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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา (1) กลุม่ เป้าหมายและพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ในพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู (2) แนวคิดหลักการออกแบบพิพิธภัณฑ์
การ์ ตนู ตามแนวการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (3) กรอบเนื ้อหาชุดองค์ประกอบ
นิ ทรรศการพิพิธภัณฑ์ การ์ ตูน (4) คุณสมบัติสถานที่ ที่เหมาะสมของ
พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู
กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย 2 กลุม่ คือ กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ด้ านสือ่ / การศึกษา ด้ านการออกแบบและจัดแสดงพิพธิ ภัณฑ์ นักวิชาชีพด้ าน
การ์ตนู ผู้รวบรวมและจัดการแสดงเกีย่ วกับการ์ตนู เลือกตัวอย่างโดยการ
เจาะจง จ�านวน 23 คน เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
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การพรรณนาวิเคราะห์ กลุม่ เด็ก เยาวชน ในกรุงเทพมหานคร สุม่ ตัวอย่าง
แบบหลายขันตอน
้
จ�านวน 426 คน เก็บข้ อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ใช้ สถิตคิ า่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า (1) กลุม่ เป้าหมายของพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู ควร
ประกอบด้ วยกลุม่ เป้าหมายหลัก ได้ แก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชน
ทัว่ ไป กลุม่ เป้าหมายรองได้ แก่ นักวิชาการ นักวิจยั นักวิชาชีพการ์ ตนู โดย
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็ นเด็กและเยาวชนจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิก่อนการแสวงหาความรู้ ส่วนกลุม่ ผู้ใหญ่จะเรี ยนรู้ที่ในเชิงลึกก่อน
การปฏิบตั ิ (2) พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ควรใช้ แนวคิดการด�าเนินงานที่เป็ นภาคี
มีนโยบายเพือ่ การให้ ความรู้ ความสนุก และความมีชวี ติ ชีวา โดยมีบทบาท
หน้ าทีใ่ นการให้ บริการพิพธิ ภัณฑ์ การวิจยั และศึกษาการ์ ตนู การจัดอบรม
การสร้ างสรรค์อตุ สาหกรรมใหม่ การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ การจัด
กิจกรรมเพือ่ ให้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ระดับชาติและเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
(3) องค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู ประกอบด้ วยนิทรรศการ
ถาวร นิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดห้ องสมุด
(4) คุณสมบัติสถานที่ที่เหมาะสมของพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู มี 2 แนวคิด คือ
การใช้ สถานที่ที่มีอยู่แล้ วและการใช้ สถานที่ใหม่ โดยควรเป็ นสถานที่ที่มี
ความสะดวกในการเดินทางไปยังพิพธิ ภัณฑ์ มีขนาดพื ้นทีพ่ อเพียงส�าหรับ
การจัดแสดงและการจัดกิจกรรม
ค�าส�าคัญ: การ์ ตนู / พิพธิ ภัณฑ์ / กรุงเทพมหานคร
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Abstract
The purpose of this study is four-fold: (1) to examine the
participants’ learning behavior with respect to the cartoons’ museum,
(2) to explore the design of the cartoons’ museum based on the principles
of informal learning, (3) examine the elements of the exhibition set in
the cartoons’ museum, and (4) to investigate location aspects of the
cartoons’ museum.
The research participants included two major groups. The
first group (N=23) were the experts in media, education, museum
design, and museum exhibitions, and cartoon professionals, along
with those collecting cartoons and organizing cartoon exhibitions,
all of whom were selected through a purposive sampling method.
The data collected from this group were obtained by interviews and
qualitatively analyzed. The second group of the participants (N=426)
recruited by the multistage sampling method included two sub-groups:
the youth (7-24 years old), and general public with their age over
25 years, studying or working in Bangkok. The data with this group
were collected through a survey and quantitatively analyzed through
descriptive statistics.
Four major findings were found. First, the major target groups
for the cartoons’ museum were the youth, their families, and the
general public, and the minor target group included the academics,
researchers, cartoon professionals. With respect to their learning
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behavior, the youth, as the major target group, expressed their learning
style with inquisitive learning, first-hand experiences, whereas the
adults were found to prefer learning through the in-depth-study-thenpractice learning. Second, the cartoons’ museum should incorporate
several sectors regulating the museum’s policy of learning goals with
knowledge, enjoyment, and liveliness, and responsible for providing
services, researching, offering training courses, creating neo-industries,
promoting life-long education, and organizing the events that foster
the cartoons’ museum as the national museum with cultural heritage.
Third, the elements of the exhibitions set in the cartoons’ museum
included permanent exhibition, temporarily circulated exhibition,
activities, and libraries. Fourth, the location aspects of the cartoons’
museum could be the use of the museum available, and a newly
constructed museum. The selected one should be convenient for
commuting and spacious enough for the museum’s exhibitions and
activities to be arranged.
Keywords: Cartoon / Museum / Bangkok Metropolitan
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ความเป็ นมาและความส�าคัญของการวิจยั
การ์ตนู เป็ นภาพวาดทังที
้ เ่ ป็ นภาพเขียน ภาพลายเส้น โดยอาจมีเพียง
ภาพเดียว หรื อมีการร้ อยเรี ยงกันเป็ นเรื่ องราว โดยแรกเริ่ มนันการ์
้ ตนู มักตี
พิมพ์บนกระดาษ โดยการ์ ตนู ในประเทศไทย ได้ ถอื ก�าเนิดในปี พ.ศ. 2544
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ที่ทรงสน
พระทัยเป็ นอย่างมากในศิลปะการเขียนภาพล้อและได้ โปรดเกล้าฯ แปลค�าว่า
Cartoon เป็ นภาษาไทยว่า “ภาพล้อ” การ์ตนู ในยุคนันจะเป็
้
นภาพล้อการเมือง
และเป็ นนิยาย มีภาพประกอบ และมีการพัฒนาแนวเรื่องขึ ้นมากมาย อาทิ
เรื่องแนวเรื่องจักรๆ วงศ์ๆ ทีด่ ดั แปลงมาจากวรรณคดี และนิทานพื ้นเมือง
ของไทย จนกระทัง่ เป็ นนิยายภาพเรื่อง รวมถึงแนววิทยาศาสตร์ ในช่วง พ.ศ.
