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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ งการเสริมสร้างคุณค่าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
มองผ่านปรัชญาหลังนวยุค :การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อศึกษาปรัชญาหลังนวยุค 3) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค
4) เพื่อเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค งานวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบวิจยั เอกสารจากแหล่ง
ข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า :
1. พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนพบปัญหา 3 ด้านได้แก่ 1) ด้าน
รูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการการศึกษาวิชาการ งานด้านบริการสังคมซึ่งครอบคลุมถึงงาน
สาธารณูปโภค สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีส่ อดคล้องกับยุคสมัย และด้านการบริหารงานทัว่ ไป 2) ด้านขอบเขต
เนื้อหาการจัดแสดง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเนื้อหาประวัติศาสตร์กระแสหลัก เนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน และการจัดแสดงวัฒนธรรมทีถ่ กู จ�ำกัดเรือ่ งราวเฉพาะกลุม่ วัฒนธรรม 3) ด้านสุนทรียภาพ
* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
** อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
*** อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
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ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดแสดงทั้งหมดครอบคลุมถึงการออกแบบอาคารโดยรวมและการออกแบบห้อง
จัดแสดงภายใน การออกแบบครุภัณฑ์ และวิธีการด�ำเนินการจัดแสดงวัตถุให้ห้องจัดแสดง
2. ปรัชญาหลังนวยุคอยูบ่ นพืน้ ฐานของแนวคิดพหุนยิ ม ซึง่ ตระหนักในเสรีภาพความเท่าเทียมกัน
และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
3. แนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสามารถน�ำมาบูรณาการหาค�ำตอบเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ โดยแยกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คือด้านรูปแบบ ซึง่ แก้ไขด้วยแนวคิดการรือ้ สร้าง
ทัศนคติและระบบการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการการศึกษาและการให้บริการสังคมที่
เป็นเลิศตามมา ส่วนที่ 2 คือด้านขอบเขตเนือ้ หาการจัดแสดงภายในทีผ่ วู้ จิ ยั ยกแนวคิดการไม่ละเลยมองข้าม
ความส�ำคัญของความรู้นอกเครือข่ายระบบ ด้วยการพิจารณาแนวคิดเรื่องเล่าหลักและวงศาวิทยาที่ว่าด้วย
ความหลากวัฒนธรรมที่คู่ขนานกันในทุกยุคสมัยของสังคม และส่วนที่ 3 คือด้านสุนทรียภาพ ที่มายาคติมี
อิทธิพลอย่างสูงต่อสังคมหลังนวยุค ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้พจิ ารณาส่วนดีคอื แนวคิดความเป็นเกินจริงมาปรับใช้ ซึง่ การ
แก้ไขปัญหาทัง้ 3 ส่วนนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการเสริมสร้างคุณค่าด้านจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ โดยผ่าน
การตีความด้วยหลักอรรถปริวรรตในปรัชญาหลังนวยุค เพือ่ ความเหมาะสมสอดคล้องในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน
4. แนวทาง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค คือ รูปแบบ “ CPUSIM ” ที่สามารถเป็นแบบแผน
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญา
หลังนวยุคซึ่งมาจากค�ำว่า
C (Civilization) หมายถึง ความมีอารยะของภูมิภาคอาเซียน
P (Peace&Happiness) หมายถึง การเกิดสันติสุขระหว่างกัน
		
U (Unity) หมายถึง เอกภาพของประชาคมอาเซียน
S (Spirit) หมายถึง จิตวิญญาณ / การร่วมแรงร่วมใจภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
I (Identical Characteristic) หมายถึง ลักษณะร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน
		
M Multiculture) หมายถึง ลักษณะความเป็นพหุวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
อนึง่ รูปแบบองค์ความรูใ้ หม่ดงั กล่าวข้างต้นสามารถน�ำมาบูรณาการใช้กบั งานสาขาอืน่ ๆ เช่น การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ พัฒนาแนวคิดการสื่อสาร และการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมศึกษา
ค�ำส�ำคัญ : พิพิธภัณฑสถาน ประชาคมอาเซียน ปรัชญาหลังนวยุค
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Abstract
The objectives of this research are as follows: 1) to study the integration of the
National Museum in Bangkok into ASEAN Community, 2) to study the Postmodern
Philosophy, 3) to analyze the integration of the National Museum in Bangkok into ASEAN
Community through the Postmodern Philosophy, and 4) to propose guidelines and a new
body of knowledge for the integration of the National Museum in Bangkok into ASEAN
Community through the Postmodern Philosophy. This qualitative study is a documentary
research collecting data from primary and secondary sources as well as the in-depth
interviews.
The results of the study show that:
1. There are three problems in the integration of the National Museum in Bangkok
into the ASEAN Community, namely (1) Form which is related to educational and social
services including the public utility and other facilities of each era and the general
management (2) Content of the exhibits which are related to the mainstream history often
about the conflicts with neighboring countries as well as the cultural presentations which
are limited to only specific groups (3) Aesthetics which is related to the standard of exhibition
covering the overall buildings, interior designs of the rooms, furnishing and the setting of
the exhibits.
2. The Postmodern Philosophy is based on the concept of pluralism, freewill, equity
and environment conservation.
3. The concept of the Postmodern Philosophy can be integrated to solve the problems
of the National Museum in Bangkok as follows: (1) for the Form, it can be solved by the
concept of restructuring the attitudes and the management which would enhance the
educational and social services (2) for the content of the exhibition, it can be solved by not
overlooking the importance of outside knowledge often beyond the traditional network
giving weight to the meta-narratives and genealogy that deal with a variety of binary
cultures in each and every period (3) for the aesthetics, the concept of ‘hyper-reality’ that
is very influential in the postmodern society can be of use if applied. The solution to these
three problems are based on the reinforcing of the values of ethics and aesthetics through
the interpretation by hermeneutic method in the Postmodern Philosophy so as to be integrated
into the ASEAN Community.
