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52112318: สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
คําสําคัญ: การจัดการพิพิธภัณฑ์ / พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์  
 นาฏยา มหิงษ์: การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช 121 หน้า. 
 
 การศึกษาเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติและการดําเนินการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 
และศึกษาปัญหาของการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และจัดทําแนวทางการปรับปรุงและการ

จัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระเบียบวิธีการ

วิจัยคือ การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 คน และเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามกับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 199 ชุด จําแนกและวิเคราะห์เน้ือหา 3 ด้าน ดังน้ี 
รูปแบบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ และการจัดการพิพิธภัณฑ์  
 ผลการศึกษาพบว่าพบว่า 1. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑสถานภายใน

มหาวิทยาลัยที่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางการแพทย์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงวัตถุที่ถาวร 
เน่ืองจากวัตถุที่จัดแสดงภายในเป็นอวัยวะในร่างกายมนุษย์ที่รักษาด้วยวิธีการกําซาบด้วยสาร

พลาสติก (Plastination) จากการวิเคราะห์แบบสอบถามพบว่า 2. พิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการจัด

แสดงเพื่อให้สําหรับนิสิตแพทย์ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ โดยการจัด
แสดงภายในมีระบบตามหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งวัตถุช้ินส่วนที่จัดแสดงสามารถจับต้องได้มี

ความปลอดภัย พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ให้คุณค่าทางวิชาการแก่นิสิตแพทย์ที่มาชมภายใน

พิพิธภัณฑ์ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิตแพทย์  
 3. ส่วนแนวทางในการพัฒนา มีดังน้ี พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ควรมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์เพ่ือการบริหารจัดการและขอสนับสนุนงบประมาณสําหรับเป็นการ

ลงทุน และค่าใช้จ่ายการปรับปรุงการจัดแสดงในการจัดทําวัตถุช้ินส่วน และจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติม

สําหรับห้องพิพิธภัณฑ์เพ่ือสําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าเพ่ิมเติมสําหรับนิสิตแพทย์ และจัดให้มี

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และการจัดการพิพิธภัณฑ์เพ่ือดําเนินการ

เฉพาะทางด้านกายวิภาคศาสตร์ คือ การชําแหละ (Dissection) ช้ินส่วนอวัยวะร่างกายมนุษย์เพ่ือ

นํามาทําเป็นวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
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52112318: MAJOR: CULTURAL RESOURCES MANAGEMENT 
KEYWORDS: MUSEUM MANAGEMENT / ANATOMICAL MUSEUM  
 NATTAYA MAHING: THE MANAGEMENT OF ANATOMICAL MUSEUM, 
FACULTY OF MEDICINE, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY. THESIS ADVISOR: ASSOC. 
PROF. RASMI SHOOCONGDEJ, PH.D.   121 pp. 
 
 The purposes of the Study of Management of Anatomical Museum, 
Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University are 1) to study the history and 
operation of Anatomical Museum 2) to study the problem of managing the 
Anatomical Museum and 3) to develop guidelines for improving and managing the 
Anatomical museum.  
 The sample of this study composes of 5 related groups of Department of 
Anatomy towards the interviews including the sophomore and junior levels of 199 
medical students in academic year of 2013 towards the questionnaires and field 
study in exhibition area covering Part A: Gross Anatomy, Part B: Embryology, Part C: 
Histology and Part D: Neuroanatomy.   
 The data were analyzed by divided into 3 parts such as model exhibits 
inside the museum, exhibition space allocation for museum management and 
museum management  
 The results of this study are as follows:  
 1. The anatomical museum of Faculty of Medicine, Srinakharinwirot 
University is a specific medical university museum and the museum has focused on 
the exhibitions of persistent objects with Plastination method.  
 2. The objectives of anatomical museum aim to be used for medical 
students learning in a gross anatomy course. Moreover, the exhibitions concerned 
within the system based on anatomical principles. The object parts exhibit tangible 
security.  
 3. The Anatomical museum has a high value to medical students and can 
be sourced as a lifelong learning place for medical students. The guideline for the 
improvement and development of museum should be established the museum 
committee for fund raising and providing staffs or personnel who have an anatomical 
expertise to dissected parts of human body organs to be an object in a museum 
exhibition.                   
 
 
Program of Cultural Resources Management       Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature.............................................................          Academic Year 2013  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เรื่อง  การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยอาศัยความอนุเคราะห์ ความกรุณาและการ
ให้คําปรึกษา ให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ให้กําลังใจ เป็นอย่างดีย่ิง จากอาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ กัลยาณมิตร
และผู้มีพระคุณอย่างสูงสุด ดังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้
คําปรึกษา ข้อคิดเห็น ให้ความกรุณาอ่านและแก้ไขสิ่งต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ และเป็นผู้ให้กําลังใจ
ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกช่วงเวลาแก่ผู้ศึกษา รองศาสตราจารย์ ชนัญ วงษ์วิภาค ประธานคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ผู้ให้คําแนะนําที่มีประโยชน์ และแนวทางการทํางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เช่ียวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ที่ให้ความ
กรุณาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ให้ข้อช้ีแนะแนวทางความรู้ทางพิพิธภัณฑ์และความรู้ทางกาย
วิภาคศาสตร์ และให้คําแนะนําต่อการศึกษาของผู้ศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างย่ิง 
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท่ีให้คําปรึกษาและผู้ให้ข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจริญสรรพพืช อาจารย์ประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และผู้ดูแล
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งคณาจารย์
และบุคลากรของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณผู้มีพระคุณผู้ เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้โอกาสผู้ศึกษาได้มาทํางานที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ให้กําลังใจในการทําวิทยานิพนธ์
ฉบับน้ีด้วยความสําเร็จลุล่วงด้วยดี ตลอดจนหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานทุกคนในงานบริการ
การศึกษาและงานแพทยศาสตรศึกษา 
 ขอบพระคุณร่างทุกร่างของอาจารย์ใหญ่ที่เป็นสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นผู้เสียสละร่างกายเพ่ือการศึกษา ผู้ที่เป็น “อาจารย์ใหญ่” อย่าง
แท้จริง และทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สามารถกล่าวช่ือได้ทั้งหมด 
 ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ผู้ศึกษา 
 ขอบคุณกัลยาณมิตรร่วมสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน 
พร้อมให้ไมตรีจิตมากมายในยามสุขและยามทุกข์ และมีส่วนในความสําเร็จครั้งน้ีร่วมกัน 
 กราบขอบพระคุณบุคคลสําคัญในครอบครัวซึ่งเป็นกําลังใจท่ีสําคัญอย่างสูงสุดสําหรับ
การสนับสนุนกําลังใจและทุนทรัพย์ คือ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีชาย ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่ได้อยู่เห็น
ความสําเร็จแล้วก็ตามและกุศลทั้งหลายจากการที่ได้ทําวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีจงเกิดกับบุคคลทุกท่านที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น และหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีคงจะมีคุณค่าและสามารถเป็นแนวทางในการศึกษา
และพัฒนาได้ต่อไป  
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บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

1. ที่มาและความสําคัญ  

 การรักษาโรคเป็นปัจจัยสี่ขั้นพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์ ความเจ็บป่วยของ

มนุษย์น้ันถือเป็นสิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ทุกคน นับต้ังแต่ความเจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึง

โรคร้ายแรงถึงขั้นชีวิตต้องได้รับการรักษาจากระบบสาธารณสุขน้ัน บุคลากรที่สําคัญก็คงจะต้องเป็น

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพน้ีจะต้องมีความมุ่งมั่น อดทน ต้ังใจ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

และมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกัน และต้องให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่าง

ไม่แบ่งแยก โดยแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ดังน้ันการเรียนแพทย์สําหรับบุคลากรทาง

การแพทย์น้ัน เป็นศิลปะอย่างหน่ึงที่จะต้องเข้าใจพ้ืนฐานทางมนุษยศาสตร์ เพราะการรักษาไม่ได้

รักษาเฉพาะโรคท่ีเกิดขึ้น แต่การรักษานั้นเป็นการเยียวยาทางจิตใจทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยด้วย 

 สาขาวิชาแพทยศาสตร์น้ันเป็นกลุ่มวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความสําคัญ

ต่อชีวิตของมนุษย์ที่ครอบคลุมมิติทั้งการดูแลรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ โดยที่ผู้ที่จะ

เป็นแพทย์น้ันจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในมิติของสังคม วัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลายของ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งวิชาชีพแพทย์จะมีความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยการนําความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ และความเช่ียวชาญในการรักษานํามาประยุกต์ใช้กับความเป็นมนุษยศาสตร์ คือการ

รักษาผู้ป่วย ซึ่งจะต้องรักษาไปถึงญาติผู้ป่วยด้วย อาชีพของแพทย์จึงเป็นวิชาชีพที่ได้รับการคาดหวัง

จากผู้เข้ารับการรักษาและญาติของผู้ป่วยเป็นวิชาชีพที่ได้รับยกย่องมีเกียรติ ซึ่งการเป็นแพทย์ที่ดีน้ัน

จะต้องประกอบด้วยทั้งคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการจากศึกษาบ่มเพาะในโรงเรียน

แพทย์ เพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาเพ่ือเข้าสู่การประกอบอาชีพแพทย์น้ัน ความผิดพลาดในการ

วินิจฉัยโรคจะเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะจะทําให้เกิดผลเสียเช่ือมโยงไปถึงผู้ป่วย  

 ดังน้ันการเรียนแพทย์จึงเป็นการเรียนที่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในร่างกายของ

มนุษย์อย่างแท้จริง ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เก่ียวข้องกับร่างกายมนุษย์ทุกส่วน โดยจะมีรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบต่างๆ และมีสื่อการสอนต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

ทางปรีคลินิก (Preclinical Period) อาทิ เภสัชวิทยากับการรักษา พยาธิวิทยาในเซลล์ของมนุษย์ 
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ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธ์ุ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานหลักการต่างๆ การเกิดโรค ภาวะ

ต่างๆ และระบบต่างๆ ของร่างกายเพ่ือนําไปต่อยอดความรู้ทางคลินิกได้ และวิชาที่มีความสําคัญหรือ

เป็นหัวใจของการเรียนสาขาแพทยศาสตร์น้ัน คือ วิชามหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) เป็น

วิชาพ้ืนฐานที่สําคัญ โดยมีหัวใจของการศึกษากายวิภาคศาสตร์ คือ การชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่ 

(Dissection) ซึ่งต้องอาศัยร่างของผู้ที่อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่, 

ครูใหญ่” ผู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษา เปรียบเสมือนตําราเล่มใหญ่ที่ไม่อาจทดแทนด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่มีอุปกรณ์การศึกษาใดๆ ที่ให้ความละเอียดของเรื่องราวเก่ียวกับร่างกายมนุษย์

ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์    

 วิชามหกายวิภาคศาสตร์น้ันเป็นวิชาหน่ึงที่ผู้เรียนจะต้องเรียนในระดับช้ันปรีคลินิก 

(Preclinical Period) สําหรับนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยการเรียนของนิสิตน้ันจะต้องชําแหละร่าง

อาจารย์ใหญ่ เพ่ือศึกษาระบบเส้นประสาทใต้ผิวหนัง และศึกษาระบบการทํางานของอวัยวะภายใน

ของร่างกาย และศึกษาโครงกระดูก ซึ่งอาจารย์ใหญ่ที่สําหรับใช้ศึกษานั้น จะเป็นร่างของผู้ที่บริจาค

ร่างกายเพ่ือการศึกษา โดยจะต้องแจ้งความจํานงและทําพินัยกรรมมอบร่างกายให้กับการศึกษาทาง

การแพทย์ เมื่อผู้บริจาคเสียชีวิตลงจะต้องนําศพมาใช้กรรมวิธีเก็บรักษาโดยการดองเป็นระยะเวลา 2 

ปี จึงจะสามารถนํามาใช้ศึกษาได้ และความสําเร็จของการศึกษาทางด้านการแพทย์นิสิตจะได้รับ

โอกาสในการเรียนรู้โดยตรง และมีประสบการณ์จริงจากการศึกษาภาคปฏิบัติในรายวิชามหกายวิภาค

ศาสตร์ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์    

 จากนโยบายการขาดแคลนสาขาแพทยศาสตร์ จึงต้องมีการดําเนินการรับนิสิตเพ่ิม

จํานวนขึ้นทุกปี จึงทําให้การศึกษาวิชามหกายวิภาคศาสตร์น้ัน มีร่างอาจารย์ใหญ่ไม่เพียงพอต่อ

การศึกษาของกลุ่มนิสิตแพทย์ เพราะมีผู้บริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษาน้อย เน่ืองจากมีความเช่ือทาง

ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องการเกิดใหม่ในชาติภพหน้า ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหน่ึงที่พบได้ในโรงเรียน

แพทย์ในประเทศไทย แต่สําหรับการบริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์น้ัน หลังจากที่ได้อุทิศ

ร่าง และนิสิตได้ใช้ร่างเพ่ือเรียนรู้ในระดับช้ันปีที่ 2 และ 3 ทางโรงเรียนแพทย์จะจัดพิธีทําบุญและพิธี

พระราชทานเพลิงศพให้แก่ผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ เพ่ือเป็นทํานุบํารุงวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเช่ือของชาวพุทธ และส่งเสริมให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสําคัญของอาจารย์ใหญ่ 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย

แห่งหน่ึงที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์เพ่ือไปรับใช้สังคม โดยได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
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บัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ระบบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ได้แบ่งเป็นการศึกษาเป็นจํานวน 6 ปีการศึกษา แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 ระดับพ้ืนฐานเป็นการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาศึกษาทั่วไป ระยะเวลา 1 ปี  

 ระดับปรีคลินิก (Preclinical) เป็นการศึกษาวิชาพ้ืนฐานทางการแพทย์ ระยะเวลา 2 ปี 

 ระดับคลินิก (Clinical) เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการเรียนระดับปรีคลินิกมาประยุกต์ใช้

จริงในการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นการเรียนรู้ภายในโรงพยาบาล  

 ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและจัด

การศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาควิชาปรีคลินิกให้มีการเรียนการสอนร่วมกัน และมีการจัดการ

เรียนการสอนแบบปัญหาให้เป็นแกนมากข้ึน (Problem Based Learning) และได้มุ่งเน้นในนิสิต

แพทย์ได้มีเวลาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองมากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ปัญหา โดยเฉพาะโรคที่

สําคัญๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศในปัจจุบัน และยังเป็นการฝึกให้นิสิตเรียนรู้การแก้ไข

ปัญหาผู้ป่วยที่ถูกหยิบยกข้ึนมาให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์ก่อน

การเรียนในระดับช้ันคลินิก อีกทั้งคณะแพทยศาสตร์ยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนและ

รับผิดชอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ด้วย 

 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของการร่วมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนที่ต้องใช้

ร่างกายของผู้อุทิศร่างกายเพ่ือกาศึกษาทางการแพทย์ให้กับนิสิตแพทย์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่สามารถนําไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อไปในสังคมส่วนรวม นิสิต

แพทย์ทุกคนต้องได้รับการศึกษาวิชาพ้ืนฐานวิชาว่าด้วยลักษณะทั่วไปของร่างกายมนุษย์ คือวิชามห

กายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) และวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ (Neuroanatomy) ซึ่ง

จําเป็นต้องได้รับความอนุเคราะห์ ความเมตตา และความเสียสละจากบุคคลผู้ซึ่งยอมอุทิศร่างกายเพ่ือ

การศึกษาทางการแพทย์หรือร่างของอาจารย์ใหญ่ให้แก่นิสิตได้ศึกษา แต่เน่ืองจากจํานวนนิสิตสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมากเพ่ือตอบสนองกับ

นโยบายภาครัฐ จึงทําให้มีจํานวนอาจารย์ใหญ่ไม่เพียงพอต่อการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่เพ่ิมเติมจาก

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังต้องการรับบริจาคร่างกายอุทิศเพ่ือการศึกษาทาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 

 
 

การแพทย์เช่นกัน โดยผู้มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้นําร่างกายนั้น

ฉีดยาดองศพและนําไปใช้สําหรับการชําแหละเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ หรือทําเป็นโครงกระดูกไว้

สําหรับการศึกษา หรือตามความประสงค์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

 ในการเรียนระดับปรีคลินิกของรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ที่ต้องศึกษาจากร่างกายของ

อาจารย์ใหญ่น้ัน ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือการเรียนรู้ในห้องบรรยาย และ

ส่วนที่สองคือการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ หรือการเรียนรู้จากร่างกายของอาจารย์ใหญ่ โดยแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คนสําหรับนิสิตแพทย์ต่อร่างกายของอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน ซึ่งจะต้อง

รับผิดชอบไปตลอดจนจบปีการศึกษา แต่ในทางปฏิบัตินิสิตทุกคนไม่สามารถลงมือปฏิบัติได้พร้อมกัน 

จะต้องมีการผลัดเปลี่ยนกันคราวละ 2-4 คน ซึ่งนิสิตที่เหลือจะต้องช่วยกันค้นคว้าจากหนังสือเพ่ือหา

โครงสร้างต่างๆ ในร่างกายให้ได้มากท่ีสุด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์อย่างใกล้ชิด และทุกครั้งที่สิ้นสุดช่ัวโมงการเรียนการสอนจะต้องทบทวนถึงสิ่งที่ได้ค้นพบ

จากร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้ศึกษาไปในช่ัวโมงน้ันๆ ซึ่งนิสิตนอกจากได้รับความรู้นอกเหนือจากตําราแล้ว

ยังได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นบุคลิกลักษณะของแพทย์ที่ดี  

 ส่วนการเรียนวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์น้ันได้จัดการเรียนการสอน โดยจะแบ่งเป็น 2 

ส่วนเช่นเดียวกัน แต่ว่าในส่วนของการปฏิบัติการได้มีการแยกเอาส่วนของสมองและไขสันหลังมาเก็บ

ไว้ก่อน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบจะแบ่งนิสิตออกเป็น 5-6 กลุ่ม จากจํานวนนิสิตประมาณ 150 คน 

เพราะว่าสมองบางส่วนน้ันจะต้องนํามาแยกออกเพ่ือสาธิตให้กับนิสิตระหว่างการเรียนการสอนในเร่ือง

น้ันๆ และส่วนที่เหลือจึงเป็นของนิสิตสําหรับไว้เรียนรู้และทบทวนด้วยตนเอง หลังจากที่ได้ศึกษา

เน้ือหาจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นิสิตแพทย์ทุกคนจะต้องได้รับการ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติน้ันจะเป็นการสอบโดยต้องอาศัยร่างของ

อาจารย์ใหญ่เป็นโจทย์ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนิสิตแต่ละคน  

 ดังน้ันก่อนทดสอบนิสิตจะต้องเตรียมตัวโดยการทบทวนจากตํารา และไปศึกษาเพ่ิมเติม

จากพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งภายในจะมีวัตถุ

ที่จัดแสดง (Specimens) ของร่างอาจารย์ใหญ่ อาทิ ส่วนสมอง ส่วนแขน ขา มือ ข้อเข่า เป็นต้น ซึ่ง

การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์สําหรับนิสิตแพทย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งนโยบายของรัฐจัดว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสําคัญ

ต่อการศึกษา และมีวัตถุประสงค์อีกประการคือ เพ่ือเปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าชมซึ่งเป็นการ
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เผยแพร่ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ให้บุคคลได้รับทราบถึงวิชาการเชิงการแพทย์ และสามารถ

สร้างช่ือเสียงให้กับองค์กรในการพัฒนา และการบริการทางวิชาการ  

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น

พิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัย (University Museum) ที่จัดต้ังขึ้นภายในคณะแพทยศาสตร์

ฝ่ายปรีคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เช่นเดียวกับ

โรงเรียนแพทย์อ่ืนๆ ถือเป็นทรัพยากรทางการศึกษาที่สําคัญ ที่จะช่วยให้นิสิตที่ศึกษาสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างรวดเร็ว 

และเกิดความซาบซึ้งในการศึกษาแขนงวิทยาศาสตร์สุขภาพมากยิ่งขึ้น นิสิตสามารถศึกษาได้ด้วย

ตนเองนอกเวลาเรียน เพ่ือเป็นการทบทวน ซึ่งถือเป็นการฝึกฝนให้ได้รู้จักขวนขวายหาความรู้ด้วย

ตนเองนอกเวลา  

 ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ต้ังอยู่ในอาคาร 18 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ภายในประกอบด้วยสิ่งจัดแสดงได้แก่ รูปภาพโครงกระดูก แผนภาพ รูปภาพแสดงส่วน

ต่างๆ ของร่างกาย หุ่นจําลอง (Model) อวัยวะภายในที่ถูกตัดขวาง (Cross Dissection) และช้ินส่วน

อวัยวะที่รักษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก1 (Plastination) และร่างอาจารย์ใหญ่ที่ฉีดสีเพ่ือ

ศึกษาเส้นเลือดและเส้นประสาท โดยการรักษาช้ินส่วนที่เป็นอวัยวะหรือร่างกายของอาจารย์ใหญ่น้ันที่

ใช้วิธีกําซาบด้วยสารพลาสติกจะมีข้อดีคือ ช้ินส่วนอวัยวะนั้นสามารถหยิบและจับต้องได้ โดยไม่มี

อันตราย ไม่มีกลิ่นเหม็นของนํ้ายารักษาสภาพหรือสารฟอร์มาลีน และไม่มีการเน่าสลาย สามารถคง

สภาพอยู่ได้นาน  

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัด

แสดงช้ินส่วนอวัยวะของมนุษย์ด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก ซึ่งเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี 

เพราะได้จัดทําการรักษาช้ินส่วนด้วยวิธีการกําซาบด้วยสารพลาสติกเป็นอันดับต้นของพิพิธภัณฑ์ของ

โรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย และสามารถทําได้เองโดยไม่ต้องซื้อช้ินส่วนจากต่างประเทศ เน่ืองจาก

                                                            

 

 วิธีการกําซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination) เป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพ

ร่างกายหรือช้ินส่วนอวัยวะของสัตว์ที่เสียชีวิตแล้ว เทคนิคน้ีค้นพบในปีคริสต์ศักราช 1977 โดย
นักวิทยาศาสตร์ช่ือ กุนต์เธอร์ ฟอน ฮาเก้นส์ (Gunther von Hagens) หลักการคือ การแทนที่นํ้าและ
ไขมันในเน้ือเย่ือด้วยสารพลาสติกเหลว (ซิลิโคน อิพ็อกซี่ และพอลิเอสเทอร์โคพอลิเมอร์) ภายใต้
สุญญากาศ จากน้ันบ่มพลาสติกให้แข็งตัวด้วยก๊าซ ความร้อน หรือรังสีอุลตร้าไวโอเลต    
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มีร่างอาจารย์ใหญ่ได้รับจากการบริจาคและทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์สามารถปรับปรุงสูตรของ

การกําซาบด้วยสารพลาสติกจากการไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนแพทย์ ประเทศสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เอง ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนและงบประมาณที่ใช้สําหรับช้ินส่วนที่จัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 โดยทั่วไปพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ 

กล่าวคือ เป็นการศึกษาร่างกายของมนุษย์ ทําให้รู้ว่าภายในร่างกายของมนุษย์น้ันประกอบด้วยอวัยวะ

ต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละส่วนก็ทําหน้าที่ต่างกัน ส่งผลให้การทํางานของร่างกายมนุษย์มีความสมบูรณ์ 

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ก็จะจัดแสดงแยกเป็นส่วนๆ ให้ผู้เข้าชมท่ีเป็นบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และ

ศึกษาความเป็นมาในแต่ละส่วน ซึ่งจะได้รับความรู้และประโยชน์จากคําบรรยายของช้ินส่วนวัตถุที่จัด

แสดง คําบรรยายได้ภาพท่ีใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ การจัดแสดง

ภายในพิพิธภัณฑ์ควรจะมีการนิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือดึงดูดความสนใจให้

ผู้เข้าชมได้มาศึกษามากขึ้น  

 ปัญหาที่พบของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี       นค

รินทรวิโรฒ คือ ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือ 

เพ่ือสําหรับนิสิตแพทย์ได้ศึกษาเพ่ิมเติม และเผยแพร่ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ให้บุคคลทั่วไปที่

สนใจ พบว่าผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นนิสิตแพทย์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์แห่งน้ีได้จัดต้ังมาเป็น

ระยะเวลามากกว่า 15 ปีแล้ว แต่ไม่ได้รับการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบของการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแพทย์อ่ืนๆ ในประเทศไทย บุคคลภายนอก

ที่มาเข้าชมก็จะเป็นนักเรียนหรืออาจารย์ที่มาอบรมโครงการกับทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จึงจะ

ทราบว่ามีพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย  

 สําหรับบุคคลภายนอกถ้าต้องการเข้าชมเป็นรายบุคคลก็สามารถเข้าชมได้ในวันและเวลา

ทําการของทางราชการซึ่งจะต้องแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ก่อนเข้าชม และหาก

ต้องการทราบรายละเอียดช้ินส่วนที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จะไม่มีการนําชม ไม่มีเอกสาร

ประกอบการนําชม และไม่มีการใช้ข้อความบรรยายรายละเอียดเน้ือของวัตถุที่จัดแสดง แต่มีการใช้

ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์สําหรับนิสิตแพทย์ได้ใช้ศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งทําให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เรียน

ทางด้านแพทยศาสตร์เข้าใจในช้ินส่วนน้ันๆ แต่การเข้าชมเป็นหมู่คณะนั้นจะมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์

แพทย์นําชมและบรรยายเน้ือหาภายในให้ผู้เข้าชม 
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 ด้านการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และด้านการจัดสรรพ้ืนที่เป็น

นิทรรศการถาวร ไม่มีการเพ่ิมเติมในส่วนของนิทรรศการหมุนเวียน หรือกิจกรรมทางวิชาการให้กับ

