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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาภาคเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ี
เก่ียวกบัความเป็นมาและหลกัการของพิพิธภณัฑสถานทั้งในระดบัสากลและประเทศไทย  รวมทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  บริบทสถานะภาพความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองที่ท าการศึกษา 

2.1.1  บริบทเก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถานทั้งในสากลและประเทศไทย 

1) ความหมายของพิพิธภณัฑ์ 
2) ประเภทของพิพิธภณัฑสถาน 
3) บทบาทและหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ 

2.1.2  ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 

2.2.1  แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

2.2.2  แนวคิดการจดักลุ่มห้องแสดงนิทรรศการ 

2.2.3  แนวคิดปัจจยัการออกแบบป้ายขอ้มูล 

2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.4   กรอบแนวคิดการศึกษา   

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1.  บริบทสถานะภาพความรู้เกี่ยวกบัเร่ืองที่ท าการศึกษา 

2.1.1  บริบทเกี่ยวกบัพพิธิภัณฑสถานทั้งในสากลและประเทศไทย 

1)  ความหมายของพิพิธภณัฑ ์

สภาการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติระหว่างชาติ หรือ ICOM ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ
ของพิพิธภณัฑ์ วา่ พิพิธภณัฑ์ หรือ Museum เป็นสถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนโดยไม่แสวงหาผล
ก าไร เพื่อให้บริการแก่สังคมและพฒันาสังคม สาธารณชนสามารถเขา้ใชบ้ริการไดอ้ยา่ง
อิสระ โดยพิพิธภัณฑ์ท าหน้าท่ี รวบรวม สงวนรักษา ส่ือสารเน้ือหา และจัดแสดง
นิทรรศการ โยมีวตัถุประสงค์เพื่อในการคน้ควา้ วิจยั สันทนาการ วตัถุทางวฒันธรรม
ของมนุษยชาติและสภาพแวดลอ้ม6 

พิพิธภัณฑ์ คือ สถานท่ีสะสมหรือและรวบรวมวตัถุประเภทต่าง ๆ เช่น วตัถุทาง
ธรรมชาติวิทยา วตัถุทางวิทยาศาสตร์  วตัถุทางศิลปกรรม  วตัถุทางประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี  วตัถุโบราณทางประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ จดัตั้ งแสดงอยู่ในอาคาร 
ส าหรับใหป้ระชาชนเขา้ชม เพื่อส่งเสริมความรู้และความสนใจตามสาขาวชิานั้น ๆ 

ส่วนค าวา่ “พิพิธภณัฑสถาน” ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นพิพิธภณัฑสถานวทิยาหลายท่านไดใ้ห้
ค  าจ  ากดัความของค าน้ีว่า สถาบนัท่ีตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม สงวนและจดัแสดงวตัถุ อนัมี
ความส าคญัทางวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม เพื่อให้ประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้และ
ความเพลิดเพลิน ตามค าจ ากดัความน้ีไดร้วมความหมายถึงหอศิลปะ อนุสรณ์สถานทาง
ประวติัศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน และสถานท่ีอ่ืนๆท่ีจัดแสดง
ส่ิงมีชีวติ7 

นิคม มูสิกะคามะ กล่าวถึง “พิพิธภณัฑสถาน คือ สถาบนัถาวรท่ีจดัตั้ งข้ึนเพื่อ 
สงวนรักษา รวบรวม และจดัแสดงวตัถุท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรม วิทยาศาสตร์ และ
ประวติัศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเพลิดเพลิน โดยรวมถึงอนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์ สวนสัตว ์หอศิลป์ วนอุทยาน เป็นตน้8 

                                                             
6 ศูนยม์านุษญวทิยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน), สังคมและวฒันธรรม ชุมชนคนยี่สาร(กรุงเทพ : ศูนยม์านุษญวิทยาสิรินธร

(องคก์ารมหาชน),2545.) หนา้ 3 
7 กรมศิลปากร, การจดัการดา้นการออกแบบพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ(กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2547.) หนา้ 20-22 
8 นิคม มูสิกะคามะ, คู่มือปฏิบติังานของภณัฑารักษ ์พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ(กรุงเทพ : บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บั

ลิชช่ิง,2536.) หนา้ 13 
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2)  ประเภทของพิพิธภณัฑสถาน 

พิพิธภณัฑสถานท่ีจดัข้ึนในระยะแรกนั้น เป็นการรวบรวม จดัแสดงวตัถุทุกแขนง
ท่ีน่าสนใจโดยไม่แยกแยกประเภท ต่อมาเม่ือวิทยาการดา้นต่างๆมีความเจริญกา้วหน้า
มากข้ึน มีการรวบรวมวตัถุต่างๆหลากหลายประเภทยิ่งข้ึน พิพิธภณัฑสถานท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะหลงัจึงมีแนวทางการบริหารจดัการและรวบรวมวตัถุจดัแสดงเฉพาะประเภทมาก
ยิง่ข้ึน ท าใหก้ารแบ่งประเภทพิพิธภณัฑสถานตามแขนงมีความเด่นชดัเด่นชดั 

สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างประเทศ(ICOM – International Council of 
Museums) ไดจ้  าแนกประเภทของพิพิธภณัฑสถานออกเป็น 9 สาขาวชิา ดงัน้ี9 

พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ เป็นพิพิธภณัฑสถานท่ีเก็บรวบรวมและจดัแสดงผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ประวติัศาสตร์และพฒันาการดา้นศิลปะ 
พิพิธภัณฑสถานศิลปะร่วมสมัย เป็นพิพิธภณัฑสถานศิลปะสมยัใหม่ท่ีน าเสนอผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย ซ่ึงแสดงถึงความเคล่ือนไหวทางศิลปะและความเจริญทางด้าน
ศิลปกรรมร่วมสมยั ครอบคลุมงานวชิาการแขนงต่างๆ 
พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา พิพิธภณัฑสถานทางธรรมชาติวิทยาพฒันามาจาก
การรวบรวมวตัถุประเภทต่างๆ อาทิ ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ มานุษยวิทยา 
มุ่ งหมายจัดแสดงเพื่ อให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีชาติพัน ธ์ุวิทยา 
พิพิธภณัฑสถานในแขนงน้ียงัรวมถึงสวนสัตว ์สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สวนสัตวน์ ้า  
พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นพิพิธภณัฑสถานท่ีจดัแสดงถึง
วิวฒันาการความก้าวของส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดค้นและประดิษฐ์ข้ึนทั้งประเภทยานพาหนะ 
เคร่ืองจกัรกล ระบบโทรคมนาคม 
พิพิธภัณฑสถานทางมานุษยวิทยาและชาติพันธ์ุวิทยา  พิพิธภณัฑสถานดงักล่าวน้ีมี
ขอบเขตงานกวา้งขวาง ดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้มนุษยแ์ต่ละเผ่าพนัธ์ุเขา้ใจใน
วฒันธรรมซ่ึงกนัละกนั  อิทธิพลมีผลน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีดีของสังคมมนุษยโ์ดยทัว่ไป 
พิพิธภณัฑสถานชนิดน้ีมกัจะแสดงวตัถุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รูปเคารพทางศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรมอ่ืน ๆ ของแต่ละแห่ง  ว ัฒนธรรมของเผ่าต่าง ๆ ท่ี มีการแสดงใน
พิพิธภณัฑสถานชนิดน้ีอย่างกวา้งขวางเพียงไร ข้ึนอยู่กับความสนใจและความรู้ของ
เจา้หนา้ท่ี 

                                                             
9 กรมศิลปากร, การจดัการดา้นการออกแบบพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2547.) หนา้ 24-25 
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พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  แสดงเร่ืองราวตามความเป็นมาของ
มนุษยใ์นอดีตน้ี ถือวา่เป็นพิพิธภณัฑสถานท่ีสร้างความเขา้ใจระหวา่งทางสังคมมนุษย ์ท่ี
ส าคญัยิง่  
พิพิธภัณฑสถานประจ าภูมิภาค พิพิธภณัฑสถานประเภทน้ีรวบรวมและจดัแสดงวตัถุ 
และเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ขนบธรรมเรียม ประเพณี ชีวิต
ความเป็นอยูข่องสังคม ทอ้งถ่ิน หรือภูมิภาคท่ีพิพิธภณัฑสถานนัน่ตั้งอยู ่
พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเร่ือง พิพิธภณัฑสถานประเภทน้ี รวบรวมและจดัแสดงวตัถุท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองราวทางการศึกษาสาขาต่างๆเช่น ศิลปะ ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ชาติพนัธ์ุ
วทิยา การศึกษาดา้นต่างๆ ทางสังคมธรรมชาติวทิยา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
พพิธิภัณฑสถานของมหาวทิยาลยัและสถาบันการศึกษา เป็นพิพิธภณัฑสถานท่ีจดัตั้งข้ึน
ตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ต่อการศึกษาในวิชาการ
แขนงต่างๆส าหรับผู ้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานประเภทน้ี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน
มหาวทิยาลยั พิพิธภณัฑสถานภาควชิาต่างๆ ในมหาวทิยาลยั ฯลฯ 

ถึงอยา่งไรก็ตามเพื่อความกระจ่างชดัทางดา้นสถานภาพของการเป็นพิพิธภณัฑ์
นั้น ทางสภาการพิพิธภณัฑสถานระหวา่งชาติ ไดใ้หเ้ง่ือนไขและจ าแนกคุณสมบติัของ
พิพิธภณัฑไ์วอี้ก 9 ขอ้ไดแ้ก่10 

