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บทคัดย่อ

 งานวจัิยเร่ืองการเสริมสร้างคณุค่าพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตพิระนครในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 

มองผ่านปรัชญาหลังนวยุค :การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อศึกษาปรัชญาหลังนวยุค 3) เพื่อ

ศึกษาวิเคราะห์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค 

4) เพื่อเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซยีนมองผ่านปรชัญาหลงันวยคุ งานวจัิยน้ีเป็นการวจัิยเชงิคณุภาพแบบวจัิยเอกสารจากแหล่ง

ข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการวิจัยพบว่า :

 1.  พิพธิภัณฑสถานแห่งชาตพิระนครในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนพบปัญหา 3 ด้านได้แก่ 1) ด้าน

รูปแบบ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานด้านบริการการศึกษาวิชาการ งานด้านบริการสังคมซึ่งครอบคลุมถึงงาน

สาธารณปูโภค สิง่อ�านวยความสะดวกทีส่อดคล้องกับยคุสมยั และด้านการบรหิารงานทัว่ไป 2) ด้านขอบเขต

เน้ือหาการจัดแสดง ซึ่งเก่ียวข้องกับงานเน้ือหาประวัติศาสตร์กระแสหลัก เน้ือหาที่สร้างความขัดแย้งกับ

ประเทศเพือ่นบ้าน และการจดัแสดงวฒันธรรมทีถู่กจ�ากัดเรือ่งราวเฉพาะกลุม่วฒันธรรม 3) ด้านสนุทรยีภาพ 
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ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการจัดแสดงทั้งหมดครอบคลุมถึงการออกแบบอาคารโดยรวมและการออกแบบห้อง

จัดแสดงภายใน การออกแบบครุภัณฑ์ และวิธีการด�าเนินการจัดแสดงวัตถุให้ห้องจัดแสดง

 2. ปรชัญาหลงันวยคุอยูบ่นพืน้ฐานของแนวคดิพหุนิยม ซึง่ตระหนักในเสรีภาพความเท่าเทยีมกัน 

และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 3.  แนวคิดปรัชญาหลังนวยุคสามารถน�ามาบูรณาการหาค�าตอบเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาของ

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิโดยแยกเป็น 3 ส่วนคอื ส่วนที ่1 คอืด้านรูปแบบ ซึง่แก้ไขด้วยแนวคดิการรือ้สร้าง

ทัศนคติและระบบการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการให้บริการการศึกษาและการให้บริการสังคมที่

เป็นเลศิตามมา ส่วนที ่2 คอืด้านขอบเขตเน้ือหาการจัดแสดงภายในทีผู้่วจัิยยกแนวคดิการไม่ละเลยมองข้าม

ความส�าคัญของความรู้นอกเครือข่ายระบบ ด้วยการพิจารณาแนวคิดเรื่องเล่าหลักและวงศาวิทยาที่ว่าด้วย

ความหลากวัฒนธรรมที่คู่ขนานกันในทุกยุคสมัยของสังคม และส่วนที่ 3 คือด้านสุนทรียภาพ ที่มายาคติมี

อทิธิพลอย่างสงูต่อสงัคมหลงันวยคุ ซึง่ผู้วจัิยได้พจิารณาส่วนดคีอืแนวคดิความเป็นเกินจรงิมาปรบัใช้ ซึง่การ

แก้ไขปัญหาทัง้ 3 ส่วนน้ีอยูบ่นพืน้ฐานของการเสรมิสร้างคณุค่าด้านจริยศาสตร์และสนุทรยีศาสตร์ โดยผ่าน

การตีความด้วยหลกัอรรถปรวิรรตในปรชัญาหลงันวยคุ เพือ่ความเหมาะสมสอดคล้องในการเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน

 4. แนวทาง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครใน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค คือ รูปแบบ “ CPUSIM ” ที่สามารถเป็นแบบแผน

การปรับปรงุแก้ไขและพฒันาพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนมองผ่านปรัชญา

หลังนวยุคซึ่งมาจากค�าว่า

 	 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

 อนึง่รูปแบบองค์ความรู้ใหม่ดงักล่าวข้างต้นสามารถน�ามาบรูณาการใช้กับงานสาขาอืน่ ๆ  เช่น การ 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ พัฒนาแนวคิดการสื่อสาร และการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมศึกษา 

ค�าส�าคัญ : 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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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

	 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

	 เมือ่สงัคมก�ำลงัเปลีย่นผ่ำนเข้ำสูย่คุนวตักรรมเทคโนโลยสีือ่สำรสำรสนเทศ	ทีเ่ข้ำมำแทนสงัคม

ยุคอุตสำหกรรม	 ในที่นี้ผู้วิจัยเรียกวำ่	 “	 สังคมหลังสมัยใหม่หรือสังคมหลังนวยุค	 ”	 (Postmodern	

Society)	 หมำยถึงโลกกลำยเป็นสังคมเดียวของชนหลำยชำติซ่ึงมีกำรรวมตัวกัน	 เพื่อวัตถุประสงค์

ต่ำง	ๆ	ร่วมกันไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรเมือง	ควำมมั่นคง	เศรษฐกิจ	และสังคมวัฒนธรรม	ตัวอย่ำง

ประเด็นที่นำ่สนใจใน	พ.ศ.	2558	นี้	คือ	กรณีประเทศไทยเขำ้ร่วมเป็นหนึ่งใน	“ประชำคมอำเซียน”	

หรือ	สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้(Association	of	South	East	Asian	Nations:	

ASEAN)	 ประกอบด้วยประเทศสมำชิกทั้งหมด	 10	 ประเทศ	 ได้แก่	 ไทย	 มำเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	

อินโดนีเซีย	สิงคโปร	์บรูไน	ลำว	กัมพูชำ	เวียดนำม	และเมียนมำ	ซึ่ง	“ประชำคมอำเซียน”	ประกอบ

ด้วย	3	เสำหลักของประชำคม	ดังต่อไปนี้	1)	ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน	(APSC)	

2)	ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(AEC)	3)	ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน	(ASCC)

โดยเฉพำะเสำหลกัของประชำคมด้ำนสงัคมและวัฒนธรรมอำเซียนทีผู้่วจัิยเหน็ว่ำเป็นพืน้ฐำน

ส�ำคัญในกำรรวมตัวเพือ่เป็นประชำคม	ทีส่ำมำรถสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเพือ่กำรอยูร่่วมกนัเป็นเอกภำพ	

จำกข้อเท็จจริงด้ำนพื้นฐำนสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน	 มีควำม

แตกต่ำงกนัมำกทัง้ทีอ่ำศัยในภูมภิำคเดียวกันมพีรมแดนติดกนั	และประกอบด้วยประเด็นอ่อนไหวเชิง

ประวติัศำสตร์ระหว่ำงกนับำงประกำร	ซึง่เป็นสิง่ทีส่วนทำงกบัวตัถปุระสงค์กลุม่ประชำคมอำเซยีนทีมุ่ง่

ให้เกิดควำมร่วมมือกันใน	 “กำรสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน”	 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ

สมำชิกเกี่ยวกับวัฒนธรรม	 ประวัติศำสตร์	 ศำสนำและอำรยธรรม	 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์มรดกทำง

วฒันธรรมของอำเซียน	เพ่ือให้ประชำชนรบัรูแ้ละเข้ำใจด้ำนประวติัศำสตร์ของภูมภิำคทีเ่ป็นหน่ึงเดียว	

ผูวิ้จัยจงึต้ังข้อสงัเกตเก่ียวกับ	“พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตพิระนคร”	ภำยใต้กำรก�ำกบัดูแลของ

ส�ำนักพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ	กรมศิลปำกร	กระทรวงวัฒนธรรม	จัดเป็นแหล่งสะสมองค์ควำมรู้ทำง

วัฒนธรรม	แหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมทีม่ศัีกยภำพในกำรให้กำรศึกษำและสือ่สำรวฒันธรรม	สำมำรถ

สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของประเทศไทยกับวัฒนธรรมของชำติอ่ืนใน

อำเซียน	 หำกชำวไทยและชำวอำเซียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจในประวัติศำสตร์วัฒนธรรมในเชิง

สร้ำงสรรค์	ชำวไทยจะรูส้กึภำคภูมใิจในวฒันธรรม	ส่วนชำวอำเซียนทีเ่ข้ำชมจะเกดิจดุเช่ือมโยงควำมรู้

ควำมเข้ำใจทำงด้ำนวฒันธรรมควำมเป็นมำของชนชำติไทยและรำกเหง้ำวัฒนธรรมอำเซียนทีเ่ป็นหนึง่

เดียว	 ส่งผลให้ประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียนเกิดควำมสัมพันธ์อันดี	 เข้ำใจและปฏิบัติต่อกันใน	

เชิงประนีประนอมมำกขึ้น

	 ปัญหำที่พบคือ	 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครถูกมองข้ำมคุณค่ำควำมส�ำคัญจำกหน่วย

งำนที่ก�ำกับดูแลและผู้เข้ำชมทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครมี
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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

สัญญะสื่อถึงกำรเป็นเพียงที่เก็บของเกำ่โบรำณเทำ่นั้น	และประกอบด้วยปัญหำอีกหลำยดำ้นที่มีส่วน

สัมพันธ์กับจ�ำนวนผู้เข้ำชมที่ลดลง	 ผู้วิจัยจึงได้จัดแบ่งรำยละเอียดของปัญหำเป็นหมวดหมู่หลัก	 3	

หมวดดังนี้

	 1.	 ดำ้นรูปแบบ	(Form)	งำนพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครเกี่ยวข้องกับงำนดำ้นบริกำร

กำรศึกษำวิชำกำร	งำนด้ำนบรกิำรทำงสงัคมซ่ึงครอบคลมุถงึงำนสำธำรณูปโภค	สิง่อ�ำนวยควำมสะดวก

ทีส่อดคล้องกบัยคุสมยั	เช่น	ร้ำนอำหำรเครือ่งด่ืม	ร้ำนจ�ำหน่ำยสนิค้ำทีร่ะลกึ	งำนประชำสมัพนัธ์	เป็นต้น	

และงำนด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป

	 2.	 ด้ำนขอบเขตเนื้อหำกำรจัดแสดง	 (Content)	 งำนพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร

เกีย่วข้องกบังำนเนือ้หำประวัติศำสตร์วฒันธรรม	ส�ำหรบักำรจดัแสดงซ่ึงเป็นประวติัศำสตร์กระแสหลกั	

มีควำมจ�ำกัดเรื่องรำวเฉพำะวัฒนธรรม	และสรำ้งควำมขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบำ้น

	 3.	 ด้ำนสุนทรียภำพ	 (Aesthetic)	 งำนพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครหมำยถึงมำตรฐำน

กำรจดัแสดงทัง้หมด	ครอบคลมุถงึด้ำนกำรออกแบบอำคำรโดยรวม	กำรออกแบบห้องจัดแสดงภำยใน

กำรออกแบบครุภัณฑ์	และวิธีกำรด�ำเนินงำนจัดแสดงวัตถุให้ห้องแสดง

	 หลำยหน่วยงำนได้พยำยำมร่วมน�ำเสนอสิง่ทีเ่ป็นคุณค่ำให้แก่พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	

ผู้วิจัยจึงเกิดค�ำถำมเกี่ยวกับระบบ	“คุณค่ำ”	และพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติพระนครควรได้รับกำรสร้ำง

เสริมในสิ่งท่ีเป็น	 “คุณค่ำ”	 อันเหมำะสมกับสังคมหลังนวยุคอย่ำงไรในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสังคมไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

	 2.	 เพื่อศึกษำปรัชญำหลังนวยุค

	 3.	 เพื่อศึกษำวิเครำะห์พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนมอง

ผำ่นปรัชญำหลังนวยุค

	 4.	 เพือ่เสนอแนวทำงและองค์ควำมรูใ้หม่เกีย่วกบัรปูแบบพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร

ในกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนมองผำ่นปรัชญำหลังนวยุค

ขอบเขตกำรวิจัย

	 	 ศึกษำเฉพำะพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครและอำจเทียบเคียงกับพิพิธภัณฑสถำนที่

มีควำม	สัมพันธ์กับเนื้อหำงำนวิจัย
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 การเสริมสร้างคุณค่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค  

: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 กำรวิจัยเป็นงำนวิจัยทำงปรัชญำที่เน้นคุณภำพ	 จึงเป็นกำรวิจัยข้อมูลร่วม	 โดยมีรำยละเอียด

ดังนี้

	 1.	 รูปแบบกำรวิจัย	เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพโดย

	 	 1)		ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำรจำกแหล่งข้อมูลปฐมภูม	ิ(Primary	Source)	

	 	 2)	ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำรจำกแหล่งข้อมูลทุติยภูม	ิ(Secondary	Source)	

	 	 3)	 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก	(In-dept	Interview)

	 	 4)		น�ำเสนอองค์ควำมรูใ้หม่	(New	Body	of	Knowledge)	เกีย่วกบักำรเสรมิสร้ำงคุณค่ำ

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนมองผำ่นปรัชญำหลังนวยุค	

	 2.	 วิธีกำรเก็บข้อมูล

	 	 1)	 ข้อมูลปฐมภูมิ	

	 	 2)	 ข้อมูลทุติยภูมิ	

	 	 3)	 น�ำข้อมลูทีร่วบรวมแล้วมำจัดล�ำดับให้มคีวำมสมัพนัธ์กนัอย่ำงเป็นระบบแล้วท�ำกำรศึกษำ	

วิเครำะห์	ตีควำม	สรุป	และเรียบเรียงใหม่แบบพรรณนำ

	 3.	 วธิวีเิครำะห์ข้อมลูเป็นกำรใช้ประเด็นปัญหำเป็นตัวต้ังแล้วหำค�ำตอบจำกข้อมลูทีเ่รยีบเรยีงไว้

ประกอบค�ำวิจำรณ์จำกผู้วิจัย	 สังเครำะห์	 และสรุปผล	 เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

วิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	 ท�ำให้เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัพฒันำกำรและสภำพปัญหำของพพิธิภัณฑสถำนแห่ง

ชำติพระนครในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

	 2.	 ท�ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงปรัชญำหลังนวยุค

	 3.	 ท�ำให้เกิดกำรบูรณำกำรจำกแนวคิดปรัชญำหลังนวยุค	 ในกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำ

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	 และสำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงพัฒนำพิพิธภัณฑสถำน

แห่งชำติอื่น	ๆ	ให้เกิดควำมเหมำะสม	และเป็นประโยชน์ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

	 4.	 ท�ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่เก่ียวกับรูปแบบพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียนมองผำ่นปรัชญำหลังนวยุค
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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

ผลกำรวิจัย

	 จำกกำรศึกษำวิจัย	 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ถึงแนวทำงกำรเสริมสร้ำง	 “คุณค่ำ”	 น้ันจ�ำเป็นต้อง

ประกอบด้วย	2	แนวทำง	ได้แก	่จริยศำสตร์และสุนทรียศำสตร์	กล่ำวคือ

	 1.	 กำรเสรมิสร้ำงคุณค่ำทำงจรยิศำสตร์	ด้วยกำรท�ำหน้ำทีต่ำมกฎหมำยก�ำหนดในฐำนะทีเ่ป็น

แหล่งนนัทนำกำร	เป็นแหล่งปัญญำควำมรู้	เพือ่สร้ำงพฒันำกำรทีดี่ให้แก่สงัคม	และสำมำรถสร้ำงควำม

สุขสงบให้แก่บุคคลทั้งในสังคมเป็นจ�ำนวนมำกหรือเป็นส่วนใหญ	่เช่น	ประชำคมอำเซียน	สังคมโลก

	 2.	 กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์	 ด้วยกำรท�ำให้บุคคลมองเห็นควำมงำมตำม

ธรรมชำติ	และควำมงำมของศิลปกรรม	ควำมแปลกตำ	หรือควำมน่ำทึ่ง	แม้กระทั่งควำมน่ำกลัวของ

โบรำณวัตถุ	 โบรำณสถำนในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครด้วยเหตุผลและจินตนำกำร	 โดยเป็น

อิสระจำกผล	ประโยชน์ใด	ๆ

	 ผู้วิจัยได้บูรณำกำรแนวคิดนักปรัชญำหลังนวยุคที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำด้ำน

จริยศำสตร์และสุนทรียศำสตร์	โดยได้น�ำญำณวิทยำของปรัชญำหลังนวยุค	คือ	อรรถปริวรรตศำสตร	์

ซึง่เป็นกำรตีควำมทีใ่ช้บรบิทหลำกหลำยเข้ำมำร่วมเป็นเครือ่งมอื	เพือ่แสวงหำควำมหมำยหรอืสำรตัถะ

ในโครงสร้ำงประโยคอย่ำงรอบคอบ	 โดยน�ำมำตีควำมหมำย	 “คุณค่ำ”	 ในเชิงจริยศำสตร์และ

สนุทรยีศำสตร์ทีส่อดคล้องกับสงัคมหลงันวยุค	ซึง่ได้เนือ้หำส�ำคัญของคุณค่ำทำงจรยิศำสตร์	คอื	ควำม

สุขทำงกำย	 ปัญญำและจิตวิญญำณอันเกิดจำกควำมสมำนสำมัคคี	 ลดกำรยึดมั่นถือมั่น	 สำมำรถหัน

หน้ำเข้ำหำกันเพื่อสันติสุข	 ส่วนคุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์สำมำรถตีควำมได้เนื้อหำส�ำคัญคือ	 องค์

ประกอบที่มีควำมงำม	ควำมแปลกตำ	น่ำทึ่ง	โดยบุคคลที่เขำ้ไปสัมผัสแล้วเกิดอำรมณ์ร่วมคล้อยตำม

สิ่งที่ก�ำลังสัมผัส

	 นอกจำกนียั้งได้น�ำมำผนวกกบักำรแก้ไขปัญหำทัง้	3	ด้ำนของพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตพิระนคร	

ด้วยแนวคิดของนักปรัชญำหลังนวยุคดังรำยละเอียดต่อไปนี้

	 1.	ปัญหำด้ำนรูปแบบ	(Form)	คือ	เกิดจำกแนวทำงกำรท�ำงำนของระบบรำชกำรที่เน้นควำม

เป็นขั้นตอน	 ยึดถือควำมเป็นศูนย์กลำงจนขำดควำมกระตือรือร้นในกำรแก้ปัญหำที่สะสมมำนำนใน

หน่วยงำน	ยึดติดกับเกียรติ	ประเพณีควำมเป็นข้ำรำชกำรและสถำนที่รำชกำร	จนขำดหัวใจและควำม

รบัผิดชอบในกำรให้บรกิำร	ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์นอกกรอบ	จงึไม่สำมำรถตอบสนองสงัคมในเชิงรกุ

ในงำนด้ำนบริกำรศึกษำวิชำกำรและบริกำรสังคม	 ผู้วิจัยจึงได้น�ำแนวคิดนักปรัชญำ	 ฌำคส์	 แดร์ริดำร	์

(1976)	นักปรัชญำชำวฝรั่งเศสด้วยแนวคิดกำรรื้อสร้ำง	(Deconstruction)	และน�ำองค์ประกอบของ

กำรรื้อสร้ำง	3	ค�ำ	เพื่อใช้ประยุกต์กับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ	ดังต่อไปนี้

	 	 1)	 “ค�ำคู่ตรงข้ำม”	 ที่แดร์ริดำ	 (1976)	 เห็นวำ่ไม่มีจริง	 เนื่องจำกควำมหลำกเลื่อนของ
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ภำษำที่ไม่หยุดนิ่งท�ำให้ควำมหมำยคลุมเครือ	จึงไม่มีเส้นแบ่งขั้วตรงขำ้มที่ชัดเจน	ขั้วทั้งสองต้องผสม

ผสำนกนัเสมอ	เช่น	สขีำวและสดี�ำ	ซึง่อันท่ีจรงิในระหว่ำงช่องว่ำงระหว่ำงสขีำวและด�ำกย็งัมสีขีำวหม่น	

สีเทำอ่อน	สีเทำแก่	 ไล่เฉดสีไปเรื่อย	ๆ	ดังนั้นลักษณะของกำรปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นคู่ตรงขำ้มคือ	

“กำรกระท�ำถูกตำมระเบียบปฏิบัติ”	กับ	“กำรกระท�ำผิดจำกระเบียบปฏิบัติ”	ซึ่งเดิมได้มองเป็นคู่ตรง

ข้ำมแบ่งแยกชัดเจน	คือ	“ถูก”	และ	“ผิด”	โดยข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติงำนมีอคติกับค�ำวำ่	“ผิด”	อย่ำง

รุนแรง	 เนื่องจำกหำกกำรกระท�ำที่ผิดจำกระเบียบที่เคยปฏิบัติทั่วไปแล้วจะยอมเพิกเฉยกับกำรแก้ไข

