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สถานท่ี : พิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 
ผูใ้หข้อ้มูล : คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

1. ความเป็นมาของการก่อตั้ง 

ท่ีมาของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์  มาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวว่า วงัสระ
ปทุมเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ตราบจนเสด็จสวรรคต และยงั
ไดเ้ป็นท่ีประทบัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในเวลาต่อมา  สมควรท่ีจะจดัเป็นพิพิธภณัฑ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  แสดงพระราชกรณียกิจอนัเป็นแบบอยา่งอนัดีงามของ
การด ารงชีวติท่ีอ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนหมู่มาก   

เม่ือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จมาประทบัท่ีวงัสระปทุม  ทรง
ระลึกถึงพระราชปรารภแห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จึงโปรดเกลา้ฯ ให้จดัพระต าหนกัใหญ่เป็น
พิพิธภณัฑ์สนองพระราชด าริ  และเสด็จพระราชด าเนินไปในการเปิดพิพิธภณัฑ์  เพื่อน้อมเกลา้น้อม
กระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เม่ือวนัพุธท่ี 
17 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  

2. นิยามความหมายของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี 

 พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  เป็นช่ือพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  มาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

3. พนัธกิจและวสิัยทศัน์ของพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ท่ีท าใหมี้ความแตกต่างจากพิพิธภณัฑแ์ห่งอ่ืนๆ 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่าวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งพิพิธภณัฑ์ คือ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพระ
ราชประวติั พระราชกรณียกิจ  และเป็นสถานท่ีรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกา
เจา้ทุกประเภท  นอกเหนือจากการจดัแสดงและนิทรรศการแลว้  ทางพิพิธภณัฑ์จะเนน้การอนุรักษว์ตัถุ
และเอกสารทุกช้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้เพื่อมิให้เลือนหายไปกบักาลเวลา  

4. เอกลกัษณ์ทางกายภาพของพิพิธภณัฑ์ 

 พิพิธภณัฑ์หรือพระต าหนักใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 6  
เป็นท่ีประทบัท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ทรงวางแผนผงัพระต าหนกัดว้ยพระองคเ์อง และเป็นท่ี
ประทบัสุดทา้ยตราบจนกระทัง่สวรรคต  
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5. เป้าหมายในอนาคตของพิพิธภณัฑ์ 

 พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าได้จดัตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพระราชประวติั  พระราชกรณียกิจ  รวมทั้งพระแนวพระราชด าริของสมเด็จพระพนัวสัสา
อยัยกิาเจา้  และเป็นสถานท่ีรวบรวมสารสนเทศเก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ทุกประเภทเพื่อ
มิใหเ้ลือนหายไปกบักาลเวลา และสะดวกต่อการคน้ควา้ 

6. วธีิการในการจดัรวบรวมวตัถุจดัแสดง 

 วตัถุจดัแสดงของพิพิธภณัฑ์จะเป็นส่ิงของส่วนพระองคข์องสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้  ซ่ึง
เป็นส่ิงของท่ีพบท่ีพระต าหนกัใหญ่  หรือเป็นส่ิงของท่ีมีผูทู้ลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแต่มีความเก่ียวขอ้งกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

7. การคดัเลือกเน้ือหาท่ีใชใ้นการน าเสนอ 

 พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีจดัแสดงในรูปแบบของบา้นประวติัศาสตร์ หรือ Historical House ซ่ึงเป็นการจดั
แสดงสภาพวิถีชีวติประจ าวนัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ดงันั้นส่ิงของจดัแสดงหรือห้องจดัแสดง
จะมีสภาพเหมือนเม่ือคร้ังสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้ยงัมีพระชนม์ชีพอยู ่ มีการคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยการ
สัมภาษณ์ผูท่ี้เคยอยูใ่นวงัสระปทุม  เอกสารจดหมายเหตุ และภาพถ่ายเก่าของพระต าหนกัใหญ่ในสมยันั้น  

8. การจดัการ การสงวนรักษาวตัถุจดัแสดงและตวัอาคาร 

 วตัถุพิพิธภณัฑ์ทุกช้ินจะตอ้งมีการท าทะเบียนวตัถุพิพิธภณัฑ์  เพื่อบนัทึกรายละเอียด  สภาพ  
บนัทึกภาพ และคน้ควา้หาประวติัความเป็นมาของวตัถุนั้น  และมีการจดัเก็บรักษาในสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมตามประเภทของวตัถุ และง่ายต่อการค้นหาวตัถุนั้น  วตัถุท่ีมีการเส่ือมสภาพหรือช ารุด
เสียหายจะตอ้งมีการอนุรักษซ่์อมแซมให้กลบัมามีสภาพเดิมโดยนกัอนุรักษ ์ อาคารพิพิธภณัฑ์ซ่ึงเป็น
อาคารเก่าท่ีมีการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2457 ก็จะตอ้งมีการอนุรักษ์เพื่อเสริมความแข็งแรงมัน่คง  และ
การปรับปรุงสภาพใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพิพิธภณัฑ ์

9. การรักษาความปลอดภยั 

 การรักษาความปลอดภยัของพิพิธภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
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 - การรักษาความปลอดภยัจากภยัของธรรมชาติ  เช่น ความช้ืน  กรด  ด่าง  สัตว ์ แมลง  ซ่ึงคือ
การจดัเก็บรักษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพและประเภทของวตัถุ 
 - การรักษาความปลอดภยัจากภยัของมนุษย ์ ไดแ้ก่  การติดตั้งสัญญาณกนัขโมยและกลอ้งวงจรปิด
ในหอ้งคลงัเก็บวตัถุ  หอ้งจดัแสดง  และตูจ้ดัแสดง  รวมถึงมีเจา้หนา้รักษาความปลอดภยัผลดัเวรกนัเฝ้า 

10. รูปแบบและวธีิการจดัแสดง 

 การจดัแสดงอยู่ในรูปแบบของบ้านประวติัศาสตร์ หรือ Historical House ซ่ึงจะเป็นการจดั
แสดงสภาพวิถีชีวิตประจ าวนัของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  น าชมดว้ยการใชเ้ทปบรรยายน าชม 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ไม่ก่ีแห่งของประเทศท่ีมีการใช ้เพื่อเป็นการให้ขอ้มูลผูเ้ขา้ชมท่ีถูกตอ้ง และ
รักษาบรรยากาศความเงียบสงบภายในของพิพิธภณัฑ์ 

11. บริการทางการศึกษาและสังคม 

 การบริการทางการศึกษาท่ีท าอยู่เป็นประจ าเม่ือมีผูเ้ขา้ชม คือ การบรรยายน าชมการจดัแสดง
ภายในห้องจดัแสดงต่างๆ โดยน ามาเช่ือมโยงกบัพระราชประวติั และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระ
พนัวสัสาอยัยิกาเจา้ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมฝึกอบรมการท าอาหารและงานฝีมือของไทย  การทศัน
ศึกษา และการฟังบรรยายอบรมจากวิทยากรในหัวขอ้ต่างๆ  กิจกรรมการอบรมท าอาหารและงานฝีมือ
ไดจ้ดัอย่างต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบนั  เช่น  ขนมจีนน ้ าพริก  ขา้วแช่ชาววงั  แกงจืด
ลูกรอก  ขา้วมนัส้มต าแกงไก่  แกงเน้ือพริกข้ีหนู  ทองพลุ  ขนมป้ันสิบไส้ปลา  ขนมจีบนก  ขนมจีบ
ตะแคง  ช่อม่วง  บุหลนัดั้นเมฆ  ร้อยมาลยั  กระทงใบตอง  เทียนอบ แป้งร ่ าน ้าอบไทย  ฯลฯ   

12. การก าหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการ  

เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์ตั้งอยู่ในวงัสระปทุมซ่ึงเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ดงันั้นจึงตอ้งมีการรักษาความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด  จึงมีช่วงระยะเวลาการเปิด
พิพิธภณัฑ์ให้ประชาชนทัว่ไปไดเ้ขา้ชมตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี  เวน้วนั
อาทิตย ์ ตั้งแต่เวลา  10.00 – 16.00 น.  เน่ืองจากพิพิธภณัฑ์มีขนาดเล็ก  จึงก าหนดให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ชม
เป็นรอบ รอบละ 1 ชัว่โมง 30 นาที  และใหผู้ส้นใจเขา้ชมนดัหมายล่วงหนา้ก่อน  ท่ีหมายเลขโทรศพัท ์
02-252-1965-67  ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์  ผูใ้หญ่ ท่านละ 150 บาท  นกัเรียน-นกัศึกษา  ท่านละ 50  บาท  
ค่าเขา้ชมจะพิจารณาจากความเหมาะสมระหวา่งรายรับและรายจ่ายของพิพิธภณัฑ ์ 
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13. รูปแบบของการจดับริหารองคก์รภายในพิพิธภณัฑ ์ 

 พิพิธภณัฑ์มีรูปแบบการบริหารแบบองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไร  ภายใตก้ารบริหารงานของมูลนิธิ
สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้  ดงันั้นแนวทางการด าเนินงานจะมาจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ เจา้หน้าท่ี
การปฏิบติังานของพิพิธภณัฑ์จะคดัเลือกจากผูท่ี้เรียนจบมาทางเฉพาะดา้น เช่น ภณัฑารักษจ์ะรับผูท่ี้ศึกษา
มาทางดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ และพิพิธภณัฑสถานวิทยา นกัอนุรักษ์จะรับผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้น
การอนุรักษ์วตัถุมาก่อน นกัจดหมายเหตุจะรับผูท่ี้ศึกษามาทางดา้นประวติัศาสตร์  ส่วนเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ตอ้งใช้ทกัษะการท างานเฉพาะดา้น  อาจรับท่ีจบการศึกษาในดา้นอ่ืนๆ แต่จะตอ้งเขา้รับการอบรมใน
หลักสูตรพิพิธภณัฑสถานท่ีเปิดโดยกรมศิลปากร  เช่น เจา้หน้าท่ีคลงัวตัถุได้เข้ารับการอบรมเร่ืองการ
ระบบการจดัเก็บและวสัดุท่ีใชใ้นการจดัเก็บวตัถุในคลงัท่ีเปิดอบรมโดยกรมศิลปากร เป็นตน้ 

14. การศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูเ้ขา้ชม 

 ทางพิพิธภณัฑ์มีการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมทุกคนต่อการใหบ้ริการของพิพิธภณัฑ์
ในหวัขอ้ ดงัน้ี  การจดัแสดงบนพระต าหนกัใหญ่  นิทรรศการพิเศษ การน าชม บตัรเขา้ชม วดิีทศัน์ ส่ิง
อ านวยความสะดวก  อาหารท่ีจ าหน่าย ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก  การประชาสัมพันธ์ และ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ีผูเ้ขา้ชมตอ้งการเสนอแก่พิพิธภณัฑ ์ 

15. สภาพท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์ 

 เน่ืองจากทางเขา้พิพิธภณัฑ์อยู่ไกล และตอ้งเดินผา่นท่ีท่ีไม่ใช่ของพิพิธภณัฑ์ จึงท าให้ผูเ้ขา้ชม
หาทางเขา้ไม่ได้  แต่ภายหลงัทางพิพิธภณัฑ์ได้น าป้ายบอกทาง และประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีของ
หา้งสรรพสินคา้และโรงแรมท่ีผูเ้ขา้ชมจะตอ้งเดินผา่น ใหช่้วยบอกทางแก่ผูเ้ขา้ชม 

16. การจดักิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเขา้ชม 

 ทางพิพิธภณัฑ์มีการจดัแสดงนิทรรศการพิเศษซ่ึงจะเปล่ียนหัวขอ้ทุกปีตามวาระการเฉลิมฉลอง
ในโอกาสพิ เศษต่างๆ  เช่น ใน ปี  2554 ซ่ึ งเป็นปีครบรอบ 60 ปี  พระราชพิ ธีราชาภิ เษกสมรส
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  และ 90 ปี พิธีอภิเษก
สมรสของสมเด็จพระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้ามหิดลอดุลเดช  กรมขุนสงขลานครินทร์ (ต่อมาคือสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก กบันางสาวสังวาลย ์ตะละภฏั (ต่อมาคือสมเด็จพระศรีนค



 

222 
 

รินทราบรมราชชนนี)  ซ่ึงทั้ง 2 มงคลการเกิดข้ึนท่ีวงัสระปทุม  ทางพิพิธภณัฑ์ไดจ้ดัท านิทรรศการพิเศษ  
ในหวัขอ้ “ปทุมสรัสทววิรรตมงคลสถาน”  ใหผู้ท่ี้เคยเขา้ชมพิพิธภณัฑ์แลว้ ไดก้ลบัมาเขา้ชมอีก เป็นตน้ 

