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สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
1. ความเป็ นมาของการก่อตั้ง
ที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวว่า วังสระ
ปทุมเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ตราบจนเสด็จสวรรคต และยัง
ได้เป็ นที่ประทับสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ในเวลาต่อมา สมควรที่จะจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า แสดงพระราชกรณี ยกิจอันเป็ นแบบอย่างอันดีงามของ
การดารงชีวติ ที่อานวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนหมู่มาก
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาประทับที่วงั สระปทุม ทรง
ระลึกถึงพระราชปรารภแห่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้าฯ ให้จดั พระตาหนักใหญ่เป็ น
พิพิธภัณฑ์สนองพระราชดาริ และเสด็จพระราชดาเนิ นไปในการเปิ ดพิพิธภัณฑ์ เพื่อน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันพุธที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2. นิยามความหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็ นชื่อพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระศรี สวริ นทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
3. พันธกิจและวิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่ทาให้มีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ
ดังที่ ได้กล่าวแล้วว่าวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ คือ เพื่อให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ในพระ
ราชประวัติ พระราชกรณี ยกิจ และเป็ นสถานที่รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้าทุกประเภท นอกเหนือจากการจัดแสดงและนิทรรศการแล้ว ทางพิพิธภัณฑ์จะเน้นการอนุรักษ์วตั ถุ
และเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าเพื่อมิให้เลือนหายไปกับกาลเวลา
4. เอกลักษณ์ทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์
พิพิ ธภัณฑ์หรื อพระตาหนักใหญ่ เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปที่ สร้ างขึ้ นในสมัยรั ชกาลที่ 6
เป็ นที่ประทับที่สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงวางแผนผังพระตาหนักด้วยพระองค์เอง และเป็ นที่
ประทับสุ ดท้ายตราบจนกระทัง่ สวรรคต
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5. เป้ าหมายในอนาคตของพิพิธภัณฑ์
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส มเด็ จพระพันวัส สาอัยยิก าเจ้าได้จดั ตั้งขึ้ น โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้ ในพระราชประวัติ พระราชกรณี ยกิ จ รวมทั้งพระแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า และเป็ นสถานที่รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทุกประเภทเพื่อ
มิให้เลือนหายไปกับกาลเวลา และสะดวกต่อการค้นคว้า
6. วิธีการในการจัดรวบรวมวัตถุจดั แสดง
วัตถุจดั แสดงของพิพิธภัณฑ์จะเป็ นสิ่ งของส่ วนพระองค์ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งของที่พบที่พระตาหนักใหญ่ หรื อเป็ นสิ่ งของที่มีผทู ้ ูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี แต่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
7. การคัดเลือกเนื้ อหาที่ใช้ในการนาเสนอ
พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จดั แสดงในรู ปแบบของบ้านประวัติศาสตร์ หรื อ Historical House ซึ่ งเป็ นการจัด
แสดงสภาพวิถีชีวติ ประจาวันของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดังนั้นสิ่ งของจัดแสดงหรื อห้องจัดแสดง
จะมีสภาพเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ มีการค้นคว้าข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เคยอยูใ่ นวังสระปทุม เอกสารจดหมายเหตุ และภาพถ่ายเก่าของพระตาหนักใหญ่ในสมัยนั้น
8. การจัดการ การสงวนรักษาวัตถุจดั แสดงและตัวอาคาร
วัตถุ พิพิธภัณฑ์ทุกชิ้ นจะต้องมีการทาทะเบี ยนวัตถุ พิพิธภัณฑ์ เพื่อบันทึ กรายละเอียด สภาพ
บันทึกภาพ และค้นคว้าหาประวัติความเป็ นมาของวัตถุน้ นั และมีการจัดเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมตามประเภทของวัตถุ และง่ ายต่ อการค้น หาวัตถุ น้ ัน วัตถุ ที่ มี ก ารเสื่ อมสภาพหรื อช ารุ ด
เสี ยหายจะต้องมีการอนุ รักษ์ซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพเดิมโดยนักอนุ รักษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ น
อาคารเก่าที่มีการก่อสร้ างตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ก็จะต้องมีการอนุ รักษ์เพื่อเสริ มความแข็งแรงมัน่ คง และ
การปรับปรุ งสภาพให้เหมาะสมกับการเป็ นพิพิธภัณฑ์
9. การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
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- การรักษาความปลอดภัยจากภัยของธรรมชาติ เช่น ความชื้ น กรด ด่าง สัตว์ แมลง ซึ่ งคือ
การจัดเก็บรักษาให้เหมาะสมกับสภาพและประเภทของวัตถุ
- การรักษาความปลอดภัยจากภัยของมนุษย์ ได้แก่ การติดตั้งสัญญาณกันขโมยและกล้องวงจรปิ ด
ในห้องคลังเก็บวัตถุ ห้องจัดแสดง และตูจ้ ดั แสดง รวมถึงมีเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยผลัดเวรกันเฝ้ า
10. รู ปแบบและวิธีการจัดแสดง
การจัดแสดงอยู่ในรู ป แบบของบ้านประวัติ ศ าสตร์ หรื อ Historical House ซึ่ งจะเป็ นการจัด
แสดงสภาพวิถีชีวิตประจาวันของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นาชมด้วยการใช้เทปบรรยายนาชม
ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ไม่กี่แห่ งของประเทศที่มีการใช้ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลผูเ้ ข้าชมที่ถูกต้อง และ
รักษาบรรยากาศความเงียบสงบภายในของพิพิธภัณฑ์
11. บริ การทางการศึกษาและสังคม
การบริ การทางการศึ กษาที่ ท าอยู่เป็ นประจาเมื่ อมี ผูเ้ ข้าชม คื อ การบรรยายนาชมการจัดแสดง
ภายในห้องจัดแสดงต่างๆ โดยนามาเชื่ อมโยงกับพระราชประวัติ และพระราชกรณี ยกิจของสมเด็จพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า นอกจากนี้ ยงั มี กิ จกรรมฝึ กอบรมการท าอาหารและงานฝี มื อของไทย การทัศน
ศึกษา และการฟั งบรรยายอบรมจากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ กิ จกรรมการอบรมทาอาหารและงานฝี มือ
ได้จดั อย่างต่อเนื่ องทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึ งปั จจุบนั เช่ น ขนมจีนน้ าพริ ก ข้าวแช่ชาววัง แกงจืด
ลูกรอก ข้าวมันส้มตาแกงไก่ แกงเนื้ อพริ กขี้หนู ทองพลุ ขนมปั้ นสิ บไส้ ปลา ขนมจี บนก ขนมจีบ
ตะแคง ช่อม่วง บุหลันดั้นเมฆ ร้อยมาลัย กระทงใบตอง เทียนอบ แป้ งร่ าน้ าอบไทย ฯลฯ
12. การกาหนดระยะเวลาในการให้บริ การ
เนื่ องจากพิพิธภัณฑ์ต้ งั อยู่ในวังสระปทุ มซึ่ งเป็ นที่ ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นจึงต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงมีช่วงระยะเวลาการเปิ ด
พิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าชมตั้งแต่กลางเดื อนธันวาคม – เดือนมีนาคม ของทุ กปี เว้นวัน
อาทิ ตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เนื่ องจากพิพิธภัณฑ์มีขนาดเล็ก จึงกาหนดให้ผูเ้ ข้าชมเข้าชม
เป็ นรอบ รอบละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที และให้ผสู ้ นใจเข้าชมนัดหมายล่วงหน้าก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-252-1965-67 ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผูใ้ หญ่ ท่านละ 150 บาท นักเรี ยน-นักศึกษา ท่านละ 50 บาท
ค่าเข้าชมจะพิจารณาจากความเหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่ายของพิพิธภัณฑ์
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13. รู ปแบบของการจัดบริ หารองค์กรภายในพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการบริ หารแบบองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ภายใต้การบริ หารงานของมูลนิ ธิ
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดังนั้นแนวทางการดาเนิ นงานจะมาจากคณะกรรมการมูลนิ ธิฯ เจ้าหน้าที่
การปฏิบตั ิงานของพิพิธภัณฑ์จะคัดเลือกจากผูท้ ี่เรี ยนจบมาทางเฉพาะด้าน เช่น ภัณฑารักษ์จะรับผูท้ ี่ศึกษา
มาทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานวิทยา นักอนุรักษ์จะรับผูท้ ี่มี ประสบการณ์ดา้ น
การอนุ รักษ์วตั ถุมาก่อน นักจดหมายเหตุจะรับผูท้ ี่ศึกษามาทางด้านประวัติศาสตร์ ส่ วนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะการทางานเฉพาะด้าน อาจรับที่ จบการศึกษาในด้านอื่ นๆ แต่จะต้องเข้ารับการอบรมใน
หลักสู ตรพิ พิ ธภัณฑสถานที่ เปิ ดโดยกรมศิ ลปากร เช่ น เจ้าหน้าที่ คลังวัตถุ ได้เข้ารับการอบรมเรื่ องการ
ระบบการจัดเก็บและวัสดุที่ใช้ในการจัดเก็บวัตถุในคลังที่เปิ ดอบรมโดยกรมศิลปากร เป็ นต้น
14. การศึกษาความต้องการของกลุ่มผูเ้ ข้าชม
ทางพิพิธภัณฑ์มีการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ข้าชมทุกคนต่อการให้บริ การของพิพิธภัณฑ์
ในหัวข้อ ดังนี้ การจัดแสดงบนพระตาหนักใหญ่ นิ ทรรศการพิเศษ การนาชม บัตรเข้าชม วีดิทศั น์ สิ่ ง
อ านวยความสะดวก อาหารที่ จ าหน่ า ย ร้ า นจ าหน่ า ยของที่ ร ะลึ ก การประชาสั ม พัน ธ์ และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆที่ผเู ้ ข้าชมต้องการเสนอแก่พิพิธภัณฑ์
15. สภาพที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์