ปัญหำในหน่วยงำน	ซึ่งเมื่อวิเครำะห์ปัญหำแล้วปัจจัยหลักของปัญหำคือกำรขำดแคลนงบประมำณใน

กำรพัฒนำของหน่วยงำน	ดงันั้นค�ำคู่ตรงข้ำมจึงจ�ำเป็นต้องถูกรื้อถอน	โดยชี้ให้เห็นถึงกำรไม่มีเส้นแบ่ง

ชัดเจนระหวำ่งถูกและผิด	แต่เป็นสิ่งที่หลำกเลื่อนผสมผสำนกันโดยต้องพิจำรณำที่เจตนำรมณ์ของผู้

ปฏิบัติ	 จะท�ำให้ผู้ปฎิบัติงำนในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครพ้นจำกควำมเกรงกลัวสิ่งที่เรียก

ว่ำ“ผิด”	และพร้อมเปิดพืน้ทีค่วำมคิดสร้ำงสรรค์หำแนวทำงแก้ไขและปฏิบติังำนอันจะน�ำไปสูก่ำรปลด

ปล่อยปัญหำให้หมดสิ้นไป

	 	 2)	“สัญญะ”	จำกมำยำคติของสัญญะที่ซุกซ่อนอยู่ภำยในชนชั้นระหวำ่งข้ำรำชกำรและ

เอกชน	กำรรื้อถอนจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องดึงเอำสัญญะออกมำเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ	กล่ำวคือ	ให้เกิด

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของหน่วยงำนรำชกำรที่เป็นเพียงองค์กรหน่ึงมีควำมเท่ำเทียมกับองค์กร

เอกชนทั่วไป	และไม่ได้มีควำมเป็นอภิสิทธิ์ชนใด	ๆ	ซึ่งเมื่อรื้อถอนสัญญะที่ถูกซุกซ่อนในเกียรติของ

ข้ำรำชกำร	พบว่ำเกดิจำกสมยัประวติัศำสตร์ทีข้่ำรำชกำรมกัเป็นผู้มำจำกเช้ือพระวงศ์และข้ำรำชบรพิำร

ชั้นผู้ใหญ่	เป็นต้น	หำกขำ้รำชกำรทั้งหลำยเข้ำใจควำมคิดที่ได้จำกกำรรื้อสัญญะออกแล้ว	จะเข้ำใจถึง

ควำมเสมอภำคไม่แตกต่ำงระหว่ำงองค์กรเอกชนและรำชกำร	 และจะไม่ยึดติดกับเกียรติยศศักด์ิศรี

ของข้ำรำชกำรซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนให้บริกำรแก่ประชำชนที่เต็มไปด้วยหัวใจของงำนบริกำรที่

เป็นเลิศ	ตลอดจนสำมำรถสรำ้งควำมสัมพันธ์กับองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนกำรท�ำงำนร่วมกัน	ช่วย

ให้เกิดกำรท�ำงำนเชิงรุกมำกขึ้น

	 	 3)	 “วจนศูนย์นิยม”	 เนื่องจำกวิธีปฏิบัติงำนของหน่วยรำชกำรบ่งบอกถึงควำมเป็น

ศูนย์กลำงซ่ึงมีต้นก�ำเนิดจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ที่ใช้วจนศูนย์นิยมในกำรสร้ำงฐำนอ�ำนำจ	

โดยกำรรวมศูนย์กลำงที่ชัดเจน	 เนื่องจำกแดร์ริดำ	 (1976)	 มีแนวคิดที่ปฏิเสธควำมเป็นศูนย์กลำง	

เนือ่งจำกศนูย์กลำงส�ำหรบัเขำเป็นสิง่ไม่ตำยตวั	ไม่หยดุนิง่	สำมำรถเปล่ียนศูนย์กลำงไปได้เรือ่ย	ๆ 	เมือ่

น�ำแนวคิดกำรรื้อสร้ำงในเรื่องของศูนย์กลำงนี้มำปรับใช้กับระบบบริหำรรำชกำร	 จะเห็นว่ำศูนย์กลำง

คือ	“หน้ำที่”	ฉะนั้น	“หน้ำที่”	จึงไม่หยุดนิ่ง	สำมำรถเปลี่ยนต�ำแหน่งไปได้เรื่อย	ๆ	ซึ่งหมำยถึง	งำนใน

หน้ำที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบปฎิบัตินั้นล้วนเป็นศูนย์กลำงทั้งสิ้น	 ดังนั้นทุกคนล้วนเป็นศูนย์กลำงของ

หน่วยงำน	 กำรเปิดควำมคิดเพื่อท�ำควำมเข้ำใจใหม่เช่นน้ีจะท�ำให้บุคคลผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนเกิด
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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

ควำมภำคภูมใิจในควำมเป็นศนูย์กลำงของตนและรูจั้กส�ำนกึรบัผิดชอบต่องำนในหน้ำทีข่องตนเองอย่ำง

แท้จริง

2.		 ปัญหำด้ำนขอบเขตเนือ้หำกำรจัดแสดง	กล่ำวคือ	เนือ้หำภำยในพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติ

เป็นกำรกล่ำวเฉพำะวัฒนธรรมบำงกลุ่ม	 โดยเฉพำะประเด็นที่อ่อนไหวส�ำหรับสังคมหลังนวยุค	 ซึ่งผู้

วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดนักปรัชญำหลังนวยุคเข้ำกับแต่ละประเด็น	โดยเริ่มจำก

	 1)	 เนื้อหำที่เป็นประวัติศำสตร์กระแสหลัก

	 	 จำกประเด็นเนื้อหำที่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	 มีเนื้อหำเกี่ยวกับ

ประวัติศำสตร์กระแสหลัก	ผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดของนักปรัชญำหลังนวยุคชำวฝรั่งเศส	คือ	ฌอง	ฟรอง

ซัวร์	เลียวตำร์ด	(Jean François Lyotard, 1924-1998)	ผู้เปิดทำงให้กับ	“เรื่องเลำ่เล็ก	ๆ	”	ซึ่ง
หมำยถึง	ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น	ต�ำนำนพื้นบ้ำน	ปรัมปรำคต	ิฯลฯ	เป็นกำรเปิดพื้นที่ทำงปัญญำให้แก่ผู้

ที่ไม่ต้องกำรถูกครอบง�ำด้วยกระแสควำมคิดหนึ่งเดียวหรือควำมคิดใดควำมคิดเดยีวที่ผำ่นกำรรับรอง

ควำมชอบธรรมเพื่อใช้เป็นควำมรู้สำกล	หำกแต่ยอมรับกระแสควำมคิดที่หลำกหลำยและหันมำทบท

วนเรื่องเล่ำเล็ก	ๆ	ที่ถูกหลงลืมหรือเพิ่งค้นพบ

	 	 2)	 เนื้อหำที่สื่อควำมไปในทำงกำรสร้ำงควำมขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบำ้น

	 	 	 เนื้อหำกำรจัดแสดงภำยในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครท่ีสุ่มเสี่ยงในทำงกำร