17. วธีิการสร้างภาพลกัษณ์และเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นใหแ้ก่ตวัพิพิธภณัฑ ์

  พิพิธภณัฑ์มีภาพลกัษณ์ในดา้นการเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกา
เจา้ ท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์และถูกตอ้งท่ีสุด  โดยทางพิพิธภณัฑจ์ะตอ้งมีงานทางดา้นวชิาการท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

18. วธีิการประชาสัมพนัธ์พิพิธภณัฑ์ 

 พิพิธภณัฑ์ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเปิดเขา้ชม และกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์เป็นประจ า
ในหลายส่ือ เช่น  หนังสือพิมพ์ นิตยสาร-วารสาร รายการโทรทศัน์ ข่าวโทรทศัน์ เวบ็ไซต์ เฟสบุ๊ค 
เป็นตน้ รวมทั้งการจดังานแถลงข่าวกิจกรรม-นิทรรศการพิเศษ และการน าชมส่ือมวลชนสัญจร  
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สถานท่ี : พิพิธภณัฑพ์ื้นถ่ินลา้นนา 
ผูใ้หข้อ้มูล : คุณสุวารี วงคก์องแกว้ ผูอ้  านวยการหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 
 
1. ท่ีมาของการก่อตั้ง และนิยามความหมายของพิพิธภณัฑ์น้ี 

พิพิธภณัฑน้ี์ เร่ิมตั้งแต่สมยัผูว้า่ฯ ชยัยา พนูศิริวงศ ์(ผูว้า่คนน้ีเร่ิมด ารงต าแหน่ง 1 ต.ค. 2523 – 30 
ก.ย. 2530) ท่านรู้สึกว่าเมืองน้ีโตข้ึนเร่ือยๆ และศาลากลางก็แน่นข้ึนเร่ือยๆ จึงคิดว่าศาลากลางไม่
จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นเมืองเก่า จึงเกิดการยา้ยศาลากลางไปยงัท่ีแห่งใหม่ พอเร่ิมมีการวางแผนการยา้ย มีการ
ของบประมาณการยา้ย จึงไดมี้การประชุมหารือกนักบัคนจ านวนมากในเวลานั้น ตั้งแต่รุ่นคุณทิว วิชยั
ขัดขา หารือกันว่าเม่ือมีการย้ายแล้ว ศาลากลางเก่าจะเป็นอะไร และได้มีข้อเสนอจากนักคิด
ผูท้รงคุณวฒิุเก่าของเมืองในเวลานั้นวา่ น่าจะท าเป็นพิพิธภณัฑ ์

ในเวลานั้น พิพิธภณัฑ์ ไม่ใช่ความหมายน้ี เป็นคนละความหมายกนั สมยัก่อนจะคิดถึงการเอา 
สะลอ้ซอซึงมาจดัวาง เอาของต่างๆ มาจดัวางกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ถือวา่อนัน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้ พอมาถึงปี 
2530 กว่าๆ ก็เร่ิมเข้ารูปเข้ารอยข้ึน เน่ืองจากมีทุนจากประเทศญ่ีปุ่นให้เงินอุดหนุนมาท่ีกระทรวง
ท่องเท่ียว ตอนนั้นก็เป็น ททท. ซ่ึง ททท.มีแผนงานกบัเชียงใหม่อยู ่ในฐานะเป็น gateway และไอเดีย
เร่ืองพิพิธภณัฑก์็ถูกน าเสนอข้ึนในเวลานั้น 

ประมาณปี 2534-2535 ท่ีได้ท  าโครงการกัน ก็ได้รับการอนุมัติ แต่การคิดว่าจะออกมาใน
รูปแบบไหนนั้น ก็ไดถู้กตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนมา 60-70 คน โดยใชอิ้งภาระน้ีเป็นภาระของการ
เฉลิมฉลองเชียงใหม่ 700 ปี ในปี 2539 ไดมี้การหารือกนั จนไดห้ลกัการเร่ืองของพิพิธภณัฑ์ข้ึนมา แต่
อยา่งไรก็ตามเร่ืองรายละเอียดมนัไม่ได ้เพราะไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการออกแบบ 

ในปี 2536-2537 ก็ได้เร่ิมออกแบบ ปี 2538 ก็ได้รับการอนุมติังบประมาณ แต่ยงัประมูลเร่ือง
ท่ีดิน และหาผูรั้บเหมาไม่ได ้2-3 คร้ัง จนไดม้าเร่ิมสร้างในปี 2540 แลว้เสร็จในปี 2542 ไดมี้การหาเงิน
มาท านิทรรศการต่อในปี 2543 และก็เสร็จในปี 2545  

2. นิยามความหมาย 

ในความเป็นจริงแลว้ นิยามไม่ได้ถูกก าหนดไว ้แต่หากจะกล่าว ก็จะเป็นวิธีคิดโดยส่วนตวั แต่
หลกัการออกแบบของพิพิธภณัฑ์น้ี คือ ตอ้งการให้คนรู้เร่ืองเมือง โดยใช้เวลาน้อยท่ีสุด เน่ืองจากเรา
เขา้ใจหลกัการของเมืองเชียงใหม่ดี แหล่งท่องเท่ียวถูกกระจายอยูท่ ั้งเมือง หากมีผูค้นมาเท่ียวเชียงใหม่ ก็
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จะใชเ้วลากบัการกบัการไปบา้นถวาย ไปดอยสุเทพ ซ่ึงจะมีเวลาให้กบัสถานท่ีใหม่ไดไ้ม่มากนกั แต่เรา
ตอ้งการให้คนมาเชียงใหม่ เขา้ใจเมืองเราให้มากท่ีสุด ก่อนท่ีจะไปท่ีอ่ืนๆ หรือหลงัจากกลบัไปแลว้ก็
ตาม เราจึง design มนัเป็นลกัษณะของ interpretive center เน่ืองจากหลกัการหน่ึง ท่ีเราไม่มีของเก่าจริงๆ 
อยู ่เราไม่ไดเ้ป็นกรมศิลปากร ไม่ไดมี้ภาระหนา้ท่ีท่ีชอบธรรมตามกฎหมายท่ีจะเก็บของเก่า ฉะนั้นแลว้ 
เราจะใช้วิธีการสร้างส่ือใดๆ ก็ตามให้คนเรียนรู้เร่ืองเมืองโดยเร็ว และใช้เวลาน้อยท่ีสุดออกไป แล้ว
เขา้ใจเมือง เขา้ใจวธีิคิดของเมือง และเคารพเมืองเรา ซ่ึงรวมถึงคนในเมืองเองดว้ย ท่ีเป็นเป้าหมายหลกั 

3. ภารกิจของพิพิธภณัฑ ์วธีิรวบรวมของการแสดง การเลือกใชเ้น้ือหาท่ีน าเสนออกมา 

ทางพิพิธภณัฑ์ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการเก็บของการจดัแสดงตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ แต่
ทางต่างประเทศจะมีมูลนิธิต่างๆ ท่ีมีความยืดหยุน่กวา่น้ี แต่จริงๆ แลว้ของเราตามกฎหมาย หากมีการขุด
เจอส่ิงต่างๆ จะเป็นของกรมศิลปากร ซ่ึงเราใช้วิธีการของ interpretive center คล้ายๆ กับ discovery 
museum คือดัดแปลงส่ือทุกชนิด ให้ส่ือสารได้ตามเป้าหมายท่ีเราต้องการ แต่ในตึกพื้นถ่ิน จะมีความ
แตกต่างออกไป ซ่ึงน าเสนอเร่ืองของหลกัการทางประวติัศาสตร์ ศิลปะภูมิปัญญา ในตึกน้ีไดใ้ชว้ธีิในการ
ระดมของส่วนบุคคล collection ส่วนบุคคลมาช่วยจดัแสดง ซ่ึงเป็น collection ท่ีส่ือสารถึงภูมิปัญญาท่ีเรา
ก าหนดประเด็นหลกัอยูแ่ลว้ แทบจะมีสมบติัของเรานอ้ยมาก ของท่ีไดบ้ริจาคมา บางคร้ังอาจจะเป็นของ
ปลอมหรือของจริงก็ไม่ทราบได ้แต่ในเวลาน้ี เราใชข้องยมืจดัแสดงจาก collection ส่วนบุคคลเป็นหลกั  

4. เป้าหมายในอนาคต 

ยงัคงเป็นเป้าหมายเดิม ท่ีเราไดต้ั้งใจตั้งแต่แรก ตั้งแต่ 2530 ปีท่ีแลว้จนกวา่จะไปอนาคต คือการ
สร้างพื้นฐานท่ีเข้มแข็งให้คนของเราเอง โดยเป้าหมายจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ คนของเราเอง, เด็ก 
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ไดมี้พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ ทางภูมิปัญญาของเราเองท่ีเขม้แข็งข้ึน เหตุผลคือ 
สมยัก่อนถา้อยากจะรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ ก็คน้หา ไม่มี อาจารยธ์เนศ หรือไม่ก็ อาจารยส์มโชติ ท่ีไป
พูดทุกๆ เวที โดยการใส่ความคิดเห็นส่วนตวัลงไปดว้ย เน่ืองจากเราไม่มีพื้นฐานจริงๆ เราก็รับฟังจาก
คนไม่ก่ีคน วธีิคิด และความเห็นของอาจารยก์็ถูกแพร่ขยาย และกระจายออกไป ซ่ึงจะจริงหรือไม่ก็ไม่
รู้ หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ถูกตีความผิดเพี้ ยนไป และเด็กของเราเองจริงๆ ก็ไม่รู้ว่าลา้นนาจริงๆ 
เป็นอย่างไร ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี พื้นฐานจริงๆ ไม่ได้ยาก เราไม่ได้ต้องการนักประวติัศาสตร์ ไม่ได้
ซบัซ้อน ดงันั้น การให้ความรู้เร่ืองเหล่าน้ี แก่เด็กเยาวชนให้รู้พื้นฐาน มนัจะบ่มเพาะให้เด็กรู้สึกวา่ ตวั
เขาเองไม่ใช่คนท่ีไม่รู้ หากมีใครมาพูดในส่ิงท่ีเขารู้บา้ง เขาจะถามไดถู้กตอ้ง ไม่ใช่การฟังอยา่งเดียว
แลว้รับมาทั้งหมด โดยท่ีไม่ไดมี้พื้นฐานท่ีจะไปตรวจสอบ หรือคิดกลบั ยอ้นกลบั อนัน้ีเป็นเป้าหมาย
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หน่ึง ท่ี เราต้องการให้คนของเมืองเราต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของเมือง ทางด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเป็นรากท่ีแข็งแรงท่ีสุดของเรา ส่วนผูม้าเยือน เราตอ้งการให้เขา้ใจตวัตนของเรา 
เพราะแต่ละเมืองมีความแตกต่างกนั การท่ีเขา้มาสู่เมืองๆ หน่ึง ก็ควรมีความเขา้ใจความเป็นตวัตนของ
เมืองนั้นๆ คนภายนอกจะเขา้ใจ ถา้เราพาไปหอ้งการสร้างบา้นแปลงเมือง แลว้เราบอกวา่ น่ีเป็นเหตุผล
ท่ีท าไมคนเชียงใหม่ถึงประทว้งตึกสูง ท าไมถึงประทว้งเร่ืองการสร้างสะพานลอย ซ่ึงมนัไม่ปรากฏใน
เมืองอ่ืนๆ แต่เพราะเรามีความเช่ือแบบน้ี อนัน้ีคือส่ิงท่ีเราส่ือสารกบัคนท่ีมาเยอืน 

5. รูปแบบในการน าเสนอ 

รูปแบบในการน าเสนอ ส าหรับสองตึกหลงั คือ เร่ืองของประวติัศาสตร์ เรามกัจะเลือกวิธีการ
ส่ือ โดยใช้ส่ือจดัแสดง ใช้ทุกรูปแบบ เป็น interactive ในทุกรูปแบบ แลว้แต่ว่าจะเหมาะสมกบัห้อง
ไหน แต่พยายามจะไม่ใชเ้ทคโนโลยท่ีีซบัซอ้น ซ่ึงเป็นงานท่ีแพง และลดคุณค่าของเน้ือหาไปเสียเปล่า
หลายประการ ในบางประเด็น ส่ือท่ีซับซ้อนน่าต่ืนเตน้มาก คนจะสนุกกบัส่ือ ท าให้ลืมเน้ือหาไป 
ฉะนั้น จึงจะเลือกส่ือท่ีไม่ซบัซอ้น ดูแลบ ารุงรักษาได ้สามารถส่ือสารเป้าหมายของเราไดจ้ริงๆ  