เนื่ องจากทางเข้าพิพิธภัณฑ์อยู่ไกล และต้องเดินผ่านที่ที่ไม่ใช่ ของพิพิธภัณฑ์ จึงทาให้ผเู ้ ข้าชม
หาทางเข้าไม่ได้ แต่ภายหลังทางพิ พิธภัณฑ์ได้นาป้ ายบอกทาง และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ของ
ห้างสรรพสิ นค้าและโรงแรมที่ผเู ้ ข้าชมจะต้องเดินผ่าน ให้ช่วยบอกทางแก่ผเู้ ข้าชม
16. การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการเข้าชม
ทางพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิ ทรรศการพิเศษซึ่ งจะเปลี่ยนหัวข้อทุกปี ตามวาระการเฉลิมฉลอง
ในโอกาสพิ เศษต่ างๆ เช่ น ใน ปี 2554 ซึ่ งเป็ นปี ครบรอบ 60 ปี พระราชพิ ธี ราชาภิ เษกสมรส
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ และ 90 ปี พิ ธีอภิ เษก
สมรสของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ ามหิ ดลอดุ ลเดช กรมขุนสงขลานคริ นทร์ (ต่อมาคื อสมเด็จพระ
มหิ ตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับนางสาวสังวาลย์ ตะละภัฏ (ต่อมาคือสมเด็จพระศรี นค
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ริ นทราบรมราชชนนี ) ซึ่ งทั้ง 2 มงคลการเกิ ดขึ้นที่วงั สระปทุม ทางพิพิธภัณฑ์ได้จดั ทานิ ทรรศการพิเศษ
ในหัวข้อ “ปทุมสรัสทวิวรรตมงคลสถาน” ให้ผทู้ ี่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้ว ได้กลับมาเข้าชมอีก เป็ นต้น
17. วิธีการสร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้แก่ตวั พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์มีภาพลักษณ์ในด้านการเป็ นแหล่งเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้า ที่มีขอ้ มูลสมบูรณ์และถูกต้องที่สุด โดยทางพิพิธภัณฑ์จะต้องมีงานทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
18. วิธีการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับการเปิ ดเข้าชม และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เป็ นประจา
ในหลายสื่ อ เช่ น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร-วารสาร รายการโทรทัศน์ ข่าวโทรทัศน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
เป็ นต้น รวมทั้งการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรม-นิทรรศการพิเศษ และการนาชมสื่ อมวลชนสัญจร
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สถานที่ : พิพิธภัณฑ์พ้นื ถิ่นล้านนา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : คุณสุ วารี วงค์กองแก้ว ผูอ้ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
1. ที่มาของการก่อตั้ง และนิยามความหมายของพิพิธภัณฑ์น้ ี
พิพิธภัณฑ์น้ ี เริ่ มตั้งแต่สมัยผูว้ า่ ฯ ชัยยา พูนศิริวงศ์ (ผูว้ า่ คนนี้ เริ่ มดารงตาแหน่ง 1 ต.ค. 2523 – 30
ก.ย. 2530) ท่ านรู ้ สึ ก ว่าเมื องนี้ โตขึ้ นเรื่ อยๆ และศาลากลางก็แน่ นขึ้ นเรื่ อยๆ จึ งคิ ดว่าศาลากลางไม่
จาเป็ นต้องอยูใ่ นเมืองเก่า จึงเกิดการย้ายศาลากลางไปยังที่แห่งใหม่ พอเริ่ มมีการวางแผนการย้าย มีการ
ของบประมาณการย้าย จึงได้มีการประชุ มหารื อกันกับคนจานวนมากในเวลานั้น ตั้งแต่รุ่นคุณทิว วิชยั
ขัด ขา หารื อ กัน ว่ า เมื่ อ มี ก ารย้า ยแล้ ว ศาลากลางเก่ า จะเป็ นอะไร และได้ มี ข ้อ เสนอจากนั ก คิ ด
ผูท้ รงคุณวุฒิเก่าของเมืองในเวลานั้นว่า น่าจะทาเป็ นพิพิธภัณฑ์
ในเวลานั้น พิพิธภัณฑ์ ไม่ใช่ ความหมายนี้ เป็ นคนละความหมายกัน สมัยก่อนจะคิดถึงการเอา
สะล้อซอซึ งมาจัดวาง เอาของต่างๆ มาจัดวางกัน แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าอันนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้น พอมาถึงปี
2530 กว่าๆ ก็ เริ่ ม เข้ารู ป เข้ารอยขึ้ น เนื่ องจากมี ทุ นจากประเทศญี่ ปุ่ นให้ เงิ นอุ ดหนุ น มาที่ ก ระทรวง
ท่องเที่ยว ตอนนั้นก็เป็ น ททท. ซึ่ ง ททท.มีแผนงานกับเชี ยงใหม่อยู่ ในฐานะเป็ น gateway และไอเดีย
เรื่ องพิพิธภัณฑ์ก็ถูกนาเสนอขึ้นในเวลานั้น
ประมาณปี 2534-2535 ที่ ไ ด้ท าโครงการกัน ก็ ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ แต่ ก ารคิ ด ว่า จะออกมาใน
รู ปแบบไหนนั้น ก็ได้ถูกตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิข้ ึนมา 60-70 คน โดยใช้อิงภาระนี้ เป็ นภาระของการ
เฉลิมฉลองเชี ยงใหม่ 700 ปี ในปี 2539 ได้มีการหารื อกัน จนได้หลักการเรื่ องของพิพิธภัณฑ์ข้ ึนมา แต่
อย่างไรก็ตามเรื่ องรายละเอียดมันไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็ นคณะกรรมการออกแบบ
ในปี 2536-2537 ก็ได้เริ่ มออกแบบ ปี 2538 ก็ได้รับ การอนุ มตั ิ งบประมาณ แต่ยงั ประมูลเรื่ อง
ที่ดิน และหาผูร้ ับเหมาไม่ได้ 2-3 ครั้ง จนได้มาเริ่ มสร้างในปี 2540 แล้วเสร็ จในปี 2542 ได้มีการหาเงิน
มาทานิทรรศการต่อในปี 2543 และก็เสร็ จในปี 2545
2. นิยามความหมาย
ในความเป็ นจริ งแล้ว นิ ยามไม่ได้ถูกกาหนดไว้ แต่หากจะกล่าว ก็จะเป็ นวิธีคิดโดยส่ วนตัว แต่
หลักการออกแบบของพิพิธภัณฑ์น้ ี คื อ ต้องการให้คนรู ้ เรื่ องเมื อง โดยใช้เวลาน้อยที่ สุ ด เนื่ องจากเรา
เข้าใจหลักการของเมืองเชี ยงใหม่ดี แหล่งท่องเที่ยวถูกกระจายอยูท่ ้ งั เมือง หากมีผคู ้ นมาเที่ยวเชี ยงใหม่ ก็
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จะใช้เวลากับการกับการไปบ้านถวาย ไปดอยสุ เทพ ซึ่ งจะมีเวลาให้กบั สถานที่ใหม่ได้ไม่มากนัก แต่เรา
ต้องการให้คนมาเชี ยงใหม่ เข้าใจเมืองเราให้มากที่สุด ก่อนที่ จะไปที่อื่นๆ หรื อหลังจากกลับไปแล้วก็
ตาม เราจึง design มันเป็ นลักษณะของ interpretive center เนื่ องจากหลักการหนึ่ ง ที่เราไม่มีของเก่าจริ งๆ
อยู่ เราไม่ได้เป็ นกรมศิลปากร ไม่ได้มีภาระหน้าที่ที่ชอบธรรมตามกฎหมายที่จะเก็บของเก่า ฉะนั้นแล้ว
เราจะใช้วิธีการสร้ างสื่ อใดๆ ก็ตามให้คนเรี ยนรู ้ เรื่ องเมื องโดยเร็ ว และใช้เวลาน้อยที่ สุ ดออกไป แล้ว
เข้าใจเมือง เข้าใจวิธีคิดของเมือง และเคารพเมืองเรา ซึ่งรวมถึงคนในเมืองเองด้วย ที่เป็ นเป้ าหมายหลัก
3. ภารกิจของพิพิธภัณฑ์ วิธีรวบรวมของการแสดง การเลือกใช้เนื้อหาที่นาเสนออกมา
ทางพิพิธภัณฑ์ไม่มีอานาจหน้าที่ในการเก็บของการจัดแสดงตามกฎหมายของหน่ วยงานรัฐ แต่
ทางต่างประเทศจะมีมูลนิ ธิต่างๆ ที่มีความยืดหยุน่ กว่านี้ แต่จริ งๆ แล้วของเราตามกฎหมาย หากมีการขุด
เจอสิ่ งต่ างๆ จะเป็ นของกรมศิ ล ปากร ซึ่ งเราใช้ วิ ธี ก ารของ interpretive center คล้ายๆ กับ discovery
museum คื อดัดแปลงสื่ อทุ กชนิ ด ให้สื่ อสารได้ตามเป้ าหมายที่ เราต้องการ แต่ ในตึ กพื้ นถิ่ น จะมี ความ
แตกต่างออกไป ซึ่ งนาเสนอเรื่ องของหลักการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะภูมิปัญญา ในตึกนี้ได้ใช้วธิ ี ในการ
ระดมของส่ วนบุคคล collection ส่ วนบุคคลมาช่วยจัดแสดง ซึ่ งเป็ น collection ที่สื่อสารถึงภูมิปัญญาที่เรา
กาหนดประเด็นหลักอยูแ่ ล้ว แทบจะมีสมบัติของเราน้อยมาก ของที่ได้บริ จาคมา บางครั้งอาจจะเป็ นของ
ปลอมหรื อของจริ งก็ไม่ทราบได้ แต่ในเวลานี้ เราใช้ของยืมจัดแสดงจาก collection ส่ วนบุคคลเป็ นหลัก
4. เป้ าหมายในอนาคต
ยังคงเป็ นเป้ าหมายเดิม ที่เราได้ต้ งั ใจตั้งแต่แรก ตั้งแต่ 2530 ปี ที่แล้วจนกว่าจะไปอนาคต คือการ
สร้ างพื้ น ฐานที่ เข้ม แข็งให้ ค นของเราเอง โดยเป้ าหมายจะแยกเป็ น 2 ส่ วน คื อ คนของเราเอง, เด็ก
เยาวชนคนรุ่ นใหม่ ได้มีพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ ทางภูมิปัญญาของเราเองที่เข้มแข็งขึ้น เหตุผลคือ
สมัยก่อนถ้าอยากจะรู ้ เรื่ องประวัติศาสตร์ ก็คน้ หา ไม่มี อาจารย์ธเนศ หรื อไม่ก็ อาจารย์สมโชติ ที่ไป
พูดทุกๆ เวที โดยการใส่ ความคิดเห็นส่ วนตัวลงไปด้วย เนื่ องจากเราไม่มีพ้ืนฐานจริ งๆ เราก็รับฟั งจาก
คนไม่กี่คน วิธีคิด และความเห็นของอาจารย์ก็ถูกแพร่ ขยาย และกระจายออกไป ซึ่ งจะจริ งหรื อไม่ก็ไม่
รู ้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถูกตี ความผิดเพี้ยนไป และเด็กของเราเองจริ งๆ ก็ไม่รู้ว่าล้านนาจริ งๆ
เป็ นอย่างไร ซึ่ งความรู ้ เหล่ านี้ พื้ น ฐานจริ งๆ ไม่ ได้ย าก เราไม่ ไ ด้ต้องการนัก ประวัติศ าสตร์ ไม่ ไ ด้
ซับซ้อน ดังนั้น การให้ความรู ้เรื่ องเหล่านี้ แก่เด็กเยาวชนให้รู้พ้ืนฐาน มันจะบ่มเพาะให้เด็กรู ้สึกว่า ตัว
เขาเองไม่ใช่ คนที่ไม่รู้ หากมีใครมาพูดในสิ่ งที่เขารู ้ บา้ ง เขาจะถามได้ถูกต้อง ไม่ใช่ การฟั งอย่างเดี ยว
แล้วรับมาทั้งหมด โดยที่ไม่ได้มีพ้ืนฐานที่จะไปตรวจสอบ หรื อคิดกลับ ย้อนกลับ อันนี้ เป็ นเป้ าหมาย
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หนึ่ ง ที่ เราต้ อ งการให้ ค นของเมื อ งเราต้ อ งรู ้ ข ้ อ มู ล พื้ น ฐานของเมื อ ง ทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นรากที่แข็งแรงที่สุดของเรา ส่ วนผูม้ าเยือน เราต้องการให้เข้าใจตัวตนของเรา
เพราะแต่ละเมืองมีความแตกต่างกัน การที่เข้ามาสู่ เมืองๆ หนึ่ ง ก็ควรมีความเข้าใจความเป็ นตัวตนของ
เมืองนั้นๆ คนภายนอกจะเข้าใจ ถ้าเราพาไปห้องการสร้างบ้านแปลงเมือง แล้วเราบอกว่า นี่เป็ นเหตุผล
ที่ทาไมคนเชี ยงใหม่ถึงประท้วงตึกสู ง ทาไมถึงประท้วงเรื่ องการสร้างสะพานลอย ซึ่ งมันไม่ปรากฏใน
เมืองอื่นๆ แต่เพราะเรามีความเชื่อแบบนี้ อันนี้คือสิ่ งที่เราสื่ อสารกับคนที่มาเยือน
5. รู ปแบบในการนาเสนอ
รู ปแบบในการนาเสนอ สาหรับสองตึกหลัง คือ เรื่ องของประวัติศาสตร์ เรามักจะเลือกวิธีการ
สื่ อ โดยใช้สื่อจัดแสดง ใช้ทุกรู ปแบบ เป็ น interactive ในทุ กรู ปแบบ แล้วแต่ว่าจะเหมาะสมกับห้อง
