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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบัน การออกแบบพิพิธภัณฑ์ถูกน ามาใชเเปนน ค าตอบ ของการสรเางสรรค์สภาพแวดลเอมของ
เมืองและชุมชน การออกแบบใหม่หรือการปรับปรุงการใชเสอยพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะ อาคารเดิม ที่อยู่ใน
บริบทของเมืองที่ตเองการการอนุรักษ์และการพัฒนาใหเไปต่อไดเจ านวนมาก โดยที่สาธารณชนไดเรับประโยชน์ใน
หลายดเาน ทั้งจากผูเที่เขเามาใชเประโยชน์จากภายนอก และอีกในหลายกรณี ก็น ามาสู่การกระตุเนหรือพลิกฟื้น
สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ ใหเเกิดโอกาสและการกระจายทางเศรษฐศาสตร์ใหเกับชุมชนใหเไดเรับผลประโยชน์ทั้ง
จากทางตรงและทางอเอม ในแง่ของการเปนนแหล่งเรียนรูเประเภทพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาสิ่งส าคัญในแต่ละเรื่องราว 
รวมไปถึงการสรเางความหมายและความส าคัญใหเกับเมืองและชุมชน ในฐานะที่เปนนแหล่งพบปะสังสรรค์ของผูเคน 
ซึ่งจะมีความแยบยลอันน่าสนใจที่แตกต่างหลากหลายไปในแต่ละแห่ง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูเเขียนบทความศึกษาพิพิธภัณฑ์ดเวยการส ารวจโดยใชเทักษะและประสบการณ์
ตนเองในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ในประเทศเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาและบ่งชี้
ถึงลักษณะความแยบยลในพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง โดยใชเองค์ความรูเในการส ารวจและวิเคราะห์ประเด็นดเาน
กายภาพ จากบทความการจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ของณัฏฐินี กาญจนาภรณ์ และ
คณะ กับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืองการจัดท าคู่มือมาตรฐานการน าเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรูเใน
อาคารสาธารณะดเวยการออกแบบที่เปนนธรรมส าหรับทุกคน ของชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และคณะ โดยเขเาไปมี
ส่วนร่วมในพื้นที่ดเวยตนเอง ท าการส ารวจและสังเกตความแยบยลโดยบันทึกดเวยภาพถ่ายและเขียนภาพแบบ
ฉับพลัน จากนั้นน ามาวิเคราะห์กับองค์ความรูเที่ทบทวนในลักษณะการสรเางตารางสหสัมพันธ์ เพื่อชี้ใหเเห็นถึง
ความแยบยลของพิพิธภัณฑ์ตามที่ไดเสรุปจากวรรณกรรมที่ศึกษา เพื่อขยายขอบเขตของการรับรูเที่จ าเปนนต่อความ
แยบยลในพื้นที่ ใหเผูเที่เก่ียวขเองในการออกแบบและวางแผนจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ 
อันจะเปนนขเอสังเกตที่เปนนประโยชน์ในการศึกษาเพื่อการออกแบบและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 
 จากการศึกษาไดเพบขเอสรุปในประเด็นดเานความแยบยลในมนุษย์ เพื่อออกแบบใหเรองรับกับความ
แตกต่างที่หลากหลายของปัจเจกบุคคล เปนนประเด็นที่ส าคัญมากในการออกแบบในปัจจุบันที่ควรตระหนักอย่าง
ยิ่ง เพราะแมเในการออกแบบพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่  ซึ่งมีการวางแผนมาอย่างดีโดยนักวิชาชีพ 
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ใหเมีความยืดหยุ่นในการใชเงานรองรับกิจกรรมของเมืองและสังคมที่มีความเปนนไปไดเอันหลากหลายนั้น มีความ
แตกต่างที่สวนทางกับการออกแบบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการเขเาถึง เพื่อการเรียนรูเของบุคคลที่มีความ
หลากหลายในพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรูเเปนนอย่างมาก และน่าที่จะไดเศึกษาและเรียนรูเกันต่อไป 
 
ค าส าคัญ :  ความแยบยล, พื้นที่พิพิธภัณฑ์, ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ 
 
Abstract     
 At present, the design of the museum is used as the answer to the creation of the 
urban and community environment. New design or renovation of existing public buildings 
within the context of a city that requires a lot of conservation and development. The public 
benefit in many ways. From those who come to take advantage of the outside. And again in 
many cases. It leads to the stimulation or recovery of the economy of the area. Provide 
opportunities and distribute economics to the community to benefit both directly and 
indirectly. In terms of being a museum-type learning resource, keeping things important in each 
story. It also creates meaning and importance for the city and the community. As a meeting 
place for people. There will be a variety of interesting and different in each place. 
 In this study. The author studies the museum by exploring its own skills and 
experience in museum excursions in Estonia, Sweden and Finland, with the aim of identifying 
and characterizing the ingenuity of individual museums. Use knowledge to explore and analyze 
physical issues. From the articles on Area and facilities management by Nathinee 
Karnchanaporn and others, with a complete research report Guidelines to museum standards, 
learning space in public buildings with universal design by Chainarong Ariyaprasert and others. 
By participating in the area themselves. Surveys and observations by recording and imaging. 
Then, it was analyzed with the knowledge that was reviewed in the form of correlation table. 
To point out the ingenuity of the various museums as summarized from the literature studied. 
To expand the scope of awareness needed to be ingenious in the area. Provide people 
involved in the design and planning of facilities and facilities in the museum. This will be a 
useful observation in the study for future design and renovation of the museum. 
 The study found conclusions on human ingenuity. Designed to accommodate a wide 
variety of individuals. It is a very important issue in today's design that should be realized. 
Because even in the design of space and facilities in the area. It is well planned by 
professionals. The flexibility to use, support the activities of the city and society with a variety 
of possibilities. There is a difference in design with the specific purpose of accessing to a 
diverse learning community in a museum or learning center.  
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Keywords:  Cleverness, Museum space, Museum Trip. 
 