ส่วนอีกตึกหน่ึง เรายงัใชว้ตัถุจดัแสดงผสมกบัส่ือ และห้องไหนท่ีไม่มีวตัถุจดัแสดง ก็จะใช้ส่ือ
ต่างๆ แทน เช่นกนัท่ีจะไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน ซ่ึงเป็นหลกัการของเราเลย ท่ีท ามา 10 ปีแล้ว และ
ตระหนักดีแล้วว่าจะไร้ประโยชน์ท่ีจะท าส่ือซับซ้อนไปเสียเปล่าๆ และมีราคาแพงมาก ส่ือซับซ้อน
ตอนน้ีก็ยงัมีคนเสนอมาอยู่ เช่น ระบบควบคุมเวลา การสลบัไฟต่างๆ พอมีการใช้งานไปปีหน่ึง เกิด
สายพานหยอ่นยาน การควบคุมเวลาเหล่ือมไป ก็ตอ้งมีการจา้งผูท่ี้เช่ียวชาญเขา้มาแกไ้ข ซ่ึงอาจจะไม่คุม้
กบัเน้ือหา หรืออาจจะท าให้ง่ายกว่าวิธีน้ีได ้ซ่ึงเราพยายามลดในส่วนนั้นอยู ่หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีมีความ
มหัศจรรยม์ากข้ึน ท่ีจะมีแสง มีกล่ิน ท่ีเพิ่มเขา้มาพร้อมกนั เพื่อสร้าง feeling แต่ feeling คนเราอาจจะ
ไม่ไดซ้ับซ้อนขนาดนั้น แต่มนัอยูท่ี่การคิดให้มากก่อนท่ีจะท า ไม่ใช่การไปหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้
มาก เพราะมนัต่างกนั และเรารู้สึกว่า ตึกน้ีถึงแมจ้ะผ่านมาเป็น 10 ปี ผูค้นยงัเขา้ตึกน้ีเป็นหลกั ยงัช่ืน
ชอบตึกน้ีอยู ่ถึงแมว้า่เราจะตดัสินใจวา่จะปรับแลว้ก็ตาม แต่วา่คนท่ีเขา้มาชมไม่ไดรู้้สึก ตอนน้ีก็ถึงเวลา
ท่ีจะปรับแล้ว เพราะว่ามนัเก่า ส่วนเน้ือหายงัเป็นโครงเดิม เพราะเน้ือหานั้นท าหน้าท่ีได้ดีแล้ว ไม่
จ  าเป็นตอ้งแก ้ส าหรับส่ิงท่ีจะปรับ เช่น อ้ิงเจ็ทท่ีมนัหมดสภาพ ส่ือท่ีเราวิเคราะห์แลว้วา่ ท าหนา้ท่ีไดไ้ม่
ค่อยดีนกั จะเป็นพวกป้ายขอ้มูลท่ีคนไม่ค่อยอ่าน ตูท่ี้เบียดบงัพื้นท่ี แต่ไม่ไดเ้ป็นการเอางานออกทั้งหมด 
จะไม่ปรับเหมือนท่ีท่ีอ่ืนท ากนัคือร้ือของเก่าแลว้สร้างใหม่ เราจะไม่ท า เช่น ศิลาจารึกยงัท าหนา้ท่ีไดอ้ยู ่
ก็จะยงัใชศิ้ลาจารึกอยู ่ผนงัวิหารวดัพระสิงห์ ยงัท าหน้าท่ีบอกเล่าส่ิงท่ีเราภูมิใจ ก็ยงัเอาไวอ้ยู ่ไม่ไดร้ื้อ
ออกทั้งหมด ก็เป็นการวเิคราะห์กนักลบั โดยท่ีมองเร่ืองการท าหนา้ท่ีไดไ้ม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต ์
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6. เน้ือหาท่ีเลือกมาน าเสนอ  

ตึกหอศิลป์ จะเน้นไปทางเอกลกัษณ์ การแสดงถึงตวัตน ส่ิงดีงามก่ึงๆ ประวติัศาสตร์ โดยไม่มี
รายละเอียดมากนกั ให้เห็นถึงความเป็นตวัตนของเชียงใหม่โดยภาพรวม การท่ีตึกน้ีไดท้  ารวมๆ แบบน้ี 
เพราะขณะท่ีเราท า เราไม่ไดค้าดฝันว่าจะไดอ้าคารอ่ืนๆ ตามมา เราจึงยดัทั้ง 700 ปีลงไปในตึกเดียว แลว้
เป็น 700 ปีท่ีมีรายละเอียดประวติัศาสตร์สูงมาก เน่ืองจากเรามีนกัวิชาการ มีสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี 
ดงันั้น เราไม่ไดอ้บัจนขอ้มูล มนัจึงเยอะมากจึงถูกลดทอนลงเป็นเร่ืองของธีม ประเด็นไอเดียลไปท่ีตึกน้ี 

ส่วนตึกหลงั เราจะเติมเร่ืองของรายละเอียดทางประวติัศาสตร์ในบางเร่ือง ซ่ึงพยายามสะทอ้นให้
เห็นถึงปัจจยัท่ีท าให้เมืองเปล่ียนแปลง เช่น การมาสร้างเมือง แลว้ท าไมเมืองถึงมีความรุ่งเรือง เพราะมี
ความมัน่คงทางกฎหมาย ท่ีท าให้คนท่ีอยูมี่ความเช่ือวา่จะไดรั้บความยติุธรรม มีมงัรายศาสตร์ มีก าลงัทาง
ทหารท่ีเขม้แข็ง มีการคา้ขายท่ีรุ่งเรือง ท าให้ศาสนาพฒันา หลงัจากรุ่งเรืองเสร็จ มวัแต่ท าศึกสงคราม ก็
อ่อนแอลง พม่าก็เขา้มา ส่ิงเหล่าน้ี ก็จะเป็นปัจจยัท่ีท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง ไปจนถึงวา่ ท าไมถึงเขา้
มาเป็นสยาม ซ่ึงพยายามบอกโครงหลกัของการเปล่ียนแปลงน้ี อย่างไรก็ตาม ตึกน้ีเรายงักล่าวถึงระบบ
ของเจา้หลวง กล่าวถึงหน่ึงร้อยปีท่ีแลว้ เราใชก้ารพดูของผูน้ าชมเติมประเด็นให้เห็นเน้ือหามากข้ึน 

ส่วนตึกหนา้ เราอา้งอิงเร่ืองภูมิปัญญาทางศิลป์มาตั้งแต่แรก เน้ือหาจะมากกวา่ประวติัศาสตร์ศิลป์ 
หากถามถึงเร่ืองประวติัศาสตร์ทางศิลปะของลา้นนา ถา้ยอ้นกลบั เราไม่ค่อยมีขอ้มูลเยอะท่ีสะทอ้นวา่ลึก
มากนัก เราไม่มีงานท่ีจะส่งเสริมด้านน้ี เร่ืองฟ้อนเราก็ไม่มีรากท่ีจะยืนยนัให้เห็นว่าเป็นแบบน้ีร้อย
เปอร์เซ็นต์ เป็นการสันนิษฐาน ซ่ึงงานวิจยัศิลปะออกมาเยอะ แต่งานวิจยัเชิงประวติัศาสตร์ศิลป์ออกมา
น้อย มีแค่การอา้งอิงและการกล่าวถึง ถา้เป็นภูมิปัญญาทางศิลป์เราเสนอได ้แต่พอพูดถึงประวติัศาสตร์
ศิลป์ ท่ีเป็นเจตจ านงคแ์รกของเรา เราเสนอไดไ้ม่มากนกั แต่ก็พอมีอยูบ่า้ง เช่น งานปูนป้ันมีงานศึกษาอยู ่
งานจิตรกรรมมีอยูบ่า้ง งานผา้ก็มีไม่เยอะ งานเคร่ืองเขินก็ยอ้นไปไดไ้ม่ไกล ยงัคงเป็นการสันนิษฐานกนั
อยู ่ในแง่ของการน าเสนอ จึงตอ้งน าเสนอในลกัษณะภูมิปัญญาศิลป์มากกว่าประวติัศาสตร์ศิลป์ เดิมถูก
ออกแบบไวเ้ป็นห้องสารสนเทศ แต่เน่ืองจากปัญหาของเรากบัผูรั้บจา้ง ท าใหง้านศึกษาช้ินนั้นไม่ออก เขา
ไม่มีความสามารถในการเอางานศึกษาช้ินนั้นออกมา รายละเอียดของประวติัศาสตร์กบัภูมิปัญญาศิลป์
นั้น สมยัน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีหายาก สามารถหาไดจ้าก Google ได ้แต่ส่ิงท่ีเราจะท าหนา้ท่ี คือ การสร้างพื้นฐาน
บางอย่าง และสร้างแรงบนัดาลใจให้อยากรู้เพิ่มข้ึน หลงัจากถ้าเขาอยากรู้แลว้ ก็ไม่ตอ้งมาดูจากเราก็ได ้
เพราะเราไม่สามารถบอกเล่าทุกอยา่งภายในห้องๆ เดียว หรือในตึกๆ เดียว ไม่สามารถถ่ายทอดไดเ้ป็นส่ือ
ท่ีใช้พื้นท่ีในการจดัไดจ้ริงๆ หากมีคนคิดจะท าแบบน้ีจริงๆ ก็ถือวา่ผิดเพราะเป็นการเอาขอ้มูลอดัเขา้ไป
ในบอร์ดเยอะ แต่ส่ิงท่ีพิพิธภณัฑทุ์กท่ีท า คือ แรงบนัดาลใจ ใหอ้ยากรู้ สนใจ ใหคิ้ดวา่มีความส าคญั 
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7. ความแตกต่างจากพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ ในเชียงใหม่ 

ความต่างคือ เรามีความชดัเจนในเร่ืองท่ีเราตอ้งการจะส่ือสาร ก่อนท่ีเราจะมีของ คือหลายๆ ท่ีจะมี
ของอยู ่แลว้เอาของนั้นมา คือมีความสนใจเร่ืองไหนก็เร่ืองนั้น แลว้หาวิธีการจะบอก เราค่อนขา้งมุ่งมัน่ 
มากวา่เราตอ้งการให้คนเป็นอะไร แลว้เราก็ท าพิพิธภณัฑ์มาเพื่อเป็นแบบนั้น เราสนใจว่าอยากให้คนรัก
เมือง อยากใหค้นเขา้ใจเมือง อยากใหน้กัท่องเท่ียวมาแลว้เคารพเมือง เราจึงสร้างพิพิธภณัฑท่ี์ท าหนา้ท่ีน้ี 

8. วธีิการสร้างแรงจูงใจใหค้นเขา้มาชมพิพิธภณัฑ์ 

เร่ืองหลกัการตลาดเราไม่ค่อยมี ส่วนเร่ืองประชาสัมพนัธ์ก็ยงัล าบากอยู ่เน่ืองจากเป็นส่วนราชการ 
ก็จะท าไดต้ามงบประมาณแบบราชการ แต่การประสบความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ี คือ การบอกต่อ 
คือตัวของมันเองท าหน้าท่ีของมันเอง เราใช้เทคนิคในการสร้างข่าวน้อยมาก ไม่ค่อยช านาญ ไม่มี
บุคลากรท่ีช านาญ และการจา้งส่ือส าหรับงานแบบน้ี เป็นงานท่ีแพง ซ่ึงทางรัฐบาลไม่ค่อยเขา้ใจในการใช้
งานแบบน้ี ฉะนั้น เราก็ใช้ตามสภาพ แต่เรามีการออกแบบสอบถาม เพื่อทดสอบอยู่เสมอ มาตลอด 10 ปี 
วา่คนท่ีเขา้มาชมนั้น ทราบข่าวจากทางไหน เป็นแบบสอบถามมาตรฐานของเรา แต่ทางเราไม่ไดบ้งัคบั
ให้ตอบแบบสอบถาม มีอิสระในการตอบแบบสอบถาม เราจะได้เดือนละร้อยกว่าแผ่น ถ้าเป็น
ชาวต่างชาติก็จะอ่านจากส่ือ เป็นส่ือท่ีส่ือสารต่อๆ กนั หรือเรียกวา่ แพลนเน็ท ซ่ึงเป็นส่ือท่ีท าให้ฟรีๆ ถา้
เป็นคนไทยจะเป็นการบอกต่อจากผูท่ี้มาท่องเท่ียวแล้วกลบัไปบอกต่อกัน เป็นพื้นฐานท่ีสุดของการ
ประชาสัมพนัธ์ ไม่ไดใ้ชขี้ดความสามารถในการท างานดา้นการประชาสัมพนัธ์ตามศาสตร์สมยัใหม่ 