สร้ำงควำมขดัแย้งกบัประเทศเพือ่นบ้ำน	กำรตระหนกัถึงเรือ่งเล่ำหลกัและน�ำเอำเรือ่งเล่ำเลก็	ๆ 	มำเพือ่

เรยีนรูเ้ป็นอีกทำงเลือกหนึง่	จะท�ำให้คนไทยได้เหน็ถงึอีกแง่มมุหนึง่ของประวัติศำสตร์	กล่ำวคือได้รูจั้ก

เข้ำใจและเห็นอกเห็นใจประเทศเพื่อนบ้ำนในมุมตรงข้ำม	 ที่ต้องประสบชะตำกรรมจำกกำรตกเป็น

ประเทศรำชของประเทศสยำมหรือประเทศไทยและประเทศเจำ้อำณำนิคมอื่น	ๆ	ซึ่งประเทศที่ตกเป็น

ประเทศรำชเหล่ำนั้นต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและอิสรภำพ	 รวมถึงกำรถูกกดขี่ดูแคลน	 เช่น	 กัมพูชำ	

ลำ้นนำ	และล้ำนช้ำง	(ลำว)	เป็นต้น

	 	 	 ฉะนั้นกำรเปิดโอกำสให้กับเรื่องเลำ่เล็ก	 ๆ	 คือ	 ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น	 ปรัมปรำคต	ิ	

ค�ำบอกเลำ่จำกผู้เฒ่ำผู้แก่	ฯลฯ	เพื่อน�ำเสนอเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ในเชิงสรำ้งสรรค์	ให้มุมมองที่

มุ่งสร้ำงควำมสมัพนัธ์	ควำมเข้ำใจ	และทศันคติทีดี่ต่อกันและกนัในประชำคมอำเซียนจึงน่ำจะเป็นทำง

เลือกที่ดีส�ำหรับสังคม

	 	 3)		เนื้อหำที่จ�ำกัดเรื่องรำววัฒนธรรมเฉพำะกลุ่ม

	 	 	 แนวคิดเรื่องเล่ำหลักของนักปรัชญำเลียวตำร์ด	 (1979)	 ได้เปิดทำงให้กับ

ประวติัศำสตร์ของท้องถิน่	และได้รบักำรสนบัสนนุด้วยแนวคิดจำกนกัปรชัญำอีกท่ำนหนึง่คือ	นักปรชัญำ	

มิเชล	ฟูโกต	์(Michel	Foucault,	1984)	ในเรื่องวงศำวิทยำ	(Genealogy)	ที่ได้น�ำเสนอแนวคิดที่เปิด
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พื้นที่ให้กับวัฒนธรรมที่ถูกมองขำ้มคุณค่ำไป	เนื่องจำกวิธีวงศำวิทยำให้ควำมส�ำคัญกับทุกสิ่ง	เป็นกำร

ศึกษำอุบติักำรณ์	เหตกุำรณ์ช่ัวขณะหนึง่	จดุเริม่ต้นทีม่หีลำยจุดและสรรพสิง่ในประวัติศำสตร์ทีถ่กูมอง

ข้ำมหรือหลงลืมไป	จึงเป็นเหตุผลส�ำคัญในกำรยกระดับบทบำทและคุณคำ่ของแต่ละวัฒนธรรมให้ได้

รับควำมเท่ำเทียมกัน	 ไม่มีวัฒนธรรมใดที่สูงหรือต�่ำกวำ่	 กล่ำวคือทุกวัฒนธรมตำ่งมีคุณคำ่ตำมบริบท

ของตนเอง	 ทุกวัฒนธรรมต่ำงแสดงควำมเป็นมนุษยชำติในแง่มุมต่ำงกัน	 จึงไม่สำมำรถใช้มำตรฐำน

เดียวในกำรตัดสินคุณค่ำของควำมหลำกหลำยวัฒนธรรมเหลำ่นี้ได้

	 	 	 เพรำะฉะนั้นวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันในสังคมไทย	 เช่น	 วัฒนธรรมวังหลวงและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น	จึงควรได้รับกำรบรรจุร่วมกันในเนื้อหำที่ใช้สื่อสำรภำยในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ

พระนครไว้คู่ขนำนกัน	ไม่ควรละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	เนื่องจำกวัฒนธรรมที่ต่ำงกันย่อมมีส่วนสนับสนุนให้

เหน็ภำพองค์รวมของวัฒนธรรมและประวติัศำสตร์ของประเทศ	รวมถงึแต่ละวัฒนธรรมล้วนสนับสนนุ

ควำมเจริญของประเทศทั้งสิ้น

	 3.		 ปัญหำด้ำนสนุทรยีภำพ	(Aesthetic)	ซึง่โดยสรปุรวมแล้วปัญหำด้ำนสนุทรยีภำพประกอบ

ด้วยกำรออกแบบอำคำรโดยรวม	มำตรฐำนกำรออกแบบห้องจัดแสดงภำยใน	ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำหลักกำร

ของคุณค่ำทำงสุนทรียศำสตร์ในปรัชญำหลังนวยุคผนวกกับแนวคิดของ	 ฌอง	 โบดริยำด์	 (Jean	

Baudrillard,	 1929-2007)	 นักปรัชญำหลังนวยุค	 ซึ่งมีแนวคิดวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใน

สงัคมหลงันวยคุซ่ึงมองคุณค่ำทำงสนุทรยีภำพระหว่ำง	“	ควำมเป็นเกนิจรงิ”	สงูส่งเทยีบเท่ำกบั	“	แบบ

ในอุดมคติ	”	ผูว้จัิยจึงได้เลอืกเก็บส่วนดีของ	“ควำมเป็นเกนิจรงิ”	เพือ่น�ำมำใช้ในกำรสร้ำงสนุทรยีภำพ

ให้กับพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	 “ควำมเป็นเกินจริง”	 เกิดจำกองค์ประกอบของค�ำหลำยค�ำ	

เช่น	สัญญะ	ภำพจ�ำลอง	ควำมจริงเสมือน	ซึ่งบูรณำกำรเข้ำกับปัญหำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข	ดัง

สรุปต่อไปนี	้

	 	 1)		กำรออกแบบอำคำรโดยรวม

	 	 	 หลักส�ำคัญของปัญหำด้ำนสุนทรียภำพในข้อแรกนี้	 เป็นเรื่องของสภำพอำคำรที่ไม่

รองรบัไม่สมัพนัธ์กบัควำมเป็นพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติท่ีมคีวำมเป็นสำธำรณะ	และต้องกำรตอบสนอง

ประชำชน	สังคม	อันที่จริงสภำพอำคำรมีเสน่ห์ในแง่ควำมเป็นโบรำณสถำน	หำกแต่มีจุดด้อยในเรื่อง

กำรจัดแสดงและประโยชน์ใช้สอยที่ไม่เต็มที่	 เน่ืองมำจำกควำมเป็นสถำปัตยกรรมโบรำณท่ีสร้ำงขึ้น

เพือ่รองรบัวัตถปุระสงค์ของกำรใช้สอยเฉพำะของเจ้ำของในอดีตเท่ำนัน้	พืน้ทีใ่ห้บรกิำรจงึมกัไม่สมัพนัธ์