ไหน แต่พยายามจะไม่ใช้เทคโนโลยีที่ซบั ซ้อน ซึ่ งเป็ นงานที่แพง และลดคุณค่าของเนื้ อหาไปเสี ยเปล่า
หลายประการ ในบางประเด็ น สื่ อที่ ซับ ซ้อนน่ าตื่ นเต้นมาก คนจะสนุ ก กับ สื่ อ ท าให้ลื มเนื้ อหาไป
ฉะนั้น จึงจะเลือกสื่ อที่ไม่ซบั ซ้อน ดูแลบารุ งรักษาได้ สามารถสื่ อสารเป้ าหมายของเราได้จริ งๆ
ส่ วนอีกตึกหนึ่ ง เรายังใช้วตั ถุจดั แสดงผสมกับสื่ อ และห้องไหนที่ไม่มีวตั ถุ จดั แสดง ก็จะใช้สื่อ
ต่างๆ แทน เช่ นกันที่ จะไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน ซึ่ งเป็ นหลักการของเราเลย ที่ ทามา 10 ปี แล้ว และ
ตระหนักดี แล้วว่าจะไร้ ประโยชน์ที่ จะท าสื่ อซับซ้อนไปเสี ยเปล่ าๆ และมี ราคาแพงมาก สื่ อซับซ้อน
ตอนนี้ ก็ยงั มี คนเสนอมาอยู่ เช่ น ระบบควบคุ มเวลา การสลับไฟต่างๆ พอมี การใช้งานไปปี หนึ่ ง เกิ ด
สายพานหย่อนยาน การควบคุมเวลาเหลื่อมไป ก็ตอ้ งมีการจ้างผูท้ ี่เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไข ซึ่ งอาจจะไม่คุม้
กับเนื้ อหา หรื ออาจจะทาให้ง่ายกว่าวิธีน้ ี ได้ ซึ่ งเราพยายามลดในส่ วนนั้นอยู่ หรื อระบบอื่นๆ ที่มีความ
มหัศจรรย์มากขึ้น ที่ จะมี แสง มีกลิ่ น ที่ เพิ่มเข้ามาพร้ อมกัน เพื่อสร้ าง feeling แต่ feeling คนเราอาจจะ
ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้น แต่มนั อยูท่ ี่การคิดให้มากก่อนที่จะทา ไม่ใช่การไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้
มาก เพราะมันต่างกัน และเรารู ้ สึกว่า ตึ กนี้ ถึงแม้จะผ่านมาเป็ น 10 ปี ผูค้ นยังเข้าตึ กนี้ เป็ นหลัก ยังชื่ น
ชอบตึกนี้อยู่ ถึงแม้วา่ เราจะตัดสิ นใจว่าจะปรับแล้วก็ตาม แต่วา่ คนที่เข้ามาชมไม่ได้รู้สึก ตอนนี้ก็ถึงเวลา
ที่ จะปรั บ แล้ว เพราะว่ามันเก่ า ส่ วนเนื้ อหายังเป็ นโครงเดิ ม เพราะเนื้ อหานั้นท าหน้าที่ ได้ดีแล้ว ไม่
จาเป็ นต้องแก้ สาหรับสิ่ งที่จะปรับ เช่น อิ้งเจ็ทที่มนั หมดสภาพ สื่ อที่เราวิเคราะห์แล้วว่า ทาหน้าที่ได้ไม่
ค่อยดีนกั จะเป็ นพวกป้ ายข้อมูลที่คนไม่ค่อยอ่าน ตูท้ ี่เบียดบังพื้นที่ แต่ไม่ได้เป็ นการเอางานออกทั้งหมด
จะไม่ปรับเหมือนที่ที่อื่นทากันคือรื้ อของเก่าแล้วสร้างใหม่ เราจะไม่ทา เช่น ศิลาจารึ กยังทาหน้าที่ได้อยู่
ก็จะยังใช้ศิลาจารึ กอยู่ ผนังวิหารวัดพระสิ งห์ ยังทาหน้าที่บอกเล่าสิ่ งที่เราภูมิใจ ก็ยงั เอาไว้อยู่ ไม่ได้ร้ื อ
ออกทั้งหมด ก็เป็ นการวิเคราะห์กนั กลับ โดยที่มองเรื่ องการทาหน้าที่ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์ เซ็นต์
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6. เนื้อหาที่เลือกมานาเสนอ
ตึกหอศิลป์ จะเน้นไปทางเอกลักษณ์ การแสดงถึ งตัวตน สิ่ งดี งามกึ่ งๆ ประวัติศาสตร์ โดยไม่ มี
รายละเอียดมากนัก ให้เห็ นถึ งความเป็ นตัวตนของเชี ยงใหม่โดยภาพรวม การที่ ตึกนี้ ได้ทารวมๆ แบบนี้
เพราะขณะที่เราทา เราไม่ได้คาดฝั นว่าจะได้อาคารอื่นๆ ตามมา เราจึงยัดทั้ง 700 ปี ลงไปในตึกเดียว แล้ว
เป็ น 700 ปี ที่มีรายละเอี ยดประวัติศาสตร์ สูงมาก เนื่ องจากเรามี นกั วิชาการ มี สถาบันการศึ กษาในพื้นที่
ดังนั้น เราไม่ได้อบั จนข้อมูล มันจึงเยอะมากจึงถูกลดทอนลงเป็ นเรื่ องของธีม ประเด็นไอเดียลไปที่ตึกนี้
ส่ วนตึกหลัง เราจะเติมเรื่ องของรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ ในบางเรื่ อง ซึ่ งพยายามสะท้อนให้
เห็ นถึ งปั จจัยที่ ทาให้เมืองเปลี่ ยนแปลง เช่ น การมาสร้ างเมือง แล้วทาไมเมืองถึ งมีความรุ่ งเรื อง เพราะมี
ความมัน่ คงทางกฎหมาย ที่ทาให้คนที่อยูม่ ีความเชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรม มีมงั รายศาสตร์ มีกาลังทาง
ทหารที่เข้มแข็ง มีการค้าขายที่รุ่งเรื อง ทาให้ศาสนาพัฒนา หลังจากรุ่ งเรื องเสร็ จ มัวแต่ทาศึกสงคราม ก็
อ่อนแอลง พม่าก็เข้ามา สิ่ งเหล่านี้ ก็จะเป็ นปั จจัยที่ทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงว่า ทาไมถึงเข้า
มาเป็ นสยาม ซึ่ งพยายามบอกโครงหลักของการเปลี่ ยนแปลงนี้ อย่างไรก็ตาม ตึกนี้ เรายังกล่าวถึ งระบบ
ของเจ้าหลวง กล่าวถึงหนึ่งร้อยปี ที่แล้ว เราใช้การพูดของผูน้ าชมเติมประเด็นให้เห็นเนื้ อหามากขึ้น
ส่ วนตึกหน้า เราอ้างอิงเรื่ องภูมิปัญญาทางศิลป์ มาตั้งแต่แรก เนื้ อหาจะมากกว่าประวัติศาสตร์ ศิลป์
หากถามถึงเรื่ องประวัติศาสตร์ ทางศิลปะของล้านนา ถ้าย้อนกลับ เราไม่ค่อยมีขอ้ มูลเยอะที่สะท้อนว่าลึก
มากนัก เราไม่ มี งานที่ จะส่ งเสริ มด้านนี้ เรื่ องฟ้ อนเราก็ ไม่ มี รากที่ จะยืนยันให้ เห็ นว่าเป็ นแบบนี้ ร้ อย
เปอร์ เซ็ นต์ เป็ นการสันนิ ษฐาน ซึ่ งงานวิจยั ศิลปะออกมาเยอะ แต่งานวิจยั เชิ งประวัติศาสตร์ ศิลป์ ออกมา
น้อย มีแค่การอ้างอิงและการกล่าวถึ ง ถ้าเป็ นภูมิปัญญาทางศิลป์ เราเสนอได้ แต่พอพูดถึ งประวัติศาสตร์
ศิลป์ ที่เป็ นเจตจานงค์แรกของเรา เราเสนอได้ไม่มากนัก แต่ก็พอมีอยูบ่ า้ ง เช่น งานปูนปั้ นมีงานศึกษาอยู่
งานจิตรกรรมมีอยูบ่ า้ ง งานผ้าก็มีไม่เยอะ งานเครื่ องเขินก็ยอ้ นไปได้ไม่ไกล ยังคงเป็ นการสันนิ ษฐานกัน
อยู่ ในแง่ของการนาเสนอ จึงต้องนาเสนอในลักษณะภูมิปัญญาศิลป์ มากกว่าประวัติศาสตร์ ศิลป์ เดิมถูก
ออกแบบไว้เป็ นห้องสารสนเทศ แต่เนื่ องจากปั ญหาของเรากับผูร้ ับจ้าง ทาให้งานศึกษาชิ้นนั้นไม่ออก เขา
ไม่มีความสามารถในการเอางานศึกษาชิ้ นนั้นออกมา รายละเอี ยดของประวัติศาสตร์ กบั ภูมิปัญญาศิลป์
นั้น สมัยนี้ ไม่ใช่เรื่ องที่หายาก สามารถหาได้จาก Google ได้ แต่สิ่งที่เราจะทาหน้าที่ คือ การสร้างพื้นฐาน
บางอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้อยากรู ้เพิ่มขึ้น หลังจากถ้าเขาอยากรู ้ แล้ว ก็ไม่ตอ้ งมาดูจากเราก็ได้
เพราะเราไม่สามารถบอกเล่าทุกอย่างภายในห้องๆ เดียว หรื อในตึกๆ เดียว ไม่สามารถถ่ายทอดได้เป็ นสื่ อ
ที่ใช้พ้ืนที่ในการจัดได้จริ งๆ หากมีคนคิดจะทาแบบนี้ จริ งๆ ก็ถือว่าผิดเพราะเป็ นการเอาข้อมูลอัดเข้าไป
ในบอร์ ดเยอะ แต่สิ่งที่พิพิธภัณฑ์ทุกที่ทา คือ แรงบันดาลใจ ให้อยากรู ้ สนใจ ให้คิดว่ามีความสาคัญ
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7. ความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในเชียงใหม่
ความต่างคือ เรามีความชัดเจนในเรื่ องที่เราต้องการจะสื่ อสาร ก่อนที่เราจะมีของ คือหลายๆ ที่จะมี
ของอยู่ แล้วเอาของนั้นมา คือมีความสนใจเรื่ องไหนก็เรื่ องนั้น แล้วหาวิธีการจะบอก เราค่อนข้างมุ่งมัน่
มากว่าเราต้องการให้คนเป็ นอะไร แล้วเราก็ทาพิพิธภัณฑ์มาเพื่อเป็ นแบบนั้น เราสนใจว่าอยากให้คนรัก
เมือง อยากให้คนเข้าใจเมือง อยากให้นกั ท่องเที่ยวมาแล้วเคารพเมือง เราจึงสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ทาหน้าที่น้ ี
8. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์
เรื่ องหลักการตลาดเราไม่ค่อยมี ส่ วนเรื่ องประชาสัมพันธ์ก็ยงั ลาบากอยู่ เนื่ องจากเป็ นส่ วนราชการ
ก็จะทาได้ตามงบประมาณแบบราชการ แต่การประสบความสาเร็ จของพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ คือ การบอกต่อ
คื อตัวของมันเองท าหน้ าที่ ของมันเอง เราใช้เทคนิ คในการสร้ างข่ าวน้ อยมาก ไม่ ค่ อยช านาญ ไม่ มี
บุคลากรที่ชานาญ และการจ้างสื่ อสาหรับงานแบบนี้ เป็ นงานที่แพง ซึ่ งทางรัฐบาลไม่ค่อยเข้าใจในการใช้
งานแบบนี้ ฉะนั้น เราก็ใช้ตามสภาพ แต่เรามีการออกแบบสอบถาม เพื่อทดสอบอยู่เสมอ มาตลอด 10 ปี
ว่าคนที่เข้ามาชมนั้น ทราบข่าวจากทางไหน เป็ นแบบสอบถามมาตรฐานของเรา แต่ทางเราไม่ได้บงั คับ
ให้ ต อบแบบสอบถาม มี อิ ส ระในการตอบแบบสอบถาม เราจะได้ เดื อ นละร้ อ ยกว่ าแผ่ น ถ้ าเป็ น
ชาวต่างชาติก็จะอ่านจากสื่ อ เป็ นสื่ อที่สื่อสารต่อๆ กัน หรื อเรี ยกว่า แพลนเน็ท ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ทาให้ฟรี ๆ ถ้า
เป็ นคนไทยจะเป็ นการบอกต่ อจากผูท้ ี่ มาท่ องเที่ ยวแล้วกลับไปบอกต่ อกัน เป็ นพื้ นฐานที่ สุ ดของการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ใช้ขีดความสามารถในการทางานด้านการประชาสัมพันธ์ตามศาสตร์ สมัยใหม่
9. ยอดของผูเ้ ข้าชม
เฉลี่ ยต่ อปี ในปี ที่ ผ่านๆ มาอยู่ที่ ป ระมาณ 60,000 คน แต่ ในปี นี้ จะแตกต่ างออกไป น่ าจะถึ ง
100,000 เพราะเราเปิ ดอีกสองตึกด้วย แต่การเปิ ดสองตึกเพิ่มขึ้นมา เราก็ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่ม
มากขึ้ นแต่ อย่างใด น่ าจะเป็ นตัวเลขที่ เพิ่ ม ขึ้ นโดยธรรมชาติ ข องมัน แต่ ปี นี้ เป็ นปี ที่ ก้าวกระโดด มี
นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะด้วย มีการเริ่ มเตรี ยมเนื้ อหาสาหรับชาวต่างชาติแล้ว จะเข้าสู่ กระบวนการ
เปลี่ ย นเนื้ อหา เพื่ อรองรั บ นัก ท่ องเที่ ยวจี น ซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ ที่ จะเลี้ ยงเราให้อยู่รอดบ้าง ที่ ผ่านมา
เนื้ อหาการจัดแสดงจะมี ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็ นพื้นฐาน ตึกเดิ มได้ถูกเตรี ยมพร้ อมด้วยสื่ อที่
เป็ นคู่ มื อน าชม สามารถนาพาสปอร์ ตมายื่น แล้วน าไปอ่ านได้ และก็ น ามาคื น แลกกับ พาสปอร์ ต
รวมถึงระบบหู ฟังภาษาที่มีความเก่าแก่มาแล้ว ก็จะถูกเปลี่ยน แต่ตอนนี้ ยงั ใช้งานอยู่ ระบบหู ฟังภาษา
จะช่ วยได้ไม่เยอะ เนื่ องจากบทจัดแสดงในหู ฟังมีความยาวมาก คนไม่สามารถฟั งได้จนหมด การยืน
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อยูก่ บั ที่เพื่อฟังอย่างเดียวสาหรับเนื้ อหาของทั้งห้อง ถือว่าไม่เป็ นผลดี แต่ในเวลานี้ เรายังไม่ได้ทาอย่าง
อื่นขึ้นมาแทน ยังไม่ได้ถอดหู ฟังออก ซึ่ งหลายๆ ที่ก็ยงั คงใช้หูฟังอยู่ หลายที่ก็จะให้เดินดู แต่การเดินดู