9. ยอดของผูเ้ขา้ชม 

เฉล่ียต่อปี ในปีท่ีผ่านๆ มาอยู่ท่ีประมาณ 60,000 คน แต่ในปีน้ีจะแตกต่างออกไป น่าจะถึง 
100,000 เพราะเราเปิดอีกสองตึกดว้ย แต่การเปิดสองตึกเพิ่มข้ึนมา เราก็ไม่ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เพิ่ม
มากข้ึนแต่อย่างใด น่าจะเป็นตวัเลขท่ีเพิ่มข้ึนโดยธรรมชาติของมนั แต่ปีน้ีเป็นปีท่ีก้าวกระโดด มี
นกัท่องเท่ียวจีนเขา้มาเยอะดว้ย มีการเร่ิมเตรียมเน้ือหาส าหรับชาวต่างชาติแลว้ จะเขา้สู่กระบวนการ
เปล่ียนเน้ือหา เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวจีน ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีจะเล้ียงเราให้อยู่รอดบ้าง ท่ีผ่านมา
เน้ือหาการจดัแสดงจะมีภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นพื้นฐาน ตึกเดิมไดถู้กเตรียมพร้อมดว้ยส่ือท่ี
เป็นคู่มือน าชม สามารถน าพาสปอร์ตมายื่น แล้วน าไปอ่านได้ และก็น ามาคืนแลกกับพาสปอร์ต 
รวมถึงระบบหูฟังภาษาท่ีมีความเก่าแก่มาแลว้ ก็จะถูกเปล่ียน แต่ตอนน้ียงัใชง้านอยู ่ระบบหูฟังภาษา
จะช่วยไดไ้ม่เยอะ เน่ืองจากบทจดัแสดงในหูฟังมีความยาวมาก คนไม่สามารถฟังไดจ้นหมด การยืน
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อยูก่บัท่ีเพื่อฟังอยา่งเดียวส าหรับเน้ือหาของทั้งหอ้ง ถือวา่ไม่เป็นผลดี แต่ในเวลาน้ี เรายงัไม่ไดท้  าอยา่ง
อ่ืนข้ึนมาแทน ยงัไม่ไดถ้อดหูฟังออก ซ่ึงหลายๆ ท่ีก็ยงัคงใชหู้ฟังอยู ่หลายท่ีก็จะใหเ้ดินดู แต่การเดินดู
คิดวา่ระบบการดูแลของของเรายงัไม่ดีพอ ท่ีผ่านมาก็มีของหาย มีการน าบตัรประชาชนปลอมมาก็มี 
บตัรนกัศึกษาก็พบเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าระบบการแลกบตัรส าหรับคนไทยแลว้ไม่ค่อยคุม้ รวมถึงการ
สร้างระบบเช่าหูฟัง ถือเป็นการสร้างผลประโยชน์  

ดงันั้น ตราบใดท่ีเรายงัสร้างพิพิธภณัฑท่ี์สามารถถ่ายทอดดว้ยภาพ ท่ีไม่ใช่ภาษาพดู การถ่ายทอดดว้ย
ไอเดีย ท่ีสามารถรับอารมณ์กนัได ้ก็ยงัคิดวา่ยงัเพียงพออยู ่ซ่ึงในสองพิพิธภณัฑ์น้ี เราพยายามลดขอ้มูลท่ีใช้
การเขียนลง จะช่วยได้มากเร่ืองภาษาไม่จ  าเป็นตอ้งเยอะเท่าเดิมแลว้ ลดเร่ืองการเขียนลงเยอะมาก ใช้แค่
ไอเดียหลกัๆ เป็นโครงของเน้ือหา ท าใหล้ดภาระเร่ืองตวัหนงัสือ เร่ืองการส่ือสารดว้ยภาษาพดูลงไปเยอะ 

10. วธีิการคดัเลือกบุคลากร 

บุคลากรท่ีน่ีมาตามระบบราชการ ถา้เป็นลูกจา้ง เราก็เป็นแค่ส่วนหน่ึงในการสัมภาษณ์ ส่ิงท่ีเรา
อยากไดก้็ท  าไดแ้ค่ตอนเป็นขา้ราชการ แลว้สร้างต าแหน่ง แต่จะมีความรู้ในดา้นน้ีมากนอ้ยแค่ไหนเรา
ไม่รู้ได ้เพราะเราไม่มีต าแหน่ง ทางราชการจะเขม้งวดเร่ืองการเพิ่มจ านวนคนอยู่แลว้ เราไม่ไดค้นมา
ท างานง่ายๆ เราไม่มีต าแหน่งท่ีจะส่งเสริมพร้อม เหมือนพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งการ Art Director  
หรือนกัพิพิธภณัฑ์ คนท่ีรับผิดชอบเร่ืองการจดันิทรรศการ แต่เราก็ใช้การสร้างคนของเรา การฝึกคน
ของเราให้มีขีดความสามารถบางอย่างท่ีส่งเสริมให้เกิดงานข้ึนได้ เพราะคนท่ีน่ีก็จะถูกฝึกให้ท า
นิทรรศการ ถูกฝึกให้รู้จกัการจดัแสง อาจจะไม่ลึกซ้ึงมากนกั แต่ก็สามารถท าได ้ในเชียงใหม่ก็ไม่มี
ใครสู้ได ้นอกจากวิจิตรศิลป์ ซ่ึงพิพิธภณัฑ์อ่ืนๆ ก็ติดนิสัยในการจา้ง มนัไม่ไดเ้ป็นแบบการฝึกคนของ
ตนเองข้ึนมา ขอ้จ ากดัของเราคือ ท าใหเ้ราฝึกคนของตนเองข้ึนมา 

11. การจดัพฒันาบุคลากร การอบรมต่างๆ 

มีการอบรมในระดบัหน่ึง ส่งไปอบรมท่ีอ่ืนๆ จดัข้ึนระดบัหน่ึง เท่าท่ีผูบ้งัคบับญัชาจะอนุญาต
ใหไ้ปได ้การใหไ้ปร่วมอบรม ถือเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุด เพราะหากจะจดัการอบรมของเราข้ึนมา เฉพาะคน
ของเรา เช่น ถ้าจะจดัอบรมเร่ือง art ข้ึนมา คนอบรมของเราท่ีท าหน้าท่ีน้ีมีแค่ 2 คน หากจะจดัการ
อบรมข้ึนมาคงจะไม่คุม้ อาศยัการอบรมกบัคนอ่ืนจะง่ายกวา่ 
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12. การส ารวจความตอ้งการของผูเ้ขา้ชมก่อนการจดัท าพิพิธภณัฑ ์ 

ทางเราไม่ไดมี้การส ารวจ เม่ือ 10 กวา่ปีท่ีแลว้ ประมาณปี 20-30 กวา่ๆ แต่คนจ านวน 60-70 คน
ท่ีเป็นกรรมการ น่าจะเป็นตัวแทนของความคิดได้ เพราะว่าได้มาจากหลายๆ กลุ่มด้วยกัน ส่วน
พิพิธภณัฑท่ี์ 2 ท่ีเป็นหอประวติัศาสตร์นั้น ก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้
เขา้มาให้ความคิดเห็น จะมีแต่กลุ่มเดิมๆ ท่ีเขา้มา กลุ่มอาจารยส์มโชติ อาจารยธ์เนศ เขา้มาแสดงความ
คิดเห็น ส่วนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงนั้น ถูกท าโดยสม ่าเสมอ 

เม่ือมีการเปิดตึกสองตึกเพิ่มข้ึนมา มีเสียงตอบรับจากภายนอกค่อนขา้งดี โดยเฉพาะตึกหน้า
ค่อนขา้งดีมาก แต่จ านวนคนท่ีเขา้ชมยงัไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะทวัร์จะนอ้ยมาก หากเป็น walk in จะ
เขา้ชมอยู ่ถา้ทวัร์เป็นเร่ืองของการขายนั้น ยงัขายตึกเก่าอยู ่โดยทางทวัร์จะเป็น contact อยูแ่ลว้ ก็เขา้มา
ติดต่อเองและจะได้ราคาของตัว๋ทวัร์ ซ่ึงบริษทัทวัร์หลกัๆ จะรู้กนัอยู่แลว้ก็จะอยู่กบัเราหมดเลย เช่น 
สแตนดาร์ดทวัร์ ทวัร์จีน เน่ืองจากเราไม่มีคู่แข่ง แต่จะงอ้ทางทวัร์มากไม่ได ้เพราะจะต่อราคา 
13. เกณฑท่ี์ใชใ้นการก าหนดราคาตัว๋ 

ราคาตัว๋ walk in คือ 90 บาท ซ่ึง 2 เหรียญดอลลาร์สมยัก่อนเท่ากบั 45 แต่ตอนน้ีคือ 3 เหรียญ 
หากเทียบกบัพิพิธภณัฑ์ของต่างประเทศ ถือวา่เราดอ้ยค่ามาก การตีราคาจะคิดเทียบกบัต่างประเทศเลย 
น าอตัราของต่างประเทศมาพิจารณาดู และมากะเป็นเงินบาทของไทย ไม่ซับซ้อนอะไร โดยตอ้งท า
ส ารวจหรือท าแบบสอบถามใดๆ 

รายไดจ้ากการขายตัว๋ ไม่คุม้กบัค่าใช้จ่ายของเราแน่นอน ไม่เพียงพอ เพราะค่าไฟค่อนขา้งสูง 
รวมถึงค่าบุคลากรของเราก็เช่นกนั น่าจะไดป้ระมาณคร่ึงหน่ึงของค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่นบัค่าบุคลากร 
ถา้เป็นของเอกชนจะอยูไ่ม่ได ้ตอ้งเก็บค่าเขา้ชมแพงกวา่น้ี ซ่ึงจะท าใหจ้  านวนคนท่ีเขา้ชมลดลงกวา่น้ี 

การท่ีบริษทัทวัร์เลือกมาใชบ้ริการ อาจจะเป็นเพราะ ยงัเป็นท่ีเดียว เป็นพิพิธภณัฑ์หลกั ยงัไม่มี
คู่แข่ง หากมีท่ีอ่ืนๆ ท าหวัขอ้แบบน้ีข้ึนมา ก็ไม่ไดก้งัวลใจอะไร เพราะยิง่ท  าข้ึนมามาก ก็ยิง่ดี ท าใหค้น
มาเยี่ยมชมอยากจะไปเขา้ท่ีไหนก็ไดท่ี้ใหรู้้เก่ียวกบัเร่ืองน้ีก็พอ เพราะเราไม่ไดมุ้่งก าไรเป็นหลกั ฉะนั้น
ถา้ยิ่งมีท่ีอ่ืนท าให้ดี ก็แสดงวา่ระบบพิพิธภณัฑ์ของเรามีการพฒันา เราก็จะพฒันาตวัเองข้ึน แต่ไม่ได้
มองวา่ท่ีอ่ืนเป็นคู่แข่ง ซ่ึงทางเราตดัระบบก าไร – ขาดทุนออกจากวงจรคิดของเราไปพอสมควร แมว้า่
จะยงัอยากไดร้ายไดอ้ยู ่แต่ไม่ไดคิ้ดไปถึงวา่มนัจะท าลายตวัเรา ท าลายจิตวญิญาณของเรา จิตวิญญาณ
น้ีส าคญั เพราะเจตจ านงแรกของเราอาจจะถูกท าลายหายไปโดยระบบเงิน 
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14. วธีิการส่งเสริมกิจกรรมในพิพิธภณัฑ ์

กิจกรรมมีทั้งสองแบบ คือ การจดันิทรรศการท่ีเราท าเอง และท่ีคนอ่ืนๆมาขอท า กิจกรรมจะ
ประกอบดว้ย 

นิทรรศการหมุนเวยีน แต่เดิมเรามกัจะเปิดให้คนอ่ืนๆ มาขอใชแ้บบเต็มปี ยกเวน้เดือนท่ีวา่ง แต่
ตอนน้ีเรากลบัคิดวา่ เราจะจดักิจกรรม ท านิทรรศการข้ึนมาเอง เพราะโดยขอ้สรุปแลว้ เราท าไดดี้กว่า
คนอ่ืนมาขอจดัซ่ึงมนัดอ้ยลงไปเร่ือยๆ การแสดงภาพถ่ายก็มีการอดัสมาชิกเขา้มา จนดูไม่สวยงาม หาก
เป็นโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา บางคร้ังก็ท าไดด้อ้ยคุณภาพมาก ซ่ึงเป็นนิทรรศการนกัเรียน ถา้ไม่
ไหวจริงๆ ปีต่อไปก็จะไม่ใหจ้ดั เราจะใชว้ธีิน้ี 

ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ก็จะมีทั้งงานของสาธารณะ เช่น พวกฟ้ืนบา้นยา่นเวียง ซ่ึงเราท ากบัชาวบา้น 
เอ้ือในเร่ืองพื้นท่ีการจดัประชุม เอ้ือเร่ืองวงเสวนาของเมืองเก่า กิจกรรมประเภทงานอบรม งานฝีมือ 
กิจกรรมประเภทเสวนาในหัวขอ้ต่างๆ ซ่ึงเป็นการขยายความเขม้ขน้ของกลุ่มคนท่ีสนใจในประเด็น
ต่างๆ เราพยายามเปิดพื้นท่ีและเก่ียวผูค้นท่ีมีความสนใจเร่ืองเหล่าน้ี ใหเ้ขา้มาเรียนรู้มากข้ึนเร่ือยๆ โดย
มุ่งหวงักลุ่มใหม่ๆ ดว้ย ไม่เฉพาะแค่กลุ่มเดิมๆ  พยายามสร้างกลุ่มใหม่ข้ึนมา จาก 10 ปีท่ีผา่นมา พอปี
น้ีมีการเปล่ียนลกัษณะกิจกรรม เราก็เปล่ียนลกัษณะการประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เป็น facebook หรือ
ส่ือต่างๆ ท าใหดึ้งคนเขา้มาไดม้ากข้ึน และเป็นคนกลุ่มใหม่ท่ีเราตอ้งการมาก เราไม่อยากไดก้ลุ่มเดิมๆ 
ท่ีท าอาชีพและแสดงตนว่าเป็นนักพูดเร่ืองประวติัศาสตร์ นักฟัง เราไม่ค่อยอยากได้ เพราะเราอยาก
ขยายออกไปใหก้วา้งข้ึนเร่ือยๆ ดว้ย  

กิจกรรมจะท าทั้งปี เฉล่ียให้ไดทุ้กเดือน จะเป็นเดือนละ 2-3 คร้ัง แต่ก็จะท าให้ไดทุ้กเดือน และจะ
กระจายให้ไดท้ั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายฟ้ืนบา้นยา่นเวียง ฝ่ายท่ีคนอ่ืนเขา้มาจดั เป็นฝ่ายท่ีเราจดัเอง หรือท่ีเราจดั
ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ท่ีน่ีไม่มีฝ่ายเฉพาะท่ีเป็นฝ่ายอาร์ท ฝ่ายกราฟฟิก แต่เจา้หนา้ท่ีจะท าเองทั้งหมด อาจจะให้
คนท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ มาช่วยในเร่ืองนั้นๆ  ตอนน้ีทั้งหมด มีเจา้หนา้ท่ีรวมผูน้ าชมดว้ย ประมาณ 50 
กวา่คน ดูแลทั้งสามตึก น าชมตึกละ 10 กวา่คน นอกนั้นจะเป็นช่าง ประมาณ 8-9 คนดูแลทั้งสามตึก 

รายไดท่ี้เขา้มาสนบัสนุนจากภาครัฐ จะเป็นเทศบญัญติังบประมาณ ก็จะข้ึนอยูก่บัท่ีเราตั้งขอไป
แต่ละคร้ัง ของปีน้ีประมาณ 7-8 ลา้นบาท ท่ีรวมค่าไฟฟ้าแลว้ ซ่ึงค่าไฟฟ้า จ านวน 2 ลา้น ท่ีเหลือก็จะ
เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งหมด ยกเวน้เงินเดือน ความจริงแลว้ถือเป็นการใชเ้งินท่ีนอ้ยต่อปี ถา้เทียบกบัมิว
เซียมสยาม หรือมิวเซียมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพราะเราท าเอง 
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15. การบ ารุงดูแลรักษา 

มีฝ่ายช่าง ท่ีรวมคนดูแลเร่ืองงานนิทรรศการ 1 คน นอกนั้นก็จะดูแลเร่ืองโครงสร้าง งานอาคาร 
งานซ่อมบ ารุง และงานไฟ ท่ีเป็นงานหนัก เพราะรวมไฟ แอร์ เทคโนโลยี วีดีทศัน์ โปรเจคเตอร์ 
จ านวน 2-3 คน ส่วนงานแม่บา้นจะมีประมาณ 3 คน / ตึก  

16. ทิศทางในการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

การสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัองคก์ร จะมากบักิจกรรมท่ีเราท า มากบัการสร้างตวัเองของเรา ไม่ได้
ตั้งใจส่ือสารวา่เราจะเป็นแบบน้ี ท าให้ออกมาเป็นวธีิการของเราเอง ไม่ไดส้ร้างประเด็นขายเหมือนนกั
โฆษณา วธีิการท่ีท า เราจะบอกข่าวไปตามกิจกรรมท่ีจะท า  

17. การบริหารพิพิธภณัฑเ์อกชนใหป้ระสบความส าเร็จ 
จากการท่ีไปดูงานพิพิธภณัฑ์ของอเมริกามา กวา่ 40 พิพิธภณัฑ์ มีนอ้ยมากท่ีจะไดก้ าไร ยกเวน้

ท่ีเขามีระบบระดมทุน ซ่ึงจะช่วยใหเ้ขาอยูไ่ด ้ในเมืองนอกนั้น ระบบระดมทุนจะช่วยใหอ้ยูไ่ด ้ 

กรณีท่ีเป็นของเอกชน ในส่วนของโครงเน้ือหา รู้สึกว่ามนัอยู่ท่ีความเป็นตระกูล ถ้าเป็นเร่ือง
ของสังคมเชิงตระกูล ข้ึนอยู่กบัวา่ตระกูลนั้นมีบทบาทกบัสังคมในรูปแบบไหน มนัถึงจะสร้าง point 
ข้ึนมาได ้ถา้ point นั้นส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของเมือง ก็สร้างประเด็นใหญ่ข้ึนมาไดอี้ก ประเด็น
ความส าคญัของระบบยา่น การสร้างยา่นข้ึนมา และยา่นนั้นๆ มีผลต่อเมืองอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลง
มาอยา่งไร ซ่ึงแบบน้ีน่าจะมีน ้ าหนกัในการจูงใจท าให้คนเขา้ไปเดินมากกวา่การน าเสนอวา่ ลูกหลาน
เป็นใคร เป็นมาอยา่งไร มาอยูใ่นเชียงใหม่ไดอ้ยา่งไร แต่ไม่ไดเ้สนอในมิติท่ีเช่ือมโยงกบัเร่ืองของเมือง 
ซ่ึงถ้าเป็นต่างประเทศนั้ น ส่วนท่ีเป็นส่วนบุคคล ก็จะรู้ว่าเขามีความส าคัญกับเมืองอย่างไร เป็น
นกัหนงัสือพิมพค์นแรก มีบทบาทต่อหนงัสือพิมพข์องเมืองอยา่งไร มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของเมือง
ในช่วงไหน หากมีความส าคญัในเร่ืองไหน ก็สามารถดึงออกมาเร่ืองหน่ึงได้เลย เช่น เป็นผูส้ร้าง
ตลาดวโรรส เป็นผูริ้เร่ิมสร้างมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงจะมี point ท่ีตอ้งดึงออกมาเป็นจุดเด่น การชู
เร่ืองบุคคลข้ึนมาเป็นประเด็นส าคญันั้น มนัไม่ส่ือสารถึงเร่ืองท่ีท า แต่ถา้หากชูเร่ืองท่ีท าข้ึนมา มนัจะ
ส่ือสารถึงบุคคลท่ีท าข้ึนมาเอง เพราะคนจะสนใจว่าบุคคลนั้นคือใคร ฉะนั้น ห้องท่ีจะแสดงควรจะ
เนน้ผลงานท่ีท าออกมา  

นอกจากการระดมทุนแลว้ การแบ่งรายไดส่้วนอ่ืนๆ ก็จะเป็นพื้นท่ีการคา้ พื้นท่ีของท่ีระลึก จะ
ใชไ้ดก้บัเอกชน แต่ถา้เป็นของรัฐบาลจะไม่ประสบความส าเร็จ เพราะของรัฐบาลท่ีเป็นระบบการท า 
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จะเป็นการให้เช่าพื้นท่ี ซ่ึงไม่ได้เยอะมากมาย รวมถึงระบบมูลนิธิ หรือระบบท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ 
สามารถท าได ้เร่ืองของพื้นท่ีการคา้ พื้นท่ีจดัประโยชน์นั้น จะเป็นหลกัของพิพิธภณัฑ์ต่างประเทศท่ี
ใหค้วามส าคญั  

รูปแบบในการจดัสัมมนาท่ีเป็นการยกระดบั น่าจะเป็นแบบเฉพาะทาง เช่นพิพิธภณัฑ์ท่ีเคยพบ
มาวา่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ แต่ไม่รู้เก่ียวกบัเร่ืองก าไรตน้ทุน คือ พิพิธภณัฑ์วฒันธรรมดอกไม ้
ท่ีกรุงเทพฯ มีการท าเร่ืองร้านชา การจดัอบรมเร่ืองการท าดอกไม ้นิทรรศการจดัไดเ้รียบง่ายมาก แต่
สามารถส่ือสารไดถึ้งเจตจ านงของคนจดั ใชข้องไม่แพง มีการลงทุนกบับา้นเยอะ ลงทุนกบัสวน การ
จดัไม่มีความซบัซอ้นเลย แต่มีการส่ือสารถึงความใฝ่ฝัน และความตอ้งการของเขา แสดงถึงเร่ืองราวท่ี
ตอ้งการจะบอกไดห้มด ซ่ึงเก็บค่าเขา้ชม 150 บาท มีทั้งคนไทย และนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปชม ซ่ึงเก็บ
แพงกว่าท่ีน่ี ก็มีคนไป แต่ของเรายงัถูกต่อรองราคาอยู่ โดยอา้งสิทธิต่างๆ หากจะท าพิพิธภณัฑ์ส่วน
บุคคล ถือวา่ท่ีน่ีเป็นตน้แบบในการท าท่ีดี 

พิพิธภณัฑ์ส่วนบุคคล คิดว่าผูเ้ขา้ชมไม่ได้คาดหวงัเหมือนพิพิธภณัฑ์ของรัฐ ซ่ึงแตกต่างกัน 
หลายๆ ท่ีท่ีพบเห็นมา มกัจะไม่เน้นเร่ืองส่ือจดัแสดง แต่การเขา้ถึงพิพิธภณัฑ์ส่วนบุคคล จะอยากรู้
เร่ืองของแรงบนัดาลใจ ผลงานของบุคคล เช่น นักหนังสือพิมพ์ของโอเรกอน ก็จะพูดถึงการสร้าง
หนังสือพิมพ์ข้ึนมา บทบาทของหนังสือพิมพ์ ซ่ึงกล่าวถึงไม่ก่ีอย่าง แต่ส่ิท่ีน าเสนอจะเป็นพวก
ห้องครัว ห้องน ้ าส่วนตวัของบุคคล ซ่ึงคนเขา้ชมก็ไม่ไดค้าดหวงัว่าจะไดเ้ห็นอะไรท่ีมีความอลงัการ 
แต่ส่ิงท่ีควรท าหน้าท่ีส่วนหน่ึงในแง่ของตระกูลอยากท านั้น เขาคงอยากไดเ้กียรติยศนั้นไวก้บัตระกูล 
เจา้ของคงอยากไดส่ิ้งนั้น แต่ส่ิงท่ีคนอ่ืนควรจะได ้คือ การรู้สึกถึงเกียรติของตระกูลนั้น ควรเป็นแรง
บนัดาลใจให้คนรุ่นปัจจุบนัไดรั้บรู้ถึงความรู้สึกวา่ตนเองท าอะไรท่ีดีทิ้งไวไ้ด ้มนุษยส์ามารถท าดีได ้มี
ผลต่ออะไรหลายๆ อยา่งได ้
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สถานท่ี : มิวเซียมสยาม (Museum Siam) 
ผูใ้หข้อ้มูล : มล.อรอ าไพ พนานุรัตน์ ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยากรกายภาพอาวุโส  

 ปัจจุบนั รักษาการหวัหนา้ฝ่ายมิวเซียมสยาม 

1. ความเป็นมาของการก่อตั้งมิวเซียมสยาม 

ก่อนท่ีอาคารหลงัน้ีจะกลายมาเป็นมิวเซียมสยาม กระทรวงพาณิชยส์ร้างข้ึนมาในสมยัรัชกาลท่ี 
6 ตอนน้ีมีอายุเกือบ 100 ปี เป็นสไตล ์อิตาเล่ียนเรเนซองส์ กระทรวงพาณิชยก์็ใชง้านมาจนกระทัง่ถึงปี 
2546 และคืนพื้นท่ีใชก้บัธนารักษ ์พื้นท่ีตรงน้ีจึงอยูใ่นความดูแลของกรมธนารักษ ์มีการอนุรักษอ์าคาร 
ซ่ึงตึกน้ีข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน จริงๆแลว้ข้ึนทะเบียนทั้งหมด ของพื้นท่ี 7 ไร่ รวมทั้งส่วนต่างๆ 
ดว้ย  ตดัส่วนท่ีไม่ใช่การอนุรักษอ์อกไป เพราะเดิมเป็นออฟฟิศเก่า ก็ตอ้งร้ือถอนออกไป และตอ้งซ่อม
พื้น ซ่อมประตูให้อยู่ในสภาพท่ีใกล้เคียงของเดิมมากท่ีสุด พอมาปรับเป็นพิพิธภณัฑ์ ก็ตอ้งมีส่วน
ให้บริการ เช่น ห้องน ้ า ลิฟต ์และส่งแบบให้กรมศิลปากร และเสนอวา่สวนน้ีเป็นความจ าเป็นต่อผูเ้ขา้
เยีย่มชม ซ่ึงการปรับปรุงตวัอาคารจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมศิลปากร  

มีกลุ่มนกัวิชาการท่ีมองเห็นวา่พิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยมีความจ ากดัในเร่ืองของรูปแบบ เพระ
สมัยก่อนมีแต่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์วดั ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้าวของ ซ่ึงไม่มี
พิพิธภณัฑ์เพื่อการเรียนรู้เหมือนกบัต่างประเทศ พอดีตรงกบันโยบายของรัฐบาลสมยันั้นท่ีสนบัสนุน
เร่ืองการศึกษา จึงจดัตั้งเป็นสถานการณ์เรียนรู้แห่งชาติข้ึน พอเรามีหน้าท่ีในการจดัท าพิพิธภณัฑ์เพื่อ
การเรียนรู้ส าหรับเยาวชน จ าเป็นตอ้งมีตน้แบบ เพราะฉะนั้นมิวเซียมสยามจึงเป็นเหมือน Prototype ว่า
จะท ายงัไงให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเยาวชน โจทยน้ี์จึงจ าเป็นตอ้งมีค าตอบว่าจะท ายงัไงและมีวิธีการ
อยา่งไรให้เด็กเขา้มาเรียนรู้ในพิพิธภณัฑ์ จึงเกิดเป็นมิวเซียมสยามข้ึนมา พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีมีค านิยามว่า
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเยาวชนโดยเฉพาะ จึงส่งผลใหรู้ปแบบและเน้ือหาในการจดัแสดงเนน้ท่ีเยาวชน 

2. วธีิในการรวบรวมวตัถุในการจดัแสดง 

ไม่ไดเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเป็นคอลเล็คชัน่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เร่ืองท่ีเราเลือกเป็น prototype คือ
เร่ืองประวติัศาสตร์สังคม อะไรคือไทยแท ้ เป็นนิทรรศการท่ีใหค้นเขา้มาเพื่อท าความเขา้ใจค าถามน้ี 

3. เน้ือหาท่ีน าเสนอ 

บทท่ีจะน าเสนอคืออะไร นักวิชาการเขาถามมา เราก็ตั้ งค  าถามว่า ไทยแท้เป็นอย่างไร จึงใช้วิธี
ยอ้นกลบัไปวา่เม่ือก่อนเป็นอยา่งไร หอ้งก็มีจ  ากดัเราจึงเล่าเร่ืองแบบยาวมากไม่ได ้จึงเล่าเฉพาะจุดส าคญั 
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4. รูปแบบในการจดัแสดง  

เม่ือ 5 ปี ท่ีแล้ว กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน ส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้เยาวชนสนใจ คือการน า
เทคโนโลยีเขา้มาช่วย ใช้เกมส์ ใช้วีดีโอ และส่ือท่ีมีการโตต้อบได ้ไม่ได้หมายความว่าพูดคุยได ้แต่
หมายถึงการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนดูกบันิทรรศการ เพราะฉะนั้น Text ก็เป็นส่วนหน่ึง และถามว่า
จะอยูใ่นรูปอะไร ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของวดีีโอ อาจจะอยูใ่นรูปของเกมส์ 

5. พนัธกิจท่ีแตกต่างจากพิพิธภณัฑอ่ื์น  

เรามีพนัธกิจของสถาบนัท่ีไม่ใช่ของมิวเซียมสยาม คือ การส่งเสริมความรู้พิพิธภณัฑ์ให้กบั
บุคคลภายนอก โดยผา่นส่ือต่างๆ ของสถาบนั มิวเซียมสยามก็เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างพิพิธภณัฑ ์

6. เอกลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ์น้ี  

สถานท่ี มีสถานท่ีท่ีสวยงาม  และรูปแบบในการน าเสนอ ไม่เหมือนกบัพิพิธภณัฑ์ในสมยัก่อน 
แต่ปัจจุบนัก็มีพิพิธภณัฑแ์บบน้ีมากข้ึนแลว้ 

7. การบริหารหรือโครงสร้างองคก์ร 

มิวเซียมสยามเป็นส่วนหน่ึงสถาบนัการเรียนรู้แห่งชาติ การบริหารจะข้ึนอยู่กับสถาบนั ซ่ึง
สถาบนัก็เหมือนกบัหน่วยงานทัว่ๆ ไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. บญัชี การเงิน 
2. การส่ือสารและการตลาด การประชาสัมพนัธ์  
3. ส านกังานผูอ้  านวยการ ดูเร่ืองแผน 
4. ฝ่ายวชิาการ ดูแลเร่ืองงานดา้นวชิากร เน้ือหา 
5. เครือข่าย ซ่ึงเช่ือมโยงกบัพิพิธภณัฑอ่ื์นๆ ในประเทศไทย  
6. งานบริหารพื้นท่ี ซ่อมแซมดูแลเร่ืองพื้นท่ีในการด าเนินกิจกรรม 
7. ฝ่ายมิวเซียมสยาม การตอ้นรับ การใหบ้ริการ 

8. การส ารวจผูเ้ขา้ชม 

เราจะตอ้งใช้ขอ้มูลในการจดันิทรรศการเร่ืองใหม่ ก็จะตอ้งส ารวจวา่มีเร่ืองใดท่ีเป็นกระแสอยู่
ในตอนน้ี  อีกทั้งตอ้งหาวธีิวา่จะดึงดูดคนกลุ่มใหม่ๆ ไดอ้ยา่งไร 
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9. การดูแลบุคลาการ และความปลอดภยัของสถานท่ี 

วา่จา้ง รปภ. และดูแลตลอด 24 ขัว่โมง ติดตั้งกลอ้งวงจารปิด ทั้งพิฃ้ืนท่ีภายนอก และภายใน 
มีระบบ Smoke detector  

10. แนวทางการจดัการพิพิธภณัฑใ์นอนาคต  

รูปแบบการจดัการก็มีการพฒันาไปเร่ือยๆ เน้ือหาก็จะมีการปรับให้เขา้กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ
ถา้มีงบประมาณมากพอ อาจจะขยายองค์ความรู้ออกไป หรือเป็นการร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ให้
ขยายความคิดเร่ืองของ discovery museum ออกไป 

11. มีแผนท่ีจะท าเป็นพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินหรือไม่ 

ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานในทอ้งถ่ิน เรามีโปรเจคหน่ึงเม่ือปีท่ีแลว้ คือคดัเลือกพิพิธภณัฑ์ทอ้งถ่ินเพื่อ
ช่วยเขาปรับปรุง ท่ีเสร็จไปแล้ว คือ พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม ท่ีเชียงใหม่ ปรับปรุงทั้ งหมดของตัว
พิพิธภณัฑ ์และพิพิธภณัฑ์ไทยหวัท่ีภูเก็ต ปรับปรุง 2 หอ้ง คือช่วยแนวความคิดวา่ถา้เร่ืองเป็นแบบน้ีจะ
ท าอย่างไรให้นิทรรศการดูน่าสนใจ อันท่ีสาม คือ พิพิธภัณฑ์ซับจ าปา ท าใหม่ทั้ งพิพิธภัณฑ ์ 
พิพิธภณัฑแ์มลงกบัพิพิธภณัฑไ์ทยหวัเป็นของเอกชน แต่พิพิธภณัฑซ์บัจ าปาเป็นของ อบต.  

12. สถาบนัไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือดา้นงบประมาณใหก้บัพิพิธภณัฑเ์อกชนหรือไม่ 

กับพิพิธภัณฑ์ เอกชนแล้ว ความร่วมมือยงัคงเป็นแค่การแลกเปล่ียนความรู้กับเร่ืองชุด
นิทรรศการกนัมากกว่า  ล่าสุดไดแ้ลกเปล่ียนกบัพิพิธภณัฑ์เคร่ืองถว้ยของ ม.กรุงเทพ โดยเราเอาชุด
นิทรรศการของเขามาแสดง เพื่อให้พิพิธภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัวา่ของดีๆ หรือพิพิธภณัฑ์ดีๆ นั้นมีอยูท่ี่ไหน 
หรือเรียกว่าเป็นการประชาสัมพนัธ์ ถ้าพิพิธภณัฑ์เอกชนทัว่ไปมีสถานท่ีหรือวตัถุท่ีพร้อมอยู่แล้ว
สามารถมาขอค าปรึกษาไดจ้ากสถาบนัไดเ้ลย เพราะคิดวา่ถา้เราพร้อมและมีคนมากพอ อาจจะลงไป
ช่วยในเร่ืองการบริหารจัดการ ระยะเวลาในการไปช่วยจัดการพิพิธภัณฑ์ก็ไม่นานมาก เพราะ
พิพิธภณัฑ์ไทยหวักบัพิพิธภณัฑ์แมลงสยามใชร้ะยะเวลา 6 เดือน ข้ึนอยูก่บังบประมาณ เพราะตอ้งใช้
งบประมาณให้อยูต่ามระยะเวลาท่ีเราก าหนด โดยทางพิพิธภณัฑ์เอกชนน าขอ้มูลมาให้สถาบนัช่วยใน
การจดัแสดงการน าเสนอวา่จะจดัห้องอยา่งไร น าเสนอเร่ืองอะไร เช่น พิพิธภณัฑ์แมลงสยาม เขาจะมี
อะไรจะจดัแสดง มีพื้นท่ีอยา่ไร  และควรจะจดัอยา่งไร 
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13. ถา้ตอ้งการจดัท าพิพิธภณัฑ์ของครอบครัว โดยน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีส่วนเก่ียวกบัสังคมในยุคสมยั
หน่ึง ควรจะเร่ิมตน้อยา่งไรบา้ง 

เร่ิมตน้ตอ้งรวบรวมขอ้มูล  เช่น เร่ิมเขา้มาอยูเ่ชียงใหม่เม่ือไหร่ ส่ิงท่ีไดจ้ากการบนัทึกเวลาคือการ
เทียบเคียงประวติัศาสตร์กบัส่ิงรอบขา้ง เราก็จะมองเห็นภาพวา่ตอนนั้น เวลานั้นเป็นอยา่งไร สามารถเอา
มาเป็นเน้ือหา ข้อมูล หรือ story ของนิทรรศการ พอได้ข้อมูลดิบแล้ว จะต้องมาจับเน้ือหาว่าจะท า
นิทรรศการเป็นเร่ืองอะไร เพื่อแสดงถึงอะไร เช่น อยากให้ดูวิถีชิวิตคนจีนในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยผา่น
ตวัละครต่างๆ  ก็จะได้ฉาก คือ ฉากการกินอยู่ข ั้นตอนต่อไปก็มีคนท่ีเขามาเก่ียวข้อง จดัจ้างคนท่ีมา
ออกแบบนิทรรศการ จา้งคนท่ีมีบทนิทรรศการอยูใ่นตวั ใหข้อ้ความกระชบั สั้น เขา้ใจง่าย 

14. ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีรับออกแบบพิพิธภณัฑห์รือไม่ 

มี บริษทัใหญ่ เช่น ปิคโก(้Pico)’ Index Creative’ แปลน โมทิฟ , รักลูก ท่ีท าพิพิธภณัฑท่ี์วดัไตร
มิตร, ไรทแ์มน นิทรรศรัตนโกสินทร์ บริษทัพวกน้ีจะดีไซน์ครบวงจร ส าหรับท่ีน่ีจะจา้งปิคโกเ้ป็นคน
สร้าง แต่เราเป็นคนเขียน Storyboard  แต่ถา้ไม่มีคนเขียน Storyboard สามารถจา้งบริษทัพวกน้ีได ้เขา
จะออกแบบตามเน้ือหาท่ีเรามี หลงัจากส่วนออกแบบ การบริหารเราตอ้งท าเอง 