กบักำรรองรบัเพือ่เป็นพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำต	ิเนือ่งจำกหน้ำทีข่องพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติในสงัคม

มีมำกมำยหลำยบทบำท	 จึงมีควำมจ�ำเป็นมำกขึ้นที่สถำนที่จัดแสดงจะประกอบด้วยอุปกรณ์อ�ำนวย

ควำมสะดวกเพื่อกำรบริกำรศึกษำส�ำหรับผู้เข้ำชม	 บุคคลทุกเพศวัย	 รวมถึงผู้ที่ต้องกำรกำรดูแลเป็น

พิเศษ	และอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรป้องกันรักษำสภำพวัตถุโบรำณ	เช่น	เครื่องปรับอำกำศ	
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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

เครื่องดักฝุ่น	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้ยังไม่สอดรับกับผู้บริโภคในแง่ของโครงสร้ำงที่ไม่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำร

เขำ้ถึงของบุคคลที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ	รวมถึงสภำพอำกำศภำยในอำคำรที่ไม่เหมำะสมต่อกำร

จัดแสดงกำรจัดเก็บวัตถุโบรำณ	 และไม่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรเข้ำชมที่จะต้องใช้ระยะเวลำเต็มที่	 เมื่อน�ำ

หลักของสังคมบริโภคในเรื่องของ	“สัญญะ”	และสภำวะล�ำ้จริงเข้ำมำปรับประยกุต์เพื่อแก้ไขปัญหำ	ผู้

วิจัยจึงมีตัวอย่ำงแนวคิดในกำรสร้ำงบรรยำกำศอันแสดงถึงสัญญะของกำร	 “ค้นหำ”	 และ	 “ของหำ

ยำก”	กำรใช้สญัญะทีส่ือ่ถงึควำมเป็น	“ศนูย์กลำงกำรสือ่สำรค้นคว้ำประวัติศำสตร์วฒันธรรมแนวใหม่”	

ทั้งนี้กำรออกแบบโดยรวมต้องลดอุปสรรคของกำรเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ของทุกกลุ่มบุคคล	 และลด

อุปสรรคกำรใช้เวลำเข้ำชมภำยในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	 ด้วยกำรท�ำให้ผู้บริโภครู้สึก

เพลิดเพลินไปกับอำกำศและบรรยำกำศของควำมเป็นเกินจริงที่อยู่ตรงหน้ำ	 ส่วนประกำรสุดท้ำยคือ

กำรลดควำมเสียหำยของวัตถุโบรำณอันจะเกิดจำกสภำวะบรรยำกำศภำยนอก

	 	 2)	 กำรออกแบบจัดแสดงภำยใน	 เป็นเรื่องของกำรจัดแสดงที่ประกอบด้วย	 1)	 ควำม

สวยงำม	2)	วัตถุ	3)	เนื้อหำควำมรู	้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของภำพจ�ำลองควำมจริงเสมือนเพื่อจะน�ำไปสู่

ควำมเป็นเกินจริง	ในกำรเข้ำมำปรับประยุกต์กับกำรแก้ไขปัญหำ	โดยสรุปดังนี้

	 	 	 2.1		“ภำพจ�ำลอง”	ซึง่เกิดจำกภำพจนิตนำกำรหลอมรวมกบัควำมจรงิและกลำยเป็น

ควำมจริงได้ในตัวเอง	น�ำแนวคิดภำพจ�ำลองมำใช้กับระบบที่ตอบสนองต่อประสำทสัมผัสพื้นฐำน	คือ	

รูป	เสียง	สัมผัส	เพื่อกระตุ้นเรำ้ควำมสนใจต่อผู้เขำ้ชมทุกกลุ่มทุกระดับ	รวมถึงนักท่องเที่ยวชำวต่ำง

ประเทศ	และบุคคลที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ	กล่ำวคือ

	 	 	 	 (1)	ขัน้ตอนของ	“รปู”	มลีกัษณะเป็นภำพยนตร์เคลือ่นไหวหรอืภำพเสมอืนจรงิ

	 	 	 	 (2)	ขั้นตอนของ	“เสียง”	ด้วยกำรบรรยำยประกอบกำรน�ำชม	เทปบันทึก	บท

บรรยำยใต้ภำพ	 ซึ่งควรใช้ภำษำน�้ำเสียงกำรสื่อสำรให้เข้ำถึงบุคคลทุกกลุ่ม	 และถอดแปลหลำยภำษำ

เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลต่ำงชำติต่ำงภำษำโดยเฉพำะภำษำในกลุ่มอำเซียน

	 	 	 	 (3)	 ขั้นตอนของ“สัมผัส”ด้วยกำรใช้ภำพจ�ำลองที่เลียนแบบเพื่อเปิดโอกำสให้

ได้สัมผัสเรียนรู้เพื่อกระตุ้นจินตภำพอยำ่งเต็มที่	ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เขำ้เยี่ยมชมทั่วไป

	 	 	 	 ทั้ง	3	ขั้นตอนที่กลำ่วมำนี้	หมำยรวมถึง	กำรสร้ำงสำธำรณูปโภคสิ่งอ�ำนวยควำม

สะดวกที่สำมำรถรองรับกลุ่มบุคคลที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ	เช่น	คนชรำ	ผู้พิกำรทำงสำยตำ	และ

ผู้ที่มีปัญหำกำรได้ยิน	เป็นต้น

	 	 	 2.2	 “ควำมจริงเสมือน”	 หรือสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์ที่สรำ้งประสบกำรณ์ที่แม้ไม่ได้

วำงบนฐำนควำมเป็นจริงสำมำรถท�ำให้ผู้คนหลงใหลด้วยกำรสร้ำงเสน่ห์เย้ำยวนด้วยสื่อเพื่อกำร

ประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในรูปแบบเสมือนจริง	 เช่น	 เว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์
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 การเสริมสร้างคุณค่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมองผ่านปรัชญาหลังนวยุค  

: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

เพื่อกำรประชำสัมพันธ์และอ�ำนวยควำมสะดวกก่อนเข้ำชม	 สร้ำงปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้เข้ำชม	

สมำชกิและภัณฑำรักษ์	รวมถึงกำรประชำสมัพนัธ์ด้วยข้อมลูและภำพทีส่วยงำม	ชวนให้เกดิจินตนำกำร

ที่สำมำรถกระตุ้นให้ผู้สนใจตัดสินใจเข้ำชมได้มำกขึ้น	 รวมทั้งกำรสร้ำงตัวแทนกำรสื่อสำรระหว่ำง

พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติพระนครและผู้บริโภคในรูปแบบเสมือนจริง	 เช่น	กำร์ตูนรูปทูต	ยุวทูต	กำร

สื่อสำรที่เป็นแนวระนำบสองทำงระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำร	 มีเน้ือหำเป็นรหัสเพื่อตอบสนองแลก

เปลีย่นระหว่ำงกนัเช่นนีเ้ป็นกำรสร้ำงกำรมส่ีวนร่วมของผู้เข้ำชมได้เป็นอย่ำงดี	ทัง้น้ีควำมเสมอืนจรงิน้ี