คิดว่าระบบการดูแลของของเรายังไม่ดีพอ ที่ผ่านมาก็มีของหาย มีการนาบัตรประชาชนปลอมมาก็มี
บัตรนักศึกษาก็พบเป็ นส่ วนใหญ่ ถื อว่าระบบการแลกบัตรสาหรับคนไทยแล้วไม่ค่อยคุม้ รวมถึงการ
สร้างระบบเช่าหูฟัง ถือเป็ นการสร้างผลประโยชน์
ดังนั้น ตราบใดที่เรายังสร้างพิพิธภัณฑ์ที่สามารถถ่ายทอดด้วยภาพ ที่ไม่ใช่ภาษาพูด การถ่ายทอดด้วย
ไอเดีย ที่สามารถรับอารมณ์กนั ได้ ก็ยงั คิดว่ายังเพียงพออยู่ ซึ่ งในสองพิพิธภัณฑ์น้ ี เราพยายามลดข้อมูลที่ใช้
การเขี ยนลง จะช่ วยได้มากเรื่ องภาษาไม่จาเป็ นต้องเยอะเท่าเดิ มแล้ว ลดเรื่ องการเขี ยนลงเยอะมาก ใช้แค่
ไอเดียหลักๆ เป็ นโครงของเนื้อหา ทาให้ลดภาระเรื่ องตัวหนังสื อ เรื่ องการสื่ อสารด้วยภาษาพูดลงไปเยอะ
10. วิธีการคัดเลือกบุคลากร
บุคลากรที่นี่มาตามระบบราชการ ถ้าเป็ นลูกจ้าง เราก็เป็ นแค่ส่วนหนึ่ งในการสัมภาษณ์ สิ่ งที่เรา
อยากได้ก็ทาได้แค่ตอนเป็ นข้าราชการ แล้วสร้างตาแหน่ง แต่จะมีความรู ้ในด้านนี้ มากน้อยแค่ไหนเรา
ไม่รู้ได้ เพราะเราไม่มีตาแหน่ ง ทางราชการจะเข้มงวดเรื่ องการเพิ่มจานวนคนอยู่แล้ว เราไม่ได้คนมา
ทางานง่ายๆ เราไม่มีตาแหน่ งที่ จะส่ งเสริ มพร้ อม เหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่ จะต้องการ Art Director
หรื อนักพิพิธภัณฑ์ คนที่รับผิดชอบเรื่ องการจัดนิ ทรรศการ แต่เราก็ใช้การสร้างคนของเรา การฝึ กคน
ของเราให้ มี ขี ด ความสามารถบางอย่างที่ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดงานขึ้ น ได้ เพราะคนที่ นี่ ก็ จะถู ก ฝึ กให้ ท า
นิ ทรรศการ ถูกฝึ กให้รู้จกั การจัดแสง อาจจะไม่ลึกซึ้ งมากนัก แต่ก็สามารถทาได้ ในเชี ยงใหม่ก็ไม่มี
ใครสู ้ได้ นอกจากวิจิตรศิลป์ ซึ่ งพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ก็ติดนิ สัยในการจ้าง มันไม่ได้เป็ นแบบการฝึ กคนของ
ตนเองขึ้นมา ข้อจากัดของเราคือ ทาให้เราฝึ กคนของตนเองขึ้นมา
11. การจัดพัฒนาบุคลากร การอบรมต่างๆ
มีการอบรมในระดับหนึ่ ง ส่ งไปอบรมที่อื่นๆ จัดขึ้นระดับหนึ่ ง เท่าที่ผบู ้ งั คับบัญชาจะอนุ ญาต
ให้ไปได้ การให้ไปร่ วมอบรม ถือเป็ นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะหากจะจัดการอบรมของเราขึ้นมา เฉพาะคน
ของเรา เช่ น ถ้าจะจัดอบรมเรื่ อง art ขึ้ นมา คนอบรมของเราที่ ท าหน้าที่ น้ ี มีแค่ 2 คน หากจะจัดการ
อบรมขึ้นมาคงจะไม่คุม้ อาศัยการอบรมกับคนอื่นจะง่ายกว่า
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12. การสารวจความต้องการของผูเ้ ข้าชมก่อนการจัดทาพิพิธภัณฑ์
ทางเราไม่ได้มีการสารวจ เมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว ประมาณปี 20-30 กว่าๆ แต่คนจานวน 60-70 คน
ที่ เป็ นกรรมการ น่ า จะเป็ นตัวแทนของความคิ ด ได้ เพราะว่าได้ม าจากหลายๆ กลุ่ ม ด้ว ยกัน ส่ ว น
พิพิธภัณฑ์ที่ 2 ที่เป็ นหอประวัติศาสตร์ น้ นั ก็จะมีการเปิ ดรับฟังความคิดเห็น ซึ่ งคนส่ วนใหญ่ก็จะไม่ได้
เข้ามาให้ความคิดเห็น จะมีแต่กลุ่มเดิมๆ ที่เข้ามา กลุ่มอาจารย์สมโชติ อาจารย์ธเนศ เข้ามาแสดงความ
คิดเห็น ส่ วนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุ งนั้น ถูกทาโดยสม่าเสมอ
เมื่ อมี การเปิ ดตึ กสองตึกเพิ่ มขึ้นมา มี เสี ยงตอบรับจากภายนอกค่อนข้างดี โดยเฉพาะตึ กหน้า
ค่อนข้างดีมาก แต่จานวนคนที่เข้าชมยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะทัวร์ จะน้อยมาก หากเป็ น walk in จะ
เข้าชมอยู่ ถ้าทัวร์ เป็ นเรื่ องของการขายนั้น ยังขายตึกเก่าอยู่ โดยทางทัวร์ จะเป็ น contact อยูแ่ ล้ว ก็เข้ามา
ติดต่อเองและจะได้ราคาของตัว๋ ทัวร์ ซึ่ งบริ ษทั ทัวร์ หลักๆ จะรู ้กนั อยู่แล้วก็จะอยู่กบั เราหมดเลย เช่ น
สแตนดาร์ ดทัวร์ ทัวร์ จีน เนื่องจากเราไม่มีคู่แข่ง แต่จะง้อทางทัวร์ มากไม่ได้ เพราะจะต่อราคา
13. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดราคาตัว๋
ราคาตัว๋ walk in คือ 90 บาท ซึ่ ง 2 เหรี ยญดอลลาร์ สมัยก่อนเท่ากับ 45 แต่ตอนนี้ คือ 3 เหรี ยญ
หากเทียบกับพิพิธภัณฑ์ของต่างประเทศ ถือว่าเราด้อยค่ามาก การตีราคาจะคิดเทียบกับต่างประเทศเลย
นาอัตราของต่างประเทศมาพิจารณาดู และมากะเป็ นเงินบาทของไทย ไม่ซับซ้อนอะไร โดยต้องทา
สารวจหรื อทาแบบสอบถามใดๆ
รายได้จากการขายตัว๋ ไม่คุม้ กับค่าใช้จ่ายของเราแน่ นอน ไม่เพียงพอ เพราะค่าไฟค่อนข้างสู ง
รวมถึงค่าบุคลากรของเราก็เช่ นกัน น่ าจะได้ประมาณครึ่ งหนึ่ งของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่นบั ค่าบุคลากร
ถ้าเป็ นของเอกชนจะอยูไ่ ม่ได้ ต้องเก็บค่าเข้าชมแพงกว่านี้ ซึ่ งจะทาให้จานวนคนที่เข้าชมลดลงกว่านี้
การที่บริ ษทั ทัวร์ เลือกมาใช้บริ การ อาจจะเป็ นเพราะ ยังเป็ นที่เดียว เป็ นพิพิธภัณฑ์หลัก ยังไม่มี
คู่แข่ง หากมีที่อื่นๆ ทาหัวข้อแบบนี้ข้ ึนมา ก็ไม่ได้กงั วลใจอะไร เพราะยิง่ ทาขึ้นมามาก ก็ยงิ่ ดี ทาให้คน
มาเยี่ยมชมอยากจะไปเข้าที่ไหนก็ได้ที่ให้รู้เกี่ยวกับเรื่ องนี้ก็พอ เพราะเราไม่ได้มุ่งกาไรเป็ นหลัก ฉะนั้น
ถ้ายิ่งมีที่อื่นทาให้ดี ก็แสดงว่าระบบพิพิธภัณฑ์ของเรามีการพัฒนา เราก็จะพัฒนาตัวเองขึ้น แต่ไม่ได้
มองว่าที่อื่นเป็ นคู่แข่ง ซึ่ งทางเราตัดระบบกาไร – ขาดทุนออกจากวงจรคิดของเราไปพอสมควร แม้วา่
จะยังอยากได้รายได้อยู่ แต่ไม่ได้คิดไปถึงว่ามันจะทาลายตัวเรา ทาลายจิตวิญญาณของเรา จิตวิญญาณ
นี้สาคัญ เพราะเจตจานงแรกของเราอาจจะถูกทาลายหายไปโดยระบบเงิน
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14. วิธีการส่ งเสริ มกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์
กิ จกรรมมี ท้ งั สองแบบ คือ การจัดนิ ทรรศการที่เราทาเอง และที่ คนอื่นๆมาขอทา กิ จกรรมจะ
ประกอบด้วย
นิทรรศการหมุนเวียน แต่เดิมเรามักจะเปิ ดให้คนอื่นๆ มาขอใช้แบบเต็มปี ยกเว้นเดือนที่วา่ ง แต่
ตอนนี้ เรากลับคิดว่า เราจะจัดกิจกรรม ทานิ ทรรศการขึ้นมาเอง เพราะโดยข้อสรุ ปแล้ว เราทาได้ดีกว่า
คนอื่นมาขอจัดซึ่ งมันด้อยลงไปเรื่ อยๆ การแสดงภาพถ่ายก็มีการอัดสมาชิกเข้ามา จนดูไม่สวยงาม หาก
เป็ นโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา บางครั้งก็ทาได้ดอ้ ยคุณภาพมาก ซึ่ งเป็ นนิ ทรรศการนักเรี ยน ถ้าไม่
ไหวจริ งๆ ปี ต่อไปก็จะไม่ให้จดั เราจะใช้วธิ ี น้ ี
ส่ วนกิจกรรมอื่นๆ ก็จะมีท้ งั งานของสาธารณะ เช่น พวกฟื้ นบ้านย่านเวียง ซึ่ งเราทากับชาวบ้าน
เอื้อในเรื่ องพื้นที่การจัดประชุ ม เอื้อเรื่ องวงเสวนาของเมืองเก่า กิ จกรรมประเภทงานอบรม งานฝี มื อ
กิจกรรมประเภทเสวนาในหัวข้อต่างๆ ซึ่ งเป็ นการขยายความเข้มข้นของกลุ่มคนที่สนใจในประเด็น
ต่างๆ เราพยายามเปิ ดพื้นที่และเกี่ยวผูค้ นที่มีความสนใจเรื่ องเหล่านี้ ให้เข้ามาเรี ยนรู ้มากขึ้นเรื่ อยๆ โดย
มุ่งหวังกลุ่มใหม่ๆ ด้วย ไม่เฉพาะแค่กลุ่มเดิมๆ พยายามสร้างกลุ่มใหม่ข้ ึนมา จาก 10 ปี ที่ผา่ นมา พอปี
นี้ มีการเปลี่ ยนลักษณะกิ จกรรม เราก็เปลี่ ยนลักษณะการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เป็ น facebook หรื อ
สื่ อต่างๆ ทาให้ดึงคนเข้ามาได้มากขึ้น และเป็ นคนกลุ่มใหม่ที่เราต้องการมาก เราไม่อยากได้กลุ่มเดิมๆ
ที่ทาอาชี พและแสดงตนว่าเป็ นนักพูดเรื่ องประวัติศาสตร์ นักฟั ง เราไม่ค่อยอยากได้ เพราะเราอยาก
ขยายออกไปให้กว้างขึ้นเรื่ อยๆ ด้วย
กิจกรรมจะทาทั้งปี เฉลี่ยให้ได้ทุกเดื อน จะเป็ นเดื อนละ 2-3 ครั้ง แต่ก็จะทาให้ได้ทุกเดือน และจะ
กระจายให้ได้ท้ งั สองฝ่ าย ทั้งฝ่ ายฟื้ นบ้านย่านเวียง ฝ่ ายที่คนอื่นเข้ามาจัด เป็ นฝ่ ายที่เราจัดเอง หรื อที่เราจัด
ร่ วมกับคนอื่นๆ ที่นี่ไม่มีฝ่ายเฉพาะที่เป็ นฝ่ ายอาร์ ท ฝ่ ายกราฟฟิ ก แต่เจ้าหน้าที่จะทาเองทั้งหมด อาจจะให้
คนที่มีความรู ้ในเรื่ องต่างๆ มาช่ วยในเรื่ องนั้นๆ ตอนนี้ ท้ งั หมด มีเจ้าหน้าที่รวมผูน้ าชมด้วย ประมาณ 50
กว่าคน ดูแลทั้งสามตึก นาชมตึกละ 10 กว่าคน นอกนั้นจะเป็ นช่าง ประมาณ 8-9 คนดูแลทั้งสามตึก
รายได้ที่เข้ามาสนับสนุ นจากภาครัฐ จะเป็ นเทศบัญญัติงบประมาณ ก็จะขึ้นอยูก่ บั ที่เราตั้งขอไป
แต่ละครั้ง ของปี นี้ ประมาณ 7-8 ล้านบาท ที่รวมค่าไฟฟ้ าแล้ว ซึ่ งค่าไฟฟ้ า จานวน 2 ล้าน ที่เหลื อก็จะ
เป็ นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นเงินเดือน ความจริ งแล้วถือเป็ นการใช้เงินที่นอ้ ยต่อปี ถ้าเทียบกับมิว
เซียมสยาม หรื อมิวเซียมนิทรรศน์รัตนโกสิ นทร์ เพราะเราทาเอง
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15. การบารุ งดูแลรักษา
มีฝ่ายช่าง ที่รวมคนดูแลเรื่ องงานนิ ทรรศการ 1 คน นอกนั้นก็จะดูแลเรื่ องโครงสร้าง งานอาคาร
งานซ่ อมบ ารุ ง และงานไฟ ที่ เป็ นงานหนัก เพราะรวมไฟ แอร์ เทคโนโลยี วีดี ทศั น์ โปรเจคเตอร์
จานวน 2-3 คน ส่ วนงานแม่บา้ นจะมีประมาณ 3 คน / ตึก
16. ทิศทางในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
การสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร จะมากับกิจกรรมที่เราทา มากับการสร้างตัวเองของเรา ไม่ได้
ตั้งใจสื่ อสารว่าเราจะเป็ นแบบนี้ ทาให้ออกมาเป็ นวิธีการของเราเอง ไม่ได้สร้างประเด็นขายเหมือนนัก
โฆษณา วิธีการที่ทา เราจะบอกข่าวไปตามกิจกรรมที่จะทา
17. การบริ หารพิพิธภัณฑ์เอกชนให้ประสบความสาเร็ จ
จากการที่ไปดูงานพิพิธภัณฑ์ของอเมริ กามา กว่า 40 พิพิธภัณฑ์ มีนอ้ ยมากที่จะได้กาไร ยกเว้น
ที่เขามีระบบระดมทุน ซึ่ งจะช่วยให้เขาอยูไ่ ด้ ในเมืองนอกนั้น ระบบระดมทุนจะช่วยให้อยูไ่ ด้
กรณี ที่เป็ นของเอกชน ในส่ วนของโครงเนื้ อหา รู ้ สึกว่ามันอยู่ที่ความเป็ นตระกูล ถ้าเป็ นเรื่ อง