บทน า 
 ความแยบยล ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดเใหเความหมายเอาไวเว่า  น. 
กล อุบาย. ว. มีกลเม็ดหรือชั้นเชิงแนบเนียน โดยเปรียบเทียบเอาไวเเปนนค าในภาษาอังกฤษไดเแก่ค าว่า [adj. vi.] 
intriguing, interesting [adj. vi.] smart, clever, ingenious ซึ่งมีความหมายโดยรวมว่าคือความฉลาด และ
ความเขเาท่า ความเขเาที ซึ่งในการน าเอาค าว่าแยบยลมาใชเกับพิพิธภัณฑ์นั้น เปนนไปเพื่อใหเแสดงใหเเห็นถึงการ
ส ารวจและสังเกตอย่างละเอียดลออ ที่ไม่ไดเเปนนเพียงแค่การวิเคราะห์พื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกแต่เพียง
เท่านั้น หากแต่ยังตเองรวมไปถึงการคเนหาความหมายและคุณค่าบางประการที่อยู่ภายในพื้นที่ออกแบบ ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างและมีความเฉพาะตัว และทั้งยังขึ้นอยู่ความสามารถในการตระหนักถึงในสิ่งที่สังเกตรายละเอียด
ของตัวผูเศึกษาดเวยเปนนส าคัญ  
 จากบทความเรื่องการจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์  ของณัฏฐินี กาญจนา
ภรณ์ ไดเกล่าวถึงความเก่ียวเนื่องทางสังคมของพิพิธภัณฑ์ ที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น พิพิธภัณฑ์หลายแห่งเร่งปรับตัว
ใหเสอดคลเองกับบริบทของสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันมากกว่าเดิม ในปัจจุบัน มีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่สรเางขึ้นมาใหม่ 
(New Museum), พิพิธภัณฑ์ที่มีการขยายพื้นที่จากเดิม (Museum Extension), พิพิธภัณฑ์ที่มีการยเายพื้นที่ตั้ง 
(Museum Relocation) และพิพิธภัณฑ์ที่ท าการปรับปรุงพื้นที่ (Museum Renovation) การปรับตัวตาม
บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้  มีเป้าหมายใหเตอบโจทย์ลักษณะการท างานของเจเาหนเาที่ซึ่งมีหลากหลาย
หนเาที่และบทบาทมากกว่าเดิม ใหเรองรับการเพิ่มจ านวนของวัตถุจัดแสดง เพิ่มการสนองตอบความตเองการที่
หลากหลายของผูเใชเบริการพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปนนทั้งผูเมาใชเบริการ รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ในอนาคตดเวย ดังนั้น 
การวางแผนและการบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์ใหเมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึง
เปนนสิ่งส าคัญมากเพื่อเตรียมความพรเอมและรองรับการปรับตัวของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ เปลี่ยนแปลงไป              
การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ จึงเปนนความทเาทายที่มีผลตรงกับประสบการณ์
ของผูเใชเบริการพิพิธภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากนั้น ยังมีความแตกต่าง ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยและขเอจ ากัดหลายประการ 
เช่นสภาพของตัวอาคารเดิมและระบบเทคนิคประกอบอาคารที่สนับสนุน งบประมาณที่ไม่มีความแน่นอน และ
ความตเองการที่หลากหลายของผูเใชเบริการพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป เปนนตเน ดังนั้น ผูเบริหารจัดการพื้นที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์จึงเปนนสิ่งจ าเปนน และถือเปนนสิ่งหนึ่งในการแสดงความแยบยลของผูเออกแบบ
พื้นที่เพื่อรองรับการใชเสอยในสังคมใหม่ๆในบริบทของเมืองและสังคม ที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
 ในขณะเดียวกัน ความแยบยลในการออกแบบพื้นที่พิพิธภัณฑ์ ก็ยังครอบคลุมไปถึงประเด็นในการ
รับรูเความหมายหรือคุณค่าของเนื้อหาสาระภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เอง ซึ่งสาระส าคัญที่อยู่ภายในพื้นที่เหล่านั้น 
จ าเปนนจะตเองถูกออกแบบ โดยขยายขอบเขตและมิติการรับรูเใหเไดเมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ไม่
เท่าเทียมจากความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการศึกษาคู่มือการออกแบบเพื่อใหเคนทุกคนสามารถเขเาถึง
พิพิธภัณฑ์ ตามแนวคิด Universal Design โดยชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และวีรยา เอี่ยมฉ่ า ในรายงานการวิจัย
เร่ืองการจัดท าคู่มือมาตรฐานการน าเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรูเในอาคารสาธารณะดเวยการออกแบบ
ที่เปนนธรรมส าหรับทุกคน ไดเเนเนถึงความส าคัญของเนื้อหาที่มีในพิพิธภัณฑ์เหล่านั้น ใหเทราบถึงการออกแบบที่
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จ าเปนนและส าคัญที่พิพิธภัณฑ์ควรตระหนัก เพื่อรองรับการเรียนรูเภายในพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการในอาคาร
สาธารณะส าหรับทุกคน อาทิ เด็ก ผูเสูงวัย และผูเที่มีความพิการ หรือบกพร่องในประสาทสัมผัสหรือการรับรูเ 
 ผูเเขียนบทความใชเการเดินทางทัศนศึกษาในรายวิชาทัศนปราชญา ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังประเทศเอสโตเนีย สวี เดนและฟินแลนด์  เพื่อทัศนศึกษายัง
สถาบันการศึกษาดเานศิลปะการออกแบบ และศึกษาสภาพแวดลเอมดเานศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ส าหรับ
ประเทศเอสโตเนีย ความเปนนมาของ KUMU พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโตเนีย ถือไดเว่ามีความน่าสนใจมากอัน
เนื่องดเวยเดิมเปนนส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซีย ที่ประกาศเอกราชช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องดเวยรัสเซีย
แพเสงคราม ในราวตเนปี พ.ศ. 2461 โดยพิพิธภัณฑ์ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462 จนถึง พ.ศ. 
2464 โดยใชเอาคารถาวรแห่งแรกอยู่ในพระราชวัง Kadriorg ของพระราชินีแคทเธอลีน ซึ่งสรเางขึ้นในศตวรรษที่ 
18 โดยไดเท าการปรับปรุงพระราชวังใหเเปนนพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมผลงาน จิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินที่
มีภูมิล าเนาในเอสโตเนีย 
 ในช่วงแรกแห่งการเปนนพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโตเนีย พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ชั่วคราวหลายแห่ง 
กว่าจะยเายกลับไปที่พระราชวังอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2489 กระทั่งเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย เอสโตเนียจึงไดเ
ประกาศเอกราชอีกครั้งในปี พ.ศ. 2534 สภาสูงสุดของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ไดเตัดสินใจก่อสรเางอาคารใหม่
ส าหรับพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโตเนีย โดยใชเพื้นที่ภายในบริเวณอุทยานของพระราชวัง Kadriorg เพื่อใหเสืบ
สานกับความเปนนมาของพื้นที่และเร่ืองราวในอดีต อันแสดงถึงการใหเความส าคัญกับศิลปะกับการสรเางความเปนน
รัฐชาติของประเทศเอสโตเนีย  