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4. The guidelines and the new body of knowledge obtained from the study can be
summarized as CPUSM, an abbreviation of Civilization, Peace and Happiness, Unity, Spirit,
Identical Characteristic and Multi-cultures. This model and the body of knowledge can be
applied to the other organizations such as Tourism Authority of Thailand, Mass
Communication Organization of Thailand or the History and Cultural Study.
Keywords : Museum, ASEAN Community, Postmodern Philosophy
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บทน�ำ
เมือ่ สังคมก�ำลังเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ นวัตกรรมเทคโนโลยีสอื่ สารสารสนเทศ ทีเ่ ข้ามาแทนสังคม
ยุคอุตสาหกรรม ในที่นี้ผู้วิจัยเรียกว่า  “ สังคมหลังสมัยใหม่หรือสังคมหลังนวยุค ” (Postmodern
Society) หมายถึงโลกกลายเป็นสังคมเดียวของชนหลายชาติซึ่งมีการรวมตัวกัน เพื่อวัตถุประสงค์
ต่าง ๆ ร่วมกันไม่วา่ จะเป็นเรื่องของการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตัวอย่าง
ประเด็นที่นา่ สนใจใน พ.ศ. 2558 นี้ คือ กรณีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน “ประชาคมอาเซียน”
หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ซึ่ง “ประชาคมอาเซียน” ประกอบ
ด้วย 3 เสาหลักของประชาคม ดังต่อไปนี้ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
โดยเฉพาะเสาหลักของประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนทีผ่ วู้ จิ ยั เห็นว่าเป็นพืน้ ฐาน
ส�ำคัญในการรวมตัวเพือ่ เป็นประชาคม ทีส่ ามารถสร้างความรูค้ วามเข้าใจเพือ่ การอยูร่ ว่ มกันเป็นเอกภาพ
จากข้อเท็จจริงด้านพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความ
แตกต่างกันมากทัง้ ทีอ่ าศัยในภูมภิ าคเดียวกันมีพรมแดนติดกัน และประกอบด้วยประเด็นอ่อนไหวเชิง
ประวัตศิ าสตร์ระหว่างกันบางประการ ซึง่ เป็นสิง่ ทีส่ วนทางกับวัตถุประสงค์กลุม่ ประชาคมอาเซียนทีม่ งุ่
ให้เกิดความร่วมมือกันใน “การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน” เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
สมาชิกเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนาและอารยธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมของอาเซียน เพือ่ ให้ประชาชนรับรูแ้ ละเข้าใจด้านประวัตศิ าสตร์ของภูมภิ าคทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว
ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับ “พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร” ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการให้การศึกษาและสือ่ สารวัฒนธรรม สามารถ
สร้างความเข้าใจอันดีในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศไทยกับวัฒนธรรมของชาติอื่นใน
อาเซียน หากชาวไทยและชาวอาเซียนได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในเชิง
สร้างสรรค์ ชาวไทยจะรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรม ส่วนชาวอาเซียนทีเ่ ข้าชมจะเกิดจุดเชือ่ มโยงความรู้
ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติไทยและรากเหง้าวัฒนธรรมอาเซียนทีเ่ ป็นหนึง่
เดียว ส่งผลให้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเกิดความสัมพันธ์อันดี เข้าใจและปฏิบัติต่อกันใน
เชิงประนีประนอมมากขึ้น
ปัญหาที่พบคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครถูกมองข้ามคุณค่าความส�ำคัญจากหน่วย
งานที่ก�ำกับดูแลและผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมี
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สัญญะสื่อถึงการเป็นเพียงที่เก็บของเก่าโบราณเท่านั้น และประกอบด้วยปัญหาอีกหลายด้านที่มีส่วน
สัมพันธ์กับจ�ำนวนผู้เข้าชมที่ลดลง ผู้วิจัยจึงได้จัดแบ่งรายละเอียดของปัญหาเป็นหมวดหมู่หลัก 3
หมวดดังนี้
1. ด้านรูปแบบ (Form) งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ
การศึกษาวิชาการ งานด้านบริการทางสังคมซึง่ ครอบคลุมถึงงานสาธารณูปโภค สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ทีส่ อดคล้องกับยุคสมัย เช่น ร้านอาหารเครือ่ งดืม่ ร้านจ�ำหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
และงานด้านการบริหารงานทั่วไป
2. ด้านขอบเขตเนื้อหาการจัดแสดง (Content) งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
เกีย่ วข้องกับงานเนือ้ หาประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม ส�ำหรับการจัดแสดงซึง่ เป็นประวัตศิ าสตร์กระแสหลัก
มีความจ�ำกัดเรื่องราวเฉพาะวัฒนธรรม และสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic) งานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหมายถึงมาตรฐาน
การจัดแสดงทัง้ หมด ครอบคลุมถึงด้านการออกแบบอาคารโดยรวม การออกแบบห้องจัดแสดงภายใน
การออกแบบครุภัณฑ์ และวิธีการด�ำเนินงานจัดแสดงวัตถุให้ห้องแสดง
