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บทที ่4 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตเิชียงใหม่กบัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่กบัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวร

ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1  บริบทพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กบัการบริหารจัดการ 

4.1.1  ประวติัความเป็นมาของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

4.1.2  ทิศทางและนโยบายของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

4.1.3  ประเภทของพิพิธภณัฑ์ 

4.1.4  ท่ีตั้ง และอาคารการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 

1) ท่ีตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

2) อาคารและแผนผงัของอาคารพิพิธภณัฑ์ 

3)วเิคราะห์ความเหมาะสมของท่ีตั้งและอาคารการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ 

4.1.5  การบริหารจดัการและบุคลากร 

1) ส่วนสังกดัราชการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

2) โครงสร้างของการบริหารจดัการและบุคลากร 

4.1.6 การบริการของพิพิธภณัฑ์ 

4.1.7 จ านวนผูเ้ขา้ชม 

4.2 การศึกษาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

4.2.1 หวัขอ้เร่ืองการจดัแสดงนิทรรศการถาวร (Exhibition Title) 

4.2.2 วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

4.2.3 เร่ืองและบทนิทรรศการถาวร (Manuscript and Editing) 
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4.2.4 แผนผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

4.2.5 การออกแบบและจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

4.2.6 วเิคราะห์การจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

4.3 วเิคราะห์ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรของ พพิิธภัณฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่ 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.1  บริบทพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่กบัการบริหารจัดการ 

เป็นการศึกษาดว้ยวิธีการศึกษาทั้งภาคเอกสาร และภาคสนาม โดยการส ารวจทางกายภาพ และ

สัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ และน ามาจดัระเบียบและตรวจสอบ

ขอ้มูล เรียบเรียงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา นโยบาย โครงสร้างบุคลากร นิทรรศการ

ถาวร และวเิคราะห์สภาพปัญหาของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1.1  ประวตัิความเป็นมาของพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เร่ิมตน้การจดัตั้ง เม่ือปี พ.ศ. 2512 โดยกรมศิลปากร
ได้จดัซ้ือท่ีดิน ด้านทิศเหนือของถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เขตต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จากเอกชนจ านวน 23 ไร่ใช้วงเงินรวมทั้งส้ิน 2,000,000 บาท เพื่อจดัสร้างพิพิธภณัฑ์
ทางชาติพนัธ์ุวิทยา รายได้มอบหมายให้กองสถาปัตยกรรมด าเนินการออกแบบตวัอาคาร
พิพิธภณัฑ์เต็มรูปแบบ ลกัษณะอาคารเป็นอาคารโถง 2 ชั้น ลกัษณะทรงพื้นเมืองประยุกต์ จัว่
ประดบักาแล การจดัแสดงเม่ือเร่ิมแรกตั้ง ชั้นล่างจดัแสดงโบราณวตัถุและศิลปวตัถุท่ีเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์โบราณคดีภาคเหนือ รวมถึงศิลปะในประเทศไทย ชั้นบนจดัแสดงเคร่ืองใชข้อง
เจา้นายฝ่ายเหนือ เคร่ืองใชพ้ื้นบา้น และงานประณีตศิลป์ภาคเหนือ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2516 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว พร้อมดว้ยสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินมาเป็นองคป์ระธานประกอบพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ30 

การปรับปรุงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2 5 3 5 ถึง พ.ศ.2 5 5 6 
พ.ศ. 2535 – ต่อเติมอาคารดา้นทิศเหนือ     

                                                             
30 สัมภาษณ์ คุณ ธณิกานต ์วรธรรมานนท,์ ภณัฑารักษป์ระจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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พ.ศ. 2536 – ต่อเติมอาคารดา้นทิศตะวนัออก     
พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2538 – ปรับปรุงอาคารจดัแสดงเดิม 
พ.ศ. 2539 – ต่อเติมอาคารดา้นทิศตะวนัตก     
พ.ศ. 2538 – ก่อสร้างอาคารศูนยบ์ริการ     
พ.ศ. 2542 – ปรับปรุงภูมิทศัน์พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

        ปรับปรุงการจดันิทรรศการถาวรในอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2543 – ปรับปรุงหอ้งน ้าในอาคารจดัแสดงหลงัเดิม    
พ.ศ. 2545 – ก่อสร้างทางลาด 6 จุด และหอ้งน ้าส าหรับคนพิการ 
        ปรับปรุงอาคารส านกังาน (ทาสีใหม่) 
พ.ศ. 2548 – ซ่อมแซมหลงัคาอาคารจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
      ปรับปรุงเคาร์เตอร์ประชาสัมพนัธ์และท่ีจ าหน่ายบตัร  
พ.ศ. 2551– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารจดัแสดงและบริเวณโดยรอบ 
พ.ศ. 2556 – ปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร ชั้น 2 ของอาคาร 

4.1.2  ทศิทางและนโยบายของพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ทิศทางและนโยบายของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เร่ิมต้นจากกรมศิลปากรมี

นโยบายจดัตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคข้ึนเพื่อให้เป็นท่ีรวบรวม สงวนรักษา

และจดัแสดงศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ ซ่ึงเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของชาติ อย่างน้อยภาคละ 1 

แห่ง ในจังหวดัใดท่ีมีโบราณสถานและได้พบศิลปวตัถุจ านวนมาก และสมควรจัดตั้ ง

พิพิธภณัฑสถาน จึงจะจดัตั้งข้ึนในจงัหวดันั้นได ้ซ่ึงในภาคเหนือตอนบน หน่วยศิลปากรท่ี 8 

อยู่ท่ีจ ังหวดัเชียงใหม่ มีส่วนราชการต่างๆ จ านวนมากตั้ งอยู่ รวมทั้ งโบราณสถานและ

โบราณวตัถุมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ดงันั้น กรมศิลปากรจึงไดส้ร้างพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเพื่อ

รวบรวม สงวนรักษาศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ ในภาคเหนือตอบบนข้ึนท่ีจังหวดัเชียงใหม่ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นองค์กรหลกัในการอนุรักษ์โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ  อนัเป็น

มรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อการเรียนรู้ในสังคมและเป็นผูน้ าในการพฒันาสู่ความเป็น

สากลตามวสิัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้ใหพ้ิพิธภณัฑสถานแห่งชาติปฏิบติั ดงัน้ี 

1) อนุรักษ์โบราณวตัถุศิลปวตัถุ อนัเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อธ ารง

คุณค่า และเอกลกัษณ์ความเป็นชาติ ดว้ยการเสาะแสวงหา รวบรวม และจดัการอนุรักษ์

ตามกระบวนการพิพิธภณัฑ์ 
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2) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัวตัถุพิพิธภณัฑ ์เพื่อสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการทุกศาสตร์ ท่ีสะทอ้น

ให้เห็นเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทยผ่านศิลปวฒันธรรม เพื่อน ามาเผยแพร่ เพิ่มความรู้ 

ความเขา้ใจใหค้นไทย และชาวต่างชาติ 

3) พฒันาและเพิ่มศกัยภาพของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง

ท่องเท่ียว 

4) สร้างระบบการบริหารจัดการพิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ  ให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

ส่วนกรมศิลปากรในเร่ืองวิสัยทศัน์ คือ “สถาบนัหลกัในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทย

