรศการ 
- ติดต้ังระบบความปลอดภัยในนิทรรศการ เช่น อุปกรณ์ป้องกันไฟ
ร่ัว หรือผลงานท่ีมีความเสียงท่ีจะเกิดอันตรายต่อผู้ชม 

- ออกเเบบผังพ้ืนท่ีสำหรับข้อมูลนิทรรศการ (wall text , 

backdrop) 

- เขียนบทความนำชมประกอบนิทรรศการ 
 

การตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบ วิธีการ 

ตรวจสอบความเรียบร้อยขณะติดต้ัง

นิทรรศการ 

 

ประเมินระหว่างนิทรรศการ 

 

ประเมินหลังจากเสร็จส้ิน 

นิทรรศการ 

- ตรวจสอบระยะการติดต้ังผลงานโดยอ้างอิงจากมาตรฐานสากล 
- ดูพ้ืนท่ีว่างระหว่างผลงานว่ามีความพอดีท่ีจะสามารถรับชม
ผลงานได้อย่างราบร่ืน 

- ตรวจสอบเส้นทางการเดิน และการหยุดพักในการรับชมผลงาน 
- ตรวจสอบระนาบการแขวนของผลงานว่ามีระดับท่ี ตรงถูกต้อง
ตามมาตรฐานเคร่ืองมือวัดท่ีเป็นสากล 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของผลงาน 
- ตรวจสอบตำแหน่งป้ายช่ือผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรมของผู้ชมในขณะรับชมผลงานในนิทรรศการ  
- วิเคราะห์ปัญหาของผู้ชมในขณะรับชม 
- ประเมิณผลจากแบบสอบถาม 
- นำข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเด่น ข้อด้อย 
ปัญหาและอุปสรรค 
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การดำเนินการให้เหมาะสม (Action) 

การปรับปรุงเเก้ไข วิธีการ 

สรุปผลจากการจัดนิทรรศการ 

 

วิเคราะห์ปัญหาแนวทางเเก้ไข

ปรับปรุงและเสนอแนะว่าด้วยเร่ือง

การจัดนิทรรศการ 

1. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 

2. นำแผนการจัดการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรมาสังเคราะห์ถึงปัญหาและแก้ไขในคร้ังต่อไป 

 

ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการทำงาน PDCA 

 

3.4 ผลงานวิเคราะห์ วิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

3.4.1 ฉัตรวิไล พุ่มส้ม (2557) ได้ทำการศึกษาวิจัยว่าด้วยเรื่องการออกแบบพื้นที่ใช้งาน

ภายในหอศิลป์ที ่สอดคล้องกับหลักการออกแบบสากล กรณีศึกษา: หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 

กรุงเทพมหานคร ที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการออกแบบและจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารหอศิลป์และออกแบบนิทรรศการ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึง 

มาตรฐานต่าง ๆ ในการออกแบบ โดยให้ใช้พื้นท่ี หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมาเป็น

กรณีศึกษา นอกจากนี้ในผลงานวิจัยยังมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจที่จะนำมาพัฒนาต่อกับการจัด

นิทรรศการของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3.4.2 นตวัน ช่ืนชม (2549) ได้ทำการศึกษาตัวอย่างหอศิลป์ในประเทศและต่างประเทศ  

บทความและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบและแนวทางการบริหารจัดการ ได้แสดง

ให้เห็นว่า การกำหนดหน้าที่และกิจกรรมของหอศิลป์ถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน 

หอศิลป์ ลักษณะ หอศิลป์และการดำรงอยู่ได้ขององค์กร ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าชมหอศิลป์ 

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและมีความต้องการที่จะเรียนรู้ศิลปะ ด้วยเหตุนี้แล้วหอศิลป์ยังมีหน้าท่ีหลัก 

ในการให้ความรู ้แก่ผู ้ที ่ต้องการศึกษาในสังคม ฉะนั้นควรส่งเสริมความน่าสนใจโดยมุ่งเน้นไปท่ี 

กลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะ ด้วยการจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในแง่ของ 

ความเพลิดเพลิน สุนทรียศาสตร์การศึกษาและการค้นคว้า นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยยังได้เสนอแนะให้มี

มาตรฐานในการบริหารงานของหอศิลปะ เนื ่องจากในปัจจุบันขากผู้ที ่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ด้านภัณฑารักษ์และระบบโครงสร้างตลาดศิลปะเมืองไทย ควรมีระบบการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ 

ท่ีมีมาตรฐาน  
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3.4.3 อาทิตยา จันทะวงษ์ (2540) ได้ทำการศึกษาถึงพัฒนาการที่สำคัญของงานศิลปกรรม 

และลักษณะการเผยแพร่งานศิลปกรรมในประเทศไทย ความหมายและองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับ 

การจัดแสดงศิลปะของหอศิลปะ ตลอดบทบาทของศิลปะแห่งชาติในการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยใน 

ประเทศไทย ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นความจำเป็นของหอศิลปะในประเทศไทย ในการเผยแพร่ 

ศิลปะร่วมสมัย พร้อมทั้งมีข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของหอศิลปะ และสำหรับ 

โครงการจัดตั้งหอศิลปะที่ดีในอนาคต โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการจัดแสดงงานศิลปะ บริการ

ทางการศึกษาและการจักกิจกรรมต่าง ๆ ของหอศิลปะ รวมทั้งแสดงให้เห็นความสำคัญของการจักทำ

บันทึก หลักฐาน การติดตามประเมินผล ตลอดจนความร่วมมือกันของหอศิลปะ และระหว่าง 

หอศิลปะกับหน่วยงานท่ีสำคัญต่าง ๆ 



 
บทท่ี 4 

เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

คู ่ม ือการจัดนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเทคนิค และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามหัวข้อดังน้ี 

4.1 หลักการทำงานและแนวปฏิบัติงาน 

4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 

4.1 หลักการทำงานและแนวทางปฏิบัติงาน 
ผู้เขียนคู่มือใช้หลักการทำงานและแนวทางการปฏิบัติงานดังน้ี 

4.1.1 หลักการทำงาน 

กระบวนการจัดการจัดการนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

ฉบับนี ้เป็นการให้บริการและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานเพื ่ออำนวยความสะดวกให้กับ

บุคลากร หอศิลป์ ซึ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานอาศัยหลักการทำงานตามสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือประกอบการตัดสินใจดังน้ี 

1. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจ

ทำให้เกิดความเส่ือมเสียต่อหน่วยงาน 

2. บริการด้วยความเต็มใจ ไม่มีอคติ ส่งเสริมความพึงพอใจต่อผู้เข้ามาชมผลงาน 

3. มีความโปร ่งใสในการปฏิบ ัต ิงานให้เห ็นถ ึงการปฏิบ ัต ิงานตามกฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4. ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถติดตาม 

และตรวจสอบได้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. ความซื ่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนสอดคล้องตามจรรยาบรรณของบุคลากรท่ี 

มหาวิทยาลัยกำหนด 

6. การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็วสอดคล้องกับ

เป้าหมายมหาวิทยาลัย 
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7. ประสานงานในภาระงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมแล

สร้างเครือข่ายภายในองค์กร 

8. การปฏิบัติงานคำนึงถึงผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และการประหยัดทรัพยากร 

 

นอกจากหลักการทำงานแล้ว ยังได้ใช้สมรรถนะและประสบการณ์ในการทำงานมากำหนด

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามภาระงานของหน่วยงาน หอศิลป์และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

 

4.1.2 แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย 4 แนวทางดังน้ี 

แนวทางท่ี  1  บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานในประเด็นดังน้ี คือ 

1. มีการศึกษา วิเคราะห์ภาระงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2. มีการวางแผนงาน กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 

3. มีการกำกับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหกเดือน 

4. มีการนำผลการประเมินเพ่ือพัฒนางานตนเองและหน่วยงาน 

5. พัฒนาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

แนวทางท่ี  2  บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังน้ี คือ 

1. มีผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ผลงานท่ีปฏิบัติมีความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประโยชน์ต่อการ

บริหารของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

3. ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนได้ 

4. ผลงานตอบตัวช้ีวัดของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและยุทธศาสตร์ของหอ

ศิลป์และมหาวิทยาลัย 

5. การให้บริการมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท เอ้ืออาทร มีความเสมอภาคต่อผู้รับบริการ 

แนวทางท่ี  3  บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีดี ดังน้ีคือ 

1. เป็นผู้บริการท่ีดี โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

2. เป็นผู้ส่ังสมความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน 

3. เป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

4. เป็นผู้ให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีม 

5. เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยยึดม่ันในความถูกต้อง ชอบธรรม มีจริยธรรม 

แนวทางท่ี  4  บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหอศิลป์และ

มหาวิทยาลัย 
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1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะอย่างมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับเป้าหมาย 

2. สนับสนุนให้บริการด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ 

3. สนับสนุนภารกิจการบริหารความรู้ด้านศิลปะของหอศิลป์และมหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนบริหารจัดการด้านความรู้ด้านศิลปะ(Smart office) 

5. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยความรู้ด้านศิลปะ 

 

4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานด้านการจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็น

ภาระท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกันมีข้ันตอนท่ีสามารถสรุปได้เป็นสองส่วน คือ  

