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บทความนีน้�าเสนอผลการศกึษาจากโครงการน�าร่องเพือ่ผูส้งูอาย ุณ พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้วัตถุสะสมของ

พิพธิภณัฑ์ ในกระบวนการส่งเสรมิสขุภาวะของผูสู้งอายใุนบรบิทของประเทศไทย ผูเ้ขยีนได้

ออกแบบกิจกรรมโดยมีวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ เป็นจุดสนใจ และเน้น

กระบวนการหลกั 3 ประการ ได้แก่ การร�าลกึถึงเร่ืองราวในอดตี การเรยีนรูส้ิง่ใหม่ และการ

สือ่สารแลกเปลีย่นกบัผูอ้ืน่ โดยได้ด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัอาสาสมคัรซึง่เป็นผูสู้งอายจุากชมรม

ผูส้งูอายชุมุชนอยูเ่จรญิ จากการประเมนิผลระหว่างและหลงัจากจบกจิกรรม พบว่าการใช้วตัถุ

สะสมของพพิธิภณัฑ์เป็นส่ือท�ากระบวนการ สามารถเอือ้ให้เกดิปัจจัยทีส่่งเสรมิสขุภาวะของ 

ผูส้งูอาย ุอกีทัง้ยงัช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ซึง่

แสดงให้เหน็ความเป็นไปได้ทีจ่ะพัฒนากิจกรรมดังกล่าวเพ่ือส่งเสรมิสขุภาวะของผูสู้งอายใุน

ประเทศไทย โดยผู้เขียนได้สรุปข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ

และเกดิประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรมมากข้ึนด้วย

ค�ำส�ำคญั: วตัถพุพิธิภณัฑ์, พพิธิภณัฑ์, สุขภาวะ, ผูส้งูอายุ

This paper presents findings from a pilot project for older adults at the Thammasat 
Museum of Anthropology which aims to study the possibility of using museum 
collections as a medium to foster wellbeing among older adults in Thailand. The 
author developed a series of activities with special focus on the Museum’s objects 
and invited participants from an elderly club at Yucharoen community. The three 
key themes of the activities included “reminiscence,” “learning new things” and 
“communication between participants.” Evaluation during and after activity 
sessions suggested that object handling contributed to positive wellbeing as well 
as encouraged more experience sharing among the participants. This demonstrates 
that such programme should be developed to foster wellbeing among older adults 
in Thailand. Finally, the author concludes with suggestions on how to develop 
activity programmes that can work more substantially and efficiently.
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บทน�า

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการน�าพิพิธภัณฑ์เข้ามาช่วยส่งเสริมสุขภาวะ 
ในสหราชอาณาจักร

ประเทศสหราชอาณาจักรก�าลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย โดยใน ค.ศ. 2017 มี

จ�านวนประชากรท่ีมอีาย ุ65 ปีข้ึนไปอยูถึ่งร้อยละ 18.2 และคาดว่าจะเพิม่เป็นร้อยละ 20.7 

ใน ค.ศ. 2027 และในอกี 50 ปี ประชากรสูงอายกุลุม่นีจ้ะมมีากกว่า 1 ใน 4 ของทัง้ประเทศ1 

ซึง่จะส่งผลให้ระบบบรกิารสุขภาพแห่งชาติ (National Health Services: NHS) จะต้องรบั

ภาระด้านงบประมาณอย่างหนัก ท้ังน้ี รายงานของเครอืข่ายด้านศลิปะ สขุภาพ และสขุภาวะ 

(All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing: APPGAHW) 

ได้แสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ป่วยร่วมกิจกรรมเชิงศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา (arts  

on prescription) สามารถช่วยลดท้ังภาระงานของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General 

Practitioner: GP) และภาระทางงบประมาณของระบบบรกิารสขุภาพแห่งชาตไิด้ เช่น กรณี

ศกึษาโครงการ “Artlift Arts-on-Prescription Scheme” ซึง่ให้การรกัษาผูป่้วยทัง้ท่ีมอีาการ 

ทางจติเวช เช่น โรคซึมเศร้า และผูป่้วยทีม่อีาการทางกายภาพ เช่น ภาวะสมองขาดเลือดและ

โรคปวดเรือ้รงั พบว่าการใช้กจิกรรมเชงิศลิปะเป็นส่วนหนึง่ของการรกัษา สามารถช่วยลดอตัรา

การมาพบแพทย์ถงึร้อยละ 37 และลดอตัราการเข้ารบัการรกัษาในฐานะผูป่้วยในถึงร้อยละ 

27 ซึง่ถอืเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก (All-Party Parliamentary Group 

on Arts, Health and Wellbeing 2017, 73)

ยิง่ไปกว่านัน้ เราได้เห็นพพิธิภณัฑ์ในสหราชอาณาจักรก�าลงัเริม่เข้ามามีบทบาทในการ

ส่งเสริมสุขภาวะควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทางแพทย์ เห็นได้จากการส�ารวจของพันธมิตร 

แห่งชาติเพ่ือพพิธิภณัฑ์ สขุภาพ และสขุภาวะ (National Alliance for Museums, Health 

and Wellbeing) พบว่ามพีพิิธภณัฑ์ถงึ 261 แห่งจากทัว่สหราชอาณาจกัร ทีด่�าเนนิโครงการ 

1  ดูรายละเอียดภาพรวมประชากรของสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
สำานักงานสถิติแห่งชาติ  สหราชอาณาจักร  ได้ที่ลิงก์  https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/
populationandmigration/populationestimates/articles/overviewoftheukpopulation/november2018.
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และ/หรอืกิจกรรมเพือ่สขุภาวะ (Lackoi et al. 2016) โดยกลุม่เป้าหมายทีมี่จ�านวนมากทีสุ่ด

ในบรรดาโครงการเหล่าน้ีก็คือกลุ่มผู้สูงอายุถึงกว่าร้อยละ 30 โดยมีตัวอย่างการท�างาน 

ร่วมกับผู้สูงอายุในพิพิธภัณฑ์ผ่านกระบวนการท่ีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป อาทิ 

การน�าชมรอบพเิศษ เช่น “Medical and Healing trail” โดยความร่วมมอืระหว่าง เวลคมั 

คอลเลกชัน่ (Wellcome Collection) และ หอศลิป์แห่งชาต ิ(National Gallery) การเปิด 

พื้นท่ีให้ผู้สูงอายุสร้างคุณค่าให้กับตนเองผ่านการเป็นอาสาสมัคร รวมถึงอีกวิธีท่ีพบเห็นได้

มาก ได้แก่ การใช้ “วัตถุ” เป็นส่ือในการสร้างสุขภาวะ (object therapy) เช่น โครงการ 

“House of Memories” โดย พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ลิเวอร์พูล (National Museums 

Liverpool) ทีใ่ช้วตัถุของพพิธิภัณฑ์ในการช่วยร�าลกึความจ�า (reminiscence) ส�าหรบัผูส้งู

อายุท่ีมีภาวะสมองเส่ือม หรือโครงการ “Open Museum” โดย พิพิธภัณฑ์กลาสโกว์ 

(Glasgow Museum) ท่ีน�าวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ออกไปยังชุมชน และโครงการ 

“Heritage in Hospitals” ของพิพิธภัณฑ์แห่งยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน (University 

College London [UCL] Museums) ท่ีศกึษาผลกระทบเชงิบวกต่อสขุภาวะของผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลจากการจับต้องวัตถุพิพิธภัณฑ์ (object handling) เป็นต้น โดยผลลัพธ์ท่ี 

ได้จากโครงการในลักษณะนี้มักมีประสิทธิผลด้านการลดระดับความเครียด การได้รับ

ประสบการณ์ทางสังคมที่ดี การเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และการได้รับแรง

บนัดาลใจ 

กระบวนการของกรณีตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์ในสหราชอาณาจักร

“วัตถุ” ของพิพิธภัณฑ์สามารถน�ามาใช้เพื่อการกระตุ้นให้เกิดการระลึกถึงความ 

ทรงจ�าในอดตี ทัง้ยงัสามารถเอือ้ให้เกดิการเชือ่มโยงและขบคิดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตวัอย่าง

หนึง่ได้แก่ โครงการ “Participating with Objects” ณ พพิธิภณัฑ์สงครามจกัรวรรด ิ เขต

ภาคเหนอื (Imperial War Museum North: IWM North) ของสหราชอาณาจกัรให้ผูค้น

สมัผสักบัสิง่ของ เช่น สายประค�าสวดภาวนาท่ีทหารเคยใช้ หรอืจดหมายฉบบัสดุท้ายทีส่่งกลบั