 
ภาพที่1 ภาพถ่ายตัวอาคาร และหุ่นจ าลองพิพิธภัณฑ์ศิลปะ KUMU จะเห็นถึงผนังเสเนโคเงที่เฉียบคมของอาคารที่

เสียบดเานขเางเขเากับเนินผาหินปูน ซึ่งผูเเขียนบทความบันทึกไวเขณะทัศนศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 
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 KUMU เปนนค าย่อของภาษาเอสโตเนียนจากค าว่า "Kunsti muuseum" ซึ่งแปลว่า พิพิธภัณฑ์
ศิลปะ1เปนนสถาปัตยกรรมในยุคหลังสมัยใหม่ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ออกแบบใหเตั้งอยู่ในแนวลาดเขาหินปูนของ
เนินเขา Lasnamäe ซึ่งมีพื้นที่สัมพันธ์กับบริบทของสวน Kadriorg ที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษ จัดแสดงผล
งานที่สรเางขึ้นโดยศิลปินเอสโตเนียน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน เปนนพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดและ
ทันสมัยที่สุดของประเทศเอสโตเนีย ตัวอาคารเองเปนนงานศิลปะสถาปัตยกรรม ผูเออกแบบอาคารนี้คือ Pekka 
Vapaavuori ชาวฟินแลนด์ผูเชนะการแข่งขันประกวดการออกแบบในปี 2537 โดยไดเเริ่มด าเนินการสรเางในปี 
พ.ศ.2546 และเปิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 หลังจากเกือบสิบปีของการวางแผนและการก่อสรเาง ถือว่าเปนนงาน
ออกแบบที่ทันสมัย  
 นิทรรศการแสดงทั้งศิลปะคลาสสิกและร่วมสมัย นิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ Kumu นั้นมีเป้าหมาย
เพื่อดึงดูดผูเชมหลากหลายกลุ่ม มีผลงานศิลปกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงปัจจุบัน จัดแสดงศิลปะของศิลปิน
ชาวเอสโตเนียน จนถึงศิลปะแห่งยุคโซเวียตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และมีพื้นที่ส าหรับนิทรรศการชั่วคราว 
เพื่อจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยดเวย ในปี พ.ศ. 2551 The European Museum Forum ซึ่งด าเนินงานภายใตเการ
อุปถัมภ์ของสภายุโรป ไดเใหเรางวัลพิพิธภัณฑ์แห่งปีของชาติยุโรป แก่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ KUMU  'European 
Museum of the Year'2   
 ในประเทศสวีเดน พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา Vasa เรือล านี้ ถูกคเนพบตั้งแต่ตเนปี พ.ศ.2504 และ
น ามาตั้งอยู่ในโครงสรเางชั่วคราวที่เรียกว่า โรงจอดเรือวาซา "The Vasa Shipyard" จนถึงในปี พ.ศ. 2531 เรือ
ล านี้ไดเรับการบูรณะดเวยสาร Polyethylene Glycol ฉีดเขเาไปทดแทนโคลนและน้ าที่ฝังอยู่ในเนื้อของไมเที่อ่อน
ยุ่ยเพราะการจมอยู่ในน้ าและโคลนทะเลมายาวนานกว่าสามรเอยปี  
 ในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลสวีเดนตัดสินใจสรเางพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซาขึ้นอย่างถาวร และจัด
แข่งขันประกวดการออกแบบอาคารและพื้นที่การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีสถาปนิกทั้งหมด 384 ท่าน ส่ง
แบบจ าลองความคิดของตน และผูเชนะในขั้นสุดทเายคือ Marianne Jakobbäck และ Göran Månsson ดเวย
แนวคิดที่เรียกว่า Ask ("กล่อง")  ซึ่งการก่อสรเางอาคารใหม่นี้ เริ่มขึ้นในบริเวณของลานจอดท่าเรือเก่า ซึ่งเปนนที่
คเนพบและกูเซากเรือขึ้นมานั้นเอง โดยเจเาชาย Bertil ที่ 2 ทรงเสด็จเปนนองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือรบ
หลวงวาซา เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ.2530 และพิพิธภัณฑ์ก็ไดเเปิดอย่างเปนนทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 
2533  
 จากสถิติตลอดปีพ.ศ. 2560 พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา มีผูเเขเาชมทั้งหมด 1,495,760 คน ซึ่งจนถึง
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา ไดเรับชมจากผูเมาเยือนทั่วโลกมากกว่า 25 ลเานคน ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในการ
เขเาชมพิพิธภัณฑ์เรือในกลุ่มประเทศในแถบแสกนดิเนเวียน 
 เรือรบหลวงวาซา ถูกนับว่าเปนนทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่นและเปนนแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุด
แห่งหนึ่งในโลก 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Kumu_(museum)&prev=search 
2 https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/see-do/sightseeing/pid-175253/kumu-art-museum 
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ภาพที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ขณะทัศนศึกษาเดือนพฤษภาคม 2561 