4.2.1 ภาพรวมขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิงานด้านการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอผ่านรูปแบบผังกระบวนการไหลเวียนของการปฏิบัติงาน (Flow 

Chat) ซึ่งแสดงให้เห็นการทำงานเป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการจัด

นิทรรศการ 
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ภาพท่ี 8 ผังกระบวนการไหลเวียนของการปฏิบัติงาน (Flow Chat)  

 

 

การแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศลิปากร 

ฝ่ายข้อมูล 

การวางแผนงาน 

ฝ่ายนิทรรศการ 

ออกแบบนิทรรศการ 

ติดตั้งนิทรรศการ 

ตรวจสอบความปลอดภัย 

ส้ินสุดนิทรรศการ 

รื้อถอน 

ตรวจสอบความเสียหายสภาพผลงานและพื้นที่ 

ซ่อมแซมพื้นที ่ผลงานและเคล่ือนย้าย 

ฝ่ายออกแบบส่ิงพิมพ์ 

ประเมินการทำงาน 

เสร็จส้ินนิทรรศการ 
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4.2.2 ข้ันตอนการจัดนิทรรศการการศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยละเอียด  

ในที่น้ีการจัดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรหมายถึงการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ ่นเยาว์ และการแสดงเครื ่องปั้นดินเผา

แห่งชาติเท่าน้ัน เนื่องจาก 3 นิทรรศการดังกล่าวนี้เป็นภาระงานหลักของหน่วยงานหอศิลป์ในแต่ละ

ปีงบประมาณ   

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคือเวทีการประกวดระดับชาติที ่มีประวัติความเป็นมา 

ยาวนานที่สุดในประเทศไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 ได้เริ่มต้นจากเเนวคิดของ คอร์ราโด เฟโรชี  

(Corrado Feroci) หรือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ 

โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวด

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน  

เมื่อเสร็จสิ้นในกระบวนการคัดเลือกในกระบวนการตัดสินกระบวนการต่อมาคือการท่ี 

จะนำผลงานต่าง ๆ เหล่านั ้นทั ้งที ่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมในอันดับต่าง ๆ และ 

ผู้ที่ผลงานได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงมาดำเนินการจัดแสดงโดยมีขั้นตอนการทำงานท่ีสามารถอธิบาย 

เรียงลำดับได้ดังน้ี 

1.  ตรวจสอบทะเบียน 

เมื่อฝ่ายทะเบียนมีข้อมูลผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดงครบถ้วน จึงนำส่งต่อ

ให ้ฝ ่ ายน ิทรรศการเพ ื ่ อตรวจสอบก ับผลงานจร ิ งว ่ าตรงก ันหร ือ ไม ่ด ้ วยการ เช ็ครอย 

ประทับตรายางที ่ในขณะตัดสินงานฝ่ายทะเบียนได้ทำสัญลักษณ์ว ่าผลงานชิ ้นไหนคัดออก  

ร่วมแสดง ได้รับรางวัล ว่าตรงตามทะเบียนสรุปผลงานหรือไม่อย่างไร 

2. จัดทำข้อมูลสำหรับฝ่ายออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์  

หลังจากตรวจสอบทะเบียนงานจากฝ่ายทะเบียนเสร ็จส ิ ้นแล้วฝ ่ายนิทรรศการ 

จะดำเนินงานวางแผนขั้นตอนงานนำผลงานทั้งหมดมาจัดเตรียมเพื่อทำสูจิบัตรประกอบนิทรรศการ

ต่อไป  โดยในรายละเอียดการจัดเตรียมข้อมูลของฝ่ายนิทรรศการสามารถแบ่งแยกย่อยได้ดังน้ี 

1) เช็คสภาพผลงาน ทำความสะอาด ตรวจสอบความแข็งแรง 

2) ถ่ายภาพผลงาน 

3) รีทัช (Retouch) ภาพผลงาน 

4) ทำแคปช่ัน (Caption) หรือป้ายช่ือผลงาน 

5) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ (สื่อประชาสัมพันธ์

สูจิบัตร และคู่มือนำชมนิทรรศการ) 
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3. จัดเก็บผลงาน/ห่อผลงานเข้าบรรจุภัณฑ์ 

เม ื ่อได ้นำผลงานทั ้งหมดผ่านกระบวนการของการจัดทำสื ่อส ิ ่งพ ิมพ์ต ่อไปก็คือ 

กระบวนการจัดเก็บผลงานและห่อผลงานเพื่อข้นย้ายไปจัดแสดง โดยผลงานในการแสดงศิลปกรรม

แห่งจะถูกแบ่งตามกายภาพผลงานคร่าว ๆ 3 รูปแบบคือ ผลงาน 2 มิติ ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม ภาพ

พิมพ์ ผลงาน 3 มิติ ได้แก่ ผลงานประติมากรรมที่เน้นโครงสร้างหนัก ลอยตัว แข็งแรง และท้ายสุดคือ

ผลงานสื่อประสมที่ส่วนมากมีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน เปราะบาง ถอดประกอบได้เป็นส่วน ๆ มีการใช้

ระบบไฟเข้ามาเก่ียวข้อง โดยการจัดเก็บและห่อผลงานประเภทแรกท่ีเป็นผลงาน 2 มิติน้ันทางหอศิลป์

ได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะผลงานที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือขยายผลงานได้โดยขนาดไม่เกิน 

280cm x 280cm ซึ่งในกระบวนการของการห่อผลงาน 2 มิตินั้นจะถูกห่อด้วยพลาสติกกันกระแทก 

(Air bubble) หนึ่งชั้นก่อนทุกชิ้นและตามด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งสามารถช่วย 

ลดอุบัติเหตุจากการจัดเก็บ ขนส่ง การยก หรือการกระแทกได้อย่างดีอีกหนึ่งชั ้น ในส่วนผลงาน

ประติมากรรมนั้นการดูแลในเรื่องการจัดเก็บและการห่อผลงานคือการห่อผลงานเป็นส่วน ๆ มิได้ห่อ 

ท้ังช้ินเน่ืองด้วยผลงานส่วนมากทำจากโลหะอย่างเหล็กซ่ึงอ่อนไหวต่อการแปรเปล่ียนสภาพอากาศการ

ที่เราห่อผลงานทั้งชิ ้นนาน ๆ อาจส่งผลต่อการเกิดขึ้นของสนิมผลงานได้ ฉะนั้นเราจึงทำการห่อ 

ผลงานเป็นส่วน ๆ ที่เปราะบาง หรือในส่วนจุดสัมผัสที่เสี่ยงต่อการหักและเสี่ยงต่ออันตรายผู้คนส่ง 

และการจัดเก็บก่อนนำไปแสดง สถานที่เก็บควรเป็นท่ีร่มเลี่ยงแดดฝนและอากาศสามารถถ่ายเทได้

สะดวก มาถึงผลงานประเภทสุดท้ายคือผลงานที่มีลักษณะการใช้สื่อที่มีความหลายหลายของวัสดุ 

ผลงานประเภทดังกล่าวส่วนมากมีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน เปราะบาง ถอดประกอบได้เป็นส่วน ๆ  

มีการใช้ระบบไฟเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่งที่สามารถจัดการกับผลงานประเภทดังกล่าวนี้ได้คือตรวจสอบ 

ว่าผลงานดังกล่าวสามารถถอดประกอบได้หรือไม่ถ้าได้ให้ถอดแยกส่วนทำลิสต์รายละเอียดงานแต่ละ

ชิ้นพร้อมวิธีประกอบชิ้นส่วนของผลงานและห่อด้วยพาสติกกันกระแทกแยกเป็นส่วน ๆ และรวมถึง 

อุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าสามารถถอดประกอบได้ก็ควรที่จะถอดออกมาเป็นส่วน ๆ และห่อด้วยพลาสติกกัน

กระแทกเช่นกันและจัดเก็บเป็นรายการ และแยกตามแต่ละผลงานเพื ่อไม่ให้เกิดความสับสน 

ในผลงานที่มีความคล้ายคลึงกัน หรือในบางผลงานที่มีความเปราะบางสูงอาจมีการจัดทำลัง (Case)  

ใส่ผลงานท่ีมีขนาดและความเหมาะสมกับผลงานช้ินน้ัน ๆ 

4. การจัดนิทรรศการ 

เมื่อผลงานถูกจัดเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยและขั้นตอนต่อมาที่เป็นขั้นตอนหลักของงาน

นิทรรศการคือการวางแผนและการออกแบบนิทรรศการซึ่งกระบวนการนี้มีขั ้นตอนที่ค่อนข้างจะ

ซับซ้อนและมีหลายหน่วยงานท่ีเข้ามาเก่ียวข้องโดยจะอธิบายเป็นหัวข้อดังน้ี  

1) ตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดแสดง 
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การตรวจสอบพื้นที่จัดแสดงนั้นเริ่มแรกทางหน่วยงาน (หอศิลป์) จะต้องได้รับการ

ยืนยันในเรื่องการเข้าใช้พื้นที่และขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับให้จัดแสดง ในที่นี้การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ได้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หากแต่การได้พื้นที่จัด

แสดงนั้นมีข้อจำกัดที่เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่เท่านั้น โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นอาคารอนุรักษ์ที่มีปัญหาต่อ