ข้อ 1 แหล่งอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โบราณคดี และชาติพันธ์ุ เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกบัวตัถุอนัเป็นหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยล่ิ์งแวดลอ้มของมนุษย ์
ขอ้ 2 สถาบนัรวบรวมและจดัแสดงตวัอยา่งของส่ิงมีชีวติ ทั้งพืชและสัตว ์
ขอ้ 3 หอศิลป์ท่ีจดัแสดงงานโดยไม่แสวงก าไร 
ขอ้ 4 ศูนยว์ทิยาศาสตร์และทอ้งฟ้าจ าลอง 
ขอ้ 5 สถานท่ีธรรมชาติซ่ึงเป็นท่ีสงวน 
ข้อ 6 องค์กรพิพิธภัณฑ์ทั้ งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนในการรับผดิชอบพิพิธภณัฑห์รือมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนด 
ขอ้ 7 ศูนยว์ฒันธรรม และนิติบุคคลอ่ืนๆ ท่ีด าเนินงานด้านอนุรักษ์ และบริการจดัการ
ทรัพยากรอนัเป็นมรดกท่ีจบัตอ้งไดแ้ละมรดกท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
ข้อ 8 สถาบัน หรือองค์กร ซ่ึงไม่แสวงหาผลก าไร ท่ีท างานด้านอนุรักษ์ การวิจัย 
การศึกษา และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิพิธภณัฑ ์

                                                             
10 ศูนยม์านุษญวทิยาสิรินธร(องคก์ารมหาชน), สังคมและวฒันธรรม ชุมชนคนยีส่าร (กรุงเทพ : ศูนยม์านุษญวทิยาสิรินธร

(องคก์ารมหาชน),2545.) หนา้ 5-6 
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ข้อ 9 สถาบันใดๆ อย่างเช่น สภาการบริหาร ซ่ึ งหลังจากได้รับค าวิ นิจฉัยจาก
คณะกรรมการ ได้รับพิจารณาว่ามีคุณสมบัติบางส่วน หรือทั้ งหมดของการเป็น
พิพิธภณัฑ์ หรือสนับสนุนพิพิธภณัฑ์และบุคลากรท่ีท างานด้านพิพิธภณัฑ์เป็นอาชีพ 
เป็นตน้  

ดังนั้ นจากการศึกษาข้างต้นเม่ือพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต่างๆ ของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ด้วยการจ าแนกของประเภทพิพิธภณัฑ์ท่ีสภาการ
พิพิธภณัฑสถานระหว่างชาติ หรือ ICOM ไดมี้มาตรฐานไว ้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
เชียงใหม่จดัอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี แสดงเร่ืองราวตาม
ความเป็นมาของมนุษยใ์นอดีตน้ีของภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย 

3)  บทบาทและหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ์ 

กรมศิลปากร กล่าวถึงหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑสถานวา่ โดยทัว่ไปเป็นสถานท่ี
รวบรวม จดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุซ่ึงเป็นหลกัฐานทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา เพื่อ
การศึกษาเพิ่มพนูความรู้ การคน้ควา้ ศึกษาวจิยัทางศิลปะวทิยาการแขนงต่างๆ รวมทั้ง
เพื่อความเพลิดเพลินของประชาชนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ในการด าเนินการในกิจกรรมของ
พิพิธภณัฑสถานจะเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเอ้ือประโยชน์สูงสุด ต่อสาธารณชนได้
นั้น พิพิธภณัฑสถานจะตอ้งมีการก าหนดหนา้ท่ี อนัเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับ
พิพิธภณัฑสถาน11 

Douglas A, Allan ได้เขียนบรรยายเร่ือง The museum and its Functions ไว้ใน
บทความหน่ึงในหนังสือ The Organization of Museum : Practical Advice ซ่ึงองค์กรณ์ 
UNESCO ไดตี้พิมพใ์นปี พ.ศ.2503 โดยมีการจ าแนกหนา้ท่ีของพิพิธภณัฑไ์วด้งัน้ี12 

การรวบรวมวตัถุ(Collection) หนา้ท่ีประการแรกของพิพิธภณัฑสถานจะตอ้งรวบรวม
วตัถุ  การรวบรวมสะสมส่ิงของนั้นมีการพฒันาข้ึนเป็นล าดบั  เม่ือมีอารยะธรรมสูงข้ึน  
ก็รู้จกัสะสมสมบติัทรัพยสิ์น เพื่อแสดงความมัง่คัง่และฐานนัดรในสังคม  พิพิธภณัฑท์าง
ธรรมชาติวทิยามีการเก็บรวบรวมวตัถุจดัแสดง ท่ีมีความน่าสนใจ  ท่ีเก่ียวกบัทาง
ธรรมชาติ พฤกษศาสตร์ และชีววทิยา  การด ารงชีวติของมนุษยภ์ายใตธ้รรมชาติ   

                                                             
11 กรมศิลปากร, การจดัการดา้นการออกแบบพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,2547.) หนา้ 25-27 
12 อา้งถึงใน จิรา จงกล, พพิธิภณัฑสถานวทิยา (กรุงเทพ :อมรินทร์พร้ินต๊ิงกรุ๊ป จ ากดั,2530.) หนา้ 21 
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การจ าแนกประเภทของวัตถุ (Identifying)  การจ าแนกประเภทวตัถุให้ถูกต้อง และ 
แน่นอน ตวัอยา่งของแต่ละช้ินท่ีไดรั้บนั้นตอ้งบนัทึกลงในป้ายและเลขท่ีในบตัรจ านวน
วตัถุ และลงเลขท่ีเดียวกันนั้นลงบนตวัอย่างวตัถุ ลงถึงสถานท่ีเวลา และแหล่งได้มา
อยา่งไร ลกัษณะของเน้ือวตัถุหรือแบบลวดลายของวตัถุจะเป็นเคร่ืองบอก อาย ุสมยั และ
สถานท่ีผลิตแลว้ก็จะมีการด าเนินการวดัมาตรฐานของงานท่ีอา้งอิง โดยการเปรียบเทียบ 
กบัตวัอยา่งอ่ืนๆดว้ยรูปภาพ รูปวาด และเขียนไวเ้ป็นประวติัของแต่ละช้ิน 
การท าบันทึกหลักฐาน (Recording) ต้องน าวตัถุมาจดทะเบียนการเก็บรักษาเพื่อเป็น
หลกัฐานมิได้เกิดการสูญหาย    เพื่อเป็นหลกัฐานทางวิชาการท่ีจะแสดงส่ิงท่ีรวบรวม
ทั้งหมดตามล าดบัวนั เดือน ปี หรือบนัทึกลงในสมุดเป็นชุดๆ  การเก็บรวบรวมและ
บนัทึกเร่ืองราวต่างๆ น้ีเป็นงานส าคญั และเป็นหนา้ท่ีภณัฑารักษข์องพิพิธภณัฑสถาน 
การสงวนและรักษา  (Preservation) การสงวนรักษาเป็นงานพื้นฐานของกิจการ
พิพิธภณัฑสถาน ท่ีถือ เป็นหน้าท่ีส าคญั ท่ีพิพิธภณัฑสถานจะต้องสงวนรักษาวตัถุท่ี
รวบรวมไวค้งทนถาวรมิใหเ้ส่ือมสภาพ  
รักษาความปลอดภัย (Safety) หน้าท่ีของพิพิธภณัฑสถานตอ้งปกป้องคุม้ครองวตัถุท่ี
รวบรวมไวใ้ห้ปลอดภยั  ไดแ้ก่การสงวนรักษาให้ปลอดภยัจากการเส่ือมช ารุดตามสภาพ
กาลเวลา  และคุม้ครองความปลอดภยัจากโจรภยัและอคัคีภยั  พิพิธภณัฑสถานทุกแห่ง
จะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีฝ่ายรักษาความปลอดภยัเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง  และมีระบบการ
รักษาความปลอดภยัท่ีทนัสมยั  (security  system)   
การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) งานหน้าท่ีขา้งตน้ 5 ประการนั้น  เป็นงานหลงั
ฉาก  (behind  the  scenes)  ของพิพิธภณัฑสถาน  งานจดัแสดงเป็นงานหน้าท่ีซ่ึงแสดง
หน้าฉาก  เน่ืองจากประชาชนมาใช้บริการพิพิธภณัฑสถานก็เพื่อชมการจดัแสดง  ซ่ึง
หน้าท่ีต้องสามารถให้ความรู้และดึงดูดความสนใจของประชาชน เพราะฉะนั้ น
พิพิธภณัฑสถานในปัจจุบนัจึงหันมาสนใจปรับปรุงงานหนา้ฉากกนัอยา่งกวา้งขวาง  ท่ี
ส าคัญก็คือ  การจัดแสดงนิทรรศการถาวรนั้ นไม่ถาวรตลอดไป  แต่จะต้องมีการ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ  ไม่ให้ผูเ้ข้าชมเบ่ือหน่าย  และนอกจากการจดัแสดง
นิทรรศการถาวรแลว้พิพิธภณัฑสถานจะตอ้งมีการจดัแสดงพิเศษหรือจดัแสดงชัว่คราว 
หรือมีห้องซ่ึงจดัแสดงเปล่ียนอยูเ่ป็นประจ า เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนเขา้ชมใช้บริการ
ของ พิพิธภณัฑสถานอยูต่ลอดเวลา 
การให้การศึกษา (Museum  education) พิพิธภัณฑสถานมีบทบาทหน้าท่ีในการให้
การศึกษาแก่คนทุกประเภท ปัจจุบนัการจดัแสดงนิทรรศการของพิพิธภณัฑ์นั้นจะตอ้ง
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ใหค้วามรู้และความเพลิดเพลินแก่ผูเ้ขา้ชม ดงันั้นพิพิธภณัฑ์จึงตอ้งมีกิจกรรมและบริการ
ดา้นการศึกษา มีเจา้หน้าท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นแก่ผูเ้ขา้ชม รวมถึงผู ้
พิการดว้ย จึงกล่าวไดว้า่ พิพิธภณัฑไ์ดพ้ฒันามาถึงข้ีนเป็นศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวติ 
ส่งเสริมทางสังคม (Social  Function)  พิพิธภณัฑสถานนั้น มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
งานในหนา้ท่ีการศึกษา  เม่ือกล่าววา่พิพิธภณัฑสถานมีหนา้ท่ีส่งเสริมสังคมหมายความ
ว่า  พิพิธภัณฑสถานจะต้องเป็นสถาบันท่ีเปล่ียนแปลงปรับตัวไปตามสภาพความ
เปล่ียนแปลงของสังคม ด าเนินกิจการตามความเหมาะสมของสังคม พิพิธภณัฑสถาน
มากแห่งได้พัฒนาบริการแก่ประชาชน  ซ่ึงมีผลให้พิพิธภัณฑสถานได้กลายเป็น
ศูนยก์ลางชุมชน (Community center) 