นิสิตแพทย์ และในด้านของช้ินส่วนที่จัดแสดงน้ันมีมากเพียงพอสําหรับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 

แต่บางช้ินก็ได้ถูกนําไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย ดังน้ันจึงทําให้การจัดทําหมวดหมู่และทํา

ทะเบียนของวัตถุไม่สมบูรณ์ และข้อจํากัดของสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่ทําให้การจัดวางช้ินส่วน

การจัดแสดง  

 ด้วยเหตุน้ีดังน้ันผู้ศึกษาจึงเห็นว่าปัญหาด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาในคร้ังน้ี จึงมีแนวคิดใน

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในส่วนของการจัดการพิพิธภัณฑ์ และการจัดการเรียนรู้ของแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนิสิตแพทย์ เกิดการแลกเปลี่ยนบูรณาการเผยแพร่

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจที่สามารถมาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ซึ่งการจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นการบูรณาการระหว่าง

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้ากับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้าง

ช่ือเสียงให้กับองค์กร เพ่ือพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือศึกษาประวัติและการดําเนินการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาของการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ปัจจุบัน 

 2.3 เพ่ือจัดทําแนวทางการปรับปรุงและการจัดการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3. ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ดังน้ี 

 3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาพ้ืนที่การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยภายในแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วน A มหกายวิภาค

ศาสตร์ ส่วน B คัพภะวิทยา ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ และส่วน D ประสาทวิทยา ซึ่งในแต่ะละ

พ้ืนที่จะศึกษาการจัดแสดงของช้ินส่วนที่จัดแสดง การจัดวางช้ินส่วนอวัยวะต่างๆ โดยผู้เข้าชมสามารถ

มีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์  

 3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการนําเสนอข้อมูลของเน้ือหาท่ีใช้ในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 ส่วน 

อาทิ การให้คําบรรยายกับวัตถุที่จัดแสดง การใช้คู่มือประกอบการนําชม เอกสารการประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์  

 3.3 ขอบเขตด้านบุคลากร ศึกษาความต้องการของผู้ที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ อาทิ คณาจารย์ นิสิต บุคลากร หรือบุคคลภายนอก เพ่ือกําหนดแนวทางและทิศทางการ

ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์  

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 4.1 ทราบถึงประวัติและการดําเนินการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 4.2 ทราบถึงปัญหาในการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 4.3 แนวทางในการปรับปรุงและการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือสามารถเป็นช่ือเสียงให้กับองค์กร  
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ สิ่งที่คํานึงถึงคือ การจัดการพิพิธภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ การจัดสรรพ้ืนที่จัดแสดง และ

การนําเสนอของวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ การทบทวนวรรณกรรมของการศึกษาในคร้ังน้ีโดยผู้

ศึกษาได้นําหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการพิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 1. ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ 

 2. แนวทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

 3. การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 4. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 5. กรณีศึกษาเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใน

มหาวิทยาลัย 

 

1. ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์  

 ความหมายของคําว่าพิพิธภัณฑ์ พจนานุกรมเว็บสเตอร์ ได้ให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์

ไว้ว่า พิพิธภัณฑสถาน คือ สถานที่สะสมหรือรวบรวมวัตถุทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ สิ่งแปลก

ประหลาด และศิลปวัตถุ (จิรา จงกล, 2532) 

 ด้านศาสตราจารย์ฟอยลส์ (Foyles) แห่งมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ (Rochester) ประเทศ

อังกฤษ ได้ให้ความหมายของพิพิธภัณฑสถานว่า “เป็นสถาบันซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บรักษาวัตถุที่

แสดงถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะใช้

วัตถุเหล่าน้ีเพ่ือทําให้ความรู้ของมนุษย์และการศึกษาของมนุษย์ดีขึ้น” (จิรา จงกล, 2532) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของ “พิพิธภัณฑ์” ว่า

หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีรวบรวมไว้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่วนคําว่า 

“พิพิธภัณฑสถาน” หมายถึง สถาบันถาวรท่ีเก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีความสําคญัด้าน 
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ศิลปวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน

และก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council 

of Museums) ได้ให้คําจํากัดความของ “พิพิธภัณฑ์” ตามความหมายที่มีต่อสังคมในปัจจุบันดังน้ี  

 พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เป็นสถานที่ไว้สําหรับบริการชุมชนเพ่ือการ

พัฒนา และเปิดให้เข้าชมเป็นสาธารณะ เป็นสถานที่ที่สําหรับเก็บรักษาวัตถุที่จัดแสดง เพ่ือทําวิจัย 

และจัดนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา และความบันเทิง 

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิสิฐ เจริญวงศ์ (2538) ผู้ทรงคุณวุฒิทางโบราณคดีและการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่ง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SPAFA) บอกว่า พิพิธภัณฑ์ หมายถึง แหล่งรวมความรู้ทั้งหลายของ

มนุษย์ ในขณะที่ เจราลด์ จอร์จ (Gerald George) และซินด้ี แชเรลเลียว (Cindy Sherrell-Leo) 

(1989: p25) ผู้เขียนหนังสือแนะแนวทางการวางแผนพิพิธภัณฑ์ช่ือ Starting Right: A Basic Guide 

to Museum Planning ระบุว่า พิพิธภัณฑ์ คือ องค์กรที่ทําหน้าที่ ในการดูแลจัดการวัตถุที่มี

ความสําคัญให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปัญญาของมนุษยชาติ และจอร์จ บี.กู๊ด (George B. Good) 

นักพิพิธภัณฑ์วิทยาผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ คือ สถานอภิบาลความคิดที่มีชีวิตไม่ใช่สุสานเก็บของเก่า (สายัณห์ ไพรชาญจิตร์, 

2550) 

 พิพิธภัณฑสถานคือ อาคารที่จัดแสดงและรวบรวมของเก่าแก่โบราณ เช่น พระพุทธรูป 

ถ้วยโถโอชาม ไม้กลายเป็นหิน ฯลฯ รวมท้ังวัตถุรูปร่างประหลาดต่างๆ ซึ่งหาดูที่อ่ืนไม่ได้ อันเป็นความ

เข้าใจที่ค่อนข้างจะถูกต้องอยู่มาก เพราะรูปแบบพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยเป็นเช่นน้ัน (นิคม มูสิ

กะคามะ, 2521) 

 สรุปความได้ว่า พิพิธภัณฑสถาน คือ สถาบันที่ต้ังขึ้นเพ่ือรวบรวมสงวนรักษาและจัด

แสดงวัตถุอันมีความสําคัญทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและ

ความเพลิดเพลิน ตามคําจํากัดความน้ี ได้รวมความหมายถึง หอศิลปะ อนุสรณ์สถานทาง

ประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยงสัตว์นํ้าและสถานที่อ่ืนๆ ที่จัดแสดง

สิ่งมีชีวิต (นิคม มูสิกะคามะ, 2521) 

 ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้แบ่งออกเป็นประเภท และลักษณะต่างๆมากมายทั่วประเทศ ทั้งใน

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทั้งที่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุวิทยา 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เฉพาะด้าน อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองโบราณ เป็นต้น  

 พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดประเภทหน่ึง มีหน้าที่ในการอนุรักษ์

หลักฐานทางมรดกวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา แต่การบริหารและการจัดการของ
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พิพิธภัณฑ์น้ันจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถประสานกับสถานศึกษาตาม

สภาวการณ์ปัจจุ บัน พิพิธภัณฑ์ทําหน้าที่ เสริมความรู้ให้แก่คนทั่วไปพร้อมกับการอนุรักษ์ 

พิพิธภัณฑสถานนอกจากจัดแสดงวัตถุและเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาของประชาชน

แล้ว ยังมีห้องสมุดเปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาค้นคว้า มีห้องบรรยายและฉายภาพยนตร์ เพ่ือให้คนที่

เบ่ือการชมวัตถุที่จัดแสดง เข้าฟังการบรรยายและชมภาพยนตร์ได้ด้วย และจัดบริการอ่ืนๆ เช่น 

ร้านอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ เอกสารและอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ไว้บริการจําหน่าย ซึ่งสามารถทํา

ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนจึงนิยมเข้าไปค้นคว้าในพิพิธภัณฑสถานกันมากมาย การเข้า

ไปศึกษาเรื่องราวต่างๆประเภทใดๆ ในพิพิธภัณฑสถานย่อมเลือกศึกษาได้ตามความพอใจอย่างอิสระ 

การศึกษาในพิพิธภัณฑสถานจึงสนุกสนานกว่า และสามารถเลือกตามความสมัครใจของแต่ละคน 

 1.1 หน้าท่ีของพิพิธภัณฑสถาน   

 หน้าที่ประการแรกของพิพิธภัณฑสถานคือ ค้นคว้าหาวัตถุชนิดต่างๆ พร้อมทั้งจัดหา

คําอธิบายวัตถุเหล่าน้ัน การเขียนบัตรประจําวัตถุ ซึ่งเป็นงานขั้นแรกที่นําประชาชนไปสู่ความเข้าใจ

ทางการศึกษา พิพิธภัณฑ์ต้องจัดแสดงสิ่งที่ของที่รวบรวมได้ในแบบที่ทําให้ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลิน

และเก่ียวกับการศึกษา หน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆดังต่อไปน้ี 

(นิคม มูสิกะคามะ, 2521) 

  1. การรวบรวมวัตถุ (Collecting) การรวบรวมเร่ืองราวต่างๆสามารถให้ความรู้อย่าง

กว้างขวางแก่ผู้เข้าชม การรวบรวมสิ่งของต่างๆข้ึนอยู่กับเวลา สถานที่และการเก็บรักษา  

  2. การจําแนกประเภทของวัตถุ (Identifying) การจําแนกประเภทวัตถุให้ถูกต้อง

และแน่นอน   

  3. การทําบันทึกหลักฐาน (Recording) การจําแนกประเภทวัตถุแล้วจะต้องทํา

บันทึก จัดรายละเอียดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับหลักฐานที่รวบรวมไว้ แล้วจดลงในป้ายหรือหรือสลากใส่ลง

บนบัตรวัตถุ ตู้ใส่วัตถุได้หมด จําเป็นจะต้องบันทึกหลักฐานไว้ในทะเบียนใหญ่ 

  4. การสงวนรักษา (Preservation) หมายถึง การป้องกันวัตถุต่างๆต่อการทําลาย

ทางฟิสิกส์ หรือการเสื่อมทางเคมีหรือการคุกคามโดยพวกอินทรียสาร เช่น เห็ดราหรือแมลง การ

ทําลายแหล่งเหล่าน้ีย่อมจะแตกต่างไปตามธรรมชาติและองค์ประกอบของวัตถุต่างๆ และสภาพของ

ภูมิอากาศในท้องถิ่นน้ันๆ 

  5. การจัดแสดง (Exhibition) การจัดแสดงเป็นสิ่งสําคัญของภัณฑารักษ์ ซึ่งต้องรู้จัก

วัตถุต่างๆด้วยความเข้าใจและสนใจเรื่องน้ันๆ การจัดแสดงต้องอยู่ในระเบียบและสามารถเร้าความ

สนใจของผู้ชมและคิดเปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งใกล้เคียงและสร้างความนึกคิดของทั้งกลุ่ม การจัดน้ัน

ต้องทําให้สะดุดตาของผู้ชมและผู้ผ่านไปมา และก่อให้เกิดความสนใจที่จะเข้ามาพิจารณาอย่างใกล้ๆ 
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การจัดแสดงต้องใช้ความรู้ทางธรรมชาติและใช้จิตวิทยาในการออกแบบ ตลอดจนความชํานาญในการ

จัดวัตถุชนิดต่างๆ 

  6. การศึกษา (Education) เมื่อพิพิธภัณฑสถานต่างๆ ดําเนินงานเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม การจําแนกประเภทวัตถุ การเก็บรักษา และการจัดแสดงในแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม 

สิ่งที่สําคัญคือ พิพิธภัณฑ์รับหน้าที่ต่อสาธารณชนด้วยความต้ังใจหรือความมุ่งหมายที่จะให้ความจริง 

ความคิดใหม่ๆต่อผู้ที่เข้าชมไม่ว่าจะคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่ม สิ่งที่ภัณฑารักษ์ต้องทําคือ การเร้า

ความรู้สึกของผู้ชมให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น การจัดแสดงตัวอย่างเป็นวัตถุที่มีคําอธิบายประกอบ 

อาจให้ประโยชน์และเป็นการสอนผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี  

 1.2 การแบ่งพิพิธภัณฑสถานตามแนวคิดรวบยอดในการจัดต้ัง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท 

คือ (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548)  

  1.2.1 พิพิธภัณฑสถานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์ มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะให้

พิพิธภัณฑสถานเป็นสถานท่ีที่จะเก็บรักษา และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ให้คงสภาพ

ด้ังเดิมไว้ให้ได้นานที่สุด พิพิธภัณฑสถานประเภทน้ีจะยึดการอนุรักษ์เป็นงานสําคัญที่สุด หากมีข้อ

ขัดแย้งในการดําเนินการใดๆ ก็ตาม จะต้องพิจารณาดูว่าการกระทําใดจะเป็นผลกระทบในทางลบกับ

การรักษาความปลอดภัยของวัตถุ และกระทําดังกล่าวก็จะถูกระงับ  

  1.2.2 พิพิธภัณฑสถานที่จัดต้ังเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ของนักวิชาการโดยเฉพาะ 

พิพิธภัณฑสถานประเภทน้ีมักจะเก็บรวบรวมวัตถุไว้เป็นจํานวนมาก เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการจะค้นคว้า

เกี่ยวกับวัตถุ สามารถศึกษาเปรียบเทียบวัตถุที่มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างได้ นอกจากน้ีวัตถุ

ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามยังเป็นรองวัตถุที่มีข้อมูลที่มาอย่างชัดแจ้ง 

  1.2.3 พิพิธภัณฑสถานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้ผู้ชมเกิดการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ประเภทน้ี 

อาจไม่สนใจที่จะอนุรักษ์วัตถุที่จัดแสดง และวัตถุที่จัดแสดงก็มักจะเป็นวัตถุที่สามารถจัดหาหรือจัดทํา

ขึ้นใหม่ทดแทนได้  

 1.3 การแบ่งพิพิธภัณฑสถานตามสาขาวิชา  

 การแบ่งพิพิธภัณฑสถานตามสาขาวิชาโดยจะกําหนดขอบเขตการสะสมและจัด

แสดงให้อยู่ในสาขาวิชาใดวิชาหน่ึง ซึ่งมักจะแบ่งพิพิธภัณฑสถานเป็นประเภทต่างๆ ตามสาขาวิชาที่

เก็บรวบรวมวัตถุ และจัดแสดงไว้ ดังน้ี (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548)     

  1.3.1 พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Art Museums) คือ พิพิธภัณฑสถานที่ เก็บ

รวบรวมและจัดแสดงวัตถุที่คุณค่าทางศิลปะ เช่น หอศิลป์ (Art Gallery) พิพิธภัณฑสถานร่วมสมัย 

(Museum of Contemporary) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น ส มั ย ใ ห ม่  (Museum of Modern Art 

พิพิธภัณฑสถานประณีตศิลป์ (Museum of Fine Arts)  
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  1.3.2 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น ช า ติ พั น ธ์ุ วิ ท ย า  (Museum of Ethnology) คื อ

พิพิธภัณฑสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เก่ียวกับชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่ม

คนต่างๆ เช่น กลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อีก้อ ลีซู ชาวไทยพวน ชาวมอญในประเทศไทย  

  1.3.3 พิ พิ ธ ภัณฑสถ านธ ร รมช า ติ วิ ท ย า  (Natural Science Museum) คื อ 

พิพิธภัณฑสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เก่ียวกับเร่ืองราวทางธรรมชาติ พืช สัตว์ โลก ภูมิศาสตร์ ฯลฯ 

เช่น พิพิธภัณฑสถานประวัติธรรมชาติ (Museum of Natural History) สวนสัตว์ (Zoo) วนอุทยาน 

เป็นต้น 

  1.3.4 พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museum of Science and 

Technology) คือ พิพิธภัณฑสถานท่ีเก็บรวบรวมวัตถุที่เก่ียวกับเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์

คิดค้นทางเทคโนโลยีของมนุษย์ เหตุผลและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เช่น 

พิพิธภัณฑสถานกองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  

  1.3.5 พิพิธภัณฑสถานส่วนภูมิภาค (Local Museum) คือ พิพิธภัณฑสถานที่จัด

แสดงเรื่องราวต่างๆ เฉพาะในภูมิภาคน้ันๆ ซึ่งอาจจะเก็บรวบรวมและจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ

ประวัติความเป็นมาและเรื่องราวของภูมิภาค เช่น พิพิธภัณฑสถานประจําเมืองจัดแสดงเรื่องราว

เก่ียวกับเมืองซึ่งเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานน้ันในทุกๆ ด้าน เป็นสหวิทยาการทั้งทางดินฟ้าอากาศ 

ประวัติศาสตร์ของเมือง อาชีพ และวัฒนธรม ฯลฯ เ ช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี 

พิพิธภัณฑสถานแห่งกรุงสตอคโฮล์ม (Stockholms City Museum, Sweden)  

  1.3.6 พิพิธภัณฑสถานเฉพาะเร่ือง คือ พิพิธภัณฑสถานที่เก็บรวบรวมเร่ืองราวและ

จัดแสดงวัตถุเฉพาะอย่าง เช่น พิพิธภัณฑสถานหอยท่ีภูเก็ต พิพิธภัณฑสถานหินแปลก เป็นต้น 

  1.3.7 พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัย (University Museums) คือ พิพิธภัณฑสถาน

ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงวัตถุเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับวิชาการที่มีการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยน้ันๆ ในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานประจําโรงเรียนน้ัน เพ่ือเป็น

การศึกษาของคณาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑสถานกายวิภาคศาสตร์คอ

งดอน ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดแสดงตัวอย่างทางกาย

วิภาค อาทิ อวัยวะส่วนต่างๆ ของมนุษย์ เป็นต้น 

 1.4 การแบ่งพิพิธภัณฑสถานตามขอบเขตพื้นท่ีการเก็บรวบรวม และจัดแสดง (เพ็ญ

พรรณ เจริญพร, 2548) 

  1.4.1 พิพิธภัณฑสถานระดับโลก เก็บรวบรวมและจัดแสดงเร่ืองราวของวัตถุทุก

ภูมิภาคท่ัวโลก เช่น ลูฟร์ บริติชมิวเซียม เมโทรโพลิตันมิวเซียม พิพิธภัณฑสถานประเภทน้ีกําลังเป็นที่

นิยมจัดต้ังขึ้นในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และมีเศรษฐกิจดี เรียกว่า พิพิธภัณฑสถานอารยธรรมโลก 
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(Museum of World Civilization) เช่น เมืองออตตาวา แคนาดา ซึ่งจัดต้ังข้ึนเมื่อราวสิบกว่าปีมาแล้ว 

หรือพิพิธภัณฑสถานมรดกโลก (Museum of World Heritage) ซึ่งบริติชมิวเซียม ประเทศอังกฤษ 

และพิพิธภัณฑสถานชาติวงศ์วรรณา (Museum of Ethnography) กรุงสตอคโฮล์ม ประเทศสวีเดน  

  1.4.2 พิพิธภัณฑสถานระดับชาติ (National Museum) จัดแสดงเรื่องราวของชาติที่

พิพิธภัณฑสถานน้ันต้ังอยู่ พิพิธภัณฑสถานประเภทน้ีมักจะเป็นของรัฐบาล และเป็นที่เก็บรวบรวมและ

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศลป์ของไทย หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 

เนปาล ฯลฯ 

  1.4.3 พิพิธภัณฑสถานระดับภูมิภาค (Regional Museum) เช่น พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่เก็บรวบรวมและจัดแสดงเรื่องราวของภาคเหนือตอนบน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ภูเก็ตเก็บรวบรวมและจัดแสดงเร่ืองราวของภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

  1.4.4 พิพิธภัณฑสถานระดับจังหวัด (Provincial Museum) เก็บรวบรวมวัตถุ และ

จัดแสดงเร่ืองราวของจังหวัด เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ร้อยเอ็ด  

  1.4.5 พิพิธภัณฑสถานระดับท้องถิ่น (Local Museum) เก็บรวบรวมวัตถุ และจัด

แสดงเรื่องราวของท้องถิ่น เช่น อําเภอ ตําบล หรือหมู่บ้าน หรือแหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี 

เช่น พิพิธภัณฑสถานในอุทยานประวัตศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หรือพิพิธภัณฑสถานแห่ง

โบราณคดีบ้านปราสาท อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และพิพิธภัณฑสถานบ้านโป่งมะนาว ณ 

บ้านโป่งมะนาว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์  

 1.5 การแบ่งประเภทพิพิธภัณฑสถานตามขนาด (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548) แบ่ง

ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่ และพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็ก ซึ่งผู้ที่ได้พูดถึง

พิพิธภัณฑสถาน 2 ประเภทนี้ คือ ฮิวจ์ เดอ วารีน (Hugues de Varine) ซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสถาบันฝรั่งเศส ในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส และอดีตผู้อํานวยการสภาการ

พิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (International Council of Museum –ICOM) ซึ่งเป็นบุคคลที่มี

ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการพิพิธภัณฑสถานระดับนานาชาติ ฮิวจ์ เดอ วารีน 

กล่าวถึงลักษณะความแตกต่างของพิพิธภัณฑสถาน 2 ขนาดไว้ ดังน้ี  

  1.5.1 พิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่ เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ มีขอบเขตเน้ือหา

การจัดแสดงกว้างขวาง อยู่ตามเมืองใหญ่ มีผู้เข้าชมเป็นจํานวนมาก และบางแห่งมีผู้เข้าชมปีละนับ

ล้านคน และผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมิใช่คนในท้องถิ่น 
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  1.5.2 พิพิธภัณฑสถานขนาดเล็ก ต้ังอยู่ในชุมชนผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนน้ันเป็นส่วน

หน่ึงของการจัดแสดง และเป็นเน้ือหาของการจัดแสดงด้วย พิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กนี้ต้ังอยู่ใน

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และทําหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาท้องถิ่น  

 1.6 สถานที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑสถานซึ่งเป็นสถานที่เพ่ือการศึกษาและ

เพ่ือความเพลิดเพลิน ดังน้ันจึงควรมีลักษณะที่ต้ังดังต่อไปนี้ (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548)      

  1.6.1 ต้ังอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากและไม่ควรตั้งอยู่โดดเด่ียวใน

ที่เปลี่ยว  

  1.6.2 มีการคมนาคมสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และมีถนนสะดวกสําหรับ

ยานพาหนะต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ได้โดยง่าย 

  1.6.3 ควรต้ังอยู่ใกล้สถานศึกษา เพราะจะทําให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้

บริการของพิพิธภัณฑ์ได้บ่อยๆ และโรงเรียนสามารถนํานักเรียนเข้ามาใช้พิพิธภัณฑ์เพ่ือประกอบการ

เรียนรู้ได้สะดวก 

  1.6.4 ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น อยู่ในสวนสาธารณะ หรือใกล้สวนสาธารณะ 

สถานที่กว้างขวางไม่แออัด เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการใช้งาน และมีความโล่งโปร่งสบาย

สําหรับผู้มาใช้บริการ อากาศโปร่งสบายไม่มีมลพิษ เช่น นํ้าเสีย ซึ่งส่งกลิ่นเหม็น อากาศมีฝุ่นละออง

หรือมีควันพิษ หรือมีเสียงดังเกินขนาด 

  1.6.5 ไม่ควรอยู่ในที่ๆ มีภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุ

รุนแรง หรือนํ้าท่วม ทั้งน้ีเพราะพิพิธภัณฑ์มักสะสมวัตถุที่มีคุณค่าที่จะต้องอนุรักษ์ ซึ่งภัยธรรมชาติจะ

ทําให้วัตถุและผู้เข้าชมรวมถึงบุคลากรของพิพิธภัณฑ์เกิดอันตรายได้  

 1.7 อาคารพิพิธภัณฑ์ อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548) 

ดังน้ี 

  1.7.1 อาคารโบราณสถาน หรืออาคารเก่าที่มีคุณค่า  

  1.7.2 อาคารที่สร้างขึ้นตามแบบประเพณี 

  1.7.3 อาคารที่สร้างขึ้นมาแบบธรรมดา 

  1.7.4 อาคารที่สร้างขึ้นมาโดยต้ังใจออกแบบให้มีเอกลักษณ์โดดเด่น 

 อย่างไรก็ตาม การที่พิพิธภัณฑ์จะเลือกรูปแบบอาคารรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์และสถานภาพของพิพิธภัณฑ์ว่ามีอาคารอยู่แล้วหรือไม่ พิพิธภัณฑ์น้ันๆ เป็นพิพิธภัณฑ์

ประเภทใด และที่สําคัญคือ พิพิธภัณฑ์มีงบประมาณมากน้อยเพียงใด 
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 1.8 พื้นที่ใช้สอยของอาคารพิพิธภัณฑสถาน อาคารพิพิธภัณฑสถานแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย

ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ (เพ็ญพรรณ เจริญพร, 2548)   

  1.8.1 พ้ืนที่ สาธารณะ  (Public Area) คือ พ้ืนที่ที่ประชาชนท่ัวไปที่ เข้ ามาใน

พิพิธภัณฑสถาน และได้เสียค่าบริการแล้วสามารถจะเข้าถึงได้โดยเสรี พ้ืนที่เหล่าน้ัน ได้แก่ ที่จอดรถ 

บริเวณสนาม ที่น่ังพักผ่อน สวน ที่จําหน่ายบัตร เคาน์เตอร์รับฝากของ ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร 

และช่ัวคราวที่เปิดอยู่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ให้บริการด้านการศึกษา เช่น การติดต่อขอ