2518 ถือได้ วา่ เป็ นยุคทองแห่งการ์ ตนู ไทยและมีความซบเซาลงหลังจากนัน้
จนกระทัง่ ถึงยุคก�าเนิดใหม่ในปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ นมา จนในปี พ.ศ. 2549
ได้ เกิดกระแสความนิยมการ์ ตนู จากต่างประเทศมากขึ ้นท�าให้ ส�านักพิมพ์
การ์ตนู ไทยต้ องปรับตัวกันอีกครัง้ ปั จจุบนั การ์ตนู ได้ มกี ารพัฒนาจนสามารถ
ต่อยอดไปเป็ นสือ่ ในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น แอนิเมชัน เกม การ์ ตนู บนมือถือ และ
เป็ นภาพยนตร์ ที่ใช้ คนแสดง เป็ นต้ น การ์ ตนู จึงถือได้ วา่ เป็ นทังศิ
้ ลปะและ
วัฒนธรรม ทีแ่ ต่ละสังคมน�ามาใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ความบันเทิง ข�าขัน
ล้ อเลียนเสียดสี ประชดประชัน การเมือง การเรียนรู้ หรือการศึกษา
ส�าหรับในทางการสื่อสารนัน้ การ์ ตนู ถือว่าเป็ นสื่อ หรื อเครื่ องมือ
อย่างหนึง่ ของมนุษย์ในการสือ่ สารด้ วยภาพและยังมีอทิ ธิพลต่อการเรียนรู้ใน
ระดับบุคคล และสังคมมากทีส่ ดุ เพราะให้ ทงอารมณ์
ั้
ขนั ความคิดสร้ างสรรค์
และจินตนาการ ดังนันการ์
้ ตนู จึงถือว่าเป็ นสื่อหนึง่ ที่สง่ ผลต่อการขัดเกลา
และพัฒนาการอารมณ์ จิตวิญญาณ และที่ส�าคัญคือท�าให้ เกิดความคิด
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ริเริ่มสร้ างสรรค์ มีจนิ ตนาการ มีความสุขความอ่อนโยนทางจิตใจและมีความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา ตลอดจนความฉลาดทางอารมณ์
นอกจากนัน้ การ์ตนู มีความผูกพันกับทุกคนในสังคมนับตังแต่
้ วยั เด็ก
ไปจนกระทัง่ ผู้ใหญ่ หลายประเทศในโลกจึงได้ ให้ ความส�าคัญกับการ์ตนู ด้ วย
เหตุผลดังกล่าว จึงได้ มกี ารเก็บรวบรวม สะสมตังแต่
้ ระดับรายบุคคล ไปจน
กระทัง่ หน่วยงานโดยมีการจัดเก็บ รวบรวม และจัดแสดงในรูปแบบของห้ อง
สมุดจนกระทัง่ ระดับพิพธิ ภัณฑ์และทีส่ า� คัญหลายประเทศได้ มกี ารวิจยั ส่ง
เสริ มสนับสนุนให้ มีการจัดการเรี ยนการสอนการ์ ตนู ในสถาบันการศึกษา
อย่างจริงจัง และถือว่าการ์ ตนู เป็ นหนึง่ ในเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ที่เป็ นสินค้ า
ทางวัฒนธรรมทีส่ ง่ ออกไปยังประเทศต่างๆ และมีอทิ ธิพลต่อผู้อา่ นในทีส่ ดุ
ด้ วยเหตุทกี่ าร์ตนู เป็ นทังศิ
้ ลปะและวัฒนธรรม และเป็ นสือ่ ทีใ่ ช้ ในการ
ถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ รวมถึงมีความสัมพันธ์ใกล้ ชดิ กับสังคมและมี
ความผูกพันกับผู้คนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในเด็กนันมี
้ ความสัมพันธ์ใกล้
ชิดกับการ์ตนู มากเพราะเด็กจะมีการรับรู้สงิ่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นนามธรรมผ่านการ์ตนู
ได้ ดี และเข้ าใจง่าย ส่วนผู้ใหญ่ล้วนแต่ผา่ นการสัมผัสการ์ ตนู ในวัยเด็กมา
แล้ ว จึงมักมีความทรงจ�าเกีย่ วกับการ์ตนู ในวัยเด็กด้ วยเช่นกัน จึงท�าให้ มกี าร
จัดเก็บสะสมการ์ ตนู ตังแต่
้ ระดับรายบุคคล ไปจนถึงระดับองค์กรทีอ่ ยูใ่ นรูป
แบบของห้ องสมุด หอจดหมายเหตุ หรือพิพธิ ภัณฑ์ ส�าหรับประเทศไทยได้
มีการเก็บสะสมรวบรวมโดยภาคประชาชน องค์กรทางสังคม ภาครัฐแต่ไม่
มากนักเนือ่ งจากขาดการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง
เนื่องในโอกาสที่กรุ งเทพมหานครได้ รับการประกาศให้ เป็ นเมือง
หนังสือโลก การศึกษาโครงการศึกษาวิจยั ข้ อมูลเพือ่ เตรียมจัดตังพิ
้ พธิ ภัณฑ์
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การ์ตนู นี ้จะมีสว่ นในการเป็ นสือ่ ทีม่ บี ทบาทในการสนับสนุนการอ่านหนังสือ
ของประชาชนกรุงเทพมหานครและคนไทยให้ เพิม่ มากขึ ้นต่อไปอีกทางหนึง่
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั โครงการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์การ์ ตนู ไทยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา (1) กลุม่ เป้าหมายและพฤติกรรมการเรียนรู้ในพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู (2)
แนวคิดหลักการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ตามแนวการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
(3) กรอบเนื ้อหาชุดองค์ประกอบนิทรรศการพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู (4) คุณสมบัติ
สถานทีท่ เี่ หมาะสมของพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู
3. ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ
และการวิจยั เชิงปริมาณ โดยกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้ วย กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิชาการด้ านสือ่ / การศึกษา ด้ านการออกแบบและจัดแสดงพิพธิ ภัณฑ์
ผู้เชี่ยวชาญ หรื อนักวิชาชีพด้ านการ์ ตนู ผู้รวบรวมและจัดการแสดงเกี่ยว
กับการ์ ตนู เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการเจาะจง โดยเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้ องกับด้ านพิพธิ ภัณฑ์และการจัดการแสดงและด้ านการ์ ตนู 10 ปี
ขึ ้นไป จ�านวน 23 คน เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการพรรณนาวิเคราะห์ กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7-24 ปี ที่อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร สุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
จ�านวน 426 คน เก็บข้ อมูล
โดยการแจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตคิ า่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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4. ผลการวิจยั
การวิจยั นี ้ขอน�าเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี ้
4.1.1 กลุม่ เป้าหมายของพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู จากการสัมภาษณ์กลุม่
ผู้ทรงคุณวุฒริ ะบุวา่ กลุม่ เป้าหมายหลักของพิพธิ ภัณฑ์ควรประกอบด้ วยกลุม่
เป้าหมาย 2 กลุม่ คือ กลุม่ เป้าหมายหลัก ได้ แก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และ
ประชาชนทัว่ ไป ส่วนกลุม่ เป้าหมายรองได้ แก่ นักวิชาการ นักวิจยั นักวิชาชีพ
การ์ ตนู ส่วนผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู เหมาะกับเด็ก
เยาวชน ในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.57) รองลงมา คือ นักวิชาชีพ นักเขียน
การ์ ตนู (X = 4.42) ผู้ประกอบการธุรกิจการ์ ตนู (X = 4.35) มีความเหมาะ
สมในระดับมาก คือ ประชาชนผู้ทสี่ นใจทัว่ ไป (X = 4.16) ครอบครัว (X =
4.11) และนักวิชาการ นักวิจยั (X = 3.84)
4.1.2 แนวคิดหลักการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู จากผลการศึกษา
กลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒพิ บว่า การออกแบบพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ควรมีการใช้ แนวคิด
