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บทที ่5 

แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร  

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตเิชียงใหม่ 

 
บท น้ี เป็นการศึกษาเพื่ อ เสนอแนวทางการป รับป รุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ซ่ึง

ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

5.1  การศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน 

5.1.1  สภาพปัญหาของการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  

5.1.2  การศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ข้าชมพิพิธภณัฑ ์ 

และนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ  ต่อแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการปรับปรุงการจดั

แสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

5.1.3  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความ

เพลิดเพลิน 

5.2  แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

5.2.1  การวางหวัขอ้เร่ืองการจดัแสดง (Exhibition Title) นิทรรศการถาวร 

5.2.2  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดง 
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5.2.3  แผนผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

5.2.4  แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) 

5.2.5  การวเิคราะห์กิจกรรม, พฤติกรรม ของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการถาวร 

5.2.6  การออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

5.2.7 สรุปการออกแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวร 

  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

5.1  การศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลดิเพลนิ 

หัวข้อ น้ี เป็นการศึกษาเพื่ อห าแนวทางการป รับป รุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  โดยมีขั้นตอนของการศึกษา  ดงัน้ี 

5.1.1  สภาพปัญหาของการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  

การจดัแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ไดด้ าเนินตามพนัธ

กิจ ภารกิจ บทบาท หนา้ท่ี เพื่อความเป็นพิพิธภณัฑ์เมืองท่ีสมบูรณ์แบบ แต่เม่ือการด าเนินงาน

ตั้งแต่หลังการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรให้ทันสมัยหลังปีพุทธศกัราช 2542 มา

จนกระทัง่ปัจจุบนั ผูศึ้กษาพบวา่ ส่ิงส าคญัของพิพิธภณัฑสถาน คือ การจดัแสดงนิทรรศการ ซ่ึง

ในสมยัก่อนนั้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติส่วนใหญ่จะไม่ค  านึงถึงเทคนิคการจดัแสดงมากนกั 

วตัถุประสงค์ส าคญัก็คือน าวตัถุท่ีมีความส าคญัมาจดัจ าแนกแยกประเภทให้ค  าบรรยาย เพื่อ

การศึกษาคน้ควา้ของนกัวิชาการ หรือผูท่ี้สนใจเขา้ศึกษาคน้ควา้หาความรู้จากการจดัแสดงท่ี

แบ่งหมวดหมู่ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบเท่านั้น จึงเป็นขอ้เสียท่ีประชาชนทัว่ไปไม่ไดใ้ห้ความสนใจ 

และรู้สึกว่าสูงเกินกว่าความเข้าใจ พิพิธภัณฑสถานสมัยก่อนจึงกล่าวได้ว่าเหมาะส าหรับ

นักวิชาการหรือผู ้ท่ีสนใจเข้าไปศึกษา แต่เม่ือแนวคิดของพิพิธภัณฑสถานเปล่ียนไป 

พิพิธภณัฑสถานจะตอ้งเป็นสถานท่ีท่ีให้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชน ทุกประเภท 

ทุกวยั ทุกระดบัการศึกษา และแนวคิดดงักล่าวก็ไดเ้ปล่ียนแปลงการจดัแสดงนิทรรศการของ

พิพิธภณัฑสถานใหม่  
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ในพิพิธภณัฑสถานท่ีพฒันาก้าวหน้านั้ น จะมีทั้ งการจดัแสดงนิทรรศการท่ีทันสมัย

ส าหรับประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้ช้งานหลกั ส่วนการจดัแสดงแบบเก่าก็ยงัคงมีอยู่โดย

อาจจะจดัไวใ้นคลงัคน้ควา้ส าหรับนักวิชาการเขา้ใช้ศึกษาคน้ควา้ได้ จดัจ าแนกแยกประเภท 

เป็นหมวดหมู่พร้อมทะเบียนประวติัเพื่อการศึกษาคน้ควา้โดยเฉพาะ ในช่วงการเปล่ียนแปลง

ปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการในพิพิธภณัฑสถานใหม่นั้น พิพิธภณัฑสถานแต่ละประเภทก็

ใช้เทคนิคต่างๆกัน โดยอิงตามแนวความคิดท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การแสดงนิทรรศการ 

น่าสนใจ ได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน จดัแสดงวตัถุน้อยช้ินคดัเลือกแต่วตัถุท่ีน่าสนใจ ใช้

แสงสี ฉากหลงั ตูจ้ดัแสดงพิเศษ จดัแสดงวตัถุให้ดูโดดเด่นเชิดชูความงามแต่ละช้ินวตัถุ เช่น 

การจดัแสดงจ าลองส่ิงมีชีวิตให้มีบรรยากาศจ าลองของส่ิงมีชีวิตนั้นๆ โดยใชเ้ทคนิคฉากละคร 

(Diorama Technique) เป็นตน้ ท่ีส าคญัของการจดัแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ นั้นให้ประสบการณ์ซ่ึงมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเปิดคลงัวตัถุทางชาติพนัธ์ุ

วิทยา หรือแบบปฏิสัมพนัธ์ทางวิทยาศาสตร์ก็ดี มักจะจดัแสดงอยู่ในระยะเวลา 10 ปีหรือ

มากกวา่นั้น การจดัแสดงระยะเวลายาวนานจ าเป็นตอ้งมีวตัถุจดัแสดงท่ีมีจ านวนมากพอ และมี

ความรู้มากพอสมควรท่ีจะตอบสนองความต้องการของผูช้มได้ในแต่ละคร้ังท่ีมาชม และท่ี

ส าคญัอีกประการ หัวขอ้ของนิทรรศการถาวรจะตอ้งเขา้ประเด็นกบัช่วงเวลาท่ีจดัแสดงนั้นๆ

