
การเขียนในนิทรรศการเพื่อการ
สื่อสารกับผู้ชม 

สื่อ (ใจ) ความ : 

โดย    ชีวสิทธิ์  บุณยเกียติ 
เวทีศุกร์เสวนา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙   

ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  
จัดโดย ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ  

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 



ล ำดับกำรพูดคุย 

กำรศึกษำในพิพิธภัณฑ์ 
(Museum Education) 

• ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
กำรศึกษำในพิพิธภัณฑ์ 

• องคป์ระกอบของกำร
เรียนรู้ของผู้ชม (5p) 

กระบวนกำรพัฒนำ
นิทรรศกำร 

• ล ำดับงำน 
• ตัวอย่ำงกำรท ำงำน จำก

นิทรรศกำรขนำดย่อม 
Moken Reflects 

กำรสื่อสำรกับ
ผู้ชม 

• ข้อท้ำทำยกำรเรียนรู้ใน
นิทรรศกำร: ข้อคิดจำก
ประสบกำรณ์ 

• กำรเขียนในนิทรรศกำร 



กำรศึกษำในบริบทพิพิธภัณฑ์? 



กำรศึกษำในพิพิธภัณฑ ์

ประสบกำรณ์
ของผู้ชม 

สถำปัตยกรรม  

กำรจัดแสดง
ในนิทรรศกำร 

ป้ำยบรรยำย, 
ป้ำยน ำทำง 

บุคลำกร 



ประสบกำรณ์ของผู้ชมกับพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ-์ผู้ชม 
กำร

เรียนรู้ 

ควำมรู ้

ควำม
บันเทิง 



ควำมรู้อยู่ที่ไหน? 

ควำมรู้ที่อยู่
ภำยนอก ควำมรู้ที่ผู้เรียนสร้ำง 



เรำเรียนรู้อย่ำงไร? 

กำรเรียนรู้ที่
ป้อนเข้ำทลีะน้อยๆ กำรเรียนรู้ที่สร้ำงโดย

ผู้เรียน 



Didactic, 
Expository 
(กำรสอน) 

Discovery 
(กำรค้นพบ) 

Stimulus-
Response 
(กระตุ้น-

ตอบสนอง) 

Constructivism 
(กำรสร้ำงสรรค์) 



นิทรรศการกับการเรียนรู้ 

น าเสนอหลักฐานที่จับต้องได้ทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ 
แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของมนุษย์ และน าเสนอเนื้อหา
ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมหนึ่ง 

 เอื้อให้ผู้ชมนึกย้อน เรียนรู้ ผนวกกับความรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อ
ท าความเข้าใจตนเอง รวมทั้งท้าทาย “สัมภาระความรู้ความ
เข้าใจ” (baggage of knowledge and understanding) ที่
มีอยู่และอคติ-ฉันทาคติ (bias) 



องค์ประกอบของกำรเรียนรู้ในบริบทพิพิธภัณฑ์ (5P) 

Museum 
Learning 

Person 

People 

Purpose Process 

Place 



Person (บุคคล) 

ควำมรู้ที่สะสมไว้ 
(prior knowledge) 

ประสบกำรณ์ 
(experience) บทบำท (role) 

เพศสภำพ (gender) 
พื้นเพทำงวัฒนธรรม 

(cultural 
background) 

ประวัติชีวิต (lived 
history) 

ควำมสนใจส่วน
บุคคล (personal 

interest) 

กำรสร้ำงควำมหมำย 
(meaning making) 

กำรมองโลก 
(seeing in 

different way) 



Person - บุคคล 

 ท ำให้ผู้ชมคิดว่ำ ตนเองเป็นผู้เรียน และเปิดแนวทำงใหม่ๆ ในกำรมองตนเอง
ว่ำเป็นผู้เรียน 

 มองเห็นตัวตนในกำรเรียนรู้เลื่อนไหลและเปลี่ยนแปลงระหว่ำงกำรเยี่ยมชม 

 เข้ำใจในบทบำทที่หลำกหลำยของบุคคลในระหว่ำงกำรเยี่ยมชม 

 ใส่ใจต่อควำมรู ้ประสบกำรณ ์และควำมสนใจของผู้เรียน ดังนั้น กำรประเมิน
ก่อนและหลังกำรชม เป็นสิ่งจ ำเป็น 

 ท ำอย่ำงไรให้ผูเ้รียนน ำข้อมูลไปใช้ในบริบทอื่นและประสบกำรณ์ชุดอื่น 

 ผู้เรียนสร้ำงเรื่องรำวจำกกำรตีควำมในระหว่ำงกำรชม ซึ่งอำจแตกต่ำงจำก
เนื้อหำของนิทรรศกำร 



People (ผู้คน) 

ครอบครัว 

เพื่อน เพื่อนร่วมรุ่น 

ผู้ปกครอง 

คนร่วมงำน 

ชุมชน  

วิชำชีพ : จนท. 
พิพิธภัณฑ์ ครู ฯลฯ 



ข้อเสนอในกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คน 

 กำรเยี่ยมชมเป็นประสบกำรณ์ที่มีกำรสื่อสำรระหวำ่งผู้ที่รู้เรื่องรำวที่ต่ำงกัน 
ซึ่งน ำไปสู่บรรยำกำศกำรสนทนำ แลกเปลี่ยน อภิปรำย 