ในด้ านต่างๆ ดังนี ้ (1) ด้ านการด�าเนินงานควรมีลกั ษณะเป็ นภาคีการมีสว่ น
ร่วมของหน่วยงานหรือองค์กรจากทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน นักวิชาชีพการ์ ตนู
นักวิชาการ รวมถึงตัวแทนที่มาจากภาคประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย
ร่ วมกันก�าหนดแนวทาง วิสยั ทัศน์ โดยเน้ นความเป็ นอิสระ หรื อกึ่งอิสระ
โดยใช้ ทปี่ รึกษาภายนอกทีม่ ปี ระสบการณ์ มีความช�านาญ และมีความรู้ใน
เรื่องของพิพธิ ภัณฑ์เป็ นผู้บริหารจัดการเพือ่ ให้ เกิดความคล่องตัว มีการหา
รายได้ โดยการเก็บค่าเข้ าชมที่ไม่สงู นักเพื่อสร้ างวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วม
รวมถึงการหารายได้ จากการเช่าพื ้นที่ การจัดกิจกรรม การประชุม การจัด
อบรม การจ�าหน่ายสินค้ าทีร่ ะลึก รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้ อง (2) ด้ านนโยบายของพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ควรเน้ นความคิดสร้ างสรรค์
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การให้ ความรู้ ความสนุกสนานมีชวี ติ ชีวา ตลอดจนความเป็ นไทยแก่กลุม่ เป้า
หมาย การเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพการ์ ตนู
ไทย การสร้ างคุณค่า การสร้ างประโยชน์ ตลอดจนการสร้ างเศรษฐกิจราย
ได้ ให้ กบั ประเทศและมุง่ การเป็ นพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ระดับชาติ เป็ นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาการ์ ตนู ไทย (3) ด้ านบทบาทหน้ าที่ โดยมุง่ ให้ บริการการจัด
นิทรรศการและห้ องสมุด การจัดการแสดงเพือ่ ให้ พพิ ธิ ภัณฑ์มกี ารเคลือ่ นไหว
และมีชวี ติ ร่วมกับผู้ทมี่ สี ว่ นเกีย่ วข้ อง อาทิ สมาคมผู้ผลิต สมาคมนักเขียน
สถาบันการศึกษาเพื่อให้ เกิดกระแสและมีผลกระทบ การวิจยั และศึกษา
การ์ ตนู เพือ่ เชือ่ มโยงไปสูก่ ารผลิตงานการ์ ตนู ทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
การจัดอบรมเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้ านการ์ ตนู ที่มีคณ
ุ ภาพ การสร้ างสรรค์
อุตสาหกรรมใหม่ การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ ผ่านการ์ ตนู และการจัด
กิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องอย่างต่อเนือ่ งสม�า่ เสมอตลอดทังปี
้ ส่วนผลการวิจยั
เชิงปริมาณพบว่า นักเรียน/นักศึกษาต้ องการ ให้ พพิ ธิ ภัณฑ์การ์ ตนู มีแนวคิด
เกีย่ วกับความสนุกสนาน สดใสในระดับมากทีส่ ดุ (X= 4.71) รองลงมาคือ
มีความคิดสร้ างสรรค์/ จินตนาการ (X = 4.68) ความมีชวี ติ ชีวา (X = 4.61)
ส่วนความต้ องการ ในระดับมาก คือ พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ควรมีความเป็ นไทย
(X = 4.18) (4) ด้ านการจัดแบ่งส่วนพื ้นที่ (Zone) จากผลการศึกษากลุม่
ผู้ทรงคุณวุฒพิ บว่า ควรมีการจัดแบ่งส่วนของการแสดง ทีป่ ระกอบด้ วย พื ้นที่
ในการจัดนิทรรศการการ์ ตนู ทังไทยและต่
้
างประเทศ ห้ องสมุด ห้ องวิจยั ห้ อง
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ห้ องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรมทังภายใน
้
อาคารและกลางแจ้ ง และส่วนของการอ�านวยความสะดวก ประกอบด้ วย
ส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนส�าหรับการค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆ ห้ องอาหารและ
เครื่องดืม่ ห้ องขายของทีร่ ะลึก ห้ องน� ้า ลานจอดรถ ห้ องท�างานของศิลปิ น
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ห้ องประชุม ที่ท�าการของสมาคมนักเขียนการ์ ตนู สมาคมผู้ประกอบการ
ร้ านขายหนังสือและสือ่ การ์ ตนู นอกจากนันพื
้ ้นทีภ่ ายนอก ควรมีการจัดวาง
แลนด์มาร์ ค (Landmark) ทีด่ งึ ดูดความสนใจ เช่น ตัวแสดงสัญลักษณ์ของ
พิพธิ ภัณฑ์ (Mascot) ทีม่ คี วามสดใส ดึงดูดความสนใจ ส่วนผลการวิจยั เชิง
ปริมาณพบว่า นักเรียน/นักศึกษาต้ องการให้ มกี ารจัดแบ่งส่วนเพือ่ การเรียน
รู้พพิ ธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ในระดับมากทีส่ ดุ คือ การจัดให้ มหี ้ องฉายภาพยนตร์
การ์ ตนู (X = 4.39) รองลงมาคือ ส่วนแสดงการ์ ตนู ไทย (X = 4.35) ห้ องสมุด
การ์ ตนู (X = 4.28) ห้ องสอนวาดรูป/ ลานกิจกรรม (X = 4.27) ส่วนพักผ่อน/
นันทนาการ (X = 4.26 ) ส่วนแสดงการ์ ตนู ต่างประเทศ (X = 4.23) และ
มีความต้ องการในระดับมาก คือ ส่วนจ�าหน่ายสินค้ าทีร่ ะลึก (X = 3.90)
(5) การจัดล�าดับ (Flow) ในการน�าเสนอของส่วนต่างๆ ภายในพิพธิ ภัณฑ์
การ์ ตูน จากผลการศึกษากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า การจัดนิทรรศการ
ถาวรควรมีการจัดล�าดับแบบการเล่าเรื่ อง หรื อ น�าเสนอตามกรอบเวลา
(Time frame) ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนจะน�าเสนอตามวาระส�าคัญตาม
ประเด็นที่สอดคล้ องกับนิทรรศการถาวร ส่วนผลการวิจยั เชิงปริ มาณพบ
ว่า นักเรียน/นักศึกษาต้ องการให้ มกี ารจัดแสดงนิทรรศการถาวรในลักษณะ
ของการเล่าเรื่องโดยแยกเป็ นนิทรรศการถาวรเกีย่ วกับประวัตแิ ละพัฒนาการ
การ์ ตนู ไทย ในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.41) และการ์ ตนู ต่างประเทศ ในระดับ
มาก (X = 4.22) ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน ต้ องการให้ น�าเสนอเนื่อหา
เกีย่ วกับการ์ตนู / ตัวการ์ตนู เฉพาะเรื่อง (X = 4.32) รองลงมาคือแสดงผลงาน
นักการ์ตนู รุ่นใหม่/สมัครเล่น/นักเรียนนักศึกษา (X = 4.29) และประวัต/ิ เชิดชู
เกียรตินกั เขียน ในระดับมาก (X = 4.16)
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4.1.3 กรอบเนื ้อหาชุดองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู
จากผลการศึกษากลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒพิ บว่า กรอบเนื ้อหาในนิทรรศการถาวร
ถือเป็ นส่วนหลักทีส่ า� คัญ โดยเนื ้อหาควรเกีย่ วข้ องกับพัฒนาการของการ์ ตนู
ไทยจากอดีตถึงปั จจุบนั โดยประกอบด้ วย จุดก�าเนิดการ์ ตนู ไทย การเชิดชู
เกียรติของนักเขียนการ์ ตนู และนิทรรศการหมุนเวียน ควรมีการน�าเสนอ
เนื ้อหาทีส่ อดคล้ องกับนิทรรศการถาวรและเปลีย่ นไปตามโอกาสวาระต่างๆ
โดยอาจเป็ นเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการ์ ตนู ไทย หรื อต่างประเทศรวมถึงการ
เป็ นเวทีแสดงผลงานของนักเขียนรุ่นใหม่หรื อสถาบันการศึกษา ส่วนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ควรมีความเชื่อมโยงกับเนื ้อหาของนิทรรศการถาวรและ
หมุนเวียน โดยอาจจัดได้ ทงภายในและภายนอกพิ
ั้