อีกทั้ง จิรโชค วีระสัย ไดก้ล่าวถึง พิพิธภณัฑมี์หนา้ท่ีทาง การศึกษา สังคม และ
ทางวฒันธรรม เพราะฉะนั้นการมีอยูข่องพิพิธภณัฑส์ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะและ
ความสนใจของสังคมนั้นๆ รวมถึงเป็นการสะทอ้นถึงความสนใจของผูจ้ดัตั้งพิพิธภณัฑ ์
วา่ตอ้งการส่ือใหค้นอ่ืนรับรู้ถึงฐานะทางสังคมของผูเ้ก็บสะสมวตัถุเพื่อใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้
ชม การมีพิพิธภณัฑน์ั้นอาจถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็นของสังคมอยา่งเป็นทางการ เมืองยคุใหม่
มกัจะมีพิพิธภณัฑข้ึ์นเพื่อเก็บรักษาส่ิงของหลายๆส่ิง เช่น ภาพเขียน บทกว ีบนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์ ต่างๆ ในอดีตนั้นพิพิธภณัฑม์กัจะเป็นสถานท่ีของผูมี้ฐานะในสังคม แต่
ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑน์ั้นกลายเป็น “สมบติัของชุมชน” และบทบาททางการศึกษา
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทางชุมชน ดงันั้น หนา้ท่ีและบทบาทของพิพิธภณัฑจึ์ง
ไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่การเก็บรักษาหรืออนุรักษอี์กต่อไป แต่ในกรณีดงักล่าวพิพิธภณัฑไ์ด้
เป็นสถานท่ีใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ชม ทั้งศาสตร์และศิลป์13 

บทบาทของพิพิธภณัฑต่์อสังคมในมุมกวา้ง รวมถึงผลประโยชน์ท่ีสามารถเกิดข้ึน
ต่อประชากรหรือชุมชนท่ีพิพิธภณัฑต์ั้งอยูท่ี่ส าคญั 3 บทบาท ดงัน้ี 
บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม  เป็นท่ีทราบและยอมรับกันในทางสังคมอยู่แล้วว่า
พิพิธภณัฑ์เป็นสถาบนัท่ีมีประโยชน์ดา้นสังคมและวฒันธรรมให้แก่ทอ้งถ่ินท่ีตั้งอยูน่ั้น 
อีกทั้งท าหน้าท่ีเก็บรักษา สงวน อนุรักษ์ มรดกทางวตัถุและวฒันธรรมให้แก่ชุมชน 
ใหบ้ริการในฐานะศูนยร์วมของวฒันธรรมละวชิาการ อีกทั้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของพิพิธภณัฑ ์ดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถกล่าวไดว้า่ พิพิธภณัฑ์สามารถ
ยกระดบัคุณภาพสังคมและมีบทบาทในการพฒันาความรู้ในทอ้งถ่ินนั้นๆอีกดว้ย 

                                                             
13 จิรโชค วรีะสัย, พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทย (กรุงเทพ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร,2539.) หนา้ 23-24 
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บทบาททางเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ์สามารถแสดงบทบาทส าคญัในการยอ้นเวลาช่วงก่อน
ของสภาพเศรษฐกิจของชุมชนท่ีตั้ งได้เป็นอย่างดี เม่ือเทียบกับบทบาทสังคมและ
วฒันธรรมนั้นเศรษฐกิจอาจจะยงัไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่ในแง่ของเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั พิพิธภณัฑ์และแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ สามารถดึงดูดผูช้มต่างถ่ินหรือต่างชาติได้
เป็นอย่างดี ดังนั้ นบทบาททางเศรษฐกิจของพิพิธภัณฑ์สามารถช่วยเหลือกระตุ้น
เศรษฐกิจเบ้ืองตน้แก่ชุมชนได ้อีกทั้งยงัสามารถสร้างอาชีพแก่ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบั
งานพิพิธภณัฑ ์
บทบาททางการเมือง เน่ืองดว้ยพิพิธภณัฑ์สาวนใหญ่บริหารงานโดยหน่วยรัฐทอ้งถ่ินจะ
มีส่วนช่วยและสร้างเสริมความภูมิใจ และความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนใหเ้กิดข้ึนกบัผูค้น
ในชุมชน รวมทั้งสร้างความจรรโลงใจให้แก่ชุมชนสามารถเห็นถึงคุณค่าทางวฒันธรรม
ดั้งเดิมคงอยูต่ลอดไป อีกทั้งพิพิธภณัฑ์ยงัสามารถสร้างให้เห็นถึงวิวฒันาการของคนใน
ชุมชน ได้ทราบถึงเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนนั้นๆ นอกจากน้ี พิพิธภัณฑ์ยงัมี
บทบาทช่วยในการประชาสัมพนัธ์ให้แก่หน่วยงานรัฐถึงบทบาทท่ีสร้างข้ึนแก่สังคมผา่น
ทางพิพิธภณัฑ ์

นอกจากนั้น มงคล ส าราญสุข ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของพิพิธภณัฑ์ไว้
ดงัน้ี การส่ือความเขา้ใจในเอกลกัษณ์ วฒันธรรมของสถานท่ีหรือสังคมนั้นๆ กรณีเกิด
การเปล่ียนแปลงมากมายทางวฒันธรรมซ่ึงมกัจะเกิดความเขา้ใจผิดในประวติัศาสตร์
และวฒันธรรม ซ่ึงพิพิธภณัฑ์สามารถสร้างความรู้และส่งเสริมความเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง
ดว้ยหลกัการทางวิชากรแก่สังคมนั้นๆ ถือเป็นการเช่ือมต่ออดีตและปัจจุบนัตอลดจน
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมต่างๆ ในอนาคตไดด้ว้ย เพราฉะนั้นพิพิธภณัฑ์ไดถู้กยกระดบั
เอกลกัษณ์ระดบัภูมิภาค หรือระดบัชาติ นั้น พิพิธภณัฑ์สามารถท าหนา้ท่ีบริการให้เห็น
ถึงความเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองทางเอกลกัษณ์ คุณค่าและวิวฒันาการของวฒันธรรมของ
สังคมนั้นๆ นบัเป็นหนา้ท่ีท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาของสังคม14 

2.1.2  ภูมิหลงัทางประวตัิศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ 

ในปัจจุบันถ้ากล่าวถึงดินแดนล้านนา หมายถึง อาณาบริเวณตอนบนของอาณาเขต
ประเทศไทย ซ่ึงประกอบด้วยพื้นท่ี 8 จงัหวดั ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน โดยเมืองต่างๆเหล่าน้ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าสายส าคญัของ

                                                             
14 มงคล ส าราญสุข, พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินในประเทศไทย (กรุงเทพ : ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร,2539.) หนา้ 136-139 
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ภาคเหนือ ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่มแม่น ้าปิง ท่ีราบลุ่มแม่น ้ากก ท่ีราบลุ่มแม่น ้าวงั ท่ีราบลุ่มแม่น ้ ายม และ
ท่ีลุ่มแม่น ้าน่าน ขนาดพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 17 ของประเทศไทย เส้นพรมแดนต่างๆเกิดจากการ
ล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ดินแดนลา้นนาในช่วงตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 19-22 เป็นช่วงสมยัราชวงศม์งัรายนั้นครอบคลุมเน้ือท่ีจรดเชียงรุ่ง เชียงตุงและกลุ่ม
เมืองเง้ียว อยา่งไรก็ตามความกวา้งขวางของอาณาจกัรลา้นนาโบราณถูกแบ่งสัดส่วนให้แก่ชาติ
ตะวนัตกท่ีพยายามเขา้มายึดครองดินแดนต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 ดงันั้น ดินแดนท่ีเหลืออยูคื่อขอบเขตของลา้นนาหรือพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั15 

