


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร

จังหวัดก าแพงเพชร วันที่ศึกษาดูงาน 

23 กุมภาพันธ์ 2562 (ช่วงเช้า)

ที่ตั้ง ถนนปิ่นด าริห์ ต าบลในเมือง

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ก าแพงเพชร ต้ังอยู่ภายในเขต

เมืองเก่าก าแพงเพชรระหว่าง

โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 

กับพิพิธภัณฑสถาน จังหวัด

ก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

(เรือนไทย) ฝั่งตรงข้ามกับ

วัดพระธาตุ ต าบลในเมือง

อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

กรมศิลปากร จัดต้ังเป็น

พิพิธภัณฑสถานประจ า

แหล่งประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี เพื่อเก็บรวบรวม

สงวนรักษา และจัดแสดง

โบราณวัตถุ
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ศิลปวัตถุที่ได้จากการด าเนินงานทางโบราณคดี ภายในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 

เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ โบราณคดี ประวัติศาสตร์และศิลปกรรม

ท้องถิ่นของจังหวัดก าแพงเพชร โดยเริ่มก่อสร้างเม่ือ ปี พ.ศ. 2510 และเปิดอย่างเป็น

ทางการ เม่ือ วันที่ 19 มีนาคม 2514 
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การด าเนินงานที่น่าสนใจ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เข้าชม /

ส่งเสริมการเรียนรู้

1. กิจกรรมภายในพื้นที่ เป็นกิจกรรมระหว่าง

การน าชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
คณะนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นสถานที่ให้เด็ก
ได้มีโอกาสในการแสดงออกและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเรื่องราว
เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ กิจกรรมใบงาน กิจกรรมเกม กิจกรรม
ถาม-ตอบระหว่างการน าชมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนิทรรศการและโบราณวัตถุ
ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงวันและ
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ก าแพงเพชร ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผูเ้ข้าชม/ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
อ่ืน ๆ ได้แก่ 
- กิจกรรมส าหรับผู้พิการทางสมอง เช่น การเล่น
เกมตัวต่อ (Jigsaw) การวาดภาพระบายสี
การจับและคล าสิ่งของ เป็นต้น 

- กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ เช่น การเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาบรรยายและสอนการท า
เครื่องสังคโลก และให้กลุ่มผู้สูงอายุได้
ทดลองท า  เครื่องสังคโลกด้วยตนเอง
เป็นต้น 
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2. กิจกรรมภายนอกพื้นที่ ได้แก่ โครงการเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองก าแพงเพชร และโครงการ

ส ารวจขึ้นทะเบียนในครอบครองของวัดและเอกชนซึ่ง

เป็นโครงการท่ีบุคลากร ของพิพิธภัณฑสถาน ฯ ไดมี้

โอกาสลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ด้านการอนุรกัษ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุในท้องถิ่นต่าง ๆ ตาม

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งท าการส ารวจและ

ขึ้นทะเบียนประวัติโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่เพิ่ง

ขุดพบ หรืออยู่ในความครอบครองของวัดและคนใน

ท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดได้เฉพาะวันหยุดท า

การของพิธภัณฑ์ (วันจันทรแ์ละวันอังคาร) เนื่องจาก

ในวันท าการปกติมีบุคลากรไมเ่พียงพอ
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การจัดนิทรรศการ

นิทรรศการถาวร มีการจัดแสดงภายในอาคารนิทรรศการ 1-3 โดย

กรมศิลปากรรับผิดชอบในการจดัท าขอ้มูล เป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ที่ได้จากการส ารวจทางโบราณคดี การขุดแต่งโบราณสถานภายในอุทยาน

ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และโบราณสถานอื่น ๆ การจัดแสดงนิทรรศการเป็น

ลักษณะการจัดแสดงแบบ timeline ล าดับเหตุการณ์ตามระยะเวลาผ่านวัตถุจัดแสดง

ซึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลาจารึก การจัดแสดงนิทรรศการถาวร แบ่งออกเป็น 

3 ส่วน ได้แก่
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- อาคารนิทรรศการ 1 จัดแสดงเรื่องราวของ

เมืองก าแพงเพชรต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จนถึงยุคประวัติศาสตร์ในสมัยทวารวดี 

