
การสัมมนา 
โครงการสัมมนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดและการเผยแพรรูปแบบ 

การนําเสนอขอมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล 
เร่ือง “การสือ่สารเนื้อหาทางประวัติศาสตรสูยุคดิจิทัล” 

สํานักงานศาลปกครอง โดย สํานักหอสมุดกฎหมายมหาชน และสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ กลุมงาน
หอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ รวมกันจัดสัมมนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดฯ วันศุกรท่ี 
21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการและคอนเวนชัน 
เซ็นเตอร  เ พ่ือเผยแพรความรู เ ก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณ 
ระหวางบุคลากรของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรในเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด
หนวยงานกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 150 คน 

(1) กลาวรายงาน 
โดย 

นายเชาวนะ ไตรมาศ 
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
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กราบเรียน  ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน 
ทานวรวิทย  กังศศิเทียม  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ทานชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

เรียน  ทานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ทานวิทยากรและทานผูมีเกียรติทุกทาน 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ รวมกับสํานักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเครือขายความรวมมือ
ระหวางหองสมุดและการเผยแพรรูปแบบการนําเสนอขอมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัลเรื่องการสื่อสาร
เนื้อหาทางประวัติศาสตรและสังคมสูยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลความรู เ ก่ียวกับ 
ศาลรัฐธรรมนูญ และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ระหวางบุคลากรศาลรัฐธรรมนูญ สํานักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ และบุคลากรในเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดหนวยงานกระบวนการยุติธรรมรวมถึง
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ กวา 28 องคกร  

การสัมมนาในวันนี้  สํ านักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ทานผูหญิง 
สิริกิติยา เจนเซน ซ่ึงเปนตัวแทนของคนรุนใหมท่ีสนใจในประวัติศาสตร และเปน Key Speaker สําคัญท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารเนื้อหา Content ตาง ๆ โดยใชเครื่องมือทางดิจิทัล เพ่ือเปนแนวทางใหการ
ดําเนินการดานพิพิธภัณฑ ศูนยการเรียนรู นิทรรศการตาง ๆ ใหเขาถึงประชาชน และท้ังนี้ทานชาญชัย 
แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ไดใหเกียรติปาฐกถาพิเศษในงานวันนี้ ในสวนของวิทยากรในภาคบาย 
ผศ. ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ซ่ึงมีประสบการณการดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเก่ียวของกับพิพิธภัณฑของตางประเทศ 
และในประเทศมากมาย รวมท้ังคุณนิตยา กนกมงคล ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วิทยากรจาก
กรมศิลปากร ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานการบริหารจัดการ มุมมอง ดานพิพิธภัณฑ 
ใหเกียรติเปนวิทยากรในการใหความรู แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ ตลอดจนตอบขอซักถามอันจะกอใหเกิด
การพัฒนาองคความรูเก่ียวกับแนวทางในการสื่อสารขอมูลขององคกรในยุคดิจิทัล ตลอดจนแนวทางตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับงานดานพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูท่ีสําคัญขององคกร  

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีผูเขารวมการสัมมนา ประกอบดวยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูบริหารสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ บุคลากร 
ในสังกัดสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และสํานักงานศาลปกครอง บุคลากรจากเครือขายความรวมมือระหวาง
หองสมุด พิพิธภัณฑ จํานวนประมาณ 150 คน ซ่ึงจะเปนการพัฒนาองคความรูรวมกันระหวางองคกร 
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการถายทอดจากผู เชี่ยวชาญในการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นรวมกันของผูเขารวมการสัมมนา จะไดนําไปปรับใชตามภารกิจในหนาท่ีความรับผิดชอบของตน 
ใหประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรและประชาชนตอไป 

ในโอกาสนี้ เพ่ือเปนเกียรติแกผูเขารวมการสัมมนา ขอกราบเรียนเชิญทานวรวิทย กังศศิเทียม 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานในพิธี ไดโปรดใหเกียรติกลาวเปดการสัมมนาในครั้งนี้  

ขอกราบเรียนเชิญ 
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 (2) กลาวเปดสัมมนา 
โดย 

นายวรวิทย กังศศิเทียม  
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน  
ทานประธานศาลปกครองสูงสุด  
ทานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ทานวิทยากรและทานผูมีเกียรติทุกทาน 

ผมรูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดมีโอกาสมาเปนประธานในพิธีเปด “โครงการ
สัมมนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดและการเผยแพรรูปแบบการนําเสนอขอมูลของศาลรัฐธรรมนูญ
ในยุคดิจิทัล” ในวันนี้  โครงการนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงความรวมมือระหวางหนวยงานในการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ และบูรณาการในการขับเคลื่อนภารกิจรวมกันอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
มายาวนาน  และในครั้งนี้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลปกครองไดเปนเจาภาพรวมกันในการ 
จัดสัมมนา โดยมีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาองคความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ สรางการเรียนรูรวมกัน
ระหวางหนวยงานเครือขายความรวมมือโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานหองสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ  

จะเห็นไดวาปจจุบันองคกรภาครัฐใหความสําคัญกับการสื่อสารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ท้ังการเผยแพร
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การเผยแพรขอมูลขององคกรในรูปแบบการจัดการแหลงเรียนรู ไดแก พิพิธภัณฑ  
ศูนยการเรียนรู และนิทรรศการตาง ๆ เพ่ือเปนการสรางสรรค และสรางโอกาสการเขาถึงขอมูลขององคกร 
ใหกับประชาชน ยกระดับและสรางมาตรฐานพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของชาติ 

ผมหวังวาการสัมมนาในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูเขารวมการสัมมนาทุกฝาย ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณ 
ทานผูหญิง สิริกิติยา เจนเซน ทานประธานศาลปกครองสูงสุด ทานวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร สถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รวมท้ังคณะผูจัดทําโครงการ 
และผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ขอใหผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ไดนําความรูและขอแนะนํา รวมท้ังขอคิดเห็นตาง ๆ
จากการสัมมนาไปปรับใชในการดําเนินงานใหสามารถบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดตอไป 
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 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดโครงการสัมมนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด 
และการเผยแพรรูปแบบการนําเสนอขอมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล และขอใหการสัมมนาบรรลุผล 
ตามวัตถุประสงคทุกประการ  

 
(3) พิธีมอบของท่ีระลึกแดทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน 

 โดยมีประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูมอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประธานศาลรัฐธรรมนูญมอบของท่ีระลึกแดทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบของท่ีระลึกแดทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน 
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(4) ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง บทบาทของหองสมุดกับการพัฒนาระบบกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

โดย 
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกริ่นนํา  

ระบบกฎหมายสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอระบบกฎหมายไทยมี 2 ระบบ คือ 
1.1 ระบบคอมมอนลอว Common Law System ท่ีกําเนิดในประเทศอังกฤษ เม่ือครั้งยุคการ 