ในดา้นการอนุรักษแ์ละสร้างสรรคม์รดกศิลปวฒันธรรมของชาติ”  ในแง่ของเร่ืองพนัธกิจ มีดงัน้ี 

1) ธ ารงรักษาคุณค่าและเอกลกัษณ์มรดกทางศิลปวฒันธรรม 

2) สืบทอดมรดกทางศิลปวฒันธรรมใหค้งอยูสื่บไป 

3) สร้างคุณค่าเพิ่มจากศิลปวฒันธรรม 

4) สร้างคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจดัการศิลปวฒันธรรม 

5) กระตุน้จิตส านึก และสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวฒันธรรม 

การปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งตามนโยบายและแผนนั้น พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ไม่

เพียงแต่รับผิดชอบงานจดัแสดงนิทรรศการ ท่ีเป็นงานหน้าฉากเพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีภารกิจ

หน้าท่ีครอบคลุมงานอีกหลายดา้น ไดแ้ก่ อนุรักษ์โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ จดัท าบนัทึกหลกัฐาน 

คน้ควา้ วิเคราะห์  จดัแสดงโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการ ให้บริการ

อนุญาตท าการค้าโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ในจังหวดัเชียง ใหม่  นิทรรศการเสริมสร้างให้

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงตามทิศทางและแผนนโยบายจากกรม

ศิลปากรนั้น ในปี พุทธศกัราช 2552 ได้เกิดการส ารวจเพื่อท าแผนแม่บทข้ึนเพื่อสนองต่อ

ทิศทางและแผนนโยบาย ซ่ึงในส่วนของคุณภาพ คือ ภาคขอ้มูลของนิทรรศการถาวรภายใน

พิพิธภณัฑ์ขาดการปรับปรุงเร่ืองเน้ือหาทางวิชาการ และการน าเสนอท่ีลา้สมยั อีกประการหน่ึง

ในปีพุทธศกัราช 2558 จะมีการเปิดอาเซียนจึงมีผลอยา่งเห็นไดช้ดักบัการจดัเน้ือหานิทรรศการ

ท่ีเจาะจงเพียงแค่ภูมิภาคยงัไม่ถึงระดบัสากล คือ “วฒันธรรมอนุภาคลุ่มน ้ าโขง” ดงันั้น จึงเกิด

แผนแม่บทปีพุทธศกัราช 2552 แผนพฒันาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยเร่ิมจาก ส่วน
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การจดัแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยจดัให้ท าแบบ

ก่อสร้างแลว้เสร็จปีพุทธศกัราช 2553 แลว้เสนอแผนแม่บทการพฒันาพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่เพื่อจดัตั้งงบประมาณซ่ึงอยู่ท่ี 50 ลา้นบาท ซ่ึงไดเ้ร่ิมการปรับปรุงนิทรรศการถาวร 

มาแลว้ถึงระยะท่ี 2 ซ่ึงใชง้บประมาณในระยะท่ี 2 ไปทั้งส้ิน 24 ลา้นบาท เพื่อพฒันาตามทิศทาง

และนโยบายท่ีพึงจะปฏิบติัให้แลว้เสร็จ เพื่อรองรับการขยายตวัจากระดบัภูมิภาคสู่ระดบัสากล

ต่อไป31 

จากทิศทางและนโยบายขา้งตน้ผูศึ้กษาเล็งเห็นวา่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ อยู่

ในช่วงก าลงัพฒันาเพื่อพฒันาสู่ระดบัสากลจากระดบัภูมิภาค ซ่ึงทางผูบ้ริหารและกรรมการ

เล็งเห็นถึงความส าคญัเชิงคุณภาพ มากกว่าทางกายภาพ คือ ให้การพฒันานิทรรศการถาวรซ่ึง

เป็นหัวใจหลักของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์เป็นอันดับแรก ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาในคร้ังน้ี 

4.1.3 ประเภทของพพิธิภัณฑ์ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จดัเป็นพิพิธภณัฑสถานทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี แสดงเร่ืองราวตามความเป็นมาของมนุษย์ในอดีตน้ีของภาคเหนือตอนบนใน

ประเทศไทย 

4.1.4  ทีต่ั้ง และอาคารการจัดแสดงพพิิธภัณฑ์ 

1) ท่ีตั้งพิพิธภณัฑสถานแห่งาติเชียงใหม่ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณถนน ซุปเปอร์ไฮเวย ์ล าปาง-เชียงใหม่ 
เขตต าบล ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวดั เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นย่านซุปเปอร์ไฮเวย์ท่ี มี
การจราจรติดขดั มีการขยายบา้นพกัอาศยัและการขยายธุรกิจท่ีเขา้มาภายในยา่นน้ีมาก
ข้ึนนอกจากน้ี ยงัมีศาสนสถานท่ีส าคัญตั้ งอยู่บริเวณใกล้ๆ ท่ีมีผูค้นรู้จักคุ้นเคยของ
ประชาชนใน อ าเภอเมือง คือ วดัเจ็ดยอด ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีมีประวติัความเป็นมาชา้
นาน ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

                                                             
31 สัมภาษณ์ คุณนิตยา กนกมงคล, ผูอ้  านวยการพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 4.1 แสดง แผนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีตั้งของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดง แผนท่ีตัง้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตเิชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงทางทิศตะวนัออกติดส านกังานพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
 

 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงทางทิศเหนือติดส่วนสวนป่า และบา้นพกัขา้ราชการ 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงทางทิศตะวนัตก ใกลต้วัอาคารของกรมศิลปากร 
 

          ภาพท่ี 4.5 แสดงทางทิศใตติ้ด ถ.ล าปาง เชียงใหม่ตรงขา้มร้านขายของและอาคารโบราณคดี 
 

N 
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2) อาคารและแผนผงัของอาคารพิพิธภณัฑ ์

 ลกัษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารโถง 2 ชั้น ลกัษณะทรงพื้นเมือง
ประยุกต์ จัว่ประดบักาแลทางเขา้ตวัพิพิธภณัฑ์ ทรงหลงัคาเป็นทรงมา้ตัง่ไหม ประดบั
ดว้ยหางหงส์ เป็นโครงสร้างปูน ซีเมนต์ ใช้เสาขนาด 40x40 เซนติเมตร มีปีกอาคาร 2 
ขา้ง ต่อไปจนถึงปีกอาคารดา้นหลงัในส่วนท่ี 2ส่วนการใช้พื้นท่ีการจดัแสดงแบ่งดว้ย
ลักษณะอาคารท่ีเป็น 2 ชั้น ในส่วนของชั้นล่างจดัแสดงโบราณวตัถุและศิลปวตัถุท่ี
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์โบราณคดีภาคเหนือ รวมถึงศิลปะในประเทศไทย ในส่วนจดั
แสดงชั้นบนจดัแสดงเคร่ืองใช้ของเจา้นายฝ่ายเหนือ เคร่ืองใช้พื้นบา้น และงานประณีต
ศิลป์ภาคเหนือ ทางปีกซ้ายของอาคารชั้นท่ี 1 เป็นห้องประชุมของทางพิพิธภณัฑ์ในบาง
เวลาสามารถใชเ้ป็นส่วนจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวยีนได ้