พธิ ภัณฑ์ และมีรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การประกวด การสอน การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การแข่งตอบ
ปั ญหา การจัดเสวนา ส่วนผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า นักเรียน/นักศึกษา
ต้ องการให้ มกี ารจัดแสดงนิทรรศการถาวร เกี่ยวกับประวัตแิ ละพัฒนาการ
การ์ ตนู ไทย ในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.41) และการ์ ตนู ต่างประเทศ ในระดับ
มาก (X = 4.22) ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน ต้ องการให้ มเี นื ้อหาเกี่ยวกับ
การ์ ตนู / ตัวการ์ ตนู เฉพาะเรื่องในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.32) รองลงมาคือ
แสดงผลงานนักการ์ ตนู รุ่นใหม่/สมัครเล่น/นักเรี ยนนักศึกษา (X = 4.29)
ส่วนของการจัดกิจกรรมต้ องการให้ มกี ารจัดกิจรรมการสอน/ อบรมเทคนิค
การวาดรูป/ ระบายสี/ วิธีการสร้ างการ์ ตนู (X = 4.46) รองลงมาคือ การจัด
เทศกาลการ์ ตนู ไทย/ นานาชาติ (X = 4.45) การประกวดภาพ/ หนังการ์ ตนู
(X = 4.40) การสนทนากับนักเขียน/ ศิลปิ น/ คนดัง/ แขกรับเชิญกับการ์ ตนู
(X = 4.36) และการแข่งขันตอบปั ญหาเกีย่ วกับการ์ ตนู (X= 4.12)
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4.1.4 คุณสมบัตสิ ถานทีท่ เี่ หมาะสมของพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู จากผล
การศึกษากลุม่ ผู้ทรงคุณวุฒพิ บว่า มี 2 แนวคิด คือ การใช้ สถานที่ที่มีอยู่
แล้ วหรื อการใช้ สถานที่ใหม่ แต่ที่สา� คัญคือ ควรมีความสะดวกในการเดิน
ทาง มีขนาดพื ้นที่พอเพียงส�าหรับการจัดแสดงและกิจกรรมทังภายในและ
้
ภายนอกอาคารอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงความเพียงพอส�าหรับเป็ นพื ้นทีใ่ นการ
จอดรถยนต์ ส่วนผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า นักเรียน/นักศึกษาต้ องการให้
สถานทีต่ งพิ
ั ้ พธิ ภัณฑ์การ์ตนู ควรเป็ นสถานทีท่ มี่ กี ารคมนาคมเดินทางสะดวก
ในระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.47) มีพื ้นทีเ่ พียงพอส�าหรับลานกิจกรรม (X =
4.42) เป็ นสถานทีท่ สี่ ามารถให้ บริการผู้พกิ ารได้ (X = 4.39) เป็ นสถานทีท่ ี่
มีความเป็ นเอกลักษณ์ทมี่ อี ยูแ่ ล้ วน�ามาปรับปรุงใหม่ (X = 4.22) เป็ นสถาน
ทีอ่ ยูใ่ กล้ แหล่งผลิตหนังสือการ์ ตนู (X = 4.12) และเป็ นสถานทีท่ มี่ จี า� นวน
ชันไม่
้ มาก (X= 3.94)

5.อภิปรายผลการวิจยั
จากผลวิจยั ทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริ มาณมีประเด็นที่สา� คัญและ
น่าสนใจดังนี ้
5.1กลุม่ เป้าหมายและพฤติกรรมการเรี ยนรู้ โดยผลจากการวิจยั ที่
สอดคล้ องกันทังกลุ
้ ม่ ผู้ทรงคุณวุฒแิ ละกลุม่ เด็กและเยาวชนบ่งชี ้ว่า ควรให้
ความส�าคัญกับกลุม่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว หรื อ ผู้ปกครองเป็ นกลุม่
เป้าหมายแรก กลุม่ เป้าหมายรองของพิพธิ ภันฑ์การ์ ตนู ควรเป็ น นักวิชาการ
นักวิจยั นักวิชาชีพการ์ ตนู ทังนี
้ ้เนื่องจากการ์ ตนู เป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับคน
ทุกเพศทุกวัย และการ์ ตนู เป็ นสือ่ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่
โดยการ์ ตนู สามารถตอบสนองลักษณะการเรี ยนรู้ ของเด็กได้ ดี เนื่องจาก
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การ์ ตนู เป็ นศิลปะที่สามารถสือ่ สารให้ เด็กเรี ยนรู้และเข้ าใจเนื ้อหาเรื่ องราว
ต่างๆ ได้ งา่ ย รวมถึงยังใช้ สา� หรับการฝึ กทักษะด้ านศิลปะ การน�ามาใช้ ใน
การขัดเกลาและพัฒนาการทางอารมณ์และจิตวิญญาณ ฝึ กฝนมีความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ จินตนาการ สามารถสร้ างความสุขความอ่อนโยนทางจิตใจ
ตลอดจนการพัฒนาความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทาง
อารมณ์ (รุจริ า ไชยงาม 2551) นอกจากนันเด็
้ กทีไ่ ด้ อา่ นการ์ ตนู แล้ วจะเกิด
ความเพลิดเพลินรวมทังได้
้ ความรู้ด้วย (สังเขต นาคไพจิตร 2530) และรวม
ถึงการ์ ตนู ยังเป็ นสือ่ ทีท่ า� ให้ เด็กเกิดการรับรู้และเรียนรู้เนื ้อหาเรื่องราวต่างๆ
โดยไม่ร้ ูตวั และสามารถเรียนรู้ได้ รวดเร็วกว่าอ่านหนังสือแบบเรียน เด็กจะได้ ร้ ู
คุณค่ามีจติ ส�านึกให้ เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมใิ จในความเป็ น
ไทยได้ ด้วย (www.cartoonthai2500.co.cc) จะเห็นได้ วา่ ถึงแม้ พพิ ธิ ภัณฑ์
การ์ ตนู จะมีกลุม่ เป้าหมาย ทีแ่ ตกต่างกันโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่าง
วัย แต่การทีม่ คี วามสนใจร่วมกันและการผ่านประสบการณ์เกีย่ วกับการ์ ตนู
ของกลุม่ เป้าหมายท�าให้ พิพิธภัณฑ์การ์ ตนู จะมีข้อโดดเด่นกว่าพิพิธภัณฑ์
อื่นๆ ที่มีกลุม่ เป้าหมายค่อนข้ างจ�ากัด นอกจากนันการที
้
่กลุม่ เป้าหมาย
หลักของพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู เป็ นเด็กและเยาวชนนันท�
้ าให้ ผ้ ปู กครองที่เป็ น
ผู้ใหญ่ต้องเดินทางมายังพิพธิ ภัณฑ์ร่วมกับเด็กท�าให้ เป็ นการเพิม่ จ�านวนของ
กลุม่ เป้าหมายของพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ไปด้ วย
5.2 แนวคิดหลักการออกแบบพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ควรเป็ นการด�าเนิน
งานทีเ่ ป็ นภาคีทงภายในและภายนอกประเทศ
ั้
โดยภาคีภายในประเทศนัน้
ควรให้ ความส�าคัญกับการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานหรือองค์กรจากทังภาค
้
รัฐ ภาคเอกชน นักวิชาชีพการ์ ตนู นักวิชาการ รวมถึงตัวแทนทีม่ าจากภาค
ประชาชนและกลุม่ เป้าหมาย โดยมีกรุ งเทพมหานครเป็ นหน่วยงานหลัก
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ร่วมกันก�าหนดแนวทาง วิสยั ทัศน์ องค์ความรู้ในการด�าเนินงานและมีความ
เป็ นกลางทีค่ อ่ นข้ างอิสระ หรือ กึง่ อิสระ เช่นเดียวกับพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ในต่าง
ประเทศทีม่ กี ารน�าแนวคิดนี ้มาใช้ เพือ่ ให้ การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์มคี วาม
เข้ มแข็งและยัง่ ยืน เช่น พิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู นานาชาติเกียวโต (Kyoto International Manga Museum) ประเทศญี่ปนที
ุ่ เ่ กิดจากความต้ องการและความ
ร่วมมือของชาวเมืองทีต่ ้ องการให้ เกิดขึ ้น โดยเป็ นโครงการร่วมระหว่างเมือง
โตเกียวกับมหาวิทยาลัยเกียวโตเซอิกะ แนวคิดของพิพธิ ภัณฑ์คอื ความร่วม
มือภาครัฐ-เอกชน (Public–Private–Partnership :PPP) ทีใ่ ห้ เอกชนเข้ ามา
ร่วมด�าเนินการการให้ บริการสาธารณะ โดยเมืองเกียวโตเป็ นผู้จดั หาสถานที่
ในการก่อตังพิ
้ พธิ ภัณฑ์ ส่วนมหาวิทยาลัยเกียวโตเซอิกะเป็ นผู้บริหารจัดการ
และด�าเนินการ รวมถึงการวิจยั วิธีการทีเ่ ป็ นความรู้และทักษะต่างๆ (www.