ลาอาณานิคม ประเทศอังกฤษปกครองประเทศใดหรือประเทศใดท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการก็จะใช
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว เชน มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน เปนตน 
 ระบบคอมมอนลอวใชหลักกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลสูงสุดท่ีอางหลัก
กฎหมายใดก็จะอางอิงใชหลักกฎหมายนั้นในคดีตอ ๆ มา  

1.2 ระบบซีวิลลอว Civil Law System มีกําเนิดในภาคพ้ืนยุโรปตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมัน เม่ือโรมัน
ลมสลายก็นํากฎหมายของโรมันมาปรุงแตงจนเปนระบบซีวิลลอว และเชนเดียวกันประเทศใดท่ีปกครอง 
โดยสเปน อิตาลี โปรตุเกส เยอรมัน ฝรั่งเศส ประเทศเหลานั้นจะใชกฎหมายระบบซีวิลลอว 
 ระบบซีวิลลอวใชหลักกฎหมายท่ีอยูในตัวบทกฎหมาย การทํานิติกรรมตองศึกษาตัวบทกฎหมาย 
วาดวยเรื่องนั้น ๆ โดยศาลจะนําตัวบทกฎหมายท่ีมีอยูมาเปนหลักในการพิจารณาพิพากษาคดี สวนคําพิพากษา
ของศาลสูงสุดเพียงแคทํากฎหมายท่ีไมชัดเจนใหมีความชัดเจนข้ึนเทานั้น 

หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law ตามระบบคอมมอนลอวเห็นวาบุคคลทุกคนยอมอยูภายใตกฎหมาย
เดียวกันและข้ึนศาลเดียวกัน จึงถูกปฏิเสธจากระบบซีวิลลอวท่ีเห็นวานิติสัมพันธท่ีเกิดจากคูกรณีท่ีมีฐาน
ตางกันจะใชกฎหมายเดียวกันไมได เชนเดียวกับกฎหมายโรมันท่ีมีการแบงเปนกฎหมายเอกชนกับกฎหมาย
มหาชน ระบบซีวิลลอวจึงมีกฎหมายเอกชนเปนพ้ืนฐานของประโยชนสวนตัว และมีกฎหมายมหาชนสําหรับ 
นิติสัมพันธระหวางคูกรณีท่ีมีฐานะไมเทากัน หรือระหวางรัฐกับเอกชน เชน การเวนคืนท่ีดินเพ่ือจัดทํา
ประโยชนสาธารณะ การจัดเก็บภาษีของรัฐ เปนตน 
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ในอดีต ประเทศไทยใชกฎหมายตราสามดวงซ่ึงมีบทกําหนดโทษท่ีรุนแรงและลาหลังในสายตา 
ของตางชาติ ในยุคลาอาณานิคมไทยจึงเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว 
ของอังกฤษสําหรับชาวตางชาติท่ีอยูในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 
จึงไดมีการยกกฎหมายไทยไมใหลาหลังใหมีระบบศาลและระบบกฎหมายท่ีทันสมัย และทรงเลือกกฎหมาย
ระบบซีวิลลอวและไดจางนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสเปนท่ีปรึกษาเพ่ือยกรางกฎหมายและจัดทําประมวลกฎหมาย 
กระท่ังเปนกฎหมายไทยในปจจุบัน 

 
บทบาทของหองสมุดกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 
 1) ศาลปกครองใหความสําคัญกับหองสมุด โดยนโยบายสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาหองสมุด 
ใหเปนแหลงรวบรวมองคความรูทางดานกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองท่ีสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงสงผลใหหอสมุด
กฎหมายมหาชน ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณหองสมุดเฉพาะ ดีเดน ประจําป 2553 จากสมาคมหองสมุด
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2) สนับสนุนองคความรูสําหรับการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาตํารา วรรณกรรม ขอมูลทางวิชาการ 
ทางกฎหมายปกครองภาษาตางประเทศสําหรับบุคลากรศาลปกครองท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 
เนื่องจากหลักกฎหมายมหาชนมีตนแบบมาจากประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส 

3) การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานดานกฎหมายและสถาบันการศึกษา เชน สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน เพ่ือการเขาถึงและใชประโยชนจากหนังสือ/ตํารา
รวมกัน ซ่ึงจะสามารถลดขอจํากัดดานงบประมาณของแตละหนวยงานได 

4) การสรางความรวมมือระหวางประเทศ ศาลปกครองไทยไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพการจัด
ประชุมใหญสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหวางประเทศ (IASAJ) ครั้งท่ี 9 เม่ือป พ.ศ. 2550 และยังไดรับ 
ความไววางใจใหศาลปกครองไทยเปนกรรมการบริหารจากประเทศตาง ๆ ในแถบเอเซียแปซิฟก  

5) ในโอกาสประธานศาลสูงแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาเยี่ยมคารวะประธาน 
ศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงไดขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการเพ่ือเตรียมการจัดตั้งศาลปกครอง 
ในศาลประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการสนับสนุนงบประมาณ 
จากสํานักงานศาลปกครองและกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ กระท่ังสําเร็จ 
และเปดรับพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองในศาลประชาชนสูงสุดแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวอยางเปนทางการเม่ือ ธันวาคม 2564  

6) การสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเขาถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ทางปกครอง  
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(5) การบรรยายพิเศษ เรื่อง การส่ือสารเนื้อหาดานประวัติศาสตรและสังคมสูยุคดิจิทัล 
โดย 

 ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปประเด็นการบรรยาย 

การสื่อสารเนื้อหาดานประวัติศาสตร หมายถึง กระบวนการถายทอดขาวสาร ขอมูล ความรู 
ประสบการณ ความรูสึก อารมณ ความคิดเห็น เปนตน จากผูสงสารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางหรือ 
สื่อตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนการพูด การเขียน สัญลักษณอ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจจะใช
กระบวนการสือ่สารท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสม หรือความจําเปนของตนเองและคูสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคให
เกิดการรับรูรวมกัน บริบททางการสื่อสารท่ีเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล  
ซ่ึงจําเปนตองรูแนวความคิด ทัศนคติ หากไมรูจักแนวความคิด ทัศนคติแลว ก็จะไมสามารถเลือกใชเครื่องมือ 
ท่ีจะใชเปนชองทางใหเหมาะสม ครบถวนได โดยเฉพาะในยุคปจจุบันเปนยคุดิจิทัล 
 ประวัติศาสตรเปนสิ่งท่ีไมอยูนิ่ง ถูกเคลื่อนโดยคน การท่ีจะทําใหคนเขาใจเนื้อหาดานประวัติศาสตรนั้น 
คือการปรารถนาใหคนเขาไปในพ้ืนท่ีแหงนั้นและรวมตีความจากมุมมองและประสบการณท่ีผานมาของตนเอง  
โดยมีจุดประสงคคือตองการใหใชความคิดและใชความคิดสรางสรรค นี่คือ Social Platform ของการสรางสรรค 
(นฤมิต) ถาจะเขาใจอะไรจริง ๆ บางครั้งตองมีการแยกโครงสราง (Deconstruct) โดยการเอาชิ้นสวนออกไปใหหมด 
ซ่ึงจะเปนการเปดมุมมองของเราใหกวางยิ่งข้ึน เราแยกชิ้นสวน ถอดทุกอยาง ขอเท็จจริงประกอบดวยหลายมุมมอง
เปนเลเยอร แลวนํามารอยเรียงประกอบกันเปนเรื่องราว ซ่ึงการพยายามทําความเขาใจ แลวเอาสิ่งเหลานั้น 
มาประกอบเขากันใหม เราจะเขาใจสิ่งตาง ๆ เหลานั้นอยางลึกซ้ึง 
 ทานผูหญิงสิริกิติยาฯ ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานของทานวา ทานสนใจงานภัณฑารักษ 
ท่ีพิพิธภัณฑ จึงเขาฝกงานในกลุมงานวิชาการการอนุรักษ สํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากรตั้งแตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2559 และหลังจากฝกงานเสร็จก็ไดรับการบรรจุเปนขาราชการระดับ 3 ของหนวยงานดังกลาวตั้งแต
วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในตําแหนงนักอักษรศาสตรปฏิบัติการ กลุมประวัติศาสตร สํานักวรรณกรรม 
และประวัติศาสตร ชวยราชการท่ีสํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2560 ทานผูหญิงสิริกิติยาฯ 
รับหนาท่ีดูแลการกอสรางพระเมรุมาศสําหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหา
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ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะขาราชการ ตอมาในป พ.ศ. 2561 ทานผูหญิงสิริกิติยาฯ  
เปนผูอํานวยการโครงการ “วังนานิมิต” ซ่ึงเก็บและเผยแพรขอมูลเก่ียวกับพระราชวังบวรสถานมงคล ซ่ึงจัดแสดงโดย
ใชสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบภาพ (Visual Language) นิทรรศการนี้จึงทําข้ึนดวยความตั้งใจท่ีอยากให 
เด็กรุนใหมเห็นวาประวัติศาสตรกับปจจุบันไปดวยกันได และใหรูสึกวาประวัติศาสตรเปนสิ่งท่ีไมอยูไกลจากตัว  
ซ่ึงจากประสบการณในครั้งนี้ทําใหทานพบวา อุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารเนื้อหาดานประวัติศาสตร 
และสังคมสูยุคดิจิทัล ไดแก 
 1. อุปสรรคดานความกลัวในการพูดถึงสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ เชน ตํานาน เทพเจา สิ่งท่ีคนเคารพนับถือ 
ซ่ึงความนึกคิดเหลานี้จะทําใหเกิดชองวางระหวางการสื่อสาร ไดแก ความรู ประสบการณ อารมณ นับถือบูชา
ทําใหไมกลาท่ีจะเอยถึง 
 2. อุปสรรคดานชองทางการสื่อสาร ไดแก คน อารมณ (Emotional Barrier) ความรูสึก (feeling 
Barrier) ความรูในอดีต เปนตน จะสรางความสัมพันธระหวางคนกับสถานท่ีนั้น ๆ ไดอยางไร จะสรางความผูกพัน
ระหวางคนกับขอมูลไดอยางไร อยากใหเกิดความเขาใจท่ีไมใชมาจากการทองจํา 
 3. อุปสรรคทางดานขอมูล ในบางครั้งรองรอยทางประวัติศาสตรในบางเรื่องมีนอยหรือแทบไมมีเลย  
การปองกัน (Protection) ขอมูลกลัวจะถูกขโมย ทําใหคนเขาไมถึงขอมูลหรือคนมองวาสูงไปจนเอ้ือมไมถึง 
เปนตน 
 วิธีการและใชวิธีการอยางไรท่ีจะสื่อสารขอมูลใหคนเขาใจอยางแทจริง ไดแก การใชความคิด
สรางสรรคในการออกแบบเครื่องมือในการสื่อสารประวัติศาสตรออกไปในยุคสังคมดิจิทัล วิธีการกระจายขอมูล 
ตองระมัดระวัง สรางความตระหนักรูในการคนควาขอมูล การตีความ การพยายามทําความเขาใจวัฒนธรรม 
พยายามในพ้ืนท่ีท่ีเขาถึงได เพราะบางทีการอานเฉพาะเอกสารหรือตําราทางประวัติศาสตร บางครั้ง 
ยากเกินท่ีจะเขาใจ เลยใชวิธีรับรูขอมูลโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ ซ่ึงนอกจาก 
จะรับขอมูลแลว ยังไดรับการถายทอดขอมูลผานความรูสึก ผานทางอารมณ ตลอดจนประสบการณโดยตรง
จากผูถายทอดอีกดวย ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน ขอยกตัวอยาง เรื่องรามายณะ ซ่ึงเปนวรรณคดีประเภท 
มหากาพยของอินเดีย เชื่อวาเปนนิทานท่ีเลาสืบตอกันมายาวนานในหลากหลายพ้ืนท่ีของชมพูทวีป และเปน
วรรณคดีท่ีมีการดัดแปลง เลาใหม และแพรหลายไปในหลายภูมิภาคของเอเชีย โดยมีเนื้อหาแตกตางกันไป 
และอาจเรียกชื่อแตกตางกันไปดวย ตามภูมิภาคนั้น ๆ ซ่ึงผานการถายทอดทางวัฒนธรรมดานภาษา  
การรอยเรียงและความเปนอยูของชนชั้นผูสื่อสาร ดังนั้น จึงอยูท่ีการตีความท้ังของผูรับสารและผูสงสาร  
โดยผานประสบการณ ความเขาใจ ความผูกพันของตัวเอง ซ่ึงไมมีถูกหรือผิด เกิดการเรียนรู ท่ีเรียกวา  
การเรียนรูแบบกลับดาน เปนตน แตแกนแทของรามายณะก็ยังเปนเรื่องเดียวกันอยูดี 
 อนึ่ง ในการสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ ออกไป ไมมีใครจะเขาใจท้ังหมดท่ีเราสื่อ แตการคอย ๆ ซึมซับ 
ประวัติศาสตร จะทําใหความเขาใจของผูรับสารดีข้ึน โดยมองวาเปนสิ่งเดียวกันแตเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร 
เอามากลับดานในการถายทอด หรือการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาชวยในการสื่อสารในยุคดิจิทัล เชน  
การใช E-book/E-Document ตลอดจนการใชทัศนคติ/อารมณ กระจายขอมูล ชองทางวิธี เลือกรูปแบบ 
การถายทอด เพ่ือเติมเต็มชองวางทางดานความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร ทําใหงาย เปนไปตามความรูสึก  
ไมตองบังคับทิศทาง ประวัติศาสตรผูกพันกับอัตลักษณของคน ผานการเรียงลําดับเรื่องราวท่ีจะสื่อสาร เพ่ือให
ผูรับสารเกิดความเขาใจบุคคล ซ่ึงเรื่องเดียวกันแตตางคนมองก็จะทําใหเกิดมุมมองท่ีตางกันออกไป ดังนั้น  
เราควรตระหนักและทําความเขาใจในเชิงลึก ถึงจะสามารถสื่อสารและถายทอดเนื้อหาออกมาผานชองทาง 
การจัดแสดงในรูปแบบตาง ๆ ได ซ่ึงไมไดจํากัดแคในรูปแบบของนิทรรศการเทานั้น การจัดแสดงอ่ืน ๆ  
ก็สามารถสื่อสารถายทอดเนื้อหาดานประวัติศาสตรไดเชนกัน 
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(6) การบรรยาย เร่ือง มุมมองพิพิธภัณฑ อดีต ปจจุบันและอนาคต 
โดย  