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว กล่าวถึง อาณาจกัรล้านนาโบราณว่ามีลกัษณะวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ โดยเฉพาะช่วงสมยัราชวงศ์มงัราย “ลา้นนา” มีโครงสร้างทางสังคมชดัเจน อีกทั้ง
ด้านวฒันธรรม ศาสนาความเช่ือ ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองแบบรวมศูนย์
อ านาจ16 รวมถึงอาณาเขตต่างๆของลา้นนาตั้งอยู่ในบริเวณเขตตอนบนของภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เพราะเขตแดนท่ีแน่นอนของลา้นนาโบราณพิจารณาจากได้จากหลกัฐาน
ต านานพื้นเมืองของล้านนา ต านานสิบห้าราชวงศ์ รวมถึงเอกสารจีบโบราณ ส่งผลให้
นกัวิชาการส่วนใหญ่ลงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกนัในเร่ืองอาณาเขตของลา้นนา ซ่ึงท าให้
ภาพของอาณาบริเวณของอาณาจกัรลา้นนามีความชดัเจนมากข้ึน ดงัน้ี ทิศเหนือ จรดเมืองเชียง
รุ่งของสิบสองปันนา ทิศตะวนัออก จรดลา้นช้าง ของอาณาจกัรลาว ทิศตะวนัตก จรดรัฐฉาน
ของไทใหญ่ ทิศใต ้จรดเมืองตอนกลางของท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา บริเวณเมืองสวรรคโลก17 
นอกจากขอบเขตท่ีค่อนขา้งแน่นอนแล้วนั้น ล้านนายงัมีลกัษณะเฉพาะท่ีพิจารณาจากความ
เจริญทางอารยธรรมซ่ึงสืบทอดให้ปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ีโดยผสทผสานจากประชากร
หลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม ลวัะ(ละวา้) เป็นชนเผา่ดงัเดิมของภาคเหนือ แทบ
ไม่มีหลกัฐานเก่ียวกบัการก าเนิดของกลุ่มชนน้ี ลวัะอยูคู่่กบัมอญแถบหริภุณ”ชยตั้งแต่ก่อนท่ีคน
ไทจะเขา้มาบริเวณเชียงใหม่ หลงัจากพญามงัรายครองท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิง มอญและลวัะจึงถูก
กลืนไปในหมู่คนไท ปัจจุบนัน้ีชาวลวัะแท้ๆ  กลายเป็นชนเผา่ อาศยัอยูต่ามไหล่เขาท่ีมีหมู่บา้น 
ซ่ึงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ไดมี้การจดัแสดงเร่ืองราวน้ีอยู ่ส่ิงโดดเด่นอีกประการ
หร่ึงของวฒันธรรมลเนนา คือ ภาษาพูด และภาษาเขียน ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของหลกัฐานส าคญั

                                                             
15 ศิริชยั นฤมิตรเรขการ, ทรัพยากรป่าไมก้บัการสร้างสรรคเ์อกลกัษณ์และมรดกทางศิลปวฒันธรรมลา้นนา (กรุงเทพ : 

ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธรและมูลนิธิญี่ปุ่น,2543.) หนา้ 90 
16 อรุณรัตน์ วเิชียรเขียว, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลคเ์วอร์มบุคส์,2547.) หนา้ 60 
17 วินัย พงศ์ศรีเพียร , ปาไป่สีฟู่ -ปาไป่ต้าเต้ียน(เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ (กรุงเทพ : ส านัก

นายกรัฐมนตรี,2539.) หนา้ 30 
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และเอกสารล้านนา โดยการจดบนัทึกหรือจารึกค าบอกเล่า ซ่ึงเป็นเคร่ืองสะทอ้นให้เห็นถึง
พฒันาการทางสังคมลา้นนาในอดีต บ่งบอกถึงความเป็นมาของกลุ่มคนท่ีประกอบข้ึนจากหลาย
ชนเผา่ หลกัฐานส่วนใหญ่นั้นแสดงออกมาในรูปแบบของต านานศาสนาและพงศาวดาร หาก
เปรียบเทียบระยะเวลาของต านานและพงศาวดารจะอยูช่่วงปลายยุคก่อนประวติัศาสตร์ถึงยุค
เร่ิมตน้ประวติัศาสตร์ (พ.ศ.1000-พ.ศ.1700) อนัมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัความเก่ียวขอ้งกบัศาสนา
ความเช่ือ18 คือ พุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูใ่นบริเวณลา้นนาตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี  19 อีกทั้ง
ยงัมี ต านานเมืองหิรัญนครเงินยาง รวมทั้งต านานของจามเทวีวงศ์ และราชาวงศาพื้นเมือง
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินแถบน้ี ในฐานะผูน้ า
ทางสังคม และมีนยัยะแสดงใหเ้ห็นถึงการเคล่ือนไหวของผูค้นและกิจกรรมดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเวลานั้นๆ ซ่ึงเร่ืองราวต่างๆไดก้ระจายตามท่ีลุ่มน ้ าโขง ท่ีลุ่มน ้าอิง ท่ีลุ่มน ้ ากก ในบริเวณ
จงัหวดัเชียงราย หรือมีช่ือเรียกวา่”แอ่งเชียงราย” และท่ีลุ่มน ้ าปิง ในบริเวณจงัหวดัเชียงใหม่ กบั 
ล าพูน หรือมีช่ือเรียก”แอ่งเชียงใหม่” จากขา้งตน้เป็นการเสนอถึงภาพโดยรวมของอาณาจกัร
โบราณตอนบนของประเทศไทยในปัจจุบัน  ท่ีค ร้ังห น่ึงเคนมีอาณาเขตท่ีชัดเจน ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยกลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรม วีถีชีวิตเป็นของตนเองภายใตก้รอบการเมืองและเศรษฐกิจ 
โดยมีศูนยก์ลางระยะแรกในแอ่งเชียงราย ก่อนท่ีจะยา้ยศูนยก์ลางไปแอ่งเชียงใหม่ ในช่ือ  
“ลา้นนา” 

สงวน โชติสุขรัตน์ กล่าวถึง ล้านนาสมยัรัฐอาณาจกัร สมยัราชวงศ์มงัราย พ.ศ.1804-
2101 ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ดินแดนลา้นนาไดพ้ฒันาการการปกครอง จากแวน่แควน้-
นครรัฐมาสู่รัฐแบบอาณาจกัร มีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางโดยรวบรวมแว่นแควน้-นครรัฐมาไว้
ดว้ยกนั สมยัสร้างอาณาจกัรการก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนาเป็นผลจากการรวมแควน้หริภุญไชยกบั
แควน้โยน ในสมยัของพระยามงัรายปฐมกษติัรย ์แล้วสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง 
การก่อตั้งเมืองเชียงใหม่หรือนพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่ ใน พ.ศ. 1835 มีเป้าหมายเพื่อให้เป็น
สถาบันทางการเมืองท่ีมีความสืบเน่ือง ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา ทั้ งทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ วฒันธรรม ด้วยเหตุน้ีจึงให้ความส าคญัต่อเมือง
เชียงใหม่เป็นพิเศษ นบัตั้งแต่พยายามเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัเมือง และการสร้างสิทธิธรรม 
เชียงใหม่จึงเป็นศูนยก์ลางความเจริญในภาคเหนือสืบมาถึงปัจจุบนั ความเจริญทางพุทธศาสนา 
ในยคุรุ่งเรือง ตามหมู่บา้นต่าง ๆ ไดส้ร้างวดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน เขตเมืองเชียงใหม่มีวดันบัร้อย
แห่ง ปริมาณวดัท่ีมากมายในยุครุ่งเรืองนั้นมีร่องรอยปรากฏเป็นวดัร้างมากมายในปัจจุบัน 

                                                             
18 พระธมัมรัตนเถร, พระพทุธศาสนาในอินเดียใต ้(กรุงเทพ : สภาการศึกษามหามกฏุราชวทิยาลยั,2520.) หนา้ 106-109 
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ความเจริญในพุทธศาสนา ยงัไดส้ร้างถาวรวตัถุในพุทธศาสนาซ่ึงมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม
ลา้นนา วดัส าคญัไดแ้ก่ วดัเจ็ดยอด วดัเจดียห์ลวง วดัพระสิงห์ วดัสวนดอก วดับุพพาราม เป็น
ตน้ การสร้างวดัมากมายนอกจากแสดงความเจริญในพระพุทธศาสนาแลว้ ยงัสะทอ้นความมัง่
คัง่ทางเศรษฐกิจของล้านนาในยุครุ่งเรืองด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะพบว่า
นับตั้งแต่สมยัพระยากือนาเป็นตน้มา การคา้ระหว่างรัฐมีเครือข่ายกวา้งขวาง ในยุคนั้นเมือง
เชียงใหม่มีฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ส าคญั เพราะเป็นเมืองผา่น ไปยงัทางใตแ้ละทางตะวนัตก 
จึงมีพ่อคา้จากทุกทิศมาคา้ขายท่ีเชียงใหม่ รัฐมีความเจริญทางการคา้มากและสภาพเศรษฐกิจดี 
จึงมีกองก าลงัท่ีเขม้แข็ง ดงัพบว่า ในยุคน้ีอาณาจกัรล้านนามีอ านาจสูงไดแ้ผ่อิทธิพลออกไป
อย่าง กวา้งขวางโดยท าสงครามติดต่อกนัหลายปีระหว่างพระเจา้ติโลกราชและพระบรมไตร
โลกนาถ ซ่ึงในคร้ังนั้น ลา้นนาสามารถยดึครองเมืองศรีสัชนาลยัได ้  