 
 อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะแห่งนี้ ประกอบไปดเวยนิทรรศการที่เกี่ยวขเองกับเรือล า
นี้ถึง 9 นิทรรศการ, มีภัตตาคาร และรเานขายสินคเาของที่ระลึกที่มีสินคเาที่เกี่ยวกับเรือรบหลวงวาซามากมาย 
ทั้งนี้ ยังมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งสามารถเลือกรับชมไดเถึง 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ดึงดูด
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นักท่องเที่ยวไดเมากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย จึงมีความคุเมค่ามาก แมเเพียงเพื่อชมเรือวาซาอย่าง
เดียวในเมืองสตอล์คโฮมก็ตาม3 
 ในขณะที่ประเทศฟินแลนด์ ผูเเขียนบทความไดเไปทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง แต่ไดเเลือก
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ National Museum Finland การสรเางพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์นี้ ไดเรับการ
ออกแบบโดยสถาปนิก Herman Geselius , Armas Lindgren และ Eliel Saarinen การปรากฏตัวของ
สถาปัตยกรรมอาคารนี้ สะทเอนถึงลักษณะของโบสถ์ในยุคกลางและรูปทรงของปราสาทในยุคกลางของฟินแลนด์
ในอดีต  และมีการตกแต่งภายในส่วนใหญ่เปนนงานแบบศิลปะสมัยใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สรเางขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2448 ถึง พ.ศ. 2453 โดยเปิดใหเประชาชนทั่วไปเขเาชมไดเในปี พ.ศ. 2459 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไดเรับการตั้งชื่อว่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟินแลนด์ หลังจากที่ประเทศฟินแลนด์ไดเรับเอกราช เมื่อปี พ.ศ. 2460 หลังจากการ
ปฏิวัติบอลเชวิคในรัสเซีย การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ใหม่เสร็จสิ้น โดยไดเเปิดใหเบริการอีกครั้งในราวเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2543  
 มีการจัดแสดงแบ่งออกเปนน 6 นิทรรศการหลัก โดยประกอบไปดเวย 1.นิทรรศการถาวรของ 
Treasure Troves น าเสนอของล้ าค่าที่คเนพบไดเแก่คอลเลกชันเหรียญ  2.นิทรรศการเครื่องประดับเงิน เครื่อง
เพชรพลอย และอาวุธ   3.นิทรรศการว่าดเวยประวัติศาสตร์ฟินแลนด์  ซึ่ งถือว่ า เปนนนิทรรศการทาง
โบราณคดี แบบถาวรที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ 4.นิทรรศการที่ว่าดเวยอาณาจักรแห่งการพัฒนาสังคม และ
วัฒนธรรมฟินแลนด์ โดยเล่าเรื่องตั้งแต่สมัยยุคกลาง ถึงศตวรรษที่ 12 จนไปถึงตเนศตวรรษที่ 20 โดยมีเนื้อหาที่
เล่าเรื่องผ่านช่วงราชอาณาจักรสวีเดนไปสู่ยุคจักรวรรดิรัสเซีย   5.นิทรรศการ " ดินแดนและชนชาติ  " 
น าเสนอ วัฒนธรรมพื้นบเานของชาว ฟินแลนด์ในศตวรรษที่ 18 และ 19 และ 6.นิทรรศการว่าดเวยเรื่องของวิถี
ชีวิตในสังคมชนบทของฟินแลนด์ ก่อนที่จะกลายเปนนประเทศอุตสาหกรรม  

 

    
ภาพที่ 4 แสดงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์และบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ 

                                                           
3 https://www.vasamuseet.se/th 



Veridian E-Journal, Silpakorn University 

ISSN 1906 - 3431 

ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 

 
 