ผศ. ดร. ปริยกร ปุสวิโร  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปประเด็นการบรรยาย 

การจัดทําพิพิธภัณฑในปจจุบันไดนําแนวคิดกระบวนการของการออกแบบทางดานวิศวกรรมเขามา
เก่ียวของเปนอยางมาก โดยเฉพาะการออกแบบวิศวกรรมดานพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับบริบท (Context)  
และเนื้อหา (Content) นอกจากนั้นยังมีกระบวนการนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารและสื่อมัลติมีเดียมาใช 
เพ่ือใหคนรุนใหมเขาถึงเนื้อหาของพิพิธภัณฑไดงาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการไดนํา
เครื่องมือ (Tool) รูปแบบ (Platform) ทางออนไลนตาง ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบันนํามาประยุกตใชใหสอดคลอง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การออกแบบตองคํานึงถึงเปาหมายเปนหลัก คือ ผูใชบริการ (User) เปนใคร โดยใชหลักการ 
การออกแบบท่ีเนนผูใชเปนหลัก (User centric design) โดยมีหลักใหญ คือ PACH ไดแก 

P คือ People (ประชาชน ผูใชบริการ) 
 ในกระบวนการออกแบบจะตองคํานึงถึงผูใชบริการ (User) วาใครจะมาใชบริการ ผูใชบริการคือใคร  
ซ่ึงเปนเปาหมายหลักท่ีตองการท่ีจะใหเขามาใชบริการ โดยยกตัวอยางพิพิธภัณฑหรือแหลงการเรียนรู
หลากหลายท่ี เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาแตละท่ีควรมีกลุมเปาหมายเปนใครตามบริบทและเนื้อหาของพิพิธภัณฑ
หรือแหลงการเรียนรู ไดแก  

- ศาลปกครอง โดยมี พิพิธภัณฑศาลปกครอง (The Administrative Court Museum) และ  
หอจดหมายเหตุศาลปกครอง ท่ีใหองคความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาของการดําเนินการของศาลปกครอง
ในประเทศไทย และองคความรูเก่ียวกับกฎหมายปกครอง 

- สถาบันพระปกเกลา โดยมี พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (King Phajadhipok 
Museum) ใหองคความรูเก่ียวกับประชาธิปไตย  
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- ตลาดหลักทรัพย โดยมี พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน (Investment Discovery Museum) และ
หองสมุดมารวย ท่ีใหองคความรูเก่ียวกับ ดานการเงินและการลงทุน ตลาดทุน ตลาดหุน  

- ธนาคารแหงประเทศไทย โดยมี พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand 
Museum) ท่ีใหองคความรูเก่ียวกับ ธนาคาร การเงิน เศรษฐกิจ การตลาด 

- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum Bangkok (Phranakorn) ท่ีใหองคความรูเก่ียวกับ
ประวัติศาสตรโบราณคดีของประเทศ 

- พิพิธภัณฑการเรียนรู (Museum Siam : Discovery Museum) ท่ีใหองคความรูเก่ียวกับการสราง
ประสบการณสดใหมในการชมพิพิธภัณฑ เพ่ือเปนตนแบบของแหลงเรียนรูท่ีนารื่นรมย และชวยยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียนรูในรูปแบบใหม 

A คือ Activity (กิจกรรม) 
เม่ือจัดทําพิพิธภัณฑแลวเสร็จ สิ่งท่ีตองคิดใหเปนกระบวนการถัดมา คือ การคิดกิจกรรมใหสอดคลอง

กับสถานท่ีท่ีเราไดเปด โดยใหคํานึงถึงผูใชบริการท่ีเปนกลุมเปาหมายเปนหลัก วากลุมเปาหมายของเราคือใคร
และกิจกรรมเนื้อหาท่ีจะจัดตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายหลักของพิพิธภัณฑ โดยกิจกรรมนั้นควรจะมี 
ความสอดคลองกับเรื่องตอไปนี้ ไดแก 

- ชุมชน (Community) โดยเปนชุมชนท่ีอยูรอบๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑสามารถทํางานรวมกับชุมชนได 
เพ่ือใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางชุมชนและใหชุมชนมีสวนรวมในการคิดและดําเนินการในดานกิจกรรม 
ท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือใหกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนออกมาอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือชุมชนไดเปนเครือขายแลว 
ยอมขยายวงกวางในการกระจายขาวสารอันเปนเครือขายจากชุมชน ทําใหมีผู เขามาเรียนรู กิจกรรม 
ในพิพิธภัณฑมากยิ่งข้ึน 

- เนื้อหา (Content) โดยเนื้อหาท่ีจะนํามาจัดทํากิจกรรมจะตองสอดคลองกับพิพิธภัณฑท่ีไดจัดทําข้ึน 
เชน พิพิธภัณฑศาลปกครองเนื้อหาควรจะเก่ียวกับกฎหมายปกครอง พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุนเนื้อหาควรจะ
เก่ียวกับตลาดหลักทรัพย พิพิธภัณฑธนาคารแหงประเทศไทยเนื้อหาควรจะเก่ียวกับการธนาคาร เปนตน 

C คือ Context (บริบท) 
บริบท และเนื้อหาของ พิพิธภัณฑ ไมจําเปนตองจัดแสดงหรือเลารายละเอียดใหหมดภายในครั้งเดียว 

โดยสามารถเก็บรวบรวมเนื้อหาไว และเม่ือถึงเทศกาลท่ีมีบริบทและเนื้อหาท่ีสอดคลองกับกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
สามารถแบงออกนําเสนอใหเปนการจัดแสดงเนื้อเรื่องนั้น ๆ หรือจัดนิทรรศการหมุนเวียน นอกจากนั้น 
ยังสามารถทําในรูปแบบการนําเนื้อหาสวนตาง ๆ นํามาจัดแสดงรูปแบบออนไลน ไดอีกดวย 

T คือ Technology (เทคโนโลยี) 
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานพิพิธภัณฑ โดยเปนตัวเชื่อมโยงทุกอยางเขาดวยกัน  