ดว้ย 

นิทรรศการถาวรของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น ยงัคงมีปัญหาในการจดั

แสดง อนัดบัแรกท่ีสามารถเห็นไดช้ดั คือ การทิ้งช่วงเวลาในการปรับปรุงพฒันาการจดัแสดง

ร่วม 15 ปี ซ่ึงในปัจจุบนันั้นเทคนิคการน าเสนอการจดัแสดงนั้นไดก้า้วไกลไปมาก ล าดบัต่อมา

ถดัจากเร่ืองเทคนิคการจดัแสดงท่ีลา้หลงัไปตามกาลเวลานั้น การวางบทนิทรรศการในปัจจุบนั

นั้นขาดความต่อเน่ืองในการรับชมเน่ืองจากปัญหาของตวัอาคารท่ีมีอายุการใชง้านยาวนานเม่ือ

เกิดปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างของตวัอาคารจึงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยตวันิทรรศการออกไป

หรือยา้ยไปไวใ้นส่วนอ่ืนของอาคารเพื่อความสะดวกต่อการเขา้ซ่อมแซมตวัอาคาร ปัญหาเร่ือง

ทางสัญจรในการชมนิทรรศการก็เป็นผลพวงมาจากปัญหาข้างต้นเน่ืองจากเกิดการยา้ยตัว

นิทรรศการข้ึนทางสัญจรในการชมจึงมีการแปรผนัตามความเหมาะสมของทางสัญจรผูพ้ิการ

นั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกนัเน่ืองดว้ยทางลาดเอียงภายในตวัอาคารนั้นไม่เหมาะกบัการใชง้านของ
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ผูพ้ิการ ล าดบัต่อมาเป็นปัญหาเก่ียวกบัการออกแบบบรรยากาศภายในตวัอาคารให้เหมาะสมกบั

นิทรรศการท่ีจดัแสดง อนัดบัแรกในเร่ืองของการออกแบบ คือ เร่ืองแสงสวา่งภายในอาคารใช้

แสงจากภายนอกอาคารซ่ึงสามารถควบคุมไดย้ากกวา่แสงประดิษฐ์ซ่ึงการใช้แสงภายนอกนั้น

ไม่เอ้ือต่อการจดัแสดงวตัถุ ท่ีส าคญัยงัท าให้บรรยากาศภายในการจดัแสดงนิทรรศการไม่

น่าสนใจอีกดว้ย ล าดบัต่อมาการจดัแสดงนิทรรศการในส่วนต่างๆในพิพิธภณัฑสถานนั้นขาด

การให้ความส าคญัแก่วตัถุจดัแสดงท่ีโดดเด่นของส่วนจดัแสดงนั้นๆเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ชม

จดจ าหรือสร้างความสนใจในส่วนจดัแสดงนั้นๆได้ เพราะ นิทรรศการเป็นวิธีการอนัทรง

ประสิทธิภาพในการกระตุน้ให้ผูค้นสนใจในวตัถุและแนวความคิด  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีสามารถ

เขา้ถึงผูช้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยวธีิการอ่ืนๆไม่สามารถท าได ้

5.1.2  การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชมพพิิธภัณฑ์  เจ้าหน้าที่

และนักวิชาการที่ เกี่ยวข้อง   ต่อแนวทางที่ เหมาะสมส าหรับการปรับปรุงการจัดแสดง

นิทรรศการถาวร พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

ส่วนน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์  เจา้หน้าท่ีและนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพื่อทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร

ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่    ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Standardized 

or Structured Interview)  จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) นักวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรม  จ านวน 

10 คน  ท่ีคดัเลือกหรือการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) ซ่ึงผลของการเก็บขอ้มูลความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  สรุปไดว้า่ 

1)  การปรับปรุงนิทรรศการถาวรควรไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในลักษณะของรูปแบบการจดั

แสดง รวมถึงขอ้มูลให้ทนัสมยัและน่าสนใจ  โดยเฉพาะรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลซ่ึงควร

น าเทคนิคสมยัใหม่มาใชร่้วมกบัการจดัแสดงนิทรรศการ  เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงดึงดูดความสนใจจากผูเ้ขา้ชมทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  นอกจากน้ีควรมีการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นการต่อยอดองค์ความรู้

จากนิทรรศการถาวรสู่การเรียนรู้ในระดบัชีวิตประจ าวนัต่อไป  
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2)  จดัให้มีห้องบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  เพื่อ

เกร่ินน าผูเ้ขา้ชมก่อนเขา้ไปสู่นิทรรศการถาวรภายในอาคาร  เพื่อปรับความเขา้ใจเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

3)  ปรับผังนิทรรศการให้สอดคล้องกับทางสัญจรภายในอาคาร  เพื่อสามารถให้บท

นิทรรศการสามารถท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคงไว้ในลักษณะโครงบท

นิทรรศการเดิม เพราะบทนิทรรศการมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุจดัแสดงภายในนิทรรศการ

ถาวร  

4)  การออกแบบตูจ้ดัแสดงดว้ยวสัดุสมยัใหญ่ท่ีมีความคงทนสวยงามกวา่แบบเดิม  เช่น การ

กรุปิดผวิดว้ยวสัดุเลียนแบบธรรมชาติ วสัดุมนัวาวช่วยในการมิติแก่นิทรรศการ เป็นตน้  

5)  การใช้แสงประดิษฐ์ในการควบคุมแสงในการจัดแสดงนิทรรศการ เน่ืองจากแสง

ธรรมชาติสามารถควบคุมไดย้ากเม่ืออยู่ภายในอาคารจดัแสดง  การเพิ่มระบบปรับอากาศแก่

อาคารจดัแสดงนิทรรศการ เน่ืองดว้ยเป็นอาคารเก่าจึงขาดระบบปรับอากาศ  ซ่ึงมีผลต่อการ

จดัแสดงวตัถุท่ีบางห้องมีอุณหภูมิสูงเกินไป 

5.1.3  การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลดิเพลิน 

ขั้นตอนน้ี เป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อสรุปความเห็นและแนวทางการ

ปรับปรุงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซ่ึงจะมีกระบวนการของศึกษา

และพิจารณา  ประกอบดว้ยขั้นตอนและวธีิการดงัน้ี 

1)   จากผลการศึกษาในข้อ  5.1.2  ท่ีได้ใช้ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Standardized or Structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ ท่ีผู ้สัมภาษณ์จะใช้แบบ

สัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนไวแ้ลว้เป็นแบบในการถามกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ กล่าวคือผูส้ัมภาษณ์ จะ

ใช้ค  าถามแบบสัมภาษณ์กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์เหมือนกนัหมดทุกคน ขอ้ดีคือ สามารถจดั

หมวดหมู่ขอ้มูลได้ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทราบถึงแนว

ทางการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ สรุปได้ว่า  ควรมีการปรับปรุง

นิทรรศการถาวรไปในทิศทางท่ีดีข้ึนในลกัษณะของรูปแบบการจดัแสดง รวมถึงขอ้มูลให้



 

74 
 

ทนัสมยัและน่าสนใจ โดยเฉพาะรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลซ่ึงควรน าเทคนิคสมยัใหม่มาใช้

ร่วมกบัการจดัแสดงนิทรรศการ เพื่อช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลรวมถึงดึงดูดความสนใจจากผูเ้ขา้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากน้ีควร

มีการจดักิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีเป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากนิทรรศการถาวรสู่การ

เรียนรู้ในระดบัชีวิตประจ าวนัต่อไป 

2)  ผลจากการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่กบัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดั

แสดงนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  ในบทท่ี 4 นั้น   พบว่า

ทิศทางและนโยบายของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่นั้น มุ่งเนน้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางประวติัศาสตร์ และชาติพนัธ์ุ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร

เพื่อผูท่ี้สนใจและเขา้ชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปัญหาท่ีพบในการจดัแสดง

นิทรรศการถาวรมีความเห็นตรงกนัในแง่ของเทคนิคการจดัแสดงท่ีมีความลา้หลงัและ

ปัญหาทางกายภาพต่างๆ ทั้ งทางผูศึ้กษาเองและทางผูดู้แลพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่ ดว้ย 

ดงันั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่  แนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวรภายใน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่  ควรใช้การผสมผสานแนวทางการออกแบบอนั

หลากหลาย เช่น การปรับเปล่ียนทางสัญจรภายใน  และการจดัแสดงบางส่วนของ

นิทรรศการให้มีความเหมาะสมต่อยุคสมยั  อีกทั้งเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชม

และเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ส าหรับผูพ้ิการ  ตลอดจนการออกแบบการให้แสงสว่าง

ภายในนิทรรศการอยา่งเหมาะสม  โดยให้ความส าคญักบัพื้นท่ีจดัแสดงเป็นหวัใจส าคญั  

ซ่ึงมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวิทยาของจงัหวดัเชียงใหม่  และ การ

สร้างกิจกรรมให้เกิดการโตต้อบกนัระหวา่งผูช้มและนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์  สามารถ

ให้ผูเ้ขา้ชมมีอิสระในการรับชมอยา่งมีสาระและความบนัเทิง  อีกทั้งยงัสามารถรับรู้ถึง

ขอ้มูลท่ีทางพิพิธภณัฑ์  ต้องการส่ือถึงผูเ้ขา้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้าง

ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่แก่ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการในแง่ของเน้ือหา  เทคนิคการจดัแสดง  

การใชส่ื้อมลัติมิเดีย เป็นตน้  นอกจากน้ีควรเพิ่มส่วนห้องบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการ
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เพื่อปรับพื้นฐานความเข้าใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการก่อนเขา้ชมนิทรรศการหลักด้วย

ระบบมัลติมิเดีย  ทั้ งน้ีกระบวนการทั้ งหมดเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ความ

เพลิดเพลิน ในดา้นประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยาแก่ผูเ้ขา้ชม และผูท่ี้สนใจคน้ควา้ต่อไป  

5.2  แนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

หัวข้อน้ี เป็นการศึกษาเพื่ อเสนอแนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.2.1  การวางหัวข้อเร่ืองการจัดแสดงนิทรรศการถาวร (Exhibition Title) 

การก าหนดหัวข้อเร่ืองการจดัแสดง (Title) ช่ือเร่ืองการแสดง ทิศทาง แกนเร่ือง หรือ 

(Theme) เป็นการก าหนดเน้ือหาหลักของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

เชียงใหม่  

จากนโยบายและทิศทางของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ท่ีมุ่งเน้น เป็นองค์กร

หลกัในการอนุรักษโ์บราณวตัถุ ศิลปวตัถุ  อนัเป็นมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อการเรียนรู้ใน

สังคมและเป็นผูน้ าในการพฒันาสู่ความเป็นสากลตามวิสัยทศัน์ท่ีได้ตั้งไว ้พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ เชียงใหม่ จึงไดด้ าเนินการตามพนัธกิจหลกั ดงัน้ี 

1) อนุรักษ์โบราณวตัถุศิลปวตัถุ อนัเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ เพื่อธ ารง