นําชม ร้านขายอาหาร เคร่ืองด่ืม และของที่ระลึก ห้องนํ้าสาธารณะ  

  1.8.2 พ้ืนที่กึ่ งสาธารณะ (Any-public Area) คือพ้ืนที่ที่ผู้ เ ข้ามาในพิพิธภัณฑ์

สามารถเข้าถึงได้เฉพาะช่วงเวลา หรือโดยได้รับอนุญาต และควรจะต้องติดบัตรอนุญาตช่ัวคราว พ้ืนที่

ต่างๆ ได้แก่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน อนุญาตเฉพาะเวลาที่มีการประชุม บรรยาย หรือ

เรียน และอนุญาตสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ เท่าน้ัน ห้องทํางานเจ้าหน้าที่บางแผนก เช่น บริหาร

และธุรการ ห้องทํางานฝ่ายการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ห้องทํางานภัณฑารักษ์ (ในบางกรณี) ห้อง

ทํางานเจ้าหน้าที่ทะเบียนส่วนที่รับมอบวัตถุอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีธุระจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่

เท่าน้ัน ห้องสมุด ห้องค้นคว้าข้อมูลทะเบียน   

  1.8.3 พ้ืนที่หวงห้าม (Restricted Area) อนุญาตให้เข้าในพ้ืนที่ที่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่

ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่น้ันๆ เท่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

และของบุคคลทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ พ้ืนที่หวงห้ามน้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการของ

เจ้าหน้าที่ มีวัตถุพิพิธภัณฑ์อยู่ในลักษณะที่หยิบฉวย จบัต้องได้ง่าย ซึ่งหากอนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้า

ไปในพ้ืนที่อาจทําให้วัตถุชํารุด หรือสูญหาย นอกจากน้ีห้องปฏิบัติการบางแห่งถ้าไม่มีผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง

เข้าไปอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลน้ันๆ ได้ บริเวณหวงห้าม เช่น ห้องปฏิบัติการทะเบียน ห้องปฏิบัติการ

ซ่อมสงวนรักษา ห้องปฏิบัติการช่างซึ่งมีอุปกรณ์เคร่ืองจักรกล ห้องจัดแสดงซี่งอยู่ในระหว่างติดต้ังการ

จัดแสดง คลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  

 

2. แนวทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 

 การใช้คําในภาษาอังกฤษเก่ียวกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานน้ัน ไม่นิยมใช้คําว่า 

Display แต่จะใช้คําว่า การนําเสนอในพิพิธภัณฑ์ (Museum Presentation) หรือเรียกนิทรรศการ

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (Museum Exhibition) ความหมายของคําว่า Presentation คือการ

นําเอาวัตถุที่พิพิธภัณฑสถานรวบรวมไว้น้ันออกจัดแสดงให้เรื่องราว ไม่ใช่การจัดต้ังโชว์ดังเช่นการจัด

แสดงสินค้า (Display) นิทรรศการจะต้องส่งเสริมให้เกิดผลทางดีงาม ส่งเสริมทัศนคติที่ดี ส่งเสริม

รสนิยม เกิดความเข้าใจเห็นคุณค่า เกิดความรู้สึกนึกคิดจินตนาการ มีชีวิตชีวา เกิดความร่ืนรมย์
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เพลิดเพลิน ซึ่งพิพิธภัณฑ์แต่ละประเภทอาจใช้เทคนิคการจัดแสดงแตกต่างกัน แต่โดยหลักการพ้ืนฐาน

จะประกอบไปด้วยหลักการดังน้ี 

 1. ความสําคัญของการจัดแสดงอยู่ที่วัตถุ 

 2. การให้เร่ืองราว   

 3. การจัดแสดงวัตถุจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน 

 4. ให้ความประทับใจ ความเพลิดเพลิน ความช่ืนชม 

 5. การจัดแสดงต้องถือหลักการจัดอย่างง่ายๆ (Simplicity)  

 6. ให้ความปลอดภัยแก่วัตถุ 

 การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์มีแบบอย่างที่เป็นหลักการสําคัญอยู่ 3 ประเภท คือ 

(นิคม มูสิกะคามะ, 2521) 

 ประเภทที่ 1 การจัดนิทรรศการประจํา (Permanent Exhibition) คือการจัดนิทรรศการ

ห้องใดห้องหน่ึงของพิพิธภัณฑ์อย่างถาวร ไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง  

 ประเภทที่ 2 การจัดนิทรรศการเพ่ือการศึกษาค้นคว้า (Educational Exhibition) เป็น

นิทรรศการถาวรเช่นกันกับประเภทที่ 1 แต่จุดมุ่งหมายต่างกันคือ เน้นในเรื่องของวัตถุและการศึกษา

ค้นคว้ามากกว่าในด้านความงามและความเพลิดเพลิน ดังน้ันความจําเป็นในด้านการใช้สีสันและ

องค์ประกอบของวัตถุในห้องแสดง ย่อมลดความสําคัญลงไป วัตถุที่จัดแสดงมีคุณค่าน้อยกว่า เร่ืองราว

ต่างๆไม่ต้องตีความและย่อยเน้ือหาสาระให้ชัดเจนเหมือนประเภทแรก เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ค้นคว้าได้

ใช้วิจารณญาณของตนเอง  

 ประเภทที่ 3 การจัดนิทรรศการช่ัวคราวหรือนิทรรศการพิเศษ (Temporary Exhibition) 

ประเภทน้ีเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทต่อพิพิธภัณฑ์มากที่สุด เพราะผู้ชมมีเรื่องต้องศึกษาหาความรู้

มากมาย ดังน้ันพิพิธภัณฑ์จะต้องมีการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมต่างๆเร้าความสนใจ และอํานวย

ประโยชน์ในการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ของประชาชนด้วย 

 2.1 เทคนิคการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ (Presentation Techniques) ความหมาย

ของเทคนิคการพิพิธภัณฑ์ หมายถึง วิธีการดําเนินการเก่ียวกับการจัดวัตถุในห้องแสดง การออกแบบ

อาคาร การออกแบบห้องแสดง การออกแบบครุภัณฑ์ ตลอดจนการก่อสร้างและติดต้ังอุปกรณ์การจัด

แสดงประเภทต่างๆ  

 ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันต้องอาศัยผู้ชํานาญการหลายๆ ฝ่ายเข้า

มาร่วมรับผิดชอบ เช่น สถาปนิกซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารและปรับปรุงสถานที่ วิศวกรทําหน้าที่ด้าน

การคํานวณโครงสร้าง มัณฑนากรเป็นผู้ออกแบบห้องแสดงและจัดนิทรรศการร่วมกับภัณฑารักษ์ 

นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค ปฏิบัติการ ช่างครุภัณฑ์ เป็นต้น ต่างก็มีส่วนช่วยงานเทคนิคสาขาต่างๆ 
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ที่เก่ียวข้องกับการพิพิธภัณฑ์ ในบรรดางานเทคนิคต่างๆ ของพิพิธภัณฑสถานน้ัน การออกแบบอาคาร

พิพิธภัณฑสถานเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและเป็นเทคนิคประการแรกท่ีพิพิธภัณฑสถานแต่ละแห่งจะต้อง

ทราบ  

 มาตรฐานการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน จะต้องเปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมเป็นปกติ 

แม้พิพิธภัณฑสถานจะมีเงินทุน อาคาร วัตถุ และผู้บริการจํานวนมาก แต่พิพิธภัณฑสถานจะเป็นที่

นิยมหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับการบริการและจัดการด้านต่างๆ ว่าได้กระตุ้นและโน้มน้าวประชาชนให้มา

ชมได้มากน้อยเพียงใด พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่โตแต่มาตรฐานในห้องแสดงไม่ดี ก็อาจมีประชาชนเข้าชม

น้อยกว่าพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กแต่จัดการดีก็ได้ ดังน้ันมาตรฐานในการจัดแสดงจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่าง

หน่ึง 

 การจัดนิทรรศการจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เข้าชมเป็นหลัก 

หากผู้เข้าชมต้องการหาความรู้ แต่ผู้ถ่ายทอดไม่รู้ในบางสิ่ง ก็ทําให้เกิดความล้มเหลวในการถ่ายทอด

ข้อมูล ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องได้รับการดึงดูดความสนใจจากการชักชวนและการกระตุ้นที่จะชม

สิ่งของ และนึกคิดในสิ่งน้ัน ผู้ที่เข้าชมจะศึกษา มีอิสระในการเลือกดูส่วนที่ต้องการ และต้องจากไป

เมื่อได้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการแล้ว 

ดังน้ันมาตรฐานของการจัดแสดงของห้อง จะต้องพิจารณาองค์ประกอบรองรับพ้ืนฐานของประชาชน 

ดังน้ี  

 กลุ่มที่ 1 เป็นการจัดแสดงแบบง่ายๆ โดยใช้สีเข้าช่วยตอนการจัดแสดง ลักษณะน้ีใช้กับ

เด็กอายุประมาณ 12 ปีเป็นอย่างมาก  

 กลุ่มที่ 2 ผู้ชมส่วนมากเป็นเด็กหนุ่มสาว ซึ่งไม่มีความรู้พิเศษโดยเฉพาะ ต้องมีอุปกรณ์

การแสดงประกอบเป็นหลักฐาน การจัดแสดงจะต้องเช่ือมโยงกับข้อเท็จจริง เพ่ือที่จะสามารถทําให้

เห็นคุณค่าของการชมภายในพิพิธภัณฑ์ ต้องใช้ที่สวยงามเพ่ือจูงความสนใจและวิธีการจัดที่มีระเบียบ 

ที่มีคุณค่าทางศิลปะ และบางคร้ังจะต้องใช้แสงช่วย คําบรรยายบนป้ายจะต้องมีข้อความท่ีน่าสนใจ 

ตัวอย่างวัตถุต้องมีความถูกต้องตามเหตุผล และตู้แสดงจะต้องสร้างขึ้นเพ่ือวัตถุที่จัดแสดงโดยเฉพาะ 

 กลุ่มที่ 3 ผู้เข้าชมเป็นผู้เช่ียวชาญ ที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ทั้งมีความรู้พิเศษ

โดยเฉพาะ ผู้ชมเหล่าน้ีจะดูวัตถุที่แสดงอย่างละเอียดลออ และพยายามใช้วัตถุน้ันไปอิงแนวคิดต่างๆ 

อย่างมาก ผู้ชมเหล่าน้ีไม่ต้องการดูการจัดแสดงที่เป็นศิลปะ แต่ต้องการดูวัตถุและศึกษาเรื่องราว

มากกว่าการช่ืนชมเทคนิคการจัดแสดง เพ่ือเปรียบเทียบและวิจัย การจัดวางวัตถุอย่างเป็นระเบียบจึง

เป็นสิ่งสําคัญ ดังน้ันองค์ประกอบของห้องแสดง จึงต้องมีมาตรฐาน ดังน้ี 

 1. ห้องแสดงจะต้องมีความงาม (Aesthetic Approach) 

 2. ห้องแสดงจะต้องมีความเพลิดเพลิน (Romantic Approach)  
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 3. ห้องแสดงจะต้องมีวัสดุครบตามขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นประโยชน์ตามเรื่องราว

แสดง (Intellectual Approach) 

 4. คําอธิบายจะต้องชัดเจน และโน้มน้าวผู้เข้าชมให้มีความสนใจร่วม 

 5. มีแสงสว่างพอสมควร  

 หลักการพ้ืนฐาน (Basic Principles) ของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ของทุกประเภทจะ

ยึดหลักการเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือเทคนิคที่ใช้ในการจัดแสดง โดยข้ึนอยู่กับประเภทของวัตถุ เช่น 

พิพิธภัณฑสถานศิลปะ จะใช้เทคนิคในการให้สีพ้ืนหลัง ให้แสงเพ่ือส่งเสริมความงามของศิลปวัตถุ ส่วน

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต้องใช้เทคนิคในการจัดแสดงที่จะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของวัตถุ 

จึงต้องมีคําบรรยาย แผนที่ แผนผัง ภาพถ่าย ภาพวาดและอ่ืนๆเป็นองค์ประกอบ ด้ังน้ันจึงมีวิธีการ

และเทคนิคต่างๆ ได้แก่ (จิรา จงกล, 2528)  

 1. เทคนิคการจัดเพ่ือความงาม (Aesthetic Presentation) เป็นเทคนิคที่ใช้กันในการจัด

แสดงศิลปวัตถุของพิพิธภัณฑสถานและหอศิลป ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้สีพ้ืนพ้ืนหลังส่งผลให้วัตถุเด่น  

 2. การจัดแสดงให้ความรู้ (Instructional Presentation) หรืออาจจะเรียกว่า การจัด

แสดงให้เกิดปัญญา (Intellectual Presentation) การจัดแสดงชนิดน้ีเป็นการจัดแสดงใช้คําบรรยาย 

ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิหรือองค์ประกอบอ่ืนๆที่จะให้เรื่องราวเก่ียวกับเร่ืองที่จัดแสดง 

การจัดแสดงชนิดนี้บางทีเรียก (Explanatory Exhibit) คือความสําคัญอยู่ที่องค์ประกอบมากกว่าวัตถุ 

 3. การจัดแสดงตามสภาพธรรมชาติ (Natural Context Presentation) เป็นการจัด

แสดงวัตถุโดยให้เห็นสภาพจริงตามธรรมชาติของวัตถุ น้ัน ส่วนใหญ่ใช้เป็นการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑสถานประวั ติธรรมชาติ  (Natural History Museum) โดยใช้เทคนิคจัดฉากละคร 

(Diorama Techniques) หลักการสําคัญคือ จัดแสดงให้เหมือนจริงตามธรรมชาติมากท่ีสุด การ

เทคนิคดังกล่าวน้ันจะมีทั้งขนาดจริงและขนาดย่อ (miniature diorama)  

 4. การจัดแสดงตามสภาพจริง (Authentic setting presentation) ในพิพิธภัณฑสถาน

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ นิยมการจัดแสดงตามสภาพเป็นจริงตามสมัย เรียกว่า “Period 

Room Technique)” เทคนิคชนิดน้ีได้ใช้ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานศิลปะพ้ืนเมืองและ

พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง (Open air museum) เทคนิคการจัดแสดงตามสภาพเป็นจริง ทําให้ผู้ชม

สนุกเพลิดเพลินและเรียนรู้ได้โดยง่าย โดยไม่ต้องบรรยายด้วยข้อความยืดยาว 

 5. เทคนิคการกดปุ่ม (Push Button Presentation) การจัดแสดงสําหรับเยาวชน นิยม

ให้เด็กได้ใช้ประสาททั้งหมดไม่ใช่เพียงแต่ตาดูอย่างเดียว แต่อาจจะตาดู หูฟัง มือกดปุ่มหรือหมุน 

อย่างใดอย่างหน่ึง หลักการน้ี ได้พิจารณาความต้องการทางจิตวิทยาของเด็ก ซึ่งไม่สามารถอยู่น่ิงได้

โดยการใช้สายตาอย่างเดียว ธรรมชาติของเด็กต้องการจับต้อง และถ้าได้ฟังเสียงก็จะต่ืนเต้นสนใจ ซึ่ง
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จัดทํากันทั่วไปสําหรับเด็ก พิพิธภัณฑสถานสําหรับเด็ก (Children Museum) จะต้องใช้การจัดแสดง

ที่ให้เคลื่อนไหว จับต้องได้ เทคนิคกดปุ่มน้ันจะต้องระมัดระวังเพ่ือให้สมวัตถุประสงค์ คือ เร้าความ

สนใจ และให้ใช้ประสาทอ่ืนบ้าง แต่ถ้าใช้มากเกินไปก็จะผิดวัตถุประสงค์ คือจะมีแต่ความสนุกอย่าง

เดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย หลักสําคัญที่ทําให้การติดต่อสื่อสารได้ผลสําเร็จ จะต้องประกอบด้วย

หลักสําคัญ 4 ประการ คือ  

 1. ความชัดเจนของการสื่อสาร (Fidelity of Communication) การติดต่อสื่อสาร

จะต้องชัดเจน ผู้ส่งต้องมีประสบการณ์ในการติดต่อ เช่น มีทักษะในการพูด การเขียน อันเป็นพ้ืนฐาน

ของความคิด การมีเหตุผล จากน้ันจะต้องมีศิลปะที่มองเห็นได้ (Visual Art) โดยใช้ภาพและลักษณะที่

ดี  

 2. ทัศนคติที่ดี (Attitude) ทัศนคติทั้งดีและไม่ดี ผู้ส่งจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ และ

พยายามเปลี่ยนทัศนคติของผู้รับให้เป็นไปในทางที่ดีด้วย  

 3. ปรับระดับความรู้ให้เท่าเทียมกัน (Knowledge Level) ผู้ส่งจะต้องปรับระดับความรู้

ให้เท่าเทียมกับระดับของผู้รับการสื่อสารจึงบรรลุเป้าหมาย เพราะหากผู้ส่งถือว่าตนเองเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ โดยไม่คํานึงถึงระดับความรู้ของผู้รับแล้ว จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน 

 4. ศึกษาให้ทราบถึงระบบทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับ (Social Culture System) 

ผู้ส่งจะต้องศึกษาถึงระบบสังคมและวัฒนธรรม จารีตประเพณีของผู้รับให้ถ่องแท้เสียก่อน และคล้อย

ตามระบบน้ันๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  

 2.2 การจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ มาตรฐานการออกแบบตู้จัดแสดง การออกแบบตู้จัด

แสดงเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดในการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ การมีตู้จัดแสดงที่เหมาะสมน้ัน

ควรจะมีการออกแบบพิเศษ รวมท้ังประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทําตู้ หลักการสําคัญสําหรับการ

ออกแบบตู้ ดังน้ี 

 1. การเคลื่อนย้าย 

 2. การออกแบบในลักษณะต้ังเป็นมุมฉาก 

 3. กระจกเปิดปิดหน้าตู้ 

 4. การรักษาความม่ันคงและปลอดภัย 

 5. ขนาดของตู้ที่เหมาะสม 

 6. แสงสว่าง 

 7. การป้องกันฝุ่นละออง 

   8. การออกแบบตู้ 
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 2.3 การแบ่งส่วนงานภายในพิพิธภัณฑสถาน การจัดต้ังพิพิธภัณฑสถาน ผู้รับผิดชอบ

หรือเจ้าของเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานและฐานะของพิพิธภัณฑ์ ถ้าเป็นของรัฐและขึ้นตรงต่อ

กระทรวง ทบวง กรมโดยตรงก็มีโอกาสเติบโตและพัฒนา แต่ถ้าหากเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กลงมาใน

ระดับท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด โอกาสในการเติบโตก็จะลดลงมา พิพิธภัณฑสถานในมหาวิทยาลัยก็

เช่นเดียวกันก็จะมีเจ้าของเป็นภาควิชา หน่วยงาน หรือคณะที่สังกัด โอกาสการเติบโตและพัฒนาก็

ขึ้นอยู่กับเจ้าของพิพิธภัณฑ์  

 การจัดต้ังคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์เพ่ือดูแลประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์ จะมีหน้าที่วาง

นโยบาย และจัดสรรหางบประมาณการเงิน และดูแลกิจการพิพิธภัณฑ์ ในต่างประเทศได้มีหลักปฏิบัติ

ทั่วไปคือ การจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานจะเป็นประเภทใดของใครก็ตามจะต้องมีคณะกรรมการเพ่ือดูแล

พิพิธภัณฑ์ เป็นคณะกรรมการที่จะให้งานพิพิธภัณฑ์ดําเนินการไปได้ แต่อาจไม่ใช่ผู้ดําเนินงาน

พิพิธภัณฑสถาน หน้าที่ของคณะกรรมการคือการพิจารณาวางนโยบาย ส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง จัดหา

เงินทุน ดูแลผลประโยชน์ จัดหาผู้บริหารหรือผู้อํานวยการ ผู้มีความสามารถในการจัดการ สรุปได้ว่า 

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ ทําหน้าที่ดังน้ี 

  1. วางนโยบายแนวทางการบริหารพิพิธภัณฑ์ 

  2. วางนโยบาย ปรับปรุง พัฒนาพิพิธภัณฑสถาน 

  3. เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่ผู้อํานวยการหรือผู้บริหาร 

  4. ช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหางบประมาณ 

  5. ควบคุมดูแลผลประโยชน์ และหาผลประโยชน์ 

    แผนผังการแบ่งส่วนงานภายในพิพิธภัณฑสถาน 

      ผู้อํานวยการ 

      ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

      เลขานุการ 

 

 

 ผ่ายวิชาการ    ฝ่ายธุรการ   ฝ่ายเทคนิค 

 - ภัณฑารักษ์แผนก  - ธุรการ สารบรรณ การเงิน - ซ่อมสงวนรักษา 

 - แผนกการศึกษา  - รักษาความปลอดภัย  - ออกแบบครุภัณฑ์ 

 และประชาสัมพันธ์  - ดูแลอาคารสถานที่  - ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

     - ทะเบียนวัตถุ   - ช่างภาพ 
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3. การจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระความรู้ อาจจะเป็นสถานที่ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอยู่ทุก

ที่ การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับบุคคลในทุกช่วงวัยและช่วงอายุ ในสภาพสังคม

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมาเช่นปัจจุบัน ความจําเป็นของ

การศึกษาหรือการเรียนรู้ย่ิงเด่นชัดมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากประเทศต่างๆ ในโลกต่างประเทศให้

ประชาชนได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การศึกษาหรือการเรียนรู้ไม่ได้

เกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน แต่สามารถเกิดขึ้นได้จากการดําเนินชีวิต 

การทํางาน การประชุม การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ จากสื่อต่างๆ จากสังคม สิ่งแวดล้อมทั้งจากแหล่ง

การเรียนรู้ประเภทต่างๆ  

 พิพิธภัณฑ์จัดได้ว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใน

เรื่องต่างๆ ตามลักษณะของการบริการที่ดี เช่น ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ โบราณคดี พืช 

สัตว์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ฯลฯ และอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กันไปตาม

ลักษณะของบริการ เช่น พิพิธภัณฑ์ อุทยาน เมือง สถาบัน เป็นต้น พิพิธภัณฑ์มีกิจกรรมหลากหลาย

ประเภทที่เป็นบริการทางข้อมูล และความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบโรงเรียน 

และนอกระบบโรงเรียน 

 เมื่อศึกษาความหมายของ การศึกษาตลอดชีวิต ต้ังแต่เร่ิมเข้ามาสู่ระบบการศึกษาของ

ประเทศต่างๆ ในโลกจนถึงปัจจุบัน จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่ เดฟ (Dave) กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิตสรุปได้ว่า การศึกษาตลอดชีวิต มาจากคําที่เป็น

พ้ืนฐาน 3 คํา คือ ชีวิต (Life) ตลอดชีวิต (Lifelong) และการศึกษา (Education) ความหมายของแต่

ละคําจะช่วยให้รวมความหมายและขอบเขตของการศึกษาตลอดชีวิต คําว่า ชีวิต และ การศึกษา น้ัน

ค่อนข้างจะมีความหมายซับซ้อน และมีความหมายได้หลายแนวในแต่ละสังคม แต่ละประเทศ แต่ละ

ช่วงเวลาก็อาจให้ความหมายแตกต่างกันออกไป นอกจากน้ัน คําว่า การศึกษากับการเรียนรู้ ก็ทําให้

คําว่า การศึกษาตลอดชีวิต และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความหมายแตกต่างกันออกไป ส่วนคําว่า 

ตลอดชีวิต (Lifelong) เป็นคําที่บ่งบอกถึงช่วงเวลาการเรียนรู้ ฉะน้ันการศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็น

การศึกษาที่เกิดข้ึนเมื่อช่วงชีวิตน้ันเร่ิมต้นและสิ้นสุดเมื่อชีวิตน้ันสิ้นสุดลง โดยสรุปแนวคิดของเดฟ 

(Dave) การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่เกิดข้ึนเมื่อชีวิตเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อชีวิตสิ้นสุดลง 

การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต 

ต้ังแต่การศึกษาในวัยเด็กไปจนถึงการศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เมื่อจบจากโรงเรียนไปสู่

การเป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องมีการศึกษาต่อไปอีก แต่อาจอยู่ในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษานอก
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ระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยให้บุคคลดํารงชีวิตประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม และมีความรู้

เพียงพอที่จะเผชิญกับชีวิตกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (สุมาลี สังข์ศรี, 2548) 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) หมายถึง การรับรู้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

ต้ังแต่เกิดจนตายจากบุคคลหรือสถาบันใดๆ โดยสามารถจะเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนต่างๆ อย่างมีระบบ

หรือไม่มีระบบ โดยต้ังใจหรือโดยบังเอิญก็ได้ ทั้งน้ีสามารถทําให้บุคคลน้ันเกิดการพัฒนาตนเอง 

 การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) หมายถึง การจัดกระบวนการทางการศึกษา 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัด การศึกษาในรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียน 

(Formal Education) การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non - Formal Education) และการศึกษา

ตามอัธยาศัย (Informal Education) โดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - 

directed Learning) มุ่งพัฒนาบุคคลให้สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตนเองให้ก้าวทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของโลก 

 นักการศึกษาฝ่ายปฏิบัตินิยม เช่ือว่า การศึกษาคือ กระบวนการสร้างประสบการณ์ของ

แต่ละบุคคล ที่อาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบที่สําคัญสองส่วน ได้แก่ ปัจจัยหรือองค์ประกอบทาง

จิตวิทยา (Psychological Factors) และปัจจัยหรือองค์ประกอบทางสังคมวิทยา (Sociological 

Factors) (สมบูรณ์ พรรณนาภพ, 2551)  

 ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี (2535) กล่าวว่า การศึกษาของแต่ละคนน้ัน จะต้องดําเนินไป

ตลอดชีวิตคือ Life-long Education จะเป็นการศึกษาแบบในระบบหรือแบบนอกระบบ หรือศึกษา

โดยตนเองก็ตามว่าที่จริงแล้วบุคคลจะต้องศึกษา เร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต หากกล่าวในเชิงปฏิบัติ