 ออกแบบนิทรรศกำรให้เกิดกำรสนทนำระหว่ำงบุคคล ปฏิสัมพันธ์ภำยใน
กลุ่ม 

 บทบำทที่แต่ละคนเล่นในระหว่ำงกำรชมนิทรรศกำร 
 กำรเรียนรู้ในนิทรรศกำร มีตั้งระดับพื้นที่สุด เช่น ข้อมูลง่ำยๆ ควำมงำม 

จนถึงระดับของกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม กำรมองตัวเอง 
 ผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองเดินทำงมำชมกับเด็ก 
 จัดกำรพื้นที่พักผ่อน (ที่นั่ง บริเวณทำงอำหำรว่ำง กิจกรรมเปลี่ยนอิริยำบถ) 
 ให้เอกสำรหรือค ำแนะน ำเกี่ยวกับเนื้อหำหลักๆ ของนิทรรศกำร 



Purpose (วัตถุประสงค)์ 

แรงกระตุ้น/แรง
บันดำลใจ 

(motivation) 
ควำมสนใจ ควำมสนุกสนำน 

กำรเปลี่ยนแปลง ทำงเลือก 
(choices) 



ข้อเสนอในกำรก ำหนดวัตถุประสงค-์ทำงเลือก 

ระลึกเสมอว่ำ คนมำพิพิธภัณฑ์ด้วยเหตุผลของกำรเรียนรู้ หำ
ควำมสนุกสนำนในบรรยำกำศที่น่ำตื่นเต้นหรือน่ำค้นหำ ดังนั้น 
ควรสร้ำงควำมประทับใจให้กับบุคคลและกลุ่ม 

 เสนอทำงเลือกในกำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และให้ผู้ชมก ำหนด
ประสบกำรณ์พิพิธภัณฑ์ของตนเอง (กิจกรรม-กลุ่มเป้ำหมำย) 

บ่งชี้ว่ำนิทรรศกำรส ำคัญอย่ำงไร ท ำไมผู้ชมจึงต้องมำรับรู้สิ่ง
เหล่ำนี้ 



Process (กระบวนกำร) 

กระท ำ
บำงอย่ำง 

ข้อเท็จจริง
กับควำมคิด 

วัตถุและ
เครื่องมือ 

ระยะส้ันและ
ระยะยำว 

ควำมเข้ำใจและ
ควำมตระหนัก 

ระดับผิวหรือ
ระดับลึก 



ข้อเสนอในกำรสร้ำงกระบวนกำร 

 กำรเข้ำถึงวัตถุและวัสดุอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหำ เพื่อสร้ำง
ปฏิสัมพันธ ์

 ใช้วัตถุต่ำงๆ สร้ำงผลกระทบกับผู้ชม – ใหญ่/เล็ก แปลก/ธรรมดำ 
คุ้นเคย/ไม่คุน้เคย 

 น ำเสนอข้อมลูหลำยระดับ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเชิงวิชำกำร 

 เปิดโอกำสให้ผู้ชมคิดและตั้งค ำถำม ทบทวนสิ่งที่รู้ หรือสิ่งที่คิดว่ำรู้ 

 เปิดให้เห็นมุมมองที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้ชมสร้ำงข้อสรุปและ
ควำมหมำยของสิ่งที่เห็นด้วยตัวเอง 



“Doing Something” 

กำรหำ 
(gathering) 

กำรเลือก 
(choosing) 

กำรท ำควำมเข้ำใจ 
(understanding) 

กำรประยุกต์ 
(applying) 

กำรเชื่อมโยง 
(linking) 

กำรค้นหำ 
(discovering) 

กำรควบรวม 
(assimilating) 

กำรส ำรวจ 
(exploring) 

กำรตั้งค ำถำม 
(questioning) 

กำรอธิบำย 
(explaining) กำรคิด (thinking) กำรสัมผัส 

(hands-on) 



Place (สถำนที)่ 

บริบทกำร
เรียนรู้ 

โรงเรียน 

พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ 
สถำบัน

วัฒนธรรม 

ห้องสมุด 

อินเตอร์เนต 

สิ่งแวดล้อม
/ธรรมชำติ  

ชีวิต 



ข้อเสนอในกำรจัดกำรเรียนรู้ในภำพกว้ำง 

 จัดบรรยำกำศที่เป็นมิตรและกระตุ้นประสำทสัมผัสต่ำงๆ 

 เชื่อมโยงสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้ชมคุ้นเคย และเกิดกำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงบุคคลในกลุ่ม 

 ออกแบบกิจกรรมที่น ำไปสู่กำรค้นคว้ำในอนำคต เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องด้วยตนเอง 

 ใช้เครือข่ำยสำรสนเทศเป็นแหล่งข้อมูลในระดับลึก โดยเป็นกำร
ให้บริกำรในพิพิธภัณฑ์หรือออนไลน ์


