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บทคดัย่อ 

งานวิจยัมีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอ ประวติัความเป็นมา เน้ือหา รูปแบบการจดัแสดงและ
สภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนว
ทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ซ่ึงจงัหวดัเชียงใหม่
ถือเป็น ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว การศึกษา เศรษฐกิจ การคมนาคม และท่ีส าคญัสามารถเป็นแหล่งให้
ความรู้และขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตของ
เมือง ประชากรเพิ่มข้ึนทุกปี การก่อสร้างท่ีพกัอาศยั ถนน อาคารส านกังานต่างๆเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกบัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยู่อย่างแน่นหนาจึงท าให้เกิดการบุกรุก
โบราณสถาน การขุดโบราณวตัถุ ซ่ึงทุกอย่างล้วนเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทั้ งส้ิน รัฐบาล
เล็งเห็นความส าคญัของโบราณสถาน และโบราณวตัถุต่างๆ จึงมีแผนด าเนินการเพื่อเตรียมสถานท่ีท่ี
สามารถเก็บ รักษาโบราณวตัถุต่างๆท่ีพบในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งสถานท่ีน้ียงัสามารถให้ความรู้
แก่ประชาชนในแง่ของประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุและโบราณคดี ไดด้ว้ยท าใหเ้ห็นถึงขอ้ส าคญัวา่จะตอ้ง
ปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้และภาคภูมิใจในชาติพนัธ์ุของตนเอง การจดัตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
เชียงใหม่จึงมีความเก่ียวขอ้งทั้งในแง่ของการอนุรักษ์เก็บรักษาจนถึงการเป็นศูนยก์ารศึกษาให้ความรู้
ในเร่ืองของประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุเพื่อความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การปรับปรุงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2535-2556 มีการปรับปรุงการจดั
แสดงนิทรรศการถาวร ในปี พุทธศกัราช 2542 เป็นปีล่าสุด ซ่ึงในปีพุทธศกัราช 2556 น้ีก าลงัเร่ิมการ
ปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรซ่ึงท าให้ผูศึ้กษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุง
นิทรรศการถาวรวา่การปรับปรุงแต่ละช่วงเวลานั้นมีระยะเวลาท่ียาวนาน ดงันั้น การปรับปรุงในแต่ละ
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คร้ังควรมีแนวทางในการออกแบบท่ีสามารถส่งเสริมศกัยภาพของการแสดงนิทรรศการถาวรให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดในแง่ของการเรียนรู้ สาระ และความบนัเทิง เพื่อให้ผูเ้ขา้ชมสามารถรับรู้ถึง
ขอ้มูลต่างๆ ของการจดัแสดงนิทรรศการ  

การน าเสนอแนวทางการปรับปรุงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยมี
วธีิการโดย วิเคราะห์เน้ือหาการจดัแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น ผู ้
ศึกษาไดท้  าการปรับปรุงการจดัแสดงใหม่โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอเน้ือหาทางประวติัศาสตร์
ของเชียงใหม่นับแต่สมัยก่อนประวติัศาสตร์-ปัจจุบัน โดยใช้หัวข้อหลักหัวข้อเดิมแต่มีการปรับ
รายละเอียดของหัวขอ้จดัแสดงใหม่เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ โดยใช้วิธีการจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์ท่ีใช้
เร่ืองราวในการน าเสนอเป็นหลัก (Narrative Museum) และใช้โบราณวตัถุจดัแสดงประกอบกับ
หลกัฐานทางวชิาการในการน าเสนอเน้ือหาทางประวติัศาสตร์ซ่ึงน าเสนอผา่นส่ือท่ีส่งเสริมให้เกิดการ
มีปฏิสัมพนัธ์ต่อผูช้มและง่ายต่อการเขา้ใจความเป็นมาของจงัหวดัเชียงใหม่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  
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ABSTRACT 

Research aims to propose. History of the content and format of the show problems of 
permanent exhibits of the National Museum, Chiang Mai. For the Improvement of permanent 
exhibits. Chiang Mai National Museum This is Thailand Tourism, education, transport and the 
economy can be a source of knowledge and information on the history of Northern Thailand. The 
growth of the city. Population increased annually Residential construction and road building 
occurred rapidly. The Chiang Mai is living in a tightly populated areas, thus resulting in the historic 
invasion. Antiquities excavation Everything which is of historical evidence. The Government 
recognizes the importance of the historic site. And showcase It has plans to prepare a place to store. 
Antiquities found in Chiang Mai. The place is also able to educate the public in terms of ethnic 
history and archeology. Have to be made as to the importance for youth to learn and instill pride in 
their ethnicity. The establishment of the National Museum, Chiang Mai is relevant in terms of the 
conservation storage until the center of the knowledge of history. Ethnicities to reflect societal 
changes.  

Improving the Mai National Museum has improved since 1992-2013 permanent exhibition 
in 1999  was the last year that in the year AD 2013, are starting to improve the permanent exhibition 
which recognizes the importance of education. of improving the permanent exhibition that updates 
each time that a long period of time, thus improving each time there should be guidelines for the 
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design to enhance the capacity of the permanent exhibition the most effective in terms of learning 
the material. Entertainment So that visitors can get to know the information. Of the exhibition  

Delivering solutions to improve the permanent exhibition. Bank of Thailand Museum The method 
by Content analysis of the permanent exhibition in the National Museum of Chiang Mai. The study 
was done to improve the new exhibit with the purpose of introducing the history of the city from 
prehistoric - present. The main topic on the same topic, but with the fine details of the new exhibit, 
so easy to understand. Using the exhibits in the museum, the story presented in the main (Narrative 
Museum) and the artifacts on display, together with evidence in the presentation of history is 
presented through the media that encourage interaction with the user. s easy to understand the 
background of Chiang Mai in the past to the present. 