มาบ้าน ซ่ึงกระตุ้นให้ผูเ้ข้าร่วมขบคดิถึงประเดน็เกีย่วกบัชวีติ สงคราม และความตายในแง่มมุ

ต่างๆ หรือโครงการ “House of Memories” ทีเ่คยมกีารใช้ชดุวัตถุท่ีเกีย่วกบัการอาบน�า้  
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เพ่ือช่วยให้ผูส้งูอายท่ีุมอีาการสมองเส่ือมข้ันรุนแรงคนหนึง่ซึง่จู่ๆ เกดิอาการกลวัน�า้ กลบัมา 

ยอมอาบน�า้ได้ โดยในชดุวตัถนุัน้มสีบูค่าร์บอลกิทีม่กีลิน่แรง ซึง่เป็นชนดิทีใ่ช้กันในช่วงสงคราม

และสบูก้่อนนีเ้องท่ีกระตุ้นความทรงจ�าตอนท่ีเขานัง่อาบน�า้อยูห่น้าเตาไฟได้อย่างชดัเจน 

ในขณะที่โครงการ Heritage in Hospitals ซึ่งเป็นอีกโครงการที่เป็นแรงบันดาลใจ 

ให้กับโครงการวิจัยน�าร่องนี้ ใช้วิธีการน�าวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ไปให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่ง

ยนูเิวอร์ซติีค้อลเลจลอนดอน (University College London Hospital) ได้จบัต้อง โดย 

ผู้จัดท�าโครงการจะสร้างบทสนทนากับผู้ป่วยเกี่ยวกับสิ่งของน้ันๆ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ผลการ

ประเมนิสะท้อนว่าการจบัต้องวตัถพุพิิธภณัฑ์สามารถส่งผลในทางบวกต่อสขุภาวะของผูป่้วย

ได้ โดยโครงการนี้มีทั้งการประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณ มีการใช้แบบ

ประเมนิทางคลนิิกท่ีให้ผูป่้วยให้คะแนนความรูส้กึของตวัเองต่อ “ความพงึพอใจในชวีติ” และ

ความรูส้กึต่อ “สถานะทางสุขภาพ” ของตน ในระดบัจาก 0 - 100 ทัง้ก่อนและหลงัท�ากจิกรรม 

และการประเมนิ ในเชงิคุณภาพ มกีารบันทึกบทสนทนาของผูป่้วยเพือ่วเิคราะห์ ซึง่ให้ความ

กระจ่างชัดกว่าข้อมูลเชิงปริมาณ และท�าให้มองเห็นประเด็นส�าคัญที่เกิดข้ึนระหว่าง

กระบวนการ ได้แก่ การทีว่ตัถกุระตุ้นให้เกดิ “การระลกึความทรงจ�า” และ “การเรยีนรูส้ิง่

ใหม่” ซึง่ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผูป่้วย (ดู Chatterjee et al. 2009)

การให้วตัถเุป็นจดุสนใจในกระบวนการ เป็นการใช้ความเชีย่วชาญทีพ่พิธิภัณฑ์มอียูแ่ล้ว 

โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมากนัก หรืออาศัยเพียงช่วงแรกของการออกแบบ

กระบวนการ จึงมคีวามเป็นไปได้สูงท่ีพพิธิภัณฑ์ในประเทศไทยซึง่ยงัมทีรพัยากรบคุคลจ�ากดั 

และยังไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเป็นกิจจะลักษณะ จะน�า

กระบวนการนีไ้ปปรบัใช้ต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพือ่ส่งเสรมิสขุภาวะของผูม้าใช้งานพพิธิภณัฑ์ 

บริบทของประเทศไทย

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุ(aging society) ตัง้แต่ พ.ศ. 2548 และคาดว่าจะ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ในราว พ.ศ. 2564 (ปราโมทย์ 

ประสาทกุล 2559, 25) หมายความว่าประชากรถึงร้อยละ 20 คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป  

ซึ่งกลุ่มคนท่ีพ้นวัยท�างานเหล่าน้ีมีกิจกรรมทางสังคมที่น้อยลง ท�าให้เกิดความรู้สึกสูญเสีย
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บทบาท รวมไปถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง (วิไลพร ข�าวงษ์ และคณะ 2554) 

นอกจากน้ี สถิติของผูสู้งอายทุีอ่าศยัอยูเ่พยีงล�าพงัยงัเพิม่มากขึน้ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา 

โดยผูส้งูอายทุีอ่ยูค่นเดียวเพิม่ข้ึนจากร้อยละ 6.3 ของประชากรผูส้งูอายใุน พ.ศ. 2545 เป็น

ร้อยละ 10.8 ใน พ.ศ. 2560  และผูสู้งอายท่ีุอยูต่ามล�าพงักบัคูส่มรสเพิม่ขึน้จากร้อยละ 17 

ใน พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 23.3 ใน พ.ศ. 25602 วิถชีวีติและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไปของ

กลุ่มคนเหล่าน้ี ท�าให้เส่ียงต่อการเกิดสภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม (social isolation) 

หรอืความเหงามากกว่าคนวัยหนุม่สาว ปัจจยัเหล่านีเ้ป็นตวัการส�าคญัทีส่่งผลลบต่อสขุภาพ

นอกจากนี้ สภาวะโดดเด่ียวทางสังคมยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเส่ียงต่ออัตราการเสียชีวิต 

อีกด้วย (House 2001)

สัดส่วนการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของผู้สูงอายุนี้ ยังส่งผลต่อการพ่ึงพิงด้านการรักษา

พยาบาลและสาธารณสขุจากภาครฐั ปัญหาส�าคญัของผูส้งูอายุไทยคอืปัญหาด้านเศรษฐกจิ

และสขุภาพ โดยเกือบคร่ึงหน่ึงของผูสู้งอายมุรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ และ 2 ใน 3 

มีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางแต่ไม่ถึงระดับดีมาก ซึ่งตอกย�้าถึงความส�าคัญของภาครัฐ 

ที่ต้องเข้ามาสนับสนุน แต่ทว่าสถานพยาบาลของไทยที่รองรับการรักษาผู้สูงอายุแบบ 

เฉพาะทางเช่นเดียวกบัในต่างประเทศยงัมน้ีอย ทัง้ในด้านความพร้อมของบรกิาร ความเพียงพอ 

ของบคุลากร การเชือ่มโยงฐานข้อมลูผูสู้งอาย ุและระบบทีย่งัไม่รองรบัการดแูลระยะยาวและ

การเจบ็ป่วยเรือ้รัง (จนิตนา อาจสันเท๊ียะ และ รชัณย์ี ป้อมทอง 2561) ดงันัน้ การพึง่พาระบบ

การรกัษาพยาบาลเพยีงอย่างเดียวจงึไม่เพยีงพอ และมคีวามเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึบรกิาร

เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการเข้ามาสนับสนุนของชุมชนหรือครอบครัว เพื่อส่งเสริม 

วิถีชีวิตท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุอีกด้วย ในการนี้ พิพิธภัณฑ์จึงมีศักยภาพที่จะ 

เข้ามามบีทบาทสนบัสนุนสขุภาวะของคนในสงัคม เพ่ือช่วยลดภาระการพึง่พงิระบบการรกัษา

พยาบาลได้

เมือ่พจิารณาจากตวัอย่างการใช้พพิธิภัณฑ์เพือ่ตอบโจทย์ด้านสุขภาวะของผูส้งูอายใุน

ประเทศสหราชอาณาจกัรแล้ว ผูวิ้จยัจงึสนใจพัฒนาโครงการน�าร่อง “การใช้วัตถุของพิพิธภัณฑ์

2  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการสำารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย  โดยสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ ได้ที่ลิงก์ http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/Press_Release/2561/N10-04-61-1.aspx.
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เป็นสือ่ในการเสรมิสร้างสุขภาวะส�าหรบักลุม่ผูส้งูอาย”ุ เพือ่ศกึษาและทดลองความเป็นไปได้

ของการด�าเนนิโครงการในลกัษณะเดียวกนัในบรบิทของประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ให้เข้าใจถงึความเป็นไปได้ รวมถงึความท้าทายและอปุสรรคในการน�ากระบวนการมาประยกุต์

ใช้ ตลอดจนวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางวิจัยส�าหรับพิพิธภัณฑ์และสุขภาวะส�าหรับผู้สูง