แผนผงัการใชส้อยภายในอาคารแบ่งเป็น 4 พื้นท่ีใชส้อยไดแ้ก่   

ส่วนท่ี 1 ส่วนโถงต้อนรับเพื่อเป็นจุดรวมพลของผูเ้ข้าชมและติดต่อซ้ือบัตรเข้าชม
นิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ ์ 

ส่วนท่ี 2 ส่วนพื้นท่ีการจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ซ่ึงมีการจัดแสดง
นิทรรศการถาวรอยู ่2 ชั้น เร่ิมจาก ชั้น 1 ข้ึนไปจากการท่ีเกร่ินมาขา้งตน้ 

ส่วนท่ี 3 ห้องประชุม ลกัษณะการใชส้อยเพื่อการจดัสัมมนาท่ีทางพิพิธภณัฑ์จดัข้ึนหรือ
อีกลกัษณะการใชง้าน คือการจดันิทรรศการหมุนเวยีนหรือชัว่คราวในบางโอกาส 

ส่วนท่ี 4 ห้องปฏิบติัการ ลกัษณะการใช้งานของพื้นท่ีส่วนน้ี อยูบ่ริเวณชั้น 2 ของส่วน
หนา้อาคาร มีไวเ้พื่อการข้ึนทะเบียนวตัถุ และอนุรักษว์ตัถุจดัแสดงบางส่วน 

พื้ น ท่ีภายในโดยรวมของอาคารพิพิ ธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร มีพื้ น ท่ี
โดยประมาณ1859 ตารางเมตร โดยแบ่งขนาด พื้นท่ีตามลกัษณะอาคารเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนโถง ห้องประชุม กบัส่วนจดัแสดงนิทรรศการชั้นท่ี 1 มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 1269 
ตารางเมตร ส่วนพื้นท่ีจดัแสดงนิทรรศการชั้นท่ี 2 กบัห้องปฏิบติัการ มีพื้นท่ีโดยรวม
ประมาณ 584.78 ตารางเมตร 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงแผนผงัอาคารชั้นท่ี 1 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงแผนผงัอาคารชั้นท่ี 2 
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ภาพท่ี 4.9 แสดงส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงลกัษณะเพดานภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงการใหแ้สงจากช่องแสงของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 4.12 แสดงอาคารดา้นหนา้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 4.13 แสดงอาคารทางดา้นขา้งของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 4.14 แสดงอาคารดา้นหลงัของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
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3) วเิคราะห์ความเหมาะสมของท่ีตั้งอาคารจดัแสดงพิพิธภณัฑสถนแห่งชาติเชียงใหม่ 

จากการเก็บขอ้มูลทางภาคสนามของตวัอาคารและแผนผงัของพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่ น าขอ้มูลดงักล่าวมาเพื่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่ีตั้งและ

อาคารจดัแสดงพิพิธภณัฑ ์ดงัน้ี 

ก. ท าเลที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์  ตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาและโบราณสถานส าคญั คือวดัเจ็ด

ยอด สถานท่ีตั้งติดถนน ซูเปอร์-ไฮเวย ์สามารถมาถึงได้ง่ายเน่ืองจากมีป้ายบอกอย่าง

ชดัเจน 

ข. การเดินทางโดยขนส่งมวลชน สามารถเขา้ถึงไดด้ว้ยรถยนตรั์บจา้ง หรือรถประจ าทาง

ในกรณีมาเป็นหมู่คณะหรือนักเรียนนักศึกษา  ผูเ้ขา้ชมหรือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

สามารถเดินทางมาดว้ยจกัรยานไดเ้ช่นกนั 

ค. จ านวนห้องในอาคารนิทรรศการ ห้องจดัแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑมี์ทั้งหมด 

อยู่ 6 ห้องจัดแสดงแบ่งตามหัวข้อนิทรรศการ ซ่ึงลักษณะการวางแผนผงัห้องจัด

นิทรรศการสามารถเล่าเร่ืองเป็นการยอ้นอดีตไปสู่ปัจจุบนั อุโมงค์เวลา ซ่ึงเป็นการเล่า

เร่ืองอยา่งเป็นล าดบั 

ง. อาคารที่จัดแสดงนิทรรศการ เป็นอาคารท่ีมีอายุกวา่ 50 ปี มีลกัษณะทางกายภาพของ

ตวัอาคารในการจดัพื้นท่ีใชส้อยอยา่งชดัเจน ดงันั้น จึงจ ากดัการจดัแสดงนิทรรศการดว้ย

รูปลกัษณ์ของอาคารจึงไม่สามารถร้ือหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้างใดๆไดม้ากนดั 

ฉ. การดัดแปลง ต่อ เติม และสร้างอาคารใช้สอยเพิ่มเติม  ในเวลาน้ีทางพิพิธภณัฑ์ได้

จดัสรรงบประมาณในการท าแบบก่อสร้างและปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรซ่ึง

ปีท่ีปรับปรุงล่าสุดเม่ือประมาณ 15 ปีท่ีผ่านมา อีกทั้งด าเนินการสร้างอาคารธุรกิจศิลป์ 

เน่ืองด้วยอาณาบริเวณของพิพิธภณัฑ์มีอาณาเขตหรือภูมิทศัน์โดยรอบกวา้งขวางจึง

สามารถปลูกส่ิงก่อสร้างเพิ่มเติมข้ึนได ้ส่วนการจดัแสดงนิทรรศการถาวรท่ีมีการปรับ

ยงัคงอยูภ่ายในกรอบของอาคารพิพิธภณัฑเ์ช่นเดิม 
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4.1.5 การบริหารจัดการและบุคลากร 

1) ส่วนสังกดัราชการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่แห่งน้ี เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวฒันธรรม 

ข้ึนอยูก่บักรมศิลปากร สังกดัส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

2) โครงสร้างของการบริหารจดัการและบุคลากรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

ต าแหน่งอย่างชัดเจน อยู่ท่ี 17 คน  แต่ในปัจจุบนัน้ีมีตามแผนแม่บท พ.ศ. 2552 ของ

พิพิธภณัฑ์ ได้มีการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร บางต าแหน่งหน้าท่ีท่ีเคย

ปฎิบติัอยู่นั้นจึงมีการเพิ่มข้ึนเพื่อสนองตอบนบายของพิพิธภณัฑ์ ในกรณี ท่ี ผอ.นิตยา 

กนกมงคล ช่วยทีมภณัฑารักษใ์นการท าบทนิทรรศการในโครงการปรับปรุงนิทรรศการ

ถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ในระยะท่ี1 และ 2 เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีอีกหลาย

หนา้ท่ีท่ีเอ้ิอกนัในผงับุคลากร น้ี32 

ก. รายช่ือและหนา้ท่ีของบุคลากร 

1. นางสาวนิตยา กนกมงคล  ผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑ์ 

2. นางสาว ธณิกานต ์วรธรรมานนท์  ภณัทารักษช์ านาญการ 

3. นางสาว อาภรณ์ ดวงแกว้   เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