หลายหน่วยงานได้พยายามร่วมน�ำเสนอสิง่ ทีเ่ ป็นคุณค่าให้แก่พพิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ผู้วิจัยจึงเกิดค�ำถามเกี่ยวกับระบบ “คุณค่า” และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครควรได้รับการสร้าง
เสริมในสิ่งที่เป็น “คุณค่า” อันเหมาะสมกับสังคมหลังนวยุคอย่างไรในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อศึกษาปรัชญาหลังนวยุค
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมอง
ผ่านปรัชญาหลังนวยุค
4. เพือ่ เสนอแนวทางและองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับรูปแบบพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและอาจเทียบเคียงกับพิพิธภัณฑสถานที่
มีความ สัมพันธ์กับเนื้อหางานวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ดังนี้

การวิจัยเป็นงานวิจัยทางปรัชญาที่เน้นคุณภาพ จึงเป็นการวิจัยข้อมูลร่วม โดยมีรายละเอียด

1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)
2) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
4) น�ำเสนอองค์ความรูใ้ หม่ (New Body of Knowledge) เกีย่ วกับการเสริมสร้างคุณค่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค
2. วิธีการเก็บข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
2) ข้อมูลทุติยภูมิ
3) น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมแล้วมาจัดล�ำดับให้มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างเป็นระบบแล้วท�ำการศึกษา 
วิเคราะห์ ตีความ สรุป และเรียบเรียงใหม่แบบพรรณนา
3. วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลเป็นการใช้ประเด็นปัญหาเป็นตัวตัง้ แล้วหาค�ำตอบจากข้อมูลทีเ่ รียบเรียงไว้
ประกอบค�ำวิจารณ์จากผู้วิจัย สังเคราะห์ และสรุปผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
วิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�ำให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการและสภาพปัญหาของพิพธิ ภัณฑสถานแห่ง
ชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ท�ำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางปรัชญาหลังนวยุค
3. ท� ำ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการจากแนวคิ ด ปรั ช ญาหลั ง นวยุ ค ในการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอื่น ๆ ให้เกิดความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการเสริมสร้าง “คุณค่า” นั้นจ�ำเป็นต้อง
ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ กล่าวคือ
1. การเสริมสร้างคุณค่าทางจริยศาสตร์ ด้วยการท�ำหน้าทีต่ ามกฎหมายก�ำหนดในฐานะทีเ่ ป็น
แหล่งนันทนาการ เป็นแหล่งปัญญาความรู้ เพือ่ สร้างพัฒนาการทีด่ ใี ห้แก่สงั คม และสามารถสร้างความ
สุขสงบให้แก่บุคคลทั้งในสังคมเป็นจ�ำนวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ เช่น ประชาคมอาเซียน สังคมโลก
2. การเสริมสร้างคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ ด้วยการท�ำให้บุคคลมองเห็นความงามตาม
ธรรมชาติ และความงามของศิลปกรรม ความแปลกตา หรือความน่าทึ่ง แม้กระทั่งความน่ากลัวของ
โบราณวัตถุ โบราณสถานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วยเหตุผลและจินตนาการ โดยเป็น
อิสระจากผล ประโยชน์ใด ๆ
ผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิดนักปรัชญาหลังนวยุคที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าด้าน
จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ โดยได้น�ำญาณวิทยาของปรัชญาหลังนวยุค คือ อรรถปริวรรตศาสตร์
ซึง่ เป็นการตีความทีใ่ ช้บริบทหลากหลายเข้ามาร่วมเป็นเครือ่ งมือ เพือ่ แสวงหาความหมายหรือสารัตถะ
ในโครงสร้างประโยคอย่างรอบคอบ โดยน�ำมาตีความหมาย “คุณค่า” ในเชิงจริยศาสตร์และ
สุนทรียศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับสังคมหลังนวยุค ซึง่ ได้เนือ้ หาส�ำคัญของคุณค่าทางจริยศาสตร์ คือ ความ
สุขทางกาย ปัญญาและจิตวิญญาณอันเกิดจากความสมานสามัคคี ลดการยึดมั่นถือมั่น สามารถหัน
หน้าเข้าหากันเพื่อสันติสุข ส่วนคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์สามารถตีความได้เนื้อหาส�ำคัญคือ องค์
ประกอบที่มีความงาม ความแปลกตา น่าทึ่ง โดยบุคคลที่เข้าไปสัมผัสแล้วเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตาม
สิ่งที่ก�ำลังสัมผัส
นอกจากนีย้ งั ได้นำ� มาผนวกกับการแก้ไขปัญหาทัง้ 3 ด้านของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ด้วยแนวคิดของนักปรัชญาหลังนวยุคดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ปัญหาด้านรูปแบบ (Form) คือ เกิดจากแนวทางการท�ำงานของระบบราชการที่เน้นความ
เป็นขั้นตอน ยึดถือความเป็นศูนย์กลางจนขาดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่สะสมมานานใน
หน่วยงาน ยึดติดกับเกียรติ ประเพณีความเป็นข้าราชการและสถานที่ราชการ จนขาดหัวใจและความ