สมัยเส่ือมและอาณาจักรล้านนาล่มสลาย เกิดข้ึนในช่วงปลายสมัยราชวงศ์มังราย 
นบัตั้งแต่พระยาเกศเชษฐราชข้ึนครองราชย ์จนกระทัง่ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าใน ช่วงเวลา 33 
ปี นอกจากน้ี ปัจจยัความเส่ือมสลาย ยงัเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐในระบบเครือญาติ 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือรัฐขยายข้ึน จ าเป็นตอ้งสร้างระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพแทนท่ีระบบเครือ
ญาติ แต่อาณาจกัรลา้นนาสถาปนาระบบราชการไม่ได ้รัฐจึงอ่อนแอและเส่ือมสลายลง ลา้นนา
ในสมยัพม่าปกครองเป็นช่วงเวลาท่ียาวนานถึง 216 ปี ลา้นนาสมยัเป็นเมืองประเทศราชของ
ไทยหลงัจากเสร็จสงครามขบัไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ พ.ศ.2317 แลว้ พระเจา้ตากสิน แต่งตั้ง 
พระญาจ่าบา้น(บุญมา) เป็นพระยาวเิชียรปราการครองเมืองเชียงใหม่ พระเจา้กาวิละครองเมือง
ล าปาง ให้ปกครองบ้าน เมืองตามธรรมเนียมเดิมของ เม่ือพระญาจ่าบ้าน เสียชีวิตลง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งพระเจา้กาวิละ
เป็นเจา้เมืองเชียงใหม่ พระเจา้กาวลิะจึงไดฟ้ื้นฟูเมืองเชียงใหม่โดยรวบรวมพลเมืองเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการกวาดตอ้นชาวเมืองท่ีหลบหนีเขา้ป่า และกวาดตอ้นผูค้น
จากสิบสองพนันาและรัฐชานมาเชียงใหม่ เชียงใหม่จึงพน้จากสภาพเมืองร้างและยงัได้ขยาย
อาณาเขตออกไปอยา่งกวา้งขวาง จากนั้นพระเจา้กาวลิะ ไดฟ้ื้นฟูเชียงใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ราชประเพณี โดยกระท าพิธีราชาภิเษกสถาปนาราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนในลักษณะ เดียวกับ
ราชวงศ์มงัราย การสร้างก าแพงเมืองข้ึนใหม่ การสร้างอนุสาวรียช์้างเผือก และการท านุบ ารุง
พุทธศาสนา เป็นต้น หลังจากสมยัพระเจา้กาวิละแล้วก็มีเจ้าเมืองปกครองต่อมารวมทั้งส้ิน
ราชวงศเ์จา้เจด็ตน มี 9 องค ์ทั้งน้ีผลจากการท่ีลา้นนาเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่า ถึงสอง
ร้อยกวา่ปียอ่มมีความใกลชิ้ดกบัพม่ามาก รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯ เกรงวา่ลา้นนาจะหนักลบัไป
หาพม่า รัฐบาลกลางจึงปกครองลา้นนา โดยไม่เขา้ไปกดข่ีอยา่งท่ีพม่าเคยท ากบัลา้นนา แต่กลบั
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ใชว้ิธีการปกครองแบบผกูใจเจา้นายเมืองเหนือ ตลอดจนยกยอ่งให้เกียรติแก่เจา้เมืองในโอกาส
อนัควร จนกระทัง่ในท่ีสุดก็ผนวกเอาลา้นนาเขา้เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของไทย เกิดข้ึนในสมยั
รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็นยุคแห่งการปรับปรุงประเทศตามแบบตะวนัตก ดา้นการปกครองหวัเมือง มี
การยกเลิกระบบการปกครอง เมืองประเทศราช ซ่ึงเคยปฏิบติักนัมาชา้นาน จดัตั้งการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาลข้ึนแทน มีรัฐบาลกลางวางเป้าหมายของการปฏิรูปการปกครองเพื่อ
สร้างเอกภาพแห่งชาติ ซ่ึงมีองค์พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมอ านาจเพียงแห่งเดียว การผสม
กลมกลืนชาวลา้นนาใหมี้ความรู้สึกเป็นพลเมืองไทยเช่นเดียวกบัพลเรือนส่วนใหญ่ของประเทศ 
คือใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชนในชาติ รัฐบาลกลางใชว้ธีิจดัการปฏิรูปการศึกษา
โดยจดัระบบโรงเรียนหนงัสือไทยแทนการเรียนอกัษรพื้นเมืองในวดั และก าหนดให้กุลบุตร
กุลธิดาตอ้งศึกษาเล่าเรียนภาษาไทย ซ่ึงประสบผลส าเร็จ ชาวเชียงใหม่และลา้นนาต่างถูกผสม
กลมกลืนจนมีความรู้สึกเป็นพลเมืองไทย มีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการปกครอง การศาล การ
ภาษีอากร การคลงั การศึกษา การสาธารณสุขและอ่ืน ๆ โดยจดัเป็นระบบเดียวกบักรุงเทพฯ ใน
ทุกดา้น ในช่วง ก่อนจดัตั้งมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ.2427-2442) ตรงกบัสมยัพระเจา้อินทวิชยา
นนท์ เจา้เมืองเชียงใหม่องค์ท่ี 7 (พ.ศ. 2416-2439) ซ่ึงนบัวา่เป็นเจา้เมืององค์สุดทา้ยท่ีมีอ านาจ
ปกครองบ้านเมือง รัฐบาลกลางได้ส่งขา้หลวงจากกรุงเทพฯ ข้ึนมาจดัการปกครองในเมือง
เชียงใหม่ ในลกัษณะท่ีร่วมกนัปกครองกบัเจา้เมืองและเจา้นายบุตรหลาน หลงัจากส้ินสมยัพระ
เจา้อินทวิชยานนท์แล้ว รัฐบาลกลางให้เจา้อุปราชดูแลเมืองอยู่หลายปี จนกระทัง่เห็นว่าให้
ความร่วมมือกบัรัฐบาลกลางดี จึงมีการแต่งตั้งให้เจา้อุปราชเป็นเจา้อินทวโรรสสุริยวงษ์ เจา้
เมืองเชียงใหม่ องคท่ี์ 8 (พ.ศ.2444-2452) เมืองเชียงใหม่เติบโตอยา่งมากหลงัจากนโยบายเมือง
หลกั โดยเฉพาะตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2530 เป็นตน้มา19 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วกบัการศึกษา 

2.2.1   แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

พยงุศิลป์ ประจุศิลป์ กล่าวถึง แนวคิดการออกนิทรรศการ วา่ มีหลกัการเช่นเดียวกบังาน
ศิลปะทัว่ไป แต่ส่ิงส าคญัคือตอ้งเหมาะสมในดา้นรูปแบบ เน้ือหากบังานจดัแสดงท่ีจดัข้ึน โดย
หลกัการในการออกแบบนิทรรศการมีอยู ่7 หลกัการ ไดแ้ก่  
ความเป็นเอกภาพ(Unity) หมายถึง การจดัรูปแบบของนิทรรศการใหมี้ลกัษณะคลอ้ยตามกนั
และมีความสัมพนัธ์กนัโดยตลอด มองแลว้รู้สึกถึงความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

                                                             
19 สงวน โชติสุขรัตน์, ต านานเมืองเหนือ (นนทบุรี : ส านกัพมิพศ์รีปัญญา, 2552.) หนา้ 45-59 
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ความสมดุล(Balancing)หมายถึง การจดัวสัดุส่ิงของในการจดัแสดงใหม้องดูแลว้ สมดุลไม่
เอียงมากไปขา้งใดขา้งหน่ึง  
การเน้น(Emphasis)หมายถึง การจดันิทรรศการโดยการใหค้วามส าคญัแก่จุดท่ีน่าใจในการจดั
แสดงนิทรรศการนั้นๆ  
ความแตกต่าง(Contrast)หมายถึง การแกปั้ญหาการจดันิทรรศการท่ีเกิดรูปแบบการซ ้ าซาก
เกิดข้ึน โดยมีการเพิ่มส่วนท่ีสร้างความขดัแยง้ในการจดัแสดงเพื่อสร้างความน่าสนใจแก่ผูช้ม 
ความกลมกลืน(Harmony) หมายถึง การพิจาณาในส่วนรวมทั้งหมด ถึงแมจ้ะมีบางอยา่งในการ
จดัแสดงแตกต่างกนัก็ตาม แต่เม่ือมองดูแลว้รู้สึกผสมผสานกลมกลืนกนั  
ความเรียบง่าย(Simplicity)หมายถึง การจดัแสดงท่ีมุ่งเนน้ความพอดีในการใหข้อ้มูลแก่ผูช้ม 
ทั้งในเร่ืองขอ้มูล วสัดุ การออกแบบ  
ความสมบูรณ์ข้ันส าเร็จ(Finish)หมายถึง การส ารวจขั้นสุดทา้ยท่ีจะสรุปการออกแบบโดยมีผล
โดยตรงต่อส่วนรวมทั้งหมด สามารถท าใหเ้ห็นส่วนบกพร่องไม่เหมาะสมต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการแกไ้ข ต่อไป 20 

จนัทรา มาศสุพจน์ กล่าวถึง การจดันิทรรศการ เป็นการน าเอาวสัดุอุปกรณ์และส่ือต่างๆ 
มาผสมผสานกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุน้ความสนใจและท าให้ผูช้มเขา้ใจในเน้ือหาของ
นิทรรศการ ได้เร็วข้ึน เช่น น าเอาภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง การสาธิต การน าเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์ เอกสารต่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะการจดันิทรรศการโดยใชภ้าพน่ิงเพียงอยา่งเดียว
จะท าให้นิทรรศการขาดชีวิต จึงตอ้งมีการใช้ส่ืออ่ืนๆ มาผสมผสานกนั ดงันั้น จึงได้มีการจดั
ประเภทของส่ือท่ีใชป้ระกอบการจดันิทรรศการ ดงัน้ี  
วสัดุกราฟฟิค คือ ส่ือท่ีผลิตข้ึนโดยมีองคป์ระกอบหลกั คือ เส้น ค า รูปภาพ สัญลกัษณ์ และการ
จดัวางท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลในการส่ือความหมาย อธิบายเน้ือหาใหผู้ช้มทราบตามท่ี
ผูอ้อกแบบตั้งวตัถุประสงคไ์ว ้ 
วสัดุสามมิติ คือ วสัดุท่ีมีความกวา้ง ยาว ลึก ซ่ึงเป็นวตัถุจ าลองเพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนจริง
ในการจดัแสดงนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ  
วสัดุประดับตกแต่ง คือ การสร้างบรรยากาศในนิทรรศการใหมี้ความสวยงาม มีชีวติและ
กระตุน้ความสนใจไปเน้ือหาเร่ืองราวในการจดัแสดงนิทรรศการ  