4. นางสาว หฤทยั หม่ืนประจ า  เจา้พนกังานพิพิธภณัฑช์ านาญงาน 

5. นางสาว กิติยา กิจสุวรรณ   เจา้พนกังานพิพิธภณัฑช์ านาญงาน 

6. นาง สุกญัญา แกว้เทพ   เจา้พนกังานพิพิธภณัฑช์ านาญงาน 

7. วา่ท่ีร้อยตรี อนุชาติ มณี   เจา้พนกังานพิพิธภณัฑช์ านาญงาน 

8. นายปรเมษฐ ์ทบัทิมเทศ   เจา้พนกังานพิพิธภณัฑช์ านาญงาน 

9. นางสาว ฐานิกา ใจวงค ์   ภณัฑารักษ ์

10. นางสาว ออ้มทิพย ์ลทัธิกุล  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

11. นางสาว สายทอง มงคลเรือง  พนกังานขาย 

                                                             
32 สัมภาษณ์ คุณ อาภรณ์ ดวงแกว้,เจา้พนกังานธุรการ ช านาญงาน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 
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12. นาย อนิวรรต รอดเจริญ   พนกังานประจ าห้อง 

13. นาย โอภาส ค าตนั   พนกังานรักษาความปลอดภยั 

14. นาย ณรงค ์เช้ือทหาร   พนกังานรักษาความปลอดภยั 

15. นาย ทว ีแกว้เทพ    พนกังานรักษาความปลอดภยั 

16. นางจนัทเ์พญ็ เมฆสุวรรณ  พนกังานสถานท่ี 

17. นาง แสวง ค าต๊ิบ    พนกังานขบัรถยนต์ 

4.1.6 กจิกรรมและการบริการของพพิธิภัณฑ์ 

1) การเปิดบริการ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เปิดให้บริการ วนัพุธ ถึง วนัอาทิตย ์หยุดท าการ วนั

จนัทร์และวนัองัคาร เปิดเวลา 08.30-16.30 น. 

2) ส่ิงอ านวยความสะดวก 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มีส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ และผูเ้ขา้ชม

นิทรรศการ ดงัน้ี 

ก. บริการขอ้มูลและติดต่อสอบถามทางโทรศพัทแ์ละโทรสาร ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ชมตอ้งการ

มาชมนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์สามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางมาถึง อีกทั้งยงั

สามารถติดต่อขอขอ้มูลทางวชิาการเบ้ืองตน้ก่อนเขา้มาติดต่อจริง 

ข. บริการสถานท่ีจดัแสดงผลงานหรือนิทรรศการหมุนเวียน ในกรณีมีหน่วยงานหรือ

องค์กรท่ีสนใจ การจัดแสดงนิทรรศการน าเสนอผลงานทางศิลปะและวฒันธรรม 

สามารถติดต่อมาเพื่อขอใช่สถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการนั้นได้ๆ เน่ืองจากผงัอาคารมี

ส่วนรองรับของการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

ค. บริการน าชมดว้ยภณัฑารักษ์ช านาญการ ในกรณีของกลุ่มคณะนกัวิชาการ หรือกลุ่ม

นักเรียนนักศึกษา มาชมงานหรือศึกษาค้นควา้ภายในนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ มี

ภณัฑารักษใ์หค้วามรู้แลว้ความใจเบ้ืองระหวา่งการชมนิทรรศการแต่ละส่วน 

ง. ค าบรรยายในบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ทางพิพิธภณัฑ์ค  านึงถึงกลุ่มผูเ้ขา้ชมหลายเช้ือ

ชาติจึงมีการน าเสนอข้อมูลในบอร์ด นิทรรศการ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกของกลุ่มผูเ้ขา้ชมทั้งไทยและต่างชาติ 
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จ. การออกแบบส าหรับคนพิการ ส าหรับคนพิการมีการเตรียมทางลาดไวส้ าหรับการ

สัญจรของผูพ้ิการ และระดบัการจดัวางป้ายขอ้มูลอยูใ่นระดบัพอเหมาะส าหรับผูพ้ิการ 

ฉ. บริการร้านขายหนงัสือ ส าหรับผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถา้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถ

ซ้ือหนงัสือประกอบไดบ้ริเวณโถงทางเขา้ 

ช. บริการธุรกิจศิลป์ เพื่อเป็นกระบวนการหน่ึงส าหรับผูท่ี้จะส่งวตัถุโบราณออกนอก

ประเทศไทยซ่ึงมีเกณฑว์ดัวา่เป็นสมบติัของชาติตามล าดบั 

3)กิจกรรมของพิพิธภณัฑ์ 

เน่ืองดว้ยกิจกรรมทางพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น เป็นการสร้างข้ึนเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ส่วนหน่ึงใหอ้อกไปในวงกวา้งมากกวา่ เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเฉพาะทางดา้น

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีเท่านั้น คือใหส้ามารถเขา้ถึงคนไดทุ้กระดบัโดยใชกิ้จกรรม

เป็นส่ือกลางของการน าผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ซ่ึงจากแผนแม่บทดงักล่าวท าใหเ้กิดการปิดปิดปรุงชั้น 2 ในช่วงปีงบประมาณท่ีผา่นมา

จนถึงปัจจุบนัน้ี ซ่ึงทางพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ไดจ้ดันิทรรศการชัว่คราว

ตลอดปีเพื่อทดแทนการปิดปรับปรุงของห้องจดัแสดงชั้น 2 ส่วนกิจกรรมท่ียงัคงเกิดข้ึน

เป็นประจ าทุกปีไดแ้ก่33 

ช่วงเดือน มกราคม งานวนัเด็ก ใหเ้ยาวชนเขา้ชมนิทรรศการโดยไม่คิด  

   ค่าบริการและมีการแจก ของใหแ้ก่เยาวชนอีกดว้ย 

ช่วงเดือนมีนาคม เขา้ค่ายเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนเขา้มามีกิจกรรมเก่ียวกบังานพุทธ

   ศิลป์ศิลปะและปติมากรรม 

ช่วงเดือนเมษายน การจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวยีนเร่ือง” ประณีตศิลป์” 

   ถึง ปัจจุบนั 

 

 

 

                                                             
33 สัมภาษณ์ คุณนิตยา กนกมงคล, ผูอ้  านวยการพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 



 

57 
 

4.1.7 จ านวนผู้เข้าชม 

น าเสนอสถิติผูเ้ขา้ชม ในช่วงปีงบประมาณล่าสุด เดือน พฤษจิกายน 2556 ถึง มิถุนายน 

2557 โดยแบ่งเป็นชาวไทย ชาวต่างประเทศ นกัเรียนนกัศึกษา และนกับวช ตามตาราง 

ดงักล่าว34 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงสถิติผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ช่วง

ปีงบประมาณล่าสุด 

เดือน ชาวไทย ชาวตา่งประเทศ นกัเรียน/นกัศกึษา นกับวช รวมผู้ เข้าชม 
พ.ย. 56 249 711 1,104 46 2,110 
ธ.ค. 56 1,225 654 277 108 2,264 
ม.ค. 57 428 1,092 1,315 31 2,866 
ก.พ. 57 282 871 704 9 1,866 
มี.ค. 57 241 583 276 6 1,106 
พ.ค. 57 172 478 106 2 758 
มิ.ย. 57 302 343 287 18 950 
รวม 2,889 4,732 4,069 220 11,910 
 

