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โครงการพิ ทกั ษ์มรดกสยาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
องค์บรมราชูปถัมภก ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปการเสวนา
เรื่อง “พิ พิธภัณฑ์ไทย: ศักยภาพที่น่าใช้ให้เกิ ดผล”
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

Siamese Heritage Protection Program
to Commemorate the 84th Royal Birthday Anniversary of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Patron of The Siam Society Under Royal Patronage

Summary of the forum
“Thai Museums: Realizing the Potential”
21 July 2011 at The Siam Society at 1.00 – 4.30 p.m.

ผูส้ นับสนุนโครงการ
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โครงการพิ ทกั ษ์มรดกสยาม
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
องค์บรมราชูปถัมภก ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

บทสรุปการเสวนา
เรื่อง “พิพธิ ภัณฑ์ไทย: ศักยภาพทีน่ ่าใช้ให้เกิดผล”
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
กล่าวเปิ ดงานเสวนาโดย
นางพิไลพรรณ สมบัตศิ ริ ิ
นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
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ผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
คุณฉัตรวิ ชยั พรหมทัตตเวที
ผูอ้ านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ดร. ม.ล. ภัทราธร จิ รประวัติ
ภัณฑารักษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านศิลปะเอเชีย และผูอ้ านวยการหลักสูตร
เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ แคลิฟอร์เนีย
อาจารย์ภธู ร ภูมะธน
อดีตภัณฑารักษ์ และนักวิชาการอิสระ
ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
ผูอ้ านวยการ ศูนย์ภูมภิ าคโบราณคดีและวิจติ รศิลป์ภายใต้องค์การ
รัฐมนตรีศกึ ษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO-SPAFA)
คุณสมชาย ณ นครพนม
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านวิจยั และพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
สานักพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
คุณอภิ รกั ษ์ วรรณสาธพ
ผูก้ ่อตัง้ บริษทั ออล พีเอ จากัด

ดาเนินรายการโดย
คุณภิ ญโญ ไตรสุริยธรรมา
ผูด้ าเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ไทย พีบเี อส (TPBS)

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม | 4

คุณพิ ไลพรรณ สมบัติศิริ นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิ ดงาน
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คุณสมชาย ณ นครพนม