รับผิดชอบในการให้บริการ ขาดความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ จึงไม่สามารถตอบสนองสังคมในเชิงรุก
ในงานด้านบริการศึกษาวิชาการและบริการสังคม ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวคิดนักปรัชญา  ฌาคส์ แดร์ริดาร์
(1976) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสด้วยแนวคิดการรื้อสร้าง (Deconstruction) และน�ำองค์ประกอบของ
การรื้อสร้าง 3 ค�ำ เพื่อใช้ประยุกต์กับแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้
1) “ค�ำคู่ตรงข้าม” ที่แดร์ริดา  (1976) เห็นว่าไม่มีจริง เนื่องจากความหลากเลื่อนของ
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ภาษาที่ไม่หยุดนิ่งท�ำให้ความหมายคลุมเครือ จึงไม่มีเส้นแบ่งขั้วตรงข้ามที่ชัดเจน ขั้วทั้งสองต้องผสม
ผสานกันเสมอ เช่น สีขาวและสีดำ� ซึง่ อันทีจ่ ริงในระหว่างช่องว่างระหว่างสีขาวและด�ำก็ยงั มีสขี าวหม่น
สีเทาอ่อน สีเทาแก่ ไล่เฉดสีไปเรื่อย ๆ ดังนั้นลักษณะของการปฏิบัติงานราชการที่เป็นคู่ตรงข้ามคือ
“การกระท�ำถูกตามระเบียบปฏิบัติ” กับ “การกระท�ำผิดจากระเบียบปฏิบัติ” ซึ่งเดิมได้มองเป็นคู่ตรง
ข้ามแบ่งแยกชัดเจน คือ “ถูก” และ “ผิด” โดยข้าราชการผู้ปฏิบัติงานมีอคติกับค�ำว่า  “ผิด” อย่าง
รุนแรง เนื่องจากหากการกระท�ำที่ผิดจากระเบียบที่เคยปฏิบัติทั่วไปแล้วจะยอมเพิกเฉยกับการแก้ไข
ปัญหาในหน่วยงาน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วปัจจัยหลักของปัญหาคือการขาดแคลนงบประมาณใน
การพัฒนาของหน่วยงาน ดังนั้นค�ำคู่ตรงข้ามจึงจ�ำเป็นต้องถูกรื้อถอน โดยชี้ให้เห็นถึงการไม่มีเส้นแบ่ง
ชัดเจนระหว่างถูกและผิด แต่เป็นสิ่งที่หลากเลื่อนผสมผสานกันโดยต้องพิจารณาที่เจตนารมณ์ของผู้
ปฏิบัติ จะท�ำให้ผู้ปฎิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ้นจากความเกรงกลัวสิ่งที่เรียก
ว่า“ผิด” และพร้อมเปิดพืน้ ทีค่ วามคิดสร้างสรรค์หาแนวทางแก้ไขและปฏิบตั งิ านอันจะน�ำไปสูก่ ารปลด
ปล่อยปัญหาให้หมดสิ้นไป
2) “สัญญะ” จากมายาคติของสัญญะที่ซุกซ่อนอยู่ภายในชนชั้นระหว่างข้าราชการและ
เอกชน การรื้อถอนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องดึงเอาสัญญะออกมาเพื่อท�ำความเข้าใจ กล่าวคือ ให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของหน่วยงานราชการที่เป็นเพียงองค์กรหนึ่งมีความเท่าเทียมกับองค์กร
เอกชนทั่วไป และไม่ได้มีความเป็นอภิสิทธิ์ชนใด ๆ ซึ่งเมื่อรื้อถอนสัญญะที่ถูกซุกซ่อนในเกียรติของ
ข้าราชการ พบว่าเกิดจากสมัยประวัตศิ าสตร์ทขี่ า้ ราชการมักเป็นผูม้ าจากเชือ้ พระวงศ์และข้าราชบริพาร
ชั้นผู้ใหญ่ เป็นต้น หากข้าราชการทั้งหลายเข้าใจความคิดที่ได้จากการรื้อสัญญะออกแล้ว จะเข้าใจถึง
ความเสมอภาคไม่แตกต่างระหว่างองค์กรเอกชนและราชการ และจะไม่ยึดติดกับเกียรติยศศักดิ์ศรี
ของข้าราชการซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนที่เต็มไปด้วยหัวใจของงานบริการที่
เป็นเลิศ ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน ช่วย
ให้เกิดการท�ำงานเชิงรุกมากขึ้น
3) “วจนศูนย์นิยม” เนื่องจากวิธีปฏิบัติงานของหน่วยราชการบ่งบอกถึงความเป็น
ศูนย์กลางซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ใช้วจนศูนย์นิยมในการสร้างฐานอ�ำนาจ
โดยการรวมศูนย์กลางที่ชัดเจน เนื่องจากแดร์ริดา  (1976) มีแนวคิดที่ปฏิเสธความเป็นศูนย์กลาง
เนือ่ งจากศูนย์กลางส�ำหรับเขาเป็นสิง่ ไม่ตายตัว ไม่หยุดนิง่ สามารถเปลีย่ นศูนย์กลางไปได้เรือ่ ย ๆ เมือ่
น�ำแนวคิดการรื้อสร้างในเรื่องของศูนย์กลางนี้มาปรับใช้กับระบบบริหารราชการ จะเห็นว่าศูนย์กลาง
คือ “หน้าที่” ฉะนั้น “หน้าที่” จึงไม่หยุดนิ่ง สามารถเปลี่ยนต�ำแหน่งไปได้เรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึง งานใน
หน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบปฎิบัตินั้นล้วนเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น ดังนั้นทุกคนล้วนเป็นศูนย์กลางของ
หน่วยงาน การเปิดความคิดเพื่อท�ำความเข้าใจใหม่เช่นนี้จะท�ำให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเกิด
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ความภาคภูมใิ จในความเป็นศูนย์กลางของตนและรูจ้ กั ส�ำนึกรับผิดชอบต่องานในหน้าทีข่ องตนเองอย่าง
แท้จริง
2. ปัญหาด้านขอบเขตเนือ้ หาการจัดแสดง กล่าวคือ เนือ้ หาภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
เป็นการกล่าวเฉพาะวัฒนธรรมบางกลุ่ม โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวส�ำหรับสังคมหลังนวยุค ซึ่งผู้
วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดนักปรัชญาหลังนวยุคเข้ากับแต่ละประเด็น โดยเริ่มจาก
1) เนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์กระแสหลัก
จากประเด็ น เนื้ อ หาที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พ ระนคร มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์กระแสหลัก ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของนักปรัชญาหลังนวยุคชาวฝรั่งเศส คือ ฌอง ฟรอง