4.2  การศึกษาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

4.2.1 หัวข้อเร่ืองการจัดแสดงนิทรรศการถาวร (Exhibition Title) 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ เป็นพิพิธภณัฑสถานทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี หัวข้อการจดัแสดงแสดงถึงเร่ืองราวทางอารยะธรรมและพฒันาการทาง

ประวติัศาสตร์ เพื่อสร้างส านึกถึงความเป็นชาติไทย แต่ก็มีการปรับเปล่ียนเน้ือหาของ

ทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัมีการแทรกขอ้มูลทางประวติัศาสตร์หลงัจากคน้พบวตัถุ

โบราณท่ีมีผลต่อเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของภาคเหนือตอนบนในประเทศไทยอีก

ดว้ย 

                                                             
34 สัมภาษณ์ คุณ อาภรณ์ ดวงแกว้,เจา้พนกังานธุรการ ช านาญงาน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 
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4.2.2 วตัถุประสงค์และขอบเขตการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

เน่ืองดว้ยพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เป็นพิพิธภณัฑภู์มิภาค ของภาคเหนือ

ตอนบนในประเทศไทย มีวตัถุโบราณแล้วส่ิงของจัดแสดงซ่ึงเป็นหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์และโบราณคดีดังนั้ นจุดประสงค์การจดัแสดงนิทรรศการถาวรจึงมี

ประเด็นท่ีเป็นหลกัอยู ่2 ขอ้คือ การสงวนรักษา และการให้ความรู้ นอกจากการจดัแสดง

เพื่อการศึกษาแล้วยงัต้องค านึงความปลอดภัย และการอนุรักษ์ วตัถุจัดแสดงท่ีมี

ความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อีกนัยยะหน่ึง คือ 

รูปแบบเทคนิคการจดัแสดงนิทรรศการนอกจากจะไม่สร้างผลกระทบต่อวตัถุจดัแสดง 

เช่น แสงประดิษฐ์ท่ีใช้จดัแสดง โครงสร้างครุภัณฑ์ติดท่ีท่ีได้มาตรฐานตามรายการ

ประกอบแบบแล้ว การจัดแสดงนั้ นต้องส่งเสริมตัวว ัตถุจัดแสดงซ่ึงมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ให้โดดเด่นข้ึนมาเพื่อการศึกษาของผูเ้ขา้ชม ตามทิศทางและนโยบายของ

ทางพิพิธภณัฑเ์พื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี  

เร่ืองขอบเขตการจดัแสดงนิทรรศการถาวรพื้นท่ีใช้สอยท่ีรองรับ คือ อาคารจดั

แสดงพิพิธภัณฑ์  2 ชั้ น ซ่ึงในอนาคตอันใกล้ตามแผนแม่บทปี พ.ศ. 2552 อาคาร

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่จะเพิ่มอาคารแทนท่ีส านักพิพิธภณัฑสถานเดิมเพื่อ 

ขยายขอบเขตเน้ือหาการจดัแสดงท่ีมีอยู่เดิมนั้นเป็นระดบัสากล เพราะการเปิดประเทศ

อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 น้ี ส่งผลให้ขอบเขตเน้ือนั้นต้องครอบคลุมไปถึงวฒันธรรม

อนุภาคลุ่มน ้ าโข่งเพื่อรองรับการมาเยือนของผูเ้ข้าชมต่างชาติ อีกหลายประเภท ตาม

ทิศทางและนโยบายท่ีกล่าวมาขา้งตน้35  

4.2.3 เร่ืองและบทนิทรรศการถาวร (Manuscript and Editing) 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  มีการจดันิทรรศการถาวรในอาคาร โดยแบ่ง

การจดัแสดงออกเป็น 6 หวัเร่ือง ซ่ึงถูกจดัแสดงในหอ้งนิทรรศการทั้งหมด 6 หอ้ง ดงัน้ี 

 

 

                                                             
35 สัมภาษณ์ คุณนิตยา กนกมงคล, ผูอ้  านวยการพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ส่วนจัดแสดงที ่1 แสดงภูมิหลงัแผ่นดินล้านนา 

การจดัแสดงเป็นเร่ืองราวธรณีวิทยาและชีวิตดึกด าบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดลอ้ม

ของภาคเหนือ การตั้งถ่ินฐานของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ รวมไปถึง เร่ืองราวของเผ่า

ลวัะ และหริภุญไชยรัฐแรกในภาคเหนือ 

ส่วนจัดแสดงที ่2 แสดงเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา  

การจดัแสดงเป็นเร่ือง เร่ิมจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรืองและความเส่ือม

ของราชอาณาจกัร 

ส่วนจัดแสดงที ่3 แสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ใต้ร่มอาณาจักรสยาม 

การจัดแสดงเป็นเร่ือง ตั้ งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้ งเมืองเชียงใหม่ เม่ือ

พุทธศกัราช 2339 และความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสยาม 

ส่วนจัดแสดงที ่4 แสดงเร่ืองการค้าและเศรษฐกจิ 

การจดัแสดงเร่ืองการคา้และเศรษฐกิจ ระยะแรก ระหวา่งพุทธศกัราช 2339 – 2463 และ

ระยะท่ี 2 ระหวา่งพุทธศกัราช 2467 – 2482 เม่ือมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ 

ส่วนจัดแสดงที ่5 แสดงเร่ืองราวการด ารงชีวติและพฒันาการทางสังคม  

การจดัแสดงเร่ือง  การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงิน การธนาคาร ความสัมพนัธ์กบั

ต่างประเทศ การศึกษา และการสาธารณสุข 

ส่วนจัดแสดงที ่6 แสดงถึงววิฒันาการของศิลปกรรมล้านนาในประเทศ 

ในส่วนการจดัแสดงส่วนน้ี จัดแสดงเคร่ืองสัตภัณฑ์ พระพุทธรูปศิลปะ สมัยต่างๆ 

รวมถึงการใหข้อ้มูลทางววิฒันาการของศิลปกรรมลา้นนาในประเทศไทย36 

4.2.4 แผนผงัการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

แผนผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ นั้นมี

กระบวนการวางแผนผงัตาม เร่ืองและบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) โดยเป็น

การเล่าเร่ือง จากอดีตไปสู่ปัจจุบนั เหมือนอุโมงคก์าลเวลา ดงันั้น ลกัษณะการวางแผนผงั

การจดันิทรรศการจะเดินไปในทางเดียวไม่มียอ้นออกมาซ ้ าในการจดัแสดงนิทรรศการท่ี

ผา่นมา เพียงแต่มีทางสัญจรใช้ร่วมกนับา้งซ่ึงสามารถดูแผนผงัการวางนิทรรศการตาม

                                                             
36 สัมภาษณ์ คุณ ธณิกานต ์วรธรรมานนท,์ ภณัฑารักษป์ระจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ต าแหน่งท่ีระบุและทางสัญจรประกอบได ้โดยสีตามพื้นท่ีต่างๆในแผนผงั คือ ส่วนจดั

แสดงทั้ง 6 หอ้งท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ 

 

ภาพท่ี 4.15 แผนผงัการจดัแสดงและทางสัญจรนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ชั้นท่ี 1 

 

ภาพท่ี 4.16  แผนผงัการจดัแสดงและทางสัญจรนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ชั้นท่ี 2 
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4.2.5 การออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

การออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น จดั

แสดงตามหลกัการจดัแสดงพิพิธภณัฑ์ โดยการน าวตัถุ หรือหลกัฐานต่างๆท่ีเก็บสะสม

(Collection)มาจดัแสดงเป็นเร่ืองราวโดยมีบทนิทรรศการเป็นตวัเดินเร่ือง และใชเ้ทคนิค

การจดัแสดงนิทรรศการตามหลกัพื้นฐาน คือ ใหความส าคญัของการจดัแสดงแก่วตัถุ

โดยมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไปตามบทนิทรรศการท่ีก าหนดตามล าดบัประสานรับกนั

ระหว่างหัวเร่ืองใหญ่และย่อย ผนวกกบัการใช้ส่ือมลัติมิเดียในขณะเวลานั้นเพื่อช่วย

ส่งเสริมการน าเสนอการจดัแสดง ซ่ึงท าให้ผูเ้ขา้ชมเกิดความเพลิดเพลิน ประทบัใจและ

ใหค้วามส าคญัแก่วตัถุจดัแสดงนั้นๆ 37 

ส าหรับส่วนการออกแบบและจดันิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มี 

6 หวัขอ้เร่ืองและรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

การจัดแสดงที่  1  แสดงภูมิหลังล้านนา เป็น เร่ืองธรณี วิทยา ภู มิประ เทศและ

สภาพแวดลอ้มของภาคเหนือ การตั้งถ่ินฐานของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์รูปแบบการ

จดัแสดงในส่วนน้ีเร่ิมตน้ผนงัดา้นขา้งซ้ายขวาพื้นผิวท าเลียนหินธรรมชาติ จดัแสดงดว้ย

วตัถุจริง คือ หิน และแร่ ต่างๆ ตรงกลางห้องจ าลองภูมิทัศน์การค้นพบหินและแร่

ดงักล่าว ส่วนย่อยต่อไปเป็นการจดัแสดงจ าลองหลุมขุด บา้นยางทองใต ้กบัออบหลวง 

ซ่ึ งมีการวางว ัตถุ ท่ีขุดค้นพบจ าลอง เช่น  ก าไล  ลูกปัด เป็นต้น  ทั้ งสองหลุมมี

ภาพประกอบตามผงัโครงกระดูกท่ีจ าลอง ส่วนการแสดงย่อยต่อไปนั้นเป็นเร่ืองชนเผ่า 

“ลวัะ” มีการจดัแสดง เสาสะกา้งของจริง กบัภาพสีน ้ ามนัของพิธีเล้ียงดงปู่ แสะย่าแสะ 

รวมถึงการแต่งกายเส้ือผา้ของชนเผา่ลวัะ 

 

 

 

                                                             
37 สัมภาษณ์ คุณ ธณิกานต ์วรธรรมานนท,์ ภณัฑารักษป์ระจ าพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่, 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 4.17 ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัภูมิหลงัลา้นนา 

การจัดแสดงที่ 2 แสดงเร่ืองราวของหริภุญไชย รัฐแรกของภาคเหนือและประวติัศาสตร์

ราชอาณาจกัรล้านนา เร่ิมจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเร่ืองและความเส่ือม

ของราชอาณาจกัร รูปแบบการจดัแสดงส่วนห้องจดัแสดงนิทรรศการน้ี มีการจดัท าป้าย

ขอ้มูลตามครุภณัฑ์ติดท่ี และจ าลองฉากละคร(Diorama) เร่ือง นางจามเทวีมาพบพื้นท่ี

สร้างเวยีง และการสังคยานาพระไตรปิฏกคร้ังแรก ณ วดัเจด็ยอด ผนวกกบัภาพวาดเขียน

สีน ้ าการสังคยานา บริเวณโถงกลางห้องมีการจดัแสดง พระพุทธบาทไม้สมยัเจา้กาวิ

ละมาบูรณะ ถัดมามีการจดัแสดงจ าลองผงัวดัเจ็ดยอด และศิลาจารึกเวียงเถาะ ส่วน

สุดทา้ยในนิทรรศการยอ่ย มีการจดัแสดงศิลาจารึกวดัเชียงสา  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.18  ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัเร่ืองราวของหริภุญไชย 
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ส่วนจัดแสดงที่ 3 แสดงเร่ืองราวของอาณาจักรเชียงใหม่ใต้ร่มเงาสยาม เร่ิมเร่ืองตั้งแต่

กอบกูเ้อกราชจากพม่า การตั้งเมือง และความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสยาม รูปแบบการจดั

แสดงในส่วนน้ี ทางซ้ายมือก่อนเขา้ห้องมีการจดัแสดงจ าลองภูมิทศัน์ชยัภูมิเมืองเชียง 

กบัมงคล 7 ประการ และจ าลองฉากละคร(Diorama) ส่วนการกอบกูเ้อกราชพญาจ่าบา้น 

ถดัไปในส่วนนิทรรศการยอ่ยมีการจดัแสดง อาวธุและชุดเกราะจดัแสดงดว้ยวตัถุโบราณ

จริง ถดัต่อไปทา้ยห้องจดัแสดง แสดงเร่ืองเจา้ดารารัศมีและเจา้ครองนครเชียงใหม่ มีการ

จดัแสดงชุดด้ินเงิน และด้ินทอง และประวติัของเจา้ครองเมืองเชียงใหม่เพราะองคต่์างๆ

กบัขอ้มูลบนบอร์ดนิทรรศการจะมาถึง รูปแบบการจดัแสดงในหอ้งจดัแสดงน้ีเม่ือข้ึนมา

โถงชั้นท่ี 2 ในส่วนแรกจดัแสดง “สัปคปั” เม่ือสมยัรัชกาลท่ี 7 และรัชกาลท่ี 9 เสด็จ

ประพาสเมืองเชียงใหม่  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.19  ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบั อาณาจกัรเชียงใหม่ใตร่้มเงาสยาม 

ส่วนจัดแสดงที ่4 แสดงเร่ืองการค้าและเศรษฐกจิระยะแรก และระยะท่ี 2 ก่อนทางรถไฟ

จ าลองหุ่นจดัแสดง “มา้ต่างววัต่าง” รวมถึงอุปกรณ์การคา้ขายในสมยันั้น ถดัมากลาง

ห้องจดัแสดงพาหนะจ าลอง ไดแ้ก่ เรือหางแมงป่อง รถไฟไอน ้ า รวมถึงเร่ืองการขนส่ง

และการคา้ไมใ้นสมยันั้น 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20 ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการคา้และเศรษฐกิจ 
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ส่วนจัดแสดงที่ 5 แสดงเร่ืองราวการด ารงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่น การเกษตร

กรรมและอุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร ความสัมพันธ์กบัต่างประเทศ รวมถึง