อาจารย์ภธู ร ภูมะธน

คุณฉัตรวิ ชยั พรหมทัตตเวที

คุณอภิ รกั ษ์ วรรณสาธพ

ดร. ม.ล. ภัทราธร จิ รประวัติ

ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร
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คากล่าวเปิ ดงานของนางพิ ไลพรรณ สมบัติศิริ
เรียน ท่านวุฒสิ มาชิก วิทยากร ผูด้ าเนินรายการ และผูร้ ่วมเสวนาทุกท่าน ดิฉนั
รูส้ กึ เป็ นเกียรติและมีความยินดียงิ่ ทีไ่ ด้เป็ นผูก้ ล่าวเปิ ดงานเสวนาอีกครัง้ ในหัวข้อที่ 2 ของ
“โครงการพิ ทกั ษ์มรดกสยาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั องค์บรมราชูปถัมภก ของสยาม
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
พิ พิธภัณฑ์ไทย: ศักยภาพที่น่าใช้ให้เกิ ดผล ซึง่ เป็ นหัวข้อของการเสวนา ใน
วันนี้ บอกอะไรเราหลายๆ อย่าง ศักยภาพของเรามีแล้วแน่นอน แต่อะไรทีเ่ รายังขาด
อะไรดีอยู่แล้ว อะไรควรพัฒนา พิพธิ ภัณฑ์เป็ นเรื่องของความรูแ้ ละสุนทรียภาพ เป็ นหัวใจ
ของศิลปะวัฒนธรรม เป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม เป็ นจิตวิญญาน
และเป็ นความภูมใิ จของชาติ แต่จะมีวธิ กี ารอย่างไร ให้ผคู้ นเข้าถึง เห็นประโยชน์และนามา
สร้างสรรต่อ ซึง่ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สินค้าทีด่ ตี อ้ งมีหบี ห่อทีด่ ดู ี สือ่ สารให้ได้ตรงเป้าหมาย และ
มีการประชาสัมพันธ์ทด่ี งึ ดูดใจ
ดิฉนั ไม่ใช่นกั วิชาการ ไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญ ไม่ใช่แม้แต่ผรู้ ู้ แต่ในฐานะคนทีช่ อบเทีย่ ว
และชอบไปดูพพิ ธิ ภัณฑ์ ดิฉนั มองเรื่องการบริหาร จัดการทีเ่ ริม่ ต้นทาได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
รองบประมาณหรือว่าบอกว่างบประมาณไม่พอ เรื่องง่ายๆ ทีจ่ าเป็ น คือความสะอาด ทา
ป้ายคาอธิบายให้ถูกต้อง เปลีย่ นหลอดไฟเมื่อหลอดไฟขาด เป็ นต้น ถึงเราจะมีความ
สามารถในการจัดแสดง มีศลิ ปะวัตถุทง่ี ดงามน่าดูเพียงใด แต่ขาดการเอาใจใส่ดแู ล ของดีๆ
ก็หมดความหมาย
ประเทศใดทีม่ พี พิ ธิ ภัณฑ์ดี ๆ มักจะผลิตนักออกแบบทีด่ ี ผูค้ นที่มคี วามรู้ มี
คุณภาพและรสนิยม แรงบันดาลใจจากสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นในพิพธิ ภัณฑ์ สามารถนามา
ต่อยอด ทาให้เกิดผลงานทางธุรกิจขายได้ทวโลก
ั่
และนันคื
่ อผลดีต่อเศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดจากงานวัฒนธรรม น่าช่วยกันคิดว่าทาอย่างไรให้ภาครัฐและเอกชนสามารถ
ร่วมมือกันสร้างชาติผ่านพิพธิ ภัณฑ์ให้ได้
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วิทยากรของเราในวันนี้ มาพร้อมด้วยความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ ทีจ่ ะ
ช่วยเปิ ดมุมมองให้เราได้เป็ นอย่างดี สยามสมาคมฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคาวิพากษ์
วิจารณ์ ทีเ่ ราจะได้มาถกร่วมกัน จะเป็ นเสียงก้องได้กว้างไกล ถึงผูท้ ก่ี าหนดนโยบาย และ
กากับชะตากรรมของชาติ มาช่วยทาให้ทงั ้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องเอ่ยถึงว่า “ดูซิ
พิ พิธภัณฑ์ ของไทยไม่เลวเลย” อย่าให้ตอ้ งเป็ นเราทีเ่ ล่าสูก่ นั ฟงั ว่า พิพธิ ภัณฑ์
ของชาติอ่นื ๆ ทัง้ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง และไกลอีกฟากโพ้นทะเลนัน้ น่าไปดูน่าไปชม
เพียงใด ประเทศไทยเป็ นของเราทุกคน ต้องร่วมใจกัน ผลักดันคนละไม้คนละมือ ว่าเรา
อยากให้ภาครัฐและผูเ้ กีย่ วข้อง นาชาติของเราไปทางไหน เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นประเทศ
ทีม่ ศี กั ดิศรี
์ เป็ นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ และทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือเป็ นประเทศทีม่ สี งั คม
ทีด่ ปี ระเทศหนึ่งของโลก
ดิฉนั ขอเปิ ดงานเสวนาครัง้ นี้อย่างเป็ นทางการ และขอให้ทุกท่านได้ร่วมคิด ไปกับ
วิทยากรด้วยว่าเราจะทาอย่างไรกันดี
ขอบคุณค่ะ
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บทสรุปการเสวนา
พิ พิธภัณฑ์ในสายตาคุณเป็ นอย่างไร?
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติของไทยก่อตัง้ ขึน้ มากว่า ๑๓๗ ปี แล้ว เปิ ดให้ประชาชน
เข้าชมเป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๗ แต่เท่าทีผ่ ่านมาพัฒนาการของ
พิพธิ ภัณฑ์ไทยในช่วง ๑๓๐ กว่าปี ทผ่ี ่านมามีลกั ษณะขึน้ ๆ ลงๆ ช่วงทีน่ บั ว่าเป็ นยุคทองของ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติคอื ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ ในสมัยนายธนิต อยู่โพธิ ์ เป็ นอธิบดีกรม
ศิลปากร ยุคนัน้ มีการปฏิรปู หลายอย่าง รวมทัง้ เรื่องพิพธิ ภัณฑ์ไทย ทัง้ ๆ ทีต่ อนนัน้ มี
คนทางานด้านพิพธิ ภัณฑ์น้อยมากเมื่อเทียบกับปจั จุบนั
อย่างไรก็ตาม พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติกม็ พี ฒ
ั นาการในตัวเอง มีภารกิจต่างๆ
เช่น การอนุรกั ษ์ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั เผยแพร่ความรูต้ ่างๆ โดยคนทางานด้าน
พิพธิ ภัณฑ์ในหลายภาคส่วน รวมถึงภัณฑารักษ์ซง่ึ มีหน้าทีห่ ลัก ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) รวบรวม
สิง่ ของ เสาะแสวงหา ๒) ลงทะเบียนจัดเก็บให้เรียบร้อย ๓) ศึกษาและตีความ ๔) นามา
จัดเป็ นนิทรรศการ และ ๕) ประชาสัมพันธ์ให้สงั คมได้รบั รูใ้ นคุณค่านัน้
คนทัวไปอาจมองว่
่
าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติหยุดนิง่ ความจริงพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติมอี งค์ความรูซ้ ่อนอยูข่ า้ งใน ทัง้ ยังทางานทัง้ หน้าฉากและหลังฉากมาตลอด เพราะ
งานด้านพิพธิ ภัณฑ์มหี ลายอย่าง ตัง้ แต่รวบรวมไปจนถึงเผยแพร่ขอ้ มูลหรือบริการการศึกษา
ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนลาดับสุดท้าย
หากจะมองเฉพาะพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทีก่ รุงเทพมหานคร คนทีไ่ ม่
เคยไปชมพิพธิ ภัณฑ์ทไ่ี หนเลย หรือคนทีไ่ ม่มคี วามรูท้ างประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ และ
โบราณคดีมากนัก และไม่เคยได้ไปเห็นทีอ่ ่นื มาก่อน จะไม่มคี วามคาดหวังไว้ลว่ งหน้า และ
จะชมพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้อย่างเพลิดเพลินในระดับหนึ่ง ได้รบั ความรูบ้ า้ ง
จากคาอธิบายสัน้ ๆ ผูเ้ คยไปแล้วอาจชอบทีไ่ ม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงมากนัก เหมือนกลับไป
บ้านเก่า มีความอบอุ่น รูส้ กึ ว่าบ้านยังเหมือนเดิม ซึง่ อาจเป็ นเพราะสถานทีต่ งั ้ พิพธิ ภัณฑ์
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เป็ นพระราชวังเก่าดัง้ เดิม มีความงามในตัวเองด้วยฝีมอื ชัน้ เลิศของช่างยุคต้นรัตนโกสินทร์
มีความสวยชนิดทีช่ าวต่างชาติต่างชื่นชมเป็ นอย่างยิง่
แต่ความล้าหลังของพิพธิ ภัณฑ์ไทยก็ปรากฏเป็ นรูปธรรมทีส่ ดุ ในพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครเช่นกัน เห็นได้จากอาคารทีท่ รุดโทรมขาดการบารุงรักษา โบราณวัตถุบาง
ชิน้ ทีช่ ารุดและได้รบั การซ่อมแซมอย่างผิดวิธหี รือไม่ดพี อ ป้ายคาอธิบายทีข่ าดหายหรือ
เขียนไม่ถูก มีการจ้างบริษทั เอกชนให้จดั แสดงโบราณวัตถุ และบริษทั นัน้ ก็พมิ พ์ป้ายอิงค์
เจตมาจัดแสดง หรือเอาวัตถุเก่าๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาวางโดยไม่พยายามแสวงหาโบราณวัตถุมา
เพิม่ เติม อากาศในอาคารทีร่ อ้ นอบอ้าวไม่มเี ครื่องปรับอากาศ ห้องน้าทีส่ กปรก ความขาด
แคลนบริการเพื่อความสะดวก เช่นห้องอาหารหรือร้านขายของทีร่ ะลึก ความคับแคบของ
ร้านหนังสือทัง้ ๆ ทีม่ หี นังสือมาก เป็ นต้น
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติในต่างจังหวัดบางแห่งกลับมีความน่าสนใจมากกว่า
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติทก่ี รุงเทพฯ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดแสดง ดังนัน้ หากมองเฉพาะ
พิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ป็ นของรัฐ พิพธิ ภัณฑ์ในประเทศไทยก็ไม่ได้ผดิ ไปจากความคาดหวัง
สถานการณ์พพิ ธิ ภัณฑ์ไทยไม่ถงึ กับน่าท้อแท้ เพราะพิพธิ ภัณฑ์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ในระดับหนึ่ง แต่จะไม่ตอบสนองความต้องการสาหรับสังคมทีต่ อ้ งการ
ความรูม้ ากขึน้ พิพธิ ภัณฑ์ของรัฐล้าหลังในความเป็ นแหล่งเรียนรูน้ อกระบบให้แก่สงั คม และ
ยังไม่มพี ฒ
ั นาการทีช่ ดั เจนในเรือ่ งนี้
พิพธิ ภัณฑ์ในประเทศไทยไม่ได้มแี ต่พพิ ธิ ภัณฑ์ของรัฐเท่านัน้ ประเทศไทยยังมี
พิพธิ ภัณฑ์ของเอกชน วัด มูลนิธิ หมู่บา้ น ฯลฯ ซึง่ มีอยู่มากมายทัวประเทศกว่
่
า ๑,๒๐๐
แห่ง มีคุณภาพบ้าง ไม่มคี ุณภาพบ้าง สาเหตุหนึ่งทีม่ พี พิ ธิ ภัณฑ์เอกชนหรือภาคประชาชน
เกิดขึน้ มากน่าจะเป็ นเพราะประชาชนท้อแท้กบั หน่วยงานของรัฐ แต่บางคนทาพิพธิ ภัณฑ์
ด้วยความรักความชอบโดยแท้
แบบไหนที่เรียกว่าพิ พิธภัณฑ์ในฝัน?
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คาว่า พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นคาทีแ่ ปลมาจากคาว่า museum คานี้มรี ากศัพท์มาจาก
muse ซึง่ ก็คอื เทพธิดาแห่งศิลปศาสตร์ทงั ้ ๙ องค์ผเู้ ป็ นตัวแทนของกวีนิพนธ์ ดนตรี ศิลปะ
การแสดง ประวัตศิ าสตร์ ความงาม ฯลฯ พิพธิ ภัณฑ์ถอื กาเนิดและได้รบั การบุกเบิกโดย
อริสโตเติล ผูจ้ ดั ให้มกี ารชุมนุมของผูม้ คี วามรูแ้ ละสนใจเรื่องราวเหล่านี้ พิพธิ ภัณฑ์เริม่
มาจากกลุม่ คนทีบ่ ชู าความรู้ ดังนัน้ จุดมุ่งหมายของพิพธิ ภัณฑ์จงึ ควรตัง้ ไว้ทค่ี วามเป็ นแหล่ง
เรียนรูแ้ หล่งหนึ่งของสังคม ทาให้การศึกษาเป็ นตัวชูโรงยิง่ กว่าการท่องเทีย่ ว มนุษย์ชอบ
เก็บของอยูแ่ ล้วโดยธรรมชาติ พิพธิ ภัณฑ์คอื การทานิสยั ชอบเก็บของให้เกิดประโยชน์ ด้วย
การเก็บสะสมวัตถุทเ่ี ป็ นของจริง ของแท้ มีค่า และหายาก
นอกจากวัตถุแล้ว พิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ต็มตามความหมายยังจะต้องประกอบด้วยสถานที่
และคนดู การได้มาซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ในฝนั มีเงื่อนไขคือ ๑) ผูน้ าในระดับรัฐบาลจะต้องเห็น
คุณค่าด้านนี้ ต้องเอาจริงและจริงใจ ๒) อธิบดีกรมศิลปากรจะต้องเป็ นคนทีร่ อบรูแ้ ละมุง่ มัน่
กับงานพิพธิ ภัณฑ์อย่างแท้จริง และ ๓) ต้องมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนว่าพิพธิ ภัณฑ์
มีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร โดยทีว่ ตั ถุประสงค์ของพิพธิ ภัณฑ์ จะต้องตอบคาถามให้ได้ว่า
พิพธิ ภัณฑ์นนั ้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์อะไรกันแน่ พิพธิ ภัณฑ์จะนิยามตนเองว่าอย่างไร สถานทีบ่ าง
แห่งอาจไม่นบั ว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ เช่นมิวเซียมสยาม ซึง่ ควรเรียกว่าเป็ นศูนย์เรียนรู้ เพราะ
สิง่ ทีเ่ ป็ นหลักไม่ใช่วตั ถุทเ่ี ป็ นของจริง ของแท้ มีค่า และหายาก
การมองถึงจุดมุง่ หมายทีใ่ หญ่กว่าการมีพพิ ธิ ภัณฑ์ให้ได้ดงั หวังก็เป็ นไปได้ นันคื
่ อ
การทาให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมในอาเซียน การพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์มหี ลายวิธี
เช่นทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติทาอยู่คอื การขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่นศูนย์
การเรียนรูแ้ ห่งชาติ อุทยานการเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างพิพธิ ภัณฑ์กบั หอศิลปฯ รวมถึง
ห้องสมุดแบบ interactive library ควรจะสามารถเกิดขึน้ ได้เช่นกัน
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อะไรคืออุปสรรคในการพัฒนาพิ พิธภัณฑ์ไทย?
จากยุคทองของพิพธิ ภัณฑ์ไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติตอ้ ง
เผชิญกับความเปลีย่ นแปลงหลายอย่าง ตัง้ แต่การเปลีย่ นระบบบริหาร เดิมพิพธิ ภัณฑ์อยู่ใน
ระดับกรม แต่ต่อมาถูกลดระดับกลายเป็ นกอง และต่อมาก็กลายเป็ นแผนก ในระดับกว้างขึน้
ก็เกิดความเปลีย่ นแปลงแนวทางการศึกษาซึง่ แต่ก่อนเคยมุ่งเพือ่ ความรูจ้ กั ตัวตน ทาให้โลก
ทัศน์ของคนในสังคมไทยเปลีย่ นไป วัฒนธรรมของการมุง่ ประโยชน์ของชาติเป็ นสาคัญก็
เปลีย่ นไป กลายเป็ นเห็นคนเป็ นศูนย์กลาง ทาเพื่อตาแหน่ง พิพธิ ภัณฑ์ไทยจึงไม่พฒ
ั นา
อุปสรรคทีเ่ กิดจากการลดฐานะขององค์กรคือความจากัดของงบประมาณ เช่นงบประมาณ
สาหรับทากิจกรรมของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีเพียงปี ละสามแสนบาทเท่านัน้
พิพธิ ภัณฑ์ของรัฐจึงต้องมุ่งเน้นไปทีก่ ารรวบรวมโบราณวัตถุเป็นหลักก่อน การพัฒนาเรื่อง
กิจกรรมต่างๆ จึงลดน้อยลง
นอกจากนี้ยงั มีปญั หาเรื่องกฎระเบียบทีท่ าให้ความร่วมมือกับฝา่ ยทีต่ อ้ งการ
ช่วยเหลือเป็ นไปได้ยาก เช่นแม้จะมีผตู้ อ้ งการหาเงินมาช่วยพิพธิ ภัณฑ์จากภายนอกใน
ลักษณะของการระดมทุน แต่พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติกไ็ ม่สามารถจัดการปรับปรุง
พิพธิ ภัณฑ์ได้เองโดยไม่ตอ้ งผ่านกรมศิลปากร จะมีกแ็ ต่ในรูปของอาสาสมัคร (museum
volunteer) เท่านัน้ หรือเมื่อมีคนจะขอซือ้ บัตรเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ล่วงหน้า ๑,๐๐๐ ใบเพื่อ
นาไปแจกจ่ายให้พนักงาน ก็ทาไม่ได้ เนื่องจากระเบียบกาหนดไว้ว่าต้องดาเนินงานวันต่อ
วันมีกรณีทก่ี ารขาดการมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม ทาให้การขอดาเนินการปรับปรุงห้อง
แสดงนิทรรศการเกีย่ วกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ
พระนารายณ์ ลพบุรี ต้องใช้เวลาหลายปี โดยไม่จาเป็ น แม้เมื่อผูด้ าเนินการจะให้เงินและ
ทางานให้กบั กรมศิลปากรก็ตาม
นอกจากความล้าหลังในกลุม่ พิพธิ ภัณฑ์ของรัฐ พิพธิ ภัณฑ์เอกชนก็ประสบ
อุปสรรคส่วนหนึ่งเนื่องจากตามกฎหมายไทย ประชาชนไม่สามารถจัดแสดงโบราณวัตถุได้
ใครครอบครองถือว่าผิดกฎหมายและอาจถูกจับ ในหลายกรณีประชาชนมีโบราณวัตถุอยู่ใน
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มือ แต่กลัวว่าถ้านาออกมาแสดงแล้วจะถูกดาเนินคดี กฎระเบียบทีเ่ ข้มงวดนี้หา้ มการจัด
แสดงเพื่อป้องกันไม่ให้มกี ารลักลอบขุดหรือทาลายโบราณสถาน แต่ในขณะเดียวกันรัฐก็ไม่
มีประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบขุดหรือทาลายโบราณสถานอยู่ดี เรียกได้ว่า
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทม่ี อี ยู่กเ็ ป็ นอุปสรรคสาคัญอย่างหนึ่ง
อุปสรรคในการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ไทยสรุปได้เป็ น ๓ ข้อคือ:
ั
๑) พิพธิ ภัณฑ์ถูกกัดกร่อนด้วยความไม่สมบูรณ์ทางสติปญญาของคนไทย
ขาดผูช้ น้ี า
ในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม อุปสรรคทีพ่ บมีความเกีย่ วข้องกับ
ประชาสังคม จากความทีค่ นไทยส่วนใหญ่งอมืองอเท้า คิดว่าเมือ่ ไม่ได้มตี าแหน่ง
ใหญ่โตก็ไม่มอี านาจพอทีจ่ ะทาอะไร
๒) คือเรื่องระบบการบริหารซึง่ กาลังเป็ นอุปสรรคในการพัฒนางาน การทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ถูกลดระดับจากกรมลงเป็ นแผนกยิง่ ทาให้เห็นได้ว่าระบบภายในของกรมศิลปากร
เองเป็ นอุปสรรคในการพัฒนา เช่นพิพธิ ภัณฑ์เฉพาะสาขาต้องไปขึน้ อยู่กบั องค์กร
ทีด่ แู ลสาขานัน้ ๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น การลดฐานะองค์กรซึง่ สมควรจะเป็ นองค์กร
ใหญ่ให้เล็กลง ซ้ายังแยกส่วนไปขึน้ อยู่กบั หน่วยงานทีไ่ ม่ควรเป็ นผูค้ วบคุมโดยตรง
ทาให้สถานการณ์ของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติของไทยแย่ลงเรื่อยๆ
๓) คุณภาพของคนทีท่ างานวิชาการด้านพิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ แม้จะมีบุคลากรผูม้ ุ่งมัน่
ทางานอย่างจริงจังและเต็มความสามารถ แต่ภาพรวมทีอ่ อกมายังไม่ได้มาตรฐาน
ทีด่ พี อในระดับสากล
กลยุทธ์ใดจะสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านัน้ ได้?
ระบบ
การเอาชนะอุปสรรคในการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ไทย เจตนารมณ์หรือเจตจานง (will)
เป็ นสิง่ สาคัญสิง่ แรก ผูต้ อ้ งการพัฒนาไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรือเอกชนควรเริม่ จากตัวเอง หรือ
องค์กรของตนเองโดยไม่ตอ้ งรอพึง่ ใคร สร้างความเป็ นเจ้าของพิพธิ ภัณฑ์ในใจของ
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สาธารณชน ข้อสาคัญอีกอย่างในการชุบชีวติ พิพธิ ภัณฑ์ โดยเฉพาะพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนครคือการล้างจินตนาการเก่าๆ โดยทาให้พพิ ธิ ภัณฑ์ไม่ใช้สถานทีล่ ล้ี บั อีก
ต่อไป ส่วนคนในก็ตอ้ งล้างจินตนาการทีว่ ่าสมบัตใิ นพิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช้สมบัตขิ องตน แต่เป็ น
ของทีต่ นมีความยินดีทจ่ี ะนามาให้บริการ
ต่อเนื่องจากเจตนารมณ์และแนวทางกว้างๆ ผูพ้ ฒ
ั นาควรจะทาตามกระบวนการ
วิทยาการสมัยใหม่ เช่นดาเนินการวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats) หรือจัดทาแผนทีย่ ุทธศาสตร์ (strategy map) เพื่อกาหนด
นโยบายระยะยาวต่อไป
สิง่ ทีค่ วรเกิดขึน้ เพื่อพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ไทยให้กา้ วหน้าบางประการคือ:
 การจัดลาดับความสาคัญของโบราณสถานหรือพิพธิ ภัณฑ์ เพราะที่
เป็ นอยู่ตอนนี้โบราณสถานทีข่ น้ึ ทะเบียนแล้วทุกแห่งมีค่าเท่ากัน เช่น
วัดอรุณฯ กับกองอิฐกองหนึ่งทีส่ โุ ขทัย ซึง่ ขึน้ ทะเบียนเป็ นโบราณสถาน
ทัง้ คู่ ก็มคี ่าเท่ากัน วัดอรุณฯ ไม่มคี วามสาคัญกว่ากองอิฐ
 การจัดนิทรรศการแลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ
 การเปลีย่ นแปลงระเบียบราชการทีส่ ลับซับซ้อนให้ง่ายขึน้ หรือแม้แต่โอน
พิพธิ ภัณฑ์ออกจากระบบราชการ ให้เป็ นองค์กรมหาชนหรือองค์กรอิสระ
เนื่องจากมีความเห็นว่าการทางานด้านศิลปวัฒนธรรมไม่สามารถทาได้
ในระบบข้าราชการ จึงต้องคิดด้วยว่าทาอย่างไรราชการจึงจะยอมปล่อย
ออกนอกระบบ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยู่ในปจั จุบนั ถ้าทา
กันอย่างจริงจังก็เกิดผลสัมฤทธิได้
์ ไม่ว่าจะอยูใ่ นระบบหรือนอกระบบ
ก็ตาม
 การทบทวนยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพันธ์ (connect) กับผูท้ ่ี
อาจจะมาชม ในเชิงธุรกิจหมายถึงการระบุกลุ่มลูกค้า และรูว้ ่าลูกค้า
ต้องการอะไร
 ชีใ้ ห้เห็นว่า พิพธิ ภัณฑ์กส็ ามารถสร้างรายได้ได้เช่นกัน
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 แสดงตัวตนของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติให้เห็นว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในระบบ และถือว่าเป็นโรงเรียนชนิดหนึ่ง
 พิพธิ ภัณฑ์ทุกแห่ง ทัง้ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพธิ ภัณฑ์ของ
เอกชน รวมทัง้ สมาคมหรือชมรมทีเ่ กีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์ ควรทางาน
ร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ทัง้ เรื่ององค์ความรูแ้ ละบุคลากร
สถานที ่
การพัฒนาสถานที่ อย่างน้อยทีส่ ดุ ทีค่ วรทา คือเปลีย่ นการจัดแสดงนิทรรศการ
อย่างสม่าเสมอ ไม่ใช่อยู่กบั ทีโ่ ดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง การปรับปรุงอาคารพิพธิ ภัณฑ์เป็ น
สิง่ แรกทีส่ าธารณชนจะเห็นได้ถงึ การพัฒนา หากรัฐบาลเพิม่ งบประมาณสนับสนุนมากพอก็
อาจมีการสร้างพิพธิ ภัณฑ์ทท่ี นั สมัยและน่าเข้าชมมากขึน้ ทาห้องประชุมทีด่ ที ท่ี าให้ให้คน
อยากเข้าไปใช้ในพิพธิ ภัณฑ์ สถานทีท่ ส่ี วยงามจะชักชวนให้คนเข้าไปจัดงาน ทัง้ หมดนี้
หมายถึงการดึงดูดให้คนเข้าพิพธิ ภัณฑ์ โดยไม่จาเป็ นต้องไปดูศลิ ปะเพียงอย่างเดียว แต่
พยายามทาให้พพิ ธิ ภัณฑ์เป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของพวกเขาคนจะเข้าพิพธิ ภัณฑ์มากขึน้ ถ้า
การไปพิพธิ ภัณฑ์กลายเป็ นเรื่องเท่ พิพธิ ภัณฑ์ควรเป็ นสถานทีพ่ บปะของผูค้ นทีไ่ ม่ใช่แค่
นักวิชาการ
เนื้ อหา
ทุกอย่างทีจ่ ดั แสดงในพิพธิ ภัณฑ์ลว้ นเป็ นวัตถุทถ่ี ูกนามาออกจากบริบทเดิม
(decontextualized) คืออยู่ในทีท่ ม่ี นั ไม่ควรจะอยู่ หรือไม่มชี วี ติ และคนทีเ่ ข้าไปดูกม็ ี
ความสัมพันธ์ห่างไกลกับสิง่ เหล่านี้ เพราะฉะนัน้ จะต้องมีการให้ความหมายแก่วตั ถุทจ่ี ดั
แสดง รวมทัง้ เสริมความรูจ้ ากข้างนอกด้วย ในการทาคาบรรยายนิทรรศการ สิง่ แรกทีต่ อ้ ง
คิดคือใครจะมาชมพิพธิ ภัณฑ์ กลุ่มผูเ้ ข้าชมเป็ นใคร คาบรรยายควรเขียนให้คนในระดับไหน
อ่าน เนื่องจากเรื่องเล่าอธิบายของพิพธิ ภัณฑ์สาหรับวัตถุแต่ละชิน้ สามารถแสดงออกได้
หลากหลายแง่มมุ ซึง่ บางคนอาจนึกไม่ถงึ เช่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์
จึงต้องสร้างเนื้อหาทีเ่ หมาะสมให้กบั ของทีม่ อี ยู่
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การสร้างเนื้อหาคือหัวใจของพิพธิ ภัณฑ์ เพราะพิพธิ ภัณฑ์ในอนาคตมีจุดเด่น
เหลืออยู่เพียงสิง่ เดียวเท่านัน้ คือการสะสมข้อมูลใหม่เข้าไปรวมกับข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วใน
พิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ เป็ นศักยภาพในตัวพิพธิ ภัณฑ์เอง ข้อมูลใหม่ควรจะเป็ นเรื่องวัตถุทเ่ี ป็ นของ
โบราณหายาก เป็ นสมบัตขิ องชาติ ร่วมไปกับการสะสมสิง่ ของทีเ่ ป็ นของดี เป็ นของหายาก
มีการตีความประวัตศิ าสตร์ในแบบใหม่ รวมถึงการทาโครงการแผนทีว่ ฒ
ั นธรรม (cultural
mapping) เพื่อให้รวู้ ่าอะไรอยูท่ ไ่ี หนอย่างเป็ นระบบรวมศูนย์ แทนแผนทีว่ ฒ
ั นธรรมทีม่ อี ยู่
แล้วอย่างกระจัดกระจาย
พร้อมกับทีท่ ุกวันนี้มมี หาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทยทีเ่ ปิดสอนหลักสูตร
พิพธิ ภัณฑ์ศกึ ษา รวมทัง้ กรมศิลปากรเองก็ได้เปิ ดหลักสูตรพิพธิ ภัณฑ์ศกึ ษาสาหรับ
บุคคลภายนอกทีจ่ ะเริม่ เข้ามาทางานด้านพิพธิ ภัณฑ์หรือบุคลากรทีท่ างานด้านนี้เป็ นประจา
ทุกปี แต่ทาเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อฝึกให้ได้บคุ ลากรได้ทางานจริง สาหรับพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ก็มี
การจัดทาคูม่ อื และอบรมให้ความรูก้ บั ชุมชนในพืน้ ทีต่ ่างๆ ด้วย เป็ นการสร้างเครือข่าย
ความรูเ้ กีย่ วกับงานพิพธิ ภัณฑ์ออกไปอย่างกว้างขวาง
วิ ธีนาเสนอ
การทาคาอธิบายเป็ นการเพิม่ คุณค่าให้กบั วัตถุทม่ี อี ยู่ คาอธิบายซึง่ ควรเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย อาจหมายถึงการทาคาอธิบายสาหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา ในขณะ
เดียวกันพิพธิ ภัณฑ์กค็ วรสร้างชุดข้อมูลสาหรับนักวิชาการและผูส้ นใจระดับอื่นด้วย เช่น
จัดทาแผ่นพับแจก และถ้าจะให้ดยี งิ่ ขึน้ ก็จดั ทาเป็ นเว็บไซต์ซง่ึ มีขอ้ มูลทุกอย่างเกีย่ วกับของ
ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สะสมไว้ เพื่อนักวิชาการสามารถดาวน์โหลดสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ทงั ้ หมด การทา
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เสมือน (virtual museum) ในเว็บ เช่นในโครงการ Google Art Project ก็
เป็ นอีกทางหนึ่งในการนาเสนอพิพธิ ภัณฑ์โดยผูช้ มไม่ตอ้ งเดินทางไปยังพิพธิ ภัณฑ์เลย
พิพธิ ภัณฑ์ไทยย่อมต้องจัดการแสดงให้เหมาะสมกับรสนิยมของคนไทย ซึง่
หมายถึงอาจต้องมีหอ้ งๆ หนึ่งทีเ่ ปลีย่ นบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ดูภาพรวมของการจัด
แสดงในพิพธิ ภัณฑ์ วิสยั ทัศน์สาหรับการจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑ์ไทยควรมุ่งเน้นไปทีก่ าร
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เชิดชูคุณค่าสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ ประเด็นทีค่ วรเชิดชูคอื ความ
หลากหลายของผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย การทีห่ ลากศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และความน่าอัศจรรย์ในสุนทรียภาพของไทย เช่นทีแ่ สดงออกในฝีมอื การทาเครื่องจักสาน
โดยนาไม้ไผ่มาเรียดให้บางเท่ากับเส้นด้าย สอยเข้าไปในเข็ม และสานออกมาจนกระทัง่
กลายเป็ นภาชนะ เป็ นต้น
สังคมโดยรวมจะมีบทบาทในการทาพิพิธภัณฑ์ในฝันให้เป็ นจริงได้อย่างไร?
ประเทศไทยมีพพิ ธิ ภัณฑ์อยู่มากมายทัง้ ของรัฐและเอกชน แต่กด็ ูเหมือนกับว่า
สังคมไม่รวู้ ่ามีพพิ ธิ ภัณฑ์ไว้เพื่ออะไร ในเมื่อสังคมไม่มคี วามต้องการใช้ประโยชน์จาก
พิพธิ ภัณฑ์ อาจจะเป็ นเพราะไม่เห็นคุณค่าความสาคัญ แต่ตอนนี้ชนชัน้ กลางไทยเริม่ มีความ
ต้องการด้านองค์ความรูม้ ากขึน้ แล้ว
จากความจริงข้อนี้ ฝา่ ยรัฐจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องวัฒนธรรมยิง่ ขึน้ และน่าจะ
เป็ นเจ้าภาพในการขอความร่วมมือจากประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการสร้างชาติสร้างสรรค์
สังคม ด้วยการสนับสนุนให้เกิดพิพธิ ภัณฑ์ทต่ี อบสนองความต้องการใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ของรัฐหรือเอกชน กระตุน้ ให้คนทีเ่ ก็บของเก่านาของทีเ่ ก็บสะสมอยู่
มาแสดงและให้เครดิตตามสมควร
พิพธิ ภัณฑ์อาจขยายขอบข่ายออกไปนอกสถานทีข่ องตน สร้างโครงการถ่ายทอด
วัฒนธรรมผ่านการศึกษาอย่างรืน่ รมย์สาหรับชุมชนเมือง (urban cultural edutainment
project) เช่นการส่งเสริมวัฒนธรรมในศูนย์การค้า เยาวชนจะได้มโี อกาสสัมผัสวัฒนธรรม
รัฐบาลอาจมีมาตรการจูงใจทางภาษี (tax incentive) ให้กบั ผูป้ ระกอบการทีท่ าโครงการ
เช่นนี้ดว้ ย
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รายงาน
ผลสารวจความคิ ดเห็น ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาทางวิ ชาการเรื่อง
“พิ พิธภัณฑ์ไทย : ศักยภาพที่ น่าใช้ ให้ เกิ ดผล”
ดร. ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองภิ ภพ
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
ผูใ้ ห้ความอนุเคราะห์ในการประมวลผลแบบสอบถาม และจัดทารายงาน

จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม: 70 คน
1. ท่านทางานในพิพธิ ภัณฑ์หรือเกีย่ วข้องกับพิพธิ ภัณฑ์หรือไม่?
43.5%
 ใช่

ไม่ใช่

56.5%

2. ถ้าใช่ พิพธิ ภัณฑ์ของท่านเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประเภทใด?


ของรัฐ



ของเอกชน

46.4%
53.6%

3. ในรอบ ปีทผ่ี ่านมาท่านไปชมพิพธิ ภัณฑ์กค่ี รัง้ 1?
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ของรัฐใน 1 ปีทผ่ี ่านมา
0-3

4-6

7-10

มากกว่า 10
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ครัง้


โดยรวม



กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์



74.6%
65.5%

60.5%

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ของเอกชน
ใน 1 ปีทผ่ี ่านมา
4-6

0-3



โดยรวม



กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์



54.1%
69.3%

71.4%

7-10

มากกว่า
10 ครัง้
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4. ท่านมีความสนใจพิพธิ ภัณฑ์ประเภทใด?) 5= สนใจมากทีส่ ดุ 1= สนใจน้อยทีส่ ดุ (
ผลการสารวจ: มีผตู้ อบคาถามนี้ 19 ราย และไม่ตอบคาถาม 51 ราย
รูปแบบของพิพธิ ภัณฑ์

ระดับความสนใจ

ผลวิจยั จากผูต้ อบคาถาม 19 ราย
พิพธิ ภัณฑ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ โบราณคดี
และสถาปตั ยกรรม ซึง่ แสดงถึงอารยธรรมของ
ชาติในสมัยต่างๆ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา
พฤษศาสตร์ สัตววิทยา และการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ
พิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงจิตรกรรม ประติมากรรม
ั บนั สมัย
หรือหอศิลป์อนั เป็ นศิลปะปจจุ
พิพธิ ภัณฑ์มานุษยวิทยา วัฒนธรรมพืน้ บ้าน
สังคมวิทยา และชาติพนั ธุว์ รรณา
พิพธิ ภัณฑ์ศนู ย์แห่งการเรียนรูร้ ปู แบบใหม่ โดย
เน้นเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะพืน้ ที่ ใช้เทคนิดใหม่
ในการนาเสนอ

มาก

มาก

ปานกลาง
น้อย
น้อย

5. ท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของพิพธิ ภัณฑ์ของรัฐโดยทัวไปมากน้
่
อยเพียงใด?



ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพของพิพธิ ภัณฑ์
ของรัฐ
พอใจมาก

โดยรวม

กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
ไม่เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
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พอใจปานกลาง
ไม่ค่อยพอใจ
ควรปรับปรุง

53.6%

76.7%

59%

หมายเหตุ: ภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในคุณภาพของพิพธิ ภัณฑ์ของรัฐ
โดยทัวไป
่ ในระดับ ปานกลาง แต่ถา้ พิจารณาสัดส่วน
ในระดับพึงพอใจระดับอื่น พบว่า ความหนาแน่นของ
ผูต้ อบค่อนไปทางไม่ค่อยพอใจ และควรปรับปรุง จึง
สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ภาพรวมมีความพึงพอใจฯ ใน
ระดับปานกลาง แต่เป็ นระดับปานกลางทีย่ งั ไม่แข็งแรง
เท่าใดนัก

6. ท่านคิดว่าพิพธิ ภัณฑ์ของรัฐในประเทศไทยสามารถจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม
ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่?




สมบูรณ์แล้ว
ควรปรับปรุง

โดยรวม

กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

92.8%

94.9%

90.0%

7. ท่านเคยไปพิพธิ ภัณฑ์ของประเทศในแถบเอเชียหรือไม่
โดยรวม
กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
54 รายจาก 67
26 รายจาก 30
 เคย
หรือเท่ากับ
หรือเท่ากับ
80.6%
86.7%

กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
28 รายจาก 37
หรือเท่ากับ
75.7%
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8. หากเคย ท่านคิดว่าคุณภาพของพิพธิ ภัณฑ์ไทยอยู่ในระดับใด เมือ่ เทียบกับ
พิพธิ ภัณฑ์เหล่านัน้
คุณภาพของ
พิพธิ ภัณฑ์ไทยเมื่อ
เทียบกับพิพธิ ภัณฑ์
ในกลุ่มประเทศ
เอเชีย

สูงกว่า

พอกัน

ต่ากว่า
หมายเหตุ:

โดยรวม

กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

58.3%

65.2%

52%

มีผไู้ ม่ตอบคาถาม
3 ราย

มีผไู้ ม่ตอบคาถาม
3 ราย

9. ท่านเคยไปพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหรือไม่
โดยรวม
กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
60 รายจาก 66
27 รายจาก 30
 เคย
หรือเท่ากับ
หรือเท่ากับ
90%
91.7%

กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์
33 รายจาก 36
หรือเท่ากับ
90.9%
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10. หากเคยไป ท่านมีความประทับใจพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมากแค่ไหน
ระดับความความ
ประทับใจใน
พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร

ประทับใจมาก

ปานกลาง


ไม่ค่อบประทับใจ



ควรปรับปรุง

โดยรวม

กลุ่มผูท้ ท่ี างาน
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

กลุ่มผูท้ ท่ี างานไม่
เกีย่ วข้องกับ
พิพธิ ภัณฑ์

62.7%

55.6%

68.8%

37.0%

31.3%

11. สิง่ ใดทีพ่ พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครควรปรับปรุงมากทีส่ ดุ ?
ผลการสารวจ:
หมายเหตุ: มีผตู้ อบคาถามนี้ 22 ราย และไม่ตอบ 37 ราย
สิง่ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ควรปรับปรุง







ลาดับสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง
5 = ควรปรับปรุงมากทีส่ ดุ
1 = ควรปรับปรุงน้อยทีส่ ดุ
การนาเสนอหรือการจัดแสดง (การจัดกลุ่มสิง่ ของ แสงไฟ)
การให้ขอ้ มูลรายละเอียดของวัตถุสงิ่ ของ (เนื้อหาและป้าย)
อุปกรณ์การเรียนรู้
นิทรรศการหมุนเวียน
ความสะอาด
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12. พิพธิ ภัณฑ์ในประเทศไทยทีไ่ ปเยีย่ มชมแล้วประทับใจมากทีส่ ดุ พร้อมเหตุผล
พิพธิ ภัณฑ์ท่ี
ประทับใจมากทีส่ ดุ
มิวเซียมสยาม

จานวน
เหตุผล
ผูต้ อบ
13
- กิจกรรม interactive ทาให้ผมู้ าเยือนสามารถ
สือ่ สารกับข้อมูลอันหลากหลาย ให้เข้าใจได้ง่ายขึน้
- มีกจิ กรรมและสอดแทรกความรู้ ทาให้เด็กๆ ไม่น่า
เบื่อ และสามารถเรียนรูแ้ ละจดจาได้มากกว่า เดินดู
เอง อ่านเอง ถ้าเช่นนัน้ แล้วเหมาะกับผูใ้ หญ่
มากกว่า
- ประทับใจวิธกี ารนาเสนอ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการ
เรียนรู้ และการมีสว่ นร่วมระหว่างการจัดแสดงและ
ผูช้ ม มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นสือ่ ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ผเู้ ข้าชม มีการจัดพืน้ ทีก่ าร
แสดงได้น่าสนใจและมีกจิ กรรมหมุนเวียนอยู่เสมอ
มีการเน้นให้เยาวชนเกิดความสนใจและเข้าร่วมชม
พิพธิ ภัณฑ์ ร่วมกิจกรรม
- มีการจัดแสดงนิทรรศการทีห่ ลากหลาย และมีการ
บริหารทีด่ แี ละสะอาด
- จัดแสดงในรูปแบบทีน่ ่าสนใจ มีความทันสมัย การ
จัดนิทรรศการเป็ นธีม มีสงิ่ พิมพ์ทร่ี วบรวมองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับนิทรรศการนัน้ ๆ
- เข้าใจง่าย สร้างการมีสว่ นร่วม นาเสนอเต็มรูปแบบ
ของวัฒนธรรม ตลอดจนการเล่าเรื่องพิพธิ ภัณฑ์
ทาให้สนุก
- เป็ นการเรียนรูแ้ บบ discovery ผสานกับเทคโนโลยี
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-

พิพธิ ภัณฑ์บา้ นฝิ่น
เชียงราย

7

-

-

นิทรรศน์รตั นโกสินทร์ 4

-

-

-

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนาไปคิดต่อได้
มีความโดดเด่นในการนาเสนอด้วยรูปแบบของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีม่ คี วามแปลกใหม่ น่าสนใจ
ในหลากหลายมิติ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผชู้ มได้มี
ส่วนร่วม ในกิจกรรมของแต่ละโซน
ใช้วธิ กี ารนาเสนอเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์อย่าง
สนุกสนานเข้ากับรสนิยมของคนไทย
บรรยากาศและการจัดแสดงเนื้อหา
ถ่ายทอดให้เข้าใจเรื่องยาเสพติดได้ดี
มีการจัดแสดงด้วยสือ่ ทีห่ ลากหลาย และเล่าเรื่องได้
น่าสนใจ แต่จากัดเวลาเข้าชม ทาให้ได้รบั ความรู้
ไม่เหมาะสมกับเวลา
นาเสนอข้อมูลได้ชดั เจน มีเทคนิคทันสมัย ดึงดูด
ความสนใจ
เนื้อหาดี การออบแบบจัดแสดงดี
สามารถสือ่ สารทัง้ เนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ
ได้น่าสนใจมาก ทาให้อยากกลับไปชมและศึกษา
ข้อมูลอีก
มีความทันสมัย น่าสนใจ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
นาเสนอเรื่องราวได้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
โดยเฉพาะเหมาะกับเยาวชน ทาให้สนใจเข้า
พิพธิ ภัณฑ์มากขึน้
มีการจัดแสดงทีม่ คี วามน่าสนใจ เนื่องจากมีการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้รว่ มในการนาเสนอข้อมูล และ
มีบุคลากรคอยแนะนาอยู่ตลอดการเข้าชม จึง
เข้าถึงและเรียนรูข้ อ้ มูลได้เต็มทีแ่ ละทัวถึ
่ ง
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พิพธิ ภัณฑสถาน
3
แห่งชาติ เจ้าสาม
พระยา อยุธยา
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ง 2
ความทรงจา ช่องเขา
ขาด

พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งงชาติ พระนคร

2

พิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ บ้านเชียง
อุดรธานี

2

หอศิลปวัฒนธรรม
2
แห่งกรุงเทพมหานคร

บ้านพิพธิ ภัณฑ์

1

พิพธิ ภัณฑสถาน

1

- มีวตั ถุโบราณทีห่ าดูได้ยาก และน่าสนใจ เจ้าหน้าที่
น่ารัก
- ประทับใจ เพราะหลังจากออกมาแล้ว เหมือนได้
รูส้ กึ ว่า เปลีย่ นไป และรูส้ กึ สัมผัสได้กบั สิง่ ทีเ่ ขา
นาเสนอ แม้ว่าจะเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เล็ก ๆ และการ
นาเสนอก็ไม่ได้มเี ทคนิคพิเศษอะไรมากมาย
- เนื้อหาดี การจัดแสดงดี ใช้พน้ื ทีด่ ี (ไม่ตอ้ งใช้พน้ื ที่
มากและมีความเชื่อมโยงกับสถานทีจ่ ริง)
- มีวตั ถุพพิ ธิ ภัณฑ์ทม่ี คี ุณค่าของชาติจดั แสดงอยู่
มากมาย
- ห้องประวัตศิ าสตรืไทยสามารถแบ่งแยกระดับการ
ปกครองออกเป็ นแต่ละสมัยได้อย่างดี เล่าเรื่องราว
ทีเ่ ป็ น climax ได้ดี
- ให้เนื้อหาวิชาการมากกว่าพิพธิ ภัณฑ์อ่นื ๆ และ
เทคนิคนาเสนอหลากหลายดึงดูดใจ
- ไม่ถงึ กับประทับใจมากทีส่ ดุ แต่กพ็ อใจในการจัด
สถานที่ การนาเสนอ
- มีนิทรรศการหมุนเวียน การอัพเดทข้อมูลทาง
ศิลปะ มีการเปิ ดกว้าง นาสมัย เข้าถึงง่าย ทาเลดี
สะดวกต่อการเข้าชม
- ไปสะดวก คนธรรมดาเข้าถึงง่าย งานหมุนเวียน
น่าสนใจ มีกจิ กรรมทีน่ ่าสนใจ
- เข้าใจและเรียนรูไ้ ด้ง่าย ทาให้นาไปถ่ายทอดได้
ต่อไป
- มีการจัดกลุ่มของทีจ่ ดั แสดงเป็ นหมวดหมู่และเรียง
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แห่งชาติ รามคาแหง
พิพธิ ภัณฑ์ขนมไทย

ตามยุคสมัย สะอาดมีทจ่ี อดรถทีเ่ พียงพอ และจัด
แสดงใกล้สถานทีจ่ ริง
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทร่ี วบรวมความรูใ้ นด้านขนมไทย
ซึง่ เป็ นการวบรวมขนมไทยทีอ่ าจจะหาดูได้ยากใน
ปจั จุบนั ให้แก่ผทู้ เ่ี ข้ามาเยีย่ มชมได้รบั รู้ และเห็น
ภาพจริงได้ บรรยากาศภายในพิพธิ ภัณฑ์
จัดแสดงน่าสนใจ แม้มขี นาดเล็กแต่จดั การพืน้ ทีไ่ ด้
อย่างคุม้ ค่า จัดเนื้อหาได้ครบถ้วนทัง้ ความรู้
พืน้ ฐานและรายละเอียดทีล่ กึ มีจดุ ให้จบั วัตถุของ
จริง เกิดความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้
มีความหลังของพืน้ ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับ
ประวัตศิ าสตร์ขา้ วของ
จัดแสดงวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน ท้องถิน่ ชาวสวนใน
ย่านจอมทอง มีการจัดแสดงเป็ นระบบ เกิดขึน้ จาก
ความร่วมมือกันของพระและชาวบ้าน ปจั จุบนั มีผู้
เข้าไปเยีย่ มชมต่อเนื่อง และเป็ นแหล่งเรียนรู้ ของ
เยาวชนในท้องถิน่ มาใช้เวลาว่างในการศึกษา
เรียนรู้
จัดเป็ นหมวดหมู่ บริเวณเหมือนเป็ นบ้านไม่เป็ น
ทางการมาก สะอาด สงบ เรียบง่าย
มีกจิ กรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ได้เรียนรู้

