
MUSEUM TEXTS 
 



สื่อ(ใจความกับผู้ชม) :         
การเขียนในนิทรรศการเพื่อการสื่อสาร  

โดย           ชีวสิทธ์ิ บุณยเกียรติ 

เวทีศุกร์เสวนา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ  

จัดโดย ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 



ระดับการสรา้งความหมายในบริบทพิพิธภัณฑ์ 

สถาบนั 

นิทรรศการ/

หอ้งจดัแสดง 

กล่มวตัถุ/

กลุ่มเน้ือหา 
วตัถุ/ช้ินงาน 



ป้ายนิทรรศการ ประเภท-หน้าที่ 



ป้ายหัวเรื่อง 

• ระบุชื่อนิทรรศการ 

• สร้างความน่าสนใจ 
กระตุ้นความอยากรู้อยาก
เห็น 

• ให้ขอ้มูลที่เพียงพอ เชื้อ
เชิญใหเ้ข้าสู่ภายใน 

• ต าแหน่งติดตั้ง 
สังเกตเห็นได้ชดัเจน และ
มีอยู่แห่งเดียว 

ป้ายเกริ่นน า 

• ให้ทราบถึงล าดับเนื้อหาและ 
“ท่วงท านอง” ของ
นิทรรศการ 

• เชิญเข้าสู่ภายใน 

• สั้นกระชับ และขนาดที่เห็น
ได้เมื่อกวาดสายตาอย่าง
รวดเร็ว 



ป้ายกลุ่มวัตถ ุ/ ส่วน
นิทรรศการ 

• ให้ค าอธิบายว่าท าไมถึง
เมื่อกลุ่มเนื้อหาย่อยใน
ส่วนนั้น 

• ต้องแน่ใจว่า วัตถุและสิ่ง
จัดแสดง อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ป้ายวัตถุ (captions) 

• ให้ค าอธิบายวัตถุใดเป็น
การเฉพาะ 

• เหมาะสมกับวัตถุนั้น และ
เข้ากับวัตถุข้างเคียง 

• เชื่อมโยงให้เห็นความโดด
เด่นของวัตถุ 



ล าดับ :  
ส าคัญต่อการสร้างความหมาย 

Organization :  
a way of 
making meaning 



ลองพิจารณาตัวอย่าง 

แบบ 1  

 พิพิธภัณฑ์มอบประสบการณ์
หลากหลายให้ผู้ชม ส าหรับเด็ก 
เป็นสถานที่ทัง้สนุกและเรียนรู ้
ส าหรับผูใ้หญ ่คือโอกาสในการ
แสวงหาสิ่งใหม่และใครค่รวญสิ่ง
ต่างๆ ส าหรับครอบครัว ชว่ยให้
สมาชิกหาความรูต้่างๆ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมไปพรอ้มกัน 

แบบ 2 

 พิพิธภัณฑ์มอบประสบการณ์
หลากหลายให้ผู้ชม ความสนุก
พรอ้มการเรยีนรู ้เหมาะกับเด็ก 
การมองหาความรูใ้หม่และทบทวน
ที่สิ่งผ่านมา ตอบโจทย์ให้กับ
ผู้ใหญ่ ส่วนการท ากิจกรรมรว่มกัน 
สอดคล้องกับกลุ่มครอบครัว 



การสร้างความหมาย 
โค

รง
สร้

าง
 

-แบบแผนใน
การเขียน ชว่ย
ให้ผู้ชมติดตาม
ส่ิงที่เกิดขึ้น 

-การก าหนด
ระยะใกล้/ห่าง 
กับผู้ชม 

เป้
าห

มา
ย 

-แต่ละบทตอนแสดง
บทบาทการส่ือความ 

-บริบทของนิทรรศการ
ส าคัญอย่างย่ิงในการ
ก ากับความหมายและ
ความส าเร็จในการ
ส่ือสาร 



เป้าหมาย 

บอกเล่า 

แสดงจุดยนื 

อภิปราย 

• รายงาน 

• อรรถาธิบาย 

• ความเห็น 

• ช้ีแนะส่ิงท่ีพึงกระท า 

• ทางเลือก VS ขอ้ก าหนด 

• ล าดบัขั้น 



คิดถึงเรื่องนิเวศวิทยา เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
 ความยั่งยืนคืออนาคตของโลกใบนี้ จะท าอย่างไรให้ความต้องการ
ของเรา สอดคล้องกับทรัพยากรส าหรับคนรุ่นต่อไป 

 สิ่งแวดล้อมส าคัญยิ่งกับเรา ไร้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ เราไม่อาจมี
สังคมและเศรษฐกิจที่ดี 

 นับวันเราใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เราก าลังลดความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต และสร้างมลพิษด้วยสารพิษต่างๆ เราใช้พลังงาน น้ า 
และสิ่งต่างๆ  

 ถึงเวลาท่ีเราจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาที่เราต้องคิด
อย่างสร้างสรรค์และจินตาการเพื่ออนาคต นิทรรศการแสดงให้เห็นสิ่ง
ที่เป็นไปได้... 

จุดยนื 

“เรา” 

สนบัสนนุ 



ART EXPRESS EXHIBITION 2003 

 Carinne Paoloi 

 The Illawarra Grammar School 

 “Infatuation” ภาพถ่าย, 9 ภาพ 

 ผลงานของข้าพเจ้า พยายามแสดงให้เห็นล าดับความสัมพันธ์ จาก
ความลุ่มหลง สู่การปฏิเสธ และความรู้สึกแปลกแยกในที่สุด ข้าพเจ้า
เลือกที่จะแสดงงานใน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย 3 ภาพ เพื่อ
แสดงให้เห็นอารมณ์ที่แตกต่าง 

 แรงบันดาลใจมาจากเทพปกรนัมกรีก นาซิสสัส จากห้วงอารมณ์
ต่างๆ ในเรื่องราวของเขา ล าดับของอารณ์เช่นนี้สัมพันธ์กับการ
เลือกใช้องค์ประกอบและสีกับภาพต้นฉบับ 

  

  

ลักษณะของ
ผลงาน, 
เทคนิค 

“เสียง” ของ
ศิลปิน 



นัยของตัวบท 

ผลรวมของ 

ล าดับ
เนื้อหา 

รูปแบบ
ปฏิสัมพันธ ์

ภาพแทน 



ในแต่ละจุดแสดงค าอธิบาย 

ความคิดหลกั/ความเห็นรวม 

รายละเอียด/การ

สนับสนุนความคิด 

ปลีกยอ่ย 



การน าเสนอ การเข้าถึงเนื้อหาและ
การอ่าน 



ข้อปฏิบัติ 
เลี่ยงความ
ซ้ าซ้อน 

วางเนื้อหาร่วม 

ข้อความสั้นๆ 
ของค าอธิบาย
เฉพาะวัตถุ/ภาพ 

เลี่ยงความแน่น 

จัดวางเนื้อความ
กลุ่มเนื้อความย่อย 

สลับต าแหน่งภาพ
และข้อความ 

เป็นมิตรกับ
ผู้อ่านไหม 

ความเข้าใจใน
เนื้อความ 

ความแน่นของ
เนื้อหา 