 1903  

 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนนการศึกษาโดยการส ารวจพิพิธภัณฑ์ในแต่ละแห่งแต่ละประเทศดเวยตนเอง
ระหว่างการทัศนศึกษาวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2561 ที่ประเทศเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ โดยที่
เอสโตเนียไดเแก่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ KUMU  ที่ประเทศสวีเดน ไดเแก่ พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา Vasa Museum 
และที่ประเทศฟินแลนด์ ไดเแก่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ National Museum of Finland  โดยวิธีท าการ
ส ารวจโดยตนเอง โดยใชเการรับรูเดเวยการเดินเขเาชม และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของสภาพแวดลเอม
ภายใน สู่แต่ละพื้นที่ของอาคาร แลเวน ามาทบทวนวรรณกรรมกับประเด็นความแยบยลดเานกายภาพพื้นที่ และ
ประเด็นความแยบยลในดเานการค านึงถึงการเรียนรูเของผูเใชเพื้นที่ระดับบุคคล ที่ไดเจากการทบทวนสาระใน
บทความวิชาการและรายงานการวิจัยที่ใชเอเางอิง จากนั้นน ามาทบทวนโดยการเขียนและเรียบเรียงขึ้นใหม่
จ านวน 3 คร้ัง ตั้งแต่การเสนอหัวขเอโครงการ การน าเสนอความคืบหนเาของหัวขเอและการพัฒนาในดเานเนื้อหา 
และการสรุปเพื่อสังเคราะห์สรเางบทความวิชาการ โดยไดเรับขเอคิดเห็นและเสนอแนะจากคณาจารย์ในรายวิชา
ทัศนปราชญา (Visual intellect) ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบทุกท่าน โดย
ตลอดครบทั้งกระบวนการ โดยในบทความนี้ผูเเขียนไดเท าการปรับปรุงพัฒนา โดยสรเางตารางสหสัมพันธ์แสดง
ความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ ใหเมีความชัดเจน หลากหลาย และลุ่มลึก ครอบคลุมตามขเอคิดเห็น
และเสนอแนะโดยรวมของคณาจารย์ทุกท่าน  
 ทั้งนี้ เพื่อใหเเกิดความเขเาใจเกี่ยวกับความแยบยลในพื้นที่ อันสัมพันธ์กับหนเาที่ทางสังคมและบริบท
ของผูเใชเงานและสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์นี้ การวิเคราะห์จึงจ าแนกนิยามความแยบยลในประเด็นทาง
กายภาพของพื้นที่และความหลากหลายของผูเใชเพิพิธภัณฑ์ โดยในดเานกายภาพพื้นที่ อเางอิงจากสาระใน
บทความวิชาการของณัฏฐินี กาญจนาภรณ์ ดังนี้ 
 1. ความแยบยลในการค านึงถึงความหมายของพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ 
 2. ความแยบยลในการค านึงถึงแนวโนเมและบทบาทของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพิพิธภัณฑ์ เนเนการพัฒนาใหเพิพิธภัณฑ์ ใหเเปนนพื้นที่เชื่อมโยงกับการใชเชีวิตของบุคคลในบริบทของเมือง 
(Museum as a Civic Space) 
 3. ความแยบยลในการออกแบบลักษณะและองค์ประกอบของพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 
 ส่วนต่อมาในดเานความหลากหลายของมนุษย์ ที่เปนนผูเใชเพิพิธภัณฑ์ นิยามความแยบยลไดเจากการ
ถอดบทเรียนจากรายงานการวิจัยเรื่องการจัดท าคู่มือมาตรฐานการน าเสนอเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรูเใน
อาคารสาธารณะดเวยการออกแบบที่เปนนธรรมส าหรับทุกคน โดยชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และวีรยา เอี่ยมฉ่ า 
โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรเางเสริมสุขภาพ ไดเขยายขอบเขตและมิติการรับรูเของผูเ
เขเาชมนิทรรศการในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีความหลากหลายใหเมากยิ่งขึ้น ตามแนวความคิด Universal Design 
ซึ่งความแยบยลที่สามารถสรุปไดเมี 5 ประเด็น ไดเแก่  
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 1. ความแยบยลที่ค านึงถึงผูเมีปัญหาการมองเห็นในการเรียนรูเนิทรรศการ 
 2. ความแยบยลที่ค านึงถึงการออกแบบเพื่อการเขเาถึงของผูเสูงวัยในการเรียนรูเนิทรรศการ  
 3. ความแยบยลที่ค านึงถึงการเขเาถึงเพื่อตัดสินใจซื้อสินคเาของผูเสูงวัยในนิทรรศการ  
 4. ความแยบยลที่ค านึงถึงเด็กในการเรียนรูเนิทรรศการ  
 5. ความแยบยลที่ค านึงถึงการเรียนรูเของทุกคนโดยใชเอุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกใน
นิทรรศการ 
 