อาจจะกล่าวได้ดังน้ี 

 1. ผู้ที่ยังไม่ได้เรียนเลยในชีวิตของเขา จะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม เราจะต้องจัดให้เขาได้

เรียน 

 2. ผู้ที่ออกจากสถานศึกษาจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตาม เราจะต้องจัดให้เขาได้เรียนต่อไป 

 3. ผู้ที่เรียนสําเร็จแล้ว แต่เน่ืองจากเหตุการณ์ในโลกหรือสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

เกิดมีทักษะใหม่ๆขึ้นมากมาย ทักษะที่ได้เรียนไว้ก่อนๆน้ัน กลายเป็นสิ่งล้าหลังและใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

ในกรณีเช่นน้ีเราจะต้องจัดให้เขาได้เรียนใหม่ หรือเรียนเพ่ิมเติม 

 4. ผู้ที่เรียนสําเร็จแล้วในระดับสูง แต่เน่ืองจากมีความรู้ใหม่ๆ อันเป็นผลของการวิจัย 

ค้นคว้าและประดิษฐ์เกิดขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว ต้องจัดให้เขาศึกษาใหม่หรือปรับปรุงตัวเองให้

ทันสมัยอยู่เสมอ หรือเร่ิมศึกษาเล่าเรียนในแนวทางใหม่ไปเลยก็ได้ (สาโรช บัวศรี, 2535)  
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 หลักปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความหมายของการศึกษามีสี่ประการ 

ดังน้ี 

 1. ถือว่ากระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการดํารงชีวิตที่แท้จริง ไม่ใช่การเตรียมบุคคล

สําหรับชีวิตอนาคต ดังน้ันจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างประสบการณ์จากชีวิตจริงใน

ปัจจุบัน  

 2. ถือว่ากระบวนการศึกษาที่แท้จริงน้ันอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญสองส่วนได้แก่ 

องค์ประกอบทางสังคมวิทยา ซึ่งทําหน้าที่ เป็นตัวกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษา และ

องค์ประกอบทางจิตวิทยา ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวกําหนดจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษา  

 3. ถือว่าสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตยเท่าน้ันที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการศึกษาที่แท้จริง  

 4. ถือว่ากระบวนการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่มีการ

ต่อเน่ืองกันอย่างไม่หยุดย้ัง ประสบการณ์ปัจจุบันย่อมอาศัยประสบการณ์ในอดีตและเป็นจุดเริ่มต้น

ของประสบการณ์ในอนาคต การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตเริ่มต้นและสิ้นสุด 

เมื่อชีวิตสิ้นสุดลง การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน

ทุกช่วงของชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเพียงแนวคิด แต่เป็นแนวปฏิบัติ เป็นปรัชญา เป็นยุทธวิธีเพ่ือ

ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการศึกษา สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.1 กรอบแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต จากนิยามของนักการศึกษาสามารถสรุป

กรอบแนวคิดจากความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต ได้ดังน้ี (สุมาลี สังข์ศรี, 2548) 

  1. การศึกษาไม่ได้สิ้นสุดเพียงเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

เท่าน้ัน 

  2. บุคคลควรจะต้องได้รับความรู้ ได้เรียนรู้ในทุกช่วงของชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย 

  3. ช่วงชีวิตหลังจากที่บุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น เป็นช่วงชีวิตที่

ยาวนานกว่า ดังน้ัน บุคคลยังต้องการการเรียนรู้อยู่เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  

  4. บุคคลควรได้รับการศึกษาอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือให้

สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต และปรับตัวได้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง 

  5. บุคคลควรได้รับความรู้ที่ครอบคลุมต้ังแต่ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้ด้านวิชาชีพไป

จนถึงการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สังคม 

สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่บุคคลควรเรียนรู้น้ันควรสัมพันธ์กับชีวิตจริง 

  6. การศึกษาตลอดชีวิตผสมผสานการศึกษาทุกวิธีการรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  7. แหล่งการเรียนรู้ตลอดควรเช่ือมโยงสัมพันธ์กันทุกแหล่งในชุมชน ทั้งโรงเรียน 

ศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ครอบครัว เพ่ือน หน่วยงาน องค์กร 

หรือจากการดําเนินชีวิตของตนในชุมชน 

  8. การศึกษาควรเกิดข้ึนได้ทุกแห่งโดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ การศึกษาตลอด

ชีวิตเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด สามารถวิเคราะห์ได้ใน 2 มิติ มิติที่ 1 คือ พิจารณาในแนวตั้ง 

มองช่วยชีวิตของบุคคลต้ังแต่เกิดจนตาย ที่ต้องมีพัฒนาการ มีความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต และ

ต้องเผชิญ กับความเปลี่ยนแปลงของสังคม สถานการณ์แวดล้อม  

 การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ครอบคลุมการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุต้ังแต่เกิดจนตาย 

โดยในแต่ละช่วงชีวิต บุคคลอาจได้รับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน 

เป็นการศึกษาที่สัมพันธ์กับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินชีวิตทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งน้ี เพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาบุคคล

อย่างเต็มศักยภาพ ให้มีความรู้ ทักษะ ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง

เหมาะสมในทุกช่วงชีวิต (สุมาลี สังข์ศรี, 2548) 

 การจัดการศึกษาตลอดชีวิต แนวปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตมีดังน้ี 

(สุมาลี สังข์ศรี, 2548) 

 1. การศึกษาในระบบโรงเรียนจะต้องไม่สิ้นสุดเพียงเม่ืออยู่ในโรงเรียนแต่จะต้องจัดให้

บุคคลเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้วสามารถเข้ามาเรียนได้อีก กล่าวคือ โรงเรียนจะต้องทํา

หน้าที่เป็นผู้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ และปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอด

ชีวิตแก่นักเรียนเพ่ือให้ นักเรียนสามารถมีทัศนคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว 

 2. ทุกหน่วยงานในสังคมมีบทบาทในการจัดการศึกษา อาทิ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวน

สัตว์ สโมสร ศาลาประชาคม วัด ที่ทํางาน เป็นต้น อันเป็นการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของ

สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น 

บริการข่าวสาร ข้อมูล ต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ควรจะจัดหลักสูตรในลักษณะของการบูรณา

การ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและประสบการณ์ของผู้เรียน เพ่ือ เสริมทักษะ ความรู้ และพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน โดยให้ถือการงาน หรือ ชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ 
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 4. หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตจะต้องครอบคลุมบทบาทของมนุษย์ ต้ังแต่เกิดจนตาย

ต้ังแต่ชีวิตส่วนบุคคล ครอบครัว การงาน การพักผ่อน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ฉะน้ันจะต้องพัฒนา

ให้มีเคร่ืองมือที่จะเรียนรู้ สามารถใช้แหล่งวิทยาการ มีแรงจูงใจท่ีจะคิดศึกษาหาความรู้ไปตลอดชีวิต 

 5. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยจะต้องเกื้อกูลกัน สังคมจะต้อง

ส่งเสริมให้มีแหล่งวิชาที่ทุกคนมีโอกาสใช้สื่อทุกประเภท และศึกษา หาความรู้จากแหล่งต่างๆ อาทิ 

ห้องสมุด วิทยุ โทรทัศน์ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตได้นําไปใช้โดยจัดการศึกษา

ตลอดช่วงอายุของบุคคลในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ทั้งน้ีจะต้องปรับโครงสร้างขององค์กรที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย หลักการศึกษา

ตลอดชีวิตโดยยึดการบูรณาการความเสมอภาค ความเป็นประชาธิปไตย และความสอดคล้องกับวิถี

ชีวิต 

 3.2 แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ความหมายของคําว่าแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546 ให้คําจํากัดความว่า แหล่ง หมายถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ ศูนย์รวม 

บ่อเกิดแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เข้ารับความรู้จากผู้สอน รับการศึกษาฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ หรือความชํานาญ ฝึกให้เกิดความรู้ ความเข้าใจจนเป็นความชํานาญ และ รู้ หมายถึง 

แจ้ง เข้าใจ ทราบ 

 ดังน้ัน แหล่งการเรียนรู้ หมายความถึง ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ที่ หรือ ศูนย์รวม

ความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และความชํานาญ แหล่งการเรียนรู้ อาจเรียกว่า แหล่ง

ความรู้ในชุมชน แหล่งวิชาการในชุมชน แหล่งทรัพยากรในชุมชน หรือแหล่งวิทยาการในชุมชน แต่มี

ความหมายมีความหมาย วิธีดําเนินการ และเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน นักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายไว้ต่างกัน ดังน้ี  

 กรมวิชาการ ได้นิยามความหมายของ แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร 

สารสนเทศ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้

ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

 ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 

สถาบัน หน่วยงาน และวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เทคโนโลยี สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ กิจกรรม 

ประเพณีหรือการดํารงชีวิตในชุมชน ในท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อการเรียนการสอน 

เพราะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (สุมาลี สังข์ศรี, 2548) 
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 ความสําคัญของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการสาขา

ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือการเรียนรู้จะหยุดอยู่เพียงการศึกษาภาคบังคับ

ในรั้วโรงเรียนเท่าน้ันไม่ได้ ทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้อย่างต่อเน่ืองไปตลอดจนชีวิต ดังนั้น แหล่ง

การเรียนรู้ จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและความพร้อม แหล่งความรู้หรือแหล่งวิทยาการในชุมชนมี

ความสําคัญ คือ  

 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ที่ประชาชนจะมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วย

ตนเองตลอดเวลา ไม่จํากัดเพศและวัย 

 2. เป็นแหล่งที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ 

 3. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์เน้ือหาความรู้จากแหล่งกําเนิดได้ เช่น 

การศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือ ศาสนสถาน พันธ์ุไม้ พันธ์ุสัตว์ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ตาม

ธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่างๆ ถึงแหล่งที่อยู่อาศัยในป่า 

 4. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรงหรือลงมือปฏิบัติ

จริงได้ เช่น การแก้เครื่องยนต์ การประดิษฐ์เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี การทําอาหาร ขนม หรือ

ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น  

 5. เป็นแหล่งที่ประชาชนเข้าไปปฏิสัมพันธ์ เพ่ือให้ได้ความรู้เก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ที่มี

การคิดค้นขึ้นและได้ของจริง เช่น การศึกษาประดิษฐ์กรรมใหม่ โดยดูจากวิดีทัศน์ ภาพยนตร์ 

นิทรรศการ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงแหล่งวิทยาการประเภทน้ี จะเป็นสื่อที่มีความสําคัญใน

หลายด้าน 

  5.1 เป็นแหล่งให้ข่าวสาร เปิดโลกทัศน์ของผู้ศึกษาให้กว้างไกลกว่าเร่ืองราวที่เกิดข้ึน

ในท้องถิ่น ช่วยให้เกิดความสนใจในเรื่องที่สําคัญ ช่วยยกระดับความมุ่งมั่นโดยการเสนอภาพในอุดม

คติ เสนอผลสําเร็จและความก้าวหน้าของงานและบุคคลต่างๆ  

  5.2 เป็นสิ่ งที่ ช่วยเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเพ่ือให้เกิดการยอมรับสิ่งใหม่ 

แนวความคิดใหม่ เกิดมุมมองใหม่ขึ้น 

  5.3 เป็นสื่อการสอนสมัยใหม่ที่ให้ความรู้ ก่อให้เกิดทักษะช่วยให้เรียนรู้เร็วขึ้น  

 ดังน้ันแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยให้

ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างย่ิง 

เพราะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน ซึ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถ

จําแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังน้ี 
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 1. แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะภูมิปัญญา มี

ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ในท้องถ่ิน ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เจตคติ ให้แก่ผู้อ่ืนที่

สนใจได้ เช่น ปราชญ์ท้องถิ่น   

 2. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสถานที่หรือวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆ แบ่งออกเป็นสถานที่ที่เป็น

ธรรมชาติ และสถานที่ที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ  

 3. แหล่งการเรียนรู้ประเภทสื่อที่เป็นตัวกลาง ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ประสบการณ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 4. แหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรม เทคนิค วิธีการ เช่น นวัตกรรม ความก้าวหน้าทาง

วิทยาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ วิธีการสอนแบบต่างๆ เป็นต้น  

 

4. กรณีศึกษาเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ใน

มหาวิทยาลัย 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษารูปแบบและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยหลาย

แห่งในประเทศไทยและการศึกษาข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยใช้วิธีการหา

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งน้ันได้จัดแสดงเร่ืองราวทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และ

เร่ืองราวในร่างกายมนุษย์ โดยผู้ศึกษาเลือกนํามาศึกษา ดังน้ี 

 4.1 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน (Condon Anatomical Museum) 

(พิพิธภัณฑ์ศิริราช, 2525) พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีต้ังอยู่ในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอยู่ที่ตึกกรอสส์หรือตึกกายวิภาคศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

จัดต้ังคือ เพ่ือเก็บรวมรวมช้ินส่วนวัตถุทางการศึกษาทางการแพทย์ที่ได้ถูกชําแหละ (Dissection) ไว้

สําหรับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ช้ัน 3 แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ ห้องแรก 

แสดงสิ่งทางกายวิภาคทั่วไป โดยแบ่งเป็นส่วนๆ ดังน้ี  

 ด้านซ้ายแถวแรก มีตู้แสดงกายวิภาคของอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ คือ หู ตา จมูก และ

ลิ้นตามลําดับ ตู้สุดท้ายในแถวแรก แสดงการเจริญเติบโตของใบหน้า  

 ด้านซ้ายแถวที่สอง แสดงระบบประสาท รวมท้ังกายวิภาคเปรียบเทียบระบบประสาท 

ระบบหลอดเลือด หัวใจ การเจริญเติบโตของหัวใจ รวมท้ังรูปวิกลแต่กําเนิดของหัวใจ 

 ด้านขวาแถวแรก แสดงการเจริญเติบโตตามอายุ ต้ังแต่ตัวอ่อน (Embryo) ขนาดเล็ก 

ทารกในครรภ์ขนาดต่างๆ จนถึงระยะคลอด รวมถึงมดลูกและรก  

 ด้านขวาแถวที่สอง แสดงระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธ์ุ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบหลอดน้ําเหลือง และระบบต่อมไร้ท่อ  
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 แถวชิดผนังด้านตะวันออก แสดงรูปวิกลแต่กําเนิดชนิดต่างๆ ตู้ฝังกับผนังมีแฝดติดกัน 

(Siamese Twins) แบบต่างๆ และสิ่งแสดงซึ่งเป็นฝีมือของศาสตราจารย์คองดอน 

 ด้านทิศเหนือของห้องที่แรก จะแสดงแขนและขา และร่างกายตัดตามขวางตลอดตัวของ

ชาย 1 ศพ และหญิง 1 ศพ  

 ห้องที่สอง แสดงเฉพาะกระดูกและข้อต่อทุกช้ินของร่างกาย รวมท้ังกะโหลกซึ่งแยกเป็น

ช้ินๆ แสดงส่วนประกอบของกระดูก การคาดคะเนอายุของกระดูก กระดูกซึ่งผิดปรกติ เน่ืองจากมี

ความผิดปรกติของสารที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อ แสดงข้อต่อชนิดต่างๆ ของร่างกาย และนอกจากน้ียังมี

โครงกระดูกของบุคคลในวงการแพทย์และการศึกษาแสดงอยู่ด้วย  

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนมีจุดอ่อนคือ สถานที่ซึ่งคับแคบและตู้ใส่สิ่งแสดงเป็น

แบบเก่า ช้ันวางสิ่งแสดงบางช้ันประกอบขึ้นจากเศษไม้ที่เหลือทิ้งอยู่ ทําให้ไม่อาจจัดแสดงได้ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการจัดพิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์ศิริราช, 2525)  

 ระเบียบการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ผู้เข้าชมจะต้องลงทะเบียนที่ช้ัน 

1 ก่อนเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เข้าชมจะต้องเดินตามป้ายนําทางพิพิธภัณฑ์ไปยังช้ัน 3 

เน่ืองจากห้องบางส่วนในตึกกายวิภาคศาสตร์เป็นเขตหวงห้าม ซึ่งบุคคลภายนอกห้ามเข้า และห้าม

ถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์  

 จุดเด่นของสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน คือ มีช้ินส่วนจัดแสดงทาง

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์มากที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีช่ือเสียงเป็นหน่ึงในสถานที่

ท่องเที่ยวของเขตบางกอกน้อย โดยมีผู้เข้าชมเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาชมทุกวัน สังเกตจากสมุด

ลงทะเบียนรายช่ือของพิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกประการคือ ช้ินส่วนการชําแหละระบบ

เส้นประสาทของร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนไม่มีเอกสาร

ประกอบการนําชม แต่ช้ินส่วนที่จัดแสดงในภายพิพิธภัณฑ์ได้มีการบรรยายรายละเอียดของแต่ละส่วน

ให้ผู้เข้าชมได้ทราบ ซึ่งมีภาษาไทยที่อธิบายรายละเอียดโดยภาพรวมของอวัยวะน้ัน และมีคําอธิบาย

เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาแพทย์ได้เข้ามาศึกษาเพ่ิมเติม 

 จุดด้อยของพิพิธกายวิภาคศาสตร์คองดอน คือ ช้ินส่วนที่จัดแสดงมีมากเกินไปจึงทําให้ไม่

มีสถานที่สําหรับเก็บช้ินส่วน เน่ืองจากอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารโบราณหลังเก่า รูปทรงของอาคาร

และสภาพของอาคารจะต้องรับนํ้าหนักและมีการใช้งานตลอดเวลา จึงต้องมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่

เสมอ จึงทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายของช้ินส่วนต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 4.2 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(พิพิธภัณฑ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538) วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คือ การ

เก็บรวบรวมและจัดแสดงช้ินเน้ือและอวัยวะต่างๆ รวมท้ังหุ่นจําลองทางการแพทย์ และประชาชน
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ทั่วไปสามารถเข้าชมในโอกาสต่างๆ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์มีโครงการย่อยสนับสนุนหลาย

โครงการ อาทิ โครงการหุ่นจําลองทางการแพทย์ และโครงการกล่องพลาสติกบรรจุช้ินเน้ือ ได้รับทุน

สนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําช้ินเน้ือและหุ่นจําลองเพ่ิมเติมจากที่มี

อยู่เดิม พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีหากต้องการเข้าชมจะต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากไม่ได้เปิดให้เข้าชมแก่บุคคล

ทั่วไป   

 4.3 พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ร่ า ง ก า ยมนุ ษ ย์  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  www.chula.ac.th/visitors/museum/rangkai-

manut/index.htm, 2556) พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ถือกําเนิดขึ้นจากการบริจาคร่างกายและช้ินส่วนอวัยวะของมนุษย์ของ มิสเตอร์คัทสุมิ 

คาตามูระ ประธานบริษัทเมดิคัลด็อกเตอร์ซอฟท์เฮาส์ จํากัด ภายใต้การแนะนําของ ศาสตราจารย์คัช

สุฮิโร เอะโตะ อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์และทันตแพทย์แห่งโตเกียว เมื่อ

วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ซึ่งภายหลังจากการเซ็นสัญญาบริจาคกับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล แล้ว บริษัทเมดิคัลด็อกเตอร์ซอฟท์เฮาส์ ได้ทําการ

ขนส่งร่างกายและช้ินส่วนอวัยวะของมนุษย์ จํานวน 131 ช้ิน มายังคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอุปกรณ์และผู้เช่ียวชาญในการจัดแสดงร่างกายและช้ินส่วนอวัยวะ

ของมนุษย์ โดยทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมสถานที่ห้อง 909-

910 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 เป็นพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ รวมทั้งจัดเตรียม

งบประมาณสําหรับการขนส่งและปรับปรุงสถานที่ โดยการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์และ

การจัดวางร่างกายและช้ินส่วนอวัยวะของมนุษย์ รวมแสดงคําอธิบายอวัยวะต่างๆ ได้จัดทําแล้วเสร็จ 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  

 พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค Plastinated human bodies ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการ

รักษาสภาพร่างกายหรือช้ินส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายและ

ช้ินส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย ร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง จํานวน 13 ชุด ช้ินส่วน

อวัยวะภายใน จํานวน 50 ช้ิน ช้ินส่วนอวัยวะ จํานวน 27 ช้ิน ช้ินส่วนกล้ามเน้ือ จํานวน 23 ช้ิน 

ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย จํานวน 6 ชุด ช้ินหล่อแสดงระบบหลอดเลือด จํานวน 5 ช้ิน และร่างกาย

ทารกในครรภ์ จํานวน 7 ชุด รวมท้ังสิ้น 131 ช้ิน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท มีการรักษาสภาพด้วย

เทคนิค Plastination ซึ่งเป็นการแทนที่นํ้าและไขมันในเน้ือเย่ือด้วยสารพลาสติกเหลว ทําให้ไม่มีกลิ่น

เหม็นของนํ้ายา ไม่มีการเน่าสลาย และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน 
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 จุดเด่นของการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์แห่งน้ี คือ การจัดแสดงชิ้นส่วนของ

ร่างกายและอวัยวะของมนุษย์ที่มากที่สุดด้วยเทคนิค Plastination ซึ่งช้ินส่วนที่จัดแสดงเป็นร่างกาย

มนุษย์จริงที่ผ่านกระบวนการ และจัดแสดงในห้องจัดแสดงจํานวน 2 ห้องที่เช่ือมต่อ มีการวาง

แนวทางในการเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่ชัดเจน มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการบรรยายช้ินส่วน

อวัยวะ และมีการใช้ภาษาต่างประเทศด้วย คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ซึ่งคําอธิบายได้บรรยาย

ถึงตําแหน่งของอวัยวะในร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะ และการผิดปกติเมื่อเกิดโรคกับอวัยวะ พร้อมทั้ง

วิธีการป้องกันตนเอง เช่น โรคตับแข็ง โรคมะเร็งปากมดลูก การเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจะต้องมีการ

ลงทะเบียนที่หน้าห้องก่อนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าชมสามารถบริจาคเพ่ือบํารุงพิพิธภัณฑ์ 

พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพุธ เวลา 10.00-16.30 น. ภายในไม่มีเจ้าหน้านําชมและเอกสารประกอบ แต่ผู้

เข้าชมสามารถศึกษาได้จากป้ายที่อธิบายอวัยวะได้ เพราะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่มีศัพท์เฉพาะมาก

เมื่อเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์อ่ืนๆ 

 4.4 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เกษม แก้วอ่ิม (พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เกษม แก้ว

อ่ิม. เข้าถึงได้จากhttp://meded.psu.ac.th/web/museum/history_of_museums.html, 2556) 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เกษม แก้วอ่ิม เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งเดิมจัด

ต้ังอยู่ที่ช้ัน 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ช้ัน 4 อาคาร

แพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ ในปีพุทธศักราช 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรองศาสตราจารย์

นายแพทย์เกษม แก้วอ่ิม อาจารย์ผู้เช่ียวชาญพิเศษ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและจัดทําช้ินส่วนอวัยวะ 

(specimens) สําหรับการจัดแสดง ด้วยตนเอง การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษาแพทย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการ เน่ืองจากเน้ือหาของกาย

วิภาคศาสตร์ได้รับการศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลาหลายปี ข้อมูลต่างๆ น้ันมีความแน่นอนไม่

เปลี่ยนแปลง แต่จะมีรายละเอียดมากมายยากแก่การเข้าใจและจดจําได้ในเวลาจํากัด การมีอุปกรณ์

ช่วยการเรียนรู้แต่ละส่วนจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์เกิดความเข้าใจด้วยตนเองได้รวดเร็วขึ้น การจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอวัยวะช้ินส่วน specimens หุ่นจําลอง แผ่นภาพแผ่นภาพ Dura 

Clear แผ่นฟิล์ม MRI โดยจัดแบ่งตามระบบต่างๆ ของร่างกาย พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เกษม 

แก้วอ่ิม เปิดให้บริการในวันทําการราชการระหว่างเวลา 08.30-16.30น. เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เกษม แก้วอ่ิม เป็นแหล่งการเรียนรู้สําหรับ

นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้านทุกระดับ  

 4.5 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์   

(http://anatomy.otago.ac.nz/index.php?Itemid=78&id=153&option=com_content&task

=view, 2556) พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้ังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมเฉพาะ
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นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าชมได้ในช่วงเวลาที่มี

การเรียนการสอน สามารถเข้าชมได้นอกเวลาราชการ แต่จะต้องติดต่อขออนุญาตจากภัณฑารักษ์หรือ

เจ้าหน้าที่ วัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีมากมาย เช่น เคร่ืองถ้วยในยุคคริสต์ศักราช 1800 

ตัวอย่างของอวัยวะระบบในร่างกาย เช่น ตับ ม้าม และระบบเส้นประสาท และมีห้องจัดแสดงโครง

กระดูกของมนุษย์แบบปกติ และผิดปกติ ซึ่งวัตถุต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์สามารถให้คณาจารย์และ

นักศึกษายืมนําไปใช้ประกอบระหว่างที่มีการเรียนการสอนซึ่งจะต้องขออนุญาตก่อนเช่นกัน  

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก สามารถเข้าศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางในมหาวิทยาลัยที่เปิดเฉพาะให้

บุคคลภายในเท่าน้ัน 

 4.6 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ สหราชอาณาจัก

( เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก http://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/member/edinburgh-

universityanatomy-museum, 2556)พิพิธภัณฑ์ต้ังอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ก่อต้ังโดยมอนโร และ

เซอร์วิลเลียม เทอร์เนอร์ ศาสตราจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และดํารงตําแหน่งอธิการบดี 

พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีต้ังอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัยซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกช่ือ นายโรเบิร์ต โรวานด์ อันเดอร์