15. หลงัจากท่ีจา้งนกัดีไซน์แลว้ ขั้นตอนต่อไปตอ้งท าอยา่งไร 

จะข้ึนอยู่ในช่วงดีไซน์ พอเร่ิมลงตวัแลว้ จะตอ้งดูในส่วนของการบริหาร เราจะบริหารจดัการ
อยา่งไร มีการเก็บเงินไหม ส่วนบริการอะไร ห้องน ้า ร้านขายของ ทางเขา้ออก บนัไดหนีไฟ เจา้หนา้ท่ี
ในการให้ขอ้มูล เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั  ส าหรับการน าชม จะตอ้งพิจารณาว่าน าชมอย่างไร 
เช่น ใช้คนน าชม หรือใช้ Audio Guide หรือมีคนใช้ Smart phone เยอะ อาจจะต้องจ้างคนเขียนแอ
พข้ึนมา  ตอนน้ี อปท.ก าลงัท าอยู่ เร่ิมจากอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีสุโขทยัก่อน สามารถโหลดแอพมา
เพื่อสามารถน าเท่ียวสุโขทยั สามารถกดเพื่อรับฟังการบรรยายได ้

16. การน าเสนอแบบแอพลิเคชนักบัใชว้ทิยากร วธีิไหนไดผ้ลมากกวา่กนั 

ไดผ้ลคนละแบบ  ใชว้ทิยากรบรรยายสามารถใชไ้ดก้บักลุ่มผูช้มท่ีไม่ใหญ่มาก แต่พอกลุ่มใหญ่
สุดทา้ยแลว้อาจจะไดคุ้ยกบัคนแค่ไม่ก่ีคน แต่พอใชแ้อพพลิเคชนั คนสามารถเดินดูไดต้ามความพอใจ 
มิวเซียมสยามเองมีพื้นท่ีไม่ใหญ่ก็จริง แต่มีตรงน้ีบา้ง ตรงนั้นบา้ง  
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17. หลงัจากมีการวางแผนเร่ืองโครงสร้างองคก์รแลว้ ขั้นตอนต่อไปตอ้งวางแผนอยา่งไร 

ตอ้งวางแผนเร่ืองงบประมาณค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งใช/้ปี และวางแผนเร่ืองของการ maintenance วา่
ไม่มีอะไรอยูไ่ดไ้ปตลอด ซ่ึงจะส่งผลต่อการก าหนดงบประมาณค่าใชจ่้าย เช่น แอร์ โปรเจคเตอร์ ฯลฯ 
คือการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของการบ ารุงรักษา 

18. นิทรรศการอยูใ่นส่วนเดียวกนักบัการตลาดดว้ยหรือไม่ 

เราจะมีนิทรรศการท่ีเรียกวา่นิทรรศการชัว่คราวหรือนิทรรศการหมุนเวยีน 1 ปีจะมีอยา่งนอ้ย 2-
3 เร่ือง เพื่อให้เกิด Movement ภายในพิพิธภณัฑ์ และจะมีกิจกรรมท่ีจดัเป็นรายเดือน อาจจะมีกิจกรรม
ใหญ่ ปีหน่ึง 2 คร้ัง หรือ 1 คร้ังเดียว ตรงน้ีก็ตอ้งเป็นการวางแผน 

19. มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนท่ีพิพิธภัณฑ์เอกชน  จะด าเนินไปได้โดยไม่มีปัญหาเร่ือง
งบประมาณ เพราะเอกชนไม่มีเงินสนบัสนุนจากรัฐ 

อยู่ได้ จะต้องหาวิธีการในการโฆษณา เช่น Siam ocean world มีการเก็บค่าบัตร มีการ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างกิจกรรมเพื่อให้คนมาร่วม อาจจะไปท าพนัธมิตรกบั AIS เช่น ลูกค้า AIS ได้
ส่วนลดเป็นพิเศษ เพื่อดึงคนใหม้าใชเ้งิน ซ่ึงค่าบตัรจะตอ้งมีราคาแพงมาก 

20. มิวเซียมสยามมีการใหห้ลกัการอยา่งไร ในการก าหนดราคาบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์

มีการส ารวจว่าควรจะตั้ งราคาบัตรไว้ท่ี เท่าไหร่เพราะราคาบัตรคงไม่สามารถทดแทน
งบประมาณดว้ย เพราะถา้เอามาทดแทนงบประมาณคงตอ้งมีราคาเป็นพนั 
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สถานท่ี : มิวเซียมสยาม (Museum Siam) 
ผูใ้หข้อ้มูล : คุณยวุเนตร ประทุมทา นกัจดัการความรู้อาวโุสฝ่ายส่ือสารและการตลาด 

1. การตลาดและประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมการสร้างรายไดใ้หแ้ก่พิพิธภณัฑ ์

หลักๆ ของฝ่ายน้ี จะมีอยู่ 2 ส่วนงาน คือ งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ในส่วนของฝ่ายประชาสัมพนัธ์ จะมีหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ตวัภาพลกัษณ์ขององค์กร ไปยงั
ส่ือต่างๆ ท่ีเรามี ทั้ง PR Partner ซ่ึงเรามี Partner ท่ีเป็นนิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ ์และเวบ็ไซต ์และในปีน้ีเรา
มี Partner ท่ีเราเชิญส่ือมาเองในงานวนัแถลงข่าว เพราะท่ีผ่านมา จะเป็นลักษณะของการจ้าง PR 
Organizer เป็นส่วนใหญ่วิธีการประชาสัมพนัธ์ขององค์กร ก็จะผ่านส่ือท่ีเรามี ท่ีไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย 
หรือเป็นส่ือฟรี เน่ืองจากว่าเราเป็นองค์การมหาชน อยู่ภายใต้ส านักบริหารและพฒันาองค์ความรู้ 
สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี ดงันั้น ส่ือทีเรามีความสัมพนัธ์ดว้ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่ือท่ีเป็นของภาครัฐ 
หรือเป็นส่ือของเอกชนก็ตาม ทางเราก็จะขอความอนุเคราะห์ หรือความร่วมมือประชาสัมพนัธ์
มากกว่า แมก้ระทัง่ พวกรายการทีวี ก็จะอนุญาตให้เขา้มาถ่ายท าได ้ถา้เป็นลกัษณะของเน้ือหา หรือ 
Concept ทีมีความเป็นไทย นัน่คือตรงกบัภารกิจของเรา โดยส่วนใหญ่ก็ไม่ไดเ้ก็บค่าใชจ่้ายอะไร 

ส่วนงานพฒันาธุรกิจและการตลาด ซ่ึงเป็นงานก่อให้เกิดรายได ้ฉะนั้น การหารายไดท้ั้งหมดจะ
เป็นหน้าท่ีของเรา ตั้งแต่การเก็บค่าบตัรเขา้ชม และก็มีงานพฒันาในส่วนของร้านคา้พิพิธภณัฑ์ และ
ร้านอาหารในพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท ารายไดใ้ห้เรา และเราตั้งอยูใ่นท าเลทองของเกาะรัตนโกสินทร์ 
ท าให้เรามีเน้ือท่ีในการให้ท่ีจอดรถ มีการเก็บค่าจอดรถ ส่วนน้ีจะเป็นรายไดห้ลกัๆ ของเรา งานในส่วน
น้ีจะเป็นงานท่ีเราตอ้งหาเก่ียวกบัโครงการและธุรกิจใหม่ๆ ท่ีก่อให้เกิดรายได ้ แต่ไม่ไดมุ้่งหวงัก าไร 
เพราะภารกิจของสถาบนัเป็นภารกิจท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ เป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร เหมือนกบั
พิพิธภณัฑ์ทัว่โลก ท่ีตอ้งมีส่วนหน่ึงท่ีหารายได ้ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุน หรือการหาสปอนเซอร์ชิพ 
โดยทางเราเคยจดัระดมทุนมา แต่ไม่ไดมี้จ านวนมากมาย จะเป็นการอาศยั Connection และเชิญบรรดา
หน่วยงานเอกชน บริษทัเอกชน รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล เหมือนมีงานปาร์ต้ีเล้ียงน ้ าชาเล็กๆ หรืออาจจะ
เป็นงานกอล์ฟ ท่ีผ่านมาเราจดัได ้2 งาน แต่เราก็ยงัไม่ไดร้ายใหญ่เขา้มา ซ่ึงในส่วนของบุคลากรท่ีน่ีมี
จ  านวนนอ้ยมาก ภารกิจมีจ านวนมาก แต่บุคลากรค่อนขา้งนอ้ย เรายงัประสบปัญหาน้ีอยู ่

การจดัปาร์ต้ีเล้ียงน ้ าชายามบ่าย ซ่ึงทางเราก็ไดไ้ป deal มาหมดแลว้ และเหมือนเป็นการเล้ียง
ขอบคุณมากกวา่ แต่ละหน่วยงานก็จะส่งตวัแทนมา มีน ้าชา มีเพลงบรรเลงใหฟั้ง จดัเป็นกิจกรรมเล็กๆ 
และรวมถึงงานกอลฟ์การกุศล 
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ทางเราไดรั้บงบประมาณจากส านกังบประมาณ คือจะเป็นงบประมาณของภาครัฐส่วนหน่ึง อีก
ส่วนหน่ึงเราตอ้งใช้งบรายได ้หรืองบสะสมท่ีเรามีอยู่แลว้ ท่ีเป็นการเก็บค่าเขา้ชม ค่าขายสินคา้จาก
ร้านขายของท่ีระลึก จะถือเป็นเงินสะสมสถาบนั ฉะนั้น จะมีงบอยู ่2 ส่วนดว้ยกนั คืองบประมาณ และ
งบรายได้ ความจริงแล้ว ปีหน่ึงๆ เราได้จากภาครัฐไม่เท่าไหร่ ท่ีเป็นงบโครงการ ถ้าเทียบระหว่าง
งบประมาณกบัรายได ้ก็ไม่ถึงกบัเล้ียงตวัเองได้ งบประมาณของภาครัฐท่ีไดม้า จะเป็นงบประมาณ
บริหารงานโครงการ ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวกบังบ operation ไม่ไดร้วมค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร ส่วนงบ
รายได ้ปีหน่ึงๆ ไดป้ระมาณ 7 ลา้นบาท ท่ีเราหามาได ้เป็นเงินสะสมไปเร่ือยๆ  

2. นโยบายทางการตลาดและประชาสัมพนัธ์ 

ทางเราไม่ได้มีการท าการตลาดเชิงรุก ถึงขั้นท่ีมีการเชิญนักท่องเท่ียวเขา้มา หรือการติดต่อกบั
บริษัททัวร์ แต่ทางเราตอนน้ีเหมือนเป็นเชิงรักษ์อยู่ เน่ืองจากบุคลากรไม่เพียงพอ ไม่ได้เน้นแบบ 
commercial ฉะนั้น เท่าท่ีมีอยูเ่ราก็รองรับตามศกัยภาพ ปีหน่ึงๆ ท่ีเรามีประมาณ 1 แสนคน แต่ตอนน้ีเรา
มีอุปสรรคทางดา้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าใตดิ้น ท าให้ผูเ้ขา้ชมของเรามีปริมาณลดลง ประกอบกบัอายุ
การเกิดของมิวเซียมสยาม ซ่ึงปีน้ีเขา้สู่ปีท่ี 5 แลว้ จึงจะตอ้งมีการปรับปรุง renovate ทั้งตวัชุดนิทรรศการ 
และอาคารแสดงนิทรรศการ รวมถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ก็จะพงัไป เพราะเราเป็นพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้ท่ีมีส่ือ Interactive media มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้ม ดงันั้น กลุ่มเป้าหมายของเรา จะเป็นเด็กประถม 
ซ่ึงเด็กท่ีมาก็จะเล่นของต่างๆ ท าให้พงัไปบา้ง ก็ตอ้งถึงเวลาซ่อมแซม เราจึงไม่ไดท้  าการตลาดแบบเชิง
รุก เพื่อท่ีจะน าคนเขา้มา พอเราเป็นพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้ เราก็มีเครือข่ายของพิพิธภณัฑ์ ทั้ งท้องถ่ิน 
เครือข่ายโรงเรียน สถาบนัการศึกษา ในปีหน่ึงๆ เราก็ได้รับการติดต่อจากโรงเรียน เพื่อมาเขา้ชม เป็น
องคก์ร เป็นหน่วยงาน และมีส่วนผูช้มเป้าหมายท่ีเป็น walk in เขา้มาทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ 