แบบเปนเครือขายเพ่ือใหเกิดการใชงานดาน IT Digital Media ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้จะทําใหเกิด ความคิด
สรางสรรค (Creative) ความนาสนใจ (interesting) ความสนุกสนาน (Fun) เม่ือผูมาใชบริการก็จะเกิด 
การเรียนรูควบคูไปกับการทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ผอนคลาย และสนุกสนานไปกับความรูท่ีไดรับ  
โดยยกตัวอยาง เกาะพิพิธภัณฑ (Museum Island) ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีพิพิธภัณฑหลักคือ พิพิธภัณฑ
เพอรกามอน (Pergamon Museum) ท่ีนําเอาเทคโนโลยีมาใชในพิพิธภัณฑ เชน เทคนิค 3D เทคนิค 
Animate เทคนิค 360 (Virtual World 360) หรือการเลาเรื่องในลักษณะ Timeline เปนตน ซ่ึงเทคโนโลยี
เหลานี้เปนลักษณะเทคโนโลยีท่ีใชในพิพิธภัณฑ และการนําเอาเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนและสราง 
การเรียนรูอยางยั่งยืน  
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ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้น คือ กระบวนการหลักของการทําพิพิธภัณฑ นอกจากนี้แลวยังมีหลักการท่ีควร
คํานึงควบคูไปดวยไดแก 

1. การออกแบบตามแนวคิด (Museum Concept Design Based) ประเด็นหลักคือกลุมเปาหมายหลัก
คือใคร เม่ือเรารูวากลุมเปาหมายหลักเปนใคร จึงตองรวบรวมความคิดในการจัดทําพิพิธภัณฑเพ่ือออกแบบ 
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายหลักของพิพิธภัณฑ และจัดทําออกมาวาเปนพิพิธภัณฑในรูปแบบไหน 

2. การประเมิน (Assessment) เม่ือพิพิธภัณฑเปดใหบริการแลวสิ่งท่ีบอกวาพิพิธภัณฑเราจะตอง
ดําเนินไปในทิศทางไหนตอไปในอนาคต คือ ผลการประเมิน โดยผลการประเมินท่ีไดรับจากผูใชบริการหรือ
กลุมเปาหมายหลัก จะทําใหพิพิธภัณฑทราบวาควรดําเนินการปรับปรุงแกไขและพัฒนาพิพิธภัณฑอยางไร 

โดยไดกลาวถึงลักษณะของการจัดแสดงพิพิธภัณฑในอดีตจะแบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 
1. การจัดพิพิธภัณฑแบบโชวสิ่งของท่ีมี โดยสวนมากจะเปนพิพิธภัณฑในอดีตท่ีมักจะโชวสิ่งของท่ีมีอยู 

เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร (พิพิธภัณฑท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี) เปนตน 
2. การจัดแสดงพิพิธภัณฑแบบเปนในลักษณะการใหความรู เปนรูปแบบพิพิธภัณฑสมัยใหม ท่ีจะให

ความรูเปนสวนใหญ มีเทคนิคการจัดแสดง และนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในลักษณะ เชน 3D ภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ 
(Animate) โดยไดยกตัวอยาง เชน ศูนยการเรียนรู  กฟผ. สํานักงานกลาง (EGAT Learning Center,  
Headquarters) หรือ ศูนยเรียนรูปาในกรุง ปตท. เปนตน 

นอกจากนั้นไดกลาวถึงการดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑในปจจุบันจะมีลักษณะการนําเอาเทคโนโลย ี
สื่อมัลติมีเดียมาใชมากข้ึน โดยท่ีเทคโนโลยีเหลานั้นจะตองมีลักษณะ ดังนี้  

1. เปนเทคโนโลยีท่ีสามารถสัมผัสได (Touchable) 
2. เปนเทคโนโลยีท่ีมีความสรางสรรคใหเกิดการเรียนรู (Creative Technology) 
3. เปนเทคโนโลยีท่ีสามารถสรางกระบวนการศึกษาได (Educational Process) 
4. เปนเทคโนโลยีท่ีสรางความสนุกสนานใหแกกลุมผูใชบริการ (Tools for Conviriality) 
และในอนาคตรูปแบบการจัดทําพิพิธภัณฑจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการท่ีเปน Digital Media 

เกือบท้ังหมดจะเปนไปในรูปแบบ ดังนี้ 
 1. การท่ีผูใชบริการมีพฤติกรรมการชมพิพิธภัณฑท่ีเปลี่ยนไป (Visitor Behavior changes) เชน  
การชมพิพิธภัณฑทางออนไลนมากข้ึน การเยี่ยมชมในรูปแบบ Metaverse เปนตน 
 2. การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสรางสรรคความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ (Digital Technology and 
Entertainment) ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับพิพิธภัณฑในอนาคตเพ่ือสรางประสบการณท่ีแปลกใหม 
 3. การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) โดยนําขอมูลของพิพิธภัณฑดานตาง ๆ มาวิเคราะห  
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการและใหตรงกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 
 4. การทําแผนท่ีโปรเจคเตอร (Projector Mapping) นําเสนอพิพิธภัณฑในรูปแบบใหมโดยการนําเอา
การนําเสนอในรูปแบบแผนท่ีมาใชในพิพิธภัณฑ 
  
ตอบคําถาม  

สํานักงานศาลปกครอง : ในปจจุบันมีพิพิธภัณฑท่ีนําเอาเทคโนโลยีมาใชเยอะและทันสมัย โดยท่ี
พิพิธภัณฑศาลปกครองก็ไดนํามาใชดวย แตเทคโนโลยีเหลานี้ก็จะมาพรอมคาใชจาย เชน การบํารุงรักษา  
เราจะมีวิธีจัดการงบประมาณอยางไรใหสมดุลกันท้ังหมด 

วิทยากร : โดยการยกตัวอยางการจัดทําพิพิธภัณฑท่ีรัฐสภา ซ่ึงรัฐสภาไมไดตั้งงบประมาณในการ
จัดทําพิพิธภัณฑตั้งแตแรก เพราะเนื่องจากวาหนวยงานราชการไทยไมมีคามาตรฐานในการจัดทําพิพิธภัณฑ 
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เพราะฉะนั้นการเริ่มทําคามาตรฐานของการของบประมาณการจัดทําพิพิธภัณฑควรเริ่มตนท่ี คาเฉลี่ยตั้งแต 
20 ,000 - 120 ,000 บาท โดยตองข้ึนอยู กับการออกแบบ (Design) และ เทคโนโลยี (Technology) 
นอกจากนั้นอยากจะแนะนําใหไปขอดูตัวอยางท่ีสํานักงบประมาณจะมีตัวอยางการของบทําพิพิธภัณฑจากท่ีมี
หนวยงานขอทํา เชน  ธนาคารแหงประเทศไทย คากลางเริ่มประมาณ 80,000 บาท/ตารางเมตร และขอ
แนะนําในเรื่องการเขียน TOR แยกเปนสวน ๆ เชน คาออกแบบ คาเทคโนโลยี คาอุปกรณ คาบํารุงรักษา  
เปนตน เพ่ือท่ีจะไดเกลี่ยงบประมาณในการจัดทําพิพิธภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 สํานักงานศาลปกครอง : คาบํารุงรักษา หลังจากท่ีทําพิพิธภัณฑเสร็จแลว 
 วิทยากร : ถาเปนหนวยงานราชการไทยขอแนะนําใหจางบริษัทท่ีรับทําในเรื่องเก่ียวกับการซอม
บํารุงรักษาพิพิธภัณฑโดยตรง และอยากใหคิดในเรื่องของคาเขียนแบบโปรแกรมตางหากดวย ซ่ึงโดยเฉลี่ย 
จะประมาณ 120,000 บาท และอีกสิ่งหนึ่งคืออยากจะใหหนวยงานท่ีจะจัดทําพิพิธภัณฑคํานึงถึงเม่ือจัดทํา
พิพิธภัณฑแลวเสร็จ คืองบประมาณในการบํารุงรักษา และงบประมาณเก่ียวกับบุคลากรทางดานดูแล
เทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ โดยยกตัวอยาง พิพิธภัณฑเหรียญกษาปณ ซ่ึงทําเรื่องขออัตรากําลังบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีในพิพิธภัณฑตองใชเวลาในการสรรหาประมาณ 3 ป ซ่ึงกวาจะอนุมัติอัตรากําลังเพ่ือมาดูแล
เทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ อยากจะใหตอนจัดทําพิพิธภัณฑตั้งแตเริ่มตนในการเขียน TOR ใหเขียนในเรื่องการขอ
อัตรากําลังบุคลากรท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาเทคโนโลยีพิพิธภัณฑโดยเฉพาะ  
 