คุณค่า และเอกลกัษณ์ความเป็นชาติ ดว้ยการเสาะแสวงหา รวบรวม และจดัการอนุรักษ์

ตามกระบวนการพิพิธภณัฑ์ 

2) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัวตัถุพิพิธภณัฑ ์เพื่อสืบคน้ขอ้มูลทางวชิาการทุกศาสตร์ ท่ีสะทอ้น

ให้เห็นเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทยผ่านศิลปวฒันธรรม เพื่อน ามาเผยแพร่ เพิ่มความรู้ 

ความเขา้ใจใหค้นไทย และชาวต่างชาติ 

3) พฒันาและเพิ่มศกัยภาพของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง

ท่องเท่ียว 

4) สร้างระบบการบริหารจดัการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ใหท้นัสมยัและมี

ประสิทธิภาพ 
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จากนโยบายจะเห็นไดว้่าพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตอ้งการให้พฒันา

และเพิ่มศกัยภาพของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ใหเ้ป็นแหล่างเรียนรู้ และแหล่งท่องเท่ียว 

รวมถึงการบริหารจดัการให้ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ผลจากการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างจากกลุ่มตวัอยา่ง ในประเด็นของแนวทางการปรับปรุงนิทรรศการถาวร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ผลสรุปตอ้งการใหบ้ทนิทรรศการสามารถท างานได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ สามารถใหค้วามรู้และความเพลิดแก่ผูเ้ขา้ชมได ้ทั้งการแกปั้ญหา

ในการออกแบบหรือเพิ่มเติมเทคนิคการจัดแสดงสมัยใหม่เข้ามาช่วยการจดัแสดง

นิทรรศการนั้นๆ 

การวิเคราะห์เน้ือหาการจดัแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
เชียงใหม่นั้น ผูศึ้กษาไดท้  าการปรับปรุงการจดัแสดงใหม่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอ
เน้ือหาทางประวติัศาสตร์ของเชียงใหม่นบัแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์-ปัจจุบนั โดยใช้
หัวขอ้หลกัหัวขอ้เดิมแต่มีการปรับรายละเอียดของหัวข้อจดัแสดงใหม่เพื่อง่ายต่อการ
เข้าใจ โดยใช้วิธีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ท่ีใช้เร่ืองราวในการน าเสนอเป็นหลัก 
(Narrative Museum) และใช้โบราณวตัถุจดัแสดงประกอบกบัหลกัฐานทางวิชาการใน
การน าเสนอเน้ือหาทางประวัติศาสตร์ซ่ึงน าเสนอผ่านส่ือท่ีส่งเสริมให้เกิดการมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อผูช้มและง่ายต่อการเขา้ใจความเป็นมาของจงัหวดัเชียงใหม่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั  

การก าหนดหวัขอ้เร่ืองจดัแสดง (Exhibition Title) ไดใ้ชบ้ริบททางประวติัศาสตร์  

ศิลปวตัถุ  และโบราณวตัถุต่างๆท่ีถูกคน้พบในเขตภาคเหนือตอนบน  มาเป็นหัวเร่ือง

หลักในการก าหนดกรอบการจัดการแสดง ซ่ึ งหมายถึงการน าเร่ืองราวของ 

“ประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ เมืองเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย” มา

เป็นหัวเร่ืองหลัก  เพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์  ท่ีมาท่ีไป  โยงใยมาสู่วิถีชีวิตของ

ประชากรในจงัหวดัเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย   ดงันั้น จึงเสนอ

ให้การก าหนดหัวข้อเร่ืองจดัแสดง (Exhibition Title) ออกเป็น 7 หัวขอ้เร่ืองจดัแสดง 

ดงัน้ี 

นิทรรศการจดัแสดงภูมิหลงัแผน่ดินลา้นนา 

นิทรรศการจดัแสดงอาณาจกัรลา้นนา รุ่งเรืองและส้ินสุด 
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นิทรรศการจดัแสดงการกอบกูเ้อกราช 

นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ใตร่้มอาณาจกัรสยาม 

นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองการคา้เศรษฐกิจและคมนาคม 

นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวการด ารงชีวติและพฒันาการทางสังคม 

นิทรรศการจดัแสดงถึงววิฒันาการของศิลปกรรมลา้นนาและศิลปะไทย 

เหตุท่ีก าหนดหัวข้อเร่ืองจดัแสดงน้ี  เพราะพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีเป็นเสมือนแหล่ง

เรียนรู้ท่ีสะทอ้นความเป็นตวัตนของจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย  ท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของคนในจงัหวดั

เชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  เพื่อให้ผูค้นทัว่ไป หมายรวมถึงผูค้น

ในจงัหวดัเชียงใหม่  ไดเ้รียนรู้ถึงประวติัศาสตร์ตั้งแต่ในสมยัอดีต จนถึงยุคปัจจุบนัของ

จงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา 

และผูท่ี้สนใจต่อไป    

5.2.2  วตัถุประสงค์และขอบเขตการจัดแสดง 

แนวทางการปรับปรุงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เชียงใหม่  มี

วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการจดัแสดง ดงัต่อไปน้ี 

1) เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน    

2) เพื่อใหท้ราบถึงประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุ เมืองเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบนใน

ประเทศไทย  

3) เพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ

เชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความเพลิดเพลิน  

จากวตัถุประสงค์ดังท่ีกล่าวมาน้ี เพื่อต้องการน าเสนอรูปแบบการจัดแสดง

นิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้

และความเพลิดเพลิน  ซ่ึงโดยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของไวท่ี้ กลุ่มประชาชนทัว่ไป 

นกัเรียนนกัศึกษา นกัวิชาการ และนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจในดา้นประวติัศาสตร์ชาติ
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พนัธ์ุ ของเมืองเชียงใหม่และเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่วนขอบเขตการจดั