1

-

พิพธิ ภัณฑ์เครื่องถ้วย 1
เอเชียฯ

-

พิพธิ ภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
พิพธิ ภัณฑ์เพื่อ
การศึกษา วัดหนัง
วรวิหาร

1

-

1

-

พิพธิ ภัณฑ์วงั สวน
ผักกาด
องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พิพธิ ภัณฑ์สริ นิ ธร
(ภูกมุ้ ข้าว)
พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ
กษาปณ์
พิพธิ ภัณฑสถาน

1

-

1

-

1
1

- ไม่คดิ ว่า ในแถบภาคอีสานจะมีพพิ ธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั ตัง้
ขึน้ ได้ดรี ะดับหนึ่ง และยังไม่เป็ นทีร่ จู้ กั มากนัก
- สิง่ ของมีคุณค่าแสดงดีชดั เจน

1

- มีของความทรงจาของอาจารย์ศลิ ป์ ของยังดัง้ เดิม
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แห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี
อนุสรณ์
เมืองโบราณ
1
พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน
จ่าทวี

1

ไม่ค่อยเปลีย่ นแปลง มีภาพวาดของลูกศิษย์
อาจารย์ศลิ ป์
- ผูส้ ร้างตัง้ ใจทีจ่ ะรักษาศิลปวัฒนธรรมของสยาม
ไม่ให้หายไป
- มีน้อย แต่ใส่ใจในการถ่ายทอด และสือ่ สารแบบ
เข้าใจ เข้าถึงผูช้ ม

13. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
- วิทยากรทีม่ าบรรยายหลายท่าน ยังไม่มคี วามรูง้ านด้านพิพธิ ภัณฑ์อย่างแท้จริง
งานเสวนาครัง้ นี้ ให้ความคิดเห็นไม่ตรงหัวข้อเสวนา ไม่สามารถนาแนวทาง
ประโยชน์ไปใช้ได้เลย วิทยากรบางท่านพูดไม่รเู้ รื่อง
- ศักยภาพทีน่ ่าใช้ให้เกิดผลกับพิพธิ ภัณฑ์ไทย คืออะไร ยังไม่สามารถตอบโจทย์น้ี
ได้ / ไม่น่าจะเป็ นทีเ่ ฉพาะพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพราะปจั จุบนั มี
พิพธิ ภัณฑ์มากมาย เช่นผูท้ ม่ี าร่วมงานก็มาจากพิพธิ ภัณฑ์ทห่ี ลากหลายเหล่านี้
- คาถามบางคาถามไม่ชดั เจน เช่น ข้อ 8 ถามเรื่องคุณภาพของพิพธิ ภัณฑ์ไทย
เนื่องจากคุณภาพของพิพธิ ภัณฑ์มหี ลายด้าน
- พิพธิ ภัณฑ์ควรมีกจิ กรรมทีใ่ ห้ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างพิพธิ ภัณฑ์กบั ผูช้ ม
เพื่อให้รคู้ วามต้องการของผูช้ มทีแ่ ท้จริง เพื่อทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์จะได้ตอบสนองความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของคนในสังคมได้มากทีส่ ดุ / การจัดการศิลปวัตถุทถ่ี ูกต้องตาม
หลักวิชาการ เพื่อรักษาสมบัตขิ องแผ่นดินไม่ว่าเป็ นวัตถุหรือความคิดให้ลกู หลาน
เข้าใจรูจ้ กั เห็นคุณค่ารูส้ กึ หวงแหน รัก อยากทีจ่ ะรักษาให้คงไว้ ทัง้ หมดนี้คอื
หน้าทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ทส่ี มควรทา โดยนาเสนอองค์ความรูท้ ท่ี าให้ผเู้ ข้าชม
สามารถนามาใช้ประโยชน์กบั ตนเองหรือชุมชนได้
- การร้อยเรื่องเป็ นสิง่ สาคัญ ไม่ใช่มาดูของเก่า อ่านป้าย เท่านัน้ / กิจกรรม
interactive ในพิพธิ ภัณฑ์ เช่น การแต่งกาย กิจกรรมประจาเดือน หรือ

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม | 28
Application ใน smart phone
- อยากให้มพี พิ ธิ ภัณฑ์ดี ๆ ด้านต่างๆ มากขึน้ / อยากให้แต่ละพิพธิ ภัณฑ์
ออกแบบของทีร่ ะลึกทีม่ รี าคาทุกระดับให้น่าสนใจ และแสดงศักยภาพของ
ประชาชนไทยมากขึน้
- พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ยังค่อนข้างล้าสมัย ควรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธกี าร
นาเสนอทีน่ ่าสนใจเหมือนมิวเซียมสยาม/นิทรรศน์รตั นโกสินทร์ เป็ นต้น /
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ บางแห่งขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ทาให้จดั แสดงได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ รัฐควรสนับสนุนทัง้ ด้านงบประมาณ วิชาการ เทคโนโลยี ให้มาก
- รัฐควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ กระจายอานาจให้เอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย
/ พิพธิ ภัณฑ์ควรมีจุดเด่นของตนเอง เพราะไปดูจากหลายหลายที่ มีจุดเด่น
เหมือนกัน ทาให้เกิดการเปรียบเทียบว่าทีน่ ่ดี กี ว่าทีน่ นั ้ ดีกว่า / พิพธิ ภัณฑ์น่าจะมี
การแยกย่อยออกไปเป็ นรายละเอียดเล็ก ๆ เช่น น่าจะมีพพิ ธิ ภัณฑ์เฉพาะอย่าง
โดยเฉพาะเพียงเรื่องเดียว ไม่ใช่ว่าทีเ่ ดียวมีหลายเรื่อง ทาให้คนดูได้รบั ความรูไ้ ม่
เต็มที่ และมีขอ้ จากัดนักวิชาการของพิพธิ ภัณฑ์มไี ม่พอ และพิพธิ ภัณฑ์ไม่มปี ้ าย
รายละเอียดบอกให้ทราบ / พิพธิ ภัณฑ์ทม่ี สี อ่ื มัลติมเี ดียควรจะมีการตรวจสอบว่า
ใช้งานได้หรือไม่ทุกครัง้
- คิดว่าปญั หาอยู่ทค่ี นไทยเราเองทีไ่ ม่มคี ่านิยมหรือให้คุณค่ากับการไปพิพธิ ภัณฑ์
แม้ว่าการไปดูพพิ ธิ ภัณฑ์สมัยใหม่ทใ่ี ช้เทคนิคสนุก ๆ คนชมก็สนุ กกับเทคโนโลยี
แต่ไม่ได้เรียนรูอ้ ะไรมากนัก เพราะไม่ได้ใช้เวลากับการอ่าน เป็ นเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์
แบบผิวเผิน สนุกกับการถ่ายรูปมากกว่า คนไทยส่วนใหญ่ ไม่คอ่ ยเข้า
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะเล่นกับสิง่ ทีอ่ ยู่ในนัน้ ไม่ได้ และต้องอ่านถึงจะ
เรียนรู้ อีกอย่างเป็ นเพราะคนไทยอยู่กบั สิง่ ทีแ่ สดงในพิพธิ ภัณฑ์มาตลอด ทาให้
ไม่รสู้ กึ ว่าเป็ นสิง่ พิเศษ จึงเป็ นเหตุผลว่า ส่วนใหญ่ฝรังเข้
่ าชม / เป็ นเรื่องปากท้อง
มากกว่า เราไม่มวี ฒ
ั นธรรมสะสมของเป็ น gallery เหมือนฝรัง่ คนส่วนใหญ่ตอ้ ง
หากิน จึงเห็นว่าการเข้าพิพธิ ภัณฑ์ไม่ใช่วถิ ชี วี ติ ของเขา แม้ว่าปจั จุบนั คนชนชัน้
กลางมากขึน้ ก็ตาม
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- อาจจัด event การท่องเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์ เช่นเดียวกับไหว้พระ 9 วัด เปลีย่ นมา
เป็ น เสาร์อาทิตย์กบั พิพธิ ภัณฑ์ เพราะส่วนใหญ่คนไทยมีแต่เด็ก ๆ และผูท้ ศ่ี กึ ษา
เกีย่ วกับศิลปะเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ คนไทยกลับเดินห้างมากกว่า เราก็
ยกกิจกรรมต่าง ๆ ทีน่ ่าสนใจไปไว้ในพิพธิ ภัณฑ์ เช่น ร้านค้า กิจกรรม และมีการ
หมุนเวียนเพื่อให้ไม่น่าเบื่อ
- ของทีจ่ ดั แสดงไม่จาเป็ นต้องขนออกมาทัง้ หมด แต่ควรทีจ่ ะนาเสนอแบบชัน้ ทีเ่ ป็ น
ไฮไลท์ รวมทัง้ การจัดแสงและสถานทีใ่ ห้เหมาะสม ส่วนของอื่นๆ ทีม่ จี ะได้นามา
แสดงเป็ นนิทรรศการหมุนเวียนได้
- การเผยแพร่ความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ โบราณคดี ในประเทศไทยยังมีน้อย
ประชาชนยังขาดความสนใจและการเห็นคุณค่าในด้านนี้ ฉะนัน้ การจะพัฒนา
ศักยภาพพิพธิ ภัณฑ์จงึ เป็ นไปได้ยาก การจะพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์จงึ ต้องให้
ประชาชนมองเห็นคุณค่า ในด้านความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ อารยธรรมของตนเอง
เพื่อนาไปสูก่ ารมองเห็นความสาคัญของการมีพพิ ธิ ภัณฑ์และการพัฒนาศักยภาพ
ของพิพธิ ภัณฑ์ได้
- รายการดีแต่ควรเชิญผูม้ สี ว่ นในการผลักดันให้เข้ามาฟงั ร่วมการเสวนา
โดยเฉพาะระดับผูบ้ ริหารประเทศ ส.ส. พรรคการเมือง นักธุรกิจ
- ควรจัดกิจกรรมเข้าไปศึกษาเรียนรูพ้ พิ ธิ ภัณฑ์ในพืน้ ทีต่ ่าง ๆ ทัวประเทศ
่
ด้วยการ
จัดทัศนศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเชิงรุก ควรมีการฝึก
บุคลากรในทุกวงการ ในเรื่องศิลปะการเล่าเรื่องถ่ายทอดให้น่าสนใจ จะช่วยให้คน
ทัวไปสนใจมามากขึ
่
น้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่เสพความรูจ้ ากการฟงั เรื่องเล่า
- พิพธิ ภัณฑ์ควรจัดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ มีกจิ กรรม ทีน่ าความรู้ จากสิง่ ทีม่ อี ยู่ใน
พิพธิ ภัณฑ์มาจัดให้น่าสนใจกับทุกเพศทุกวัย และมีการเคลื่อนไหวในแง่การจัด
นิทรรศการและกิจกรรม ทุก ๆ 2 เดือน ควรเปิ ดถึง 6 โมงเย็นหรือ 1 ทุ่ม เพื่อให้
เด็กไปดูหลังเลิกเรียน หรือคนทัวไปไปดู
่
หลังเลิกงานได้
- พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ควรจะได้รบั สนับสนุนมากกว่านี้
- สร้างความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจจริงในการปรับปรุงพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หากมีความ
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-