                                                             
20 พยงุศกัด์ิ ประจุศิลป์, การออกแบบส าหรับนิทรรศการ (กรุงเทพ : โรงพมิพ ์ส.ศิริการพมิพ,์ 2531.) หนา้ 27-29 
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ส่ือกจิกรรม คือ การน าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆมาจดัแสดงรวมกนัโดยใชกิ้จกรรม หรือวธีิการเป็น
หลกั ส่ือชนิดน้ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ขอ้มูลไดจ้ากประสาทสัมผสัทั้ง 5 รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการจดัแสดงนิทรรศการนั้นๆ  
ส่ือนิทรรศการประเภทอื่น คือ ส่ิงท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมา เช่น ภาพประกอบ สไลด ์ภาพ
โปร่งใส โสตทศันูปกรณ์ประเภทฉาย โสตทศันูปกรณ์ประเภทเคร่ืองเสียง ส่ือคอมพิวเตอร์ 
เป็นตน้21 

 

2.2.2   แนวคิดการจัดกลุ่มห้องแสดงนิทรรศการ 

ววิรรธน์ จนัทร์เทพย  ์กล่าวถึง รูปแบบการจดักลุ่มห้องจดัแสดงมีผลต่อทางสัญจรของผู ้
เขา้ชมและผงัการจดัแสดงของนิทรรศการ รวมถึงขอ้ดีและขอ้เสียของการจดักลุ่มห้องแสดง
ต่างๆ ดงัน้ี  
การจดัแบบห้องต่อห้อง (Room to Room Arrangement) คือการชมนิทรรศการ โดยไม่ต้อง
ยอ้นกลบัทางเดิม   
ขอ้ดี ประหยดัเน้ือท่ี และผูเ้ขา้สามารถรับเร่ืองราวอยา่งมีล าดบั 
ขอ้เสีย  ไม่อาจจะเลือกชมส่วนใดส่วนหน่ึงไดถ้้าเป็นพิพิธภณัฑ์ใหญ่เม่ือ ปิด ห้องใดห้อง
หน่ึงจะกระทบกระเทือนอีกหอ้งหน่ึง 

 

ภาพท่ี 2.1  แสดงการชมนิทรรศการ โดยไม่ตอ้งยอ้นกลบัทางเดิม 
ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์การจดัแสดงและนิทรรศการ,(กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง

,พ.ศ.2548), หนา้ 31. 

การจดัแบบมีโถงจ่าย(Corridor Room Arrangement) เป็นการเดินยาว และมีทางแยกเขา้สู่ส่วน
แสดง 

                                                             
21 จนัทรา มาศสุพจน์, หลกัการจดันิทรรศการ (กรุงเทพ : โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮาส์, 2540.) หนา้ 70-71 
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ขอ้ดี เลือกชมไดส้บาย   
ขอ้เสีย การแสดงขาดความต่อเน่ืองเปลืองเน้ือท่ีแสดง 

 

ภาพท่ี 2.2  แสดงการชมนิทรรศการท่ีมีทางเดินยาว และ มีทางแยกเขา้สู่ส่วนแสดง 
ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์การจดัแสดงและนิทรรศการ,(กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง

,พ.ศ.2548), หนา้ 31. 

การจดัแบบมีศูนยก์ลาง (Central Arrangement) คือการน าการจดักลุ่มห้องขา้งตน้มารวมกนั มี 
โถงตรงกลางเป็นส่วนแยกต่าง ๆ เม่ือเปิดหอ้งใดหอ้งหน่ึงก็ใช ้โถงเป็นตวัแจกได ้  
ขอ้ดี สามารถเปิดชมไดห้มดทุกส่วน 

 
ภาพท่ี 2.3 แสดงทางเขา้ชมการจดัแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยก 

ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์การจดัแสดงและนิทรรศการ,(กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง
,พ.ศ.2548), หนา้ 31. 

การจัดแบบมีโถงจ่ายและห้องต่อห้อง (Nave to Room Arrangement) เป็นการจดักลุ่มห้อง
แสดง ท่ีมีห้องโถงเป็นศูนยก์ลางหรือ Central Courtแลว้จากห้องโถง สามารถเขา้ถึงส่วนแสดง
ต่าง ๆ ไดเ้ป็นการเลือกเอาขอ้ดี ขอ้ 1 และ 2 มาใช ้โดยสามารถเลือกชมไดต้ามใจชอบ22 

                                                             
22 วิวรรธน์ จนัทร์เทพย  ์,การจดัแสดงและนิทรรศการ(คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั หมู่บา้นจอมบึง, 2548.) หน้า 

31-32 
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ภาพท่ี 2.4  แสดงทางเขา้ชมการจดัแสดงโดยมีโถงตรงกลางเป็นส่วนแยก และ มีทางเช่ือมต่อ 
ระหวา่งห้องจดัแสดงหอ้งต่างๆ 

ท่ีมา : ววิรรธน์ จนัทร์ทิพย,์การจดัแสดงและนิทรรศการ,(กรุงเทพ:มหาวทิยาลยัราชภฎัหมู่บา้นจอมบึง
,พ.ศ.2548), หนา้ 32. 

2.2.3   แนวคิดปัจจัยการออกแบบป้ายข้อมูล 
เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา กล่าวถึงแนวคิดปัจจยัการออกแบบป้ายขอ้มูล ว่าหลกัสรีระ

ของมนุษยมี์ผลต่อการออกแบบป้ายขอ้มูล ดว้ยพื้นฐานของทางกายภาพมนุษยน์ั้นมีลกัษณะ
ต่างกนั และคลา้ยกนัในบางส่วน จึงมีความส าคญัต่อการออกแบบป้ายมูลต่างๆ ดงัน้ี 

ศาสตร์ทางด้าน  Anthropometrics คือ การศึกษามนุษยเ์ชิงมิติสัมพนัธ์ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั ระยะ
ขนาดและสัดส่วนของกายภาพมนุษย ์ เช่น การวดัความสูง ช่วงแขน ช่วงขา รวมถึงระยะการ
นั่งและยืน เป็นตน้รวมทั้งระยะหางซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบักายวิภาคของมนุษยท์างสรีระ
วิทยา ส าหรับการออกแบบป้ายมูลก็เช่นกนัจ าเป็นตอ้งน าหลักการสรีระมนุษย์ในเร่ืองการ
มองเห็นมาใช้ ซ่ึงรวม ถึงการเคล่ือนไหว (Motion) ของร่างกายมนุษยต่์างๆ อนัไดแ้ก่ การศึกษา
ถึงการเคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือคอ และหลังในการก้มเงย เพื่อค้นหามองดูว่าเกิดความ
เปล่ียนแปลงอะไรและอยา่งไรบางมาประยกุตใ์ช ้
การหมุนศีรษะ  (Rotation) มนุษยถ์า้หมุนศีรษะไดม้ากท่ีสุด คือ 55 องศา ขวาหรือซา้ย 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงการหมุนศีรษะ (Rotation) 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543),  

หนา้ 79. 
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การขยบัศีรษะทางแนวนอน  (Lateral Bending) ขอ้ต่อของคอมนุษยถ์า้เอียงศีรษะ ไปดา้นขา้ง

ขวาหรือซา้ยไดม้ากท่ีสุด คือ 40 องศา 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 แสดงการเอียงศีรษะไปดา้นซา้ยหรือขวา (Lateral Bending) 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 81. 

การขยับคอตามแนวตั้ ง  (Hyperextension and Flexion) ข้อต่อของมนุษย์ก้ม ศีรษะได้มาก

ท่ีสุด คือ 40 องศา และเงยไดม้ากท่ีสุด คือ 50 องศา 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.7 แสดงการขยบัคอตามแนวตั้ง (Hyperextension and Flexion) 

ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543),

หนา้ 81. 

การเคลื่อนศีรษะไปตามแนวตั้ ง  (Head Movement  in Vertical  Plane) การขยบัคอตาม
แนวตั้ง  ข้ึน ลง  เงย และกม้ อยูใ่นระยะ  30 องศา แต่มากท่ีสุดสาหรับ การกม้คือ 40 องศา และ
มากท่ีสุดส าหรับการเงย คือ 50 องศา การเงยหนา้หรือขยบัศีรษะเม่ือมอง แผน่ป้ายในระดบัสูง 
จะเกิดความรู้สึกขดัธรรมชาติของการมอง 
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ภาพท่ี 2.8 การเคล่ือนศีรษะไปตามแนวตั้ง (Head Movement  in Vertical Plane) 

ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 82. 

การเคลื่อนศีรษะไปตามแนวนอน  (Head Movement in Horizontal Plane) ข้อต่อของคอ

มนุษยถ์า้หมุนดา้นขา้งอยา่งสบายไม่ฝืน จะอยูใ่นระยะ 45 องศา แต่ถา้หมุนไดม้ากท่ีสุด คือ 55 

องศา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.9 การหมุนศีรษะไปตามแนวนอน (Head Movement in Horizontal Plane) 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), s

หนา้ 81. 