สัน และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1844 ภายในมีวัตถุที่จัดแสดงและใช้ประกอบการเรียนการสอนใน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เช่น โครงกระดูกสําหรับเป็นสื่อการสอน โครงหน้าของผู้มีช่ือเสียง 

นักวิทยาศาสตร์ และนักการเมือง มีวัตถุที่ใช้จัดแสดงในส่วนน้ีมากกว่า 300 ช้ิน มีส่วนจัดแสดง

เก่ียวกับประวัติศาสตร์และความสําคัญของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และมีโครงกระดูกของเบิร์ก 

(Burk) ชาวไอริชนักโทษที่เป็นฆาตกรฆ่าคนมากมาย แต่สุดท้ายเขาตายด้วยการถูกแขวนคอตาย และ

มีการจัดแสดงโครงกระดูกช้างเอเซียขนาดใหญ่ภายในพิพิธภัณฑ์ จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือ

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของพิพิธภัณฑ์โดยสามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ ซึ่งในเว็บไซต์ได้มีรูปภาพ 

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ และมีการนําเสนอนิทรรศการหมุนเวียนที่จัดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา 

 4.7 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

(เข้าถึงได้จาก http://www.uq.edu.au/departments/unit.html?unit=399, 2556) พิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์แห่งน้ีก่อต้ังเมื่อปีคริสต์ศักราช 1996 วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่เรียนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีภาพฉายแบบ

รังสี และการเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัตถุที่จัดแสดงของระบบร่างกาย ภาพโปสเตอร์ 

และวัตถุจัดแสดงที่ใช้วิธีเคลือบด้วยสารพลาสติก (Plastination) พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ แต่ภายในเว็บไซต์ไม่มีข้อมูลที่แสดงรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์เมื่อเทียบกับ

พิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืน 
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 4.8 กรณีศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ของ สุพิชญา จันทร์พรรค  

 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์คองดอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือให้สอดคล้องกับ

นโยบายของคณะฯ ในการขยายพ้ืนที่จัดแสดงในตึกกายวิภาคศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น โดยเน้นเน้ือหา

นิทรรศการ เพ่ือตอบสนองต่อผู้ชมทั่วไปที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางวิทยาศาสตร์กายแพทย์ จัดแสดง

โดยให้ความสําคัญกับอวัยวะของอาจารย์ใหญ่เป็นหลัก ผู้ชมของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน

มีความหลากหลายทั้งเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ี

จํานวนผู้ชมยังคงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยผู้ชมส่วนใหญ่ร้อยละ 89.75 เป็นชาวไทยได้แก่ ประชาชน

ทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา ผู้ชมสามารถเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยงานวิจัยน้ีได้

ศึกษาพ้ืนที่จัดแสดงของตึกกายวิภาคศาสตร์ และนําเสนอแนวทางการจัดนิทรรศการ 16 เรื่องเพ่ือให้

เกิดความสมบูรณ์ทางการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ ทั้งน้ียังคงให้ความสําคัญกับวัตถุแสดงแต่

นําเสนอเน้ือหาของนิทรรศการแต่ละเรื่องเพ่ือตอบสนองผู้ชมที่ไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาค

ศาสตร์ ทั้งน้ีนิทรรศการทั้ง 16 เรื่องเก่ียวกับระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์บนพ้ืนฐานของการศึกษา

ทางกายวิภาคศาสตร์ คือโครงสร้างอวัยวะกําเนิด ตําแหน่งและความสัมพันธ์กับอวัยวะข้างเคียง รวม 

16 เรื่อง คือ ระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบทางเดิน

อาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธ์ุ ระบบนํ้าเหลือง ระบบการเคลื่อนไหว 

พันธุกรรม การเจริญพัฒนาของตัวอ่อน ความผิดปกติต้ังแต่กําเนิด แฝด ร่างกายตัดขวาง และระบบ

ผิวหนังและเคร่ืองห่อหุ้มร่างกาย และสายใยแห่งความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะของร่างกายทุกระบบ

ซึ่งทํางานสอดประสานกันเพ่ือให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ  

 การศึกษางานวิจัยกรณีศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ของสุพิชญา จันทร์พรรค พบว่าจุดเด่น พิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์คองดอนเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่จัดต้ังอยู่ในตึกที่ เป็นโบราณสถาน มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางการแพทย์ เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย มีความสําคัญในแง่ประวัติศาสตร์อันยาวนานา

จึงทําให้เป็นต้นแบบและรากฐานของการศึกษาแพทย์ มีตัวอย่างช้ินส่วนอวัยวะที่สําคัญของบุคคลที่

สําคัญและมีช่ือเสียงในประเทศไทยเป็นวัตถุที่ใช้จัดแสดง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดทําให้มีนักท่องเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาชมมากมาย มีการแบ่งส่วนการจัดแสดงที่ชัดเจน และมีเน้ือหาท่ี

ต่อเน่ืองกัน เหมาะสําหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการเข้ามาศึกษา และสําหรับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมก็
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สามารถเข้าชมได้ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางการแพทย์ที่มีการบริหารที่ ดี เพราะมีหน่วย

พิพิธภัณฑ์ศิริราช ซึ่งเห็นได้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์และนโยบายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

การศึกษาในด้านการแพทย์ที่เป็นสาขาที่เช่ียวชาญและมีช่ือเสียงในประเทศไทย  

 ด้านจุดด้อยที่พบในพิพิธภัณฑ์ที่พบคือ อาคารท่ีต้ังของพิพิธภัณฑ์มีความเก่าแก่ ซึ่งอาจ

ทําให้มีผลกับการทรุดตัวลง หากมีผู้เข้าชมจํานวนมาก เน่ืองจากมีการใช้งาน ผู้ศึกษาเห็นว่า การ

ปรับเปลี่ยนเวลาเข้าชมของพิพิธภัณฑ์น้ันส่งผลถึงการรักษาโบราณสถาน และสถานที่ของพิพิธภัณฑ์

น้ันค่อนข้างคับแคบ เพราะมีวัตถุที่จัดแสดงเป็นจํานวน ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งส่วนการจัดแสดงแล้วก็

ตาม แต่การเดินชมภายในต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะเป็นตู้กระจก และไม่ควรจะนําสิ่งของ อาหาร 

เครื่องด่ืม หรือสัมภาระเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการเตรียมตู้เก็บของสําหรับบริการผู้

เข้าชมไว้ที่ช้ันหน่ึง 

 4.9 กรณีศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานคร ของ ฤทัย นิธิธนวิชิต  

 วัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งขาติกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม ใช้

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือประมวลผลข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า  

 1. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุ

ตํ่ากว่า 18 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาท 

 2. ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เข้าชมพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก โดยมีเหตุผลที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 

กรุงเทพมหานครเพ่ือทัศนศึกษา ช่วงเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ เป็นเวลา 10.00 น.- 

12.00 น. และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจําลอง 

 3. ผลจากการศึกษาความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แห่งชาติกรุงเทพมหานคร ด้านเน้ือหา ด้านรูปแบบการนําเสนอ ด้านพ้ืนที่จัดแสดง ด้านนําชม/

เจ้าหน้าที่ ด้านพฤติกรรมและความรู้สึก และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยภาพรวมพบว่า ผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 

 4. ผลจากการ ศึกษาสิ่ งที่ ไ ด้ รั บของผู้ เ ข้ าชม พิ พิธ ภัณฑ์การ เ รี ยนรู้ แ ห่ งชา ติ  

กรุงเทพมหานคร ด้านรูปแบบการนําเสนอ ด้านพฤติกรรมและความรู้สึก และด้านประโยชน์ที่ได้รับ

มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเน้ือหา ด้านพ้ืนที่จัดแสดง และด้านผู้นําชม/เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก 

ตามลําดับ 
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 5. ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Sig ในแต่ละด้านมีค่าเท่ากัน คือ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันคือความคาดหวัง

และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าชม มีผลทําให้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

แตกต่างกัน กล่าวคือผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังใน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานครตํ่ากว่าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าชมอย่างมีนัยสําคัญ 0.05     

 จุดเด่นที่ผู้ศึกษาพบในงานวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์

การเรียนรู้แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร คือ การใช้วิธีการทางสถิติในงานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่สามารถตอบปัญหาทางการวิจัย

ได้ และได้ศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 ผู้ศึกษาสรุปจากตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ใน

มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่ผู้ศึกษาได้นํามาศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม

สําหรับการหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านของการต้ังเกณฑ์สําหรับการใช้แบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูล 

นอกจากน้ันสิ่งที่พบและสามารถนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แนวทางการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ แนวทางการจัดแสดง การจัดนิทรรศการ โดยที่ดึงจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาศึกษาและวิเคราะห์ รวมท้ังการเสนอแนว

ทางการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โดยนําข้อด้อยของพิพิธภัณฑ์มาศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ภายใต้

แนวคิด เพ่ือจัดทําให้พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจากงานวิจัยได้แนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมคือ การเก็บ

ข้อมูลของผู้เข้าชมเพ่ือนํามาศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลไว้สําหรับการศึกษาเพ่ือแนวทางการปรับปรุงการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ ได้รับทราบความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์พิจารณาความเป็นไปได้ใน

การปรับปรุงการจัดแสดงในแต่ละส่วน 
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บทที่ 3  

 

ระเบยีบวิธศีึกษา 

 

 การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในส่วนของเก็บข้อมูลจากเอกสารของ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดแสดงภายในอาคารกายวิภาคศาสตร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงและการจัดการ และสามารถพัฒนา ซึ่งมีการนํามาวิเคราะห์กับ

ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ แนวทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอด

ชีวิต โดยมุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น

แหล่งการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการวิจัยค้นคว้า บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในแง่ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือที่

สามารถนําความรู้ที่ได้รับการศึกษาด้านร่างกายของมนุษย์มาประยุกต์กับชีวิตประจําวันในการป้องกัน

สุขภาพ ผู้ศึกษาจะนําเสนอขั้นตอนการศึกษา กลุ่มประชาชน วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่นํามาใช้ใน

การศึกษา การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล และการอภิปรายผลการศึกษา 

 

1. รูปแบบของงานวิจัย  

 งานวิจัยฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือปรับปรุงและการจัดการ โดยศึกษาพ้ืนที่

ภายในห้องนิทรรศการของอาคารกายวิภาคศาสตร์ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

และบุคคลที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยเน้นรูปแบบการจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ์ การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ การจัดการพิพิธภัณฑ์ จากน้ันจึงวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง

พรรณนา การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษา การนําเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

 2.1 การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Study) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีที่ใช้

ในการวิจัย คือ ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ แนวทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และการจัดการเรียนรู้ของ 
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แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษากรณีศึกษาจากงานวิจัย และการศึกษาพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและการเข้าถึงข้อมูลพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน

ต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีได้จากวิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสารเผยแพร่ เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ และสื่อทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โดยมีห้องสมุดของสถาบันต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือ

ค้นคว้า ดังน้ี  

 1. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

 2. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 3. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   

 4. ห้องสมุดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 5. สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2.2 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ (Interviewing) เป็นการสอบถามข้อมูลจากบุคคล

ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 

5 ท่าน เพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงและการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการจัดการ    

 2.3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เป็นการสํารวจภายในห้องนิทรรศการ

พิพิธภัณฑ์ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาความ

เป็นไปได้ในการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดวาง และการนําสื่อต่างเข้ามาประกอบการนําเสนอ เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจจากผู้ชม การจัดการพิพิธภัณฑ์ และได้พบปัญหาเพ่ือนําไปสู่การจัดการด้านการ

ปรับปรุงและพัฒนา และการเข้าชมเพ่ือศึกษาข้อมูลการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์อ่ืนๆ เช่น 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 2.4 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามใช้วิธีการแบบเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หรือแบบใช้

วิจารณญาณ (Judgment Sampling) คือ การเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมและมีข้อจํากัดบางอย่างที่ทํา

ให้ต้องเลือก คือ ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มนักศึกษาแพทย์ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นกลุ่มหลักที่จะใช้เข้าไปใช้

บริการในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์  ของผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 300 ชุด ประจําปีการศึกษา 2556 จากน้ันนําข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้แนวทางและเกณฑ์ (Criteria) สําหรับคําถามในแบบสอบถาม ดังน้ี  

  1. ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม 

  2. ด้านพฤติกรรมการเข้าชม ได้แก่ จํานวนคร้ังในการเข้าชม เหตุผลในการเข้าชม 

และช่วงเวลาในการเข้าชม 

  3. ด้านรูปแบบการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 ส่วนการจัดแสดง คือ ส่วนมหกาย

วิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ คัพภะวิทยา และประสาทวิทยา ได้แก่ การจัดวางของวัตถุที่จัด

แสดงมีความน่าสนใจ มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง มีเน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย 

มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ สามารถนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ มีการนํา

เทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง ใช้วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมใน

การจับต้องวัตถุต่างๆ ได้ 

  4. ด้านการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ โดยมีเกณฑ์ได้แก่ มีพ้ืนที่กว้างขวาง

เพียงพอสําหรับการจัดวางวัตถุ นิทรรศการ มีตู้สําหรับเก็บวัตถุที่จัดแสดงเพียงพอ มีพ้ืนที่สําหรับการ

จัดแสดงวัตถุแบบสามมิติ มีการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมทาง

วิชาการ เช่น การค้นคว้า การศึกษาด้วยตนเอง พ้ืนที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง เงียบสงบ 

มีการแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงอย่างชัดเจน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาและห้องเรียนได้

ตลอดเวลา 

  5. ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่นําชมและบรรยาย มีเอกสาร

ประกอบการเข้าชมที่น่าสนใจ มีวัตถุจัดแสดง นิทรรศการที่หลากหลายน่าสนใจ มีป้ายแสดงบนวัตถุ

และนิทรรศการ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีสิ่งอํานวย

ความสะดวก เช่น ที่จอดรถ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก มีการจัด

นิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ มีเอกสารสําหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติม  

 

3. ศึกษากลุ่มประชากร 

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นแนวทางการศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ จัดทําแบบสอบถามเพ่ือทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้เข้า

ชม สามารถจําแนกกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาได้ดังน้ี 
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 3.1 แบบสอบถามนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 300 ชุด เน่ืองด้วยในปีการศึกษา 2556 มี

จํานวนนักศึกษาแพทย์ช้ันปี 2 จํานวน 150 คน และนักศึกษาแพทย์ช้ันปีที่ 3 จํานวน 150 คน        

 3.2 สัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยตรงของพิพิธภัณฑ์  

 3.3 สัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ 

ธุรการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พนักงานวิชาชีพ พนักงานผ่าศพ จํานวน 4 ท่าน เพราะเป็น

บุคคลที่ปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ เป็นผู้ที่เก่ียวข้องในด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ 

 3.4 สัง เกตพฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของนักศึกษาสาขาวิชา อ่ืนๆ  และ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ โดยสังเกตจากลักษณะการเดิน

ชมภายในพิพิธภัณฑ์ ระยะเวลาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ การให้ความสนใจกับวัตถุช้ินส่วนที่จัดแสดง  

 

4. เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 

 1. แบบสอบถาม 

 2. ชุดคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

 3. แผนผังภายในห้องนิทรรศการของอาคารกายวิภาคศาสตร์ส่วนของพิพิธภัณฑ์ 

 4. เคร่ืองมือช่วยจดจํา ได้แก่ สมุดจดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง 

 5. การเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์แห่งอ่ืน  

 

5. การวิเคราะห์และการนําเสนอข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในส่วนผู้ที่เก่ียวข้องกับ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเช่ือมโยงข้อมูลกับ

ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ และแนวคิดรวบยอดของการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ ความสําคัญของการ

จัดแสดงของวัตถุ การให้เรื่องราวของวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ผู้เข้าชมมีความเพลิดเพลินและช่ืน

ชมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ การจัดแสดงต้องมีการจัดการอย่างง่ายๆ และการให้

ความปลอดภัยแก่วัตถุ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการเก็บแบบสอบถามกับแนว

ทางการจัดการพิพิธภัณฑ์และการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นแนวทางเพ่ือศึกษาหาความ
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เป็นไปได้และโอกาสในการปรับปรุงการจัดนิทรรศการและการจัดการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 การนําเสนอแนวทางการปรับปรุงและการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ การจัด

แสดงนิทรรศการบนพื้นฐานของนิทรรศการและสิ่งแสดงที่จัดแสดงอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยใช้ทฤษฎี

การพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น

พิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัยที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงวัตถุเพ่ือการวิจัยค้นคว้าเก่ียวกับ

วิชาการที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา และสิ่งสําคัญ

คือจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าชมจะได้รับ โดยมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของระดับความรู้ของ

ผู้ชม และผู้เข้าชมสามารถนําความรู้ที่ได้จากการชมพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถ

ไปต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 

6. การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ ด้วยการนําข้อมูลที่จําแนกเป็น

ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

โดยการรายงานในแบบการพรรณนา 

 

7. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

 ข้อเสนอแนะได้หลังจากการศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะนําเสนอหลังจากส่วนการ

อภิปรายผลข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป 
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บทที่ 4 

 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาได้เสนอข้อมูล

ประวัติในส่วนที่ เกี่ยวข้องได้แก่การเรียนการสอนของภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้บูรณาการการเรียนการสอนระหว่างภาควิชา และได้จัดการเรียน

การสอนให้กับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ด้วย โดยข้อมูลที่นํามาศึกษาและวิเคราะห์ มีดังน้ี  

 1. ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. ประวัติอาคารกายวิภาคศาสตร์และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

 

1. ประวัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประวัติการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒข้ึนน้ัน มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทยศาสตร์ของประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2523 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒได้เสนอโครงการผลิตแพทย์ โดยมีสาระสําคัญของโครงการคือ มหาวิทยาลัยจะ

ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ขึ้นที่วชิรพยาบาล และจัดหน่วยการเรียนการสอน

พ้ืนฐานหรือระดับช้ันเตรียมแพทย์และระดับปรีคลินิกไว้ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต

ประสานมิตร เพ่ือการเรียนการสอนในช้ันปีที่ 1-3 สําหรับการเรียนระยะคลินิก 3 ปีหลังคือปีที่ 4-6 

จะจัดไว้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมี

เป้าหมายในการรับนิสิตในช่วง 6 ปีแรก จํานวนทั้งสิ้น 300 คน ในปีพุทธศักราช 2528 – 2530 รับ

นิสิตปีละ 40 คน ในปีพุทธศักราช 2531–2533 รับนิสิตปีละ 60 คน และต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2534 

เป็นต้นมารับนิสิตปีละ 90 คน โครงการน้ีใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 145 ล้านบาท มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาโครงการอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าทั้งมหาวิทยาลัยและวชิรพยาบาลมี 
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ศักยภาพ พร้อมที่จะดําเนินการได้ โครงการน้ีได้ผ่านการพิจารณาตามข้ันตอนได้รับความเห็นชอบจาก

ส่วนราชการได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐบาลชุดก่อนและรัฐบาลชุดปัจจุบันในขณะน้ัน ต้ังแต่ปี

พุทธศักราช 2523 หลายคร้ังและเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2527 ได้มีมติเห็นชอบ และ

อนุมัติโครงการต่อมาคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาทบทวนมติอีกครั้งตามข้อเสนอของแพทยสภา เมื่อวันที่ 

27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2527 และมีมติให้คงเดิมและในที่สุดได้มีมติประกาศจัดต้ังคณะ

แพทยศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 102 ตอนที่ 76 หน้า 19 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2528 ดังน้ันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้ถือกําเนิดข้ึนมาเป็น

ลําดับที่ 8 ของประเทศไทย จนปัจจุบันได้รับนิสิตเพ่ิมข้ึนปีละ 180 คน และได้ผลิตบัณฑิตแพทย์

ออกไปให้บริการประชาชนมาแล้ว 24 รุ่น (25 ปี แพทย์ มศว 25 สิ่งสร้างสรรค์, 2553: น.2)   

 โครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ แบ่งการบริหารออกเป็น 17 ภาควิชา และสํานักงาน

คณบดี โดยเป็นภาควิชาทางปรีคลินิก จํานวน 6 ภาควิชา และภาควิชาทางคลินิกเป็น 11 ภาควิชา 

ดังน้ี 

 1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Department of Anatomy) รับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางกายวิภาคศาสตร์ ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 และ 3 นิสิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1 นอกจากน้ันยังจัดการเรียน

การสอนให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาอณูชีววิทยาและหลักสูตรชีวภาพการแพทย์ รายวิชาที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์รับผิดชอบ อาทิ พพ 225 ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก พพ 226 ระบบ

ประสาทส่วนกลาง พพ 324 ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 

 2. ภาควิชาจุลชีววิทยา (Department of Microbiology) รับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาที่เกี่ยวกับจุลชีววิทยาการแพทย์ คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

ปรสิตวิทยาการแพทย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และยีสต์ และอิมมูโนวิทยา (Immunology) หรือ

ภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นวิชาที่ครอบคลุมความรู้เก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกันในสิ่งมีชีวิต โดยมีเน้ือหาครอบคลุม

กลไกการทํางานทางสรีรวิทยาระบบภูมิคุ้มกันทั้งสภาพร่างกายปกติและเมื่อเกิดพยาธิสภาพหรือเกิด

โรคข้ึนพยาธิสภาพอาจจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 

และ 3 นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาชีวภาพการแพทย์ สาขาอณูชีววิทยา และสาขาตจวิทยา (Dermatology) รายวิชา

ที่ภาควิชาจุลชีววิทยารับผิดชอบ อาทิ พพ 223 อิมมูโนวิทยา พพ 224 การติดเช้ือ เป็นต้น  

 3. ภาควิชาชีวเคมี (Department of Biochemistry) รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

รายวิชาที่เก่ียวกับชีวเคมีทางการแพทย์ ชีวเคมีที่เกิดในร่างกายมนุษย์ ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
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ช้ันปีที่ 2 และ 3 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาชีวภาพการแพทย์และสาขาอณูชีววิทยา อาทิ พพ 

221 ชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ พพ 222 พันธ์ุศาสตร์มนุษย์และการเจริญเติบโต 

 4. ภาควิชาเภสัชวิทยา (Department of Pharmacology) รับผิดชอบจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาทางการแพทย์ เน้ือหาของเภสัชวิทยา คือ หลักการออกฤทธ์ิของยา 

กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงการเรียนรู้ผลที่เกิดจากยาในระบบต่างๆ 

ของร่างกายทั้งในมนุษย์และสัตว์ ความเข้าใจโดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ทําให้สามารถ

เลือกใช้ยาเพ่ือรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานในการเลือกใช้ยา

เพ่ือการรักษาโรคต่างๆ รายวิชาที่รับผิดชอบ อาทิ พพ 201  หลักการทางเภสัชวิทยา พพ 301 เภสัช

วิทยาแบบบูรณาการ 

 5. ภาควิชาพยาธิวิทยา (Department of Pathology) รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน

รายวิชาที่เก่ียวกับเซลล์และพยาธิวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะและโลหิตวิทยา ให้กับนิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ช้ันปีที่ 2 และ 3 รายวิชาที่รับผิดชอบ อาทิ พพ 202 พยาธิชีววิทยาของเซลล์มนุษย์ พพ 

322 ระบบทางเดินปัสสาวะ พพ 326 โลหิตวิทยา พพ 327 พยาธิสรีรวิทยาของโรคในมนุษย์ 

  6. ภาควิชาสรีรวิทยา (Department of Physiology) ดําเนินการสอนเก่ียวกับสรีรวิทยา

ทางการแพทย์ ศึกษาเก่ียวกับการทํางานของระบบต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตทั้งในกลศาสตร์ ด้านกายภาพ 

และด้านชีวเคมีซึ่งจะมีอยู่หลายระบบ เช่น สรีรวิทยากล้ามเน้ือ ศึกษาการทํางานของกล้ามเน้ือ 

ประสาทสรีรวิทยา ศึกษาสรีรวิทยาของสมองและเส้นประสาท สรีรวิทยาของเซลล์ ศึกษาการทํางาน

ของส่วนต่างๆ ในเซลล์ สรีรวิทยาเย่ือหุ้มเซลล์ ศึกษาการทํางานของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ซึ่งจะ

สอดแทรกความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสรีรวิทยากับการเกิดโรค อาการ การวินิจฉัยและการรักษา

โรค เพ่ือให้มีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยากับโรคต่างๆ ให้กับนิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 และ 3 นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ นิสิตคณะพยาบาล

ศาสตร์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาชีวภาพการแพทย์ สาขาอณูชีววิทยา 

 7. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Department of Pediatrics) รับผิดชอบการสอนรายวิชา

ทางกุมารเวชศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4-6 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต

แพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมแบบองค์

รวมท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงสภาพสังคม 

 8. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (Department of Psychiatry) เป็นการเรียนการสอนด้านจิต

เวชศาสตร์ซึ่งเน้นการบรรยายให้แก่นิสิตแพทย์ระดับช้ันคลินิก และมีการเรียนการสอนการซักประวัติ

และการตรวจร่างกายผู้ป่วยจิตเวช 
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 9. ภาควิชาจักษุ -โสต -ศอ -นาสิก -ลาริงซ์ วิทยา  (Department of Eye-Ear-Nose-

Throat-and Laryngology) เป็นการเรียนการสอนระบบตา-หู-คอ-จมูก ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เช่น การตรวจการบกพร่องทางการได้ยิน ภาวะทางหายใจส่วนบนอุดก้ันและการนอนกรน  

 10. ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Department of Internal Medicine) จัดการเรียนการสอน

ด้านอายุรศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

 11. ภาควิชาศัลยศาสตร์ (Department of Surgery) จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ความรู้พ้ืนฐานของศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ความรู้พ้ืนฐาน

ทางศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ กุมารศัลยศาสตร์และประสาทศัลยศาสตร์ 