อายตุ่อไป โดยมคีวามคาดหวังว่าโครงการในลักษณะดังกล่าว จะสามารถน�ามาช่วยส่งเสรมิ 

สขุภาวะของผูส้งูอายใุนประเทศไทยได้

ทั้งนี้ กระบวนการของโครงการน้ีไม่ใช่การบ�าบัด (therapy) ซึ่งเป็นการรักษาทาง 

การแพทย์ส�าหรบัอาการบกพร่อง อาการบาดเจบ็ หรอืความผดิปกตโิดยตรง แต่กระบวนการ

ทีเ่กดิขึน้อาจมผีลลพัธ์ในเชงิบ�าบัด (therapeutic effect) กล่าวคอื เกดิผลลพัธ์ทีเ่กีย่วข้อง

ไปในทางรกัษา หรือมผีลท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรอืจติใจ เป็นการส่งเสรมิสขุภาวะ3 ทีม่ี

การประเมนิผลเพือ่พยายามท�าความเข้าใจกระบวนการทีเ่กดิข้ึน 

การออกแบบการวิจัย

กระบวนการส่งเสริมสุขภาวะและการใช้วัตถุ 

โครงการน�าร่องเพือ่ผูสู้งอาย ุณ พพิธิภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิได้เลอืกและ

ปรบัใช้รปูแบบของตัวอย่างในสหราชอาณาจกัร โดยเน้นไปทีก่ระบวนการหลกั 3 ประการ คอื 

การร�าลกึถงึเรือ่งราวในอดีต การเรียนรู้ส่ิงใหม่ และการสือ่สารแลกเปลีย่นกบัผูอ้ืน่ ซึง่เป็น 3 

ประเดน็ส�าคญัทีพ่บว่ามผีลต่อการส่งเสรมิสขุภาวะของผูส้งูอายุ โดยมีการประเมินทัง้ในเชิง

ปรมิาณและคณุภาพ

การร�าลึกเรื่องราวในอดีต ท�าให้ผู้ร�าลึกรู้สึกมีชีวิตชีวา เพราะการได้เจอกับของที่ตน 

คุน้เคยในอดีต ท�าให้เสมอืนได้กลับไปอยูใ่นช่วงเวลาน้ันอกีคร้ัง และบางครัง้สิง่นียั้งช่วยให้เกดิ

3  ในโครงการน้ี  ผู้วิจัยใช้คำาว่า  “สุขภาวะ”  ซ่ึงแปลมาจากคำาว่า  “wellbeing”  ในภาษาอังกฤษ (ในวรรณกรรมไทยบางช้ิน
อาจแปลว่า  “ความอยู่ดีมีสุข”  หรือ  “ความอยู่เย็นเป็นสุข”)  โดยหมายถึงสถานะของสุขภาพ  ความสุข  หรือความ
ม่ังค่ัง ซ่ึงได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย (เช่น มีอาหารการกินท่ีดี ความสัมพันธ์ท่ีเก้ือหนุน การศึกษา กิจกรรมยามว่าง) 
กล่าวคือ การเป็นอยู่อย่างพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล.
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การสร้างความหมายให้กับชีวิต หรือสภาพแวดล้อมที่ก�าลังเผชิญอยู่ด้วย ทั้งนี้เพราะวัตถุ

สามารถที่จะกระตุ้นความทรงจ�า (รวมถึงความรู้สึกทางประสาทสัมผัสต่างๆ ที่ยึดโยงกับ 

ความทรงจ�านั้น) และมีความหมายในตัวมันเอง (Chatterjee et al. 2009) โครงการ 

Heritage in Hospitals พบว่าการร�าลกึเรือ่งราวในอดตี เชือ่มโยงกบัความรูส้กึโหยหาอดตี 

และการให้ความหมาย ความรูสึ้กโหยหาอดีตก่อให้เกดิความอบอุ่นใจ สบายใจ เมือ่นกึถงึช่วง

เวลาในอดีต และไม่ใช่เพียงความทรงจ�าในด้านบวกเท่านั้น แม้แต่ความทรงจ�าเกี่ยวกับ 

ช่วงเวลาทีย่ากล�าบากก็ให้ความรูสึ้กในทางบวกได้ เพราะความรูส้กึโหยหาอดตีเป็นกลไกใน

การจดัการกับความเศร้า ความสญูเสยี มากกว่าจะตอกย�า้ความเจ็บปวดท่ีผ่านมา เช่น ผูห้ญงิ

ทีผ่่านประสบการณ์คลอดบตุร เมือ่นึกถงึความเจบ็ปวดในเวลานัน้ หลายคนกลบัท�าให้รูส้กึ

อยากมีลูกอีกครั้ง หรือเด็กที่ใช้ชีวิตผ่านช่วงสงคราม เมื่อโตขึ้นและนึกย้อนกลับไปก็ท�าให้ 

เห็นความส�าคญัของครอบครวั เป็นต้น

นอกจากนี ้การร�าลกึเร่ืองราวในอดีต ยังสามารถทีจ่ะช่วยย�า้ชดัถงึตวัตนของบคุคลนัน้ๆ

ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการช่วยลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ท�าให้สุขภาพจิตหดหู่หรือ

ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต�่า เช่น ผู้ป่วยท่ีต้องพักรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน 

(Chatterjee et al. 2009) แม้ในกรณนีีโ้ครงการฯ ไม่ได้เลือกกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผูป่้วย 

ดังกล่าว แต่หากเป็นผูส้งูอายทุีเ่ผชญิกบัความรูส้กึด้อยคณุค่าในตวัเองหลงัหยุดท�างานแล้ว 

กระบวนการร�าลกึอาจช่วยบรรเทาความรูสึ้กน้ันได้เช่นกนั

การเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ก่อให้เกดิความรู้สึกมคุีณค่าในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนอายนุ้อยหรือ

สูงอายุก็ตาม การเรียนรู้อาจจะเป็นได้ท้ังการได้รู้หรือเข้าใจในเรื่องที่ไม่รู้มาก่อน ซึ่งสร้าง 

ความรูส้กึตืน่เต้นและประหลาดใจ หรืออาจเป็นการได้เรยีนรู้ทกัษะใหม่ๆ เช่น การร้องเพลง 

วาดรปู หรอืการฝึกคดิวเิคราะห์ ซึง่สร้างความรูส้กึว่า “ฉันควบคมุได้ ฉันท�าได้” เป็นการสร้าง 

ความมัน่ใจในตวัเอง และเป็นความรู้สึกท่ีจ�าเป็นต่อการมสีขุภาวะทีด่ ี(Cohen 2006, 3)

การสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู ้อื่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยสร้าง

ประสบการณ์ทางสงัคมท่ีมคีวามหมาย ท้ังยงัสร้างการเชือ่มโยงกบัผู้คน ซึง่เป็นปัจจยัทีส่่งผล

ต่อสขุภาพในเชงิบวก (Cohen 2006, 3) 
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ประเดน็ทัง้สามนี ้ ถกูน�ามาใช้เพือ่เป็นตวัช้ีวัดว่าการออกแบบกจิกรรมโดยใช้วัตถจุาก

พิพิธภัณฑ์เป็นตัวกระตุ้น (trigger objects) สามารถท�าให้เกิดกระบวนการท่ีส่งเสริม 

สขุภาวะเหล่านีไ้ด้หรอืไม่ และในลกัษณะใด โดยมกีารประเมนิผลทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ 

วิเคราะห์ความท้าทายและอุปสรรค เพื่อจะพัฒนาเป็นแนวทางวิจัยส�าหรับพิพิธภัณฑ์และ 

สขุภาวะของผูส้งูอายตุ่อไป

ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในการด�าเนินโครงการฯ นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์-

เฉลมิพระเกียรต ิในการน�าวตัถุสะสมของพพิธิภณัฑ์มาใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือผูส้งูอายุ 

พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตจิดัตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2530 เนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วรัชกาลท่ี 9 ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา โดยอยูภ่ายใต้

การดแูลของคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีพันธกจิในการ

ส่งเสรมิการศกึษาและการท�าความเข้าใจมนุษย์และวฒันธรรมอย่างรอบด้าน วตัถสุะสมของ

ทางพพิธิภณัฑ์ฯ จ�านวนมากกว่า 6,000 ชิน้ มคีวามหลากหลายตัง้แต่ซากฟอสซลิอายุนบั 

ล้านปี เครือ่งใช้สมัยบ้านเชยีง จนกระทัง่เคร่ืองมอืเครือ่งใช้และส่ิงประดิษฐ์จากไม่กีท่ศวรรษ 

ที่ผ่านมา ไปจนถึงของใช้พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จึงมีความเหมาะสมอย่างมาก 

ในการเป็นวตัถกุระตุน้ ท้ังในด้านกระตุน้ความทรงจ�าของผูสู้งอาย ุ ด้วยข้าวของเครือ่งใช้ใน