ต้องสำมำรถรองรบักำรเข้ำถึงของผู้ทีต้่องกำรกำรดูแลเป็นพเิศษเพือ่สร้ำงควำมเท่ำเทยีมในกำรบรโิภค

	 	 	 2.3	 “เนื้อหำควำมรู้”	 ที่สื่อผ่ำนกำรจัดแสดงภำยใน	 ได้น�ำควำมหมำยคุณค่ำทำง

จรยิศำสตร์ซ่ึงได้รบักำรตคีวำมให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรในสงัคมหลงันวยคุซ่ึงมใีจควำมส�ำคัญคือ	

ควำมสุขทำงกำย	ปัญญำและจิตวิญญำณอันเกิดจำกควำมสมำนสำมัคค	ีลดกำรยึดมั่นถือมั่น	สำมำรถ

หันหน้ำเขำ้หำกันเพื่อสันติสุข

	 	 	 	 2.3.1	 กรณีควำมสุขทำงกำย	 จะมีคุณค่ำต่อเมื่อได้รับควำมร่วมมือร่วมใจที่จะ

ช่วยท�ำให้โลกทีอ่ยู่อำศยัมปัีญหำทำงกำยภำพลดน้อยลงจนอยูใ่นสภำพทีป่กติดี	เป็นกำรพฒันำคณุภำพ

ชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นทำงกำยอันจะส่งผลต่อเนื่องถึงจิตใจ	 เน่ืองจำกสังคมหลังนวยุคซ่ึงเป็นสังคมแห่ง

กำรบริโภคเกินพอดีจึงเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมและธรรมชำติหลำยประกำร	เนื้อหำควำมรู้จึงควรมีส่วน

ช่วยกระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีงำมถูกต้อง	 และสื่อควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์แก้ไขปัญหำพลังงำน	

ภูมิปัญญำไทยเก่ียวกับควำมสอดคล้องกับธรรมชำติ	 และปรัชญำไทยร่วมสมัยในเรื่องของเศรษฐกิจ

พอเพียง	ทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมลดผลกระทบและด�ำเนินชีวิตอยำ่งเป็นมิตรต่อธรรมชำติสิ่งแวดล้อมอัน

เป็นวถิแีห่งควำมยัง่ยืน	ซ่ึงช่วยสร้ำงประโยชน์ให้แก่สงัคมส่วนรวม	สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของกำร

รวมเป็นประชำคมอำเซียน	 ในหัวข้อเสำหลักเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงสังคมและวัฒนธรรม	 ที่กล่ำว

ถึงควำมต้องกำรยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน	 ส่งเสริมกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งยั่งยืน		 	 	

	 	 	 	 2.3.2	 กรณีควำมสุขทำงปัญญำและจิตวิญญำณ	สำมำรถเสริมสร้ำงคุณคำ่โดย

กำรจัดแสดงโบรำณวัตถุและกำรตีควำมเนื้อหำในเชิงสร้ำงสรรค์	 กล่ำวคือ	 หลีกเลี่ยงกำรกล่ำวถึง

ประวัติศำสตร์กำรศึกสงครำม	หำกแต่บอกเล่ำเนื้อหำในเชิงสรำ้งสรรค์	เฟ้นหำลักษณะร่วมที่มีเหมือน

กันในภูมิภำคอำเซียนหำกแต่ได้รับกำรพัฒนำที่ต่ำงกันตำมกำลเวลำ	 เช่น	 รำกเหง้ำชำติพันธุ์	 ศำสนำ	

กำรแต่งกำย	ทีอ่ยู่อำศัย	ภำษำพดูและเขยีน	เป็นต้น	โดยเฉพำะลทัธคิวำมเช่ือในกำรนับถอืผีสำงเทวดำ	

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเหมือนกันตั้งแต่อดีตกำล	จวบจนปัจจุบันก็สำมำรถเห็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่ชัดเจน

ในทุกประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน	 กำรจัดแสดงและตีควำมเนื้อหำเช่นนี้เทำ่กับเป็นกำรยอมรับ

ควำมเป็น	 “พหุวัฒนธรรม”	 ที่แม้หลำกหลำยแตกต่ำง	 หำกแต่สำมำรถค้นหำ	 “เอกภำพ”	 อันเป็น					
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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

อัตลักษณ์เดียวกันของอำเซียนได้	 ตอบสนองจุดมุ่งหมำยของอำเซียนในเรื่องควำมร่วมมือทำงด้ำน

วัฒนธรรมและสังคมที่ต้องกำรสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะน�ำไปสู่สันติภำพในภูมิภำค

สรุปผลกำรวิจัย

	 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง	 กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในกำรเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียนมองผ่ำนปรัชญำหลังนวยุค	 ประกอบด้วยกำรแก้ไขปัญหำภำยในพิพิธภัณฑสถำน

แห่งชำติพระนคร	3	ด้ำนหลัก	ได้แก่	ด้ำนรูปแบบ	ด้ำนขอบเขตเนื้อหำจัดแสดง	และดำ้นสุนทรียภำพ	

บนพืน้ฐำนของปรชัญำหลงันวยุค	ผนวกรวมกบักำรเสรมิสร้ำงคุณค่ำสนุทรยีศำสตร์ซ่ึงได้รบักำรตีควำม

ด้วยอรรถปริวรรตศำสตร์ในปรัชญำหลังนวยุค	 ร่วมด้วยแนวคิดหลักของปรัชญำหลังนวยุค	 ประกำร

แรกเป็นวธิกีำรค้นพบควำมรูน้อกช่องตำข่ำยทีม่คุีณค่ำส�ำหรบัยคุสมยั	ประกำรสดุท้ำยเป็นแนวคิดหลกั

ในกำรย้อนทบทวนท้ังหมดและเลอืกเก็บส่วนดีงำมมำใช้	ทัง้สองประกำรดังกล่ำวน�ำไปสูเ่นือ้หำปรชัญำ

หัวข้อ	กำรรื้อสร้ำง	เรื่องเลำ่หลัก	วงศำวิทยำ	และ	ควำมเป็นเกินจริง	ประกอบกับกำรเสริมสร้ำงคุณคำ่

ทำงจริยศำสตร์ในปรัชญำหลังนวยุคในด้ำนควำมสุขทำงกำย	ปัญญำและจิตวิญญำณ	โดยกำรแสวงหำ

ลักษณะร่วมจุดร่วมของประชำคมอำเซียน	 เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมำยของอำเซียนในเรื่องควำมร่วม

มือสร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน	เพื่อให้ได้เอกภำพในควำมแตกตำ่งหลำกหลำย	และควำมเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน	และจะส่งผลถึงควำมเป็นภูมิภำคที่เป็นอำรยะ

องค์ควำมรู้ที่ได้จำกงำนวิจัย

	 ผลกำรวจัิยเรือ่ง	“กำรเสรมิสร้ำงคุณค่ำพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครในกำรเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียนมองผ่ำนปรชัญำหลงันวยคุ”	ท�ำให้สำมำรถสรปุผลกำรวจัิยเพือ่เป็นแนวทำงส�ำหรบักำรปรบัปรงุ