ผลการศึกษา  
 ผูเเขียนบทความยกตัวอย่างผลจากการส ารวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้งสามแห่ง โดยใชเวิธีการพรรณนาใหเ
เห็นถึงภาพรวมในกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์โดยการบรรยายเชิงคุณภาพ เนื่องดเวยขเอจ ากัดของความยาว
บทความ และใชเตารางสหสัมพันธ์แสดงความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ในการสรุปผลเพื่อประกอบกับขเอสรุป 
พบว่าในดเานกายภาพของพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ KUMU ประเทศเอสโตเนีย
ประกอบไปดเวย  
 ชั้นล่าง: ทางเขเาจากดเานสวนสาธารณะ Kadriorg  พื้นที่หอประชุม และพื้นที่คาเฟ่ รับประทาน
อาหาร 
 ชั้นที่ 1: ทางเขเาจากลานจอดรถดเานนอก Lasnamägi ลานระเบียงประชาสัมพันธ์ ส่วนพื้นที่รับฝาก
ของ หเองสุขา  โถงหอประชุมใหญ่ พื้นที่หเองสมุด พื้นที่จ าหน่ายรเานหนังสือ ของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์และ
รเานอาหาร พื้นที่ของปีกอาคารฝั่งนิทรรศการชั่วคราวขนาดใหญ่ 
 ชั้น 2: ศิลปะคลาสสิกของเอสโตเนียตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง 
 ชั้น 3: ศิลปะของชาวเอสโตเนียตั้งแต่ 1945 ถึง 1991 (สมัยที่ตกอยู่ในปกครองของสหภาพโซเวียต) 
 ชั้น 4: นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย จนถึงศิลปะสมัยหลัง 1991(ช่วงสงครามเย็น จนถึงสหภาพโซเวียต
ล่มสลาย) 
 ผูเออกแบบชาวฟินแลนด์ที่ชนะเลิศการประกวด มีความชาญฉลาดและเขเาใจพฤติกรรมของผูเคน ใน
การเชื่อมโยงพื้นที่หนเาผาหินปูนแห่งนี้ใหเเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการพื้นที่ใหเสามารถเขเาถึงไดเจากลานจอด
รถ และโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งอยู่ดเานบนของหนเาผาหินปูน และจากการเขเาถึงของประชาชนโดย
ทางเทเาหรือจักรยาน ผ่านเขเามาทางอุทยานโบราณที่เก่าแก่ โดยการออกแบบอย่างถ่อมตนจากดเานล่าง อาคาร
ทันสมัย 6 ชั้นที่ฝังตัวเฉียงเขเาไปในหนเาผา ค านึงถึงการน าแสงและอากาศธรรมชาติมาใชเจากช่องแสงดเานขเาง
และดเานบนเขเามาในพื้นที่ส่วนสาธารณะของโครงการ ช่วยลดการใชเพลังงานและสรเางความรูเสึกของพื้นที่ใหเ
เชื่อมโยงกับภายนอก มีความแยบยลในการใชเสะพานเชื่อมพื้นที่ส่วนจัดแสดงแต่ละชั้น ช่วยใหเ ความรูเสึกถึงการ
เคลื่อนไหวและเสียงของผ็ใชเงานในพื้นที่มีชีวิตชีวา ความแยบยลที่โดดเด่นในการออกแบบพื้นที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกคือ บริเวณชั้นที่1 พื้นที่ปีกนิทรรศการชั่วคราวของอาคาร ที่เชื่อมกับ Grand hall ซึ่งออกแบบดเวย
กระจกขนาดใหญ่ดเานขเาง เชื่อมโยงภายนอกดเวยการเห็นและการถูกเห็น และมีพื้นที่การเรียนรูเของเด็กซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ของนิทรรศการดเวย พื้นที่ทั้งปีกนี้ สามารถปรับใชเใหเยืดหยุ่นหลากหลายการใชเงาน ใหเสอดรับกับรสนิยม
และความร่วมสมัยของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปไดเอย่างรวดเร็ว อย่างน่าสนใจยิ่ง 
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 จากการส ารวจพิพิธภัณฑ์ KUMU ในดเานความแยบยลของการออกแบบใหเทุกคนเขเาถึงการเรียนรูเไดเ
ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ พบว่า พิพิธภัณฑ์มีความทันสมัย มุ่งไปที่การจัดการกายภาพและการใชเอุปกรณ์
และระบบการสัญจรเพื่อทุกคน เช่นลิฟท์และทางลาดเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขเาถึงพื้นที่ทั้งหมดใน
ภาพรวม แต่ในดเานการการรับรูเ และเรียนรูเผลงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์ใชเการอธิบายผ่านตัวอักษรและขเอความสอง
ภาษา (ภาษาเอสโตเนียนและภาษาอังกฤษ) ใชเอุปกรณ์ช่วยแปลภาษาที่ตเองยืมและคืนภายหลังใชเงานเสร็จสิ้น 
ผูเเขียนบทความไม่พบการออกแบบสภาพแวดลเอมเพื่อตอบสนองการเรียนรูเต่อผูเเขเาชมที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย เช่นการใชเหุ่นจ าลองเสมือนจริงใหเจับตเองสัมผัส หรือการค านึงถึงการเรียนรูเศิลปะของเด็กและ
เยาวชน 
 

 
 

 
 

ภาพที่5 แสดงพื้นที่จัดแสดงและสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารพิพิธภัณฑ์ KUMU เอสโตเนีย 
โดยผูเเขียนบทความบันทึกภาพดเวยตนเองขณะทัศนศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561 
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ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่ในนิทรรศการศิลปะถาวร ของKUMU ที่มีการจัดแสดงวัตถุทั้งสองและสามมิติร่วมกัน 

โดยผูเเขียนบทความบันทึกภาพดเวยตนเองขณะทัศนศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561 
 

 จากการส ารวจความแยบยลพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา ประเทศสวีเดน ดเวยขนาดของเรือรบ
หลวงวาซา รวมถึงจ านวนของวัตถุโบราณของชาติที่ไดเกอบกูเขึ้นมาจากโคลนใตเทะเลที่มีความบอบบางซึ่งตเองใชเ
ความรูเดเานวิทยาศาสตร์วัสดุ บูรณาการกับการทดสอบทดลองที่หลากหลาย ไดเสรรค์สรเางชุดความรูเและ
ประสบการณ์ที่น่าสนใจเรียนรูเอย่างมหาศาลถึงความยากล าบากกว่าจะกูเ เรือและสิ่งของต่างๆขึ้นมาจัดแสดงไดเ 
กระตุเนจินตนาการและเรื่องราว ก่อใหเเกิดขเอสงสัยอย่างมากมายแก่ผูเคนในการศึกษาและเรียนรูเ ดเวย
องค์ประกอบที่ส าคัญนี้เอง สถาปนิกผูเชนะเลิศการประกวดแบบพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา แห่งประเทศสวีเดน
นี้ อาศัยทักษะ และความรูเจ านวนมากในการถนอมรักษายืดอายุซากเรือโบราณนี้ใหเไดเยาวนานที่สุดในการ
ออกแบบอาคารสาธารณะอย่างแยบยลเพื่อรักษาวัตถุโบราณขนาดใหญ่ และทั้งการจัดแสดงต่อสาธารณชน ใน
ลักษณะของกล่องปิดทรงสูง โดยใชเหลังคาเปนนวัสดุทองแดงหุเมฉนวนกันความรเอนและป้องกันรังสี ออกแบบ
ประตูเขเาออกถึงสามชั้นกว่าจะผ่านเขเามาไดเในพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่จัดแสดง ตัว
อากคารแสดงสัญลักษณ์และหนเาที่ของอาคารโดยใชเเสากระโดงเรือขนาดเท่าจริงของเรือรบหลวงวาซา ใหเเห็น
ขนาดสัดส่วนของเรือใหเตระหนักไดเจากสถาปัตยกรรมดเานนอก และใชเกระจกในแนวเฉียงเพื่ อลดและเลี่ยงรังสี
UV เขเาสู่อาคาร  
 ผังอาคารมีความแยบยลสูงในการจัดพื้นที่แสดงเปนนหกชั้นที่สนองตอบพฤติกรรมการเขเาชมที่
สามารถเขเาชมไดเโดยไม่ตเองเรียงล าดับก่อนหลัง โดยสามารถเขเาชมไปตามความสนใจ จุดเด่นอีกประการหนึ่ง
ของพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซาคือความชาญฉลาดในการสรเางสรรค์การออกแบบพื้นที่เรียนรูเและการจัด
จ าหน่ายของที่ระลึกทุกประเภท ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองตอบนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จึงประสบ
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 1907  