อดตี หรอืการเชือ่มโยงความคิดในประเด็นต่างๆ 

นอกจากน้ี ผู้เขียนยังเคยได้รับเชิญให้จัดการอบรมเพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับ 

เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ มาก่อน จึงได้มีโอกาสท�าความรู้จักวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ฯ 

ประกอบกบัทางพพิธิภัณฑ์ฯ ยงัใช้วัตถุสะสมในการเรยีนการสอน ซึง่อนญุาตให้มกีารจบัต้อง

วตัถไุด้ จงึเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้ในกระบวนการของโครงการฯ ด้วย ขณะเดยีวกนั ผูส้งูอายุ

เป็นกลุ่มผู้ชมท่ีมีแนวโน้มจะมาใช้งานพิพิธภัณฑ์ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับวัยท�างาน 

หรือเยาวชน การท�ากิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุจึงอาจเป็นการดึงดูดกลุ่มคนเหล่าน้ีให้มาใช้งาน 

พพิธิภณัฑ์ฯ มากข้ึนอกีด้วย 



92 บุณฑริก เขมาชีวะ

ขั้นตอนการท�างาน

โครงการน�าร่องเพือ่ผูสู้งอาย ุณ พพิธิภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิด�าเนนิการใน

ช่วงเดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้เวลาในการศกึษาค้นคว้ากระบวนการที่

เหมาะสมและการออกแบบก่อนการลงมือปฏิบัติจริงประมาณ 2 เดือน ส่วนการด�าเนิน

กิจกรรมกบัผูส้งูอาย ุณ พพิธิภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิจดัขึน้ในวนัที ่18 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 จ�านวน 1 วัน จากนั้นติดตามผลโดยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และเรียบเรียง 

ประมวลผลการวจิยัจนแล้วเสร็จภายในส้ินเดือนกรกฎาคม

โดยสรปุ การด�าเนินงานของโครงการน้ีมข้ัีนตอนดงันี้

- ออกแบบกจิกรรม โดยมนัีกศลิปะบ�าบัดให้ค�าปรกึษา

- ประสานงานกับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อส่ือสารกระบวนการที่จะเกิดขึ้นให้เข้าใจตรงกัน 

และคดัเลอืกวัตถุท่ีจะน�ามาใช้

- ตดิต่อหาผูเ้ข้าร่วมฯ โดยขอความร่วมมอืไปยงัชมรมผูส้งูอาย ุชมุชนอยูเ่จรญิ

- ชีแ้จงรายละเอยีดโครงการ ให้ผูเ้ข้าร่วมฯ พิจารณาเอกสารให้ความยินยอมเข้าร่วม

การวิจัย เพื่อรับรองการน�าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยโดยไม่เปิดเผยตัวตนของ 

ผูเ้ข้าร่วมฯ

- ผูเ้ข้าร่วมฯ ท�าแบบประเมนิก่อนเร่ิมกิจกรรม

- ด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะโดยใช้วัตถุสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกียรตเิป็นจดุสนใจ (กิจกรรม 4 ขัน้ตอน)

- พดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเห็นต่อกิจกรรม

- ท�าแบบประเมนิหลงัจบกิจกรรม

- ผู้วิจัยโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมฯ ต่อกิจกรรมในช่วง 1-2 

สปัดาห์ถดัมา

ในโครงการนี ้ผูเ้ข้าร่วมฯ เป็นกลุม่ชมรมผูส้งูอายจุากชมุชนอยูเ่จริญจ�านวน 7 คน มอีายุ

ระหว่าง 58-69 ปี (อายุเฉลี่ย 63 ปี) ส่วนใหญ่เกษียณจากการท�างานแล้ว จึงอยู่กับบ้าน 

เป็นหลัก (มี 2-3 คนยังท�าธุรกิจส่วนตัวอยู่) บ้างก็มีงานอดิเรกเป็นการออกก�าลังกายหรือ 
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อาสาสมัครดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจึงน้อยกว่าคนวัยท�างาน แต่ทั้งนี ้

ยังมีข้อจ�ากัดในการเจาะจงขอรับอาสาสมัครบุคคลที่ทราบว่ามีสภาวะโดดเดี่ยว หรือมี

ความรูส้กึด้อยค่า เพือ่มาร่วมกิจกรรม เน่ืองจากเป็นการขอความร่วมมอืผ่านชมรมผูส้งูอายุ 

มิใช่บ้านพักหรือสถานดูแลผู้สูงอายุท่ีมีการบันทึกประวัติและพฤติกรรมของผู้สูงอายุชัดเจน  

ผูว้จิยัจงึตัง้เงือ่นไขเพยีงเป็นบุคคลวัยเกษยีณ นอกจากนี ้ ชมุชนอยู่เจรญิตัง้อยู่ในย่านซึง่ไม่

ไกลจากพพิธิภณัฑ์ฯ มากนกั จงึมคีวามเป็นไปได้ว่าหากคนกลุม่นีม้คีวามรูส้กึทีด่ต่ีอพพิธิภณัฑ์

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต ิอาจจะพาครอบครวัหรอืเพือ่นกลบัมาเยีย่มชมอกี ซึง่ส่งผลดต่ีอ

ทั้งพิพิธภัณฑ์ฯ และต่อผู้สูงอายุเองด้วย ทั้งน้ี คนกลุ่มนี้ไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลมิพระเกยีรตมิาก่อน และปกติไม่ค่อยไปเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์

ก่อนเริม่กจิกรรมได้มกีารชีแ้จงรายละเอียดของโครงการ รวมถงึวตัถปุระสงค์ และขอ

ให้ผูเ้ข้าร่วมฯ พิจารณาลงลายมอืชือ่ในเอกสารแสดงเจตนายนิยอมเข้าร่วมการวจิยั และเพือ่

รบัทราบว่าข้อมลูทีไ่ด้จะน�าไปใช้ในการวิจยัโดยไม่เปิดเผยตวัตนของผูเ้ข้าร่วมฯ แต่จะรายงาน

ในลักษณะภาพรวม และจะมีการถ่ายภาพระหว่างกจิกรรมเพ่ือน�าเสนอในรายงานผลการวิจัย

และเพือ่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมผ่านสือ่เครือข่ายทางสงัคมของทางพิพิธภัณฑ์ฯ เท่านัน้ และ

หากผู้เข้าร่วมฯ ไม่ต้องการให้ใช้รูปถ่ายที่มีตนเองปรากฏอยู่ก็สามารถแจ้งผู้วิจัยได้ จากนั้น 

ผูเ้ข้าร่วมฯ ท�าแบบประเมนิก่อนเร่ิมกิจกรรม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเพือ่วดัสุขภาวะท่ีดดัแปลง

มาจากเครื่องมือวัดระดับสุขภาวะของพิพิธภัณฑ์แห่งยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน (UCL 

Museum Wellbeing Measures Toolkit) ซ่ึงจะอธบิายเพิม่เตมิในส่วนถดัไป

การออกแบบกจิกรรมเพือ่ผูสู้งอาย ุได้ต้ังเป้าหมายเพือ่เอือ้ให้เกดิกระบวนการหลกั 3 

ประการท่ีได้กล่าวมาแล้ว คือ การร�าลกึถงึเรือ่งราวในอดตี การเรยีนรูส้ิง่ใหม่ และการสือ่สาร

แลกเปลี่ยนกับผู้อื่น โดยมีนักศิลปะบ�าบัดด้วยศิลปะแบบบูรณาการ (integrative arts 

therapy practitioner) ให้ค�าปรกึษาในการออกแบบ และร่วมเป็นกระบวนกร (facilitator) 

กบัผูว้จิยัในการด�าเนินกิจกรรมกับผูสู้งอาย ุ กจิกรรมนีจ้ดัขึน้ภายใน 1 วนั โดยแบ่งออกเป็น 

4 ช่วง ได้แก่

กิจกรรมท่ี 1 กจิกรรมละลายพฤตกิรรม ให้ทุกคนเลอืกภาพท่ีตนชอบแล้วบอกเหตผุล

ว่าท�าไมถึงชอบภาพนั้นๆ เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู ้ เข ้าร ่วมฯ รู ้สึกผ่อนคลายและเริ่ม 
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พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึก รวมไปถึงเรื่องราวของตัวเองอย่างเป็นกันเอง  