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครให้สอดคล้องกับสังคมหลังนวยุค	 และคู่ขนำนกับวัตถุประสงค์กำร

รวมตัวเป็นประชำคมหนึ่งเดียวของอำเซียน	อันจะน�ำไปสู่พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครที่มีคุณคำ่

แห่งยุคสมัยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรช่วยลดควำมขัดแย้ง	 และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำง

กลุ่มประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน		

	 ผู้วิจัยสำมำรถขยำยผลที่ได้เป็นองค์ควำมรู้คือ	โมเดล	CPUSIM	ซึ่งท�ำให้เกิดแบบแผนกำร

พัฒนำในทิศทำงที่สอดคล้องกันระหว่ำงวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	 กับ

วัตถุประสงค์กำรจัดต้ังประชำคมอำเซียน	 โดยต้ังอยู่บนพื้นฐำนของปรัชญำหลังนวยุคที่สำมำรถสร้ำง

คุณคำ่ต่อสังคมไทยและประชำคมอำเซียน	ตำมแผนภูมิโมเดล	ดังนี้
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	 ตำรำงแผนภูมิประกอบด้วยควำมหมำยดังต่อไปนี้

	 C	 (Civilization)	หมำยถึง	ควำมมีอำรยะ	ประเสริฐ	เจริญ	ท�ำให้คนเป็นอำรยชน	คือ	คน

ดีประเสริฐ	และส่งผลเป็นอำรยประเทศ	คือ	ประเทศที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองด้วยขนบธรรมเนียม	อันดี

งำม	

	 P	 (Peace	&	Happiness)	หมำยถึง	สันติสุขและควำมสงบสุขภำยในภูมิภำคอำเซียน

	 U	 (Unity)	 หมำยถึง	 เอกภำพควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 ขจัดควำมขัดแย้งและสร้ำง

ดุลยภำพของส่วนหรือองค์ประกอบต่ำง	 ๆ	 ท่ีมำรวมกัน	 คือ	 นำนำประเทศที่เป็นสมำชิกประชำคม

อำเซียน	

	 S		 (Spirit)	 หมำยถึง	 จิตวิญญำณ	 กำรร่วมแรงร่วมใจยอมรับ	 เข้ำใจและพร้อมมุ่งมั่นสู่

วัตถุประสงค์ส�ำคัญในกำรผนึกก�ำลังสำมัคคีเพื่อสร้ำงประชำคมที่เป็นหนึ่งเดียว

	 I		 (Identical	Characteristic)	หมำยถึง	ลกัษณะร่วม	จดุร่วม	ลกัษณะเฉพำะของควำมเป็น

อำเซียนที่มีควำมเหมือนเป็นหนึ่งเดียวหรือมีวัฒนธรรมหนึ่งเดียวร่วมกัน

	 M		(Multiculture)	หมำยถึง	พหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกำรอยู่ร่วมกัน	ดังเช่น	ควำมหลำกเชื้อ

ชำติเผ่ำพนัธุแ์ละวฒันธรรมของแต่ละประเทศสมำชิกในประชำคมอำเซียนทีม่วีถีิกำรด�ำรงชีวิต	ทศันคติ

ที่แตกตำ่งกัน

Peace & Happiness

Religious

Value

Postmodern Philosophy

Civilization

Scientific 

Approach

Identical Characteristic

Unity

แผนภูมิ	5.2	โมเดลองค์ควำมรู้
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◆ เกณิกา ชาติชายวงศ์  ณิศ์ภาพรรณ คูวิเศษแสง  กันยาวีร์ สัทธาพงษ์ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยหวังว่ำ	ผลกำรวิจัยในเรื่องกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำตพิระนครครั้งนี้

จะมผีลผลกัดันให้สงัคมประชำชนได้ตระหนกัถึงควำมส�ำคัญของพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำตพิระนคร	ใน

กำรเป็นแหล่งศึกษำและสือ่สำรประวติัศำสตร์วฒันธรรมชำติไทย	ตลอดถงึในฐำนะทีม่ศัีกยภำพในกำร

เป็นแหล่งศึกษำและสื่อสำร	“ประวัติศำสตร์วัฒนธรรมเพื่อสร้ำงอำรยะภูมิภำค”	ที่เต็มไปด้วยสันติสุข

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดได้ด้วยกำรบูรณำกำรแนวคิดปรัชญำหลังนวยุค		

	 1.	 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 	 ผู้วิจัยคำดหวังให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องสำมำรถน�ำผลวิจัยนี้มำใช้เป็นแนวทำงพัฒนำ

พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนครได้อยำ่งเหมำะสม	และเป็นประโยชน์ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

ตลอดจนถึงสังคมโลกต่อไป	 รวมถึงกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติจังหวัด

อื่น	ๆ	ซึ่งด�ำเนินงำนโดยหน่วยงำนกรมศิลปำกรต่อไป	เนื่องจำกในประเทศไทยพิพิธภัณฑสถำนทั่วไป

มีควำมเป็นเฉพำะทำงคือถูกจัดแบ่งเป็นหลำยประเภทและด�ำเนินงำนรับผิดชอบโดยหน่วยงำนที่แตก

ต่ำงกัน	 เช่น	 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเรือพระรำชพิธี	 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติหอศิลป	์ พิพิธภัณฑ์

วทิยำศำสตร	์เป็นต้น	ผูว้จิยัมีควำมเห็นว่ำต่อไปในอนำคต	ควรมีงำนวจิยัเกีย่วกบัพพิิธภณัฑสถำนแหง่

ชำติ	ซึง่มคีวำมเป็นประเภทสำขำเฉพำะทำงทีแ่ตกต่ำงออกไปจำกพพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร	ซึง่

มีควำมเป็นเฉพำะสำขำประวัติศำสตร์และโบรำณคดี	 เนื่องจำกพิพิธภัณฑสถำนแต่ละประเภทสำขำ

ย่อมได้รับควำมคำดหวงั	และมปัีจจยัในกำรสนองตอบประชำชนและสงัคมแตกต่ำงกันในบำงประเด็น

ส�ำคัญ	

	 2.	 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ผู้วจัิยคำดหวงัว่ำผลงำนวิจัยฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม	สำมำรถเป็นแนวทำง

ให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ในหลักสูตรสำขำวิชำอื่น	ๆ	เช่น	กำรพัฒนำเนื้อหำหลักสูตรประวัติศำสตร์และ

วัฒนธรรมศึกษำในระบบกำรศึกษำทุกระดับช้ัน	 หรือเกิดกำรน�ำแนวคิดประยุกต์ใช้กับส่วนอ่ืน	 ๆ	 ใน

สังคม	 เพื่อให้เกิดทิศทำงชัดเจนในกำรพัฒนำต่อไป	 เช่น	 แนวคิดกำรสื่อสำรของกำรสื่อสำรมวลชน	

กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวนันทนำกำรต่ำง	ๆ	เป็นต้น
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