ของสังคมเชิ งตระกูล ขึ้นอยู่กบั ว่าตระกูลนั้นมีบทบาทกับสังคมในรู ปแบบไหน มันถึ งจะสร้ าง point
ขึ้นมาได้ ถ้า point นั้นสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง ก็สร้ างประเด็นใหญ่ข้ ึนมาได้อีก ประเด็น
ความสาคัญของระบบย่าน การสร้างย่านขึ้นมา และย่านนั้นๆ มีผลต่อเมืองอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลง
มาอย่างไร ซึ่ งแบบนี้ น่าจะมีน้ าหนักในการจูงใจทาให้คนเข้าไปเดินมากกว่าการนาเสนอว่า ลูกหลาน
เป็ นใคร เป็ นมาอย่างไร มาอยูใ่ นเชียงใหม่ได้อย่างไร แต่ไม่ได้เสนอในมิติที่เชื่ อมโยงกับเรื่ องของเมือง
ซึ่ งถ้า เป็ นต่ า งประเทศนั้น ส่ วนที่ เป็ นส่ วนบุ ค คล ก็ จะรู ้ ว่าเขามี ค วามส าคัญ กับ เมื องอย่างไร เป็ น
นักหนังสื อพิมพ์คนแรก มีบทบาทต่อหนังสื อพิมพ์ของเมืองอย่างไร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ในช่ วงไหน หากมี ค วามส าคัญ ในเรื่ องไหน ก็ ส ามารถดึ งออกมาเรื่ องหนึ่ งได้เลย เช่ น เป็ นผูส้ ร้ าง
ตลาดวโรรส เป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้ างมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ซึ่ งจะมี point ที่ตอ้ งดึ งออกมาเป็ นจุดเด่น การชู
เรื่ องบุคคลขึ้นมาเป็ นประเด็นสาคัญนั้น มันไม่สื่อสารถึงเรื่ องที่ทา แต่ถา้ หากชู เรื่ องที่ทาขึ้นมา มันจะ
สื่ อสารถึ งบุ คคลที่ทาขึ้นมาเอง เพราะคนจะสนใจว่าบุ คคลนั้นคือใคร ฉะนั้น ห้องที่จะแสดงควรจะ
เน้นผลงานที่ทาออกมา
นอกจากการระดมทุนแล้ว การแบ่งรายได้ส่วนอื่นๆ ก็จะเป็ นพื้นที่การค้า พื้นที่ของที่ระลึก จะ
ใช้ได้กบั เอกชน แต่ถา้ เป็ นของรัฐบาลจะไม่ประสบความสาเร็ จ เพราะของรัฐบาลที่เป็ นระบบการทา
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จะเป็ นการให้เช่ าพื้ นที่ ซึ่ งไม่ได้เยอะมากมาย รวมถึ งระบบมูลนิ ธิ หรื อระบบที่ ไม่ ใช่ ส่วนราชการ
สามารถทาได้ เรื่ องของพื้นที่การค้า พื้นที่จดั ประโยชน์น้ นั จะเป็ นหลักของพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศที่
ให้ความสาคัญ
รู ปแบบในการจัดสัมมนาที่เป็ นการยกระดับ น่าจะเป็ นแบบเฉพาะทาง เช่นพิพิธภัณฑ์ที่เคยพบ
มาว่าประสบความสาเร็ จทางธุ รกิจ แต่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่ องกาไรต้นทุน คือ พิพิธภัณฑ์วฒั นธรรมดอกไม้
ที่กรุ งเทพฯ มีการทาเรื่ องร้านชา การจัดอบรมเรื่ องการทาดอกไม้ นิ ทรรศการจัดได้เรี ยบง่ายมาก แต่
สามารถสื่ อสารได้ถึงเจตจานงของคนจัด ใช้ของไม่แพง มีการลงทุนกับบ้านเยอะ ลงทุนกับสวน การ
จัดไม่มีความซับซ้อนเลย แต่มีการสื่ อสารถึงความใฝ่ ฝัน และความต้องการของเขา แสดงถึงเรื่ องราวที่
ต้องการจะบอกได้หมด ซึ่ งเก็บค่าเข้าชม 150 บาท มีท้ งั คนไทย และนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชม ซึ่ งเก็บ
แพงกว่าที่นี่ ก็มีคนไป แต่ของเรายังถูกต่อรองราคาอยู่ โดยอ้างสิ ทธิ ต่างๆ หากจะทาพิพิธภัณฑ์ส่วน
บุคคล ถือว่าที่นี่เป็ นต้นแบบในการทาที่ดี
พิพิ ธภัณฑ์ส่วนบุ คคล คิ ดว่าผูเ้ ข้าชมไม่ได้คาดหวังเหมื อนพิ พิธภัณฑ์ของรัฐ ซึ่ งแตกต่างกัน
หลายๆ ที่ ที่พบเห็ นมา มักจะไม่เน้นเรื่ องสื่ อจัดแสดง แต่การเข้าถึ งพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล จะอยากรู ้
เรื่ องของแรงบันดาลใจ ผลงานของบุ คคล เช่ น นักหนังสื อพิมพ์ของโอเรกอน ก็จะพูดถึ งการสร้ าง
หนัง สื อ พิ ม พ์ข้ ึ น มา บทบาทของหนัง สื อ พิ ม พ์ ซึ่ งกล่ าวถึ ง ไม่ กี่ อ ย่าง แต่ สิ่ ที่ น าเสนอจะเป็ นพวก
ห้องครัว ห้องน้ าส่ วนตัวของบุคคล ซึ่ งคนเข้าชมก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็ นอะไรที่มีความอลังการ
แต่สิ่งที่ควรทาหน้าที่ส่วนหนึ่ งในแง่ของตระกูลอยากทานั้น เขาคงอยากได้เกียรติยศนั้นไว้กบั ตระกูล
เจ้าของคงอยากได้สิ่งนั้น แต่สิ่งที่คนอื่นควรจะได้ คือ การรู ้ สึกถึ งเกี ยรติของตระกูลนั้น ควรเป็ นแรง
บันดาลใจให้คนรุ่ นปั จจุบนั ได้รับรู ้ถึงความรู ้สึกว่าตนเองทาอะไรที่ดีทิง้ ไว้ได้ มนุ ษย์สามารถทาดีได้ มี
ผลต่ออะไรหลายๆ อย่างได้
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สถานที่ : มิวเซียมสยาม (Museum Siam)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : มล.อรอาไพ พนานุรัตน์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรกายภาพอาวุโส
ปัจจุบนั รักษาการหัวหน้าฝ่ ายมิวเซียมสยาม
1. ความเป็ นมาของการก่อตั้งมิวเซี ยมสยาม
ก่อนที่อาคารหลังนี้ จะกลายมาเป็ นมิวเซี ยมสยาม กระทรวงพาณิ ชย์สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่
6 ตอนนี้มีอายุเกือบ 100 ปี เป็ นสไตล์ อิตาเลี่ยนเรเนซองส์ กระทรวงพาณิ ชย์ก็ใช้งานมาจนกระทัง่ ถึงปี
2546 และคืนพื้นที่ใช้กบั ธนารักษ์ พื้นที่ตรงนี้ จึงอยูใ่ นความดูแลของกรมธนารักษ์ มีการอนุรักษ์อาคาร
ซึ่ งตึกนี้ ข้ ึนทะเบียนเป็ นโบราณสถาน จริ งๆแล้วขึ้นทะเบียนทั้งหมด ของพื้นที่ 7 ไร่ รวมทั้งส่ วนต่างๆ
ด้วย ตัดส่ วนที่ไม่ใช่การอนุ รักษ์ออกไป เพราะเดิมเป็ นออฟฟิ ศเก่า ก็ตอ้ งรื้ อถอนออกไป และต้องซ่อม
พื้น ซ่ อมประตูให้อยู่ในสภาพที่ ใกล้เคี ยงของเดิ มมากที่ สุด พอมาปรับ เป็ นพิพิ ธภัณฑ์ ก็ตอ้ งมี ส่ วน
ให้บริ การ เช่น ห้องน้ า ลิฟต์ และส่ งแบบให้กรมศิลปากร และเสนอว่าสวนนี้ เป็ นความจาเป็ นต่อผูเ้ ข้า
เยีย่ มชม ซึ่ งการปรับปรุ งตัวอาคารจะอยูภ่ ายใต้การดูแลของกรมศิลปากร
มีกลุ่มนักวิชาการที่มองเห็ นว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีความจากัดในเรื่ องของรู ปแบบ เพระ
สมัย ก่ อนมี แต่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ถานแห่ งชาติ และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วดั ซึ่ งเป็ นการรวบรวมข้าวของ ซึ่ งไม่ มี
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรี ยนรู ้เหมือนกับต่างประเทศ พอดี ตรงกับนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้นที่สนับสนุ น
เรื่ องการศึกษา จึงจัดตั้งเป็ นสถานการณ์ เรี ยนรู ้ แห่ งชาติข้ ึน พอเรามีหน้าที่ ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์เพื่อ
การเรี ยนรู ้สาหรับเยาวชน จาเป็ นต้องมีตน้ แบบ เพราะฉะนั้นมิวเซี ยมสยามจึงเป็ นเหมือน Prototype ว่า
จะท ายังไงให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ เพื่อเยาวชน โจทย์น้ ี จึงจาเป็ นต้องมี คาตอบว่าจะท ายังไงและมี วิธีการ
อย่างไรให้เด็กเข้ามาเรี ยนรู ้ในพิพิธภัณฑ์ จึงเกิดเป็ นมิวเซี ยมสยามขึ้นมา พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ มีคานิ ยามว่า
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับเยาวชนโดยเฉพาะ จึงส่ งผลให้รูปแบบและเนื้อหาในการจัดแสดงเน้นที่เยาวชน
2. วิธีในการรวบรวมวัตถุในการจัดแสดง
ไม่ได้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นคอลเล็คชัน่ เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เรื่ องที่เราเลื อกเป็ น prototype คือ
เรื่ องประวัติศาสตร์สังคม อะไรคือไทยแท้ เป็ นนิทรรศการที่ให้คนเข้ามาเพื่อทาความเข้าใจคาถามนี้
3. เนื้อหาที่นาเสนอ
บทที่ จะนาเสนอคื ออะไร นักวิชาการเขาถามมา เราก็ต้ งั คาถามว่า ไทยแท้เป็ นอย่างไร จึงใช้วิธี
ย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนเป็ นอย่างไร ห้องก็มีจากัดเราจึงเล่าเรื่ องแบบยาวมากไม่ได้ จึงเล่าเฉพาะจุดสาคัญ
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4. รู ปแบบในการจัดแสดง
เมื่ อ 5 ปี ที่ แ ล้ ว กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ เยาวชน ส่ ว นหนึ่ งที่ จ ะท าให้ เยาวชนสนใจ คื อ การน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่ วย ใช้เกมส์ ใช้วีดีโอ และสื่ อที่มีการโต้ตอบได้ ไม่ได้หมายความว่าพูดคุ ยได้ แต่
หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนดูกบั นิ ทรรศการ เพราะฉะนั้น Text ก็เป็ นส่ วนหนึ่ ง และถามว่า
จะอยูใ่ นรู ปอะไร ซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปของวีดีโอ อาจจะอยูใ่ นรู ปของเกมส์
5. พันธกิจที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่น
เรามี พ นั ธกิ จของสถาบันที่ ไม่ใช่ ของมิ วเซี ยมสยาม คื อ การส่ งเสริ มความรู ้ พิ พิธภัณฑ์ให้กบั
บุคคลภายนอก โดยผ่านสื่ อต่างๆ ของสถาบัน มิวเซี ยมสยามก็เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างพิพิธภัณฑ์
6. เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์น้ ี
สถานที่ มีสถานที่ที่สวยงาม และรู ปแบบในการนาเสนอ ไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์ในสมัยก่อน
แต่ปัจจุบนั ก็มีพิพิธภัณฑ์แบบนี้มากขึ้นแล้ว
7. การบริ หารหรื อโครงสร้างองค์กร
มิ วเซี ยมสยามเป็ นส่ วนหนึ่ งสถาบันการเรี ยนรู ้ แห่ งชาติ การบริ หารจะขึ้ นอยู่ก ับ สถาบัน ซึ่ ง
สถาบันก็เหมือนกับหน่วยงานทัว่ ๆ ไป ซึ่ งประกอบไปด้วย
1. บัญชี การเงิน
2. การสื่ อสารและการตลาด การประชาสัมพันธ์
3. สานักงานผูอ้ านวยการ ดูเรื่ องแผน
4. ฝ่ ายวิชาการ ดูแลเรื่ องงานด้านวิชากร เนื้ อหา
5. เครื อข่าย ซึ่ งเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในประเทศไทย
6. งานบริ หารพื้นที่ ซ่อมแซมดูแลเรื่ องพื้นที่ในการดาเนินกิจกรรม
7. ฝ่ ายมิวเซียมสยาม การต้อนรับ การให้บริ การ
8. การสารวจผูเ้ ข้าชม
เราจะต้องใช้ขอ้ มูลในการจัดนิ ทรรศการเรื่ องใหม่ ก็จะต้องสารวจว่ามีเรื่ องใดที่เป็ นกระแสอยู่
ในตอนนี้ อีกทั้งต้องหาวิธีวา่ จะดึงดูดคนกลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างไร