การศึกษาและสาธารณสุข รูปแบบการจดัในส่วนแรกของห้องน้ี น าเสนอดว้ยวตัถุจริง 

เช่น ไมท่ี้ใช้คา้ขายในสมยัใน จ าลองหุ่นขา้งลากซุงในส่วนถดัมา และผลิตภณัฑ์ท่ีเกิด

จากการคา้ไม ้เช่น โตก อุปกรณ์ล่าสัตว ์เป็นตน้ ถดัมาเป็นส่วนงานหัตถกรรมเป็นเร่ือง

การ ทอก่ี ทอผา้ จ  าลองหุ่นจดัแสดงคนทอผา้ ส่วนทา้ยห้องจ าลองบ้านพื้นถ่ิน “เรือน

เคร่ืองสับ” ท่ีเกิดจากความมัง่คัง่จากาการคา้ไม ้ส่วนผนังบอร์ดตูจ้ดัแสดงภาพถ่ายใน

ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการคา้ไม ้ต่างๆ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21 ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัการด ารงชีวิตและพฒันาทางสังคม 

ส่วนจัดแสดงที่ 6 แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย  

รูปกาจดัแสดงในห้องน้ีมีลกัษณะคลา้ยห้องแสดงผลงานศิลปะ(Gallery) ส่วนใหญ่จดั

แสดงดว้ยวตัถุโบราณ มีการให้ขอ้มูลเชิงรูปลกัษณ์และขอ้มูลตามบอร์ดนิทรรศการ ถดั

มาส่วนโถงกลางห้องจดัแสดง พระสิงห์ 1 อยู่บริเวณกลางห้องโดยรอบคดแสดงสัตว์

ภณัฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ถดัไปดา้นหลงัเป็นห้องจดัแสดง พระพุทธรูป

และงานพุทธศิลป์ต่างๆ ดา้นหลงัฉากแท่นจดัแสดง พระสิงห์ 1 นั้นมีการจดัแสดงภาพ 

“พระบฏ” เป็นพระพุทธเจา้เสด็จลงมาจากสวรรคข์ั้นดาวดึงส์ ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในนอ้ย

ช้ืนท่ียงัสมบูรณ์อยูใ่นยุคสมยัน้ี ส่วนห้องจดัแสดงน้ีมีความพิเศษไม่เหมือนกบัห้องอ่ืนๆ 

คือ ตอ้งเดินลงกลบัไปยงัโถงชั้นท่ี 1 เพื่อชมเน้ือหาต่อ ถดัมามีการจดั “เศียรพระแสน

แซ่ว” ท่ีมีขนาดความสูงถึง 172 เซนติเมตร โดยรอบการจดัแสดงเศียรพระนั้นมีการจดั

แสดงหีบธรรมและเคร่ืองสัตภณัฑต่์างๆ 
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ภาพท่ี 4.22 ส่วนจดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบั ศิลปกรรมลา้นนาและศิลปะไทย 

4.2.6 วเิคราะห์การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

การจดัแสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น แบ่ง

ออกเป็น 6 หอ้งตามหวัขอ้เร่ือง ประการหน่ึง พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดการจดัแสดง

นิทรรศการถาวรรูปแบบน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงดว้ยระยะเวลาท่ีผา่นมาร่วม 15 ปี 

ผนวกกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีมีการคน้พบหรือมีการโตเ้ถียงกนัทางวชิาการได้

เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมานั้นจึงท าใหก้ารน าเสนอขอ้มูลและรูปแบบการจดัแสดง

มีความลา้สมยั เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ีผา่นมา จึงวิเคราะห์แยกออกมาเป็น

ประเด็น ดงัน้ี 

1) ค าบรรยายประกอบการชมนิทรรศการ เน่ืองด้วยความเป็นพิพิธภณัฑสถานประจ า

ภูมิภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประการแรกส่ิงท่ีเกิดข้ึน คือ พื้นฐานของผูเ้ขา้ชม

นิทรรศการมีพื้นฐานไม่เท่ากนัจึงสามารถเขา้ถึง การน าเสนอขอ้มูลของพิพิธภณัฑ์ได้

อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ถ้าในกรณีน้ีไม่มีภณัฑารักษ์อธิบาย หรือมีห้องฟังบรรยาย

ก่อนเข้าชม ก็อาจจะท าให้ผูเ้ข้าชมส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง เน้ือหาการบรรยาย

ประกอบการเขา้ชมนิทรรศการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ป้ายค าบรรยายและส่ือวีดีทัศน์ต่างๆ เน่ืองดว้ยเวลาท่ีผา่นไปจากการเกร่ินน าขา้งตน้จึง

ท าใหข้อ้มูลบางส่วนของการจดัแสดงมีการบิดเบือนไปบา้ง ส่วนส่ือวดีีทศัน์ต่างๆก็ช ารุด

ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ดงันั้นจึงท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลบางส่วนขาดหายไปส าหรับผู ้

เขา้ชมนิทรรศการนั้นๆ 
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3) การจัดแสดงวัตถุโบราณและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เน่ืองจากโครงสร้างท่ี

ใช้จัดแสดงวตัถุต่างๆเหล่าน้ี ผ่านการใช้งานมาในระยะเวลาหน่ึงโดยขาดการดูแล

ซ่อมแซมจึงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยวตัถุจดัแสดงตามครุภณัฑ์ติดท่ีนั้นๆ ท าให้เน้ือหา

ตามบทนิทรรศการขาดช่วงในการจดัแสดง 

4) ทางสัญจรภายในการจัดแสดงนิทรรศการถาวร จากการศึกษาแผนผงัการจดัแสดง

ขา้งตน้นั้นพบว่า ทางสัญจรมีปัญหาซ่ึงมีผลต่อเน้ือหาการจดัแสดง คือ ท าให้ขาดความ

ต่อเน่ืองในการชม เช่น เศียรพระเจา้แสนแซ่ว ตอ้งลงมาจากโถงบนัไดชั้น 2 จึงสามารถ

ชมได้ อีกทั้ งมองในแง่ของวตัถุท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดของพิพิธภณัฑ์ ในท่ีจดัแสดง

สามารถพบเห็นได้เลยตั้ งแต่โถงบันไดชั้นท่ี 1 ซ่ึงอาจจะลดความน่าสนใจและการ

ติดตามของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการได ้

5) การให้แสงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์  การออกแบบแสงสวา่งภายในส่วนจดัแสดงนั้น

ไม่สามารถควบคุมแสงได ้เน่ืองจากเป็นแสงจากธรรมชาติจึงควบคุมไดย้ากไม่เหมือน

ไฟประดิษฐ์ภายในตูจ้ดัแสดง เพราะบรรยากาศในการเขา้ชมนิทรรศการนั้นก็มีผลต่อ

การรับรู้ของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ เช่น บางห้องตอ้งการแสงเพียงเล็กน้อยเพื่อผลกัดนัให้

วตัถุจดัแสดงภายในห้องนั้นๆโดดเด่น พอแสงจากธรรมชาติเขา้มาตามช่องแสงแลว้นั้น

ทุกอย่างภายในห้องจัดแสดงดูเท่าๆกันไปหมดจึงอาจจะส่งผลให้การจัดแสดง

นิทรรศการสร้างความสนใจแก่ผูเ้ขา้ชมนอ้ยลง 

4.3 วเิคราะห์ความส าเร็จและสภาพปัญหาของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรของพพิธิภัณฑสถาน

แห่งชาติ เชียงใหม่ 

การจดัแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้ด าเนินตามพนัธกิจ 

ภารกิจ บทบาท หนา้ท่ี เพื่อความเป็นพิพิธภณัฑ์เมืองท่ีสมบูรณ์แบบ แต่เม่ือการด าเนินงานตั้งแต่หลงั

การปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรให้ทนัสมยัหลงัปีพุทธศกัราช 2542 มาจนกระทัง่ปัจจุบนั ผู ้

ศึกษาพบว่า ส่ิงส าคัญของพิพิธภัณฑสถาน คือ การจัดแสดงนิทรรศการ ซ่ึงในสมัยก่อนนั้ น

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส่วนใหญ่จะไม่ค  านึงถึงเทคนิคการจดัแสดงมากนกั วตัถุประสงคส์ าคญัก็คือ

น าวตัถุท่ีมีความส าคญัมาจดัจ าแนกแยกประเภทให้ค าบรรยาย เพื่อการศึกษาคน้ควา้ของนกัวิชาการ 

หรือผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากการจดัแสดงท่ีแบ่งหมวดหมู่ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเท่านั้น 
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จึงเป็นข้อ เสี ย ท่ีประชาชนทั่วไปไม่ ได้ให้ความสนใจ และรู้สึกว่าสู งเกินกว่าความเข้าใจ 

พิพิธภณัฑสถานสมยัก่อนจึงกล่าวไดว้่าเหมาะส าหรับนกัวิชาการหรือผูท่ี้สนใจเขา้ไปศึกษา แต่เม่ือ

แนวคิดของพิพิธภณัฑสถานเปล่ียนไป พิพิธภณัฑสถานจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีให้ทั้ งความรู้ความ

เพลิดเพลินแก่ประชาชน ทุกประเภท ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา และแนวคิดดงักล่าวก็ไดเ้ปล่ียนแปลง

การจดัแสดงนิทรรศการของพิพิธภณัฑสถานใหม่  

ในพิพิธภณัฑสถานท่ีพฒันาก้าวหน้านั้น จะมีทั้งการจดัแสดงนิทรรศการท่ีทนัสมยัส าหรับ

ประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้งานหลกั ส่วนการจดัแสดงแบบเก่าก็ยงัคงมีอยู่โดยอาจจะจดัไวใ้น

คลงัคน้ควา้ส าหรับนักวิชาการเขา้ใช้ศึกษาคน้ควา้ได้ จดัจ าแนกแยกประเภท เป็นหมวดหมู่พร้อม

ทะเบียนประวติัเพื่อการศึกษาค้นควา้โดยเฉพาะ ในช่วงการเปล่ียนแปลงปรับปรุงการจัดแสดง

นิทรรศการในพิพิธภณัฑสถานใหม่นั้น พิพิธภณัฑสถานแต่ละประเภทก็ใช้เทคนิคต่างๆกนั โดยอิง

ตามแนวความคิดท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การแสดงนิทรรศการ น่าสนใจ ได้ทั้ งความรู้ ความ

เพลิดเพลิน จดัแสดงวตัถุน้อยช้ินคดัเลือกแต่วตัถุท่ีน่าสนใจ ใช้แสงสี ฉากหลงั ตูจ้ดัแสดงพิเศษ จดั

แสดงวตัถุให้ดูโดดเด่นเชิดชูความงามแต่ละช้ินวตัถุ เช่น การจดัแสดงจ าลองส่ิงมีชีวติให้มีบรรยากาศ

จ าลองของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ โดยใชเ้ทคนิคฉากละคร (Diorama Technique) เป็นตน้ ท่ีส าคญัของการจดั

แสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นั้นให้ประสบการณ์ซ่ึงมาในหลากหลายรูปแบบ 

ทั้งแบบเปิดคลงัวตัถุทางชาติพนัธ์ุวทิยา หรือแบบปฏิสัมพนัธ์ทางวทิยาศาสตร์ก็ดี มกัจะจดัแสดงอยูใ่น

ระยะเวลา 10 ปีหรือมากกวา่นั้น การจดัแสดงระยะเวลายาวนานจ าเป็นตอ้งมีวตัถุจดัแสดงท่ีมีจ านวน

มากพอ และมีความรู้มากพอสมควรท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผู ้ชมไดใ้นแต่ละคร้ังท่ีมาชม 

และท่ีส าคญัอีกประการ หัวขอ้ของนิทรรศการถาวรจะตอ้งเขา้ประเด็นกบัช่วงเวลาท่ีจดัแสดงนั้นๆ

ดว้ย 

นิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้ น ยงัคงมีปัญหาในการจดัแสดง 

อนัดบัแรกท่ีสามารถเห็นไดช้ดั คือ การทิ้งช่วงเวลาในการปรับปรุงพฒันาการจดัแสดงร่วม 15 ปี ซ่ึง

ในปัจจุบนันั้นเทคนิคการน าเสนอการจดัแสดงนั้นไดก้า้วไกลไปมาก ล าดบัต่อมาถดัจากเร่ืองเทคนิค

การจดัแสดงท่ีลา้หลงัไปตามกาลเวลานั้น การวางบทนิทรรศการในปัจจุบนันั้นขาดความต่อเน่ืองใน

การรับชมเน่ืองจากปัญหาของตวัอาคารท่ีมีอายุการใช้งานยาวนานเม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้าง

ของตวัอาคารจึงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยตวันิทรรศการออกไปหรือยา้ยไปไวใ้นส่วนอ่ืนของอาคาร
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เพื่อความสะดวกต่อการเขา้ซ่อมแซมตวัอาคาร ปัญหาเร่ืองทางสัญจรในการชมนิทรรศการก็เป็นผล

พวงมาจากปัญหาขา้งตน้เน่ืองจากเกิดการยา้ยตวันิทรรศการข้ึนทางสัญจรในการชมจึงมีการแปรผนั

ตามความเหมาะสมของทางสัญจรผูพ้ิการนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกนัเน่ืองดว้ยทางลาดเอียงภายในตวั

อาคารนั้นไม่เหมาะกบัการใชง้านของผูพ้ิการ ล าดบัต่อมาเป็นปัญหาเก่ียวกบัการออกแบบบรรยากาศ

ภายในตวัอาคารให้เหมาะสมกบันิทรรศการท่ีจดัแสดง อนัดบัแรกในเร่ืองของการออกแบบ คือ เร่ือง

แสงสวา่งภายในอาคารใช้แสงจากภายนอกอาคารซ่ึงสามารถควบคุมไดย้ากกว่าแสงประดิษฐ์ซ่ึงการ

ใช้แสงภายนอกนั้ นไม่เอ้ือต่อการจดัแสดงวตัถุ ท่ีส าคัญยงัท าให้บรรยากาศภายในการจัดแสดง

นิทรรศการไม่น่าสนใจอีกดว้ย ล าดบัต่อมาการจดัแสดงนิทรรศการในส่วนต่างๆในพิพิธภณัฑสถาน

นั้นขาดการให้ความส าคญัแก่วตัถุจดัแสดงท่ีโดดเด่นของส่วนจดัแสดงนั้นๆเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ชม

จดจ าหรือสร้างความสนใจในส่วนจัดแสดงนั้ นๆได้ เพราะ นิทรรศการเป็นวิธีการอันทรง

ประสิทธิภาพในการกระตุน้ให้ผูค้นสนใจในวตัถุและแนวความคิด  ซ่ึงเป็นวิ ธีการท่ีสามารถเขา้ถึง

ผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยวธีิการอ่ืนๆไม่สามารถท าได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