-

-

-

-

มุ่งมันอยู
่ ่แล้วก็สร้างให้มากขึน้ แล้วจะทาให้สงิ่ อื่น ๆเพิม่ ขึน้ ตามมาเอง เช่น
งบประมาณ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เป็ นต้น
ด้วยงบประมาณจากัด ไม่มเี วลาพอ ขาดกาลังคน การเปลีย่ นแปลงไม่มที ส่ี น้ิ สุด
จึงเป็ นเหตุให้หยุดการพัฒนา เราควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ
นิยามวัตถุประสงค์ของพิพธิ ภัณฑ์ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา
สร้างกิจกรรมทีน่ ่าสนุกสาหรับผูเ้ ข้าชม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเกิดการ
เรียนรูข้ น้ึ
ในเมื่อทางรัฐบาลไม่เล็งเห็นความสาคัญ เราก็นาสิง่ ทีไ่ ด้รบั หรือสิง่ ทีม่ อี ยูม่ า
พัฒนาให้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากทีส่ ดุ มีในแบบทีพ่ อ พอใน
แบบทีมี มันก็ได้พฒ
ั นาแล้ว
พิพธิ ภัณฑ์ของไทย โดยเฉพาะรุน่ เก่า ไม่ค่อยน่าสนใจในการจัดแสดง เหมือนกับ
ทีเ่ ก็บของเก่ามากกว่า
อยากให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในงานพิพธิ ภัณฑ์ดแู ลให้ดกี ว่านี้ เพราะสายตาคน
สมัยนี้ โดยเฉพาะวัยรุ่นเริม่ มองว่าพิพธิ ภัณฑ์ไม่น่าสนใจ โดยส่วนตัวแล้วชวน
เพื่อนไปเทีย่ วมักจะไม่ค่อยไป บอกไปทาไมไม่เห็นมีอะไร เพื่อนทีจ่ ะไปด้วยก็จะ
เป็ นผูท้ ช่ี ่นื ชอบการเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ ขอเห็นสิง่ ใหม่ๆ ในพิพธิ ภัณฑ์บา้ ง ให้คน
ได้เรียนรูว้ ่าไปแล้วได้ประโยชน์ ได้ใช้ในชีวติ ประจาวัน
พิพธิ ภัณฑ์ไม่ควรเป็ นเฉพาะเพียงสถานที่ ทีจ่ ดั แสดงผลงาน ชิน้ งานในลักษณะ
เรียบง่าย ธรรมดา ๆ ทีไ่ ม่มคี วามโดดเด่น มีความเคลื่อนไหว มีความน่าสนใจแต่
เพียงเท่านัน้ แต่ควรมีรปู แบบการนาเสนอทีน่ ่าสนใจ ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ทัง้
แสงสีเสียงกลิน่ ภาพ 3 มิติ ตลอดจน การจัดกิจกรรมหมุนเวียน ย้อนยุค ล้ายุค
ด้วย event ทีน่ ่าสนใจ อาทิ คอนเสิรต์ ในมิวเซียม งานเลีย้ งในมิวเซียม การแสดง
ดนตรีในมิวเซียม เป็ นต้น การจัดให้มโี ซนด้านบริการ อาทิ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม
กาแฟ ทีย่ อ้ นยุค หรือร่วมสมัย ทันสมัย มีอนิ เทอร์เน็ตสาหรับคนรุ่นใหม่ รวมทัง้
ร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึก ทีจ่ าหน่ายสินค้าทีน่ ่าสนใจ สอดคล้องกับความสาคัญ
ของสถานที่ บริการด้าน audio ในภาษาต่าง ๆ
ปรับปรุง ด้านเนื้อหา และการนาเสนอ
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- พิพธิ ภัณฑ์ควรมีทจ่ี อดรถเพียงพอ โดยเฉพาะพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ ด้านหน้าควรดู
สะดวก และชีช้ ดั เจนว่า จอดรถได้ทใ่ี ดบ้าง / ถ้าจะเน้นการศึกษาควรพิจารณา
เข้าถึงเด็ก และวัยรุ่น รุ่นนี้และอนาคตอย่างไร โดยถามพิพธิ ภัณฑ์ในความคิด
ของเด็ก และวัยรุ่นควรเป็ นอย่างไร ขณะเดียวกันพิจารณาว่า จะทาอย่างไรให้
ผูป้ กครองสนใจและเห็นประโยชน์และอยากพาลูกหลานไป
- ควรศึกษาวิจยั เพื่อเล่าเรื่องราวของในรูปนิทรรศการหมุนเวียน โดยทีข่ องทีเ่ คย
โชว์สว่ นใหญ่ ก็ยงั โชว์ต่อไปได้แบบเดิม (เล่าเรื่องไม่ใช่ให้รายละเอียดข้อมูล
"ของ" มากขึน้ เพียงอย่างเดียว) / บางแห่งเป็ นเทคนิคการจัดแสดง แสงสี มากไป
จนอ่านข้อมูลไม่รเู้ รื่อง หรือไม่คอ่ ยให้เนื้อหาความรู้
- ดีทม่ี กี ารจัดเสวนาเรื่องนี้ทาให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย ซึง่ จะ
เป็ นมุมมองใหม่ๆ ทีก่ ่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงต่อไปในอนาคต ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงจะต้องร่วมมือกันทุกฝา่ ย ไม่เพียงเฉพาะคนพิพธิ ภัณฑ์ แต่คนใน
สังคมต้องร่วมกัน
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Siamese Heritage Protection Programme
to Commemorate the 84th Royal Birthday Anniversary of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej,
Patron of The Siam Society Under Royal Patronage

Summary of the forum
“Thai Museums: Realizing the Potential”
21 July 2011 at The Siam Society
WHAT ARE MUSEUMS?
The question posed to panelists: “What in your opinion is a museum?”
The National Museum in Bangkok (also known as the Bangkok National
Museum) was established 137 years ago. It first opened its doors on 19
September 1874 (2417 B.E.). The development of Thai museums over the past
130 years has had its ups and downs. The period that was considered to be the
“golden age” of the National Museum was 1957 (2500 B.E.), when Tanit
Yupho was Director General of the Fine Arts Department. This was a time of
change and reform for the whole nation and that included the implementation
of changes and reforms related to Thai museums – despite the fact that during
this period, when compared to the present, there were relatively few
individuals employed in the development and management of museums.
The National Museum underwent its share of changes. Several initiatives were
undertaken such as promoting conservation efforts; promoting research and
studies; promoting the dissemination of knowledge by those who were
involved in museum-related work across many different sub-sectors including
curators who were entrusted with five core responsibilities, namely:
1. To source and collect items
2. To maintain an accurate inventory of items
3. To study and interpret
4. To organize exhibits and put items on display
5. To raise public awareness of the intrinsic value of the museum
collection many people may believe that Thailand‟s national museums
have remained frozen in time. In reality, the country‟s national
museums remain a rich but little known repository of information.
They also assume both an official and unofficial role. There are many
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different aspects to museum-related work beginning with the
gathering and dissemination of information to promoting educational
services – the final step in the process.
In the case of the Bangkok National Museum, for those who have never been
to a museum anywhere else before or are individuals with little knowledge and
awareness of history, art and archaeology, they will have no expectations and
will most certainly enjoy their first visit to the museum. They will, without
doubt, gain a certain level of knowledge simply by reading the concise
information presented on the museum exhibit labels. Those who have been to
the museum may also like the fact that much remains the same as on previous
visits. There is something very comforting and reassuring about coming back
to a place that is familiar. This sentiment could well be attributed to the fact
that the Bangkok National Museum is housed in a former royal palace.
The inherent beauty conveyed through the superb craftsmanship of
Rattanakosin-era artisans is ever present and much admired by foreign
visitors. However, it is also quite apparent that like the majority of Thai
museums, the Bangkok National Museum is seriously outdated as
demonstrated by the deterioration of various structures and buildings in need
of maintenance; artefacts in need of repair or that have been restored
incorrectly or inadequately; signage and exhibit labels that are either missing
or incorrect; (the incompetence of) external contractors hired to manage
museum exhibits and who merely work with existing materials without
attempting to source additional artefacts to add to and expand the museum
collections; hot and humid conditions in a museum without air-conditioning;
rest rooms that are not kept clean and hygienic; the lack amenities including
restaurant outlets and souvenir shops; limited space for the proper display of
books in the museum bookshop. These are just a handful of examples.
In an ironic twist, many of the provincial museums are far more interesting
than the Bangkok National Museum, especially with regard to museum
displays. Hence if we are to take into consideration state-owned and operated
museums only, museums in Thailand do not fall below expectations. The
situation with regard to Thai museums is not a lost cause. They do meet
society‟s needs to a certain level but they do not fulfil society‟s need to gain
more knowledge. When it comes to offering an unconventional source of
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knowledge and an informal vehicle for education, state-managed museums lag
behind; not much progress has been made on this front.
In addition to state-owned and operated museums throughout Thailand, there
are altogether over 1,200 privately owned museums, museums initiated by
temples, foundations, villages and other such entities. The quality of these
museums varies – some are satisfactory, others less so. The reason for the
existence of so many privately-run museums and similar entities in the private
sector is partly because the public has become disenchanted with the
inadequacies of state agencies. Others have created them as a true labour of
love.
THE IDEAL MUSEUM
The Museum of One’s Dreams
The question posed to panellists:
“What do you envisage when you think of an “ideal museum” or a museum
of your dreams?”
The word “museum” in English (phi-phit-ta-pan in Thai) has evolved from the
word “muse” in Greek mythology and refers to a place dedicated to the nine
muses, the patron divinities of the arts representing poetry, music, art, the
performing arts, history, beauty and other such aspects. The origins of
museums dates back to the time of Aristotle who organized gatherings for a
community of learned scholars with an interest in these aspects. The concept
of the museum as a building dedicated to study and the arts evolved from
individuals who „worshipped‟ knowledge. One ancient example of this is the
musaeum (institute) for philosophy and research at Alexandria.
Hence, the reason for their existence (raison d‟etre) is for museums to serve as
a source of knowledge for society. The oldest public museum in the world
dates back to the Renaissance (14th – 17th century).
By virtue of this fact, the educational value of museums far surpasses their
tourism promotion role. Mankind, by nature, is a keen collector of worldly
possessions. The establishment of museums transforms this behaviour into
something that offers value – a meaningful activity from which benefits can be
derived from the accumulation of items that are authentic, valuable and rare.
A museum in the true sense consists of a place with visitors. For a museum to
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be an “ideal” museum, it needs to have the following:
1. Government/state leaders who recognize the value of the museum.
This calls for commitment and sincerity.
2. The Director General of the Fine Arts Department must be an
individual who is versatile and well informed, and truly dedicated
to the mission at hand.
3. Clearly defined objectives as to its raison d’etre – its reason for
existing. How will the museum be defined?
Given that most of the exhibits on display do not always meet the criteria of
being genuine, valuable or rare, some venues, such as Museum Siam, should
not be categorized as museums and should instead be named “learning
centres”. By doing so, it makes it possible to achieve far-reaching objectives
beyond that of being an “ideal” museum – such as the establishment of
Thailand as an ASEAN cultural hub.
There are various options available for pursuing museum development. The
following are examples of what the National Museum is currently doing to
expand the scope of cooperation with various organizations such as the
National Knowledge Centre, TK Park Knowledge Square, cooperation
between the National Museum and the Bangkok Art and Culture Centre (Haw
Silpa), and the introduction of an interactive library. All of these are possible
options.
OBSTACLES TO THE DEVELOPMENT OF THAI MUSEUMS
The question posed to panellists:
“What do you see as being obstacles to the development of Thai museums?”
Following the „golden era‟ of Thai museums in 1957, the National Museum
went through a number of changes, including a change in its organizational
and administrative structure. Prior to this, its designated status was that of
bureau (krom). It was subsequently downgraded to division (kong), and later
to section (panaek).
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In the broader sense, there was also a change in the direction of its educational
objectives. The main focus shifted from the original objective of “selfdiscovery” (an attempt to define Thai cultural identity) to self-interest. The
centre of focus shifted from a culture in which national interests and benefits
to the nation were of the greatest importance to one in which self-interest
prevails. This shift in focus radically changed the way in which Thai society
viewed itself with considerations such as one‟s position becoming more
important.
Thai museums failed to address budgetary issues – one in which the operating
budget was very much reduced as a result of the „downgrade‟ in status. For
example – the annual budget for the organization of activities by the National
Museum in Bangkok is only 300,000 baht. For this reason, state-owned and
operated museums have largely concentrated available resources on collecting
artefacts as their key priority. The amount invested in the development of
activities is vastly reduced.
There is also the issue of rules and regulations that hinder and stall efforts to
foster a cooperative partnership with those who are keen to provide support.
For example, even with external parties being ready and willing to help with
fundraising for the restoration or rehabilitation of the museum, Thai national
museums have not been able to proceed with such improvement plans without
first going through the Fine Arts Department. Currently, assistance offered via
the Museum Volunteers group is the only option available for such external
assistance.
In another scenario, an organization wanted to make a bulk purchase of 1,000
museum admission tickets for distribution to their staff. However, they were
not able to do so because according to existing regulations tickets could only
be sold on a day-by-day basis. In another incident, the lack of focus on
benefits to the community at large led to a very significant delay in the
restoration of the King Narai The Great exhibit at Lop Buri National Museum.
This ended up taking several years longer in spite of the fact that there was a
sponsor on hand ready to extend not only the financial resources needed, but
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also the resources needed to undertake the restoration work for the Fine Arts
Department.
Other than state-operated museums being outdated, privately-run museums
face the same legislative hurdles. Under Thai legislation, the average
individual is not permitted to have private collections of artefacts or put these
on display. If caught doing so, there are penalties imposed. In many cases,
individuals do have such artefacts in their possession but they fear that if they
place these objects on display, they would face legal action. These strict rules
and regulations are in place to prevent the illegal excavation and looting of
archaeological sites. However, in reality, state authorities have not been able
to effectively prevent this from happening. It can thus be said that rules and
regulations in place are indeed barriers or obstacles that stand in the way of
the development and improvement of Thai museums.
In conclusion, there are three key obstacles to the development of Thai
museums. These are:
1. Museums are eroded by the lack of awareness (sati) and
wisdom (panna) of the Thai people. There is a lack of leadership
in the management of the nation‟s cultural treasures. The
obstacles identified are related to civil society with the majority of
Thais being indifferent. They believe that unless they are in a
position of authority or influence, they do not have the power to
make a difference and bring about change.
2. The organizational and administrative structures are also
obstacles to the development of Thai museums. The fact that the
entity responsible for overseeing museums was steadily
downgraded from bureau to department proves that the internal
structure of the Fine Arts Department is indeed one of the key
obstacles to museum development. For example, niche museums
which focus on special subjects come under the scope of
organizations that directly oversee a specific function or
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discipline. The downgrade of the status of an organization –
which should be recognized as being one of vital importance – to
a lower rank coupled with the subsequent division (disassembling)
of the entity into separate units which were then made to report to
various other units (that should not have had direct control or
oversight in the first place) contributed to the decline of Thai
national museums overall.
3. The personnel employed in the museum sector are highly
capable individuals who are totally committed and dedicated to
their job. However the overall picture falls short of
internationally-recognized standards.
STRATEGY TO OVERCOME THE OBSTACLES
The question posed to panellists:
“What are the obstacles to museum development and how can these be
overcome?”