การแสดงงานอยู่ไม่น้อย 

การตรวจสอบพื้นที่จัดแสดงนั้นเริ่มแรกควรเริ่มที่ขนาดโดยร่วมของห้องจัดแสดงว่า 

กว้าง ยาว สูงมีขนาดเท่าไร ประตูทางเข้าของที่จะนำผลงานเข้ามานั้นมีขนาดที่สอดคล้องกับผลงาน

หรือไม่ ผนังของห้องแสดงงานนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการแขวนงานที่มีน้ำหนักมากน้อย

เพียงใด การเจาะผนังในกรณีที่เป็นปูนสามารถทำได้หรือไม่ หรือถ้าผนังเป็นผนังเบายิปซั่มโครงซี

ลายน์ (C-line) ในการแขวนงานสามารถใช้พูกประเภทใดในการแขวนผลงาน สีของผนังห้องแสดงงาน

ใช้สีประเภทใดด้านหรือกึ ่งเงาและควรได้มาซึ ่งเบอร์สีและชื ่อสินค้าเพื ่อการซ่อมแซมต่อไป 

นอกเหนือจากรายละเอียดต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นยังมีระบบไฟฟ้าที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่า

ระบบไฟใช้เป็นระบบอะไร มีจุดจ่ายไฟกี่จุดและรับกำลังไฟสูงสุดเท่าไรเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ไฟเกินจาก

ผลงานบางประเภทซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายได้ และระบบไฟส่องสว่างควรจะ

ตรวจสอบด้วยว่าหลอดไฟส่องสว่างมีเพียงพอต่อผลงานหรือไม่และสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้าย

ตามความต้องการหรือไม่ ท้ายสุดควรตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางเจ้าของพื้นที่มีให้เรา

หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบันไดที่มีความสูงเพียงพอที่จะสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งไฟได้เองตอน

ติดต้ังผลงาน 

2) ออกแบบพ้ืนท่ีนิทรรศการ 

เมื่อได้ความแน่นอนของขนาดพื้นที่จัดแสดง วัสดุของผนัง สีของผนัง ระบบไฟฟ้า

และไฟส่องสว่าง ขั้นตอนต่อมาคือการออกแบบการจัดนิทรรศการซึ่งรายละเอียดภายในนิทรรศการ

นั้นมีสัดส่วนแยกย่อยออกไปตามความสำคัญของเนื้อหางาน (ศิลปกรรมแห่งชาติ) และควรคำนึงถึง

เส้นทางสัญจรท้ังในพิธีการมอบรางวัลและในวันปกติท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถเข้ามารับชมผลงานยังพ้ืนท่ี

จัดแสดง โดยในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินี้การออกแบบนิทรรศการเป็นไปในแบบที่ค่อนข้างไม่

ซับซ้อน เรียงความสำคัญจากมากไปหาน้อยหรือจากรางวัลไปร่วมแสดง แต่ที่อาจเป็นโจทย์ท่ียากใน

การออกแบบนิทรรศการนั้นคือ ในนิทรรศการจะมีส่วนพิธีพระราชทานรางวัลโดยผู้แทนพระองค์ซึ่งมี

พิธีการและความสำคัญอยู่มากท่ีสุดในวันเปิดนิทรรศการ โดยในท่ีน้ีผู้เขียนขอแยกย่อยส่วนต่าง ๆ ของ

นิทรรศการที่มีผลงานการออกแบบนิทรรศการซึ่งจะเรียงลำดับความสำคัญในการจัดแสดงนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติดังน้ี  

  - เวทีพระราชทานรางวัล 
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  พื้นที่ดังกล่าวจะมีการใช้งานจริงเพียงแค่ 1 วันโดยห้องพิธีนั้นจะเป็นห้องโล่งท่ี

สามารถบรรจุเก้าอี้ให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานรางวัลได้ ในส่วนของเวทีนั้นจำเป็นจะต้องมีฉาก

หลังที่มีชื่อนิทรรศการรายละเอียดต่าง ๆ ของนิทรรศการและพื้นที่ให้ประดับตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ี

กองราชพิธีกรมโยธาได้จัดเตรียม โดยฉากหลังบนเวทีนั้นควรมีขนาดอย่างน้อย 250cm x 650cm 

เพ่ือท่ีจะเพียงพอต่อการติดฉากหลังท่ีมีการออกแบบเก่ียวกับนิทรรศการและโลโก้ผู้สนับสนุนต่าง ๆ  

  - พ้ืนท่ีแสดงผลงานท่ีได้รับรางวัล 

  พ้ืนท่ีดังกล่าวควรมีระยะทางไม่ไกลจากเวทีพระราชทานรางวัล (เป็นไปตาม

เง่ือนไขของสำนักพระราชวัง) เพ่ือเป็นการย่นระยะทางลงจากเวทีมาชมผลงานรางวัลทีละผลงาน ใน

ส่วนน้ีจะต้องคำนึงถึงวันอ่ืน ๆ ท่ีมิได้มีพิธีการดังกล่าวว่าพ้ืนท่ีลงตัวหรือไม่ การเว้นระยะงานควร

จัดการให้พอดีเป็นกลางมิได้ทำไปเพ่ือพิธีการเพียงวันเดียว หรือถ้าหากมีความจำเป็นในวันพิธีท่ีผลงาน

จะต้องอยู่ในตำแหน่งท่ีไม่เหมาะสมกับวันอ่ืนก็ควรท่ีจะเลือกผลงานท่ีสามารถขยับได้ในวันต่อไป

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมเม่ือเสร็จส้ินพิธี 

  - พ้ืนท่ีผนังข้อมูลนิทรรศการ (wall text) 

  พื้นที่ดังกล่าวคือพื้นที่ที่จะสามารถสื่อสารความเป็นมาของนิทรรศการหรือข้อมูล

เฉพาะท่ีต้องการจะส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผลงานท่ีอยู่ในนิทรรศการ ผลงานแต่ละประเภทท่ีได้รับ

รางวัล รวมถึงการเกริ่นทิศทางหรือคุณลักษณะของผลงานที่ปรากฏในนิทรรศการท่ีเป็นตัวหนังสือท่ี

สามารถส่ือสารกับผู้ท่ีเข้ามาชมผลงานได้ wall text ดังกล่าวควรจัดทำในรูปแบ 2 ภาษา คือ ไทยและ

อังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่เป็นสากล และควรเลือกขนาดและรูปแบบอักษร (font) ที่อ่านแล้วสบายตา

ไม่เล็กไปหรือใหญ่ไป ขนาดโดยรวมของ wall text ควรมีขนาดโดยรวมไม่ต่ำกว่า 200cm x 120cm 

โดยระยะอ่านจากผนังควรไม่ต่ำกว่า 150cm และควรติดตั ้งให้อยู ่กึ ่งกลางผนังในระยะความสูง 

150cm ด้วยเช่นกัน ดังภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 
ภาพท่ี 9 ภาพแสดงตำแหน่งการติดต้ังระยะของ wall text  
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  - พ้ืนท่ีผลงานร่วมแสดง 

  พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญรองลงมาจากพื้นท่ีติดตั้งผลงานรางวัลแต่

อย่างไรก็ดีพ้ืนท่ีดังกล่าวก็เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรมีการใส่ใจในรายละเอียดเทียบเท่าพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เช่นกัน ท้ังน้ีใน

พื้นท่ีแสดงผลงานร่วมแสดงจะมีความท้าทายมาในการออกแบบและติดตั้งเพราะมีความหลากหลาย

และจำนวนของผลงานมาก ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนตรวจสอบตำแหน่งการจัดแสดงอย่าง

ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในเวลาติดตั้งนิทรรศการ ในสิ่งที่ควรคำนึงอย่างมากคือ ผลงาน

ร่วมแสดงประเภทสื่อประสมที่มีการแขวนลอย ผลงานต้องการพื้นท่ีเฉพาะของตนเองซึ่งส่วนมากจะ

เป็นการติดตั้งที่มุมห้องเพื่อการง่ายต่อจุดแขวนลอยและไม่เป็นงานรบกวนผลงานชิ้นอื่นสิ่งที่ควรคำนึง

ในห้องแสดงผลงานร่วมแสดงนี้คือ ระบบไฟส่องสว่างที่เมื่อมีผลงานเยอะไฟส่องสว่างอาจตีกันหรือ

รบกวนซึ่งกันและกันได้ ฉะนั้นงาน 2 มิติควรเลือกผลงานที่มีขนาดใกล้เคียงกันอยู่เคียงข้างกันเพื่อการ

ปรับไฟส่องสว่างจะได้ไม่วูบวาบเม่ือผลงานอยู่เคียงข้างกันเป็นต้น 

 

3) เส้นทางการสัญจรในนิทรรศการ 

เส้นทางการสัญจรในนิทรรศการในที่นี้จะเป็นการยกตัวอย่างที่มาจากการอธิบาย

นิทรรศการที่ผ่านมาโดยอิงจากพื้นที่คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า (แต่ละครั้งอาจมีการ

สับเปลี่ยนเนื่องด้วยเงื่อนไขของพื้นที่จำกัด) เส้นทางสัญจรในนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ส่วนใหญ่ที่ได้เคยจัดแสดงนั้นเป็นเส้นทางสัญจรแบบเข้าและออกประตูเดียว (ภาพประกอบท่ี 6) โดย

เริ่มจากการเข้าห้องนิทรรศการหลักซึ่งมีผลงานรางวัลในแต่ละประเภทติดตั้งอยู่เรียงรายคละประเภท