ส่วนหน่ึงดว้ยความท่ีเราเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เป็นลกัษณะของการเขา้มา
คน้พบตวัตนดว้ยวถีิชีวติของคนไทย เม่ือเราเขา้มาแลว้ สามารถทราบไดว้า่เราเป็นคนไทย แลว้คนไทย
จริงๆ มาจากไหน มีการอพยพมากนัอย่างไร เป็นการเขา้มาคน้พบตวัตนวิถีชีวิตของความเป็นไทย 
เนน้ความเป็นไทย นอกจากนิทรรศการถาวร ท่ีช่ือชุด “เรียงความประเทศไทย” เรายงัมีชุดนิทรรศการ
ชัว่คราว หมุนเวยีน สลบักบัไปเร่ือยๆ และมีกิจกรรมเสริมในทุกเสาร์ – อาทิตย ์ตามเทศกาล หรือวาระ
วนัส าคญัต่างๆ รวมถึงรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีเราจะรอคนเขา้มาเร่ือยๆ เช่นในปีน้ีท่ีผา่นมา เราก็ท า
เซอร์วิสอนัใหม่ข้ึนมา ท่ีช่ือวา่ วิลล์พาส (ไม่แน่ใจ) ซ่ึงฝ่ายพฒันนาธุรกิจเป็นผูท้  าโปรเจค คือเป็นการ 
co-promotion ร่วมกับพิพิธภณัฑ์และแหล่งท่องเท่ียวในเกาะน้ี คือ นิทรรศรัตนโกสินทร์ มีโลหะ
ปราสาท นาฏลดา และพิพิธภณัฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ เราจดัรูปแบบคือ ตัว๋เดียว เท่ียวได ้4  ท่ี 
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โดยมีรถตุ๊กตุ๊กให้บริการ เน่ืองจากเราเล็งเห็นว่า ในเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่ค่อยมีท่ีจอดรถ ฝ่ายพฒันา
ธุรกิจจึงไดคิ้ดโปรดกัใหม่เสริมข้ึนมา ท่ีจะรอคนเขา้มา เพราะเรามีอุปสรรคในเร่ืองของท าเลท่ีตั้ง ท่ีมี
การก่อสร้าง คนเขา้มาไม่สะดวก จึงมีรถรับส่งให ้เพิ่งพบโปรเจคไป ถือวา่ไดรั้บผลเป็นท่ีนาพอใจ 

3. การจดัการการหารายไดข้องร้านคา้พิพิธภณัฑ์ 

สินคา้ในร้าน จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ สินคา้ตราสัญลกัษณ์ และสินคา้ฝากขาย โดยสินคา้ทั้ง 2 
ประเภทน้ี จะตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีภูมิปัญญา หมายถึงการมีท่ีมาท่ีไป การมีเร่ืองราว จะตอ้งมี concept 
ของตวัสินคา้ ซ่ึงสินคา้ท่ีเป็นสินคา้ตราสัญลกัษณ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือ ท่ีทางฝ่ายวิชาการของ
เราเป็นผูเ้รียบเรียงข้ึนมา ไม่ได้มีจ  าหน่าย ส่วนสินคา้ฝากขาย จะแล้วแต่ประเภท ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย
ร้านคา้ของเราจะเป็นกลุ่มของเด็กๆ ท่ีเป็นนกัเรียน สินคา้ก็จะเป็นเคร่ืองเล่น ของเล่นแบบไทยๆ ส่วน
ใหญ่จะท าจากไม ้ทางเราก็พยายามหาสินคา้ท่ีมีนวตักรรมมากข้ึนเร่ือยๆ เราจะค านึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
หลายๆ กลุ่ม แต่สินคา้ท่ีขายไดเ้ร่ือยๆ จะเป็น collection เส้ือยืด หมวก กระเป๋า ส่วนใหญ่จะเป็นตรา
สัญลกัษณ์ของเรา ท่ีจะไปจดัสรรหามาเอง 

ในความเห็นส่วนตวั หากพิพิธภณัฑ์ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล อาจจะยงัไม่สามารถเล้ียง
ตวัเองได ้ดว้ยความท่ีราคาค่าเขา้ชม ไม่ไดส้ะทอ้นมาจากราคาท่ีเป็นจริง คือการตั้งราคาค่าเขา้เชา้ของเรา 
เดิมเราดูเทียบเคียงจากพิพิธภณัฑ์ทัว่ไปท่ีไม่ใช่แห่งชาติ เพราะแห่งชาติจะถูกมาก 20-30 บาท โดยเราดู
จากท่ีอ่ืนแล้วก็น าเสนอไป แต่ก็ยงัถูกมาก ซ่ึง 16.00 น. ก็ฟรีแล้ว คือถ้าจะให้เล้ียงตวัเองได้ จะต้อง 
commercial มากกวา่น้ี ทุกอยา่งตอ้งมีการเก็บเงิน ถา้แบบนั้นจะอยูไ่ด ้แต่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่สามารถท าได ้

4. กลยทุธ์การตลาดและประชาสัมพนัธ์ส าหรับพิพิธภณัฑเ์อกชน 

มีความเห็นว่า ควรจะต้องท าการตลาดเชิงรุก แล้วหากิจกรรม การแสดง หรือการละเล่นท่ี
แปลกใหม่เขา้มาเป็นตวัสร้างสีสัน ไม่ใช่แค่นิทรรศการถาวร ท่ีไม่ไดมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลงใดๆ 
จะตอ้งมี movement ตลอดเวลา น่าจะท าใหอ้ยูไ่ด ้

ส าหรับราคาค่าเขา้ชม ตอ้งข้ึนอยูก่บัพิพิธภณัฑ์นั้นๆ จดัแสดงอะไร ควรมีการเอาราคามาดูก่อน 
แล้วก าหนดออกมาว่า เราตอ้งการก าไรได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เท่าท่ีทราบ ยงัไม่มีบริษทัท่ีดูแล
การตลาดของพิพิธภณัฑ์โดยเฉพาะ เน่ืองจากค าว่า “พิพิธภณัฑ์” ไม่ได้มุ่งหาก าไร ท าให้ไม่มีแนว
การตลาดโดยตรงเขา้มา และงานของพิพิธภณัฑ์จะเป็นลกัษณะของวิชาการ เน้นการเรียนรู้ การต่อ
ยอด อาจจะไม่ไดมี้ความสนุก ความหวอืหวามากนกั 
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พิพิธภณัฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ท่ีเกิดข้ึนมาจากใจรัก  และเป็นของสะสมส่วนตวั ไม่วา่จะ
เป็น MOCA ของเจา้สัวบุญชัย ซ่ึงคิดว่าคงไม่ได้มีรายได้อะไรมากมาย แต่เน่ืองจากการมีใจรักของ
เจา้ของเอง และการมีทุนส่วนตวัมากกวา่ ถา้จะอยูใ่ห้ได ้คงจะตอ้งมีการตลาดเชิงรุกพอสมควร จะตอ้ง
มีการ co-partner ค่อนข้างมาก หรือไม่ก็ท  าระดบัใหญ่ๆ ท่ีน านิทรรศการต่างประเทศมาแสดง เช่น
ล่าสุด นิทรรศการมมัม่ี ของบริติชมิวเซียม ท่ีองักฤษ ไดม้าแสดงท่ี Art Science Museum ท่ีสิงคโปร์ 
โดยสิงคโปร์ จะมีพิพิธภณัฑ์  2 แบบ คือ แบบท่ีดูแลบริหารโดยรัฐ และแบบเอกชน มีเอกชนเกิดข้ึน
จ านวนมาก ซ่ึง Art Science Museum จะเก็บค่าเขา้ชมท่ีแพง แต่จะมีน าเขา้นิทรรศการจากต่างประเทศ
มาแสดง ท าให้นักท่องเท่ียวไปเยอะ ให้มองเห็นว่า คุ ้มค่าท่ี เข้ามาดู โดยไม่ต้องบินไกลไปถึง
ต่างประเทศ ทางทีมนิทรรศการของเราเองก็มุ่งหวงัวา่ จะมีท่ีไหนมาเรียกเราให้ไปแสดงนิทรรศการท่ี
ต่างประเทศแบบนั้นบา้ง 

การสร้างภาพลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น คือ พยายามท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จะต้องมี
จุดยืนของตนเอง ของเราจะเสนอในลกัษณะของการแสดงวถีิตวัตนความเป็นคนไทย วถีิชีวิตของไทย 
รวมถึงสินคา้ในร้านท่ีขายของท่ีระลึก ก็ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาท่ีเป็นไทย ก็จะสอดคลอ้ง
กนั ส่วนร้านอาหารท่ีเขา้มาเปิด ก็จะตอ้งมีธีมของความเป็นไทยอยู่ โดยเรามีการเปิดประมูลและท า
สัญญา 3 ปีต่อคร้ัง 
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 วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

เร่ือง ขอสัมภาษณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการ สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam)  

เรียน ผู ้อ  านวยการส านักงานบริหารและผู ้อ  านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
(Museum Siam) 

 เน่ืองดว้ย ขา้พเจา้ นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการศิลปะ
และวฒันธรรม บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าลังท าการวิจยั ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อ
จดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารภายในบา้นของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ทั้ งน้ี เพื่อให้การท าวิจยัส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์จากประเด็นท่ีไดแ้นบมาในจดหมายน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตให้เขา้รับการสัมภาษณ์ในวนัจนัทร์ท่ี 23 กนัยายน 
2556 เวลา 14.00น. ทั้งน้ี หากขดัขอ้งประการใด โปรดติดต่อมายงั ขา้พเจา้ นางสาวมนสัวฑัฒก์ ชุติมา 
หมายเลขโทรศพัท ์08-6784-7482 หรืออีเมลล ์ manaswatc@hotmail.com 

 ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

     
   

         ขอแสดงความนบัถือ 

       

         (นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา) 

 

นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา  
โทร 08-6784-7482  
อีเมลล ์ manaswatc@hotmail.com 
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วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

เร่ือง ขอสัมภาษณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการพิพิธภณัฑส์มเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

เรียน คุณชวลี อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

 เน่ืองดว้ย ขา้พเจา้ นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการศิลปะ
และวฒันธรรม บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าลังท าการวิจยั ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อ
จดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารภายในบา้นของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ทั้ งน้ี เพื่อให้การท าวิจยัส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์จากประเด็นท่ีไดแ้นบมาในจดหมายน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตให้เขา้รับการสัมภาษณ์ในวนัองัคารท่ี 24 กนัยายน 
2556 เวลา 14.00น. ทั้งน้ี หากขดัขอ้งประการใด โปรดติดต่อมายงั ขา้พเจา้ นางสาวมนสัวฑัฒก์ ชุติมา 
หมายเลขโทรศพัท ์08-6784-7482 หรืออีเมลล ์ manaswatc@hotmail.com 

 ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

    
 ขอแสดงความนบัถือ 

    
 (นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา) 

 

 

นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา  
โทร 08-6784-7482  
อีเมลล ์ manaswatc@hotmail.com 

mailto:manaswatc@hotmail.com
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วนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 

เร่ือง ขอสัมภาษณ์เก่ียวกบัการบริหารจดัการพิพิธภณัฑพ์ื้นถ่ินลา้นนา 

เรียน คุณสุวารี วงคก์องแกว้ ผูอ้  านวยการหอศิลปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม่ 

 เน่ืองดว้ย ขา้พเจา้ นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการศิลปะ
และวฒันธรรม บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าลังท าการวิจยั ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อ
จดัการ “บา้นตึก” กลุ่มอาคารภายในบา้นของหลวงอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์
สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ ทั้ งน้ี เพื่อให้การท าวิจยัส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านและฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์จากประเด็นท่ีไดแ้นบมาในจดหมายน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตให้เขา้รับการสัมภาษณ์ในวนัศุกร์ท่ี 26 กนัยายน 
2556 เวลา 10.00น. ทั้งน้ี หากขดัขอ้งประการใด โปรดติดต่อมายงั ขา้พเจา้ นางสาวมนสัวฑัฒก์ ชุติมา 
หมายเลขโทรศพัท ์08-6784-7482 หรืออีเมลล ์ manaswatc@hotmail.com 

 ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

    
 ขอแสดงความนบัถือ 

    
 (นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา) 

 

 

นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา  
โทร 08-6784-7482  
อีเมลล ์ manaswatc@hotmail.com 

mailto:manaswatc@hotmail.com
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวมนสัวฑัฒก ์ชุติมา 

วนั เดอืน ปี เกดิ 27 มกราคม พ.ศ. 2531 

ประวตักิารศึกษา ปีการศึกษา 2548 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วทิยาลยั 

 ปีการศึกษา 2552 อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาบรรณารักษศ์าสตร์         จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 