 

ความส าเร็จสูงสุดในยอดของผูเเขเาชมพิพิธภัณฑ์ แสดงถึงการประยุกต์เศรษฐกิจสรเางสรรค์ใหเตอบโจทย์  ใหเ
กลายเปนนแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ตเอนรับการมาเยือนของทุกผูเคนในลักษณะของศูนย์เรียนรูเ  
 หากเปรียบเทียบกับที่ว่าการเทศบาลเมืองสตอล์คโฮม เปนนหเองรับแขกหลักของเมืองที่ตเอนรับการมา
เยือนของนักท่องเที่ยวและแขกผูเทรงเกียรติทั่วทุกมุมโลกที่มาเยือนเพื่อเคารพและแสดงความคารวะต่อวิสัยทัศน์
และรางวัลโนเบลอันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดในโลก ความแยบยลในพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา               
ก็เปรียบเสมือนหเองนั่งเล่นของประเทศสวีเดน ที่ตเอนรับนักท่องเที่ยวขี้สงสัยที่ถูกกระตุเนจินตนาการผ่านการ
คเนพบเรือโบราณที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ที่แมเจะไม่มีความยืดหยุ่นในการใชเงานพื้นที่ใหเเปนนอย่างอื่นไดเ
อย่างที่พิพิธภัณฑ์ภายในพื้นที่ของเมืองก็ตาม แต่อาคารที่มีการออกแบบเฉพาะแห่งนี้ ไดเกลายเปนนศูนย์เรียนรูเ
การกูเซากเรือโบราณที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่มนุษย์สามารถน าขึ้นมาบนพื้นดินแห่งนี้ ท าใหเเมืองนี้ 
ไดเกลายเปนนสถานที่เรียนรูเจากองค์ความรูเจ านวนมหาศาลที่เรือล านี้ ไดเมอบใหเแก่โลก เปรียบเสมือนหเองนั่งเล่น
ที่สรเางแรงบันดาลใจส าหรับนักท่องเที่ยวผูเรักการผจญภัยและการคเนพบทุกคน  

 
 
ภาพที่ 7 แสดงบรรยากาศภายในพื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา ประเทศสวีเดน ที่มีทั้งการออกแบบใหเ
เกิดการเรียนรูเเรือและการกูเเรือและพื้นที่จ าหน่ายของที่ระลึกที่เก่ียวกับเรือรบหลวงวาซา แก่นักท่องเที่ยว โดย

ผูเเขียนบทความบันทึกภาพดเวยตนเองขณะทัศนศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561 
 
 จากการส ารวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ โดยภาพรวมพบว่าอาคารถูก
ออกแบบโดยสถาปนิก ในรูปแบบรูปทรงที่คลเายกับศาสนสถานในยุคกลางที่มีความเก่าแก่แตกต่างกันอย่างมาก
กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโตเนียนโดยสิ้นเชิง เมื่อพิเคราะห์ไปยังปีที่สรเางและเปิดใชเงานแลเวก็พบว่าสรเางใน
ปลายสงครามโลกครั้งที่สองที่รัสเซียเปนนฝ่ายแพเสงคราม เปนนอาคารในยุคสมัยใหม่แต่สรเางในรูปแบบหนเาตายุค
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 1908  

 

อดีต พื้นที่ใชเสอยภายในมีขเอจ ากัดทางโครงสรเางวิศวกรรมและงานระบบประกอบอาคารหลายประการ เช่น
รูปทรงและขนาดของเสาและคานที่ไม่สอดรับความตเองการใชเพื้นที่ว่างภายใน  การวางผังพื้นที่เขเาออกและพื้นที่
เชื่อมต่อกันลักษณะที่เปนนหเองต่อหเอง ที่ไม่สอดรับกับการรับรูเความเปนนพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเชื่อมต่อกัน 
เพื่อใหเเกิดความต่อเนื่องของการจัดแสดงที่มีล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา ซึ่งไดเรับการแกเไขปรับปรุงโดย
พิพิธภัณฑ์ใชเเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ เขเามาช่วยตอบสนองการเรียนรูเมากขึ้นในการจัดแสดง โดยเฉพาะ
พื้นที่นิทรรศการถาวรในส่วนที่ 3  5 และ6 ไดเแก่นิทรรศการว่าดเวยประวัติศาสตร์ฟินแลนด์ ซึ่งถือว่าเปนน
นิทรรศการทางโบราณคดี แบบถาวรที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ นิทรรศการ" ดินแดนและชนชาติ " เปนนการ
น าเสนอ วัฒนธรรมพื้นบเานของชาว ฟินแลนด์ในศตวรรษที่ 18 และ 19 และในชั้นบน นิทรรศการว่าดเวยเรื่อง
ของวิถีชีวิตในสังคมชนบทของฟินแลนด์ ก่อนที่จะกลายเปนนประเทศอุตสาหกรรม โดยใน 3 ส่วนนี้มีการใชเ
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อความหลากหลายของบุคคลในการเรียนรูเ 

 

 

 
ภาพที่ 8 บรรยากาศในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ โดยผูเเขียนบทความบันทึกภาพ

ดเวยตนเองขณะทัศนศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561 
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 1909  

 

จากการณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งนี้ สามารถสรุปไดเในลักษณะของตารางสหสัมพันธ์แสดงความแยบ
ยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ในเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ ไดเดังต่อไปนี้ 

 
ระดับความแยบยล
ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
KUMU  
ประเทศเอสโตเนีย 

ระดับความแยบยล
ในพิพิธภัณฑ์เรือรบ
หลวงวาซา 
ประเทศสวีเดน 

ระดับความแยบยล
ในพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติฟินแลนด์ 
ประเทศฟินแลนด์ 