  12. ภาควิชารังสีวิทยา (Department of Radiology) เป็นการเรียนการสอนด้านรังสี

วิทยา หรือการอ่านฟิล์มเอกซ์เรย์ ให้กับนิสิตแพทย์ระดับช้ันคลินิก    

 13. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (Department of Anesthesiology) รับผิดชอบการเรียนการ

สอนวิสัญญีวิทยา หรือการดมยาสลบ ทั้งภาคทฤษฎีพ้ืนฐาน การบรรยายและการปฏิบัติทางคลินิก    

 14. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (Department of Orthopedics) จัดการเรียนการสอน

ทางด้านโรคที่เกิดกับระบบกระดูกของร่างกาย การผ่าตัดกระดูก และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู หรือการทํา

กายภาพบําบัด 

 15. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Department of Obstetrics and Gynecology) 

จัดการเรียนการสอนสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับให้นิสิตแพทย์ การ

ผิดปกติของพยาธิสภาพที่เกิดในเพศหญิง เช่น ระบบสืบพันธ์ุในเพศหญิง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้า

นม และการฝากครรภ์ การต้ังครรภ์ การให้กําเนิดทารก เป็นต้น 

 16. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (Department of Community Medicine) 

เป็นการเรียนการสอนที่ออกต้องภาคสนาม ออกชุมชน ในด้านอนามัยครอบครัวและชุมชนมีการ

ประสานเช่ือมโยงทุกสาขาในด้านสาธารณสุข 

 17. ภาควิชานิติเวชศาสตร์ (Department of Forensic Medicine) รับผิดชอบการ

เรียนการสอนด้านนิติเวชศาสตร์ภาคทฤษฎีให้กับนิสิตแพทย์ เช่น การผ่าศพหาสาเหตุการตาย การ

ชันสูตรพลิกศพ  

 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มีดังน้ี 

 1. ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร ได้แก่ 

  1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ภาคปกติ 
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  1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี (โครงการความร่วมมือระหว่างคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 

สหราชอาณาจักร)  

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา มีทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ 

  2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์  

  2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา 

  2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์ 

  2.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา 

  2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา 

 ระบบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 1. ระยะเตรียมแพทย์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ

วิชาบังคับพ้ืนฐาน และวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เวลาศึกษาระดับช้ันปีที่ 1  

  2. ระยะปรีคลินิก (Preclinical) สอนวิชาบังคับพ้ืนฐานเฉพาะทางปรีคลินิก เช่น กาย

วิภาคศาสตร์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา สรีรวิทยา และวิชานําเข้าสู่คลินิก และ

คลินิกเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย การทําหน้าที่ของอวัยวะส่วนน้ัน เช้ือจุลินทรีย์ที่ทํา

ให้เกิดโรค และการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดพยาธิสภาพ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานในการศึกษาระดับช้ัน

คลินิก ใช้เวลาศึกษาในระดับช้ันปีที่ 2-3 โดยเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 

 3. ระยะคลินิก (Clinical) สอนวิชาทางคลินิกที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และมีโรงพยาบาลสมทบอ่ืนๆ เพ่ือให้รู้จัก

โรค วิธีการรักษาและการป้องกันไม่ให้เกิดโรค ใช้เวลาศึกษา 3 ปี คือ ระดับช้ันปีที่ 4-6 หลังจากน้ันจะ

สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations) เพ่ือได้จะรับเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต  
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2. ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ณรงค์ศักด์ิ เหล่าศรีสิน, 2555) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2537 และเริ่มทําการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2538 โดยรับ

นิสิตรุ่นแรกจํานวน 20 คน ได้ดําเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจําและคณาจารย์พิเศษจาก

หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน นิสิตรุ่นแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์สําเร็จการศึกษารุ่น

แรกในปีการศึกษา 2543 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งบัณฑิตรุ่นแรกทุกคนสามารถเข้ารับ

ราชการในหน่วยงานของรัฐ นอกจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะยังได้เปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเร่ิมดําเนินการเรียนการสอนในปี

พุทธศักราช 2540 มีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สําเร็จการศึกษามาแล้ว 16 รุ่น รุ่นละ 8-10 คน และ

ปฏิบัติงานในส่วนของภาครัฐและเอกชน การดําเนินการเรียนการสอนน้ันนอกจากเน้ือหาวิชาการแล้ว 

คณะฯ ยังได้เน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหา

สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและการทํางานเป็นทีม ทั้งน้ีเพ่ือให้นิสิตจบเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้

และคุณธรรม นอกจากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว คณะยังให้บริการโดยการบริการทัน

ตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่ารักษาในงานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรม

ผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบริการทันตกรรมในทุกคร้ัง

ทางคณะได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจากทุกฝ่าย และในวันที่ 29 พฤษภาคม 

พุทธศักราช 2543 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดต้ัง “หน่วยทัน

ตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ขึ้น หน่วยทันตกรรมพระราชทานน้ีได้ออก

ให้บริการทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และในวันที่ 20 

ตุลาคม พุทธศักราช 2543 และวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2544 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒได้ทูลเกล้าถวายปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิแก่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้นําทางด้านทันตสาธารณสุข และเป็นผู้ทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย 

 โครงสร้างของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ภาควิชาและสํานักงานคณบดี 

ดังน้ี 

 1. ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 

 2. ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน   

 3. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 

 4. ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 

 5. ภาควิชาโอษฐวิทยา  
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 หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดการเรียนการสอน ดังน้ี 

 1. ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา 

 3. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ได้แก่  

  3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันต

วิทยา 

  3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยา

เอ็นโดดอนท์ 

 ระบบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  

 1. ระยะเตรียมทันตแพทย์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ 

และวิชาบังคับพ้ืนฐาน และวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เวลาศึกษาระดับช้ันปีที่ 1  

  2. ระยะปรีคลินิก (Preclinical) สอนวิชาบังคับพ้ืนฐานเฉพาะทางปรีคลินิก เพ่ือเป็นการ

ปูพ้ืนฐานในการศึกษาระดับช้ันคลินิก ใช้เวลาศึกษาในระดับช้ันปีที่ 2-3 ศึกษาวิชาทางด้านกายวิภาค

ศาสตร์ เภสัชวิทยา สรีรวิทยา และจุลชีววิทยาทางการแพทย์  

 3. ระยะคลินิก (Clinical) สอนวิชาทางคลินิกโดยมีการเรียนการสอนกับผู้ป่วยที่เข้ารับ

บริการทางทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ

หลังจากน้ันจะสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations) เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม และขอสําเร็จการศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

 จากการศึกษาประวัติการจัดต้ังและโครงสร้างการเรียนการสอน การบริหารงานของ

ภาควิชาของคณะวิชาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คณะ

แพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พบว่าการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตทั้ง 2 คณะน้ัน จัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการระหว่างภาควิชาทางปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ให้กับนิสิตคณะ

แพทยศาสตร์ และนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จะเรียนรายวิชาเก่ียวกับมหกายวิภาคศาสตร์ในช้ันปรี

คลินิก คือ ช้ันปีที่ 2 และ 3 สําหรับนิสิตแพทย์ที่จะเรียนด้วยการชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งร่าง 

ครอบคลุมทั้งระบบการทํางานของร่างกายมนุษย์ ส่วนนิสิตทันตแพทย์ ช้ันปีที่ 2 จะเรียนในส่วนของ

ศีรษะเพียงส่วนเดียว เน่ืองจากศึกษาเฉพาะการทํางานในส่วนช่องปากและคอ โดยการระบบการ

จัดการเรียนการสอนของทั้ง 2 คณะที่จัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์  

 ระบบและวิธีการจัดการเรียนได้จัดให้มีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี (Lecture) พร้อม

ทั้งใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือ ตําราต่างประเทศ 

ภาพเคลื่อนไหว และการจัดการสอนเน้ือหาแบบปฏิบัติ (Laboratory) โดยคณาจารย์จะแบ่งกลุ่มนิสิต
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เป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 10-15 คนข้ึนอยู่จํานวนนิสิตในช้ันปี ให้ทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์และ

นําผลศึกษาที่ได้มาอภิปราย และการจัดการเรียนการสอนที่เป็นส่วนสําคัญของการเรียนการสอนใน

โรงเรียนแพทย์ คือ การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก หรือเรียกว่า PBL (Problem Based 

Learning) การเรียนแบบนี้จะแบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 15 คนตลอดปีการศึกษา โดย

การจัดการเรียนการสอนจะมีอาจารย์ประจํากลุ่มที่มีหน้าที่เป็นผู้ ช้ีแนะปัญหา การยกตัวอย่าง

กรณีศึกษา (Case Study) การเกิดโรคต่างๆ มาใช้ในช้ันเรียนและให้นิสิตได้รวมกันระดมสมอง 

(Brainstorming) ค้นคว้าจะตําราและสื่อทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือหาสาเหตุ ชนิดของโรค การเกิดโรค

ต่างๆ และนํามาตอบคําถามให้กับอาจารย์ผู้สอน  

 สําหรับในส่วนของรายวิชาที่จัดการสอนโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ที่จัดให้นิสิตแพทย์

และนิสิตทันตแพทย์ นิสิตจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากตํารามหกายวิภาคศาสตร์ (Atlas) ก่อนการ

เข้าเรียนและทบทวนก่อนการทดสอบหลังจากจบในรายวิชาน้ันๆ นิสิตจะเข้าไปศึกษาช้ินส่วนการจัด

แสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ซี่งเป็นความต้องการของนิสิต โดยอาจารย์ผู้สอนได้แนะนํา

มากกว่าจะมอบหมายให้เข้าไปศึกษา นิสิตจะใช้เวลาทบทวนและศึกษาตัวอย่างก่อนสอบเพ่ิมเติม

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์นอกเวลา ซึ่งนิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์อยู่แล้ว ทําให้การ

เข้าไปศึกษาเพ่ิมเติมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น จัดได้ว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ได้  

  การจัดการเรียนสําหรับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่จัดโดยการเรียนการสอนแบบบูรณา

การของภาควิชาปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ สําหรับภาควิชากายวิภาคศาสตร์จัดการเรียนการสอน

ให้กับนิสิตช้ันปีที่ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร์ การเรียนสําหรับคณะพยาบาล

ศาสตร์ไม่ได้มีการชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่ แต่จะต้องศึกษาเรียนรู้ระบบการทํางานของอวัยวะภายใน

ร่างกาย และไม่ได้มีการมอบหมายให้นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เข้าชมพิพิธภัณฑ์ แต่จะเน้นการเรียน

การสอนแบบการบรรยายภาคทฤษฎี และการปฏิบัติการมากกว่า ดังน้ันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นนิสิตแพทย์และนิสิตทันต

แพทย์มากกว่านิสิตคณะอ่ืนๆ 

 

3. ประวัติอาคารกายวิภาคศาสตร์และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์  

 อาคารภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ก่อต้ังเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เป็นหน่วยงานที่

สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การบูรณาการความรู้ระหว่างภาควิชา
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ทางปรีคลินิก และสร้างความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ โดยมีงานการเรียนการ

สอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ด้านงานการเรียนการสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ทําการสอนในรายวิชาที่

เก่ียวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 และนิสิตคณะทันต

แพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 2 และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 นอกจากน้ันภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ได้ทําการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา และสาขาชีวภาพการแพทย์  

 ด้านงานบริการวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีดังน้ี  

 1. ได้มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์  

 2. โครงการบริการวิชาการ  

 ด้านงานวิจัยมีแผนการดําเนินการวิจัย โดยมีการแบ่งงานวิจัย ดังน้ี  

 1. งานวิจัยด้านเซลล์วิทยาระดับจุลทรรศน์ธรรมดา (Light Microscopy Unit)  

 2. งานวิจัยด้านเซลล์วิทยาระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและส่องผ่าน 

(Scanning and Transmission Electron Microscopy Unit)  

 3. งานวิจัยด้านประสาทศาสตร์ (Neuroscience Unit)  

 4. งานวิจัยด้านอณูชีววิทยา (Molecular Biology Unit)  

 5. งานวิจัยด้านการกําซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination Unit)     

 ด้านงานทํานุศิลปวัฒนธรรม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน

สําหรับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการสร้างสรรค์ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

การส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นิสิต เช่น งานพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทาง

การแพทย์ งานทําบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่ และงานทําบุญให้กับสัตว์ทดลอง 

 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ต้ังอยู่ภายในอาคารกายวิภาคศาสตร์ (อาคาร 18) หลังปัจจุบัน

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2540 เป็นอาคารที่ก่อสร้างข้ึนใหม่ แต่อยู่ในบริเวณเดิม อาณาบริเวณของ

อาคารทิศตะวันออกติดกับอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ทิศตะวันตกติดกับอาคาร 15 อาคารเรียน

รวมปรีคลินิกและวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ด้านหลังติดคลองแสนแสบ อาคารหลังน้ีสร้างขึ้น

ใหม่เน่ืองจากอาคารหลังเก่าภายในมีสภาพทรุดโทรม และตัวอาคารยังไม่มีสถานที่สําหรับจัดการดอง

ศพผู้บริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญต่อการเรียนการสอนวิชาทางกายวิภาค

ศาสตร์ ดังน้ันภาควิชากายวิภาคศาสตร์จึงได้ขอจัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินการก่อสร้างอาคารหลัง

ใหม่ ณ บริเวณเดิม โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีเศษ ตัวอาคารเป็นอาคารสูง 7 ช้ัน 

ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังน้ี  
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 ช้ัน 1 ห้องดองศพ (บ่อดองศพ) ห้องฉีดนํ้ายาดองศพ 

 ช้ัน 2 ห้องสํานักงานธุรการภาควิชา และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

 ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการทางจุลกายวิภาคศาสตร์ ห้องเตรียมเน้ือเย่ือโดยวิธีกําซาบด้วยสาร

พลาสติก (Plastination) 

 ช้ัน 4 ห้องพักอาจารย์ประจําภาควิชา ห้องประชุมภาควิชาฯ และห้องปฏิบัติการทดลอง  

 ช้ัน 5 หอ้งปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์  

 ช้ัน 6 ห้องสมุด ห้องบรรยายขนาดใหญ่ 1 ห้อง และห้องบรรยายขนาดเล็ก 2 ห้อง 

 ช้ัน 7 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง 

 อาคารกายวิภาคศาสตร์แห่งน้ีมีลักษณะเด่นคือ มีการออกแบบห้องปฏิบัติการทางกาย

วิภาคศาสตร์ และห้องดองศพเป็นพิเศษ โดยได้จัดให้มีระบบดูดอากาศ ซึ่งจะดูดอากาศที่มีไอของ

นํ้ายาฟอร์มาลีนปะปนอยู่ให้ออกนอกห้อง ทําให้อากาศภายในห้องปราศจากไอออนของสารฟอร์มา

ลีน ซึ่งเป็นสารที่ระคายเคืองต่อเย่ือบุตาและทางเดินหายใจ และเป็นสารก่อมะเร็ง โดยได้ศึกษาแบบ

จากห้องปฏิบัติการทางมหกายวิภาคศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ และนํามา

ดัดแปลงให้เหมาะสมกับอาคารหลังน้ี ปัจจุบันต้ังอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 1  แผนที่แสดงตําแหน่งอาคาร 18 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

 (จําลองภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
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 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากแผนที่ของที่ ต้ังของอาคารกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งสถานที่ต้ังของ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคําอธิบาย

ตําแหน่งที่ต้ังของอาคารกายวิภาคศาสตร์ ดังน้ี 

 หมายเลข  แสดงตําแหน่งที่ ต้ังของอาคาร 15 อาคารเรียนรวมปรีคลินิกและ

วิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และภายในอาคารบริเวณช้ัน 2 ตึกปีกขวา มีภาควิชาเคมีของคณะ

วิทยาศาสตร์ร่วมอยู่ด้วย  

 หมายเลข  แสดงตําแหน่งที่ต้ังของอาคาร 18 อาคารภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย

ด้านหลังติดคลองแสนแสบ ด้านหน้าเป็นลานจอดรถสําหรับคณาจารย์และบุคลากร รวมท้ังด้านซ้าย

ของตึกจะเป็นที่จอดรถของฝ่ายยานยนต์ของคณะแพทยศาสตร์ 

 หมายเลข  แสดงตําแหน่งที่ต้ังของอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ติดกับอาคาร

กายวิภาคศาสตร์ เป็นอาคารสูง 15 ช้ัน ที่ก่อสร้างแยกจากอาคาร 15 ไปภายในอาคารประกอบด้วย 

สํานักงานคณบดี ห้องภาควิชาต่างๆ ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมของ

คณะวิทยาศาสตร์ 

 หมายเลข  แสดงสัญลักษณ์สําหรับที่จอดรถยนต์ ที่สามารถจอดได้เป็นรถยนต์ที่ได้รับ

อนุญาตให้จอดเท่าน้ันเฉพาะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หาก

เป็นรถยนต์ภายนอกในส่วนของหน่วยราชการอ่ืนๆ หรือรถยนต์ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน เช่น รถส่ง

ของ รถผู้รับเหมาก่อสร้าง รถรับส่งวิทยากรอาจารย์พิเศษภายนอก จะอนุญาตให้จอดได้แต่จะต้อง

ติดต่อแจ้งกับทางคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าเป็น

รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีสต๊ิกเกอร์ไม่อนุญาตให้จอด 

 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาได้ศึกษาด้วยการสอบถามกับบุคลากรของภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ในส่วนของการบริหารพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ พบว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ไม่ได้

จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือบริหารงานพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ แต่มีการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี  

 1. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 2. อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ 

 3. นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 4. พนักงานผ่าศพ 

 5. พนักงานธุรการประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 6. พนักงานวิชาชีพ 
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โดยสามารถแสดงเป็นโครงสร้างสายบริหารและบังคับบัญชา ดังน้ี  

 

 

แผนผังที ่2  โครงสร้างการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ 

 (การจําลองจากการสัมภาษณ์บุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์) 

  

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของ

มนุษย์ให้กับผู้ที่สนใจ ตลอดจนนิสิตแพทย์และนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ โดยภายใน

พิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงช้ินส่วนและร่างกายของมนุษย์ทั้งที่เตรียมจากการดองด้วยนํ้ายาและ

เตรียมโดยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก และหุ่นจําลองของร่างกายมนุษย์  

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์แห่งน้ีสังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังอยู่ช้ัน 2 ห้องพิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นทรงกลม แต่ไม่ได้ใช้เต็มพ้ืนที่

ทั้งหมดโดยมีอาจารย์ประจําวิชามหกายวิภาคศาสตร์เป็นผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ธุรการของภาควิชา

เป็นผู้ดูแลห้องพิพิธภัณฑ์ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและให้ข้อมูลเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์โดยตรง 

 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออกของภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์ มีลักษณะห้องโถงขนาดใหญ่ พนังเป็นกระจก ซึ่งรับแสดงจากธรรมชาติได้ พ้ืนทางเดิน

ของพิพิธภัณฑ์เป็นไม้ทั้ง 2 ช้ัน มีบันไดเช่ือมระหว่างช้ัน 2 และช้ัน 3 ภายในติดเคร่ืองปรับอากาศ 

ประตูทางเข้ามี 1 ทาง คือ บานกระจกใหญ่ 1 คู่ เข้าได้ทางช้ัน 2 
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 การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ได้แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 1. ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) มีเน้ือหาในการจัดแสดงเก่ียวกับกาย

วิภาคศาสตร์ที่ศึกษาส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ศึกษาโครงสร้าง

ของมือ แขน ขา ข้อเข่า อวัยวะภายในร่างกาย ม้าม ปอด กระเพาะ ศึกษาลักษณะของกระดูก โครง

กระดูก ระบบเส้นประสาท ฯลฯ ตัวอย่างช้ินส่วนที่จัดแสดงภายในส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ ดังน้ี  

  1.1 ร่างอาจารย์ใหญ่ที่มีท่ายืนทางกายวิภาค (Anatomical Position) จํานวน 2 

ร่าง และหุ่นจําลอง (Model) ที่แสดงเกี่ยวกับกล้ามเน้ือและระบบเส้นประสาท 

  1.2 รูปตัดตามยาวของร่างกาย (Longitudinal Section) ด้วยวิธีกําซาบด้วยสาร

พลาสติก ซึ่งภายในร่างกายของมนุษย์จะมีช่องต่างๆ สําหรับเป็นที่เก็บอวัยวะให้เป็นหมวดหมู่ ถ้าแบ่ง

ร่างกายออกไปตามยาว Frontal หรือ Coronal Plane จะพบว่าช่องถูกแบ่งออกไปเป็น 2 ส่วน คือ 

ช่องส่วนหน้า (Ventral Cavity) และช่องส่วนหลัง (Dorsal Cavity)  

  1.3 โครงกระดูก (Skeleton) และแผนผังตําแหน่งของโครงกระดูกร่างอาจารย์ใหญ่

เต็มตัว 

  1.4 ภาพตัดขวางแสดงช้ันต่างๆ ของร่างกายด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก ช้ันของ

ร่างกายประกอบด้วยต้ังแต่นอกสุดถึงในสุด แบ่งออกเป็น 6 ช้ัน ได้แก่  

   1. ช้ันผิวหนัง (Skin) เป็นช้ันที่อยู่นอกสุดของร่างกาย 

   2. ช้ันเย่ือเหนียว (Fascia) เป็นช้ันที่อยู่รองลงไปจากช้ันผิวหนัง 

   3. ช้ันกล้ามเน้ือ (Muscular) 

   4. ช้ันกระดูก (Skeleton) 

   5. ช้ันทรวงอก (Pleura) 

   6. ช้ันในสุดคือช้ันเย่ือบุท้อง (Peritoneum) เป็นที่อยู่อวัยวะภายในช่อง

   ท้องและภายในอุ้งเชิงกราน 

  1.5 อวัยวะภายในร่างกายที่รักษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก ได้แก่ ม้าม 

(Spleen) ตับ (Liver) ปอด (Lung) 

  1.6 ภาพสมองตัดขวางและรักษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

  1.7 ส่วนตัดมือ แขน ข้อเข่า ขา และเท้าที่รกัษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก    

  1.8 อวัยวะส่วนการฟังและการมองเห็น จัดแสดงด้วยหุ่นจําลอง (Model) หู ที่แสดง

ระบบการทํางานภายในหู และหุ่นจําลองดวงตาของมนุษย์  
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 2. ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) เน้ือหาในส่วนคัพภะวิทยาจะเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับการเจริญเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆ ซึ่งประกอบขึ้นด้วยเป็นอวัยวะและ

ร่างกายนับต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา คลอด จนถึงตอนท่ีร่างกายของมนุษย์เติบโตเต็มที่ การจัดแสดง

ส่วนน้ีจะจัดแสดงด้วยหุ่นจําลอง (Model) ของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนอยู่ในตู้กระจก และมี

แผนผังแสดงรายละเอียดการเจริญเติบโต และมีทารกที่เกิดการผิดปกติในครรภ์มารดาที่รักษาด้วยวิธี

กําซาบด้วยสารพลาสติก และหุ่นจําลองของระบบสืบพันธ์ุ (Reproductive Systems) ของเพศชาย

และเพศหญิง 

 3. ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) มีเน้ือหาในการจัดแสดงการศึกษาถึงหน่วย

ประกอบเป็นโครงสร้างของร่างกาย ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า ต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ส่องดู 

ซึ่งแยกศึกษาออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ Cytology ศึกษาเก่ียวกับเซลล์ Histology ศึกษาเก่ียวกับ

เน้ือเย่ือ และ Organology ศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะโดยดูจากพัฒนาการทางเนื้อเย่ือ ในส่วนน้ีจัดแสดง

ด้วยภาพแผนผังการพัฒนาของเซลล์ และจัดแสดงด้วยหุ่นจําลอง  

 4. ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) มีเน้ือหาในการจัดแสดงซึ่งเป็นการศึกษา

เกี่ยวกับระบบประสาท ทั้งในระบบที่มองเห็นด้วยตาเปล่า และระดับที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วย ใน

ส่วนน้ีจัดแสดงด้วยแผนภาพ และภาพสมองตัดขวางเพ่ือแสดงระบบประสาท และหุ่นจําลองช้ัน

ผิวหนังที่แสดงระบบประสาทของช้ันผิวหนัง  

 สิ่งแสดงทั้ง 4 ส่วนจัดแสดงอยู่ในห้องนิทรรศการ 2 ช้ัน โดยแบ่งเป็นส่วน A B และ C อยู่

ช้ัน 2 และส่วน D อยู่ช้ัน 3 ซึ่งทั้ง 4 ส่วนน้ัน อยู่ในห้องนิทรรศการห้องเดียว และช้ินส่วนสําหรับการ

จัดแสดงบางส่วนก็อยู่ในตู้กระจก บางส่วนเป็นรูปภาพ และเป็นหุ่นจําลอง ในส่วนของการจัดแสดง

ส่วน B น้ันอยู่ในส่วนในสุดของห้องนิทรรศการ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเป็น 2 ช้ัน และแบ่งส่วน

ไว้ดังแผนผังที่ 3  
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แผนผังที ่3  ช้ัน 2 (Lower Floor) ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

 (จําลองแผนผังห้องพิพิธภัณฑ์) 

 

 จากแผนผังที่ 3 แสดงส่วนพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ บริเวณช้ัน 2 สามารถอธิบายตําแหน่งของการจัดแสดงได้ ดังน้ี 

 ส่วนพ้ืนที่บริเวณ หมายเลข  จัดแสดงส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy)   

 ส่วนพ้ืนที่บริเวณ หมายเลข  จัดแสดงส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) 

 ส่วนพ้ืนที่บริเวณ หมายเลข  จัดแสดงส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) 

 ส่วนพ้ืนที่บริเวณ หมายเลข  เป็นพ้ืนที่ภายนอกพิพิธภัณฑ์ที่ประกอบด้วย พ้ืนที่

สําหรับทํากิจกรรม พ้ืนที่สําหรับรับรอง และพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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แผนผังที ่4  แสดงบริเวณช้ัน 3 Upper Floor ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