ผลงานตามความเหมาะสม และในห้องต่อมาจะเป็นผลงานร่วมแสดงผลงานจะถูกติดตั้งตามความ

เหมาะสมในแต่ละกายภาพของผลงานโดยอาจจะมีเงื่อนไขทางด้านการรับรู้ทางสายตาเป็นหลักและ

ส่วนรองลงมาคือเสียงในผลงานประเภทสื่อผสม เงื่อนไขทางด้านการรับรู้ทางสายตา อาทิ ผลงาน 2 

มิติ ที่สามารถติดตั้งงานเคียงข้างกันได้ไม่รบกวนซึ่งกันและกัน ถ้ามีผลงาน 3 มิติ ที่สามารถจัดแสดง

ในห้องนิทรรศการได้ ขนาดควรไม่ใหญ่เกินไปจนทำให้บดบังผลงาน 2 มิติ ที่จัดแสดงบริเวณผนังรอบ

ห้องนิทรรศการ หรือผลงานประเภทที่ต้องใช้แสง สี เสียง ควรมีพื้นที่และระยะห่างที่เป็นของตัวเอง

มากกว่าผลงานประเภทอื่นเพื่อมิให้สิ่งที่มีในผลงานตนเช่นแสง สี เสียงไปกระทบผลงานอื่น หรือ

ผลงานอื่นท่ีต้องอาศัยความความมืดก็ไม่ควรไปอยู่ปะปนกับผลงานที่แขวนผนังที่ต้องการความสว่าง

ในรูปแบบปกติ ส่วนงานประติมากรรมท่ีมีขนาดใหญ่ในนิทรรศการดังกล่าวจะจัดให้อยู่นอกพ้ืนท่ีแสดง

งาน เช่น บริเวณสนามด้านหน้า ซึ่งสามารถติดตั้งงานได้ตามความเหมาะสม หากแต่สิ่งที่ควรคำนึงคือ

ระยะห่างระหว่างชิ้นงานควรมีความเหมาะสมเรื่องพื้นที่ว่างเพื่อมิให้แออัดระหว่างผลงาน อีกทั้งเพ่ือ

ความปลอดภัยในผลงานและผู้ชมในกรณีที่โครงสร้างของผลงานชำรุดเกิดหักล้มจะได้ไม่สร้างความ
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เสียหายต่อผลงานชิ้นอื่นที่อยู่เคียงข้างกัน และไม่ควรติดตั้งงานใกล้ทางเดินเกินควรเนื่องจากจะเป็น

อันตรายต่อผู้ชมท่ีสัญจรไปมาได้ 

ประเด็นเรื่องการสัญจรทางเข้าออกนิทรรศการนั้นอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความ

เหมาะสมของพื้นท่ี แต่สิ่งที่ควรคำนึงอันดับแรกคือความปลอดภัยของผลงานในนิทรรศการและความ

ปลอดภัยของผู้ชม การที่เข้าออกนิทรรศการประตูเดียวนั้นจะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่เฝ้านิทรรศการ

ตรวจค้นผู้ชมและนับจำนวนเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่เข้าออก 2 ทางก็ควรมี

เจ้าหน้าที่เฝ้านิทรรศการประจำจุดต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเข้า-ออกทางเดียวหรือ 2 ทางนั้นจะ

เป็นการดีต่อหน่วยงานท่ีมีเจ้าหน้าที ่เฝ้างานน้อยและไม่ทั ่วถึง และยังส่งผลต่อการสื ่อสารของ

นิทรรศการท่ีง่ายด้วยการเล่าเร่ืองราวแบบจัดเรียงความสำคัญจากมากไปหาน้อย 

4) การออกแบบสีในนิทรรศการ 

ในการออกแบบนิทรรศการนั้นสิ่งที่ควรคำนึงในงานออกแบบ คือ การเลือกใช้โทนสี

ของห้องนิทรรศการเพื่อการคุมโครงสร้างภาพรวมของนิทรรศการ สีดังกล่าวหมายรวมถึงสีในการใช้

ทุกสิ่งที่ได้ขึ้นในนิทรรศการเช่นป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ สูจิบัตร และรวมถึงห้องนิทรรศการด้วย 

ทั้งนี้เป็นเพื่อการเป็นหนึ่งเดียวในการร้อยเรียงเรื ่องราวในนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง สีที ่เกิดขึ้นใน

นิทรรศการนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง ทั้งนี้การออกแบบสีที่เกิดขึ้นในนิทรรศการนั้นเกิดจาก

การประมวลภาพรวมของเนื้อหาเรื่องราวและกายภาพของผลงานที่ปรากฏในนิทรรศการเป็นหลัก 

จากนั้นได้สังเคราะห์สีของตัวผลงานศิลปะมาเป็นธีมสีหลักของนิทรรศการ โดยส่วนมากแล้วสีที่เรา

นำมาคุมโทนในห้องนิทรรศการมีความใกล้เคียงกับสีในสูจิบัตรประกอบนิทรรศการ ในห้อง

นิทรรศการนั้นส่วนใหญ่ห้องงานรางวัลจะถูกย้อมสีผนังรอบด้านเพื่อขับเน้นผลงานให้มีความโดดเด่น

ขึ้นมาให้แตกต่างจากผลงานร่วมแสดง ซึ่งผลงานร่วมแสดงถ้ามีงบประมาณและเจ้าของพื้นที่ยินยอมก็

จะทำการทางสีผนังด้วยเช่นกันด้วยโทนสีท่ีต่างไปจากห้องรางวัล ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะห้องแสดงผลงาน

สีขาวรอบด้านอาจไม่เป็นสิ่งที่ตอบรับต่อการจัดแสดงงานประกวดเนื่องด้วยผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมีความ

หลากหลายทั้งทั้งด้ายกายภาพ เนื้อหาเรื ่องราวและภาษาที่จะสื่อสาร การคุมโทนสีผนังด้วยสีท่ี

แตกต่างออกไปช่วยลดทอนความไม่เป็นเอกภาพให้มีความร้อยเรียงเรื่องเดียวกันและส่งผลดีต่อผู้เข้า

มาชมผลงานสร้างความน่าสนใจท่ีมีความต่างจากห้องสีขาวท่ีเคยชิน 

ทั้งนี้สีที่ใช้ในการทาสีผนังเพื่อย้อมห้องนิทรรศการนั้นควรเป็นสีเช้ือน้ำในรูปแบบ

ด้าน (ไม่ควรใช่กึ่งเงาหรือเงาเพราะจะทำให้เกิดแสงสะท้อนจากไฟในห้องนิทรรศการซึ่งอาจทำให้

รบกวนการรับชมผลงานได้) โดยขั้นตอนนั้นควรเริ่มจากตรวจสอบให้ได้มาซึ่งเบอร์สีเก่าของห้อง

นิทรรศการเพื่อทำการทาสีกลับคืนดังเดิมเมื่อเสร็จสิ้นนิทรรศการ เมื่อตรวจสอบให้แน่ใจแล้วจึงเร่ิม

กระบวนการทาสีห้องนิทรรศการโดยเริ่มจากซ่อมแซมรอยแตกหรือรูสกูรที่ผนังห้องนิทรรศการด้วย

โป๊วผนังด้วยวัสดุปิดรอยแตกร้าว อะคริลิก ฟิลเลอร์ (วอลพุตตี้) อุดโป๊วรอยแตกที่มีขนาดรอยแตกเล็ก
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กว่า 2 มิลลิเมตร ด้วยเกรียงที่สะอาด จากนั้นรอให้แห้งสนิทและขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ

และตามด้วยละเอียด ขัดให้ระนาบและความเรียบมีความใกล้เคียงกับผนังมากที่สุด จากนั้นทำความ

จะอาดพื้นที่ปัดฝุ่นที่ได้จากการขัดออกและเริ่มทาสีผนังด้วยที่ที่ได้เลือกมาแล้วอย่างน้อย 2 รอบ จนสี

แน่นเรียบเนียน และที่สำคัญเก็บสีดังกล่าวไว้เป็นสำรองเพื่อการซ่อมแซมในเวลาติดต้ังนิทรรศการ

ต่อไป 

5) การติดต้ังนิทรรศการ 

เมื่อเตรียมห้องนิทรรศการเสร็จสิ้นเป็นไปตามการออกแบบนิทรรศการแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปคือการติดตั้งนิทรรศการขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ การติดต้ัง

นิทรรศการน้ันเม่ือเราได้แบบแปลนของการออกแบบนิทรรศการแล้วส่ิงท่ีควรใสใจ คือการทำงานหน้า

พื้นที่ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากแปลนที่อยู่ในกระดาษ ทั้งนี้ภาระงานของผู้เขียนเป็นไปทั้ง 2 ทาง คืออยู่

ทั้งหน้ากระดาษ (งานออกแบบ) และหน้าพื้นที่จริง (งานติดตั้ง) การทำงานจึงต้องมีความเข้าใจพื้นท่ี

และส่งผลให้มีการแก้ปัญหาหน้าพื้นที่ได้อย่างลื่นไหลในการติดตั้งงานนิทรรศการน้ันมีขั้นตอนในการ