System/Structure
First and foremost, intention and will are important factors in overcoming
obstacles to the development of Thai museums .For those who wish to
move forward regardless of whether they are in the state or private sector,
and with or without the support of others, the first step forward starts with
oneself and one‟s organization. Begin by assuming ownership in order to
create the ideal museum in the eyes of the public. Another factor in the
revitalization of museums, especially the National Museum in Bangkok, is
to let go of the widely-held perception that the National Museum is a place
of intrigue.
Insiders too will need to adopt a new way of thinking. Rather than thinking
that one does not own the individual items being exhibited, one can adopt a
new perspective – to view these objects as being exhibits that one is
delighted to see showcased.
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Following on from the intent and broad guidelines, individuals striving to
develop museums need to also adopt modern processes and scientific
methods such as the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, or
SWOT Analysis, and formulate a strategy map to map out long-term
policies.
To put Thai museums on the path to progress, the following initiatives need
to be implemented.
o

Prioritise archaeological sites and museums – currently all
registered museums are ranked the same. For example, Wat
Arun (Temple of Dawn) and a pile of bricks in Sukhothai are
both listed as archaeological sites of equal importance. Wat
Arun is not of any greater significance than a pile of bricks.

o

Develop international exhibit exchange programmes

o

Simplify complicated state rules and regulations. Given that it
is widely believed that artistic and cultural endeavours cannot
be undertaken effectively enough under the umbrella of state,
to transfer museums out of the state “system” and grant
museums a new status such as that of a public organization or
independent organization.
In any case, given the current situation, if serious efforts are
made, success can be achieved regardless of whether
museums come under the realm of state or not.

o

Review strategies designed to connect the museum with
various target audiences/museum visitors. This means
identifying key customer/visitor segments along with their
needs and expectations.

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม | 42



o

Prove that museums can generate revenue.

o

Position the National Museum in such a way that it becomes
part of the formal education system and is regarded as a type
of “school”.

o

Promote the integration of knowledge and personnel across all
museums including the National Museum, privately-owned
museums, and associations and societies affiliated with
museums.

Onsite Development
Museum exhibits should not be static and every effort should be made to
ensure that museum exhibits are rotated or changed on a regular basis. This
is the least that can be done with regard to onsite improvements.
Renovation of the museum building is the first and most visible indicator
that will suggest to members of the general public that some form of
development is under way. If the government increases the budget
allocation sufficiently, this will make it possible to build a new museum
with excellent facilities that museum visitors will find more appealing.
Furthermore, a museum has the potential to become more than just a place
where visitors go to admire art. The individuals responsible for undertaking
museum development can strive to make the museum a part of everyday
life. If a visit to the museum is perceived as being something trendy to do,
this will entice more people to visit museums. Museums should not only be
a meeting place for scholars; museums should also be a meeting place for
average individuals.


Content
Objects on display in a museum have to some extent been
„decontextualized‟ – they are in a place where they should not be; are
lifeless; and are somewhat detached from the real world of museum
visitors. We must therefore give meaning to the individual exhibits by
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supplementing their display with knowledge from various external
sources.
In developing labels and signage for museum exhibits, the first thing
one needs to figure out is who the museum visitors are. Explanations
should be tailored to the target audience. Content on the labels and
signage for each individual object on display can be presented from
multiple angles such as from the scientific or mathematical
perspective. Museums must therefore develop appropriate content.
Content development is a vital element for museums. Museums of the
future are left with only one distinct advantage – the accumulation of
new materials or content to add to what currently exists. This reflects
the inherent potential of the museum itself. The new information
being presented should be about objects that are ancient, rare and,
national treasures, while new items being added should be of
exceptional grade and also rare. Additionally, some attempt should
also be made to present history in a fresh, new context. The task at
hand should include cultural mapping.
Many universities around the kingdom are now offering a curriculum
in museum studies. This includes the Fine Arts Department which
offers a yearly museum studies curriculum for individuals who are
interested in museum-related work as well as for those who work in
the field. These sessions are conducted in smaller groups to present an
opportunity for participants to be involved in hands-on skills practice.
While provincial museums publish guides and organize and conduct
training programmes for various communities. This helps to broaden
the museum-related knowledge network.


Presentation
The explanation on exhibit labels adds value to objects placed on
display within the museum .It is important to ensure that the content
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presented is specifically tailored to the target audience .This could be
preparing content especially for secondary school students or creating
content for academics and other individuals. These could be in the
form of printed brochures or web sites that feature information on the
various museum collections so the information can be easily
downloaded. Creating a virtual museum such as the Google Art
Project is yet another way in which a museum can be presented
without the visitor having to travel to the museum.
Thai museums will naturally have to present their exhibits in a way
that appeals to Thai audiences – which means that there may be a need
to have one hall in which the exhibits are rotated or changed on a
regular basis. In any event, when one looks at the overall picture when
it comes down to the presentation style of a museum, the vision for
the style of presentation for Thai museums should be to clearly
present Thai social values and Thai culture, highlighting the country‟s
ethnic diversity as well as the natural flair for aesthetics as some of the
notable aspects. One fascinating example of this fine sense of
aesthetics is reflected in traditional basket-weaving. Thin strips of
bamboo are pared down repeatedly until they become the size of fine
threads that can pass through the eye of a needle. In this way, strips of
bamboo can be woven together to make handcrafted utensils for
everyday use.
REALIZING THE POTENTIAL
The question posed to panellists:
“How can we realize the potential of creating the museum of our dreams?”
There are numerous state-owned and privately-run museums throughout
Thailand and yet it seems that the general public has little idea as to their
purpose and the reasons for their existence. It could well be that they do not
see the value and importance of museums. However, given the ever-growing
Thai middle class and their insatiable thirst for knowledge, the state must
place far greater importance on culture, and should assume the role of „host‟
or custodian. It is imperative that the state should seek the cooperation of the
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public and encourage their participation in building a creative nation and
society by supporting the „birth‟ of a new generation of museums that cater
more effectively to new needs and expectations. Regardless of whether these
are state or privately-managed museums, the state should be encouraging
individual antique collectors to make their personal collections available for
public display and grant appropriate recognition and acknowledgement for
this.
Museums can also expand their scope beyond their onsite location by
becoming involved in urban cultural entertainment projects. These bring
culture into urban spaces such as shopping malls thus providing an
opportunity for youth to experience culture. The government could also offer
tax incentives to encourage individual operators to undertake projects of this
nature.
Translated by Nilobol Phanichkarn
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Feedback on Questionnaire
“Thai Museums: Realizing the Potential”
Siamese Heritage Protection Program
to Commemorate the 84th Royal Birthday Anniversary of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej –
Patron of The Siam Society Under Royal Patronage
21 July 2011 at The Siam Society
Total no. of respondents: 70
1. Do you work in a museum or in a related field?
 Yes

43.5%

 No

56.5%

2. If yes, how would you describe the type of museum with which you
are involved?


State
museum



Private
museum

46.4%

53.6%

3. How many times have you visited a museum in the past year?
No. of Visits to State Museums in the past year
0-3


Overall

4-6
74.6%

7-10

More than
10
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Individuals
involved with
museums or
related work
Individuals not
involved with
museums

65.5%

60.5%

No. of Visits to Private Museums in the past
year
0-3
4-6
7-10
More than
10


Overall



Individuals
involved with
museums or
related work
Individuals not
involved with
museums



54.1%
69.3%

71.4%

4. What is your level of interest in the following types of museums?
Results:
note: 19 valid responses, 51 invalid responses
MUSEUM CATEGORIES/
TYPES OF MUSEUMS

LEVEL OF INTEREST
Listed in order of priority
(from high to low)
The following is based on 19 valid responses.
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Museum of History, Art,
Archaeology, Architecture that
feature civilizations of various eras

High level of interest



Knowledge Centres that focus on
specific areas and use new
presentation techniques

High level of interest



Museum of Anthropology, Folk
Museum, Sociology, Ethnology

Average level of interest



Museum of Science, Astronomy,
Biology, Botany, Zoology, and
Nature Conservation Museums

Low level of interest



Museum of Paintings/Drawings,
Sculpture, Contemporary Art Centre

Low level of interest

5. Please indicate your level of satisfaction with state-managed
museums.
LEVEL OF
SATISFACTION
WITH STATEMANAGED MUSEUMS





Very satisfied
Average
Not very satisfied
Needs improvement

Overall

Group 1:
Individuals
involved with
museums or
related work

Group 2:
Not involved
with
museums

53.6%

76.7%

59%

remarks: while the overall results indicated
53.6% had “average” level of satisfaction,
the majority of responses indicated “not very
satisfied” or “needs improvement”. This
suggests that the actual rating trends towards
a lower level of satisfaction overall.
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6. Do you believe that Thai state-managed museums are capable of
displaying cultural treasures effectively?




Yes.
Satisfactory
Needs
Improvement

Overall

Group 1:
Individuals who
work in
museums or
related work

Group 2:
Not involved
with museums

92.8%

94.9%

90.0%

7. Have you visited a museum around Asia?
Overall

 YES

54 out of 67
individuals
80.6%

Group 1:
Individuals who
work in museums
or related work

Group 2:
Not involved
with museums

26 out of 30
individuals
86.7%

28 out of 37
individuals
75.7%

8. If yes, please rate where Thai museums stand in terms of quality when
compared to other museums around Asia.
RATING FOR
THAI
MUSEUMS VS.
MUSEUMS
AROUND ASIA

Better quality

About the

Overall

Group 1:
Individuals who
work in
museums or
related work

Group 2:
Not involved
with museums
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same
Lower
quality
Remarks:

58.3%

65.2%

52%

3 respondents in
Group 1
did not provide
their rating

3 respondents in
Group 2
did not provide
their rating

9. Have you been to the National Museum in Bangkok?
Overall

 YES

60 out of 66
individuals
90%

Group 1:
Individuals who
work in museums
or related work
27 out of 30
individuals
91.7%

Group 2:
Not involved
with museums
33 out of 36
individuals
90.9%

10. If yes, please rate your satisfaction level.
LEVEL OF
SATISFACTION
WITH THE
BANGKOK
NATIONAL
MUSEUM

Very satisfied

Average


Not very
satisfied



Needs
improvement

Overall

Group 1:
Individuals who
work in
museums or
related work

Group 2:
Not involved
with museums

62.7%

55.6%

68.8%

37.0%

31.3%

11. What should the Bangkok National Museum improve on most?
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Results:
note: 22 valid responses, 37 invalid responses
Areas of Improvement Needed
Scores allocated:
(Listed in descending order of
5 = Should be improved on most
priority)
1 = Needs least improvement
The following is based on 22 valid
responses.