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9. การดูแลบุคลาการ และความปลอดภัยของสถานที่
ว่าจ้าง รปภ. และดูแลตลอด 24 ขัว่ โมง ติดตั้งกล้องวงจารปิ ด ทั้งพิฃ้ืนที่ภายนอก และภายใน
มีระบบ Smoke detector
10. แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์ในอนาคต
รู ปแบบการจัดการก็มีการพัฒนาไปเรื่ อยๆ เนื้ อหาก็จะมีการปรับให้เข้ากับปั ญหาที่เกิดขึ้น หรื อ
ถ้ามีงบประมาณมากพอ อาจจะขยายองค์ความรู ้ ออกไป หรื อเป็ นการร่ วมมื อกับหน่ วยงานอื่นๆ ให้
ขยายความคิดเรื่ องของ discovery museum ออกไป
11. มีแผนที่จะทาเป็ นพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นหรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั หน่วยงานในท้องถิ่น เรามีโปรเจคหนึ่ งเมื่อปี ที่แล้ว คือคัดเลือกพิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่นเพื่อ
ช่ วยเขาปรั บ ปรุ ง ที่ เสร็ จไปแล้ว คื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แมลงสยาม ที่ เชี ย งใหม่ ปรั บ ปรุ ง ทั้ง หมดของตัว
พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ไทยหัวที่ภูเก็ต ปรับปรุ ง 2 ห้อง คือช่วยแนวความคิดว่าถ้าเรื่ องเป็ นแบบนี้จะ
ท าอย่า งไรให้ นิ ท รรศการดู น่ า สนใจ อัน ที่ ส าม คื อ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ซั บ จ าปา ท าใหม่ ท้ ัง พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
พิพิธภัณฑ์แมลงกับพิพิธภัณฑ์ไทยหัวเป็ นของเอกชน แต่พิพิธภัณฑ์ซบั จาปาเป็ นของ อบต.
12. สถาบันได้เข้าไปช่วยเหลือด้านงบประมาณให้กบั พิพิธภัณฑ์เอกชนหรื อไม่
กับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เอกชนแล้ ว ความร่ ว มมื อ ยัง คงเป็ นแค่ ก ารแลกเปลี่ ย นความรู ้ ก ับ เรื่ อ งชุ ด
นิ ทรรศการกันมากกว่า ล่าสุ ดได้แลกเปลี่ ยนกับพิพิธภัณฑ์เครื่ องถ้วยของ ม.กรุ งเทพ โดยเราเอาชุ ด
นิ ทรรศการของเขามาแสดง เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั ว่าของดีๆ หรื อพิพิธภัณฑ์ดีๆ นั้นมีอยูท่ ี่ไหน
หรื อเรี ยกว่าเป็ นการประชาสั ม พันธ์ ถ้าพิ พิ ธภัณ ฑ์ เอกชนทัว่ ไปมี ส ถานที่ หรื อวัตถุ ที่ พ ร้ อมอยู่แล้ว
สามารถมาขอคาปรึ กษาได้จากสถาบันได้เลย เพราะคิดว่าถ้าเราพร้ อมและมีคนมากพอ อาจจะลงไป
ช่ ว ยในเรื่ อ งการบริ ห ารจัด การ ระยะเวลาในการไปช่ ว ยจัด การพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก็ ไ ม่ น านมาก เพราะ
พิพิธภัณฑ์ไทยหัวกับพิพิธภัณฑ์แมลงสยามใช้ระยะเวลา 6 เดือน ขึ้นอยูก่ บั งบประมาณ เพราะต้องใช้
งบประมาณให้อยูต่ ามระยะเวลาที่เรากาหนด โดยทางพิพิธภัณฑ์เอกชนนาข้อมูลมาให้สถาบันช่วยใน
การจัดแสดงการนาเสนอว่าจะจัดห้องอย่างไร นาเสนอเรื่ องอะไร เช่น พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม เขาจะมี
อะไรจะจัดแสดง มีพ้นื ที่อย่าไร และควรจะจัดอย่างไร
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13. ถ้าต้องการจัดทาพิพิธภัณฑ์ของครอบครัว โดยนาเสนอเรื่ องราวที่มีส่วนเกี่ยวกับสังคมในยุคสมัย
หนึ่ง ควรจะเริ่ มต้นอย่างไรบ้าง
เริ่ มต้นต้องรวบรวมข้อมูล เช่ น เริ่ มเข้ามาอยูเ่ ชี ยงใหม่เมื่อไหร่ สิ่ งที่ได้จากการบันทึกเวลาคือการ
เทียบเคียงประวัติศาสตร์ กบั สิ่ งรอบข้าง เราก็จะมองเห็นภาพว่าตอนนั้น เวลานั้นเป็ นอย่างไร สามารถเอา
มาเป็ นเนื้ อหา ข้อมู ล หรื อ story ของนิ ท รรศการ พอได้ข ้อมู ลดิ บ แล้ว จะต้องมาจับ เนื้ อหาว่าจะท า
นิ ทรรศการเป็ นเรื่ องอะไร เพื่อแสดงถึ งอะไร เช่น อยากให้ดูวิถีชิวิตคนจีนในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยผ่าน
ตัวละครต่ างๆ ก็ จะได้ฉาก คื อ ฉากการกิ นอยู่ข้ นั ตอนต่ อไปก็ มี คนที่ เขามาเกี่ ยวข้อง จัดจ้างคนที่ มา
ออกแบบนิทรรศการ จ้างคนที่มีบทนิทรรศการอยูใ่ นตัว ให้ขอ้ ความกระชับ สั้น เข้าใจง่าย
14. ปัจจุบนั มีบริ ษทั ที่รับออกแบบพิพิธภัณฑ์หรื อไม่
มี บริ ษทั ใหญ่ เช่น ปิ คโก้(Pico)’ Index Creative’ แปลน โมทิฟ , รักลูก ที่ทาพิพิธภัณฑ์ที่วดั ไตร
มิตร, ไรท์แมน นิทรรศรัตนโกสิ นทร์ บริ ษทั พวกนี้จะดีไซน์ครบวงจร สาหรับที่นี่จะจ้างปิ คโก้เป็ นคน
สร้าง แต่เราเป็ นคนเขียน Storyboard แต่ถา้ ไม่มีคนเขียน Storyboard สามารถจ้างบริ ษทั พวกนี้ ได้ เขา
จะออกแบบตามเนื้อหาที่เรามี หลังจากส่ วนออกแบบ การบริ หารเราต้องทาเอง
15. หลังจากที่จา้ งนักดีไซน์แล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องทาอย่างไร
จะขึ้นอยู่ในช่ วงดี ไซน์ พอเริ่ มลงตัวแล้ว จะต้องดูในส่ วนของการบริ หาร เราจะบริ หารจัดการ
อย่างไร มีการเก็บเงินไหม ส่ วนบริ การอะไร ห้องน้ า ร้านขายของ ทางเข้าออก บันไดหนี ไฟ เจ้าหน้าที่
ในการให้ขอ้ มูล เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สาหรับการนาชม จะต้องพิจารณาว่านาชมอย่างไร
เช่ น ใช้ค นน าชม หรื อใช้ Audio Guide หรื อมี คนใช้ Smart phone เยอะ อาจจะต้องจ้างคนเขี ยนแอ
พขึ้นมา ตอนนี้ อปท.กาลังทาอยู่ เริ่ มจากอุทยานประวัติศาสตร์ ที่สุโขทัยก่อน สามารถโหลดแอพมา
เพื่อสามารถนาเที่ยวสุ โขทัย สามารถกดเพื่อรับฟังการบรรยายได้
16. การนาเสนอแบบแอพลิเคชันกับใช้วทิ ยากร วิธีไหนได้ผลมากกว่ากัน
ได้ผลคนละแบบ ใช้วทิ ยากรบรรยายสามารถใช้ได้กบั กลุ่มผูช้ มที่ไม่ใหญ่มาก แต่พอกลุ่มใหญ่
สุ ดท้ายแล้วอาจจะได้คุยกับคนแค่ไม่กี่คน แต่พอใช้แอพพลิเคชัน คนสามารถเดินดูได้ตามความพอใจ
มิวเซี ยมสยามเองมีพ้นื ที่ไม่ใหญ่ก็จริ ง แต่มีตรงนี้บา้ ง ตรงนั้นบ้าง
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17. หลังจากมีการวางแผนเรื่ องโครงสร้างองค์กรแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องวางแผนอย่างไร
ต้องวางแผนเรื่ องงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้/ปี และวางแผนเรื่ องของการ maintenance ว่า
ไม่มีอะไรอยูไ่ ด้ไปตลอด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย เช่น แอร์ โปรเจคเตอร์ ฯลฯ
คือการเตรี ยมความพร้อมในเรื่ องของการบารุ งรักษา
18. นิทรรศการอยูใ่ นส่ วนเดียวกันกับการตลาดด้วยหรื อไม่
เราจะมีนิทรรศการที่เรี ยกว่านิทรรศการชัว่ คราวหรื อนิ ทรรศการหมุนเวียน 1 ปี จะมีอย่างน้อย 23 เรื่ อง เพื่อให้เกิด Movement ภายในพิพิธภัณฑ์ และจะมีกิจกรรมที่จดั เป็ นรายเดือน อาจจะมีกิจกรรม
ใหญ่ ปี หนึ่ง 2 ครั้ง หรื อ 1 ครั้งเดียว ตรงนี้ก็ตอ้ งเป็ นการวางแผน
19. มี ค วามเป็ นไปได้ม ากน้ อ ยแค่ ไ หนที่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เอกชน จะด าเนิ น ไปได้โ ดยไม่ มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
งบประมาณ เพราะเอกชนไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐ
อยู่ ไ ด้ จะต้ อ งหาวิ ธี ก ารในการโฆษณา เช่ น Siam ocean world มี ก ารเก็ บ ค่ า บั ต ร มี ก าร
ประชาสั ม พันธ์ สร้ างกิ จกรรมเพื่ อให้คนมาร่ วม อาจจะไปทาพันธมิ ตรกับ AIS เช่ น ลู กค้า AIS ได้
ส่ วนลดเป็ นพิเศษ เพื่อดึงคนให้มาใช้เงิน ซึ่ งค่าบัตรจะต้องมีราคาแพงมาก
20. มิวเซียมสยามมีการให้หลักการอย่างไร ในการกาหนดราคาบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์
มี ก ารส ารวจว่ า ควรจะตั้ง ราคาบัต รไว้ที่ เท่ า ไหร่ เพราะราคาบัต รคงไม่ ส ามารถทดแทน
งบประมาณด้วย เพราะถ้าเอามาทดแทนงบประมาณคงต้องมีราคาเป็ นพัน
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สถานที่ : มิวเซียมสยาม (Museum Siam)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล : คุณยุวเนตร ประทุมทา นักจัดการความรู้อาวุโสฝ่ ายสื่ อสารและการตลาด
1. การตลาดและประชาสัมพันธ์ในการส่ งเสริ มการสร้างรายได้ให้แก่พิพิธภัณฑ์
หลัก ๆ ของฝ่ ายนี้ จะมี อ ยู่ 2 ส่ ว นงาน คื อ งานประชาสั ม พัน ธ์ และงานพัฒ นาธุ ร กิ จ และ
การตลาด ในส่ วนของฝ่ ายประชาสัมพันธ์ จะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตวั ภาพลักษณ์ขององค์กร ไปยัง
สื่ อต่างๆ ที่เรามี ทั้ง PR Partner ซึ่งเรามี Partner ที่เป็ นนิ ตยสาร สื่ อสิ่ งพิมพ์ และเว็บไซต์ และในปี นี้เรา
มี Partner ที่ เราเชิ ญ สื่ อมาเองในงานวัน แถลงข่ าว เพราะที่ ผ่านมา จะเป็ นลัก ษณะของการจ้าง PR
Organizer เป็ นส่ วนใหญ่ วิธีการประชาสัมพันธ์ ขององค์กร ก็จะผ่านสื่ อที่ เรามี ที่ ไม่ได้เสี ยค่าใช้จ่าย
หรื อเป็ นสื่ อฟรี เนื่ องจากว่าเราเป็ นองค์ก ารมหาชน อยู่ภายใต้ส านัก บริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น สื่ อทีเรามีความสัมพันธ์ดว้ ย ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นสื่ อที่เป็ นของภาครัฐ
หรื อเป็ นสื่ อ ของเอกชนก็ ต าม ทางเราก็ จะขอความอนุ เคราะห์ หรื อ ความร่ วมมื อประชาสั ม พัน ธ์
มากกว่า แม้กระทัง่ พวกรายการที วี ก็จะอนุ ญาตให้เข้ามาถ่ ายทาได้ ถ้าเป็ นลักษณะของเนื้ อหา หรื อ
Concept ทีมีความเป็ นไทย นัน่ คือตรงกับภารกิจของเรา โดยส่ วนใหญ่ก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไร
ส่ วนงานพัฒนาธุ รกิจและการตลาด ซึ่ งเป็ นงานก่อให้เกิดรายได้ ฉะนั้น การหารายได้ท้ งั หมดจะ
เป็ นหน้าที่ ของเรา ตั้งแต่การเก็บค่าบัตรเข้าชม และก็มีงานพัฒนาในส่ วนของร้ านค้าพิพิธภัณฑ์ และ
ร้านอาหารในพิพิธภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ทารายได้ให้เรา และเราตั้งอยูใ่ นทาเลทองของเกาะรัตนโกสิ นทร์
ทาให้เรามีเนื้ อที่ในการให้ที่จอดรถ มีการเก็บค่าจอดรถ ส่ วนนี้ จะเป็ นรายได้หลักๆ ของเรา งานในส่ วน