ทำงานดังน้ี 

  1. นำผลงานออกจากบรรจุภัณฑ์ 

  ผลงานที่ได้รับจากการขนส่งแล้วควรนำมาจัดเรียงกระจายออกให้ทั่วพื้นที่เพื่อที่จะ

แกะออกจากบรรจุภัณฑ์คือเอาออกจากกล่องและพลาสติกกันกระแทก อุปกรณ์ที่ควรใช้ในการแกะ

นั้นควรเป็นกรรไกรปลายมนที่ใช้ในการตัดเทปไม่ควรใช้คัตเตอร์หรือมีดปลายแหลมเพราะอาจจะ

พลาดจากการแกะไปโดนผลงานได้โดยไม่ตั้งใจและอาจเกิดอันตรายต่อผู้ร่วมงาน และเมื่อแกะผลงาน

ออกจากพาสติกกันกระแทกแล้วควรวางผลงานเข้าชิดผนังห้ามซ้อนทับ และวางกระจายทั่วห้อง

นิทรรศการเพราะให้เห็นภาพรวมของผลงานทั้งหมดและตรวจเช็คนับจำนวนและตรวจสภาพความ

เสียหายจากการขนส่ง 

  2. นำผลงานมาจัดเรียงตามตำแหน่งท่ีออกแบบ 

  เมื่อวางผลงานทั่วห้องนิทรรศการและตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคือการนำ

ผลงานมาจัดเรียงตามผังการออกแบบนิทรรศการกล่าวคือจัดแบ่งเรียงผลงานรางวัลแยกห้อง

นิทรรศการและผลงานร่วมแสดงกระจ่ายทั่วห้องนิทรรศการถัดมา ซึ่งในการจัดเรียงนั้นควรเริ่มจาก

ผลงาน 2 มิติวางกระจ่ายเว้นระยะให้เหมาะสมและคำนึงถึงพื้นที่ว่างของแต่ละผลงานเพื่อให้ห้อง

นิทรรศการมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมต่อการชมผลงาน จากนั้นถ้าห้องนิทรรศการมีพื้นที่ว่างให้นำผลงาน

ประติมากรรม 3 มิติมาจัดวางบริเวณกลางห้อง จัดสรรพื้นที่ตามความสมควรแต่มิให้ตัวงานนั้นบดบัง

กันและกัน ผลงานท่ีมีความเป็นเฉพาะเจาะจงเช่นผลงานประเภทส่ือผสมน้ันควรจัดหาพ้ืนท่ีมีแยกส่วน

ออกจากผลงานท่ัวไป 

  3. ตรวจสภาพผลงานเพ่ือซ่อมแซมและติดต้ังอุปกรณ์แขวนงาน 
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  เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วตรวจทานถูกต้องตามความเหมาะสม จากนั้นจะเป็น

การเช็คสภาพอีกครั ้งเพื ่อการซ่อมแซมผลงานก่อนขึ้นแขวนผลงาน ส่วนมากในกรณีที่พบความ

เสียหาย ขั้นตอนนี้มักจะเป็นในระดับโครงสร้างเช่น ไม้เฟรมหัก แตก หรือความเสียหายจากความ

สกปรกที่ไม่ได้เป็นความเสียหายใหญ่ซึ่งสามารถซ่อมแซมหน้างานได้ ส่วนผลงานประติมากรรมน้ัน

อาจเป็นเพียงแค่จุดเชื่อมต่อหักเนื่องจากศิลปินส่วนมากมักเชื่อมโลหะไม่แข็งแรงและไม่คำนึงถึงการ

ขนย้ายผลงาน ในขณะเดียวกันทีมติดตั้งจะติดระบบแขวนผลงานด้วยในเวลาเดียวกัน ชุดอุปกรณ์ 

แขวนงานนั้นมีหลายรูปแบบเช่น สลิงแขวนหลังงาน ฟันปลาแขวนงาน เหล็กหูช้างหรือเหล็กฉากที่ใช้

แขวนงานหนักท้ังน้ีอาจแตกต่างไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละผลงานดังภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 

ภาพท่ี 10 ชุดแขวนงานหลังผลงานฟันปลา 

 

 

ภาพท่ี 11 ชุดแขวนงานสลิง 

 

  4. ติดต้ังผลงานศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ 

  หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แขวนผลงานเสร็จสิ้นจากนั้นคือขั้นตอนการแขวนผลงาน

ศิลปะที่เป็น 2 มิติ โดยเริ่มจากผลงานห้องรางวัลเพราะจะทำให้ผู้จัดได้เห็นภาพรวมของนิทรรศการได้
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ดียิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มเวลาแก้ไขเมื่อมีความผิดพลาดในงานรางวัลมากขึ้น ทั้งน้ีขั้นตอนการติดต้ัง

ผลงานข้ึนแขวนผนังสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังน้ี 

    - วัดขนาดผลงานสูง x กว้าง 

    ในการข ั ้ นตอนน ี ้ จ ะ เป ็ นการหาขนาดของผลงานและหาก ึ ่ ง กลาง 

ของผลงานเพื่อหาจุดแขวนกลางผลงานด้านบน และกลางผลงานแนวตั้งเพื่อที่หาระดับสายตาเมื่ออยู่

บนผนัง ตรงผนังนั้นวัดจากพื้นสูงขึ้นมาประมาณ 150cm ถึง 160cm ระดับนี้คือระดับสายตาของ

ผู้ชม เมื่อได้ระดับดังกล่าวจึงนำมาซ้อนทับกับระดับกลางงานด้านข้างเราจึงจะได้จุดแขวนผลงาน ซ่ึง

จุดแขวนนั้นถ้าเป็นสลิงแขวนผลงานต้องลบระยะของสลิงหลังผลงานด้วยจึงจะได้ระยะตามที่ต้องการ 

หรือถ้าเป็นการแขวนแบบระบบนั่งด้วยสกรูที่ขอบเฟรมให้ลบความหนาของเฟรมแล้วจะได้จุดเจาะท่ี

ต้องการ ดังภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 12 ภาพแสดงการแขวนผลงานด้วยสลิงแขวนจุดเดียว 

 

ภาพท่ี 13 ภาพแสดงการแขวนผลงานด้วยระบบน่ังสกรู 2 จุด 



48 

    - เจาะตัวแขวนผลงานท่ีผนังห้องนิทรรศการ  

    เมื่อได้ระยะแขวนงานแล้วขั้นตอนนี้คือการเจาะผนังเพื่อติดตั้งวัสดุแขวนผลงาน 

ด้วยวัสดุนั้นมีความหลายหลายผันเปลี่ยนไปตามความเฉพาะเจาะจงของแต่ละพื้นที่และผลงาน เช่น 

ผนังไม้ ผนังปูนคอนกรีต ผนังยิปซ่ัม ฯ โดยวัสดุท่ีใช้และเทคนิคการติดต้ังอาจแตกต่างกันออกไป ซ่ึงใน

ท่ีน้ีจะยกตัวอย่างวัสดุท่ีส่วนใหญ่ใช้ในการติดต้ังผลงานดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี 14 สกรูเกลียวปล่อยเหล็กหัวเรียบ 

ใช้กับผนังที่เป็นไม้ที่มีความหนาตั้งแต่ 9 mm. ขนาด 1.5 in-2.5 in ตามความหนาของ

ผนัง สามารถยึดงานท่ีน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก 

 

 

ภาพท่ี 15 พุกพลาสติกเบอร์ 7 + สกูรขนาด 1.5 in-2.5 in  

ใช้ในงานผนังปูนคอนกรีตหรืออิฐมวลเบาที่มีความหนาของปูนผิวหน้าค่อนข้างเยอะ 

ไม่กลวง สามารถยึดงานท่ีน้ำหนักได้ค่อนข้างมาก 
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ภาพท่ี 16 พุกผีเส้ือ + สกรูขนาด 1.5 in-2.5 in  

ใช้งานผนังเบายิปซั่มหรือผนังที่มีลักษณะกลวงเป็นแผ่นวัสดุที่มีความบาง วัสดุนี้เมื่อเจาะ

ตัวพุกเข้าไปและนำสกรูไขแล้วตัวพุกนั้นจะกางออกในด้านในผนังจะให้สามารถแขวนหรือ

ยึดช้ินงานได้ในระดับหน่ึงท่ีไม่หนักมาก 

 

 

ภาพท่ี 17 เหล็กฉากเล็ก  

วัสดุนี้ใช้ในผลงานที่มีน้ำหนักมากซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ใต้ผลงานเป็นการรับน้ำหนักสำรอง 

อีกชั้นหนึ่งของชุดแขวนงานหลักซึ่งวัสดุจะถูกซ่อนใต้งานอย่างแนบเนียนหรือหากไม่มีจุด

ซ่อนที่แนบเนียนได้ก็จะนำเทปเยื่อกระดาษมาปิดส่วนที่มองเห็นและนำสีเดียวกับผนัง 

มาทาทับให้เรียบเนียนไปกับผนัง 
 

    - นำผลงานข้ึนแขวน 

    เมื่อได้จุดแขวนและทำการเจาะผนังเสร็จสิ้นนำผลงานที่ได้ขึ้นแขวนโดยมีทีม

ติดตั้งนิทรรศการอย่างน้อย 3 คน ต่อการแขวน 1 ครั้ง โดยแบ่งหน้าที่เป็นยกผลงาน 2 คน ด้านซ้าย

และด้านขาวยกขึ้นพร้อมกัน และอีก 1 คน อยู่บนบันไดตรงกลางงานคอยหยิบชุดแขวน (สลิง) ที่ติด