การมองทางแนวนอน  (Visual Field in Horizontal Plane) การมองทางแนวนอน คือ มองซ้าย
และขวา มุมมองเม่ือกรอกตาอยูก่บัท่ีไดเ้ป็นมุมกวา้งท่ีสุด 15 องศา มุมมองท่ีสายตา สามารถ
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อ่านขอ้ความไดเ้ป็นมุมกวา้งท่ีสุดคือ 10 - 20 องศา  มุมมองท่ีสายตาสามารถมอง เห็นสัญลกัษณ์
ภาพได้เป็นมุมกวา้งท่ีสุด คือ 5 - 30 องศา  มุมมองท่ีสายตาสามารถแยกแยะสีได้เป็นมุมกวา้ง
ท่ีสุด  คือ 30 - 60 องศา มุมมองจากการเห็นดว้ยตาทั้ง  2 ขาง คือ ตาซ้ายมองเห็นถึงทางขวา และ
ตาขวามองเห็นถึงทางซา้ยจะอยูใ่นระยะ 62 องศา การมองเห็นดว้ยตาขา้งเดียว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.10  การมองทางแนวนอน (Vision Field in Horizontal  Plane) 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 83. 

การติดตั้งระบบป้ายท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป จ าเป็นจะตอ้งศึกษาในเร่ืองของมุมมองและ
สัดส่วนของมนุษย ์ขณะนัง่หรือยนื เพื่อน าไปประยกุตใ์ชร้วมกบัการออกแบบเพื่อการใชง้าน  
การมองขณะยนื  (The Standing Male Viewer) ความสูงท่ีวดัจากพื้นถึงระดบัแนวสายตา  0 
องศา คือ 174.2 ซม. ระดบัสายตาปกติ คือ 10 องศา มุมมองท่ีกรอกสายตาไดม้ากท่ีสุดเม่ือมอง
ลงมาคือ 35 องศาเม่ือมองข้ึน คือ 25 องศา มุมมองท่ีสายตาสามารถแยกแยะสีไดเ้ม่ือมองข้ึน
เป็น  30 องศา มุมมองสูงสุดจากระดบัสายตา คือ 50 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 2.11 การมองขณะยนื (The Standing  Male Viewer) 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 85. 
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การมองขณะน่ัง  (The Seated Male Viewer) ความสูงท่ีวดัจากใตเ้ขา ถึงระดบัแนวเส้นสายตา  
0 องศา คือ 86.10 ซม. ระดบัสายตาปกติ คือ 25 องศา มุมมองท่ีกรอกสายตาไดม้ากท่ีสุดเม่ือ
มองลง คือ 35 องศา เม่ือมองข้ึน คือ 25 องศา มุมมองท่ีสายตาสามารถแยกแยะสีไดเม่ือมองข้ึน
เป็น  30 องศา มุมมองสูงสุดจากระดบัสายตา คือ 50 องศา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.12 การมองขณะนัง่ (The Seated Male Viewer) 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 86 
 

หลกัสรีระการมองส าหรับพื้นท่ีภายในอาคารท่ีน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อก าหนดความสูง 
ของป้ายจากความสูงของพื้น  เฉล่ียท่ี 243.80 ซม. 
ขณะนัง่ ป้ายควรมีความสูงสูงสุด  ระหวา่ง 198.10 - 203.20 ซม. ต ่าท่ีสุด ระหวา่ง 101.60 
- 111.80 ซม. 
ขณะยนื ป้ายควรมีความสูงสูงสุด  ระหวา่ง 198.10 - 203.20 ซม. ต ่าท่ีสุด ระหวา่ง 119.40 
- 127.00 ซม. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2.13 แสดงหลกัสรีระการมองส าหรับพื้นท่ีภายในอาคาร 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 87. 



 

28 
 

การมองเห็นป้าย  ขนาดของป้ายจะตอ้งใหญ่ข้ึนตามสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัระยะทางดงัภาพ 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14 แสดงขนาดของป้ายเป็นสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัระยะทาง 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 88. 

มุมมองจากสายตาไปถึงป าย  ไม่ควรเกินระยะ 10 องศาดา้นบน 

 

ภาพท่ี 2.15 แสดงมุมมองจากตาถึงป้าย 
ท่ีมา : เอ้ือเอน็ดู  ดิศกุล ณ อยธุยา,ระบบป้ายสัญลกัษณ์,(กรุงเทพ : โรงพิมพ ์พลสัเพลส,พ.ศ.2543), 

หนา้ 88. 

การมองป้ายขณะท่ีอยู่น่ิงในระยะห่างและระดับสายตาท่ีเห็นได้ตามธรรมชาติ ควร
หลีกเล่ียงการหักเหของมุมท่ีเกินกวา่ 10 องศา จากระดบัสายตา  ซ่ึงดงักล่าวน้ีมีประโยชน์มาก
ในให้ระยะความสูงของผา้ยขอ้มูล  ถ้ามุมมองตอ้งหักเหเกินกว่า  10 องศา จากระดบัสายตา
ธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดป้ายและระยะห่างจะตอ้งแปรผนักนั23 

 
 

                                                             
23 เอื้อเอน็ดู ดิศกลุ ณ อยธุยา ,ระบบป้ายสัญลกัษณ์ (กรุงเทพ:โรงพมิพ ์พลสัเพลส, 2543.) หนา้ 79-90 
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2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.3.1 เอกสารและหนังสือ 

ประเสริฐ ศีลรัตนาม  หนงัสือเร่ือง “การออกแบบนิทรรศการ” สรุปความวา่ การจดัส่ือ

แสดงหลายๆ อย่างในขณะเดียวกนั เช่น ของจริง หุ่นจ าลองภาพวาด ภาพถ่าย การสาธิต ป้าย

นิเทศ ภาพโฆษณา ปาฐกถา การฉาย การทดลอง ฯลฯ เพื่อให้ผูช้มได้เกิดความรู้และช่ืนชม 

นิทรรศการเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงส าหรับให้ความรู้ ชกัชวน จูงใจ และเร้าใจหลายรูปแบบและ

หลายเร่ืองราวด้วยการแสดงนิทรรศการเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ 

สังคม  การเมือง และการอุตสาหกรรม  เป็นอย่างมาก  นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถเร้าใหผู้ดู้สนใจ วตัถุและแนวความคิดเป็นลกัษณะของทศันะศึกษาอยา่ง

หน่ึง เพราะเป็นการศึกษาทางตา ทางหูและทางเสียงเป็น ส่ือ ประเภทหน่ึง ท่ีเขา้ถึงผูช้มได้ดี 

สามารถให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ ผูช้มได้ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตรง ทั้ งน้ีเพราะ

นิทรรศการให้โอกาสในการเห็นและจบัตอ้ง สัมผสัหรือไดย้ินเสียง ดงันั้น จึงท าให้ผูช้มช่ืน

ชอบหรือต่ืนเตน้ในขณะชมนิทรรศการไดจ้ากค าจ ากดัความดงักล่าวอาจสรุปไดว้า่ นิทรรศการ

เป็นการจัดแสดงส่ือหลายๆอย่างในขณะเดียวกัน  มีการจัดระเบียบเรียบร้อย  เข้าใจง่าย 

จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ ชักชวน จูงใจและเร้าใจ สามารถเขา้ถึงผูช้ม ให้ประสบการณ์ตรง 

จากการไดเ้ห็น จบัตอ้ง สัมผสั หรือไดย้ิน การจดัแสดงนั้นอาจอยูไ่ดท้ ั้งภายในอาคารและนอก

อาคารก็ได ้และยงัมีประโยชน์ในการศึกษา เผยแพร่แนวความคิดต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี24 

Douglas.Allen หนังสือเร่ือง “The Museum and Its Function”สรุปความว่า ปัจจุบัน

นิทรรศการต่างๆไดมี้การพฒันารุดหนา้ข้ึน มีการใชร้ะบบ แสง สี เสียง และส่ือมลัติมิเดียต่างๆ 

เขา้มาประกอบวตัถุจดัแสดง ท าให้นิทรรศการกลายเป็นส่ือการประชาสัมพนัธ์ชนิดหน่ึงท่ีมี

อิทธิพลต่อการศึกษาของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง มีการสรุปเร่ืองราวเป็นฉากเป็นตอน และใช้

วทิยาการสมยัใหม่เขา้ไปประกอบดว้ย ท าใหห้้องแสดงของพิพิธภณัฑสถานต่างๆในประเทศท่ี

กิจการพิพิธภณัฑ์เจริญก้าวหน้า มีชีวิตชีวาสวยงามเร้าความสนใจ และอ านวยประโยชน์แก่

การศึกษาของประชาชนมากข้ึน การบริการทางการศึกษาของประชาชนในรูปของการจดัแสดง 

                                                             
24 ประเสริฐ ศีลรัตนาม, การออกแบบนิทรรศการ(กรุงเทพ: สิปประภา,2549.) หนา้ 14-17 
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จึงมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวนัมากข้ึน รวมถึงการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั

ต่างๆ ดว้ย จนนิทรรศการกลายเป็นส่ือการเผยแพร่เร่ืองราวของการส่ือสารท่ีส าคญัในปัจจุบนั 

พิพิธภณัฑสถานแห่งใดจะไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บั

มาตรฐานของการจดันิทรรศการ การจดันิทรรศการจึงเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีส าคญัอยา่งยิง่ 

นิทรรศการในพิพิธภัณฑสถาน มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ข่าวสารและเร่ืองราวของ

พิพิธภณัฑสถานให้ประชาชนทราบ เป็นส่ือท่ีประชาชนผูเ้ขา้ชมไดเ้ห็นดว้ยตาและสามารถร่วม

พิจารณาด้วย เพราะนิทรรศการมีอยูใ่ห้ชมเป็นเวลานานพอสมควร ท าให้มีโอกาสพิจารณาได้

อยา่งถูกตอ้ง ผูรั้บมีโอกาสทราบเน้ือหาสาระและวตัถุประสงคข์องผูส่้งไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นช่อง