 ธนาคารแหงประเทศไทย : โดยแชรในเรื่องของบุคลากร ในกรณีท่ีเปนนักเทคโนโลยีเขามาอยูใน
พิพิธภัณฑ อาจมีความลําบากเล็กนอย เนื่องจากเหตุผลในเรื่องของการเติบโตในหนาท่ีการงาน เพราะไมใช
สายงานหลักในพิพิธภัณฑ เพราะฉะนั้นเวลาท่ีจะรับบุคลากรทางดานนี้ตองพิจารณาดวยวาจะเติบโตในหนาท่ี
การงานหรือไม โดยอาจจะแกปญหาดวยการจางบริษัทท่ีรับดูแลพิพิธภัณฑโดยตรง หรือใชบุคลากรท่ีมีอยู 
ในพิพิธภัณฑใหเรียนรูเก่ียวกับดานการบํารุงรักษาเทคโนโลยีดวย  
 วิทยากร : เห็นดวยวาอาชีพในสายงานอาจจะไมเติบโต โดยแนะนําวาอาจจะหาบุคลากรในหนวยงาน
ท่ีเรียนสายอาชีพท่ีใกลเคียง เชน Communication หรือ Digital Media Technology  
 ธนาคารแหงประเทศไทย : ในสวนของธนาคารแหงประเทศไทยมีฝายเทคโนโลยี สนับสนุนงาน
ทางดานนี้ และสําหรับงานเก่ียวกับระบบมัลติมีเดียก็จะจัดหาบริษัทท่ีดูแลระบบมัลติมีเดียใหเขามาบํารุงรักษา
เปนประจําอยูแลว 
 วิทยากร : ขอฝากในสวนของพิพิธภัณฑหลาย ๆ แหงท่ีกําลังจะจัดทําพิพิธภัณฑอยากใหพิจารณา 
ในการเขียน TOR ใหคํานึงถึงถึงการจัดซ้ือจัดจาง เก่ียวกับบริษัทท่ีจะเขามาบํารุงรักษาพิพิธภัณฑดวย 
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(7) การเสวนา เร่ือง มุมมองพิพิธภัณฑ อดีต ปจจุบันและอนาคต 
โดย  

คุณนิตยา กนกมงคล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

สรุปประเด็นเสวนา 
วิทยากร : ทานคิดวาบทบาทพิพิธภัณฑในสังคมไทยเปนอยางไร และทานคิดวาสรางพิพิธภัณฑ 

มาเพ่ืออะไร   
สํานักงานศาลปกครอง : ไดยกตัวอยางพิพิธภัณฑศาลปกครอง ท่ีเปดดําเนินการมา 11 ป โดยในตอนแรก 
ไดกําหนดกลุมผู ใชบริการท่ีเปนเปาหมายหลัก ไดแก ตุลาการศาลปกครอง บุคลากรศาลปกครอง 
และสํานักงานศาลปกครอง และประชาชนท่ัวไปท่ีมาศาลปกครอง  นอกจากนั้นยังไดมีบริการดานหองสมุด 
การบริการเอกสารจดหมายเหตุศาลปกครอง ควบคูไปดวย เม่ือเปดพิพิธภัณฑศาลปกครองกลับพบวา
กลุมเปาหมายท่ีคาดไมถึงและมาใชบริการบอยครั้ง ไดแก ผูมาฟองคดีในศาลปกครอง เพราะวาบางครั้ง 
ผูมาฟองคดี มาฟองคดีพรอมกันเปนจํานวนมาก ดังนั้นทางสํานักงานศาลปกครองจึงตองมีแนวทางในการ
รับมือกับประชาชนท่ีมาฟองคดีพรอมกันเปนจํานวนมาก จึงคิดวาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับตอนรับ 
ก็คือ พิพิธภัณฑศาลปกครอง เพ่ือใหผอนคลายความเครียดและใหเรียนรูถึงประวัติศาสตรของศาลปกครอง 
ไปดวย ดังนั้น พิพิธภัณฑศาลปกครอง หองสมุดศาลปกครอง จึงกลายมาเปนจุดเดนในการตอนรับแขก 
ผูมาฟองคดีในศาลปกครอง ทําใหกลุมผูใชบริการท่ีเปนเปาหมายหลักเปลี่ยนไป และนอกจากผูมาฟองคด ี
ในศาลปกครองแลว ยังมีกลุมผูใชบริการท่ีเปนเด็กและเยาวชน โดยเปนสถานท่ีท่ีผูใชบริการท่ีเปนเด็ก 
และเยาวชนเขามาชมเขามาถายภาพเปนจํานวนมาก เชน ถายภาพหองท่ีจัดเปนหองของท่ีระลึกตาง ๆ 
หองประธานศาลปกครองสูงสุดคนแรก หอง K-Lounge เปนตน ซ่ึงจากท่ีไดยกตัวอยางมาท้ังหมดนอกจาก
กลุมเปาหมายท่ีเปลี่ยนไปท่ีอยากใหผูใหญไดมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑกลับกลายวาไดกลุมเปาหมายเปนเด็ก จึงทําให
จะตองมีการวางแผนการจัดแสดงพิพิธภัณฑใหม เพ่ือใหตรงกับกลุมผูใชบริการท่ีเปนเปาหมายหลักใหมเชนกัน 

วิทยากร : จากประสบการณท่ีไดกลาวมานั้นทําใหตองยอนถึงการจัดทําพิพิธภัณฑข้ึนมาวาจะตอง
คํานึงถึงสิ่งใดบาง ไดแก  

1. กลุมผูใชบริการท่ีเปนเปาหมายหลักของพิพิธภัณฑ คือ ใคร เชน
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 - บุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ 
 - นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
 - ประชาชนท่ัวไป 
 - เด็กและเยาวชน 
 - นักทองเท่ียว  
 - ชาวตางชาติ 
2. ประเภทของพิพิธภัณฑ โดยท่ีจะตองสํารวจความตองการวาการสรางพิพิธภัณฑข้ึนมานั้นจะเปน