ซัวร์ เลียวตาร์ด (Jean François Lyotard, 1924-1998) ผู้เปิดทางให้กับ “เรื่องเล่าเล็ก ๆ ” ซึ่ง
หมายถึง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ต�ำนานพื้นบ้าน ปรัมปราคติ ฯลฯ เป็นการเปิดพื้นที่ทางปัญญาให้แก่ผู้
ที่ไม่ต้องการถูกครอบง�ำด้วยกระแสความคิดหนึ่งเดียวหรือความคิดใดความคิดเดียวที่ผา่ นการรับรอง
ความชอบธรรมเพื่อใช้เป็นความรู้สากล หากแต่ยอมรับกระแสความคิดที่หลากหลายและหันมาทบท
วนเรื่องเล่าเล็ก ๆ ที่ถูกหลงลืมหรือเพิ่งค้นพบ
2) เนื้อหาที่สื่อความไปในทางการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน
เนื้อหาการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่สุ่มเสี่ยงในทางการ
สร้างความขัดแย้งกับประเทศเพือ่ นบ้าน การตระหนักถึงเรือ่ งเล่าหลักและน�ำเอาเรือ่ งเล่าเล็ก ๆ มาเพือ่
เรียนรูเ้ ป็นอีกทางเลือกหนึง่ จะท�ำให้คนไทยได้เห็นถึงอีกแง่มมุ หนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ กล่าวคือได้รจู้ กั
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจประเทศเพื่อนบ้านในมุมตรงข้าม ที่ต้องประสบชะตากรรมจากการตกเป็น
ประเทศราชของประเทศสยามหรือประเทศไทยและประเทศเจ้าอาณานิคมอื่น ๆ ซึ่งประเทศที่ตกเป็น
ประเทศราชเหล่านั้นต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและอิสรภาพ รวมถึงการถูกกดขี่ดูแคลน เช่น กัมพูชา 
ล้านนา และล้านช้าง (ลาว) เป็นต้น
ฉะนั้นการเปิดโอกาสให้กับเรื่องเล่าเล็ก ๆ คือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ปรัมปราคติ  
ค�ำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ ฯลฯ เพื่อน�ำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ ให้มุมมองที่
มุง่ สร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และทัศนคติทดี่ ตี อ่ กันและกันในประชาคมอาเซียนจึงน่าจะเป็นทาง
เลือกที่ดีส�ำหรับสังคม
3) เนื้อหาที่จ�ำกัดเรื่องราววัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม
แนวคิ ด เรื่ อ งเล่ า หลั ก ของนั ก ปรั ช ญาเลี ย วตาร์ ด (1979) ได้ เ ปิ ด ทางให้ กั บ
ประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่ และได้รบั การสนับสนุนด้วยแนวคิดจากนักปรัชญาอีกท่านหนึง่ คือ นักปรัชญา 
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1984) ในเรื่องวงศาวิทยา (Genealogy) ที่ได้น�ำเสนอแนวคิดที่เปิด
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พื้นที่ให้กับวัฒนธรรมที่ถูกมองข้ามคุณค่าไป เนื่องจากวิธีวงศาวิทยาให้ความส�ำคัญกับทุกสิ่ง เป็นการ
ศึกษาอุบตั กิ ารณ์ เหตุการณ์ชวั่ ขณะหนึง่ จุดเริม่ ต้นทีม่ หี ลายจุดและสรรพสิง่ ในประวัตศิ าสตร์ทถี่ กู มอง
ข้ามหรือหลงลืมไป จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญในการยกระดับบทบาทและคุณค่าของแต่ละวัฒนธรรมให้ได้
รับความเท่าเทียมกัน ไม่มีวัฒนธรรมใดที่สูงหรือต�่ำกว่า  กล่าวคือทุกวัฒนธรมต่างมีคุณค่าตามบริบท
ของตนเอง ทุกวัฒนธรรมต่างแสดงความเป็นมนุษยชาติในแง่มุมต่างกัน จึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน
เดียวในการตัดสินคุณค่าของความหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ได้
เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในสังคมไทย เช่น วัฒนธรรมวังหลวงและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จึงควรได้รับการบรรจุร่วมกันในเนื้อหาที่ใช้สื่อสารภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครไว้คู่ขนานกัน ไม่ควรละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื่องจากวัฒนธรรมที่ตา่ งกันย่อมมีส่วนสนับสนุนให้
เห็นภาพองค์รวมของวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ของประเทศ รวมถึงแต่ละวัฒนธรรมล้วนสนับสนุน
ความเจริญของประเทศทั้งสิ้น
3. ปัญหาด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic) ซึง่ โดยสรุปรวมแล้วปัญหาด้านสุนทรียภาพประกอบ
ด้วยการออกแบบอาคารโดยรวม มาตรฐานการออกแบบห้องจัดแสดงภายใน ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำหลักการ
ของคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ในปรัชญาหลังนวยุคผนวกกับแนวคิดของ ฌอง โบดริยาด์ (Jean
Baudrillard, 1929-2007) นักปรัชญาหลังนวยุค ซึ่งมีแนวคิดวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
สังคมหลังนวยุคซึง่ มองคุณค่าทางสุนทรียภาพระหว่าง “ ความเป็นเกินจริง” สูงส่งเทียบเท่ากับ “ แบบ
ในอุดมคติ ” ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกเก็บส่วนดีของ “ความเป็นเกินจริง” เพือ่ น�ำมาใช้ในการสร้างสุนทรียภาพ
ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร “ความเป็นเกินจริง” เกิดจากองค์ประกอบของค�ำหลายค�ำ
เช่น สัญญะ ภาพจ�ำลอง ความจริงเสมือน ซึ่งบูรณาการเข้ากับปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ดัง
สรุปต่อไปนี้
1) การออกแบบอาคารโดยรวม
หลักส�ำคัญของปัญหาด้านสุนทรียภาพในข้อแรกนี้ เป็นเรื่องของสภาพอาคารที่ไม่