kyotomm.jp/english) ทังนี
้ ้พิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ไทยอาจมีการท�างานร่วมกันใน
กลุม่ นักเขียนการ์ ตนู หน่วยงานสาธารณประโยชน์ องค์กรทังภาครั
้
ฐ เอกชน
สถาบันการศึกษาต่างๆ และชุมชน อันจะก่อให้ เกิดทัศนคติทดี่ แี ละสนับสนุน
การ์ ตนู ไทย ส่วนภาคีภายนอกประเทศนันควรมี
้
การสร้ างความตกลงหรื อ
ความร่วมมือกับพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ในระหว่างประเทศเพือ่ ทีจ่ ะได้ สร้ างความ
ร่วมมือ แลกเปลีย่ น ช่วยเหลือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้ านองค์ความรู้เกีย่ ว
กับวิธีการ (Know how) ในเรื่องของการจัดและด�าเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์
ตลอดจนการแลกเปลีย่ นวัตถุ หรือสิง่ ของส�าหรับการจัดแสดง ซึง่ จะท�าให้
พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ได้ มกี จิ กรรม หรือนิทรรศการหมุนเวียนเพือ่ ให้ พพิ ธิ ภัณฑ์
มีการเคลือ่ นไหว หรือมีชวี ติ ชีวาและสามารถดึงดูดผู้ชมเป้าหมายให้ เข้ ามา
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
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ส่วนบทบาทหน้ าที่ของพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู จากผลการวิจยั ที่พบว่า
มีบทบาทหน้ าที่ที่สา� คัญ คือ การให้ บริ การพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ
และห้ องสมุด การวิจยั และศึกษาการ์ ตนู การจัดอบรมเพือ่ ผลิตผู้เชีย่ วชาญ
ด้ านการ์ ตนู ที่มีคณ
ุ ภาพ การสร้ างสรรค์อตุ สาหกรรมใหม่ การส่งเสริมการ
ศึกษาตลอดชีวิต และการจัดกิจกรรม โดยถือว่าเป็ นบทบาทหน้ าที่ตาม
หลักการด�าเนินการพิพธิ ภัณฑ์โดยทัว่ ไปทีต่ ้ องจัดให้ มี สอดคล้ องกับสุจติ รา
มาถาวร (2541) ทีก่ ล่าวว่า พิพธิ ภัณฑสถาน ไม่ใช่สถานทีส่ า� หรับจัดแสดง
สิง่ ของเท่านัน้ แต่คอื สถานทีส่ า� หรับการศึกษาค้ นคว้ าเพือ่ เรียนรู้เรื่องราวใน
อดีต นอกจากนี ้ยังถือว่าเป็ นสถานที่ให้ การศึกษารวมถึงความเพลิดเพลิน
ได้ อีกทางหนึง่ จึงถือว่าเป็ นสถานที่สา� คัญแห่งหนึง่ ส�าหรับการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ยนรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยซึง่ มีความส�าคัญอย่างมาก
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปด้ วย อย่างไรก็ตามพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู
ควรมีบทบาทในการเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สมัยใหม่ทมี่ กี ารศึกษาวิจยั การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรมและอุตสาหกรรมใหม่เพิ่ม
เติมอีกด้ วย
นอกจากนัน้ จากผลการวิจยั ที่พบว่าแนวคิดการออกแบบควรมี
แนวคิดของการเป็ นพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู ระดับชาติ เป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาการ์ตนู ไทยในประเทศไทย ความภูมใิ จด้ านการ์ตนู ของคนไทย การส่ง
เสริมและพัฒนาการ์ตนู ไทย ดังนันพิ
้ พพิ ธภัณฑ์การ์ตนู จึงควรก�าหนดแนวคิด
ทีบ่ ง่ ชี ้ถึง “อัตลักลักษณ์ของความเป็ นไทย” ทีส่ า� คัญคือความเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้ เกิดความภาคภูมิใจความผูกพัน ความใกล้ ชิดของกลุม่
เป้าหมายและถ้ าหากเป็ นผู้ใหญ่ก็จะมีแนวคิดของการสร้ างความคุ้นเคย
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การรือ้ ฟื น้ ความทรงจ�าในอดีตขึ ้นมา อย่างไรก็ตามในกลุม่ เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความคิดเห็นในอีกด้ านหนึง่ คือ มองในความเป็ นธรรมชาติของ
การ์ ตนู ที่มีความสนุกสนาน สดใส มีชีวิตชีวา แม้ วา่ จะแฝงด้ วยหลักสอน
ข้ อคิด การสะท้ อนสังคมก็ตาม แต่โดยธรรมชาติแล้ วการ์ ตนู เป็ นสิ่งที่ใส
สะอาด มีความสนุกสนาน ความคิดสร้ างสรรค์ จินตนาการและความมีชวี ติ
ชีวา พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู จึงควรทีจ่ ะก�าหนดแนวคิดทีแ่ ตกต่างจากพิพธิ ภัณฑ์
อืน่ ๆ ทีม่ งุ่ เน้ นไปในเรื่องของการจัดแสดงและการให้ ความรู้ ดังนันพิ
้ พธิ ภัณฑ์
การ์ ตนู จึงควรมีการก�าหนดแนวคิดโดยเป็ นการให้ ทงความรู
ั้
้ ความภูมใิ จใน
ความเป็ นการ์ ตนู ของไทย ขณะเดียวกันก็ควรใช้ แนวคิดในเรื่ องของความ
เพลิดเพลิน ความสร้ างสรรค์ สนุกสนาน และความตืน่ เต้ น (Amuse and
Alert) มีสสี นั ทีส่ ดใส ร่าเริงและจินตนาการ ตามคุณลักษณะของการ์ ตนู มา
ใช้ ด้วย ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ เกิดความดึงดูดความสนใจและเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของเด็กและเยาวชน ซึง่ สอดคล้ องกับจิรา จงกล (อ้ างใน ปิ ยะนุช บัวน� ้าจืด
2549) ทีก่ ล่าวว่า แนวคิดของพิพธิ ภัณฑ์ จะต้ องเป็ นสถาบันทีใ่ ห้ ทงความรู
ั้
้
ความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทุกประเภท วัยและระดับการศึกษา พิพธิ ภัณฑ์
จึงต้ องจัดแสดงด้ วยเทคนิคทีด่ งึ ดูดความสนใจของผู้ชมอีกทังการจั
้
ดแสดง
จะต้ องให้ ทงความรู
ั้
้ และให้ ทงความเพลิ
ั้
ดเพลินด้ วย นอกจากนันแนวคิ
้
ดของ
พิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ต้ องต่างจากพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะหรือพิพธิ ภัณฑ์อนื่ ๆ ซึง่ ควรมี
รูปแบบไม่เป็ นทางการ การออกแบบทีส่ ร้ างความรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนเปิ ดอยาก
ให้ เข้ าไปดูคล้ ายๆกับสวนสนุกแต่ไม่เหมือนสวนสนุกหากยังคงมีความเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์อยู่ นอกจากนันการจั
้
ดแบ่งส่วน (Zone) ของการแสดงและส่วน