อยู่กับผลงานคล้องกับชุดแขวนที่อยู่กับผนังจากนั้น 2 คน ที่ยกงานจึงค่อย ๆ ปล่อยผลงานลงอย่างช้า 

ๆ และคนที่อยู่บนบันไดคอยสังเกตสลิงหรือสกูรว่าอยู่ตรงตามจุดที่ต้องการและแข็งแรงหรือไม่จากน้ัน

ให้นำบันไดออกให้ไกลจากผลงานเนื่องจากหากผลงานหลุดหรือหล่นจะได้ไม่เข้าไปกระทบบันไดซ่ึง

อาจทำให้ผลงานเกิดความเสียหายได้ จากนั้นให้นำไม้วัดระดับน้ำมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลงาน 
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ในขั้นตอนนี้ผู้ติดตั้งผลงานทุกคนต้องใส่ถุงมือในทุก ๆ กระบวนการ อุปกรณ์ที่จำเป็นในขั้นตอนนี้ดัง

ภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

 

ภาพท่ี 18 ถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง  

ในที่นี้ควรเป็นสีฟ้าหรือสีดำเพราะมีความเหนี่ยวและมีความยึดเกาะสูง และสามารถ

เปล่ียนเม่ือเลอะหรือฉีกขาดได้เพราะราคาถูกกว่าเม่ือเทียบกับถุงมือผ้า 

 

ภาพท่ี 19 บันไดอะลูมิเนียมท่ีมีความสูงในระดับกลางท่ีมากกว่า 160cm  

ควรมีที่วางของในชั้นบนสุดเพราะผู้ติดตั้งอาจมีการวางอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการทำงาน 

 

 

ภาพท่ี 20 ไม้วัดระดับน้ำใช้ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของผลงานศิลปะท่ีแขวนอยู่บนผนัง 

ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ระดับน้ำที่ควรใช้นั้นควรเลือกของที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ในระดับสูงเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการใช้งานและควรเป็นพลาสติกที่มีน้ำหนัก

เบาเน่ืองจากหากเกิดพลาดหลุดมือจะไม่เป็นอันตรายต่อผลงานและพ้ืนห้องแสดงผลงาน 
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    ในที่นี้ผลงานประติมากรรมจะติดตั้งบนแท่นฐานที่เตรียมไว้และมีการยึดผลงาน

กับแท่นในบางช้ินงานเพื่อความปลอดภัยของผลงานและผู้ชม ผลงานประติมากรรมนั้นอาจไม่มี

ขั้นตอนในการติดตั้งมากนัก หากแต่จะต้องใช้เวลาและความใสใจในด้านการจัดวาง Space หรือพื้นท่ี

ว่างในนิทรรศการว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกับผลงานประเภทสื่อประสม การ

ติดตั้งนั้นจะเป็นไปอย่างละเอียดทีละขั้นตอนซึ่งส่วนมากศิลปินเจ้าของผลงานจะมาติดตั้งด้วยในพื้นท่ี

ที่จัดเตรียมไว้ให้ แต่ทางทีมติดตั้งจะเข้าไปควบคุมดูแลเรื่องความเหมาะสมในด้านพื้นที่นิทรรศการ

และความปลอดภัยท่ีเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

    - ติดต้ังแคปช่ันหรือป้ายช่ือผลงาน  

    เมื่อติดตั้งนิทรรศการเรียบเรียบจากนั้นทีมนิทรรศการฝ่ายสิ่งพิมพ์จะทำการ

ติดตั้งป้ายชื่อผลงานหรือแคปชั่นข้างผลงานโดยเว้นระยะห่างจากขอบผลงานอย่างน้อย 30cm เพื่อมิ

ให้ป้ายดังกล่าวอยู่ใกล้จนรบกวนผลงานและความสูงจากพ้ืนโดยประมาณจะอยู่ท่ี 120cm ถึง 140cm 

ดังภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 21 แสดงตัวอย่างระยะในการติดป้ายช่ือผลงาน 

 

    - ปรับแต่งระบบไฟส่องสว่างและติดต้ังระบบไฟฟ้า 

    เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแขวนงานขึ้นผนัง วางผลงานประติมากรรมในห้องจัด

แสดงแล้วต่อมาคือการปรับไฟส่องสว่างให้กับผลงานให้สว่างทั่วถึงโดยส่วนมากผลงานหนึ่งจะมีไฟส่อง

สว่าง 2 ดวง ตามแต่พื้นที่ที่จัดสรรให้ หากอุปกรณ์ไฟไม่เพียงพอก็จะแก้ปัญหาหน้าพื้นที่โดยการเฉล่ีย

ไฟให้สว่างทั่วถึงกันในผลงานทุกชิ้น ข้อควรระวังและควรใส่ใจคือ ผลงานที่ใส่กรอบเช่นผลงานภาพ

พิมพ์ การปรับไฟนั้นควรมีความละเอียดเพื่อหลบแสงสะท้อนที่เกิดจากการอัดไปเข้าโดยตรง ฉะน้ัน

ตำแหน่งไฟของผลงานดังกล่าวควรส่องมาจากด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเพื่อลดแสงสะท้อน หรือเพ่ิม

ระยะการติดหลอดไฟให้ไกลข้ึนเพ่ือลดความสว่างและแสงสะท้อนของผลงาน ดังภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 22 แสดงตำแหน่งไฟติดต้ังข้างผลงานฉายไฟเฉียงเข้าหาผลงาน ผลงานละ 2 ดวง 

 

 

ภาพท่ี 23 แสดงตำแหน่งไฟติดตั้งตรงข้ามผลงานฉายไขว้เข้าหาผลงานเพื่อเพิ่มลดความ

เข้มข้นของแสงไฟฉายไปบนผลงาน ผลงานละ 2 ดวง 

 

5) ตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการจัดแสดง 

ในการตรวจสอบความเร ียบร ้อยและความปลอดภ ัยของผลงานน ั ้นจะ 

ดำเนินการอยู่ในกระบวนการสุดท้ายของการติดตั้งนิทรรศการ เพื่อเป็นการเห็นภาพรวมทั้งหมดของ

นิทรรศการและแก้ไขในกรณีที่มีบางอย่างผิดพลาด ในกระบวนการนี้ทีมงานทั้งหมดจะเริ่มตรวจสอบ

ความแข็งแรงของอุปกรณ์แขวนผลงานทั ้งหมดโดยเริ ่มจากงานรางวัลไปจนถึงงานร่วมแสดง  

ในการตรวจสอบนั้นควรสังเกตจากระยะที่แขวนงานมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ และตรวจสอบ 

สกูรและสลิงหลังงานว่ามีความแน่นหนาเหมือนเดิมหรือไม่ จากนั้นให้ทำความสะอาดผลงานที่เป็น

กระจกด้วยน้ำยาเช็ดกระจกเป็นครั้งสุดท้ายและต่อด้วยการวัดระดับน้ำอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการสัมผัส

ผลงานคร้ังสุดท้าย 

ส่วนของผลงานประติมากรรมควรเริ่มตรวจสอบจากความมั่งคงของตัวงานกับแท่น

ฐานหรือตัวงานกับพื้นสัมผัสว่ามีการโยงเอียงหรือไม่ ถ้ามีให้จัดการนำวัสดุหนุนงานซึ่งในที่นี้ใช้ล่ิม

สามเหลี่ยมเสริมความแข็งแรง หากเป็นผลงานกลางแจ้งให้ตรวจสอบทิศทางลมกับตัวผลงานว่า
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ต้านทานอยู่หรือไม่ หากพื้นเป็นวัสดุอ่อนอย่างดินหรือสนามหญ้าให้ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงปักลงดิน

คล้ายกับการลงเข็มและยึดกับตัวผลงานด้วยวิธีที่ไม่กระทบต่อผลงานจะช่วยในความมั่นคงของผลงาน

ในระดับหน่ึง และรวมถึงการทำความสะอาดแท่นฐานให้สะอาดเรียบร้อยสมบูรณ์ 

ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยนี้หมายรวมถึง การตรวจสอบ

เส้นทางสัญจรของผู้ชมว่าผลงานนั้นมีการขวางทางเดินและความปลอดภัยในเวลาใช้งานจริงหรือไม่

เช่นผลงานมีการบดบังอุปกรณ์ดับเพลิงหรือเส้นทางหนีไฟประจำอาคารนั้น ๆ หรือไม่ หากมีควรย้าย

ผลงานให้ไปอยู่ในที่เหมาะสม หรือผลงานประเภทประติมากรรมหรือผลงานสื่อประสมนั้นควร

ตรวจสอบว่ามีความแหลมคมจากตัวงาน (ส่วนมากเป็นผลงานประติมากรรม) ยื่นออกมาจนมีความ

เสี่ยงต่อการสัญจรหรือการรับชมหรือไม่ ผลงานที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ควรตรวจสอบไฟฟ้าว่ามี

ชิ้นส่วนไหนไฟรั่วหรือตรวจสอบสายไฟว่ามีการฉีกขาดหรือไม่ ทั้งนี้สายไฟที่ปรากฏบนพื้นทางเดินควร

ใช้รางครอบสายไฟแบบโค้งเก็บสายไฟให้มิดชิดเพื ่อความปลอดภัยและความสวยงามในพื ้นท่ี

นิทรรศการดังภาพตัวอย่างต่อไปน้ี 

 

 

ภาพท่ี 24 รางสายไฟแบบโค้งใช้สำหรับเก็บสายไฟทางเดิน 

 