แสดงใชอ้าคารทั้งหลงัของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มีส่วนจุดแสดงอยู่ 2 ชั้น 

รวมถึงโถงทางเขา้ก่อนชมนิทรรศการดว้ย 

 

ภาพท่ี 5.1 แสดงแผนผงัอาคารจดัแสดงนิทรรศการถาวรชั้นท่ี 1 

 

ภาพท่ี 5.2 แสดงแผนผงัอาคารจดัแสดงนิทรรศการถาวรชั้นท่ี 2 
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ภาพที่ 5.4  ภาพแสดงพื้ นที่ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่ งชาติเชียงใหม ่ 

 ภาพที่  5.3 ภาพแสดงพื้ นที่ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม ่ชั้ น 2 
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5.2.3  แผนผงัการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 5.5 แสดงผงัความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีการจดัแสดงนิทรรศการถาวร  

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 

 

ภาพท่ี 5.6 แสดงผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร ชั้น1 
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ภาพท่ี 5.7 แสดงผงัการจดัแสดงนิทรรศการถาวร ชั้น2 

 

5.2.4  แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ (Manuscript and Editing) 

แนวทางของเร่ืองและบทนิทรรศการ การจดัแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่ 

1)   หอ้งบรรยายก่อนชมนิทรรศการ 

แสดงถึงเร่ืองราว ความเป็นมา ของเชียงใหม่ท่ีแสดงส่ือถึงจุดเร่ิมต้น จนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้ผูช้ม รู้เร่ืองราวความเป็นมาโดยคร่าวๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยส่ือมลัติมิเดีย
เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้ขา้ชมก่อนจะชมนิทรรศการจริง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.8 แสดงภาพประกอบเน้ือหาการบรรยายน าเร่ืองก่อนเขา้ไปชมนิทรรศการ 
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2)   A .นิทรรศการจดัแสดงภูมิหลงัแผน่ดินลา้นนา 

แสดงถึงภูมิหลงัลา้นนาเป็นเร่ืองราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกด าบรรพ ์ภูมิประเทศและ
สภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ก่อนประวติัศาสตร์ รวมไป
ถึงลัวะ ชนเผ่าดั้ งเดิมในภาคเหนือ จดัแสดงด้วยวตัถุจ าลอง และโครงกระดูกมนุษย์
โบราณ  

 

ภาพท่ี 5.9 แสดงภาพประกอบเน้ือหานิทรรศการภูมิหลงัลา้นนา 

3)  B นิทรรศการจดัแสดงอาณาจกัรลา้นนา รุ่งเรืองและส้ินสุด 

แสดงถึงเร่ืองราว รัฐแรกของภาคเหนือและประวติัศาสตร์ราชอาณาจกัรลา้นนา เร่ิมจาก
การสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเร่ืองและความเส่ือมของราชอาณาจกัร จดัแสดงดว้ย
แบบจ าลอง หุ่นจ าลอง 

 

ภาพท่ี 5.10 แสดงภาพประกอบเน้ือหาเร่ืองราวของอาณาจกัรลา้นนา 

4)  C นิทรรศการจดัแสดงการกอบกูเ้อกราช 

แสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศตั้งแต่กอบกูเ้อกราชจากพม่า การ
ตั้งเมือง พ.ศ. 2325  

 
ภาพท่ี 5.11 แสดงภาพประกอบเน้ือหานครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศ 
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5)  D นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ใตร่้มอาณาจกัรสยาม 

แสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสยาม 
รวมถึงเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ทุกยุค รวมถึงเจา้ดารารัศมี ท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์
กบัอาณาจกัรสยามได ้จดัแสดงดว้ยของของท าการจ าลองข้ึนมาเพื่อสามารถสัมผสัได ้
และการจดัแสดงแบบแผน่ภาพประกอบ 

 

ภาพท่ี 5.12 แสดงภาพประกอบเน้ือหานครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศ 

6)  E นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองการคา้เศรษฐกิจและคมนาคม 

แสดงเร่ืองการค้าและเศรษฐกิจระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2325-2463 และระยะท่ี 2 
ระหวา่ง พ.ศ. 2464-2482 คือเม่ือถึงยุครถไฟเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการคา้ขายเศรษฐกิจ 
และยงัมีเร่ือท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีใช้ในการท าการคา้และติดเร่ืองเศรษฐกิจในสมยันั้นๆ จดั
แสดงดว้ยวตัถุจ าลอง เช่น รถไฟจ าลอง เร่ือหางแมงป่องจ าลอง หุ่นจ าลองชาวบา้นใน
ชนบท เป็นตน้ มีการใชร้ะบบมลัติมิเดียดว้ย 

 

ภาพท่ี 5.13 แสดงภาพประกอบเน้ือหาคา้ขายเศรษฐกิจ 
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7) F นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวการด ารงชีวิตและพฒันาการทางสังคม 

แสดงพฒันาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร 
ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข มีการจดัแสดง เรือน
เคร่ืองสับ ซ่ึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวล้านนาโดยดั่งเดิม จัดแสดงด้วย
หุ่นจ าลอง มีการคล่ีคลายกระบวนการแนวความคิดในส่วนน้ีดว้ย 

 

ภาพท่ี 5.14  แสดงภาพประกอบเน้ือหาการด ารงชีวติและพฒันาสังคม 

8) G นิทรรศการจดัแสดงถึงววิฒันาการของศิลปกรรมลา้นนาและศิลปะไทย 

แสดงถึงศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ปติมากรรม สถาปัตยกรรม เช่น วดัวาอาราม 
พระพุทธรูป เป็นตน้ จะเน้นการจดัแสดงด้วยวตัถุจริง และมีการจ าลองออกมาเพื่อให้
เห็นถึงความสมบูรณ์ในยตุนั้นๆ ท่ีวตัถุนั้นยงัสมบูรณ์อยู ่