โดยทางผู้วิจัยเตรียมภาพถ่าย โปสการ์ด แผ่นพับ ภาพจากนิตยสาร ฯลฯ ที่มีรูปภาพ 

หลากหลายแนว บ้างกม็ตีวัหนงัสอืประกอบเป็นจ�านวนมากกองไว้บนโต๊ะ แล้วทกุคนนัง่ล้อมวง 

ให้ทกุคนรวมถงึกระบวนกร เลอืกภาพท่ีชอบแล้วบอกเล่าเหตผุล 

กจิกรรมท่ี 2 กจิกรรมจบัต้องวตัถ ุ ให้เลอืกวตัถขุองพิพิธภัณฑ์มาหนึง่ช้ิน โดยเลอืก

สิง่ของทีท่�าให้นกึถงึวัยเด็ก ของท่ีตนเองชอบ หรือของท่ีสนใจเป็นพเิศษ สามารถทีจ่ะใส่ถงุมอื

แล้วหยบิจบัวตัถขุึน้มาดูใกล้ๆ ได้ จากน้ันให้ทุกคนนัง่ล้อมวงพดูคยุกนั เช่น เล่าว่าตวัเองเคย

เห็น หรอืเคยใช้ของส่ิงน้ันอย่างไร เป็นต้น โดยทางพพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรตไิด้

เตรยีมวตัถุไว้ราว 20-30 ช้ิน ซึง่เป็นของใช้ในชวิีตประจ�าวนัหรอืการท�างานในอดตี เช่น กะลา

ส�าหรบัท�าเส้นขนมจนีสด กระต่ายขูดมะพร้าว ชดุสูบฝ่ิน กบไสไม้ กระดานชนวน เครือ่งเล่น

แผ่นเสียงรุ่นเก่า สร้อยลูกปัดสมัยบ้านเชียง เป็นต้น โดยมีเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์คอยให้การ

แนะน�าในการจบัต้องวัตถุสะสมของพพิธิภัณฑ์

ภาพ 1 (ซ้าย)  ภาพจากกิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมจับต้องวัตถุ) (ภาพ: เดชาภิวัชร์ นพมิตร) 
ภาพ 2 (ขวา)  ภาพจากกิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมจับต้องวัตถุ) (ภาพ: บุณฑริก เขมาชีวะ)
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กิจกรรมที ่3 กจิกรรมเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ เจ้าหน้าท่ีพิพธิภณัฑ์ฯ พาผูเ้ข้าร่วมฯ เดนิชม

วัตถุจัดแสดง และห้องคลังแบบเปิด (open storage) ของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร ์

เฉลมิพระเกยีรติ

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมปั้นดิน กิจกรรมสุดท้ายให้ผู้เข้าร่วมฯ ปั้นดิน โดยหัวข้อที่ให ้

คอื “สิง่ของ” ทีมี่ความหมายกบัตวัเอง โดยอาจเช่ือมโยงเข้ากบัประสบการณ์ทีพิ่พิธภัณฑ์ฯ 

ในวนันัน้หรอืไม่ก็ได้ เป็นการสรปุกจิกรรมท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด โดยดงึกลบัเข้ามาทีก่ารเชือ่มโยง

วตัถสุิง่ของกบัตัวเอง ท้ังน้ี การป้ันยงัเป็นการแสดงออกทางความคดิสร้างสรรค์ และได้ฝึกใช้

กล้ามเนือ้มอืซ่ึงมผีลดีต่อผูสู้งอายุ

หลังจบกิจกรรมท้ังหมด ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฯ พูดคุยแสดงความคิดเห็นและ 

ความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดนี้อย่างสั้นๆ ก่อนจะขอให้ผู้เข้าร่วมฯ ท�าแบบสอบถาม

ประเมนิสขุภาวะ หลงัจากนัน้ราว 1 - 2 สปัดาห์ ผูท้�าวจิยัจงึได้โทรศพัท์ไปสมัภาษณ์ความคิด

เหน็โดยละเอยีดเป็นรายบุคคลอีกคร้ังหน่ึง 

การประเมินผล

ผู้วิจัยได้ปรับใช้เครื่องมือวัดระดับสุขภาวะเชิงบวกส�าหรับผู้ใหญ่สูงวัย (Positive 

Wellbeing Umbrella - older adult) ในชดุเครือ่งมอืวดัระดบัสุขภาวะของพพิธิภณัฑ์แห่ง

ยนูเิวอร์ซิตีค้อลเลจลอนดอน ซึง่เป็นเคร่ืองมอืในการวดัระดับสขุภาวะทีผู่เ้ข้าร่วมฯ สามารถ

ให้คะแนนความรู้สึกตัวเอง 1-5 จากน้อยไปมากตามสภาพจติใจ (mental state) 6 ด้าน 

(แผนภาพ 1) ชดุเครือ่งมอืวดัระดบัสขุภาวะดังกล่าวได้รบัการพฒันาขึน้หลงัจากจดัท�าโครงการ 

Heritage in Hospitals ใน ค.ศ. 2009 ทีม่กีารใช้แบบประเมนิทางคลนิกิโดยผูป่้วยให้คะแนน

ความรู้สกึของตัวเองต่อ “ความพงึพอใจในชวิีต” และความรูส้กึต่อ “สถานะทางสขุภาพ” ของ

ตน ในระดบัจาก 0 - 100 เน่ืองจากเป็นชดุเครือ่งมอืวดัระดบัสขุภาวะทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ความ

สะดวกในการใช้งานนอกบรบิททางการแพทย์ (Thomson and Chaterjee 2013) จึงมี

ความเหมาะสมในการน�ามาใช้ประเมนิในโครงการฯ นี้

ผูว้จิยัใช้เคร่ืองมอืดังกล่าวประเมนิผลข้อมลูในเชงิปรมิาณ ควบคูก่บัข้อมลูเชงิคณุภาพ

ทีไ่ด้จากการสงัเกตการณ์การตอบรับของผูเ้ข้าร่วมฯ แต่ละคนระหว่างด�าเนนิกจิกรรม การพดู
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แผนภาพ 1  เครื่องมือวัดระดับสุขภาวะที่ใช้ในโครงการฯ  ซึ่งผู้วิจัยปรับและแปลเป็นภาษาไทยจากเคร่ืองมือวัดระดับ
สุขภาวะเชิงบวกสำาหรับผู้ใหญ่สูงวัย  ในชุดเครื่องมือวัดระดับสุขภาวะของพิพิธภัณฑ์แห่งยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน 
(Thomson and Chaterjee 2013)
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5 = รู้สึกอย่ำงมำก

4 = รู้สึกค่อนข้ำงมำก

3 = รู้สึกพอประมำณ

2 = รู้สึกนิดหน่อย

1 = ไม่รู้สึกเลย

หมายเหตุ: ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือและตัวแบบของชุดเครื่องมือวัดระดับสุขภาวะของพิพิธภัณฑ์แห่ง
ยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโครงการ  “UCL Museum Wellbeing Measures”  ได้ที่ลิงก์ 
https://www.ucl.ac.uk/culture/projects/ucl-museum-wellbeing-measures

ภาพ 3  ผู้เข้าร่วมฯ ตอบแบบประเมินของเครื่องมือวัดระดับสุขภาวะฯ (ภาพ: เดชาภิวัชร์ นพมิตร) 
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คุยสอบถามแบบไม่เป็นทางการช่วงท้ายกิจกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท ์

หลงัจบกจิกรรมไปแล้วระยะเวลาหน่ึง

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ผลจากแบบสอบถามประเมินระดับสุขภาวะ

จากการเก็บข้อมลูระดับสุขภาวะก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมในพพิธิภณัฑ์ฯ ของ

ผู้สูงอายท่ีุเข้าร่วมโครงการทัง้ 7 คน พบว่ามคีะแนนเฉลีย่ของระดบัสขุภาวะโดยรวมทัง้ 6 ด้าน 

ก่อนการท�ากจิกรรมท่ีระดับ 4.77 และหลงัจากท�ากจิกรรมแล้วทีร่ะดบั 4.81 โดยการเพิม่ค่า

ขึ้นเพียงเล็กน้อยของข้อมูลชุดนี้ไม่สามารถแสดงนัยส�าคัญทางสถิติได้ เนื่องจากเป็นการ

ทดลองจากการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กมาก อันเป็นข้อจ�ากัดท่ี

ส�าคญัของการวิจยัเชงิปรมิาณ รวมถึงอาจมคีวามคลาดเคล่ือนของข้อมูลจากการประเมินของ

ผู้เข้าร่วมฯ เอง ด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกและการให้ความเห็นที่อาจไม่ตรงไปตรงมา 