ของการอ�านวยความสะดวก โดยกลุม่ พื ้นทีจ่ ดั การแสดง เป็ นพื ้นทีห่ ลักของ
พิพธิ ภัณฑ์ทปี่ ระกอบด้ วย การจัดนิทรรศการถาวรและนิทรรศการหมุนเวียน
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ทีใ่ ช้ สา� หรับการเล่าเรื่องราวต่างๆ ของการ์ ตนู กลุม่ พื ้นทีส่ นับสนุน หรือพื ้นที่
อเนกประสงค์ เป็ นพื ้นทีส่ า� หรับการเรียนรู้เพิม่ เติมทีเ่ ชือ่ มโยงจากพิพธิ ภัณฑ์
การ์ ตนู ซึง่ ได้ แก่ ห้ องสมุด ห้ องวิจยั ห้ องจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ห้ องฉายภาพยนตร์ ลานกิจกรรม เป็ นต้ น ซึง่ ส่วนเหล่านี ้เป็ นส่วนทีส่ ร้ างความ
มีคณ
ุ ค่าให้ กบั พิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ด้ วย โดยเฉพาะห้ องสมุดนันควรมี
้
การเปิ ด
ให้ บริการโดยไม่มีวนั หยุด เนื่องจากจะเป็ นส่วนกระตุ้นและส่งเสริมให้ เกิด
พฤติกรรมการอ่านและเรี ยนรู้ ตลอดเวลา กลุม่ พื ้นที่อ�านวยความสะดวก
ประกอบด้ วยส่วนประชาสัมพันธ์ ส่วนคอมพิวเตอร์สา� หรับการค้ นคว้ าข้ อมูล
ต่างๆ ห้ องอาหารและเครื่ องดืม่ ห้ องขายของที่ระลึก ห้ องน� ้า ลานจอดรถ
ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องท�างานของศิลปิ น ห้องประชุม ทีท่ า� การของสมาคมที่
เกีย่ วข้ อง เช่น สมาคมนักเขียน สมาคมผู้ประกอบการ และร้ านขายหนังสือ
และสือ่ การ์ตนู ของภาคเอกชน เป็ นต้ น ซึง่ การจัดพื ้นทีด่ งั กล่าวถือว่าเป็ นการ
จัดพื ้นที่เชิงสังคม เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดทัศนคติที่ดมี ีความชื่นชอบพอ
ใจเมือ่ ย่างเข้ าไปในพิพธิ ภัณฑ์ (จิรา จงกล อ้ างใน ปิ ยะนุช บัวน� ้าจืด 2549)
อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดวางพื ้นทีส่ ว่ นต่างๆ นัน้ ต้ องมีความกลมกลืน
สอดคล้ องกันกับแนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะควรให้ ความ
ส�าคัญกับพื ้นทีก่ ิจกรรมเพราะเป็ นส่วนทีใ่ ห้ กลุม่ เป้าหมายมีสว่ นร่วมและมี
ปฏิสมั พันธ์กบั พิพธิ ภัณฑ์และยังท�าให้ พพิ ธิ ภัณฑ์มี “ชีวติ ชีวา” ไม่เป็ นเพียง
พิพธิ ภัณฑ์ทอี่ ยูน่ งิ่ ๆ ซึง่ จะให้ เกิดความไม่นา่ สนใจและน่าเบือ่ ได้ นอกจาก
นัน้ อาจมีการน�าหลักการในเชิงสถาปั ตยกรรมมาใช้ โดยการก�าหนดพื ้นที่
ตามลักษณะของการใช้ งาน คือ การก�าหนดส่วนพื ้นทีแ่ บบพื ้นทีส่ าธารณะ
(Public space) กับพื ้นที่แบบการใช้ งานส่วนบุคคล (Personal space)
โดยพื ้นทีส่ าธารณะจะอยูส่ ว่ นหน้ า ทีก่ ลุม่ เป้าหมายมีอสิ ระในการเข้ ามาใช้
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บริการตามแนวคิดหลักของพิพธิ ภัณฑ์ คือ ความสนุกสนาน ความมีชีวติ
ชีวา ความตืน่ เต้ น ส่วนพื ้นทีก่ ารใช้ งานแบบส่วนบุคคล จะจัดอยูส่ ว่ นในที่
ต้ องการความสงบ ความเป็ นส่วนตัวทีป่ ราศจากเสียงรบกวน เช่น พื ้นทีก่ าร
จัดนิทรรศการถาวร หรือหมุนเวียน ห้ องสมุด ห้ องค้ นคว้ าวิจยั ห้ องท�างาน
ห้ องประชุม ห้ องอบรม ห้ องฉายภาพยนตร์ การเก็บรวบรวม การอนุรักษ์
การซ่อมแซม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้แนวคิดดังกล่าวสอดคล้ องกับจิรา จงกล (อ้ างใน
ปิ ยะนุช บัวน� ้าจืด 2549) ทีก่ ล่าวว่า พิพธิ ภัณฑ์ต้องจัดแสดงด้ วยเทคนิคที่
ดึงดูดความสนใจของผู้ชม อีกทังการจั
้
ดแสดงจะต้ องให้ ทงความรู
ั้
้ และความ
เพลิดเพลินด้ วย ทังนี
้ ้พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ กี ารพัฒนาก้ าวหน้ าแล้ วจะมีทงการจั
ั้
ด
แสดงทีท่ นั สมัย (Modern presentation) ซึง่ เป็ นงาน หน้ าฉาก ส่วนการจัด
แสดงแบบเก่า (Traditional) งานหน้ าฉากก็ยงั คงมีอยู่ แต่หลังฉากคือจัดไว้
ในคลังค้ นคว้ า (Study collection) ส�าหรับนักวิชาการเข้ าใช้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
โดยเฉพาะ ส�าหรับพื ้นทีภ่ ายนอก ควรมีการจัดวางแลนด์มาร์ ค (Landmark)
ทีด่ งึ ดูดความสนใจ เช่น ตัวแสดงสัญลักษณ์ของพิพธิ ภัณฑ์ (Mascot) ทีม่ ี
ความสดใส ดึงดูดความสนใจ ความตืน่ เต้ นและความน่าค้ นหา รวมถึงการ
ใช้ สา� หรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ ง การจัดสนามเด็กเล่น และลานจอดรถ เป็ นต้ น
5.3 กรอบเนื ้อหาชุดองค์ประกอบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การ์ ตนู
จากผลการวิจยั ที่พบว่าควรประกอบด้ วยนิทรรศการถาวรและนิทรรศการ
หมุนเวียน ทังนี
้ ้การจัดนิทรรศการถาวร เป็ นส่วนหลักทีส่ า� คัญของพิพธิ ภัณฑ์
ดังนันเนื
้ ้อหาควรเกี่ยวข้ องกับการ์ ตนู ของไทย โดยมีกรอบเนื ้อหาของจุด
ก�าเนิดการ์ ตนู ไทย การพัฒนาการจากอดีตสูป่ ั จจุบนั การเชิดชูเกียรติของ
นักเขียนการ์ ตนู ยุคบุกเบิก โดยอาจจะมีห้องแยกออกไปเป็ นส่วน ๆ ของ
นักเขียนการ์ ตนู แต่ละคน การน�าเสนออาจเรียงเป็ น Time Line หรือไม่กไ็ ด้
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ซึง่ ขึ ้นกับการออกแบบวิธีการเล่าเรื่อง ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน ควรเป็ นการ
น�าเสนอผลงานเกีย่ วกับการ์ ตนู ทีส่ อดคล้ องกับนิทรรศการถาวร หรือเปลีย่ น
ไปตามโอกาส หรือ วาระต่างๆ แต่ไม่ซ� ้าซ้ อนกับนิทรรศการถาวร โดยเน้ นที่
ให้ มคี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเนื ้อหาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ์ตนู
ไทย หรือการ์ตนู ต่างประเทศบ้ างเพือ่ ดึงกลุม่ ทีม่ คี วามชืน่ ชอบเข้ ามาชม และ
ทีส่ า� คัญคือ จะต้ องท�าให้ มชี วี ติ ชีวา เพราะถือว่าเป็ นส่วนทีท่ า� ให้ พพิ ธิ ภัณฑ์
มีความเคลือ่ นไหว นอกจากนันอาจเปิ
้
ดโอกาสให้ นักเขียนการ์ ตนู หน้ าใหม่
หรือ สถาบันการศึกษาได้ เข้ ามาแสดงผลงานเพือ่ เป็ นการกระตุ้นบรรยากาศ