รองรับไม่สมั พันธ์กบั ความเป็นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติทมี่ คี วามเป็นสาธารณะ และต้องการตอบสนอง
ประชาชน สังคม อันที่จริงสภาพอาคารมีเสน่ห์ในแง่ความเป็นโบราณสถาน หากแต่มีจุดด้อยในเรื่อง
การจัดแสดงและประโยชน์ใช้สอยที่ไม่เต็มที่ เนื่องมาจากความเป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่สร้างขึ้น
เพือ่ รองรับวัตถุประสงค์ของการใช้สอยเฉพาะของเจ้าของในอดีตเท่านัน้ พืน้ ทีใ่ ห้บริการจึงมักไม่สมั พันธ์
กับการรองรับเพือ่ เป็นพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เนือ่ งจากหน้าทีข่ องพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติในสังคม
มีมากมายหลายบทบาท จึงมีความจ�ำเป็นมากขึ้นที่สถานที่จัดแสดงจะประกอบด้วยอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกเพื่อการบริการศึกษาส�ำหรับผู้เข้าชม บุคคลทุกเพศวัย รวมถึงผู้ที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ และอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในการป้องกันรักษาสภาพวัตถุโบราณ เช่น เครื่องปรับอากาศ
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เครื่องดักฝุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่สอดรับกับผู้บริโภคในแง่ของโครงสร้างที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
เข้าถึงของบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงสภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่เหมาะสมต่อการ
จัดแสดงการจัดเก็บวัตถุโบราณ และไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการเข้าชมที่จะต้องใช้ระยะเวลาเต็มที่ เมื่อน�ำ
หลักของสังคมบริโภคในเรื่องของ “สัญญะ” และสภาวะล�ำ้ จริงเข้ามาปรับประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหา ผู้
วิจัยจึงมีตัวอย่างแนวคิดในการสร้างบรรยากาศอันแสดงถึงสัญญะของการ “ค้นหา” และ “ของหา
ยาก” การใช้สญ
ั ญะทีส่ อื่ ถึงความเป็น “ศูนย์กลางการสือ่ สารค้นคว้าประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรมแนวใหม่”
ทั้งนี้การออกแบบโดยรวมต้องลดอุปสรรคของการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของทุกกลุ่มบุคคล และลด
อุปสรรคการใช้เวลาเข้าชมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ด้วยการท�ำให้ผู้บริโภครู้สึก
เพลิดเพลินไปกับอากาศและบรรยากาศของความเป็นเกินจริงที่อยู่ตรงหน้า  ส่วนประการสุดท้ายคือ
การลดความเสียหายของวัตถุโบราณอันจะเกิดจากสภาวะบรรยากาศภายนอก
2) การออกแบบจัดแสดงภายใน เป็นเรื่องของการจัดแสดงที่ประกอบด้วย 1) ความ
สวยงาม 2) วัตถุ 3) เนื้อหาความรู้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของภาพจ�ำลองความจริงเสมือนเพื่อจะน�ำไปสู่
ความเป็นเกินจริง ในการเข้ามาปรับประยุกต์กับการแก้ไขปัญหา โดยสรุปดังนี้
2.1  “ภาพจ�ำลอง” ซึง่ เกิดจากภาพจินตนาการหลอมรวมกับความจริงและกลายเป็น
ความจริงได้ในตัวเอง น�ำแนวคิดภาพจ�ำลองมาใช้กับระบบที่ตอบสนองต่อประสาทสัมผัสพื้นฐาน คือ
รูป เสียง สัมผัส เพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจต่อผู้เข้าชมทุกกลุ่มทุกระดับ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ประเทศ และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ กล่าวคือ
(1) ขัน้ ตอนของ “รูป” มีลกั ษณะเป็นภาพยนตร์เคลือ่ นไหวหรือภาพเสมือนจริง
(2) ขั้นตอนของ “เสียง” ด้วยการบรรยายประกอบการน�ำชม เทปบันทึก บท
บรรยายใต้ภาพ ซึ่งควรใช้ภาษาน�้ำเสียงการสื่อสารให้เข้าถึงบุคคลทุกกลุ่ม และถอดแปลหลายภาษา
เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลต่างชาติต่างภาษาโดยเฉพาะภาษาในกลุ่มอาเซียน
(3) ขั้นตอนของ“สัมผัส”ด้วยการใช้ภาพจ�ำลองที่เลียนแบบเพื่อเปิดโอกาสให้
ได้สัมผัสเรียนรู้เพื่อกระตุ้นจินตภาพอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมทั่วไป
ทั้ง 3 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ หมายรวมถึง การสร้างสาธารณูปโภคสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่สามารถรองรับกลุ่มบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น คนชรา ผู้พิการทางสายตา และ
ผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน เป็นต้น
2.2 “ความจริงเสมือน” หรือสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์ที่สร้างประสบการณ์ที่แม้ไม่ได้
วางบนฐานความเป็นจริงสามารถท�ำให้ผู้คนหลงใหลด้วยการสร้างเสน่ห์เย้ายวนด้วยสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในรูปแบบเสมือนจริง เช่น เว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์
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เพื่อการประชาสัมพันธ์และอ�ำนวยความสะดวกก่อนเข้าชม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าชม
สมาชิกและภัณฑารักษ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ดว้ ยข้อมูลและภาพทีส่ วยงาม ชวนให้เกิดจินตนาการ
ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้สนใจตัดสินใจเข้าชมได้มากขึ้น รวมทั้งการสร้างตัวแทนการสื่อสารระหว่าง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและผู้บริโภคในรูปแบบเสมือนจริง เช่น การ์ตูนรูปทูต ยุวทูต การ
สื่อสารที่เป็นแนวระนาบสองทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีเนื้อหาเป็นรหัสเพื่อตอบสนองแลก
เปลีย่ นระหว่างกันเช่นนีเ้ ป็นการสร้างการมีสว่ นร่วมของผูเ้ ข้าชมได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีค้ วามเสมือนจริงนี้
ต้องสามารถรองรับการเข้าถึงของผูท้ ตี่ อ้ งการการดูแลเป็นพิเศษเพือ่ สร้างความเท่าเทียมในการบริโภค
2.3 “เนื้อหาความรู้” ที่สื่อผ่านการจัดแสดงภายใน ได้น�ำความหมายคุณค่าทาง
จริยศาสตร์ซงึ่ ได้รบั การตีความให้เหมาะสมกับความต้องการในสังคมหลังนวยุคซึง่ มีใจความส�ำคัญคือ
ความสุขทางกาย ปัญญาและจิตวิญญาณอันเกิดจากความสมานสามัคคี ลดการยึดมั่นถือมั่น สามารถ
หันหน้าเข้าหากันเพื่อสันติสุข
2.3.1 กรณีความสุขทางกาย จะมีคุณค่าต่อเมื่อได้รับความร่วมมือร่วมใจที่จะ
ช่วยท�ำให้โลกทีอ่ ยูอ่ าศัยมีปญ
ั หาทางกายภาพลดน้อยลงจนอยูใ่ นสภาพทีป่ กติดี เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นทางกายอันจะส่งผลต่อเนื่องถึงจิตใจ เนื่องจากสังคมหลังนวยุคซึ่งเป็นสังคมแห่ง
การบริโภคเกินพอดีจึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติหลายประการ เนื้อหาความรู้จึงควรมีส่วน
ช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีงามถูกต้อง และสื่อความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แก้ไขปัญหาพลังงาน
ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับความสอดคล้องกับธรรมชาติ และปรัชญาไทยร่วมสมัยในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมลดผลกระทบและด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอัน
เป็นวิถแี ห่งความยัง่ ยืน ซึง่ ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สงั คมส่วนรวม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
รวมเป็นประชาคมอาเซียน ในหัวข้อเสาหลักเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ที่กล่าว
ถึ ง ความต้ อ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2.3.2 กรณีความสุขทางปัญญาและจิตวิญญาณ สามารถเสริมสร้างคุณค่าโดย
การจัดแสดงโบราณวัตถุและการตีความเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ หลีกเลี่ยงการกล่าวถึง
ประวัติศาสตร์การศึกสงคราม หากแต่บอกเล่าเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ เฟ้นหาลักษณะร่วมที่มีเหมือน
กันในภูมิภาคอาเซียนหากแต่ได้รับการพัฒนาที่ต่างกันตามกาลเวลา  เช่น รากเหง้าชาติพันธุ์ ศาสนา 
การแต่งกาย ทีอ่ ยูอ่ าศัย ภาษาพูดและเขียน เป็นต้น โดยเฉพาะลัทธิความเชือ่ ในการนับถือผีสางเทวดา 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเหมือนกันตั้งแต่อดีตกาล จวบจนปัจจุบันก็สามารถเห็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ชัดเจน
ในทุกประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การจัดแสดงและตีความเนื้อหาเช่นนี้เท่ากับเป็นการยอมรับ
ความเป็น “พหุวัฒนธรรม” ที่แม้หลากหลายแตกต่าง หากแต่สามารถค้นหา  “เอกภาพ” อันเป็น     
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ชาติชายวงศ์ ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

อัตลักษณ์เดียวกันของอาเซียนได้ ตอบสนองจุดมุ่งหมายของอาเซียนในเรื่องความร่วมมือทางด้าน
วัฒนธรรมและสังคมที่ต้องการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะน�ำไปสู่สันติภาพในภูมิภาค

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างคุณค่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านรูปแบบ ด้านขอบเขตเนื้อหาจัดแสดง และด้านสุนทรียภาพ
บนพืน้ ฐานของปรัชญาหลังนวยุค ผนวกรวมกับการเสริมสร้างคุณค่าสุนทรียศาสตร์ซงึ่ ได้รบั การตีความ
ด้วยอรรถปริวรรตศาสตร์ในปรัชญาหลังนวยุค ร่วมด้วยแนวคิดหลักของปรัชญาหลังนวยุค ประการ
แรกเป็นวิธกี ารค้นพบความรูน้ อกช่องตาข่ายทีม่ คี ณ
ุ ค่าส�ำหรับยุคสมัย ประการสุดท้ายเป็นแนวคิดหลัก
ในการย้อนทบทวนทัง้ หมดและเลือกเก็บส่วนดีงามมาใช้ ทัง้ สองประการดังกล่าวน�ำไปสูเ่ นือ้ หาปรัชญา
หัวข้อ การรื้อสร้าง เรื่องเล่าหลัก วงศาวิทยา และ ความเป็นเกินจริง ประกอบกับการเสริมสร้างคุณค่า
ทางจริยศาสตร์ในปรัชญาหลังนวยุคในด้านความสุขทางกาย ปัญญาและจิตวิญญาณ โดยการแสวงหา
ลักษณะร่วมจุดร่วมของประชาคมอาเซียน เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของอาเซียนในเรื่องความร่วม
มือสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เพื่อให้ได้เอกภาพในความแตกต่างหลากหลาย และความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และจะส่งผลถึงความเป็นภูมิภาคที่เป็นอารยะ