6) ส้ินสุดนิทรรศการ 

หลังจากติดตั้งนิทรรศการเสร็จสิ้นการแสดงนิทรรศการได้เริ่มขึ้นตลอดระยะเวลา

แสดงงานทางฝ่ายนิทรรศการควรเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยสม่ำเสมอหรือถ้าได้รับรายงานความ

เสียหายจากเจ้าหน้าที่เฝ้าผลงานควรรีบไปยังพื้นที่เพื่อตรวจดูความเสียหายโดยทันที เมื่อนิทรรศการ

ส้ินสุดแล้วกระบวนการร้ือถอนผลงานจะเร่ิมข้ึนโดยมีกระบวนการเรียงตามลำดับดังน้ี 

  1. นำผลงานลงจากผนังเข้าบรรจุภัณฑ์และขนย้าย 

  เม ื ่อถ ึงกระบวนการร ื ้อถอนสิ ่งแรกที ่ควรทำคือนำผลงานลงจากผนังวาง 

ที่พื้นโดยใช้โฟมหรือวัสดุกันกระแทกรองที่ฐานผลงาน จากนั้นตรวจสอบผลงานกับทะเบียนให้จำนวน

ตรงตามทะเบียน และตรวจสภาพความเสียหาย หากเกิดความเสียหายให้ลงบันทึกไว้ในทะเบียนตรวจ

สภาพงาน ต่อมาคือการห่อเข้าบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกกันกระแทกในชั ้นแรกและตามมาด้วย 
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ลังกระดาษลูกฟูกเหมือนกับขั้นตอนขนย้ายมาพร้อมกับเขียนตัวเลขกำกับที่กล่องเพื่อให้ง่ายต่อ 

การตรวจเช็ค และขนย้ายกลับสถานท่ีเก็บผลงาน 

  2. สำรวจความเสียหายของพ้ืนท่ีและซ่อมแซม 

  หลังจากนำผลงานเข ้าบรรจ ุภ ัณฑ์และนำออกจากพื ้นท ี ่ห ้องน ิทรรศการ  

จากนั ้นจะเป็นขั ้นตอนการสำรวจความเสียหายของพื ้นที ่เพื ่อซ่อมแซมผนังและส่วนต่าง ๆ  

โดยการซ่อมแซมขั้นพื้นฐานของการเข้าใช้งานพื้นที่นิทรรศการนั้นคือรูสกูรที่ผนัง หรือรอยไดคัท 

สติกเกอร์เมื่อแกะออกจากพื้นท่ี ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้น การซ่อมแซมในขั้นพื้นฐานนั้นคือ 

การโป๊วผนังด้วยด้วยวัสดุปิดรอยแตกร้าว อะคริลิก ฟิลเลอร์ (วอลพุตตี้) โป๊วไปที่รูสกูรและรอยแตกร้าว  

รอให้แห้งและขัดให้เรียบจากนั้นทำความสะอาดพื้นท่ีและทาสีกลับคือให้เหมือนดังเดิมด้วยสีเก่า 

ของพื ้นที ่ที ่ทางเราได้ของเบอร์สีมาตั ้งแต่ตอนต้น นอกจากการซ่อมแซมผนังดังกล่าวแล้วยังมี 

สื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่นพื้นที่ควรนำเก็บออกจากพื้นที่เช่นกัน เช่น ธง ป้ายไวนิล สติกเกอร์ ป้ายช่ือ 

ผลงานต่าง ๆ  

  ข้อสำคัญในการจัดนิทรรศการคือ เมื่อนิทรรศการเสร็จสิ้นออกจากพื้นที่นั้นควรทำ

ให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาในสภาพดังเดิมเหมือนตอนที่เราเข้าพื้นที่หรือทำให้ดีกว่าเดิมเพื่อความเป็น

มาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของการจัดนิทรรศการต่อไป 

  ทั้งน้ี สามารถสรุปขั้นตอนการทำงานโดยละเอียดนี้ออกมาเป็นตารางสรุปขั้นตอน

การทำงานได้ (ตารางท่ี 3) ดังน้ี 
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ข้ันตอนการทำงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลาการทำงาน 

- การแสดงศิลปกรรม

ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

- การแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ 

- การแสดงศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่ยเยาว์ 

3 เดือนต่อ 1 นิทรรศการ 

- การวางแผนงาน - ประสานงานจากฝ่ายข้อมูล 

- ประสานงานจากฝ่ายสถานท่ี 

2 เดือน / ต่อ 1 นิทรรศการ 

- ฝ่ายนิทรรศการ - ตรวจสอบทะเบียนงานท่ีผ่านการคัดเลือก

ท่ีจะนำมาแสดง 

- สำรวจสภาพผลงานและวิเคราะห์

ลักษณะเฉพาะของผลงาน 

- ศึกษาพ้ืนท่ีจัดแสดง 

2 เดือน /ต่อ 1 นิทรรศการ 

- ออกแบบนิทรรศการ - กำหนดภาพรวมนิทรรศการ 

- กำหนดเส้นทางชมงาน 

- วางผังและคำนวนพ้ืนท่ีแสดงงานให้

เหมาะสมกับผลงาน 

- กำหนดความเฉพาะของพ้ืนท่ีและผลงาน 

- ออกแบบระบบแสงส่องสว่างผลงาน 

1 เดือน / ต่อ 1 นิทรรศการ 

 

- ติดต้ังนิทรรศการ 

 

- คัดแยกผลงาน2มิติและ3มิติ 

- คัดแยกผลงานท่ีไม่สามารถแสดงได้ 

- ทาสีห้องนิทรรศการ 

- นำผลงานมาจัดเรียงเพ่ือหาความ

เหมาะสมระหว่างพ้ืนท่ีว่างกับผลงาน

ศิลปะ 

- นำผลงานข้ึนติดต้ังในงาน2มิติและจัดวาง

ในงาน 3 มิติ 

- ติดต้ังผลงานส่ือประสมท่ีมีความซับซ้อน

ทางด้านเทคนิคและพ้ืนท่ีจัดวาง 

2 สัปดาห์ / ต่อ 1 นิทรรศการ 
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ข้ันตอนการทำงาน รายละเอียดงาน ระยะเวลาการทำงาน 

- ติดต้ังนิทรรศการ (ต่อ) 

 

- จัดระบบแสงส่องสว่างในแต่ละผลงาน 

- ติดต้ังจุดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผลงานท่ีมีความ

ต้องการใช้ไฟฟ้า 

- ติดต้ังระบบความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า 

- ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยข้ัน

พ้ืนฐาน(ถังดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟฯ) 

- ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายช่ือผลงาน

และป้ายสัญลักษณ์บอกเส้นทางต่าง ๆ 

 

- ตรวจสอบความ

ปลอดภัย  

 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของผลงานศิลปะ

เม่ือติดต้ังเสร็จส้ิน 

- ตรวจสอบความปลอดภัยในเส้นทาง 

เดินชมงาน 

- ตรวจสอบตำแหน่งของพ้ืนท่ีกับผังท่ีได้

ออกแบบไว้ 

- ระหว่างระยะเวลานิทรรศการตรวจสอบ

ความเสียหายและชำรุดของผลงาน 

5 วัน / ต่อ 1 นิทรรศการ 

ส้ินสุดนิทรรศการ - ตรวจสอบความเสียหายของพ้ืนท่ีและ

ผลงาน 

1 สัปดาห์ / ต่อ 1 นิทรรศการ 

ร้ือถอนผลงาน 

 

 

 

- ซ่อมแซมผลงานและพ้ืนท่ีนิทรรศการ 

- ทำสีกลับคืนให้คงเดิมเหมือนกับตอนเข้า

พ้ืนท่ีนิทรรศการ 

- ทำความสำอาดพ้ืนท่ีนิทรรศการ 

- นำผลงานเข้าบรรจุภัณฑ์/กล่อง 

- ขนย้าย 

1 สัปดาห์ / ต่อ 1 นิทรรศการ 

 

ประเมินการทำงาน 

ในนิทรรศการ 

- ประเมินผ่านแบบสอบถาม 

- ประเมินผ่านการประชุมกลุ่มย่อย 

 

ตารางท่ี 3 ตารางสรุปข้ันตอนการทำงานและรายละเอียดงาน 
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4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการการจัดนิทรรศการการประกวด

ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ 

และข้ันติดตาม 

4.3.1 ข้ันเตรียมการ 

ภาระงานที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นภาระงานในด้านการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นงานหลัก

ของฝ่านนิทรรศการ ผู้เขียนคู่มือในฐานะผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

แผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่าพบปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง แล้วนำข้อมูลเพ่ือ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหารของคณะ และหลักการปฏิบัติงาน 

PDCA ได้เตรียมการ ดังน้ี 

1) การวางแผนการปฏิบัติงาน โดยหอศิลป์ได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

จัดนิทรรศการเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน และมาตรฐานปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด้วย หลักการ

ทำงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 4 แนวทาง ดังกล่าว (PDCA) 

2) การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ 

การปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษา การสอนงาน การชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลให้

ผู้บริหาร บุคลากร ผู้รับบริการ(ผู้ชมผลงาน)มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และภารงานอื่น ๆ ท่ี

ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายและถ้าหากพบปัญหา 

อุปสรรค รีบแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในยุคการเปล่ียนแปลง 