 (จําลองแผนผังห้องพิพิธภัณฑ์) 

  

 จากแผนผังที่ 4 แสดงส่วนพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ บริเวณช้ัน 3 สามารถอธิบายตําแหน่งของการจัดแสดงได้ ดังน้ี 

 ส่วน พ้ืนที่บ ริ เวณ  หมายเลข   จัดแสดงส่วน  D ประสาทกายวิภาคศาสตร์  

(Neuroanatomy) 

 ส่วนพ้ืนที่บริเวณ หมายเลข  ไม่มีการจัดแสดง 

 ส่วนพ้ืนที่บริเวณ หมายเลข  พ้ืนที่บริเวณช้ัน 2  

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาแผนผังของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณช้ัน 2 ได้ใช้พ้ืนที่เต็มทุกส่วน 

มีการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 เร่ืองที่เก่ียวข้องกับระบบภายในร่างกาย แต่บริเวณช้ัน 3 จะจัดแสดงเฉพาะ

เร่ืองประสาทกายวิภาคศาสตร์เท่าน้ัน โดยได้ใช้พ้ืนที่เป็นบางส่วนสําหรับการจัดวางนิทรรศการท่ีเป็น

หุ่นจําลอง และแผนภาพภายในตู้กระจก เน่ืองส่วนที่ไม่ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการน้ันได้ปิดไว้ เพ่ือ

รอการปรับปรุงสําหรับการจัดแสดง  
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ภาพที่ 1  ป้ายบอกตําแหน่งภายในพิพิธภัณฑ์ อยู่บริเวณทางเข้าของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

 

 จากรูปที่ 1 ป้ายบอกตําแหน่งเร่ืองราวการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์จะอยู่บริเวณหน้าประตู

ทางเข้า ผู้เข้าชมจะได้รับทราบว่าภายในพิพิธภัณฑ์มีรายละเอียดการจัดแสดงเป็นส่วน หากการเข้าชม

เป็นหมู่คณะจะมีวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร์บรรยายจะทําให้ผู้เข้า

ชมที่มาเป็นหมู่คณะเข้าใจถึงการจัดแสดงภายในพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ หากผู้เข้าชม

เป็นบุคคลทั่วไปที่มาชมด้วยตนเอง จะไม่ได้เดินตามผัง เน่ืองจากไม่ทราบว่าควรจะเร่ิมจากส่วนใดเป็น

ส่วนแรก และบุคคลที่เข้าชมเป็นนิสิตแพทย์หรือนิสิตทันตแพทย์ จะเป็นกลุ่มผู้เข้าชมที่มีความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับช้ินส่วนจัดแสดงอยู่แล้ว ดังน้ันบุคคลกลุ่มน้ีจะเข้าชมในส่วนที่ต้องการชมเท่าน้ัน  

 ชนิดของสิ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ วัตถุที่จัดแสดง (Specimens) 

ภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ อาจารย์

ใหญ่เต็มร่างของผู้ที่บริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ ช้ินส่วนอวัยวะของอาจารย์ใหญ่ เช่น 

มือ แขน ขา และอวัยวะภายใน โครงกระดูก ร่างทารกที่เสียชีวิตจากการแท้งซึ่งใช้วิธีการรักษาด้วย

การกําซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination) และหุ่นจําลอง แผนภาพ ซึ่งมีข้อจํากัดสําหรับการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คือ ห้ามถ่ายภาพ ดังนั้นผู้ศึกษาจะไม่สามารถนํารูปภาพในส่วนที่เป็นการ

จัดแสดงที่ร่างของอาจารย์มาใส่ประกอบการบรรยาย เน่ืองจากเป็นความเช่ือทางศาสนาพุทธที่เคารพ

ผู้เสียชีวิต การจัดแสดงในส่วนนี้มีวัตถุจัดเรียงในตู้นิทรรศการ มีคําบรรยายในส่วนที่นําเสนอด้วย
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แผนผังและแผนภาพด้วยภาษาอังกฤษ และศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ แต่ที่ช้ินส่วนที่จัดแสดงไม่ได้

มีคําอธิบาย 

 ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) เป็นการศึกษาโครงสร้างของลักษณะ

รูปร่างของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาหรือการศึกษาแบบหยาบๆ ในส่วนน้ี

ประกอบด้วยการจัดแสดง ดังน้ี 

 

แผนผังที ่5 ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) 

 (จําลองการจัดวางภายในห้องพิพิธภัณฑ์) 

 

 บริเวณส่วนที่จัดแสดงตามแผนผังสามารถแยกเป็นรายละเอียดได้ ดังน้ี 

 1. หุ่นจําลองร่างกายมนุษย์ จํานวน 2 ตัว แสดงอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ โดยท่ี

หุ่นจําลอง (Model) สามารถดึงแยกช้ินส่วนได้ เช่น ตับ ลําไส้ใหญ่ ลําไส้เล็ก  

 2. แผนภาพโครงกระดูก (Skeletal) จํานวน 2 ภาพ บริเวณผนังห้องพิพิธภัณฑ์ 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากแผนผังที ่5 ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) โดยได้

อธิบายรายละเอียดในแต่ละตู้ที่จัดแสดงไว้ ดังน้ี  
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 1. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 1  

  1.1 ตู้ช้ันบน แสดงส่วนศีรษะของอาจารย์ใหญ่ 

  1.2 ตู้ช้ันล่าง แสดงภาพตัดขวางของสมอง ด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

 2. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 2  

  2.1 ตู้แสดงภาพตัดขวางกลางลําตัว บริเวณช่องทอง ด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

 3. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 3 แสดงอวัยวะส่วนแขนและขาวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

ดังน้ี  

  3.1 ข้อเข่าตัดตามยาว (Knee Joint) 

  3.2 ฝ่าเท้า (Foot) 

  3.3 ขา (Leg) ตัดตามยาว (Vertical)  

  3.4 ขา (Leg) ตัดตามขวาง (Horizontal)   

 4. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 4 แสดงภาพแผ่นสมองด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก ดังน้ี 

  4.1 สมองตัดตามแนวนอน 

  4.2 สมองตัดตามแนวโคโรนอล (Coronal)  

 5. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 5 แสดงอวัยวะปอดและหัวใจ ด้วยวิธีกําซาบด้วยซิลิโคน

มาตรฐาน 

  5.1 ช้ันบน แสดงอวัยวะหัวใจของมนุษย์และย้อมสีให้เห็นเส้นเลือดชัดเจน 

  5.2 ช้ันล่าง แสดงอวัยวะปอดของมนุษย์ 

 6. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 6 แสดงอวัยวะแขนทั้ง 2 ข้าง ด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

  6.1 ช้ันบน แสดงอวัยวะแขนท้ัง 2 ข้าง  

  6.2 ช้ันล่าง แสดงด้วยหุ่นจําลอง (Model) ของแขน  

 7. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 7 แสดงส่วนสมองตัดขวาง ด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

และหุ่นจําลองศีรษะตัดขวาง  

 8. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 8 จัดแสดงส่วนลําตัวส่วนขวางด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

และมีโครงกระดูกของมนุษย์จัดแสดงอยู่ด้านข้างคู่กัน  

 9. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 9 การจัดแสดงการรักษาอวัยวะด้วยวิธีกําซาบด้วยเทคนิคสาร

โพลิเมอร์ เป็นส่วนตัดลําตัวข้างๆ แยกเป็นส่วน  

 10. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 10 จัดแสดงด้วยหุ่นจําลองของ ตา และแผนผังของกาย

วิภาคศาสตร์ของดวงตา และกล่องเสียง  
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 11. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 11 ส่วนน้ีใช้หุ่นจําลองของอวัยวะส่วนหู ช้ินส่วนน้ีจะจัดอยู่

ในตู้แสดงนิทรรศการ มีแผนภาพแสดงกายวิภาคศาสตร์ของหู และโครงสร้างการทํางานของอวัยวะ

ส่วนหู  

 12. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 12 จัดแสดงอวัยวะส่วนขาทั้ง 2 ข้างด้วยวิธีเทคนิคซิลิโคน 

 13. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 13 จัดแสดงร่างกายมนุษย์ทั้งร่างภายในตู้กระจก 

 14. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 14 จัดแสดงร่างกายมนุษย์ทั้งร่างย้อมสีเฉพาะเส้นประสาท

ให้เห็นชัดเจน  

 15. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 15 จัดแสดงอวัยวะส่วนมือและขา ด้วยวิธีเทคนิคซิลิโคน 

 16. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 16 จัดแสดงอวัยวะภายในร่างกาย 

  16.1 ช้ันบน  แสดงแผนผั งของ  “ตับ” (Liver) และแผนภาพของ  “ไส้ ต่ิ ง” 

(Appendix)  

  16.2 ช้ันล่าง ส่วนตัดขวางของตับ   

 17. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 17 จัดแสดงอวัยวะภายในร่างกาย และมีแผนภาพบรรยาย

โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของม้ามและไต 

  17.1 ช้ันบน แสดงอวัยวะ “ม้าม” (Spleen) ด้วยวิธีเทคนิคซิลิโคน 

17.2 ช้ันล่าง แสดงอวัยวะ “ไต” (Kidney) ด้วยวิธีเทคนิคซิลิโคน และแผนภาพ

โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะไต 

 18. ส่วนจัดแสดงหมายเลข 18 จัดแสดงนิทรรศการอนุสรณ์รําลึกประกอบด้วย ดังน้ี 

  18.1 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย)  

  18.2 หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทาง

การแพทย์  

  18.3 ของชําร่วยสําหรับงานพระราชทานเพลิงศพ 

  18.4 เคร่ืองมือแพทย์ และเตียงผู้ป่วย  
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ภาพที่ 2  นิทรรศการอนุสรณ์รําลึก 

 

 19. ส่วนรําลึกอาจารย์ใหญ่ เน้ือหาจะประกอบด้วยขั้นตอนการบริจาคร่างกายเพ่ือ

การศึกษาทางการแพทย์ การปฏิญาณตนของนิสิตก่อนการเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ การจัดการ

บําเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ และรายนาม

อาจารย์ใหญ่ 

 ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) เป็นการศึกษาการเจริญของตัวอ่อนต้ังแต่การ

ปฏิสนธิจนถึงคลอด ในส่วนน้ีการจัดนิทรรศการจะจัดแสดงเป็นหุ่นจําลองของการต้ังครรภ์ และ

หุ่นจําลองภายในตู้กระจกขนาดใหญ่ จํานวน 2 ตู้ และตู้ขนาดเล็ก 2 ตู้ แผนผังดังนี้ 
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แผนผังที ่6  ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) 

 ภาพจําลองแผนผังภายในพิพิธภัณฑ์ส่วนจัดแสดง ส่วน B คัพภะวิทยา 

  

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาแผนผังภายในส่วนจัดแสดงส่วน B คัพภะวิทยา โดยมีในส่วนจัดแสดง มี

ส่วนประกอบดังน้ี  

 หมายเลข  ตู้ใหญ่ที่ 1 หุ่นจําลองการเจริญและพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์มารดา  

 หมายเลข  ตู้ใหญ่ที่ 2 จัดแสดง ดังน้ี 

   ช้ันที่ 1 แผนผังระบบย่อยอาหาร (Digestive System) 

   ช้ันที่ 2 ระบบสืบพันธ์ุของเพศหญิงและชาย (Reproductive Systems) 

   ช้ันที่ 3 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Renal System)  

 หมายเลข  ตู้เล็กที่ 1 จัดแสดงวัตถุตัวอ่อนด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติกและเทคนิค

ซิลิโคน  

 หมายเลข  ตู้เล็กที่ 2 จัดแสดงพัฒนาการของใบหน้าคนด้วยหุ่นจําลองและแผนผัง 

 

 จากการจัดแสดงส่วน B คัพภะวิทยา ผู้ศึกษาพบว่า การจัดแสดงของนิทรรศการอยู่ในตู้

กระจก ส่วนใหญ่จะใช้แผนภาพในการจัดการแสดง สําหรับระบบย่อยอาหาร (Digestive System) 

ระบบสืบพันธ์ุเพศชายและหญิง (Reproductive System) และระบบปัสสาวะ (Renal System) 
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และในส่วนของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์ (Fetus) จะหุ่นจําลองสําหรับการจัดแสดง คือ มี

ป้ายแสดงวิวัฒนาการของการเจริญของตัวอ่อนในครรภ์มารดา แต่ข้อความตัวอักษรมีขนาดเล็กมาก 

และหุ่นจําลองภายในตู้ไม่มีคําบรรยายหรือคําอธิบายที่วัตถุที่จัดแสดง ผู้เข้าชมท่ีเข้าชมในส่วนการจัด

แสดงน้ีจะต้องมีความรู้ในการชม หรือต้องใช้เจ้าหน้าที่วิทยากรเพ่ือบรรยายประกอบ เน่ืองจากการจัด

แสดงเป็นลักษณะของวิวัฒนาการการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในแต่ละช่วง มีส่วนที่จัดแสดงเป็นทารก

ที่แท้งจากครรภ์มารดาเก็บรักษาด้วยวิธีการกําซาบด้วยสารพลาสติก ซึ่งในแต่ละส่วนที่จัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ์นั้นไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพร่างอาจารย์ใหญ่    

 ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) เป็นการศึกษาเน้ือเย่ือขนาดเล็กด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ ในส่วนนี้ใช้พ้ืนที่เป็นผนังของห้องจัดแสดงแผนผังของเซลล์ (Cell) และเน้ือเย่ือ (Tissue) มี

ตู้กระจกขนาดใหญ่จํานวน 3 ช้ัน จัดแสดงหุ่นจําลองของเซลล์และการพัฒนาของเนื้อเย่ือ และมีตู้

ขนาดเล็กแสดงระบบผิวหนังห่อหุ้มร่างกาย (Skin) และหุ่นจําลองช้ันของผิวหนัง ผู้ศึกษาได้ศึกษาจาก

แผนผัง ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที ่7 ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology)  

 (จําลองแผนผังภายในพิพิธภัณฑ์ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์) 

  

 หมายเลข  ตู้ขนาดใหญ่ 3 ช้ัน แสดงหุ่นจําลองของเซลล์และการพัฒนาของเน้ือเย่ือ  

 หมายเลข  ตู้ขนาดเล็ก 2 ช้ัน แสดงระบบผิวหนังห่อหุ้มร่างกาย (Skin) และมี

หุ่นจําลองของช้ันผิวหนัง พร้อมแผนผังแสดงระบบผิวหนัง 
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 ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) เป็นการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของระบบ

ประสาทของร่างกายมนุษย์ ส่วนน้ีจัดแสดงอยู่ช้ัน 3 ของพิพิธภัณฑ์ โดยมีคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น

ข้อมูลจํานวน 1 เคร่ือง และการจัดนิทรรศการจะจัดในตู้กระจกขนาดใหญ่ จํานวน 4 ตู้ แผนผัง

ประกอบด้วย ดังน้ี 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที ่8 ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy)  

 (จําลองภายในห้องพิพิธภัณฑ์ส่วน D ประสาทวิทยา) 

  

 หมายเลข  ตู้ใหญ่ที่ 1 จัดแสดงโครงกระดูกร่างกายมนุษย์แยกเป็นช้ินส่วน หุ่นจําลอง

ของเส้นประสาทภายในร่างกายมนุษย์ และไขสันหลัง  

 หมายเลข  ตู้ใหญ่ที่ 2 จัดแสดงหุ่นจําลองสมอง และภาพสมองตัดขวาง ด้วยวิธี

กําซาบด้วยสารพลาสติก  

 หมายเลข  ตู้ใหญ่ที่ 3 จัดแสดงหุ่นจําลองสมองที่มีใยประสาท  

 หมายเลข  ตู้ใหญ่ที่ 4 จัดแสดงหุ่นจําลองระบบหลอดเลือดในสมอง  

 หมายเลข  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับค้นคว้า 
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พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทําวัตถุที่

จัดแสดงด้วยวิธีการเก็บรักษาเน้ือเย่ือทางชีวภาพโดยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination 

Procedures) มีวิธีดังนี้ 

 1. การตรึงเน้ือเย่ือ (Fixation) 

 2. การดึงนํ้าจากเนื้อเย่ือ (Dehydration) 

 3. การกําซาบสารพลาสติกด้วยแรงดันสุญญากาศ (Forced Imgregnation)  

 4. การทําให้พลาสติกแข็งตัว (Curing)  

  4.1 ใช้ก๊าซ (Gas Curing) 

  4.2 วิธีอิพ๊อกซี่เรซิน (Epoxy Resin Curing)  

  4.3 วิธีโพลีเอสเตอร์ (Polyester Curing)  

 ขั้นตอนและวิธีการข้างต้นจะประกอบด้วยเทคนิค 4 วิธี คือ  

 1. ซิลิโคนมาตรฐาน (Standard Silicone Techniques)  

 2. เทคนิคสารโพลิเมอร์ (Polymerizing Emulsion)  

 3. แผ่นลําตัว (Sheet Plastination for Body Slices) 

 4. แผ่นสมอง (Sheet Plastination for Brain Slices) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  ภาพแสดงสมองตัดตามแนวนอนด้วยวิธีการรักษาเน้ือเย่ือแบบแผ่นโดยวิธีกําซาบด้วย

 สารพลาสติก (Plastination)  
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 เส้นทางการเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

มีส่วนจัดแสดง 2 ช้ันมีบันไดเช่ือมกันระหว่างช้ัน 2 และช้ัน 3 แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งพิพิธภัณฑ์มี

ประตูทางเข้า 1 ประตู ใช้เป็นประตูเข้า – ออกได้ และภายในห้องพิพิธภัณฑ์พบว่าด้านหน้าจะเป็น

ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดที่จะได้ชมก่อนส่วนอ่ืนๆ  

 วันและเวลาทําการ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

ชม ผู้ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทําหนังสือแจ้งกับทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

สัปดาห์ และหากต้องการวิทยากรบรรยายจะต้องแจ้งให้ทราบ พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษ

สําหรับช่วงกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ เช่น ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ซึ่งจัดโดยหน่วยพัฒนาศักยภาพ

นิสิตและสโมสรนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

 การบรรยายนําชมในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ การบรรยายนําชมเป็นบริการแก่ผู้ชม

ทั่วไปสําหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ โดยวิทยากรบรรยายจะเป็นอาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะต้อง

ทําหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน และไม่มีการบรรยายสําหรับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชม เน่ืองจากไม่

มีเจ้าหน้าที่หรือภัณฑารักษ์ประจําพิพิธภัณฑ์ การบรรยายจะบรรยายโดยนําช้ินส่วนต่างๆ ที่จัดแสดง

มาเป็นสื่อให้รับฟัง และจะบรรยายเป็นส่วนๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 สิ่งอํานวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัย เปิดให้นิสิตและ

บุคคลทั่วไปท่ีสนใจเข้าชม และจากการสํารวจพบว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์มีสิ่งอํานวยความ

สะดวก ดังน้ี  

 1. การเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

 2. ห้องสํานักงานธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อยู่ด้านตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์มี

เจ้าหน้าที่ประจําภาควิชาสามารถติดต่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ 

 3. บริเวณโถงกลางหน้าพิพิธภัณฑ์ มีเก้าอ้ี และชุดรับรองไว้บริการ ผู้เข้าชมสามารถพัก

รับรองในบริเวณโถงน้ีได้ เป็นพ้ืนที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีลมจากธรรมชาติ 

 4. ห้องนํ้าสะอาดที่ช้ัน 2 และช้ัน 3 แต่ละช้ันมีจํานวนช้ันละ 8 ห้อง แยกระหว่างห้องนํ้า

ชายและห้องนํ้าหญิง มีแม่บ้านคอยทําความสะอาดเป็นช่วงเวลา คือ เช้าและบ่าย ภายในห้องนํ้าหญิง

เป็นโถน่ังแบบชักโครก มีกระดาษชําระภายในห้องนํ้าทุกห้อง มีสายยางฝักบัวชําระ มีกระจกส่องหน้า

ยาวติดผนัง มีอ่างล้างมือและสบู่ ส่วนห้องนํ้าชายมีโถปัสสาวะสําหรับผู้ชาย และภายในห้องนํ้ามีโถน่ัง

แบบชักโครก พร้อมกระดาษชําระ มีอ่างล้างมือและสบู่ ที่ผนังติดกระจกยาวสําหรับส่องหน้า  
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 5. ลิฟต์ จํานวน 2 ตัว สามารถจุผู้โดยสารประมาณ 10 คนต่อเที่ยว 

 6. อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอรับรหัสผู้เข้าใช้งานได้ที่

สํานักงานห้องธุรการ 

 7. ลานจอดรถสําหรับผู้มาติดต่อ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ติดต่อขอประทับตราบัตรจอดรถฟรี 

 8. การเดินทางสะดวกสําหรับผู้ที่เดินทางด้วยระบบคมนาคม เช่น เรือโดยสารคลองแสน

แสบ รถไฟฟ้าใต้ดินมหานคร รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ รถไฟ (รฟท.) และรถประจําทาง

ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือรถร่วมบริการ  

 9. โทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญ จํานวน 1 เคร่ือง 

 10. ตู้กดนํ้าด่ืมเย็นให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 11. ร้านกาแฟบริเวณใกล้เคียง  

 12. พ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมของนิสิตบริเวณโถงหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ และบริเวณด้านหน้า

อาคารกายวิภาคศาสตร์  

 13. หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง บริเวณทางเดินไปห้องนํ้า  

 14. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง  

 จากการศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าพิพิธภัณฑ์มี 

 จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์คือ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางวิทยาศาสตร์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย ใน

ส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณรอบพิพิธภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชม

และผู้ที่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ด้านการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์พบว่ามีระบบการ

คมนาคมที่สะดวกหลายเส้นทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชม และด้านสิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืน เช่น อินเตอร์เน็ตไร้สาย โทรศัพท์สาธารณะ ตู้กดนํ้าด่ืมเย็น ระบบรักษาความปลอดภัย

ตลอด 24 ช่ัวโมง อีกทั้งบริเวณพิพิธภัณฑ์หน้าด้านตึกมีพ้ืนที่สําหรับการทํากิจกรรมต่าง และบริเวณ

โถงหน้าห้องพิพิธภัณฑ์ก็สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เน่ืองจากบริเวณน้ันมีลมจาก

ธรรมชาติพัดตลอดเวลา มีเก้าอ้ีและชุดโต๊ะหินไว้สําหรับน่ัง ผู้เข้าชมสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ 

 จุดอ่อนของพิพิธภัณฑ์ที่พบจากการศึกษาด้านกายภาพ คือ พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เป็นที่รู้จัก

จากบุคคลภายนอกมากนัก เน่ืองจากไม่มีการทําเอกสารประชาสัมพันธ์ และในห้องพิพิธภัณฑ์ไม่มี

เจ้าหน้าที่นําชม หรือภัณฑารักษ์ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ หากต้องการการบรรยายจะบรรยายเฉพาะการ

เย่ียมชมเป็นหมู่คณะ หากเข้าชมเป็นรายบุคคลจะไม่มีการบรรยาย และไม่มีเอกสารประกอบการนํา

ชม หากผู้เข้าชมสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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บทที่ 5 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถามในปีการศึกษา 2556 จํานวน 300 ชุด กลุ่มประชากรได้แก่ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ช้ัน

ปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 โดยมีจํานวนนิสิตแต่ละช้ันปีจํานวนปีละ 150 คน เน่ืองจากการแจกแบบสอบถาม

น้ันเป็นการแจกให้กับผู้เข้าชมที่พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ที่ไม่ได้มาเป็นช่วงเวลาเดียวกัน โดยวิธีการ

สําหรับนิสิตแพทย์ที่จะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ห้องธุรการก่อนทุก

ครั้ง จากน้ันจะได้รับแบบสอบถามของการศึกษาในชุดน้ี  

 ดังน้ันจํานวนกลุ่มประชากรที่ได้ต้ังไว้จํานวน 300 คนน้ัน แต่สามารถเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามได้เพียง 199 ชุดน้ัน เนื่องจากนิสิตคณะแพทยศาสตร์ไม่ได้มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทุกคน 

และการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทางกายวิภาคศาสตร์และ

เป็นผู้ดูแล จัดทําวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 4 ท่าน โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่านจะให้บริการใน

การสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนการดําเนินงานภายในภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

 การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลจากศึกษาในครั้งน้ีได้นําข้อมูลที่ได้จากวิธีเก็บข้อมูลจาก

สัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม และการศึกษารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ที่เป็น

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน โดยเสนอตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแยก

เป็นวิธีการเก็บข้อมูลและประเด็นรายละเอียด ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์ โดยมุ่งเน้นประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังน้ี 

  1. ประวัติการจัดต้ังและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

  2. ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ทางกายภาพ 

  3. ด้านการจัดแสดงการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ์  

  4. จํานวนผู้สนใจที่เข้าชม  

  5. แนวทางการต้องการสําหรับการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์   

ตอนท่ี 2 การใช้แบบสอบถามพร้อมผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  

  1. ด้านข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการเข้าชมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2. รูปแบบการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 4 ส่วน  

  3. การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ 

  4. การจัดการพิพิธภัณฑ์  

ตอนท่ี 3 การอภิปรายผลการศึกษา 

 

ตอนท่ี 1 การสัมภาษณ์  

 การใช้คําถามในการสอบถามบุคคลผู้ดูแลและเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจริญสรรพพืช อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ 

  2. นายนภดล จันทรทัต  นักวิทยาศาสตร์ 

  3. นายสมชัย โชติกวิบูลย์  พนักงานผ่าศพ 

  4. นายพิษณุ แหมไธสง  พนักงานวิชาชีพ 

  5. นางสาวมัญชุสา ช่วยศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 

 ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์บุคคลทั้ง 5 ท่านที่สังกัดภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ โดยสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังน้ี 