 
 

ภาพท่ี 5.15 แสดงภาพประกอบเน้ือหาววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
 

5.2.5  การวเิคราะห์กจิกรรม, พฤติกรรม ของผู้เข้าชมนิทรรศการถาวร 

ผูใ้ชบ้ริการ คือ กลุ่มประชาชนทัว่ไปทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ี
ภายในโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ความเป็นมาของเมือง
เชียงใหม่ผา่น และ นิทรรศการต่างๆ ภายในโครงการ รวมถึงพื้นท่ีใหบ้ริการส่วนอ่ืนร่วมดว้ย 
โดยแบ่งผูรั้บบริการออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ผูเ้ขา้ชมทัว่ไป ผูเ้ขา้ชมทัว่ไป ไดแ้ก่ เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไปทั้ง
ชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ท่ีเขา้สู่โครงการโดยการซ้ือบตัรเขา้ชมพื้นท่ีของ
พิพิธภณัฑโ์ดยตรง ซ่ึงเขา้ชมเป็นรายบุคคล หรือ เป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
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2) ผูเ้ขา้ชมแบบเป็นกลุ่มคณะ ผูเ้ขา้ชมแบบเป็นกลุ่มคณะ ไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษา 
ประชาชนทัว่ไปทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ ท่ีเขา้สู่โครงการ โดยท าการติดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ ์เพื่อใหว้ทิยากรบรรยาย และ น าชมนิทรรศการ 
3) ผูม้าศึกษาคน้ควา้ ผูม้าศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ นกัเรียน นกัศึกษา นกัวชิาการ หรือ ผูท่ี้
ตอ้งการมาศึกษาคน้ควา้และใชพ้ื้นท่ีบริการส่วนอ่ืนๆภายในพิพิธภณัฑ ์โดยท าการติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ีของพิพิธภณัฑ ์
ผูใ้ห้บริการ คือ เจา้หนา้ท่ีและพนกังานภายในพิพิธภณัฑ์ท่ีให้บริการแก่ผูม้าใชพ้ื้นท่ีของ
โครงการ  พฤติกรรมผูใ้ชโ้ครงการ (User – Behavior) พฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมทัว่ไปและ
เจา้หนา้ท่ี พนกังานท่ีใหบ้ริการ 

 

ภาพท่ี 5.16 แสดงพฤติกรรมผูเ้ขา้ชมทัว่ไป 
 พฤติกรรมของผูเ้ขา้ชมท่ีมาเป็นหมู่คณะและเจา้หนา้ท่ีพนกังานใหบ้ริการ 

 

ภาพท่ี 5.17 แสดงพฤติกรรมผูเ้ขา้ชมท่ีมาเป็นหมู่คณะ 
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 พฤติกรรมของผูเ้ขา้มาศึกษาคน้ควา้ภายในโครงการและใชพ้ื้นท่ีภายในโครงการ 

 

ภาพท่ี 5.18 แสดงพฤติกรรมผูเ้ขา้มาศึกษาภายในโครงการ 

5.2.6  การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

 รายละเอียดการออกแบบแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้และความ
เพลิดเพลิน ดงัน้ี 

1) โถงทางเขา้และ หอ้งบรรยายก่อนชมนิทรรศการ 

 ใช้ลกัษณะของแนวแกนของวดั แสดงถึงเร่ืองราว ความเป็นมา ของเชียงใหม่ท่ี
แสดงส่ือถึงจุดเร่ิมตน้ จนถึงปัจจุบนัเพื่อให้ผูช้ม รู้เร่ืองราวความเป็นมาโดยคร่าวๆ ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยส่ือมัลติมิเดียเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู ้เข้าชมก่อนจะชม
นิทรรศการจริง รวมถึงการน าวสัดุสมัยใหม่มาใช้เพื่อสร้างความเร้าแก่ผ็ท่ีเข้ามาชม 
รวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีคล่ีลายมาจาก ศิลปวตัถุของทางลา้นนา เพื่อเป็นเคร่ือง
เรือนท่ีใชภ้ายในโถงตอ้นบั ส่วนทางเขา้ก่อนเขา้ห้องบรรยายมีการน าซุม้โขงของลา้นนา
มาคล่ีคลายเพื่อสร้างความอลังการก่อนเข้าชมนิทรรศการถาวร ส่วนภายในห้องฟัง
บรรยายก่อนเขา้ใชล้กัษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของลา้นนามาออกแบบบริเวณ
ท่ีวา่งภายในหอ้งฟังบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการถาวร 
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ภาพท่ี 5.19 แสดงภาพประกอบแนวคิดการออกแบบหอ้งบรรยายน าเร่ืองก่อนเขา้ไปชม 

 

ภาพท่ี 5.20 แสดงผงัส่วนตอ้นรับโถงทางเขา้ 
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ภาพท่ี 5.21 แสดงรูปดา้นส่วนตอ้นรับโถงทางเขา้ 

 

ภาพท่ี 5.22  แสดงทศันียภาพส่วนตอ้นรับโถงทางเขา้ 
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ภาพท่ี 5.23 แสดงทศันียภาพส่วนทางเขา้ 

 
ภาพท่ี 5.24 แสดงรูปดา้นส่วนทางเขา้ห้องบรรยายก่อนชมนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 5.25 แสดงทศันียภาพส่วนทางเขา้หอ้งบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการ 