พิพิธภัณฑ์และเป็ นการจูงใจให้ คนรุ่ นใหม่เข้ ามามีบทบาทในพิพิธภัณฑ์
มากขึ ้น รวมถึงอาจมีสว่ นประกอบอืน่ ๆ ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเสริม
เช่น การบรรยาย การจัดเวทีสนทนาแลกเปลีย่ นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
นิทรรศการหมุนเวียน การอบรม รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยสนับสนุน
อย่างไรก็ตามการจัดนิทรรศการถาวร มักใช้ เวลาในการจัดแสดงที่นาน
อาจใช้ วธิ ีการจัดนิทรรศการกึง่ ถาวรเข้ ามาช่วย เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิด
บรรยากาศสร้ างสรรค์ทางความรู้ซงึ่ เป็ นเทคนิคทางการจัดแสดงทีท่ า� ให้ เกิด
ความสดความใหม่อยูเ่ สมอ เป็ นทีส่ นใจของประชาชน การจัดโดยทัว่ ไปคล้าย
กับการจัดแสดงแบบถาวรแต่มรี ะยะเวลาสันกว่
้ า คือ จัดแสดงเป็ นเวลาเพียง
1-2 ปี หรือ อาจจะสัน้ หรือ ยาวกว่านี ้เล็ก น้ อยก็ได้ และเพือ่ ให้ เกิดการกระตุ้น
การหมุนเวียนของการเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ (ปิ ยนุช บัวน� ้าจืด 2549) ส่วนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ อาจถือว่าเป็ นส่วนเชือ่ มโยงส่วนต่างๆ ของพิพธิ ภัณฑ์เข้ า
ด้ วยกันโดยแนวคิดเนื ้อหาของกิจกรรมจึงควรมีความเชื่อมโยงกับเนื ้อหา
ของนิทรรศการทังนิ
้ ทรรศการถาวรและหมุนเวียน ควรมีการเชือ่ มโยงเนื ้อหา
เข้ ากับภาคอุตสาหกรรม ผลของการจัดกิจกรรมนันยั
้ งเป็ นการสร้ างชุมชน
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ของคนรักการ์ ตนู ให้ มาท�ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการสร้ างความจงรักภักดี
หรือ ความผูกพันกับพิพธิ ภัณฑ์และการสร้ างความรู้สกึ ทีพ่ เิ ศษส�าหรับกลุม่
เป้าหมาย ทังนี
้ ้การจัดกิจกรรมต่างๆ อาจจัดได้ ทงภายในและภายนอก
ั้
พิพธิ ภัณฑ์ขึ ้นกับความเหมาะสมกับเนื ้อหาของกิจกรรมต่างๆ โดยรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย เช่น การประกวด การสอน
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดงานของนักการ์ ตนู ยุคใหม่ การแข่งตอบ
ปั ญหาแฟนพันธุ์แท้ การ์ ตนู ไทย การจัดเสวนากับนักเขียน การเสวนากับ
ศิลปิ น หรือ ผู้ทมี่ ชี อื่ เสียงในสังคม การจัดฉายภาพยนตร์ การ์ ตนู ซึง่ ก็ขึ ้นอยู่
กับแนวคิดหลักของการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้
5.4 คุณสมบัตสิ ถานที่ที่เหมาะสมของพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู โดยมี 2
แนวคิด คือ การใช้ สถานทีท่ มี่ อี ยูแ่ ล้ วและการใช้ สถานทีใ่ หม่ ทังนี
้ ้หากเป็ น
สถานที่ที่มีอยู่แล้ วจะสามารถประหยัดงบประมาณในการก่อสร้ างและมี
ความรวดเร็ วในการด�าเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์แต่จะมีข้อจ�ากัดในการ
ออกแบบทีต่ อบสนองแนวคิดการออกแบบดังข้ างต้ น ส่วนแนวคิดของการ
สนับสนุนให้ มกี ารสร้ างพิพธิ ภัณฑ์ใหม่ มีข้อดีคอื ท�าให้ สามารถออกแบบและ
สร้ างสรรค์พพิ ธิ ภัณฑ์ได้ ตามแนวคิดที่ต้องการ แต่อาจต้ องใช้ งบประมาณ
ในการด�าเนินงานที่สงู และใช้ เวลาที่นานในการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ อย่างไร
ก็ตามที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ควรเป็ นสถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทาง
มีขนาดพื ้นที่พอเพียงส�าหรับการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดกิจกรรม
ทังภายในและภายนอกอาคาร
้
รวมถึงการมีพื ้นทีก่ ว้ างเพียงพอส�าหรับการ
ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการพื ้นทีใ่ นการจอดรถยนต์ รวมถึงการ
รองรับการขยายตัวในอนาคต เพือ่ ให้ สามารถด�าเนินไปได้ อย่างมีระบบก่อ
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดตามทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ตงไว้
ั ้ ได้ (ปิ ยะนุช บัวน� ้าจืด 2549)
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6.ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) ด้ านการด�าเนินการ ควรด�าเนินการจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ โดยใช้
กลไกการท�างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องในลักษณะของภาคี
เนื่องจากการด�าเนินงานดังกล่าวต้ องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ าน เช่น ด้ านการ์ ตนู เข้ ามาร่วม นอกจากนันควรให้
้
ความส�าคัญกับ
ตัวแทนภาคประชาชน เด็กและเยาวชนด้ วยเนื่องจากเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่
สามารถให้ คา� แนะน�าในเรื่องของความต้ องการในการจัดพิพธิ ภัณฑ์ได้ ทาง
หนึ่ง โดยมีกรุ งเทพมหานครเป็ นเจ้ าภาพหลักและเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน
นอกจากนัน้ ภาคีดงั กล่าวจะมีสว่ นช่วยในการก�าหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อน�าไปสูก่ ารบริ หาร
จัดการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพต่อไป
2) ด้ านการบริหารจัดการ ควรใช้ ตวั แทนซึง่ เป็ นหน่วยงานภายนอก
ทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความช�านาญ และอาจใช้ วธิ ีการเรียนรู้จากหน่วยงาน
ดังกล่าวในระยะแรกจนเมือ่ เกิดความพร้ อมก็สามารถบริหารจัดการได้ ด้วย
ตนเอง ทังนี
้ ้ แนวคิดในด้ านการบริหารจัดการควรยึดหลักการของ “ความ
เป็ นอิสระ” หรื อ “กึง่ อิสระ” ภายใต้ คา� แนะน�าของกรุงเทพมหานครซึง่ เป็ น
หน่วยงานหลัก
3) ด้ านการก�าหนดบทบาทหน้ าทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์ เนือ่ งจากผลการ