รวมถงึความเข้าใจท่ีอาจจะคลาดเคลือ่นต่อการใช้งานแบบสอบถาม 

อย่างไรกต็าม พบว่าความรู้สกึเกรงใจ ไม่แสดงความคดิเหน็อย่างตรงไปตรงมาเป็น

อุปสรรคในการประเมินผลในระดับหน่ึง แต่ท้ังนี้อาจเป็นการรักษามารยาททางสังคม 

ต่อคนท่ีเพิง่รูจ้กักัน ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้แม้แต่กบัการประเมนิผลของโครงการลกัษณะนีใ้น

ประเทศทางตะวันตก บางพิพธิภัณฑ์จงึเลอืกท่ีจะไม่ใช้แบบประเมินเลย หากเป็นกจิกรรมทีจั่ด 

เพยีงครัง้เดยีว เพราะพบว่าผูต้อบยงัไม่มโีอกาสสร้างความสนทิสนมกบัทางพิพิธภณัฑ์มาก

พอท่ีจะให้ความเหน็อย่างตรงไปตรงมาเกีย่วกบัสุขภาวะของตน ด้วยเหตนุี ้ การประเมินเชิง

คณุภาพจงึให้ภาพรวมของผลลพัธ์ท่ีชดัเจนกว่า

การสังเกตผู้เข้าร่วมฯ ขณะท�ากิจกรรม

ผู้เข้าร่วมฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะเวลาที่ได้พูดคุยถึง

ประสบการณ์ในอดตีของตน หรอืได้แลกเปลีย่นเรือ่งราวกบัผูเ้ข้าร่วมฯ จงึกล่าวได้ว่า ประเดน็

เรือ่งการร�าลกึปรากฏชดัระหว่างท�ากิจกรรมท้ัง 4 กจิกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมละลายพฤติกรรม ที่ให้เลือกภาพที่ตนชอบแล้วบอกเหตุผล  

ผู้เข้าร่วมฯ ส่วนมากเลอืกภาพท่ีท�าให้นึกถึงอดีต แล้วเล่าเรือ่งราวความทรงจ�า ประสบการณ์ 

หรือความประทับใจของตน พร้อมทั้งมีบทบาทเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อคนอื่นเป็นฝ่ายเล่าด้วย 

กิจกรรมนี้ช่วยสร้างพื้นที่ที่ให้ความรู้สึก “ปลอดภัย” ที่ทุกคนไว้ใจกันและสามารถเปิดใจ 

พดูคุยเรือ่งราวของตวัเอง ลดความกงัวลว่าจะถกูตดัสนิ หรอืพูดไปแล้วไม่มีใครใส่ใจฟัง จึง 

ปูทางให้กบักจิกรรมท่ีจะเกิดข้ึนต่อๆ มาได้อย่างดี

กิจกรรมท่ี 2 กจิกรรมจบัต้องวตัถ ุคนส่วนมากเลือกของทีเ่คยเหน็ หรอืเคยใช้สมัยเป็น

เด็ก สิง่ของเหล่านีก้ระตุ้นความทรงจ�าและความรูสึ้กทีย่ดึโยงกบัความทรงจ�าเหล่านัน้ได้เป็น

อย่างด ีมคีนหนึง่เลอืกชดุสูบฝ่ิน โดยเล่าว่าสมยัตนเป็นเดก็ คณุพ่อเป็นเจ้าของโรงสบูฝ่ิน ซึง่

สมยัน้ันฝ่ินยงัถกูกฎหมาย และโรงสูบฝ่ินเป็นท่ีทีช่าวบ้านมาสบูฝ่ินเพือ่คลายเครยีดและให้รูสึ้ก

หายเหนือ่ย นอกจากน้ี คนสมยัก่อนยงัถือว่าฝ่ินเป็นยา เวลาปวดหวัตวัร้อนไม่สบาย หากน�า

ฝ่ินมาป้ันเป็นก้อนเลก็ๆ เมือ่รับประทานแล้วก็จะหาย ทีน่่าสนใจคอื ผูส้งูอายคุนนีไ้ม่เคยเล่า

เรือ่งดงักล่าวให้เพือ่นในชมรมผูส้งูอายฟัุงมาก่อน ทกุคนจงึรูส้กึตืน่เต้นท่ีได้รูจ้กัอดตีทีค่าดไม่

ถงึของเพื่อนรว่มชมรม จงึแสดงใหเ้ห็นได้วา่วัตถุของพพิธิภณัฑ์ ท�าหนา้ที่กระตุ้นใหเ้กดิการ

แสดงออกมากขึน้ ทัง้ยงักระตุน้ให้เกดิการย้อนร�าลึกถงึความทรงจ�าต่างๆ และให้เหตผุลใน

การสือ่สาร มปีฏสิมัพนัธ์กับผูอ้ืน่อกีด้วย อย่างไรก็ด ีแม้จะมขีองทีก่ระตุน้ความทรงจ�ากอ็าจ

ไม่เกดิบทสนทนาหากผู้เข้าร่วมกจิกรรมไม่รูส้กึว่าพืน้ทีน่ัน้ๆ ปลอดภยัเพียงพอทีจ่ะเล่าเรือ่ง

ส่วนตวั ดงันัน้ การท�ากิจกรรมละลายพฤติกรรมในช่วงแรกจงึมส่ีวนช่วยอย่างมาก 

ผูส้งูอายอุกีคนหน่ึงเลอืกสร้อยลกูปัดแก้วสมยับ้านเชยีง เพราะสนใจและอยากรูว่้ามนั

คืออะไร ซ่ึงเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ก็ได้ช่วยให้ความรู้อธิบายที่มาของวัตถุและกรรมวิธีที่ 

คาดว่าคนในยคุบ้านเชยีงใช้ในการหลอมลกูปัดแก้ว ท�าให้ผูร่้วมกจิกรรมคนอืน่ๆ รูส้กึสนใจ

และได้ความรูใ้หม่เพ่ิม กจิกรรมจบัต้องวตัถนุี ้ จงึอ�านวยให้เกดิกระบวนการทัง้สามคอื การ

ร�าลึกเร่ืองราวในอดีต การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนอย่างครบถ้วน 

นอกจากนี ้การได้มาปฏสิมัพนัธ์กนัยงัท�าให้เกดิความสนทิสนมเพ่ิมข้ึนระหว่างผูเ้ข้าร่วมฯ ด้วย

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ น�าผู้เข้าร่วมฯ ชม

วัตถุจัดแสดงและวัตถุในคลังเปิดของทางพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นคือ กลุ่ม 
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ผู้สงูอายเุหล่านีต้ืน่เต้นและกระตอืรอืร้นในการชมวัตถุสะสมเหล่านีม้ากกว่าผูเ้ข้าชมกลุม่อืน่ๆ

ที่เคยมาพิพิธภัณฑ์ฯ อย่างเห็นได้ชัด เพราะเป็นสิ่งของที่ตนรู้จักเกือบทุกช้ิน และเคยมี

ประสบการณ์ใช้งานโดยตรงกับส่ิงของหลายชิน้  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปั้นดิน เป็นกิจกรรมเดียวที่เน้นการแสดงออกทางความคิด

สร้างสรรค์ พบว่าผูเ้ข้าร่วมฯ หลายคนไม่ค่อยอยากป้ัน เพราะไม่แน่ใจว่าควรป้ันอะไร หรอืคดิ

ว่าตัวเองป้ันไม่เป็น ในขณะทีบ่างคนสามารถป้ันได้โดยไม่เคอะเขนิ แต่สดุท้ายแล้วผูเ้ข้าร่วมฯ

ทุกคนได้ลงมือป้ัน สิง่ท่ีป้ันส่วนมากเป็นสิง่ทีต่นชอบหรือผกูพันด้วยในอดตี เช่น กระทะส�าหรับ

ท�าขนมหวานแบบท่ีตนเคยใช้ ควายท่ีตอนเด็กๆ เคยต้องจงูไปไถนา ฯลฯ ในขณะทีค่นทีไ่ม่

ถนัดการป้ัน กป้ั็นเพยีง 2 - 3 ชิน้ แล้วหันไปพดูคยุแลกเปลีย่นกบัผูส้งูอายคุนอ่ืนๆ แทน สิง่ของ

ท่ีป้ันมท้ัีงท่ีเกีย่วโยงกบัเรือ่งส่วนตวัทีน่�ามาพดูคุยในกจิกรรมก่อนหน้า และทีไ่ม่เกีย่วข้อง ผู้

เข้าร่วมฯ สนใจส่ิงของท่ีแต่ละคนปั้น และพูดคุยสอบถามเรื่องราวของกันและกันทั้งระหว่าง