 
ภาพท่ี 5.26 แสดงผงัส่วนห้องบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 5.27 แสดงรูปดา้นส่วนหอ้งบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการ 

 

ภาพท่ี 5.28 แสดงรูปดา้นส่วนหอ้งบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 5.29 แสดงทศันียภาพส่วนฟังบรรยายก่อนชมนิทรรศการ 

 

ภาพท่ี 5.30 แสดงทศันียภาพส่วนฟังบรรยายก่อนชมนิทรรศการ 
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2)   นิทรรศการจดัแสดงภูมิหลงัแผน่ดินลา้นนา 

 แสดงถึงภูมิหลังล้านนาเป็นเร่ืองราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกด าบรรพ์ ภูมิ
ประเทศและสภาพแวดลอ้มของภาคเหนือ การตั้งถ่ินฐานของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์ 
รวมไปถึงลวัะ ชนเผ่าดั้ งเดิมในภาคเหนือ จดัแสดงด้วยวตัถุจ าลอง และโครงกระดูก
มนุษยโ์บราณ 

 

ภาพท่ี 5.31 แสดงแนวความคิดการจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.32 แสดงผงัส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.33 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.34 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.35 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.36 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.37 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.38 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงภูมิหลงัลา้นนา 

(3)   นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวอาณาจกัรลา้นนา 

 แสดงถึงเร่ืองราว รัฐแรกของภาคเหนือและประวติัศาสตร์ราชอาณาจกัรลา้นนา 
เร่ิมจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเร่ืองและความเส่ือมของราชอาณาจกัร จดั
แสดงดว้ยแบบจ าลอง หุ่นจ าลอง 

 

 

ภาพท่ี 5.39 แสดงภาพประกอบเน้ือหาเร่ืองราวของอาณาจกัรลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.40 แสดงผงัส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัแรกลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.41 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงอาณาจกัรลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.42 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงอาณาจกัรลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.43 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงอาณาจกัรลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.44 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงอาณาจกัรลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.45 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัรแรกลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.46 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัรแรกลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.47 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัรแรกลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.48 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัรแรกลา้นนา 

 

ภาพท่ี 5.49 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัรแรกลา้นนา 
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ภาพท่ี 5.50 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงหริภุญไชยอาณาจกัรแรกลา้นนา 

4) นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวการกอบกูเ้อกราช 

แสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศตั้งแต่กอบกู้เอกราชจาก

พม่า การตั้งเมือง พ.ศ. 2325 และความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสยาม 

 

ภาพท่ี 5.51 แสดงภาพประกอบเน้ือหาการกอบกูเ้อกราช 
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ภาพท่ี 5.52 แสดงผงัส่วนจดัแสดงการกอบกูเ้อกราช 

 

ภาพท่ี 5.53 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงกอบกูเ้อกราช 

 

ภาพท่ี 5.54 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงกอบกูเ้อกราช 
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ภาพท่ี 5.55 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงกอบกูเ้อกราช 

 

ภาพท่ี 5.56 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงกอบกูเ้อกราช 
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ภาพท่ี 5.57 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงกอบกูเ้อกราช 

5)  นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ใตร่้มอาณาจกัรสยาม 

 แสดงเร่ืองราวของนครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศตั้งแต่กอบกู้เอกราชจาก
พม่า การตั้งเมือง พ.ศ. 2325 และความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสยาม รวมถึงเจา้ผูค้รองนคร
เชียงใหม่ทุกยุค รวมถึงเจา้ดารารัศมี ท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรสยามได ้
จดัแสดงดว้ยของของท าการจ าลองข้ึนมาเพื่อสามารถสัมผสัได ้และการจดัแสดงแบบ
แผน่ภาพประกอบ 

 

ภาพท่ี 5.58 แสดงภาพประกอบเน้ือหานครเชียงใหม่ในสมยัสยามประเทศ 
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ภาพท่ี 5.59 แสดงผงัส่วนจดัแสดงความสัมพนัธ์กบัสยาม 

 

 

ภาพท่ี 5.60 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงความสัมพนัธ์กบัสยาม 

 

ภาพท่ี 5.61 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงความสัมพนัธ์กบัสยาม 
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ภาพท่ี 5.62 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงความสัมพนัธ์กบัสยาม 

 

ภาพท่ี 5.63 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงความสัมพนัธ์กบัสยาม 
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ภาพท่ี 5.64 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงความสัมพนัธ์กบัสยาม 

6) นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองการคา้และเศรษฐกิจ 

 แสดงเร่ืองการคา้และเศรษฐกิจระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2325-2463 และระยะท่ี 2 
ระหวา่ง พ.ศ. 2464-2482 คือเม่ือถึงยุครถไฟเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการคา้ขายเศรษฐกิจ 
และยงัมีเร่ือท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีใช้ในการท าการคา้และติดเร่ืองเศรษฐกิจในสมยันั้นๆ จดั
แสดงดว้ยวตัถุจ าลอง เช่น รถไฟจ าลอง เร่ือหางแมงป่องจ าลอง หุ่นจ าลองชาวบา้นใน
ชนบท เป็นต้น มีการใช้ระบบมัลติมิเดียด้วยโดยเทคนิคการจัดแสดงนั้ นจะจ าลอง
หุ่นจ าลองขนาด 1:1 เช่นการจ าลอง มา้ต่างววัต่าง รถไฟ เรือหางแมงป่อง และร่วมไปถึง
ชา้งลากซุง เป็น ผสานกบัการน าส่ือมลัติมิเดีย เช่น การฉายโปรเจคเตอร์ลงบนหุ่นจ าลอง
เป็นลกัษณะของการผสานกนัระหวา่งวตัถุและตวัมลัติมิเดีย อีกทั้งมีการจดัวตัถุจดัแสดง
ให้เป็นการสะสม เช่น สินค้าจ าลองท่ีใช้ในการค้าขาย เป็นต้น รวมถึงการสร้าง
นิทรรศการท่ีให้ผูช้มมีส่วนร่วมกบัการจดัแสดงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและส่งเสริม
ความรู้ในอีกเทคนิคการใชห้น่ึง 
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ภาพท่ี 5.65 แสดงภาพประกอบเน้ือหาคา้ขายเศรษฐกิจ 