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ผลการวิจยั เรือ่ ง “การเสริมสร้างคุณค่าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค” ท�ำให้สามารถสรุปผลการวิจยั เพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับการปรับปรุง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครให้สอดคล้องกับสังคมหลังนวยุค และคู่ขนานกับวัตถุประสงค์การ
รวมตัวเป็นประชาคมหนึ่งเดียวของอาเซียน อันจะน�ำไปสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครที่มีคุณค่า
แห่งยุคสมัยสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
ผู้วิจัยสามารถขยายผลที่ได้เป็นองค์ความรู้คือ โมเดล CPUSIM ซึ่งท�ำให้เกิดแบบแผนการ
พัฒนาในทิศทางที่สอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งประชาคมอาเซียน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาหลังนวยุคที่สามารถสร้าง
คุณค่าต่อสังคมไทยและประชาคมอาเซียน ตามแผนภูมิโมเดล ดังนี้
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Civilization
Peace & Happiness
Unity
Identical Characteristic
Scientific
Approach

Postmodern Philosophy

Religious
Value

แผนภูมิ 5.2 โมเดลองค์ความรู้
ตารางแผนภูมิประกอบด้วยความหมายดังต่อไปนี้
C (Civilization) หมายถึง ความมีอารยะ ประเสริฐ เจริญ ท�ำให้คนเป็นอารยชน คือ คน
ดีประเสริฐ และส่งผลเป็นอารยประเทศ คือ ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยขนบธรรมเนียม อันดี
งาม
P (Peace & Happiness) หมายถึง สันติสุขและความสงบสุขภายในภูมิภาคอาเซียน
U (Unity) หมายถึง เอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ขจัดความขัดแย้งและสร้าง
ดุลยภาพของส่วนหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มารวมกัน คือ นานาประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน
S (Spirit) หมายถึง จิตวิญญาณ การร่วมแรงร่วมใจยอมรับ เข้าใจและพร้อมมุ่งมั่นสู่
วัตถุประสงค์ส�ำคัญในการผนึกก�ำลังสามัคคีเพื่อสร้างประชาคมที่เป็นหนึ่งเดียว
I (Identical Characteristic) หมายถึง ลักษณะร่วม จุดร่วม ลักษณะเฉพาะของความเป็น
อาเซียนที่มีความเหมือนเป็นหนึ่งเดียวหรือมีวัฒนธรรมหนึ่งเดียวร่วมกัน
M (Multiculture) หมายถึง พหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกัน ดังเช่น ความหลากเชื้อ
ชาติเผ่าพันธุแ์ ละวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนทีม่ วี ถิ กี ารด�ำรงชีวติ ทัศนคติ
ที่แตกต่างกัน
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ชาติชายวงศ์ ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผู้วิจัยหวังว่า ผลการวิจัยในเรื่องการเสริมสร้างคุณค่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครั้งนี้
จะมีผลผลักดันให้สงั คมประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ใน
ั นธรรมชาติไทย ตลอดถึงในฐานะทีม่ ศี กั ยภาพในการ
การเป็นแหล่งศึกษาและสือ่ สารประวัตศิ าสตร์วฒ
เป็นแหล่งศึกษาและสื่อสาร “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อสร้างอารยะภูมิภาค” ที่เต็มไปด้วยสันติสุข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดได้ด้วยการบูรณาการแนวคิดปรัชญาหลังนวยุค
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้วิจัยคาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำผลวิจัยนี้มาใช้เป็นแนวทางพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตลอดจนถึงสังคมโลกต่อไป รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
อื่น ๆ ซึ่งด�ำเนินงานโดยหน่วยงานกรมศิลปากรต่อไป เนื่องจากในประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานทั่วไป
มีความเป็นเฉพาะทางคือถูกจัดแบ่งเป็นหลายประเภทและด�ำเนินงานรับผิดชอบโดยหน่วยงานที่แตก
ต่างกัน เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าต่อไปในอนาคต ควรมีงานวิจยั เกีย่ วกับพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติ ซึง่ มีความเป็นประเภทสาขาเฉพาะทางทีแ่ ตกต่างออกไปจากพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึง่
มีความเป็นเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์และโบราณคดี เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแต่ละประเภทสาขา
ย่อมได้รบั ความคาดหวัง และมีปจั จัยในการสนองตอบประชาชนและสังคมแตกต่างกันในบางประเด็น
ส�ำคัญ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลงานวิจยั ฉบับนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม สามารถเป็นแนวทาง
ให้เกิดการประยุกต์ใช้ในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับชั้น หรือเกิดการน�ำแนวคิดประยุกต์ใช้กับส่วนอื่น ๆ ใน
สังคม เพื่อให้เกิดทิศทางชัดเจนในการพัฒนาต่อไป เช่น แนวคิดการสื่อสารของการสื่อสารมวลชน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการต่าง ๆ เป็นต้น
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: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
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