ความแยบยลในด้านกายภาพ1-3/ ด้านมนุษย์ 4-8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ความแยบยลในการค านึงถึงความหมายของพื้นที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์ 

               

2. ความแยบยลในการค านึงถึงแนวโนเมและบทบาท
ของการพัฒนาพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกใหเ
เปนนพื้นที่เชื่อมโยงกับการใชเชีวิตของบุคคลในบริบท
ของเมือง (Museum as a Civic Space) 

               

3. ความแยบยลในการออกแบบลักษณะและ
องค์ประกอบของพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน 

               

4.ความแยบยลที่ค านึงถึงผูเมีปัญหาการมองเห็นใน
การเรียนรูเนิทรรศการ 

               

5.ความแยบยลที่ค านึงถึงการออกแบบเพื่อการเขเาถึง
ของผูเสูงวัยในการเรียนรูเนิทรรศการ  

               

6.ความแยบยลที่ค านึงถึงการเขเาถึงเพื่อตัดสินใจซื้อ
สินคเาของผูเสูงวัยในนิทรรศการ  

               

7.ความแยบยลที่ค านึงถึงเด็กในการเรียนรูเ
นิทรรศการ  

               

8.ความแยบยลที่ค านึงถึงการเรียนรูเของทุกคนโดยใชเ
อุปกรณ์เทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกใน
นิทรรศการ  

               

คะแนนรวมความแยบยลด้านกายภาพและมนุษย์ 29 32 23 
ตารางที่ 1 ตารางสหสัมพันธ์แสดงความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ในเอสโตเนีย สวีเดน 

และฟินแลนด์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ไดเจากวรรณกรรมที่ศึกษา 
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 1910  

 

อภิปรายผล  
 ผูเเขียนบทความใชเการรวบรวมประเด็นที่ไดเจากวรรณกรรมที่ศึกษา และท าการเรียนรูเพื้นที่โดยการใชเ
ตนเองส ารวจพื้นที่และประเมินสภาพแวดลเอม จึงสามารถรับรูเปัญหาโดยตรงในดเานการออกแบบพื้นที่ใชเสอย
และกิจกรรมของพื้นที่พิพิธภัณฑ์ แมเโดยทั่วไปกายภาพในการออกแบบอาคารเพื่อการเขเาถึงจะลดอุปสรรคไป
แลเวดเวยการมีทางลาด การใชเอุปกรณ์และเครื่องมือเชื่อมต่อพื้นที่ รวมถึงพื้นที่อพยพผูเคน ทางหนีไฟและป้าย
เตือน พื้นที่ก าหนดจุดสัญญาณ ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่มีลักษณะของความเปนนสากลในอาคาร
สาธารณะแลเวก็ตาม อุปสรรคที่ยังมีอยู่คือเรื่องภาษาและการสื่อสารที่ใชเอธิบายคู่กับผลงานที่จัดแสดง                 
ซึ่งจ าเปนนตเองค านึงถึงผูเใชเที่เปนนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใหเมากยิ่งขึ้นในพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ พิพิธภัณฑ์ที่
ตเอนรับนักทอ่งเที่ยวต่างชาติที่ดีที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ ไดเแก่พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา ประเทศสวีเดน ที่มีถึง 
16 ภาษา จากการสังเกตการออกแบบเพื่อการจัดแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ์ทั้งสามนั้น ยังไม่มีการพิจารณาถึง
การใชเงานของผูเที่มีความพิการดเานประสาทสัมผัสต่อการเรียนรูเ ซึ่งเปนนโอกาสในการพัฒนาไดเอีกมาก  
 ในขณะเดียวกันการออกแบบเพื่อการรับรูเผลงานที่จัดแสดงและวัตถุจัดแสดงสามมิตินั้น ยังไม่ไดเ
ค านึงถึงออกแบบเพื่อการเรียนรูเส าหรับทุกคน ในส่วนของบริการของที่ระลึกเพื่อจัดจ าหน่ายต่อนักท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงวาซา ประเทศสวีเดน ไดเรับคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเอสโตเนีย 
ประเทศเอสโตเนีย และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ ตามล าดับ โดยสรุปจากการพิจารณา
คะแนนความแยบยลที่ไดเจากประเด็นดเานกายภาพและประเด็นดเานมนุษย์ พบว่าความแยบยลดเานมนุษย์ ที่จะ
ออกแบบใหเรองรับกับบุคคลที่มีการรับรูเอันแตกต่างกัน เปนนประเด็นส าคัญมากในการออกแบบในปัจจุบันที่ควร
ตระหนักอย่างยิ่ง เพราะการออกแบบพื้นที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ใหเมีความยืดหยุ่นในการใชเงานรองรับ
กิจกรรมของเมืองที่หลากหลาย ยังตเองค านึงถึงการออกแบบที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการเรียนรูเของบุคคลที่
แตกต่างกันในพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรูเเปนนอย่างยิ่ง สมควรที่จะศึกษาและเรียนรูเต่อไป 

 

 
ภาพที่ 9 แสดงการจัดป้ายขเอความ ในพิพิธภัณฑ์ KUMU เอสโตเนีย ไม่ไดเรองรับผูเที่พิการมองเห็น หรือไดเยิน 

โดยผูเเขียนบทความบันทึกภาพดเวยตนเองขณะทัศนศึกษา เดือนพฤษภาคม 2561 
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 1911  

 

เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 
ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ และวีรยา เอ่ียมฉ่ า, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คู่มือมาตรฐานการน าเสนอเนื้อหาของ 
 พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรูเในอาคารสาธารณะดเวยการออกแบบที่เปนนธรรมส าหรับทุกคน, ส านักงาน 
 กองทุนสนับสนุนการสรเางเสริมสุขภาพ, 2556.  
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