วิจยั พบว่ามีบทบาทหน้ าทีท่ สี่ า� คัญหลายประการ รวมถึงโดยหลักสากลของ
การจัดตังพิ
้ พิธภัณฑ์ที่มีบทบาทหน้ าที่ที่ค่อนข้ างกว้ างและครอบคลุมใน
หลายด้ าน ดังนันกรุ
้ งเทพมหานครอาจใช้ กลไกของภาคีร่วมในการพิจารณา

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

77

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

78

ให้ ความส�าคัญกับบทบาทหน้ าทีท่ ตี่ ้ องการมากทีส่ ดุ เป็ นหลักแล้ วลดความ
ส�าคัญลงตามล�าดับ ทังนี
้ ้ควรพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
4) ด้ านการก�าหนดแนวคิดของพิพิธภัณฑ์ ควรประกอบไปด้ วย
แนวคิดหลักและแนวคิดรองโดยแนวคิดหลักควรเกี่ยวข้ องกับ “ความยิ่ง
ใหญ่ ความภาคภูมิใจและความเป็ นอัตลักษณ์” ของการ์ ตนู ไทย ความรู้
ประวัตศิ าสตร์ /ข้ อมูลของศิลปะการ์ ตนู ไทย การเป็ นพื ้นทีแ่ ห่งการบ่มเพาะ
ความคิดทังในเชิ
้ งสร้ างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เพือ่ การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่อง
ศิลปะการ์ตนู การเป็ นศูนย์กลางในการสร้ างและพัฒนาบุคลากรในธุรกิจเชิง
สร้ างสรรค์ของวงการการ์ ตนู ไทย การเป็ นแหล่งแลกเปลีย่ น/เรียนรู้ระหว่าง
ผู้คนทีส่ นใจในการ์ ตนู (ผู้ผลิต-ผู้บริโภค) ทังในระดั
้
บประเทศและนานาชาติ
การเป็ นแหล่งนันทนาการอย่างสร้ างสรรค์ของครอบครัว ทังในระดั
้
บเมือง
และชุมชนใกล้ เคียงและการเป็ นศูนย์กลางของเครือข่ายของ การให้ ความรู้
กระตุ้นความสนใจแก่เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป ส่วนแนวคิดรองควรเกีย่ วข้ อง
กับ“ความสนุกสนาน และความตืน่ ใจ (Amuse and Alert)” เพือ่ ให้ สอดรับ
กับธรรมชาติของการ์ ตนู และกลุม่ เป้าหมาย
5) ด้ านการออกแบบเนื ้อหา ควรมีความสัมพันธ์ กบั แนวคิดของ
พิพิธภัณฑ์ และการจัดแสดง โดยเนื อ้ หาของการจัดแสดงในส่วนของ
นิทรรศการถาวร ควรเกี่ยวข้ องกับประวัตคิ วามเป็ นมา ตลอดจนการเชิดชู
เกียรติของนักการ์ ตนู ไทย ความสัมพันธ์ ของการ์ ตนู กับคนทุกเพศทุกวัย
ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนควรมีเนื ้อหาทีส่ มั พันธ์กบั แนวคิดของพิพธิ ภัณฑ์
และแนวคิดของนิทรรศการถาวร ทังนี
้ ้อาจมีเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับการ์ ตนู
ไทยหรือต่างประเทศเพือ่ ให้ เกิดการหมุนเวียนและทีส่ า� คัญคือการท�าให้ เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ที่ “มีชวี ติ ”
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6) ด้ านการจัดแสดงและกิจกรรม นอกจากจะจัดตามบทบาท
หน้ าทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์แล้ ว ควรใช้ วธิ ีการจัดแสดงเพือ่ ให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่
เป้าหมายได้ มากขึน้ โดยการใช้ ศกั ยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ ว เช่น
รถห้ องสมุดเคลื่อนที่และห้ องสมุดชุมชนของกรุงเทพมหานครซึง่ กระจาย
อยูท่ กุ เขตในการจัดแสดงหมุนเวียนหรือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เคลือ่ นที่ ซึง่ จะเกิด
ทังประโยชน์
้
ตอ่ ตัวพิพธิ ภัณฑ์เองทีจ่ ะมีกิจกรรมต่อเนื่องและเป็ นประโยชน์
ต่อกลุม่ เป้าหมายที่อาจเข้ าไม่ถงึ หรื อเป็ นการอ�านวยความสะดวกแก่กลุม่
เป้าหมายและเป็ นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายทราบ
เกีย่ วกับกิจกรรมของพิพธิ ภัณฑ์ได้ อกี ทางหนึง่
7) ด้ านกลุม่ เป้าหมาย ควรให้ โอกาสแก่กลุม่ เป้าหมายที่ด้อยหรื อ
ขาดโอกาสทางสังคมตามสิทธิแห่งความเสมอภาค เช่น คนพิการ โดย
การออกแบบพื ้นที่ การออกแบบการจัดแสดงและสือ่ ที่เหมาะสม ซึง่ กลุม่
เป้าหมายมีพฤติกรรมการเข้ าไปใช้ พพิ ธิ ภัณฑ์ตา่ งๆ ในระดับน้ อยมาก ทังนี
้ ้
หากพิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ได้ จดั ตังขึ
้ ้นจริง ควรท�าการรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์
ให้ กลุม่ เป้าหมายได้ ทราบ โดยใช้ ชอ่ งทางสือ่ ทีก่ ลุม่ เป้าหมายใช้ เช่น กลุม่
เด็กและเยาวชนจะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมากและผู้ปกครอง
จะมีการเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มาก ดังนันจึ
้ งควรท�าการสือ่ สาร
ข้ อมูลพิพธิ ภัณฑ์ผา่ นสือ่ ดังกล่าว
8) ด้ านสถานทีต่ งพิ
ั ้ พธิ ภัณฑ์ ถึงแม้ วา่ ผลการวิจยั จะพบว่าสามารถ
ใช้ สถานทีเ่ ดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ ว หรือ เป็ นสถานทีใ่ หม่ แต่ปัจจัยทีส่ า� คัญคือการเป็ น
สถานทีม่ กี ารคมนาคมไปถึงได้ อย่างสะดวก โดยอาจจัดให้ มรี ถส�าหรับการ
บริการฟรีเพือ่ รับส่งผู้ทจี่ ะเข้ ามายังพิพธิ ภัณฑ์การ์ ตนู ให้ มคี วามสะดวกมาก
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ขึ ้น โดยอาจก�าหนดจุดเชื่อมต่อกับรถบริ การสาธารณะที่สา� คัญและควรมี
การก�าหนดตารางเวลาการให้ บริการทีช่ ดั เจน
6.2 ข้ อเสนอแนะในวิจยั ครัง้ ถัดไป
เพือ่ ให้ การได้ ข้อมูลทีม่ คี วามครอบคลุมมากยิง่ ขึ ้น ควรมีการศึกษา
ข้ อมูลจากผู้ทม่ี สี ว่ นได้ สว่ นเสียอืน่ ๆ เพิม่ เติม อาทิ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องของ
กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนทีมกี ารเนินการด้ านพิพธิ ภัณฑ์ ผู้ทคี่ าดว่า
จะเป็ นผู้สนับสนุนการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ ตลอดจนการใช้ วธิ ีการวิจยั
เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ การสัมภาษณ์กลุม่
ส�าหรับกลุม่ เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง เป็ นต้ น
80
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