ลงมอืป้ันและหลงัจากท�าชิน้งานเสรจ็แล้ว

ภาพ 4  ภาพจากกิจกรรมที่ 4 (กิจกรรมปั้นดิน) (ภาพ: บุณฑริก เขมาชีวะ)
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มีข้อสังเกตที่น่าสนใจและสมควรกล่าวถึงเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการท�าวิจัยต่อไป  

นั่นคือการให้ผู้เข้าร่วมฯ พิจารณาลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยเข้าใจว่าจะ

เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ แต่สิ่งนี้ส่งผลในทางตรงข้าม เนื่องจาก 

การลงลายมือชือ่ในเอกสารท�าให้ผูส้งูอายรุูสึ้กไม่สบายใจมาก แม้จะมีการอธิบายรายละเอียด

ในเอกสารให้ฟังแล้วกต็าม ตรงกนัข้าม การน�าภาพไปเผยแพร่ทางสือ่เครอืข่ายสังคมออนไลน์

ของพิพิธภัณฑ์ฯ กลับไม่ได้มีผู้สูงอายุท่านใดรู้สึกกังวล ซึ่งต่างจากบริบทของประเทศทาง 

ตะวนัตกทีต้่องมกีารลงชือ่ยนิยอมทกุครัง้ทีม่กีารน�าภาพหรอืข้อมูลไปใช้ ดงันัน้ การอธิบาย

ด้วยวาจาน่าจะเหมาะสมกว่าในบรบิทของประเทศไทย 

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ผูว้จิยัพบว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมฯ สามารถใช้เวลาในการ

บอกเล่าความรูส้กึและความคิดเห็นต่อกิจกรรมได้มากขึน้ เป็นส่วนตวัมากขึน้ เพราะไม่ต้อง

กังวลถงึความคดิเหน็ของผู้เข้าร่วมฯ คนอืน่ ทัง้ยงัมเีวลาคดิทบทวน และประเมินคณุค่าของ

กิจกรรมทีจ่บไปแล้วระยะเวลาหน่ึง ท้ังน้ี ผูวิ้จยัเลอืกทีจ่ะไม่เข้าไปพบผูเ้ข้าร่วมฯ โดยตรงเพือ่

สัมภาษณ์ เน่ืองจากไม่ต้องการให้เกิดความรู้สึกว่าก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวของ 

ผู้เข้าร่วมฯ มากเกินไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาท่ีผู้วิจัยพบคือ ผู้เข้าร่วมฯ มีความเกรงใจ 

ในการตอบค�าถามแบบตรงไปตรงมา โดยส่วนมากจะตอบอย่างเป็นกลางๆ ว่าชอบกจิกรรม 

และหากถามว่าชอบตรงไหนก็มักตอบโดยรวมว่าชอบทั้งหมด ท�าให้ระบุสิ่งที่ดีและไม่ดีที ่

เกดิขึน้ระหว่างกจิกรรมได้ค่อนข้างยาก อกีปัญหาหน่ึงทีพ่บคอื ความเข้าใจต่อค�าว่า “สขุภาวะ” 

ไม่ชดัเจน ท�าให้ตอบค�าถามบางอย่างไม่ได้ เช่น เมือ่ถามว่ารูส้กึว่าสขุภาวะดีขึน้ไหม ทัง้นี้ 

ควรมกีารอธบิายค�าจ�ากดัความและก�าหนดกรอบของค�าว่า “สขุภาวะ” ทีใ่ช้ในโครงการวจิยั

ในอนาคตให้ชดัเจนก่อนเร่ิมท�ากิจกรรม รวมถงึอธิบายว่าคนเราจะสามารถประเมนิสขุภาวะ

ของตนเองอย่างไรได้บ้าง ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมฯ สามารถตอบค�าถามได้ชัดเจนขึ้น เพื่อจะ

ประเมนิได้ว่าสขุภาวะของตนในปัจจบัุนเป็นอย่างไร 

อย่างไรก็ตาม ค�าตอบส่วนหนึ่งจากการสัมภาษณ์ สามารถน�ามาใช้ประกอบการ

ประเมนิผลได้ โดยความคิดเห็นจ�านวนหน่ึงระบุถงึความส�าเรจ็ในการอ�านวยให้เกดิประเดน็

ทัง้สามทีโ่ครงการต้ังเป้าไว้ ดังน้ี
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1) การร�าลกึเรือ่งราวในอดีต เช่น “ดีใจทีไ่ด้มาแชร์กบัคนรุน่ทีทั่นกนั” “ชอบทีไ่ด้มา

เหน็ของโบราณ” “เห็นแล้วนึกเสียดายของทีต่วัเองทิง้ไป อยากอนรุกัษ์ให้คนรุน่หลัง” “รูส้กึทึง่

กับความสามารถของแต่ละคนผ่านการมาดสูิง่ของหลายๆ อย่างและการได้รือ้ฟ้ืนความหลงั”

2) การเรียนรู้ส่ิงใหม่ เช่น “ได้ฝึกสมองด ีเหมาะกบัคนแก่” “ชอบทีไ่ด้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ 

ได้มาแชร์ความรูกั้น” “ชอบท่ีได้มาเรียนรู้ส่ิงใหม่ทีพ่พิธิภณัฑ์ จากทีป่กตไิปเทีย่วหรอืไหว้พระ

อย่างเดยีว - อยากให้ผูสู้งอายไุด้มาแบบน้ีอกี”

3) การสือ่สาร พดูคยุ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เช่น “ชอบทีไ่ด้มาปฏสิมัพนัธ์กนั”  “เป็น

เพือ่นกนัมานาน แต่ไม่รูว่้าใครเป็นอะไรมาก่อน ถ้าไม่มางานนีก้ไ็ม่รู ้เพราะไม่เคยเหน็เลย” 

“จรงิๆ แล้วไม่ได้สนิทกัน แค่เผนิๆ แต่พอได้มาอย่างนีแ้ล้วรูส้กึว่าความสนทิมนัเพิม่ขึน้ 70-

80% เลย” “มนัเชือ่มสัมพนัธ์ได้ดีมาก ท้ังท่ีใช้เวลาแค่ไม่กีช่ัว่โมง”

เป็นทีน่่าสังเกตว่า ส่ิงหน่ึงท่ีผู้เข้าร่วมฯ จดจ�าได้ดทีีส่ดุหลงัจบโครงการ คอืการได้มามี

ปฏิสัมพันธ์กัน ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างสนุกสนานมากกว่าเรื่องของวัตถุสิ่งของ ทั้งยังท�าให้ 

กลุม่สนทิกนัมากข้ึนด้วย ซ่ึงเกินความคาดหวังของทางผูว้จิยั

นอกจากน้ี การท�ากิจกรรมท่ีได้จบัต้องวัตถพุพิธิภณัฑ์ ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมฯ รูส้กึว่าการมา

พพิธิภณัฑ์น่าสนใจกว่าการดวูตัถใุนตูก้ระจกเพยีงอย่างเดยีว ทัง้นี ้ เพราะการได้จบัต้องวตัถุ 

ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับอดีต ให้ความรู้สึกสมจริงและช่วยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับอดีต 

ได้ลึกขึ้นอีกด้วย ทั้งยังเป็นตัวกระตุ ้นให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนอื่น 

(Chatterjee and Noble 2016, 42) ดังนั้น การได้จับต้องวัตถุจึงเป็นปัจจัยส�าคัญใน

กระบวนการใช้วัตถุเพือ่ส่งเสริมสุขภาวะ

สรุป

จากการทดลองท�ากจิกรรมทัง้ส่ี พบว่าการใช้วตัถขุองพพิธิภณัฑ์ในการเป็นสือ่ท�ากระบวนการ 

สามารถเอือ้ให้เกดิปัจจยัทีส่่งเสริมสุขภาวะได้คล้ายกบักรณใีนประเทศสหราชอาณาจักร โดย

อาศยัการสร้างพืน้ทีท่ีใ่ห้ความรูส้กึปลอดภยัทีจ่ะพดูคยุ แลกเปลีย่นเรือ่งราวส่วนตวั ควบคูก่บั

การใช้การจบัต้องวตัถ ุเป็นตวักระตุน้ให้เกดิการร�าลกึถงึอดตี การเรียนรูส้ิง่ใหม่ และการสือ่สาร
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แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกันตามจุดประสงค์ของการออกแบบการวิจัย โดย

กระบวนการเหล่านี้ เกิดขึ้นในลักษณะท่ีไม่ได้ต่างจากกรณีศึกษาในสหราชอาณาจักรมาก 

นัก จึงอาจสรุปได้ว่าวิธีการส่งเสริมสุขภาวะด้วยการใช้วัตถุของพิพิธภัณฑ์ เพ่ือการกระตุ้น 