 

ภาพท่ี 5.66 แสดงผงัส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 

 

 ภาพท่ี 5.67 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ  
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ภาพท่ี 5.68 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 

ภาพท่ี 5.69 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 

 

ภาพท่ี 5.70 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 
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ภาพท่ี 5.71 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 

 

ภาพท่ี 5.72 แสดงทศันียภาพส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 
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ภาพท่ี 5.73 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 

 

ภาพท่ี 5.74 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงคา้ขายและเศรษฐกิจ 
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7) นิทรรศการจดัแสดงเร่ืองราวการด ารงชีวติและพฒันาการทางสังคม 

 แสดงพฒันาการทางสังคม เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินและการ
ธนาคาร ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณสุข มีการจดั
แสดง เรือนเคร่ืองสับ ซ่ึงถือวา่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวลา้นนาโดยดัง่เดิม จดัแสดง
ดว้ยหุ่นจ าลอง มีการคล่ีคลายกระบวนการแนวความคิดในส่วนน้ีดว้ย 

 

ภาพท่ี 5.75 แสดงภาพประกอบเน้ือหาการด ารงชีวติและพฒันาสังคม 

 

ภาพท่ี 5.76 แสดงผงัส่วนการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม 



 

114 
 

 

ภาพท่ี 5.77 แสดงรูปดา้นการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม 

 

ภาพท่ี 5.78 แสดงรูปดา้นการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม 
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ภาพท่ี 5.79 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม 

 
 

ภาพท่ี 5.80  แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงการด ารงชีวิตและพฒันาสังคม 
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8)  นิทรรศการจดัแสดงถึงววิฒันาการของศิลปกรรมลา้นนาและศิลปะไทย 

 แสดงถึงศิลปกรรม เช่น จิตรกรรม ปติมากรรม สถาปัตยกรรม เช่น วดัวาอาราม 
พระพุทธรูป เป็นตน้ จะเน้นการจดัแสดงด้วยวตัถุจริง และมีการจ าลองออกมาเพื่อให้
เห็นถึงความสมบูรณ์ในยคุนั้นๆ ท่ีวตัถุนั้นยงัสมบูรณ์อยู ่

 

ภาพท่ี 5.81 แสดงภาพประกอบเน้ือหาววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 

 

ภาพท่ี 5.82 แสดงผงัส่วนววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
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ภาพท่ี 5.83 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงวิวฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 

 

ภาพท่ี 5.84 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงวิวฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
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ภาพท่ี 5.85 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 

 

ภาพท่ี 5.86 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
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ภาพท่ี 5.87 แสดงผงัส่วนววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
 

 

ภาพท่ี 5.88 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงวิวฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 

 

ภาพท่ี 5.89 แสดงรูปดา้นส่วนจดัแสดงวิวฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
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ภาพท่ี 5.90 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 

 

ภาพท่ี 5.91 แสดงรูปทศันียภาพส่วนจดัแสดงววิฒันาการศิลปกรรมลา้นนาและไทย 
 

 



 

121 
 

5.2.7 สรุปการออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่ ไดน้ าเอาความรู้จากการศึกษาในบทท่ี 2 ทั้งศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวขอ้งมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัแสดงนิทรรศการถาวร

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ โดยการผสมผสานแนวทางการออกแบบอัน

หลากหลาย เช่น การปรับเปล่ียนทางสัญจรภายใน  และการจดัแสดงบางส่วนของนิทรรศการ

ให้มีความเหมาะสมต่อยุคสมยั อีกทั้งเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ชมและเอ้ือต่อการใช้

ประโยชน์ส าหรับผูพ้ิการ ออกแบบการให้แสงสวา่งภายในนิทรรศการอยา่งเหมาะสม โดยให้

ความส าคญักบัพื้นท่ีจดัแสดงเป็นหวัใจส าคญั ซ่ึงมุ่งเนน้ไปท่ีการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ

วิทยาของจงัหวดัเชียงใหม่และ การสร้างกิจกรรมให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่างผูช้มและ

นิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ สามารถใหผู้เ้ขา้ชมมีอิสระในการรับชมอยา่งมีสาระและความบนัเทิง 

อีกทั้งยงัสามารถรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีทางพิพิธภณัฑ์ ตอ้งการส่ือถึงผูเ้ขา้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่แก่ผูเ้ขา้ชมนิทรรศการในแง่ของเน้ือหา เทคนิคการ

จดัแสดง การใช้ส่ือมลัติมิเดีย เป็นตน้ เพิ่มส่วนห้องบรรยายก่อนเขา้ชมนิทรรศการเพื่อปรับ

พื้นฐานความเขา้ใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการก่อนเขา้ชมนิทรรศการหลกัด้วยระบบมลัติมิเดีย 

ทั้ ง น้ีกระบวนการทั้ งหมดเพื่ อส่งเส ริมการถ่ายทอดความรู้ความเพลิดเพลิน ในด้าน

ประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยาแก่ผูเ้ขา้ชม และผูท่ี้สนใจคน้ควา้ต่อไปตามรูปแบบดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