Presentation (museum collections, lighting)

Information on exhibits and displays (content and signage)

Educational tools

Rotation of exhibits

Cleanliness
12. Please list the museums in Thailand with which you have been most
impressed and the reasons why.
MUSEUM OF SIAM
Total no. of responses: 13
Reasons:
Interactivity engages the visitors and enables them to more readily gain a
better understanding of the diverse information presented.
Various knowledge-based activities hold the children‟s attention. This makes
it more interesting for them and enables them to learn and remember more.
Adopting an approach whereby visitors are left to browse around and read
exhibit labels at their leisure is more suitable for adult visitors.
Impressive presentation. Promotes learning and enables visitors to interact
with exhibits/displays. The use of new technology as a media for conveying
knowledge to visitors. Interesting use of exhibition space. Exhibits are rotated
frequently. Museum of Siam makes an effort to attract younger visitors/youth
and encourages them to visit the museum and take part in activities.
Ÿ
Varied exhibitions, good management, clean
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Interesting presentation, modern, the use of themes to organize
exhibits/displays. The printed material covers all aspects of each exhibit.
Ÿ
Easy to understand; promotes participation; a comprehensive exhibition on
culture, including information about the museum; makes it fun.
Ÿ
Learning by discovery is integrated with the use of technology to promote
learning; this sparks further thoughts.
Ÿ
Outstanding presentation with the use of modern technology. It‟s unusual with
many interesting facets being presented thereby engaging visitors and enabling
visitors to take part in activities in the various zones.
Ÿ
The use of an interesting and fun approach to present history, very well-suited
to Thai preferences.
HALL OF OPIUM
Total no. of responses: 7
Reasons:
Atmosphere and presentation of content
Promotes a better understanding of drugs and narcotics
Ÿ
The use of multimedia and engaging presentation but very limited time for
browsing around hence there isn‟t enough time to take in the content
presented.
Ÿ
Clear presentation of information combined with the use of modern techniques
attracts and holds one‟s attention.
Ÿ
Good content. Well-designed and presented.
RATTANAKOSIN EXHIBITION HALL
Total no. of responses: 4
Reasons:
Well-presented content and a very interesting presentation style encourages
repeat visits to take in more information.
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Ÿ
Modern, interesting, the use of new technology to present content makes it fun
and interesting and is particularly suitable for youth. This makes it more
appealing for them to visit the museum.
Ÿ
Interesting presentation with the use of technology in the presentation of
information. Museum staff are on hand to assist for the entire duration of the
visit, visitors are therefore able to fully absorb the content presented.
CHAO SAM PHRAYA NATIONAL MUSEUM IN AYUTTHAYA
Total no. of responses: 3
Reasons: Rare and interesting ancient artefacts are on display. Charming staff.
CHONG KHAO KHAD (HELLFIRE PASS) WAR MEMORIAL MUSEUM,
KANCHANABURI
Total no. of responses: 2
Reasons:
Very impressed. Upon leaving the museum, one distinctly feels that the
experience brings about a change in oneself. Even though it is a relatively
small museum that does not resort to the use of any special techniques in the
presentation of the content, one can relate to the content presented.
Ÿ
Good content, well-presented. Efficient use of space and there is a connection
with the actual site.
BANGKOK NATIONAL MUSEUM
Total no. of responses: 2
Reasons:
Ÿ
Many priceless artefacts and national treasures are on display.
Ÿ
In the Thai History hall, the information on each of the reigns/eras is clearly
presented and provides a vivid account of events.
BAN CHIANG ARCHAEOLOGICAL SITE, UDON THANI PROVINCE
Total no. of responses: 2
Reasons: Provides a lot more academic content than most museums.
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The use of many different techniques attracts interest.
Ÿ
Not all that impressed, but satisfied with the organization and presentation of
content.
BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE
Total no. of responses: 2
Reasons:
Ÿ
Features rotating exhibits and provides updates on the subject of art; open,
trend-setting, accessible, good location, convenient access
Ÿ
Easily accessible and convenient for the average individual. Interesting
rotating exhibits and activities.
BAAN PIPITAPAN HOUSE MUSEUM
Total no. of responses: 1
Ÿ
Well-presented – easy to understand and promotes learning so the knowledge
can be readily shared with others.
RAMKHAMHAENG NATIONAL MUSEUM (Sukhothai)
Total no. of responses: 1
Reasons:
Ÿ
The items on display are organized by category and according to the various
periods/eras in history. Clean and with ample parking space. Exhibits are on
display in close proximity to the actual archaeological site.
THAI DESSERT MUSEUM (Samut Songkhram)
Total no. of responses: 1
Reasons:
Ÿ
The museum is a source of knowledge on Thai desserts which are becoming
increasingly rare today. It enables visitors to learn about Thai desserts and see
actual images. Ambience within the museum.
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SOUTHEAST ASIAN CERAMICS MUSEUM
(At Bangkok University, Rangsit Campus)
Total no. of responses: 1
Reasons:
Ÿ
Interesting presentation. Small in terms of size but efficient use of the space.
Content presented is complete ranging from basic knowledge to in-depth
information. Features a special exhibit where visitors can touch the actual
objects. This promotes better understanding.
BANK OF THAILAND MUSEUM
Total no. of responses: 1
Reasons:
Ÿ
The nostalgic feel of the museum is linked to the history of the objects placed
on display.
WAT NANG VORAVIHARN MUSEUM
Total no. of responses: 1
Reasons:
Ÿ
The museum depicts the local way of life of those who work in the orchard of
Chom Thong. A systematic approach to the presentation of exhibits has been
adopted. This is the result of cooperation between the monks and local
residents. The museum receives a steady flow of visitors and is a knowledge
centre for local youth so they spend their free time gaining new knowledge.
SUAN PAKKARD PALACE MUSEUM
Total no. of responses: 1
Reasons:
Ÿ
The museum collection is organized according to various categories. It is not
overly formal and feels much like a home. Clean, peaceful, simple.
THE NATIONAL SCIENCE MUSEUM
(in Rangsit, Bangkok)
Total no. of responses: 1Reasons:
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Ÿ
Offers activities for children to take part in and gain knowledge.
SIRINDHORN MUSEUM PHU KUM KHAO DINOSAUR EXCAVATION
SITE
Total no. of responses: 1
Reasons: Did not think that there would be a museum of this standard in Isan.
Not well known yet.
ROYAL DECO AND COIN MUSEUM, BANGKOK
Total no. of responses: 1
Reasons: Valuable items are well-displayed.
SILPA BHIRASRI NATIONAL MUSEUM
Total no. of responses: 1
Reasons:
Houses memorabilia belonging to Silpa Bhirasri, the father of Thai modern
art. Authentic items are on display but the exhibits are seldom changed.
ANCIENT CITY
Total no. of responses: 1
Reasons: The founder wanted to preserve the culture of Siam.
CHAMADEVI FOLK MUSEUM
Total no. of responses: 1
Reasons: Limited collection but well-presented – easy to understand, connects
well with visitors.
13. Other suggestions or recommendations, if any.


Several of the panellists participating in the forum did not have good
workingknowledge of how museums operate. The discussion did not
really address the topic of the forum. Unable to make use of the
material. What some of the speakers said made little sense.
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The forum did not properly address the topic of “Thai Museums:
Realizing the Potential”. The case discussed does not only apply to the
Bangkok National Museum. The same applies to many of the other
museums such as those represented by the participants attending this
forum.



Some of the questions are unclear. For example, item 8 asks about the
quality of Thai museums. When speaking about the quality of a
museum, there are many different aspects to be considered.



To gain a better understanding of the visitors‟ actual needs so that
individual museums can cater to the real needs of society to the
greatest extent possible, museums should encourage interactivity
between itself and its visitors. The proper preservation of the treasures
of the kingdom, regardless of whether these are objects on display or a
body of knowledge featured, requires the proper organization and
management of exhibits according to academic guidelines. By doing
so, future generations will be able to appreciate their value; take pride
in these treasures and cherish them. This strengthens the resolve to
protect and preserve these treasures. It is the duty and responsibility of
museums to present knowledge in such a way that it benefits
individuals or the community.



Story-telling is an important element. The experience offered by
individual museums should extend beyond that of looking at artefacts
and reading exhibit labels. Various elements of interactivity should be
incorporated. For example, in presenting costumes or everyday
activities, or in creating Smart Phone applications.



I‟d like to see more high quality museums in a variety of areas.
Would also like to see each of the museums offering attractivelydesigned memorabilia and souvenir items in a range of prices so these
items reflect the potential of the Thai people (in design and
craftsmanship) to a much greater extent.



National museums still lag behind. More museums should make use
of modern technology and more interesting presentation techniques as
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is the case with the Museum of Siam and Rattanakosin Exhibition
Hall. Many provincial museums do not receive adequate state support
and hence are unable to realize their full potential in terms of the
organization and presentation of exhibits. The state should provide
more budgetary, academic and technological support.


The state should provide full support and should decentralize authority
to a much greater extent and invite greater private sector participation
and involvement. Each museum should have its own distinctive
feature. Having visited museums in many places, all of which share
many of the same outstanding aspects. This leads to a natural
tendency to compare which of these are better than others. There
should be more specialized niche museums and greater diversification
should be encouraged vis-à-vis having each museum cover such a
diverse range of themes and topics that they are put in the position of
not being able to provide visitors with complete in-depth information.
This also results in museums not having a sufficient number of
academics on staff to generate exhibit labels. Museums that offer
multimedia presentations should check to ensure that the equipment is
properly maintained and functions properly each and every time.



I believe that it is a matter of personal preference. The Thai people do
not see much value in visiting museums. They may make visits to
museums that make use of technology to create engaging
presentations, however, they are more fascinated with the technology
and do not learn much because rather than spending the time reading
and learning, they become immersed in the superficial aspects of the
presentation. They would also rather have fun taking pictures. Few
Thais go to the Bangkok National Museum because it lacks
interactivity. In order to gain knowledge, visitors to the museum have
to read. Furthermore, the objects on display are seen to be mundane
items featured in everyday life – nothing extraordinary. That‟s the
main reason why most of the visitors to the Bangkok National
Museum are foreigners. There are also economic considerations – the
fulfilment of basic needs – first and foremost. Most Thais need to earn
a living. Unlike in foreign countries where the habit of accumulating a
collection of objects in a gallery is part of the culture, going to the

โ ค ร ง ก า ร พิ ทั ก ษ์ ม ร ด ก ส ย า ม | 59
museum is not a part of our way of life. This is in spite of a growing
middle-class.


Organize special events such as tours of museums that are based on a
similar concept as the “Visit nine temples” theme. For example, a
“Weekend at the Museums” tour. The only Thais going to museums
are largely children or art students. The others would prefer to stay
clear of museums. To attract their interest, we should incorporate
various activities such as shops and an interesting programme of
activities.



One does not have to put every single item in the inventory on display
at the same time. A special exhibition presented in an appropriate
style can be organized in a designated space on one of the floors. This
can be the highlight. The remaining items in the inventory can be
featured in rotating exhibitions.



The dissemination of knowledge in history, art and archaeology in
Thailand is limited. People lack interest in these areas and do not see
much value in such endeavours. Efforts to realize the potential of Thai
museums therefore face an uphill battle. Before the development of
museums can happen, the public must first recognize the value of
museums in the context of historical knowledge and one‟s own
civilization. Such awareness leads to recognition of the importance of
museums and the need to develop the potential of museums.



A good programme but should invite those who play a part in pushing
the agenda to participate in the forum, especially government leaders,
members of the House of Representatives, political parties, and
individuals from the business sector.



Should organize study trips to various museums around the country.
Support the organization of creative and pro-active activities. Staff
training in the art of story-telling should be undertaken across all
sectors. This will help generate increased public interest because
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Thais largely acquire knowledge by listening or through show-andtell.


Museums should take the form of „living museums‟ offering
knowledge-based activities that appeal to people of all ages. There
should be a rotation of exhibits as well as activities every two months.
Museums should stay open until 18.00/19.00 hrs. (6/7 pm.) to enable
children to visit after school and for others to visit after work.



Provincial museums should receive far more state support.



Build drive and commitment to rehabilitate Bangkok National
Museum. If there is existing commitment, this level of commitment
should be increased. This will lead to a corresponding increase in
other areas such as budget and new creative thinking.



Limited budget, time, resources and endless other changes are reasons
why development has stalled. To encourage Thais to pursue the quest
for knowledge, we need to foster cooperation with other
entities/agencies; define the objectives for the museum; promote
cooperation with other educational agencies; create fun activities for
museum visitors.



Given that the state does not recognize the importance of museums,
we work with what we have to generate benefits for society to the
greatest extent possible. Making the best of what we have; this is
already a step forward in terms of museum development.



Many of the older Thai museums are not very interesting. They are
more like repositories for ancient artefacts.



Would like for the state agency responsible for museums to do more
because in the eyes of most people today, especially teenagers,
museums are not seen to be places of interest. Based on personal
experience, when I ask friends to go along to a museum, they usually
decline. They ask “Why go? There is nothing of interest.” Those who
come along are usually those who like going to museums. Would like
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to see some new things in museums. Make people aware that by going
to museums, they will come away with knowledge that will be of use
to them in their everyday lives.


A museum should not only be a venue/place where work or items are
placed on display in a simple, ordinary way; nothing in particular
stands out. A museum should be more animated and should be of
greater interest. Museums should feature an interesting and engaging
style of presentation with the use of modern techniques that engage
the senses – light and sound, and sense of smell; the use of threedimensional images, rotating exhibitions both retrospective as well as
futuristic, and interesting events such as concert in the museum;
reception or party in the museum; a musical performance in the
museum, for example. There should also be a service zone with
restaurants, drinks or coffee – retro or contemporary available; with
internet services provided for the new generation of visitors, and
complete with a souvenir shop that offers items of interest that reflect
the significance of the venue, and with multi-lingual audio guides
provided.



Improve on content and presentation



There should be adequate parking, especially at the Bangkok National
Museum. There should be a well-marked designated parking area with
convenient access in front of the museum. If the objective is to
promote education, Thai museums should think about how to reach
out to children and teenagers – this generation and the next – by
asking what an ideal museum for children and younger individuals
should be like. They also need to think about reaching out to parents –
how to attract their interest and make them see the benefits of bringing
their offspring/children to the museum.



Museums should conduct research and studies on how best to “tell the
story” in the form of a rotating exhibition while leaving most of the
items on exhibit on display as before. “Story-telling” is not the same
as offering a more detailed explanation of objects. In some places, the
overuse of presentation techniques, such as too much light-and-sound,
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can be distracting and makes it difficult to take in the information.
Others fail to provide sufficient meaningful content and knowledge.


It is good to have a forum that addresses this topic to promote the
exchange of wide-ranging ideas that represent a new perspective that
leads to change in the future. In order for this change to take place, the
cooperation of many different parties, not just museum staff, but
society as a whole needs to be involved.
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