นี้ จะเป็ นงานที่ เราต้องหาเกี่ ยวกับโครงการและธุ รกิ จใหม่ๆ ที่ ก่อให้เกิ ดรายได้ แต่ไม่ได้มุ่งหวังกาไร
เพราะภารกิจของสถาบันเป็ นภารกิจที่เป็ นสาธารณประโยชน์ เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร เหมือนกับ
พิพิธภัณฑ์ทวั่ โลก ที่ตอ้ งมีส่วนหนึ่ งที่หารายได้ ไม่ว่าจะเป็ นการระดมทุน หรื อการหาสปอนเซอร์ ชิพ
โดยทางเราเคยจัดระดมทุนมา แต่ไม่ได้มีจานวนมากมาย จะเป็ นการอาศัย Connection และเชิ ญบรรดา
หน่วยงานเอกชน บริ ษทั เอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล เหมือนมีงานปาร์ ต้ ีเลี้ยงน้ าชาเล็กๆ หรื ออาจจะ
เป็ นงานกอล์ฟ ที่ ผ่านมาเราจัดได้ 2 งาน แต่เราก็ยงั ไม่ได้รายใหญ่เข้ามา ซึ่ งในส่ วนของบุคลากรที่นี่มี
จานวนน้อยมาก ภารกิจมีจานวนมาก แต่บุคลากรค่อนข้างน้อย เรายังประสบปั ญหานี้อยู่
การจัดปาร์ ต้ ีเลี้ ยงน้ าชายามบ่าย ซึ่ งทางเราก็ได้ไป deal มาหมดแล้ว และเหมื อนเป็ นการเลี้ ยง
ขอบคุณมากกว่า แต่ละหน่วยงานก็จะส่ งตัวแทนมา มีน้ าชา มีเพลงบรรเลงให้ฟัง จัดเป็ นกิจกรรมเล็กๆ
และรวมถึงงานกอล์ฟการกุศล
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ทางเราได้รับงบประมาณจากสานักงบประมาณ คือจะเป็ นงบประมาณของภาครัฐส่ วนหนึ่ ง อีก
ส่ วนหนึ่ งเราต้องใช้งบรายได้ หรื องบสะสมที่ เรามี อยู่แล้ว ที่ เป็ นการเก็บค่าเข้าชม ค่าขายสิ นค้าจาก
ร้านขายของที่ระลึก จะถือเป็ นเงินสะสมสถาบัน ฉะนั้น จะมีงบอยู่ 2 ส่ วนด้วยกัน คืองบประมาณ และ
งบรายได้ ความจริ งแล้ว ปี หนึ่ งๆ เราได้จากภาครั ฐไม่เท่ าไหร่ ที่ เป็ นงบโครงการ ถ้าเที ยบระหว่าง
งบประมาณกับรายได้ ก็ไม่ถึงกับเลี้ ยงตัวเองได้ งบประมาณของภาครั ฐที่ ได้มา จะเป็ นงบประมาณ
บริ หารงานโครงการ ซึ่ งไม่ได้เกี่ยวกับงบ operation ไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่ วนของบุคลากร ส่ วนงบ
รายได้ ปี หนึ่งๆ ได้ประมาณ 7 ล้านบาท ที่เราหามาได้ เป็ นเงินสะสมไปเรื่ อยๆ
2. นโยบายทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
ทางเราไม่ได้มีการทาการตลาดเชิ งรุ ก ถึ งขั้นที่ มีการเชิ ญนักท่องเที่ ยวเข้ามา หรื อการติดต่อกับ
บริ ษ ัท ทัวร์ แต่ ท างเราตอนนี้ เหมื อนเป็ นเชิ งรั ก ษ์อยู่ เนื่ องจากบุ คลากรไม่ เพี ยงพอ ไม่ ได้เน้น แบบ
commercial ฉะนั้น เท่าที่มีอยูเ่ ราก็รองรับตามศักยภาพ ปี หนึ่งๆ ที่เรามีประมาณ 1 แสนคน แต่ตอนนี้ เรา
มีอุปสรรคทางด้านการก่อสร้ างรถไฟฟ้ าใต้ดิน ทาให้ผเู ้ ข้าชมของเรามีปริ มาณลดลง ประกอบกับอายุ
การเกิดของมิวเซี ยมสยาม ซึ่ งปี นี้ เข้าสู่ ปีที่ 5 แล้ว จึงจะต้องมีการปรับปรุ ง renovate ทั้งตัวชุดนิ ทรรศการ
และอาคารแสดงนิ ทรรศการ รวมถึ งเครื่ องมื อ อุปกรณ์ ต่างๆ ก็จะพังไป เพราะเราเป็ นพิพิ ธภัณฑ์การ
เรี ยนรู้ที่มีสื่อ Interactive media มีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูช้ ม ดังนั้น กลุ่มเป้ าหมายของเรา จะเป็ นเด็กประถม
ซึ่ งเด็กที่มาก็จะเล่นของต่างๆ ทาให้พงั ไปบ้าง ก็ตอ้ งถึ งเวลาซ่ อมแซม เราจึงไม่ได้ทาการตลาดแบบเชิ ง
รุ ก เพื่อที่ จะนาคนเข้ามา พอเราเป็ นพิ พิ ธภัณฑ์การเรี ยนรู ้ เราก็มี เครื อข่ายของพิ พิ ธภัณฑ์ ทั้งท้องถิ่ น
เครื อข่ายโรงเรี ยน สถาบันการศึกษา ในปี หนึ่ งๆ เราก็ได้รับการติดต่อจากโรงเรี ยน เพื่อมาเข้าชม เป็ น
องค์กร เป็ นหน่วยงาน และมีส่วนผูช้ มเป้ าหมายที่เป็ น walk in เข้ามาทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
ส่ วนหนึ่งด้วยความที่เราเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง เป็ นลักษณะของการเข้ามา
ค้นพบตัวตนด้วยวิถีชีวติ ของคนไทย เมื่อเราเข้ามาแล้ว สามารถทราบได้วา่ เราเป็ นคนไทย แล้วคนไทย
จริ งๆ มาจากไหน มีการอพยพมากันอย่างไร เป็ นการเข้ามาค้นพบตัวตนวิถีชีวิตของความเป็ นไทย
เน้นความเป็ นไทย นอกจากนิทรรศการถาวร ที่ชื่อชุด “เรี ยงความประเทศไทย” เรายังมีชุดนิทรรศการ
ชัว่ คราว หมุนเวียน สลับกับไปเรื่ อยๆ และมีกิจกรรมเสริ มในทุกเสาร์ – อาทิตย์ ตามเทศกาล หรื อวาระ
วันสาคัญต่างๆ รวมถึ งรู ปแบบกิ จกรรมใหม่ๆ ที่เราจะรอคนเข้ามาเรื่ อยๆ เช่นในปี นี้ ที่ผา่ นมา เราก็ทา
เซอร์ วิสอันใหม่ข้ ึนมา ที่ชื่อว่า วิลล์พาส (ไม่แน่ใจ) ซึ่ งฝ่ ายพัฒนนาธุ รกิจเป็ นผูท้ าโปรเจค คือเป็ นการ
co-promotion ร่ วมกับ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ และแหล่ งท่ องเที่ ย วในเกาะนี้ คื อ นิ ท รรศรั ตนโกสิ นทร์ มี โลหะ
ปราสาท นาฏลดา และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เราจัดรู ปแบบคือ ตัว๋ เดียว เที่ยวได้ 4 ที่
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โดยมีรถตุ๊กตุ๊กให้บริ การ เนื่ องจากเราเล็งเห็ นว่า ในเกาะรัตนโกสิ นทร์ ไม่ค่อยมีที่จอดรถ ฝ่ ายพัฒนา
ธุ รกิจจึงได้คิดโปรดักใหม่เสริ มขึ้นมา ที่จะรอคนเข้ามา เพราะเรามีอุปสรรคในเรื่ องของทาเลที่ต้ งั ที่มี
การก่อสร้าง คนเข้ามาไม่สะดวก จึงมีรถรับส่ งให้ เพิ่งพบโปรเจคไป ถือว่าได้รับผลเป็ นที่นาพอใจ
3. การจัดการการหารายได้ของร้านค้าพิพิธภัณฑ์
สิ นค้าในร้ าน จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ สิ นค้าตราสัญลักษณ์ และสิ นค้าฝากขาย โดยสิ นค้าทั้ง 2
ประเภทนี้ จะต้องเป็ นสิ นค้าที่ มีภูมิปัญญา หมายถึ งการมีที่ มาที่ ไป การมี เรื่ องราว จะต้องมี concept
ของตัวสิ นค้า ซึ่ งสิ นค้าที่เป็ นสิ นค้าตราสัญลักษณ์น้ นั ส่ วนใหญ่จะเป็ นหนังสื อ ที่ทางฝ่ ายวิชาการของ
เราเป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยงขึ้ นมา ไม่ได้มีจาหน่ าย ส่ วนสิ นค้าฝากขาย จะแล้วแต่ประเภท ซึ่ งกลุ่ มเป้ าหมาย
ร้านค้าของเราจะเป็ นกลุ่มของเด็กๆ ที่เป็ นนักเรี ยน สิ นค้าก็จะเป็ นเครื่ องเล่น ของเล่นแบบไทยๆ ส่ วน
ใหญ่จะทาจากไม้ ทางเราก็พยายามหาสิ นค้าที่มีนวัตกรรมมากขึ้นเรื่ อยๆ เราจะคานึ งถึงกลุ่มเป้ าหมาย
หลายๆ กลุ่ม แต่สินค้าที่ขายได้เรื่ อยๆ จะเป็ น collection เสื้ อยืด หมวก กระเป๋ า ส่ วนใหญ่จะเป็ นตรา
สัญลักษณ์ของเรา ที่จะไปจัดสรรหามาเอง
ในความเห็นส่ วนตัว หากพิพิธภัณฑ์ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อาจจะยังไม่สามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ ด้วยความที่ราคาค่าเข้าชม ไม่ได้สะท้อนมาจากราคาที่เป็ นจริ ง คือการตั้งราคาค่าเข้าเช้าของเรา
เดิมเราดูเทียบเคียงจากพิพิธภัณฑ์ทวั่ ไปที่ไม่ใช่ แห่ งชาติ เพราะแห่ งชาติจะถูกมาก 20-30 บาท โดยเราดู
จากที่ อื่นแล้วก็ นาเสนอไป แต่ก็ ยงั ถู กมาก ซึ่ ง 16.00 น. ก็ ฟรี แล้ว คื อถ้าจะให้เลี้ ยงตัวเองได้ จะต้อง
commercial มากกว่านี้ ทุกอย่างต้องมีการเก็บเงิน ถ้าแบบนั้นจะอยูไ่ ด้ แต่ ณ ปั จจุบนั ยังไม่สามารถทาได้
4. กลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์สาหรับพิพิธภัณฑ์เอกชน
มี ค วามเห็ น ว่า ควรจะต้องท าการตลาดเชิ งรุ ก แล้วหากิ จกรรม การแสดง หรื อการละเล่ น ที่
แปลกใหม่เข้ามาเป็ นตัวสร้างสี สัน ไม่ใช่แค่นิทรรศการถาวร ที่ไม่ได้มีการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงใดๆ
จะต้องมี movement ตลอดเวลา น่าจะทาให้อยูไ่ ด้
สาหรับราคาค่าเข้าชม ต้องขึ้นอยูก่ บั พิพิธภัณฑ์น้ นั ๆ จัดแสดงอะไร ควรมีการเอาราคามาดูก่อน
แล้วกาหนดออกมาว่า เราต้องการกาไรได้กี่เปอร์ เซ็ นต์ ส่ วนใหญ่ เท่ าที่ ท ราบ ยังไม่ มีบ ริ ษทั ที่ ดูแล
การตลาดของพิ พิธภัณ ฑ์โดยเฉพาะ เนื่ องจากคาว่า “พิพิ ธภัณฑ์ ” ไม่ได้มุ่งหากาไร ทาให้ไม่ มีแนว
การตลาดโดยตรงเข้ามา และงานของพิพิธภัณฑ์จะเป็ นลักษณะของวิชาการ เน้นการเรี ยนรู ้ การต่อ
ยอด อาจจะไม่ได้มีความสนุก ความหวือหวามากนัก
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พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นมาจากใจรัก และเป็ นของสะสมส่ วนตัว ไม่วา่ จะ
เป็ น MOCA ของเจ้าสั วบุ ญชัย ซึ่ งคิ ดว่าคงไม่ได้มีรายได้อะไรมากมาย แต่เนื่ องจากการมี ใจรั กของ
เจ้าของเอง และการมีทุนส่ วนตัวมากกว่า ถ้าจะอยูใ่ ห้ได้ คงจะต้องมีการตลาดเชิงรุ กพอสมควร จะต้อง
มีการ co-partner ค่อนข้างมาก หรื อไม่ ก็ท าระดับ ใหญ่ ๆ ที่ นานิ ท รรศการต่างประเทศมาแสดง เช่ น
ล่าสุ ด นิ ทรรศการมัมมี่ ของบริ ติชมิ วเซี ยม ที่ องั กฤษ ได้มาแสดงที่ Art Science Museum ที่สิงคโปร์
โดยสิ งคโปร์ จะมีพิพิธภัณฑ์ 2 แบบ คือ แบบที่ดูแลบริ หารโดยรัฐ และแบบเอกชน มีเอกชนเกิดขึ้น
จานวนมาก ซึ่ ง Art Science Museum จะเก็บค่าเข้าชมที่แพง แต่จะมีนาเข้านิ ทรรศการจากต่างประเทศ
มาแสดง ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปเยอะ ให้ ม องเห็ น ว่า คุ ้ม ค่ า ที่ เข้า มาดู โดยไม่ ต้อ งบิ น ไกลไปถึ ง
ต่างประเทศ ทางทีมนิ ทรรศการของเราเองก็มุ่งหวังว่า จะมีที่ไหนมาเรี ยกเราให้ไปแสดงนิ ทรรศการที่
ต่างประเทศแบบนั้นบ้าง
การสร้ างภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ น คื อ พยายามท าให้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ จะต้องมี
จุดยืนของตนเอง ของเราจะเสนอในลักษณะของการแสดงวิถีตวั ตนความเป็ นคนไทย วิถีชีวิตของไทย
รวมถึ งสิ นค้าในร้านที่ขายของที่ระลึก ก็ตอ้ งเป็ นสิ นค้าที่แสดงถึงภูมิปัญญาที่เป็ นไทย ก็จะสอดคล้อง
กัน ส่ วนร้ านอาหารที่เข้ามาเปิ ด ก็จะต้องมีธีมของความเป็ นไทยอยู่ โดยเรามีการเปิ ดประมูลและทา
สัญญา 3 ปี ต่อครั้ง
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วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