ลพบุรี สุโขทัย

- อาคารนิทรรศการ 2 จัดแสดงเรื่องราว

ของเมืองก าแพงเพชรยุคประวัติศาสตร์ในสมัย

อยุธยา และรัตนโกสินทร์

- อาคารนิทรรศการ 3 จัดแสดงเรื่องราว

ของเมืองก าแพงเพชรในปัจจุบัน และเรื่องราว

ของชนกลุ่มน้อย ชาติพันธุ์ต่าง ๆ  ที่มี

ถิ่นอาศัยในบริเวณจังหวัดก าแพงเพชร
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ลักษณะการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เป็นการจัดแสดงในรูปแบบผสมผสาน มี

การจัดวางวัตถุจัดแสดง พร้อมป้ายอธิบายวัตถุจัดแสดง ที่น่าสนใจ คือ ป้าย

อธิบายวัตถุจัดแสดงบางป้ายมีการอธิบายเพิ่มเติม เช่น ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 

มีป้ายอธิบายวัตถุจัดแสดง ซึ่งระบุชื่อวัตถุ อายุของวัตถุ และแหล่งที่พบ 

นอกจากนี้ ยังมีป้ายอธิบายการสร้างลายบนผิวภาชนะด้วยการขูดขีดและใช้เชือก

ทาบ โดยอธิบายด้วยข้อความและภาพวาดประกอบ ท าให้ผู้เข้าชมมีความเข้าใจมาก

ขึ้น เป็นต้น รวมถึง มีการจัดแสดงด้วยบอร์ดข้อมูลพร้อมภาพประกอบ หุ่นจ าลอง 

และการจัดแสดงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนิทรรศการทั้งหมดจัดท าเป็น 2 

ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) อีกทั้งป้ายอธิบายวัตถุจัดแสดงบางชิ้นจัดท าเปน็

QR Code ให้ผู้เข้าชมที่สนใจ download เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุจัด

แสดงช้ินนั้น ๆ ได้ 
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การน าเสนอข้อมูล ประกอบด้วยการใช้กราฟิก

บอร์ดบรรยายข้อมูลทั้งตัวหนังสือและภาพประกอบ 

การจัดแสดงโบราณวัตถุ การน าเสนอวีดิทัศน์ผ่าน

จอภาพ การจัดท าโมเดลแผนที่ทางภูมิศาสตร์เมือง

ก าแพงเพชร การจัดท าโมเดลหุ่นจ าลองมนุษย์

กิจกรรมวิถีชีวิตในอดีต ส าหรับเทคนิคการออกแบบ

เน้นที่การออกแบบแท่นวางโบราณวัตถุทั้งระบบปิด

และระบบเปิดพร้อมป้ายชื่อรายละเอียดสิ่งของ โดย

ค านึงถึงมุมมองการเข้าถึงหรือสามารถจับต้องสัมผัส

ได้กับวัตถุบางชิ้น การออกแบบแผ่นกราฟิกบอร์ด

โดยรวมเป็นตัวอักษรและภาพประกอบต่างๆ หรือแผน

ที่ประเทศและจังหวัด เพื่อบอกเรื่องราวที่มาของ

โบราณสถานและโบราณวัตถุตามเหตุการณ์แวดล้อม

ที่ ขุดค้น และบางจุดมีการน าเสนอข้อมูลภาพ

เคลื่อนไหวหรือวีดิทัศน์ผ่านจอภาพส าหรับเสริม

ความรู้ในมุมมองที่ต่างออกไป 

การออกแบบระบบสืบค้นข้อมูลผ่านจอภาพระบบ

สัมผัส โดยจัดท าแอปพลิเคชั่นที่ประกอบด้วย

รายละเอียดข้อมูลของโบราณสถานส าคัญภายใน

อุทยานประวัติศาสตร์ส าหรบัอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้เข้าชมซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน

คิวอาร์โค๊ดเพื่อเข้าสู่ชุดขอ้มูลได้ดว้ยตนเองโดยมี

บริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการออกแบบและจัดท า8
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ การด าเนินงานของสถานที่

ศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการที่ใช้สื่อแบบ

ผสมผสาน ข้อมูลนิทรรศการแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

การใช้สื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดแสดง และการจัดท า QR Code เพื่อให้

ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้เป็นแนวความคิดในการพัฒนา ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานนิทรรศการ หรือการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์

รัฐสภาได้เป็นอย่างดี ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับรู้ รวมทั้งเป็นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความคิดใหม่ ๆ น ามาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อดึงดูด

ความสนใจของผู้เข้าชมให้ดียิ่งขึ้น 
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