พิพิธภัณฑประเภทไหน เชน พิพิธภัณฑดานประวัติศาสตรและโบราณคดี พิพิธภัณฑเพ่ือการประชาสัมพันธ
องคกร พิพิธภัณฑดานธุรกิจ เปนตน 

3. การออกแบบพิพิธภัณฑ ควรออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงพิพิธภัณฑควรใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายหลักใหมากท่ีสุด เพ่ือท่ีพิพิธภัณฑนั้นจะไดสามารถสื่อสารกับกลุมผูใชบริการท่ีเปนเปาหมายหลัก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เนื้อหาพิพิธภัณฑ เนื้อหาในพิพิธภัณฑตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของพิพิธภัณฑ เชน 
พิพิธภัณฑในหนวยงานกฎหมายก็ตองมีเนื้อหาเก่ียวกับกฎหมาย พิพิธภัณฑทางดานประวัติศาสตรและ
โบราณคดีก็ตองมีเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี เปนตน 

 
 สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ : โดยกลาววาพิพิธภัณฑเปนแหลงท่ีใหความรู และเปนแหลงความรู 
ท่ีสําคัญ การจะทําพิพิธภัณฑควรมีการศึกษาหลาย ๆ ดานและนําเอาเทคโนโลยีมาใชในงานพิพิธภัณฑ 
ใหมากข้ึน 
 วิทยากร : ใหขอสังเกตเก่ียวกับเรื่องนี้วา การนําเสนอพิพิธภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ควรมีการคิด 
อยางรอบดานเสมอ และตองทราบวาพิพิธภัณฑท่ีเราจะจัดทําข้ึนเปนพิพิธภัณฑประเภทไหน ใหความรู 
และนําเสนอในลักษณะใด โดยยกตัวอยางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑเก่ียวกับประวัติศาสตร
โบราณคดีโดยขอเท็จจริงแลวก็จะนําเสนอเรื่องประวัติศาสตรและโบราณคดีของประเทศไทย และเปน
พิพิธภัณฑประเภทแรก ๆ ท่ีมีในประเทศไทย ทําใหคนสรางกรอบในเรื่องพิพิธภัณฑวาจัดแสดงแตของโบราณ 
ของเกา การนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการจัดแสดงอาจจะมีไมมากทําใหพิพิธภัณฑดูไมทันสมัย ซ่ึงจริง ๆ แลว
พิพิธภัณฑเปนพิพิธภัณฑเก่ียวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี การนําเสนอพิพิธภัณฑก็จะแตกตางจาก
พิพิธภัณฑอยางอ่ืน เนนโบราณวัตถุของจริงมากกวาท่ีจะจัดแสดงในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เปนตน 
เพราะฉะนั้นการจัดทําพิพิธภัณฑข้ึนมาจะตองมีการคิดอยางรอบคอบ รอบดานและตองทราบวาพิพิธภัณฑ 
ท่ีตัวเองจะจัดข้ึนเปนพิพิธภัณฑประเภทใด 
 นอกจากนั้นไดกลาวถึงลักษณะของพิพิธภัณฑในยุคแรก ๆ ท่ีเปนวิวัฒนาการพิพิธภัณฑในเมืองไทย 
เปนไปในลักษณะของสะสมจากเจานายและชนชั้นสูงในสังคมไทย เพราะเปนในชวงเวลาท่ีเกิดการ 
ลาอาณานิคมจากตะวันตก เม่ือความรูเก่ียวกับการสะสมของท่ีแปลกใหมเปนการแสดงออกถึงการมีอารยธรรม 
จึงเปนจุดเริ่มตนของการสะสม และพัฒนาเปนพิพิธภัณฑประเภทแรก ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดนําเอาของสะสมไปจัดแสดงงาน Expo ท่ีประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเปน
จุดเริ่มตนของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ และตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 
ก็มีการจัดแสดงของสะสมตอนจัดงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 100 ป ซ่ึงนับเปนการพัฒนาเรื่อง
การพิพิธภัณฑอยางตอเนื่อง โดยตอมาพิพิธภัณฑก็เริ่มมีการจัดทําและดําเนินมากข้ึนตามลําดับ ซ่ึงมีพิพิธภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
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1. พิพิธภัณฑเพ่ือใหความรู เปนพิพิธภัณฑท่ีใหความรูในดานตาง ๆ เปนพิพิธภัณฑประเภทแรก ๆ  
ท่ีมีเกิดข้ึนในประเทศไทย เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร เปนตน 

2. พิพิธภัณฑเพ่ือการประชาสัมพันธองคกร เปนพิพิธภัณฑท่ีใชสําหรับการประชาสัมพันธองคกร 
เพ่ือใหคนไดรูจักองคกรผานพิพิธภัณฑ 

3. พิพิธภัณฑเพ่ือการคา เปนพิพิธภัณฑท่ีใชสําหรับการคา หรือเพ่ือการประกอบธุรกิจ มักจะมีอยู 
ในหนวยงานหรือองคกรท่ีเปนเอกชน 

4. พิพิธภัณฑสวนบุคคล เปนพิพิธภัณฑเก่ียวกับบุคคลสําคัญ เปนเหมือนพิพิธภัณฑท่ีบอกประวัติ
ความเปนมาของบุคคลนั้น เชน หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตน 

5. พิพิธภัณฑ ท่ีเปนกระบอกเสียงของสังคม เปนพิพิธภัณฑ ท่ีเปนกระบอกเสียงใหแกชุมชน 
สรางความเปนหนึ่งในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ เชน พิพิธภัณฑวิถีชีวิตไทยทรงดําบานหัวถนน เปนตน  

การกลาวถึงพิพิธภัณฑท่ีเก่ียวของกับการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2522 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 โดยไดกลาวถึง “การศึกษาตลอดชีวิต” 
หมายความวา การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยท่ีรัฐจะตองสงเสริม
การดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป  
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ 
แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอยางอ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการศึกษา ซ่ึงไดทําการ
บรรจุใหพิพิธภัณฑเปนแหลงการศึกษาตลอดชีวิต ทําใหเห็นวาพิพิธภัณฑในประเทศไทยตั้งแต ป 2530  
เปนตนมา ไดเปลี่ยนไปเปนอยางมาก มีพิพิธภัณฑท่ีเปนแหลงเรียนรูการศึกษาตลอดชีวิตเปนจํานวนท่ีเยอะข้ึน 
เชน พิพิธภัณฑทางดานการเกษตร พิพิธภัณฑทางดานวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑเก่ียวกับการแพทย พิพิธภัณฑ
เก่ียวกับการใหขอมูลในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น เปนตน 

พิพิธภัณฑในปจจุบัน เนนเรื่องการนําเอาเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียมาใชงานอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะเม่ือเกิดวิกฤติโควิด - 19 ยิ่งเรงใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของพิพิธภัณฑท่ีจัดทําในรูปแบบออนไลน เปนในรูปแบบลักษณะ Work Shop Online โดยยกตัวอยาง
พิพิธภัณฑ ๒ แหงไดแก 