ทางการส่ือสารท่ีบรรลุเป้าหมายดีกว่าประเภทอ่ืนๆ แต่มีขอบเขตจ านวนผูรั้บจ ากัด การจดั

นิทรรศการจึงมีความส าคญัต่อกิจการพิพิธภณัฑสถานในปัจจุบนัมาก25 

ธีรศักด์ิ อัครบวร หนังสือเร่ือง “นิทรรศการและการจดัแสดง”สรุปความว่า การจัด

นิทรรศการตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้การด าเนินงานสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ในการ

วางแผนจดันิทรรศการในแต่ละคร้ัง ผูจ้ดัควรค านึงถึงขั้นตอนต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายและ

เป้าหมายของหน่วยงาน ผูจ้ดังานต้องเขา้ใจนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน

ก่อนท่ีจะลงมือวางแผน การก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายการจดังาน การจดันิทรรศการ

ตอ้งก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนและตอ้งไม่มากจนท าให้ไม่ทราบวตัถุประสงคห์ลกัคืออะไร 

ซ่ึงการก าหนดวตัถุประสงคก์ารจดังานตอ้งสัมพนัธ์กบันโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน ใน

การก าหนดเป้าหมายของการจดังานท าไดท้ั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นอกจากนั้นมีการก าหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมายไดก้ าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูเ้ขา้ชมงาน

ตามระดบัความรู้และสติปัญญา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นิทรรศการส าหรับเด็ก นิทรรศการ

ส าหรับประชาชนทัว่ไป นิทรรศการส าหรับผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง การรวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มูล เลือกขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การเลือกวิธีการด าเนินงานตอ้งวิเคราะห์

ความเป็นไปไดข้องแผนโครงการจดังานซ่ึงท าไดห้ลายวิธี การตดัสินใจเลือกวธีิใดวธีิหน่ึงหรือ

การผสมผสาน เพราะฉะนั้นการวางแผนการจดันิทรรศการ จะเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการ

ด าเนินงานให้บรรลุ วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และควรเป็นแผนงานท่ียืดหยุ่น
                                                             

25Douglas Allem, “The Museum and Its Function” The Organization of Museums Advice (Paris : 1967) หนา้ 26-27 
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สามารถปรับเปล่ียนไดเ้พื่อให้ทนักบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง 

จนกวา่การด าเนินงานจะเสร็จส้ินลง26 

2.3.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ชนจกัษุ์ บัตรประโคน วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาและพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี 

กรณีศึกษาศูนยว์ฒันธรรมอีสานใต ้จงัหวดับุรีรัมย์” กล่าววา่ในหลายประเทศไดน้ าวฒันธรรม

มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ เพื่อมาสนับการลงทุนเชิงสร้างสรรค์ พิพิธภณัฑ์เป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวมขอ้มูลและวตัถุจดัแสดง ท่ีบอกเล่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั จึงเป็นส่ือกลาง

การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เน่ืองด้วยจังหวดับุรีรัมย์เป็นจังหวดัท่ีมีความหลากหลายทาง

วฒันธรรม รวมไปถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาของทอ้งถ่ิน การศึกษาและพฒันานิทรรศการเคล่ือนท่ี กรณีศึกษาศูนยว์ฒันธรรมอีสาน

ใต ้จะออกแบบนิทรรศการท่ีตอบโจทยก์ารเรียนรู้สู่ชุมชนในลกัษณะของพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี 

ในการศึกษาใชก้ารสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางการออกแบบนิทรรศการเคล่ือนท่ี ใช้

แบบสอบถามเพื่อหาความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ใช้การศึกษาจากเอกสารงานวิจยัเก่ียวกบั

พิพิธภณัฑ์ การจดันิทรรศการ และงานออกแบบพิพิธภณัฑ์เคล่ือนท่ี ท าการร่างแบบโครงสร้าง

เน้ือหา การน าเสนอ การใช้พื้นท่ีจดัแสดงและงานออกแบบส่ือสารให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินเพื่อ

คดัเลือกแนวคิดท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัได้ สรุปผลการวิจยัพบว่าการท า

นิทรรศการท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดันั้น ตอ้งมีแนวทางท่ีชดัเจน เลือกเร่ืองราวท่ีเหมาะสมควบคู่กบัการจดั

พื้นท่ีให้สอดคลอ้งกนั เพื่อให้สามารถออกแบบงานส่ือสารแก่ผูเ้ขา้ชมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสะทอ้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน27 

ชานนท์  วาสิงหน  วิทยานิพนธ์เร่ือง “โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สู่การเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติระดับสากล” 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งแรกของประเทศไทย เร่ิมก่อตั้งในสมยั

รัชกาลท่ี 5 มีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และสังคม เน่ืองจากตวัพิพิธภณัฑ์อยู่ภายใน

                                                             
26 ธีรศกัด์ิ อคัรบวร, นิรรศการและการจดัแสดง (กรุงเทพ : โรงพมิพไ์ทยวฒันาพาณิชจ ากดั, 2537.) หนา้ 63-64 
27 ชนจกัษุ์ บัตรประโคน เร่ือง “การศึกษาและพฒันานิทรรศการเคลื่อนท่ี กรณีศึกษาศูนยว์ฒันธรรมอีสานใตจ้ังหวดั

บุรีรัมย”์  วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบนัทิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 2555. 
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กรมพระราชวงับวรสถานมงคล(วงัหน้า) แต่ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์ไม่ไดจ้ดัแสดงนิทรรศการ

ถาวรให้เป็นมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนของเร่ืองราวและเน้ือหา เป็นผลท าให้

สภาพแวดล้อมโดยรวมไม่สามารถส่ือสารและให้ความประทบัใจแก่ผูม้าเข้าชมได้ ดังนั้ น 

วตัถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ี จึงมุ่งเน้นหาแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการออกแบบ 

ปรับปรุงทางสถาปัตยกรรมภายในและสภาพแวดล้อม ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระ

นคร 

ในการศึกษาผูศึ้กษาท าการศึกษาโดยการวิเคราะห์ ภาพรวมของข้อมูลเบ้ืองต้นจาก

การศึกษาภาคเอกสารโดยการน ามาอา้งอิงการศึกษาขั้นตน้ แล้วจึงเก็บขอ้มูลภาคสนามด้วย

วิธีการทางวิจยั ไดแ้ก่การสังเกตการณ์ การจดบนัทึกพฤติกรรมผูใ้ช้อาคาร การถ่ายภาพบนัทึก

ลักษณะเฉพาะท่ี เกิดข้ึน และการออกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มผู ้เข้าชมทั้ งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ รวมถึงสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีในพิพิธภณัฑแ์ลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อ

เป็นฐานขอ้มูลดิบในการสร้างแนวความคิดการออกแบบและรายละเอียดโครงการ ในระหวา่ง

การศึกษามีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกรณีศึกษาอาคารพิพิธภณัฑ์ของต่างประเทศ เพื่อเป็น

กรอบแนวความคิดในการกรองขอ้มูลดิบใหมี้ความเป็นสากลมากท่ีสุด28 

ปิยพงษ ์วจิารณ์ วทิยานิพนธ์เร่ือง “การเสนอแนวทางการออกแบบนิทรรศการเร่ืองภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินบา้นหนองขาว ส าหรับพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินบา้นหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 

การศึกษามีจุดประสงคเ์พื่อเสนอแนวทางการออกแบบนิทรรศการในพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินบา้น

หนองขาว มุ่งเนน้ความส าคญัไปในแนวทางผกูร้อยเร่ืองราวของบทนิทรรศการภายใน

พิพิธภณัฑโ์ดยมีแกนหลกัของเร่ืองเป็นแนวคิดหลกัเช่ือมเร่ืองราวกบัส่ือการจดัแสดง

นิทรรศการใหส้อดคลอ้งต่อเน่ืองไปจนจบเร่ืองราวการจดัแสดง และน ามาจดัเป็นโมเดล

ตวัอยา่งส าหรับกลุ่มชาวบา้น ไดร่้วมวพิากษว์จิารณ์เพื่อเพิ่มทกัษะเร่ืองการออกแบบนิทรรศการ

แก่กลุ่มชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ29 

                                                             
28  ชานนท์ วาสิงหน เร่ือง “โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สู่การเป็น

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติระดบัสากล” วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ลาดกระบงั 2549. 

29  ปิยพงษ์ วิจารณ์ เร่ือง “การเสนอแนวทางการออกแบบนิทรรศการ เร่ือง ภูมิปัญญาท้องถ่ินบ้านหนองขาว ส าหรับ
พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ินหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล 2548. 
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2.4.   กรอบแนวคิดการศึกษา 

                  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลภาคเอกสาร 

- ทบทวนวรรณกรรมท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั ประวติัศาสตร์ 

ความเป็นมาของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ และ

เน้ือหานิทรรศการถาวร 

 

ข้อมูลภาคสนาม 

- การสังเกตการณ์และส ารวจ (Observation) เพื่อท าการ

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหาของการจดั

แสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

เชียงใหม่ 

-การสัมภาษณ์ (Interview) นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ทาง

พิพิธภณัฑ ์และบุคคลากรภายในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่ 

 

แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พพิธิภัณฑสถาน

แห่งชาตเิชียงใหม่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความ

เพลดิเพลนิ 

 

ตวัแปรตาม 

 การวเิคราะห์ 

 -รูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่ 

 - วเิคราะห์ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการ

ถาวรของ      พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ตวัแปรอสิระ 