เรื่ อง

ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้แห่งชาติ (Museum Siam)

เรี ยน ผู ้อ านวยการส านั ก งานบริ ห ารและผู ้อ านวยการสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ
(Museum Siam)
เนื่ องด้วย ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะ
และวัฒ นธรรม บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ก าลังท าการวิจยั ในหัวข้อ การศึ กษาเพื่ อ
จัดการ “บ้านตึก ” กลุ่มอาคารภายในบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อการเรี ย นรู ้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารท าวิจยั ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี จึ งขอความ
อนุเคราะห์จากท่านและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากประเด็นที่ได้แนบมาในจดหมายนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุ ญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน
2556 เวลา 14.00น. ทั้งนี้ หากขัดข้องประการใด โปรดติดต่อมายัง ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุ ติมา
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6784-7482 หรื ออีเมลล์ manaswatc@hotmail.com
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา)

นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา
โทร 08-6784-7482
อีเมลล์ manaswatc@hotmail.com
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วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

เรื่ อง

ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

เรี ยน คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุ ติมา นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะ
และวัฒ นธรรม บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ก าลังท าการวิจยั ในหัวข้อ การศึ กษาเพื่ อ
จัดการ “บ้านตึก ” กลุ่มอาคารภายในบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อการเรี ย นรู ้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารท าวิจยั ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี จึ งขอความ
อนุเคราะห์จากท่านและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากประเด็นที่ได้แนบมาในจดหมายนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุ ญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 24 กันยายน
2556 เวลา 14.00น. ทั้งนี้ หากขัดข้องประการใด โปรดติดต่อมายัง ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุ ติมา
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6784-7482 หรื ออีเมลล์ manaswatc@hotmail.com
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา)

นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา
โทร 08-6784-7482
อีเมลล์ manaswatc@hotmail.com
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วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

เรื่ อง

ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริ หารจัดการพิพิธภัณฑ์พ้นื ถิ่นล้านนา

เรี ยน คุณสุ วารี วงค์กองแก้ว ผูอ้ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุ ติมา นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการศิลปะ
และวัฒ นธรรม บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ก าลังท าการวิจยั ในหัวข้อ การศึ กษาเพื่ อ
จัดการ “บ้านตึก ” กลุ่มอาคารภายในบ้านของหลวงอนุ สารสุ นทร จังหวัดเชี ยงใหม่ ให้เป็ นอนุ สรณ์
สถานและพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เพื่ อการเรี ย นรู ้ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารท าวิจยั ส าเร็ จลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี จึ งขอความ
อนุเคราะห์จากท่านและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จากประเด็นที่ได้แนบมาในจดหมายนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิ จารณาและอนุ ญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวัน ศุกร์ ที่ 26 กันยายน
2556 เวลา 10.00น. ทั้งนี้ หากขัดข้องประการใด โปรดติดต่อมายัง ข้าพเจ้า นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุ ติมา
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6784-7482 หรื ออีเมลล์ manaswatc@hotmail.com
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา)

นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา
โทร 08-6784-7482
อีเมลล์ manaswatc@hotmail.com
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวมนัสวัฑฒก์ ชุติมา

วัน เดือน ปี เกิด

27 มกราคม พ.ศ. 2531

ประวัตกิ ารศึกษา

ปี การศึกษา 2548

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์ วิทยาลัย

ปี การศึกษา 2552

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
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จุฬาลงกรณ์