- Singapore Philatelic Museum ไดจัดทําเกมส เหมือนกับกิจกรรมทางดานศิลปะ โดยสามารถ 
ทํากิจกรรมผานทางออนไลนได โดยมีผูสอนหลักใหความรูและบรรยายกิจกรรม 

- พิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา ไดจัดทําชุด Museum Kit เปนกิจกรรมตกแตงผาดวยลูกเดือย  
ซ่ึงตามปกติจะตองมารวมทํากิจกรรมท่ีพิพิธภัณฑ แตเม่ือเจอสถานการณโควิด-19 ทางพิพิธภัณฑจึงได
ปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยใหผูรวมกิจกรรมลงทะเบียน มีคาใชจาย พิพิธภัณฑดําเนินการสง Museum Kit ไปถึงบาน 
แลวก็กําหนดเวลาออนไลนแลวทํากิจกรรมรวมกันผานทางออนไลน  

ทิศทางในอนาคตของพิพิธภัณฑในประเทศไทย โดยท่ีใหคํานึงถึงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
โดยท่ีพิพิธภัณฑ หอสมุด หอจดหมายเหตุ สามารถเขาไปเปนหนวยสนับสนุนของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ไดแก การเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ซ่ึงพิพิธภัณฑสามารถเขาไปสนับสนุนใหยุทธศาสตรดานนี้ได  
และอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญไดแกการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

สํานักงานศาลปกครอง : โดยมีคําถามเก่ียวกับเรื่องการบํารุงรักษาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปละ
ประมาณเทาไหรและดําเนินการอยางไร โดยคําถามเกิดจากท่ีพิพิธภัณฑศาลปกครองเปดมา 10 ป มีปญหาอยู 
2 อยาง ไดแก  
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1. อุปกรณตาง ๆ เริ่มเสื่อมสภาพ โดยท่ีจางบริษัทบํารุงรักษามาตลอด และคาบํารุงรักษาก็เพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ ตามระยะเวลา เนื่องจากวาอุปกรณตาง ๆ เริ่มหายาก เพราะเปนรุนเกา 

2. ผูบริหารระดับสูงเห็นวาคาบํารุงรักษามีจํานวนมากทําใหสิ้นเปลือง จึงเสนอแนวคิดวาทําอยางไร 
ใหลดคาบํารุงรักษาลง โดยเสนอความคิด เชน นําไปใหบุคลากรในสํานักงานท่ีมีความรูดานคอมพิวเตอร 
ไปอบรมเก่ียวกับการบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ แลวนํามาตอยอดเพ่ือมาดูแลพิพิธภัณฑตอไป เปนตน  
 

วิทยากร :  
1. ในเรื่องงบประมาณ ซ่ึงในทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมีปญหาเหมือนกันในเรื่องของงบประมาณ

ซ่ึงมักจะโดนตัดงบอยูเปนประจํา และมักจะเปนปญหาหลักของทุก ๆ พิพิธภัณฑ โดยท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระนครยังไดงบคาบํารุงรักษา ปละไมถึง 2,000,000 บาท ถากลาวถึงหลักความจริงก็คอนขาง 
จะนอย แตดวยงบคาบํารุงรักษาท่ีจํากัดทําใหพิพิธภัณฑแตละท่ีตองทํากรอบของพิพิธภัณฑตัวเองวา 
พิพิธภัณฑของเราท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคอะไร เปาหมายอะไร ตองทํา SWOT ตัวเราเอง กอนท่ีเราจะ
เดินหนาพัฒนาพิพิธภัณฑหรือคิดถึงเรื่องรูปแบบในการจัดแสดง หรือจะปรับนิทรรศการตาง ๆ เพ่ือท่ีจะตอบกับ
คําถามท่ีกลาววาพิพิธภัณฑเม่ือไหรจะทันสมัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไมไดดําเนินการแบบพิพิธภัณฑเอกชน 
จึงไมมีงบประมาณเปนของตัวเอง งบประมาณท้ังหมดไดรับจากรัฐบาล 100 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังไมรวมถึง
อัตรากําลังขาราชการท่ีถูกจํากัดเชนเดียวกันกับทุกหนวยงาน อัตรากําลังขาราชการบางตําแหนงเกษียณแลว
ตัดออกเลย ดวยงบประมาณท่ีมีอยางจํากัด เราตองมีนโยบายและอยูในกรอบคิดท่ีวาไมสามารถทําตามท่ีสังคม
ตองการได 100 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นตองออกแบบพิพิธภัณฑตัวเองอยูบนพ้ืนฐานของเราวามีงบประมาณ
มากนอยเพียงไร สําหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครตองใชเวลานานในการปรับปรุง โดยใชเวลาประมาณ 
10 ป โดยงบประมาณท่ีไดมาก็นํามาจัดสรรใชอยางเปนระบบและคอย ๆ ปรับปรุงมาเรื่อย ๆ และนําสื่อ
มัลติมีเดียมาใชมากข้ึนตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในสวนนี้ และมีขอแนะนําวา อยาเพ่ิงมองไปท่ีปลายทางวา
อยากเห็นพิพิธภัณฑหนาตาแบบนี้ แตอยากใหเริ่มมองวาจะทําพิพิธภัณฑเพ่ืออะไร แลวพิพิธภัณฑจะเดินไป
อยางไร แลวพิพิธภัณฑจะควรจะให เปนอยางไรในแตละป ท่ีจะเดินคูไปกับองคกรของเราอยางไร  
และนําสื่อมัลติมีเดียท่ีมีมาใชใหเหมาะกับฟงกชั่นหองพิพิธภัณฑของทาน และงบประมาณสําหรับบํารุงรักษา
พิพิธภัณฑ 

2. ในเรื่องของบุคลากร เนื่องจากวางบประมาณมีจํากัด การท่ีจะตองจางบริษัทท่ีดูแลเรื่อง 
การบํารุงรักษาพิพิธภัณฑไมสามารถทําไดตลอด จึงแกปญหาดวยการใชบริการบุคลากรดานโสตทัศนมาดูแล 
และจัดการเรื่องไฟฟา การดําเนินงานของหนาจอคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษาในลักษณะท่ัวไป 
ในหองพิพิธภัณฑ และเนื่องจากวาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร การจัดแสดงเปนในรูปแบบสิ่งของ
ทางดานโบราณคดีเปนสวนใหญ และมีสื่อมัลติมีเดียมีจํานวนไมเยอะ การบํารุงรักษาจึงใชบุคลากรท่ีมี
ความสามารถดานเทคนิคแบบท่ัวไปเปนสวนใหญ 

 
  
 
 



ภาพบรรยากาศ 

การสัมมนาเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุด 

ภายใตโครงการเผยแพรรูปแบบการนําเสนอขอมูลของศาลรัฐธรรมนูญในยุคดิจิทัล  

เรื่อง “การส่ือสารเนื้อหาทางประวัติศาสตรสูยุคดิจิทัล”  

วันศุกรท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนยราชการ 

และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