ให้เชื่อมโยง และขบคิด เพื่อน�าไปสู่การสนทนา สามารถท�าได้ในบริบทของผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายในการประเมินผล เนื่องจากเป็นกิจกรรมระยะสั้น 

จึงท�าให้ประเมินความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังท�ากิจกรรมได้ไม่ชัดเจน ทั้งยังมีความ 

เกรงใจของผู้เข้าร่วมฯ ที่จะตอบค�าถามอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นปัญหาแม้แต่ในกรณี 

กิจกรรมระยะสั้นในประเทศทางตะวันตก จึงไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นปัญหาจากการน�ามา 

ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาจากการออกแบบการวิจัยและเก็บข้อมูล ดังน้ัน 

วธิหีนึง่ในการปรบัปรุงคอื มกีารตดิตามผลในระยะยาว และตัวกิจกรรมในโครงการอาจจ�าเป็น

ต้องมรีะยะด�าเนนิการท่ีนานและต่อเน่ืองมากกว่าน้ี เช่น สปัดาห์ละครัง้ ทัง้หมด 10 สัปดาห์ 

และมจี�านวนผูเ้ข้าร่วมการวิจยัมากข้ึน พร้อมติดตามประเมนิผลอย่างรอบด้าน จะท�าให้การ

พฒันาเป็นไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกดิประโยชน์ต่อผูส้งูอายอุย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้

ข้อเสนอแนะแนวทางส�าหรับการวิจัยในอนาคต

กระบวนการทีใ่ช้ในโครงการนีส้ามารถน�าไปปรบัใช้ในพิพธิภณัฑ์อืน่ๆ ในประเทศไทย

ได้ ท้ังนี้ประเด็นหลักท้ังสามที่น�ามาเป็นกรอบในโครงการฯ เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วน ที่

ปรากฏบ่อยครัง้ในโครงการเพือ่สุขภาวะโดยพพิธิภัณฑ์ แต่ยงัมปีระเดน็อืน่อกีมากทีส่ามารถ

น�ามาประกอบการท�าโครงการเพือ่สุขภาวะได้ เช่น การใช้การเคลือ่นไหวเพ่ือสร้างปฏสิมัพันธ์

ระหว่างงานศิลปะกับผู้ชม ซึ่งช่วยฝึกการท�างานของสมองและร่างกายได้ด้วย หรืออาจ 

ท�ากระบวนการที่เน้นให้ผู้มาเข้าร่วมพูดคุยกันเองโดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ไม่ต้องเป็น 

กระบวนกร หรือให้ผู้ร่วมกิจกรรมน�าของท่ีมีความหมายกับตัวเองมาร่วมกิจกรรมควบคู่กับ 

การใช้วัตถุของพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น การก�าหนดประเด็นเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์  

ความถนดัของพพิธิภัณฑ์ และกลุม่เป้าหมายท่ีต้องการส่งเสรมิสขุภาวะ ซึง่การประยกุต์ใช้ก็

จะต่างกนัออกไป 
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นอกจากน้ี โครงการน้ีได้ให้ “วิธีการใหม่” ในการสือ่สารความทรงจ�า ความคดิ และ

ความรูส้กึกบัคนรอบข้าง ผ่านวัตถุส่ิงของตลอดการท�ากจิกรรม ณ พพิธิภณัฑ์ธรรมศาสตร์-

เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงน�าไปสู่บทสนทนาท่ีเป็นส่วนตัวในเชิงลึก ที่ไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนใน

ชมรมผูสู้งอายดุ้วยกนั ผูว้จิยัจงึหวงัว่าผูเ้ข้าร่วมฯ จะสามารถประยกุต์วิธกีารใหม่นีไ้ปใช้ในชวีติ

ประจ�าวนัต่อไป ในการส่ือสารกบัครอบครวัหรอืคนรอบข้างได้ เพ่ือสนับสนนุสขุภาวะในการ

ด�าเนนิชวีติประจ�าวนั  แต่ทัง้นีอ้าจต้องมกีารฝึกฝนวธิกีารสือ่สารใหม่นีใ้นระยะเวลาทีย่าวนาน

และต่อเนือ่งกว่าในโครงการน้ี

ท้ังนี้ หากจะมีการน�ากระบวนการในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับบุคคลท่ีเป็นผู้ป่วย 

ไม่ว่าทางกายและทางจติใจ ควรมกีารด�าเนินการร่วมกบับุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสขุ 

หรือนักบ�าบัดอย่างใกล้ชิด และควรมีการวางมาตรการรับมือ หากการระลึกถึงอดีตของ 

ผูเ้ข้าร่วมฯ ไปกระตุ้นความทรงจ�าท่ีเลวร้าย หรอืบาดแผลทางจติใจอย่างรนุแรง (trauma)

สุดท้ายนี้ ผลของโครงการน�าร่องนี้ช่วยท�าให้เห็นภาพรวมของการน�าวัตถุสะสมของ

พพิิธภณัฑ์มาเป็นส่ือในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กบัผูส้งูอายไุด้อย่างชดัเจนขึน้ และท�าให้เห็น

ความเป็นไปได้ รวมถงึข้อจ�ากดัของการท่ีผูสู้งอายุในประเทศไทยจะสร้างเสรมิสขุภาวะผ่าน

การร�าลกึถงึเรือ่งราวในอดีต การเรียนรู้ส่ิงใหม่ และการสือ่สารแลกเปลีย่นกบัผูอ้ืน่ นอกจาก

นี ้ ยงัเป็นการขยายขอบข่ายศกัยภาพของพพิธิภณัฑ์ทีม่ากไปกว่าด้านศลิปะ วฒันธรรม การ

ศกึษา ฯลฯ ซึง่เป็นพนัธกจิหลกัของพิพธิภัณฑ์อยูเ่ดิมแล้ว โดยท�าให้เกดิการเชือ่มโยงตวัของ

พพิธิภัณฑ์และวัตถส่ิุงของเข้ากบัผูม้าใช้พพิธิภัณฑ์ในมติใิหม่ ซึง่เป็นกลุม่ทีเ่ดมิอาจไม่ได้ใช้

งานพิพิธภัณฑ์ หรือรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์เข้าถึงได้ยาก ผู้วิจัยจึงเห็นว่าต่อไปหากมีการท�าวิจัย 

ในสาขานี้มากขึ้น ด้วยรูปแบบและตัวแปรที่แตกต่างออกไป ก็จะยิ่งช่วยให้เห็นภาพรวม 

ของทศิทางทีค่วรพฒันาได้ชดัเจนข้ึน

โครงการน้ีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สอดคล้องกับนิยามของค�าว่า “สุขภาพ” ที่

บญัญตัโิดยองค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ว่าเป็น “สถานะ

ท่ีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ และมิใช่เพียงการปราศจากโรคหรืออาการ 
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เจ็บป่วยเท่านั้น”4 เพราะฉะน้ันบทบาทในการดูแลสุขภาพจึงสามารถขยายวงกว้างจากการ

แพทย์หรอืสาธารณสขุ ไปจนถงึวงการศลิปวฒันธรรมได้ด้วย ซึง่ช่วยส่งเสรมิให้ผูค้นหนัมาดแูล

สขุภาวะและการด�าเนนิชวีติตวัเอง ดงัตวัอย่างในประเทศสหราชอาณาจกัร มโีครงการ “social 

prescribing” ทีใ่ห้ผูท่ี้ท�างานด้านสุขภาพและสาธารณสขุ สามารถอ้างองิองค์กรท่ีไม่ใช่ผูใ้ห้

บริการทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการรักษาให้กับผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นชมรมอ่านหนังสือ  

กลุม่กจิกรรมศลิปะ พพิธิภัณฑ์ ฯลฯ ผูวิ้จยัหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ประเทศไทยซึง่มพีพิธิภณัฑ์อยู่

เป็นจ�านวนมาก ท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ตามท้องถิน่ทัว่ประเทศจะสามารถ

ใช้เป็นแหล่งเรยีนรูอ้นัส�าคัญ และเป็นส่วนหนึง่ของการช่วยส่งเสรมิการใช้ชวีติอย่างมสีขุภาวะ

ทีด่ขีองผูค้นในประเทศได้เช่นกัน 

4  ดูต้นฉบับข้อความภาษาอังกฤษได้จากธรรมนูญ  (constitution)  ขององค์การอนามัยโลก ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
องค์การฯ ได้ที่ลิงก์ https://www.who.int/about/who-we-are/constitution.
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