4.3.2 ข้ันดำเนินการ 

การปฏิบัติงานและรับผิดชอบด้านการจัดนิทรรศการ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

แผนปฏิบัติการ หรือปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 4 แนวทางดังกล่าว เพื่อส่งผล

ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหอศิลป์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.3.3 ข้ันติดตาม 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการด้านการจัดนิทรรศการเป็นขั ้นตอน 

การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม นอกจากนั้นยังได้ 

วางแผนการปฏิบัติงานโดยให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงาน PDCA ท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 3  
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4.4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบ ัต ิงานนิทรรศการ เร ื ่องการจัดนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าว นอกจากที ่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดจรรยาบรรณของ

ผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำโดย คณะกรรมการ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไว้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ

หลักการปฏิบัติงานที่ผู ้เขียนคู ่มือได้ใช้เป็นหลักในการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นประจำ คือ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การยึดม่ันและยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 

2. ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

3. โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 

4. ไม่เลือกปฏิบัติ 

5. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 



 
บทท่ี 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ปฏิบัติงานในตำเเหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ หน่วยงาน หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรในบทบาทหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานงานนิทรรศการและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำนิทรรศการ

ผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการให้คำปรึกษาและการพิจารณาดำเนินการใน

ภาระงานดังกล่าวต้องยึดกฎหมาย และกฎระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงาน คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มาในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงาน วิธีปฏิบัติงาน การวางเเผน การประสาน การ

ให้บริการ และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี และต้องบริการภาระงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้บริการ

มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการให้ปฏิบัติงานที่ดีอย่างไร 

เเต่จากการประเมินภาพรวมยังพบปัญหา อุปสรรค ซึ่งในคู่มือดังกล่าวนี้จะมีการเสนอแนวทาง 

เเก้ปัญหารวมถึงข้องเสนอแนะต่าง ๆ ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนำไปพัฒนาและเเก้ไขต่อไป 

ดังน้ี 

5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเเก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเเก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลาในการ

ดำเนินงาน 

- ระยะเวลากระช้ันชิดในการ

เตรียมงานแต่ละนิทรรศการ 

- ในแต่ละปีมีจำนวนภาระงาน 

ท่ีทับซ้อนกันกับภาระงานอ่ืน 

- ขยายระยะเวลาการทำงานให้

เหมาะสม 

- กระจายระยะเวลานิทรรศการ

ให้สอดคล้องกับภาระงาน 

การปฏิบัติงานระหว่างฝ่าย 

ต่าง ๆ ในหน่วยงานและ

ระดับมหาวิทยาลัย 

 

- การประชุมและส่ือสารระหว่าง

ฝ่ายต่างๆและหน่วยงานอ่ืนๆมี

ไม่เพียงพอ 

- เกิดความสับสนใจภาระงาน

ระหว่างฝ่ายต่างๆ 

- ความเคยชินในการทำงานซ่ึงไม่

สอดคล้องกับมิติท่ีประชุม 

- นัดหมายประชุมเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในหน่วยงานและ

ประชุมกลุ่มย่อยในกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน 

- สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ 

ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน - การทำงานท่ีผ่านมาในอดีตขาด

มาตรฐานเพ่ือให้เรียนรู้งาน 

- บุคลากรเฉพาะด้านท่ีมีอยู่ 

ไม่เพียงพอ 

- ปฏิบัติงานทดแทนกันมากไปจน

เกิดความสับสนในภาระงานของ

ตน 

- เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ์ไม่

ตอบสนองต่อมาตรฐานสากล 

- ผลงานศิลปะท่ีนำมาจัด

นิทรรศการขาดความแข็งแรง 

- จำนวนงานศิลปะท่ีมากเกินไป

ส่งผลต่อการขนย้ายผลงาน 

- ผลิตตำรา/คู่มือการจัด

นิทรรศการ 

- จัดสรรตำแหน่งบุคลากร

เฉพาะด้านเพ่ิมข้ึน 

- รับผิดชอบในภาระงานตนเอง

ให้สำเร็จลุล่วง 

- จัดหาอุปกรณ์ท่ีได้

มาตรฐานสากล 

- เสริมความแข็งแรงของผลงาน 

- ลดจำนวนงานให้เหมาะสมกับ

พาหนะขนย้าย 
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การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

สถานท่ีจัดแสดง 

 

 

- สถานท่ีจัดแสดงขาดมาตรฐาน 

- มีความไม่แน่นอนเร่ืองพ้ืนท่ีจัด

แสดง 

- มักมีปัญหาเร่ืองเส้นทาง

การจราจรในการเคล่ือนย้าย

ผลงาน 

- ขนาดผลงานมีขนาดใหญ่เกิน

ทางเข้าหลักของพ้ืนท่ีนิทรรศการ 

 

- สร้างมาตรฐานใหม่ให้สถานท่ี

จัดแสดง 

- ควรมีพ้ืนท่ีเฉพาะของ

นิทรรศการน้ัน ๆ 

- ศึกษาเส้นทางการจราจรเพ่ือ

การขนส่งผลงานอย่างละเอียด 

- ควรแก้ไขขนาดผลงานให้

สอดคล้องกับพ้ืนท่ีแสดงงาน

ต้ังแต่ข้ันตอนรับสมัครผลงาน 

การออกแบบและติดต้ัง

ผลงาน 

 

- พ้ืนท่ีไม่เอ้ืออำนวยต่อการ

ออกแบบและติดต้ังผลงานท่ีมี

ความหลากหลาย 

- พ้ืนท่ีไม่มีความพร้อมในวันเข้า

พ้ืนท่ี 

- งบประมาณไม่ตอบสนองกับ 

การออกแบบและติดต้ังผลงาน 

- แก้ปัญหาหน้างานตาม

สถานการณ์เฉพาะหน้า 

- เผ่ือระยะเวลาซ่อมแซมพ้ืนท่ี

และส่วนประกอบต่าง ๆ ของ

พ้ืนท่ี 

- ลดรายละเอียดในเน้ืองาน

นิทรรศการหรือเพ่ิมค่าใช้จ่าย

ให้ตอบสนองกับการออกแบบ 

ประเมินตรวจสอบผลงาน - ขาดการส่ือสารปัญหาท่ีพบ

ระหว่างการทำงานของฝ่ายต่างๆ

ท่ีเก่ียวข้อง 

- ประชุมกลุ่มย่อย ระดม

ความคิด ติดตามผลของ

ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องของ

ทุกฝ่ายเป็นระยะ 

การเงิน - การเบิกจ่ายเงินมีข้ันตอนการ

เบิกจ่ายท่ีมีปัญหาระหว่าง

ปีงบประมาณ  

- งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

ไม่เพียงพอต่อการจัดนิทรรศการ

ระดับประเทศ 

- ควรมีระยะเวลาเบิกจ่าย

ล่วงหน้า 

- เขียนโครงการของบประมาณ

เพ่ิมเติมในโครงการน้ัน ๆ 

ตารางท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเเก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการที ่ได้ศึกษาจากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเพ่ือนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน ดังน้ี 

1. ฝ่ายปฏิบัติงานควรมีการวางเเผนงานล่วงหน้ากับฝ่ายอื่น ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่การทำงานท่ีแตกต่างกัน เเต่ละหน้าที่นั้นล้วนมีความเกี่ยว

โยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฝ่ายนิทรรศการเองนั้นมีหลายภาคส่วนที่ต้องจัดสรร ดูเเลให้เป็นไปตาม

กรอบเเผนงานท่ีวางไว้ 

2. การวางเเผนงานในเเต่ละครั้งควรประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับหมอบหมายด้วยว่า 

มีความสามารถที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงตามเเผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ มิเช่นนั้นภาระงานก็จะวนกลับไปท่ี 

ผู้มอบหมายซ่ึงจะทำให้ภาระงานกลับเข้ามาร่วมตัวท่ีศูนย์กลางอีกคร้ัง 

3. ควรมีการการวางเเผนและสรุปว่าด้วยเร่ืองนิทรรศการให้เห็นถึงปัญหาในรายละเอียด 

ในเเต่ละช้ินงานว่ามีความเปราะบางเพียงใด มีความเฉพาะด้านการติดต้ังจัดเเสดง และผลงานเเต่ละ

ช้ินน้ันทีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีจัดเเสดงหรือไม่อย่างไร 

4. ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่องช่างในเทคนิคต่าง ๆ มาเพื่อเติมจาก

บุคลากรที่มีอยู่ และจำนวนบุคลากรที่น้อยเกินไปซึ่งไม่สอดคล้องกับงานที่มีจำนวนและน้ำหนักที่มาก

เกินกำลังบุคลากรประจำของหอศิลป์ 

5. การออกเเบบนิทรรศการควรสอดคล้องกับพื้นที่เเสดงงานในประเด็นที่การเเสดงผลงาน 

นอกเนื้อพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น ผลงานศิลปกรรมเเห่งชาติที่จัดเเสดง 

ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า ซึ่งพื้นที่ที่ได้นั้นมิได้ตอบรับกับกายภาพของผลงานที่นำไป

เเสดง เนื่องด้วยขนาดของพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับขนาดผลงานและจำนวนผลงาน และผนังของพื้นท่ี

ดังกล่าวมิได้สามารถรับน้ำหนักของผลงานศิลปะในบางชิ้น ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อผู้ชม และ

ผลงานได้ 
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