 ด้านประวัติของพิพิธภัณฑ์ คือ การก่อต้ังพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ต้ังขึ้นมาพร้อมกับ

อาคารกายวิภาคศาสตร์ ประมาณปี 2540 ก่อต้ังพร้อมกับตึกกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ที่สร้างแทน

หลังเดิม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิงหนิยม อดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มี

ความคิดในการจะจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ประการแรก คือ การให้นิสิต

แพทย์เข้ามาชมเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม และวัตถุประสงค์ประการที่สองคือ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กร โดยเน้นช้ินส่วนที่จัดแสดงภายใน
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พิพิธภัณฑ์เป็นวัตถุที่ เป็นอวัยวะจากร่างกายมนุษย์ แล้วนํามาเก็บรักษาด้วยวิธีการใหม่ของ

ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน คือวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก หรือเรียกว่า Plastination หลังจากน้ันมา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเร่ิมทําวิธีการรักษา

ช้ินส่วนของร่างกายมนุษย์ด้วยวิธี Plastination จากนําเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์  

 ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางกายภาพ ผู้ศึกษาได้ข้อสรุปจาก

การสัมภาษณ์ คือ การบริหารจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ ทางหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อุดมศรี โชว์พิพิทธพรชัย ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร เจริญสรรพพืช 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย ตันกิตติวัฒน์ เป็นผู้ดูแลการจัดแสดง และจัดทําวัตถุที่จัด

แสดงด้วยวิธีการกําซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination) โดยมีเจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์เป็นผู้ช่วย คือ นักวิทยาศาสตร์ คุณนภดล อินทรทัต และพนักงานผ่าศพ คุณสมชัย โชติกวิบูลย์ 

ส่วนการเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ คุณมัญชุสา ช่วยศรี ที่เป็นผู้ประสานงาน

เรื่องทั่วไปสําหรับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ และพนักงานวิชาชีพ คุณพิษณุ แหมไธสง ที่ดูแลเรื่องการ

เปิดปิดพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่มี

จัดต้ังเป็นคณะกรรมการบริหารเหมือนพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆ เน่ืองจากสังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ

ไม่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ คณะแพทยศาสตร์ เพราะวิสัยทัศน์ของคณะ

แพทยศาสตร์ไม่ได้มุ่งเน้นในการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม และมุมมองพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เล็งเห็น

ความสําคัญมากเท่าที่ควร แต่จะส่งเสริมการทําวิจัยในสัตว์ เช่น หนูทดลอง มากกว่า เพราะสามารถ

นําไปใช้ในทางการแพทย์และเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่างานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านการนําเสนอนิทรรศการ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คือ มีวัตถุ

และช้ินส่วนที่จัดแสดงมีมากพอสมควร เพราะวัตถุที่ได้รักษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติกเป็น

อวัยวะจากร่างกายอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เปิดรับ

บริจาคร่างกายสําหรับผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษา ได้รับร่างอาจารย์ใหญ่จากมหาวิทยาลัยมหิดล จึง

ทําให้มีวัตถุตัวอย่าง (Specimens) ที่สามารถนํามาจัดทําเพ่ือใช้จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ได้ การจัด

แสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ช้ัน คือช้ัน 2 และ 3 แต่ช้ัน 3 น้ันจะใช้พ้ืนที่บางส่วนเท่าน้ัน 

เน่ืองจากในส่วนที่ปิดเป็นส่วนที่ต้องการจะจัดแสดง แต่รอการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุง 

ดังน้ันจึงไม่ได้ดําเนินการ 

 ด้านการจัดการได้ข้อมูลในภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมท่ัวไป 

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาชมได้ในวันและเวลาทําการของราชการ โดยแบ่งเป็นส่วนไว้ คือ ช้ัน 3 ของ

ส่วนใหญ่จะจัดแสดงในส่วนสมอง ช้ัน 2 แบ่งเป็นส่วน คือ อาจารย์ใหญ่ข้างล่างรักษาร่างด้วยวิธี 

Plastination และซิลิโคน และการตัดช้ินส่วนการตัดขวางกลางลําตัว และการตัดแบบเทคนิคอิพ๊อกซี่ 



71 
 

มีส่วนกะโหลกศีรษะ สมอง ส่วนช่วงขาและส่วนเท้าที่จัดแสดง ในส่วนของจํานวนนิสิตแพทย์และนิสิต

ทันตแพทย์ที่เข้ามาชม นิสิตจะเข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์ในช่วงก่อนสอบ ซึ่งในการเรียนการสอนใน

รายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ไม่ได้บังคับให้เข้า แต่นิสิตมาดูในช้ินส่วนในช่วงที่จะมาสอบ เช่น ถ้าสอบ

ในช่วงของแขนก็จะเข้ามาดูแขน ถ้าสอบในส่วนไหนของร่างกาย ก็จะมาดูในส่วนน้ัน สําหรับ

บุคคลภายนอกเข้ามาชมน้ัน ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ ไม่มีเอกสารประชาสัมพันธ์แจกและเอกสาร

ประกอบการนําชม หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เหมือนพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์อ่ืนๆ ที่

สามารถค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ การเข้าชมของบุคคลภายนอก เช่น ก็จะมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายเข้ามาบ้าง โดยจะทําหนังสือแจ้งมาเพ่ือขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ และถ้าต้องการวิทยากรนํา

ชมจะต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําพิพิธภัณฑ์สําหรับการบรรยาย ก็จะมีโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม ที่จะมาเป็นประจําทุกปี เพราะอาจารย์

ของโรงเรียนจะทราบว่าที่คณะแพทยศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์ และโรงเรียนที่เคยมาร่วมโครงการบริการ

วิชาการของภาควิชาฯ ก็จะมาเข้าชมบ้าง แต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการบอกต่อ ไม่มีเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์แจก ส่วนแผ่นพับได้เคยมีการจัดทําแต่นานมากแล้วหลายปี ซึ่งปัจจุบัน

ไม่มีเอกสารดังกล่าวแจกแล้ว  

 การสัมภาษณ์ด้านแนวทางความต้องการในสําหรับการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ คือ การปรับปรุงตัวนํ้ายาที่ใช้สําหรับการรักษาวัตถุร่างกายมนุษย์ เน่ืองจากนํ้ายาชนิดน้ี ซื้อใน

ประเทศไทยเวลาทําการรักษาวัตถุด้วยวิธี Plastination ต้องผสมเรซิ่น ซึ่งสูตรต่างๆ ที่ใช้เหล่าน้ี 

จะต้องผสมและต้องปรับปรุงหลายครั้งจนกว่าจะได้คุณภาพเทียบเท่ากับนํ้ายาที่ผลิตในประเทศ

เยอรมนี การปรับปรุงสูตรนํ้ายาจะปรับปรุงสูตรเพ่ือไม่ให้นํ้ายาเหลืองเพราะช้ินส่วนวัตถุที่จัดแสดงใน

ต่างประเทศจะแตกต่างเพราะจะไม่เหลือง และวัตถุจะสวยงาม แต่ถ้าทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จะดําเนินจัดซื้อนํ้ายาจากประเทศเยอรมนีซึ่งมีคุณภาพดีกว่ามาก แต่ราคาก็สูงมาก

เช่นกัน ซึ่งไม่มีงบประมาณที่จะมาสนับสนุนในส่วนนี้  

 ตู้เก็บวัตถุที่จัดแสดงก็ต้องการเพ่ิมเก็บเพ่ือเก็บช้ินส่วน ซึ่งเคยทําเร่ืองของบจัดซื้อไปแต่

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ สิ่งที่จะทําได้คือ การให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชาต่อตู้

จัดเก็บภายในพิพิธภัณฑ์เอง ถ้ามองในแง่ดีก็คือ เป็นประหยัดงบประมาณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของภาควิชาก็

มีฝีมือในการทําตู้ได้ออกมาอย่างสวยงาม และสิ่งที่อยากให้มีในพิพิธภัณฑ์มาก คือการใช้กลไก 

เทคโนโลยี แสง สีต่างๆ เข้ามาใช้ในพิพิธภัณฑ์ เหมือนในต่างประเทศให้มีความทันสมัย เพราะ

พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ควรจะมีการโต้ตอบกับผู้ที่เข้ามาชม เพ่ือให้ผู้เข้าชมเข้ามาเรียนรู้ได้เอง เช่น มี

ปุ่มกด มีการช้ีไปที่กล้ามเน้ือต่างๆ เส้นเลือดเส้นน้ีไปเลี้ยงส่วนไหน ทําหน้าที่อะไรบ้าง มีคําตอบให้กับ

ผู้เข้าชม มีการใช้เสียงบรรยายประกอบ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเคยทําเรื่องขอปรับปรุงพัฒนาไปแล้ว แต่ก็
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ไม่ได้รับการสนับสนุน สิ่งที่ทําได้คือ ใช้กระดาษแปะบรรยายที่ช้ินส่วนต่างๆ แทน ซึ่งถ้าผู้เข้าชม

ต้องการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งก็ไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด  

 สรุปปัญหาของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี        นค

รินทรวิโรฒ ที่สําคัญคือ ด้านงบประมาณ และการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง

งบประมาณถือเป็นสิ่งสําคัญ เงินทุนสนับสนุนที่จะปรับปรุงให้ทันสมัยเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เคยต้ังของบประมาณไปกับคณะแพทยศาสตร์ในเบ้ืองต้นเมื่อหลายปีมาแล้ว 

แต่ไม่เคยได้รับการสนับสนุน เน่ืองจากถูกมองว่าไม่ได้เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีการทดลอง

สัตว์ทดลองที่ทําในห้องปฏิบัติ แต่ได้มองเป็นเชิงศิลปวัฒนธรรมมากกว่า ซึ่งทางภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ได้มีความพยายามขอไปหลายคร้ังแล้วจากทางคณะแพทยศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย แต่ทุก

ครั้งก็จะโดนตีกลับมาโดยตลอด เพราะว่าฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมองว่าไม่ได้ตอบแนวทาง

ยุทธศาสตร์ในการบริหารของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ดังน้ันสุดท้ายโครงการก็ไม่เคยผ่านการนําเสนอและ

ไม่เคยได้รับการสนับสนุน ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ก็พยายามจะดําเนินการเท่าที่จะดําเนินการได้

ตามสภาพและงบประมาณที่มีซึ่งน้อยมากในแต่ละปี สิ่งซึ่งอยากปรับปรุงให้ทันสมัย มีการบรรยาย มี

แสง สี เหมือนพิพิธภัณฑ์อ่ืน เน่ืองจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่แรกที่ทําเรซิ่นเองและทํา Plastination เอง ไม่ได้ซื้อ 

Specimens มาจากต่างประเทศ บางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับสนับสนุนการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับงบประมาณเงินทุนสนับสนุนในทําพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษา เพราะ

หากได้รับเงินทุนสนับสนุนที่สามารถวางระบบให้กับพิพิธภัณฑ์ได้ และผู้บริหารมีแนวทางวิสัยทัศน์ใน

การส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนที่เข้ามาชมเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเองได้ อันที่จริงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ หากลงทุนเพียงคร้ังเดียวก็อยู่คู่กับองค์กรไปอีกนาน 

สร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯ ซึ่งเป็นที่แรกที่ทําวิธีการน้ีได้ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ และก็มีปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 

 ข้อจํากัดของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเน่ืองจากวัตถุที่จัดแสดง

เป็นร่างกายมนุษย์จริงๆ โดยหลักการทางศาสนาพุทธแล้ว ไม่สามารถ่ายภาพได้ เผยแพร่ไม่ได้ ไม่

เหมือนกับต่างประเทศที่ไม่ได้มีความเช่ือด้านศาสนา การถ่ายภาพถ้าไม่ได้เป็นเอกสารที่ออกจากทาง

ราชการ เช่น หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ ไม่

สามารถทําได้เลย เพราะผู้บริจาคร่างกายจะแจ้งความจํานงว่า ต้องการให้นําร่างกายของเขาไปทํา

อะไรบ้างเมื่อเสียชีวิตแล้ว จะมีให้ผู้บริจาคร่างกายเลือกในใบพินัยกรรมบริจาคร่างกายว่า ต้องการให้

ทําอย่างไร เช่น ต้องการให้ผ่าชําแหละเพ่ือการศึกษาของนิสิต หรือทําเป็นโครงกระดูกไว้สําหรับ

การศึกษา หรือแล้วแต่ความประสงค์ของภาควิชาฯ 
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 หลังจากผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์และได้คําตอบจากประเด็นคําถามทั้ง 5 ประเด็น และมานํา

วิเคราะห์ข้อมูลและเช่ือมโยงกับทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ แนวทางในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ การ

จัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการจัดการและการ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป การวิเคราะห์สรุปบทสัมภาษณ์กับทฤษฎีการจัดการพิพิธภัณฑ์ แนวทางการ

จัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และได้นํามาศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลการ

ทบทวนวรรณกรรมในส่วนของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์อ่ืนๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ  

 ผลวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ จากข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์การศึกษาการจัดการ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นข้อมูลที่เก็บในปี

การศึกษา 2556 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ โดยมีผลดังน้ี 

 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการ

แบบพิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตสาชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เข้ามาศึกษา และเปิดให้บุคคลภายนอกได้

เข้ามาชมเพ่ือสร้างความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับองค์กร พิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์มีการเก็บรวบรวมวัตถุที่จัดแสดงเป็นช้ินส่วนอวัยวะของร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีการกําซาบ

ด้วยสารพลาสติก และจําแนกเป็นส่วนๆ ในการจัดแสดงตามระบบภายในร่างกาย จํานวนที่วัตถุที่จัด

แสดงน้ันมีจํานวนมากท่ีเป็นวัตถุจากช้ินส่วนอวัยวะของร่างกายมนุษย์ที่กําซาบด้วยสารพลาสติกแต่

ไม่ได้จัดทําบันทึกหลักฐานทุกช้ิน เพราะไม่มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ทางด้านงานพิพิธภัณฑ์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน้ัน จะมี

เจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ดําเนินการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ แต่ของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ดําเนินการจะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์ และวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (Specimens) น้ันได้จากการบริจาคร่างกายทางกาย

แพทย์ และช้ินส่วนวัตถุ (Specimens) จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งสถานที่ต้ังอยู่คนละแห่งกับพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์ ดังน้ันวัตถุที่จัดแสดงบางช้ิน เช่น ทารกแท้ง จะต้องรอจากโรงพยาบาล ซึ่งจะ

แตกต่างกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์แห่งอ่ืนของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยที่มีโรงพยาบาล

สําหรับการเรียนการสอนซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับคณะแพทยศาสตร์    

 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (Exhibition) การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์น้ัน จะเป็น

หน้าที่ของภัณฑารักษ์ที่ต้องรู้จักวัตถุที่จัดแสดงทุกช้ินในพิพิธภัณฑ์ด้วยความเข้าใจและมีความสนใจใน

เรื่องพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่มี

ภัณฑารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ประจําพิพิธภัณฑ์เหมือนพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ดังน้ันจึงทําให้
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ไม่มีผู้ที่ดูแลเรื่องการจัดแสดงในสายปฏิบัติงาน แต่มีอาจารย์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นผู้ที่มี

ความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองกายวิภาคศาสตร์ที่เป็นผู้ดูแลในการจัดแสดง การจัดแสดงจึงไม่ได้มี

ความสะดุดตาสําหรับผู้เข้าชมไม่ใช้ความรู้ทางศิลปะเป็นองค์ประกอบการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 

แต่การให้เร่ืองราวของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์มีความเก่ียวเนื่องกันตามหลักการทางกายวิภาค

ศาสตร์ มีการจัดเรียงการจัดแสดงตามระบบ คือ มหกายวิภาคศาสตร์ คัพภะวิทยา จุลกายวิภาค

ศาสตร์ และประสาทกายวิภาคศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางขนาดเล็กที่เป็นพิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อ

เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางวิทยาศาสตร์ที่มี

ขนาดใหญ่และมีวัตถุช้ินส่วนที่จัดแสดงเป็นจํานวนมาก ซึ่งเนื้อหาการจัดแสดงของทั้งสองแห่งมีความ

ถูกต้องตามหลักการระบบกายวิภาคศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสําหรับให้นิสิต นักศึกษาแพทย์ได้เข้า

มาศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ และเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เกษม แก้วอ่ิม ของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น้ันวัตถุที่จัดแสดงภายในของพิพิธภัณฑ์ผู้ดําเนินการคือ 

อาจารย์แพทย์ ซึ่งใช้เวลาจัดทําชําแหละร่างกาย (Dissect) เป็นเวลาหลายปีโดยการชําแหละจะต้อง

ใช้ฝีมือของผู้มีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นอย่างมาก ดังน้ันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ในประเทศ

ไทยแต่ละแห่งน้ันจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านการชําแหละร่างเพียงไม่กี่คน ซึ่งพิพิธภัณฑ์มีความแตกต่างกัน

คือ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะใช้วิธีการรักษา

ด้วยเรซิ่น และอาจารย์ที่ทําวัตถุเป็นอาจารย์ทางการวิภาคศาสตร์ ไม่ได้เป็นอาจารย์แพทย์ ดังน้ันการ

ชําแหละจะทําโดยอาจารย์ที่มีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และนําวัตถุมารักษาด้วยวิธีการกําซาบด้วย

สารพลาสติกโดยวัตถุจะคงสภาพได้นาน มีความปลอดภัยต่างจากการแช่นํ้ายาดองศพ      

 การเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ถ้าการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องใช้วิทยากรบรรยาย โดยภายในไม่มีเอกสารบรรยายประกอบ ก็

จะขาดความเข้าใจในการเข้าชมว่า ช้ินส่วนที่จัดแสดงนั้นมีความสําคัญต่อระบบร่างกายและการ

ดําเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร เพราะเป็นวัตถุประสงค์ประการที่สองของพิพิธภัณฑ์คือ การให้

บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าชม โดยบุคคลภายนอกไม่ได้มีความรู้ทางกาย

วิภาคศาสตร์ หากเข้ามาชมการจัดแสดงควรมีคําอธิบาย และการใช้ภาษาที่เข้าใจต่อการทําความ

เข้าใจ เพ่ือที่จะทําให้ผู้เข้าชมอยากกลับมาชมอีก และสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ไปบอกเล่าให้ผู้ อ่ืนที่ไม่เคยได้ชมรับชมด้วย แต่พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นนิสิตแพทย์ ซึ่งการเข้าชมเป็นการเข้าชมเพ่ือ

ทบทวนการเรียนการสอน และการสอบวัดผล ดังน้ันจึงไม่ต้องมีเอกสารประกอบสําหรับนิสิตแพทย์ 

การศึกษาเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์อ่ืนในประเทศไทย พบว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาค
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ศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ โดยผู้เข้าชมจะเป็นนิสิต 

นักศึกษา ดังน้ันจึงไม่จําเป็นจะต้องทําคู่มือนําชม เพราะผู้เข้าชมมีความรู้ในเร่ืองระบบต่างๆ ภายใน

ร่างกายที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว แต่สําหรับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์บางแห่ง 

เช่น พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอนที่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกให้เข้าชม เน่ืองจากมีการจัดงาน

เพ่ือฉลองครบร้อยปีศิริราช จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์คองดอน ซึ่งมีผู้สนใจจํานวนมากเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ดังน้ัน

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์จึงเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์หลายๆ แห่งในประเทศไทย 

รวมท้ังพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเอกสารประกอบการนําชมจึงเป็นส่วนที่มี

ความจําเป็น หรือการจัดแสดงที่มีป้ายคําอธิบายรายละเอียดของวัตถุจัดแสดงเหมือนพิพิธภัณฑ์

ร่างกายมนุษย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม

แต่ไม่ได้เปิดให้บริการทุกวัน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการใช้ป้ายบรรยายวัตถุด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

สําหรับบุคคลทั่วไป  

 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี    

นครินทรวิโรฒ มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัยของช้ินส่วนที่จัดแสดงที่สามารถให้จับต้องได้ ดังน้ันผู้เข้า

ชมจะจับต้องวัตถุที่รักษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติกได้ ซึ่งจะทําให้ผู้เข้าชมมีความเพลิดเพลินกับ

การมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ และจะแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีการเดียวกัน คือ การกําซาบด้วยสารพลาสติกกับ

วัตถุที่จัดแสดง แต่ไม่สามารถจับต้องได้ ภายในพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์จะจัดวางเป็นระบบของ

ร่างกาย โดยผู้เข้าชมจะเดินทางดูตามแนวทางเดินที่จัดไว้ในพิพิธภัณฑ์ จะแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไม่ได้กําหนดทางเดินสําหรับการชม

ภายใน โดยจะเหมือนกับพิพิธภัณฑ์คองดอน ที่ไม่ได้วางทางเดินทางสําหรับผู้เข้าชม แต่จะจัดแยกเป็น

ห้องและเช่ือมต่อกัน โดยที่ผู้เข้าชมสามารถดูระบบในร่างกายได้ หรือจะเข้าชมในส่วนของการจัด

แสดงห้องโครงกระดูกก่อน 

 ด้านเทคนิคในการจัดแสดง จากบทสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์น้ันพบว่า ขาดงบประมาณ

สนับสนุนสําหรับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และขาดการสนับสนุนให้มีการดําเนินการ

พิพิธภัณฑสถานในมหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร จึงทําให้การจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ไม่สอดคล้องกับแนวทางในการจัดนิทรรศการที่มีหลักการคือ การจัดนิทรรศการช่ัวคราวหรือ

นิทรรศการพิเศษ หรือนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเป็นหลักการที่มีบทบาทต่อพิพิธภัณฑ์มากที่สุด 

เน่ืองจากผู้เช้าชมจะได้รับความรู้มากมายจากการเข้ามาศึกษาในพิพิธภัณฑ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ไม่มีการ
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โยกย้ายเปลี่ยนแปลง การจัดแสดงเหมือนเดิม และไม่มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้กับ

บุคคลภายนอก เช่น กิจกรรมวิชาการ แต่พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มีความสอดคล้องกับหลักการการจัดนิทรรศการเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

(Educational Exhibition) เน่ืองจากการนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ได้เน้นการ

วัตถุและการศึกษามากกว่าในด้านความงาม จึงไม่ได้ใช้สีสันในการจัดแสดง และพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง วัตถุที่จัดแสดงจึงเป็นวัตถุถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน และได้

เพ่ิมจํานวนของวัตถุที่จัดแสดงนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทํา เน่ืองจากจะต้องชําแหละร่าง หรือ

การใช้อวัยวะบางส่วนที่มีความสมบูรณ์และไม่เสียหายจากการชําแหละของนิสิตแพทย์ โดยอวัยวะ

บางส่วนจะไม่สามารถนํามาใช้ได้ เน่ืองจากจะต้องใช้บุคลากรที่มีฝีมือในการชําแหละและจัดทําเป็น

วัตถุตัวอย่าง (Specimens) ซึ่งอวัยวะที่ได้จากการเรียนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของนิสิตแพทย์นํามา

ทําเป็นวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จะต้องมีความสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นวิธีการและเป็นพ้ืนฐาน

สําหรับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย  

 การแบ่งส่วนงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ตามหลักการการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์ที่จะต้องวางนโยบาย และจัดสรรการงบประมาณการเงิน การดูแลกิจการพิพิธภัณฑ์ที่

จะต้องจัดต้ังคณะกรรมการพิพิธภัณฑสถาน เพ่ือทําหน้าที่ในวางนโยบายแนวทางการบริหาร

พิพิธภัณฑ์ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ โดยที่คณะกรรมการจะต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับ

ผู้บริหารแก่ผู้บริหารพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหางบประมาณ และควบคุมดูแลผลประโยชน์

ของพิพิธภัณฑ์ หลักการดังกล่าวน้ันไม่พบในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ไม่ได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ์เป็นรูปธรรมและเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้รับแต่งต้ังมอบหมายงานจากหัวหน้าภาคใน

ปฏิบัติงานในส่วนของพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดภาควิชากายวิภาค

ศาสตร์มีจํานวน 5 คน และจะต้องมีภาระงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะแพทยศาสตร์ และ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ให้ปฏิบัติหน้าที่ทางการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงในการ

ดําเนินงานพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ

เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์แห่งอ่ืน เช่น พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ซึ่งมกีาร

ดําเนินการจัดต้ังเป็นหน่วยพิพิธภัณฑ์ มีการบริหารจัดการที่เป็นส่วนงานและได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ 

 การศึกษาตามแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ตามทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์น้ัน 

พบว่าพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่มีการจัดต้ัง

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ที่จะสามารถกําหนดนโยบายเพ่ือการบริหารและนําเสนอการปรับปรุงและ
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พัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติงบประมาณมาลงทุนภายในพิพิธภัณฑ์ แต่พิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสายงานการบริหารภายในหน่วยงาน

ภาควิชาซึ่งมีขนาดเล็กมาก และเน้นการบริหารงานแบบภาควิชาที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์มากกว่า

การบริหารแบบหน่วยพิพิธภัณฑ์ที่มีอํานาจขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายการศึกษา และขาดอัตรา

บุคลากรที่จะมาร่วมจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ และจัดทําวัตถุที่ใช้จัดแสดงภายใน เพราะผู้ที่สนใจในงาน

พิพิธภัณฑ์มีจํานวนไม่มาก และยังขาดการสนับสนุนในส่วนงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจาก

หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์ 

 การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ กับการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่า วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์เพ่ือให้กับนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ได้เข้ามาศึกษาพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และ

เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาชมและศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ ดังน้ันจะสามารถวิเคราะห์

ให้ตรงกับกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาต่อชีวิตได้ว่า พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้

นอกห้องเรียนที่ให้ความรู้ในเชิงกายวิภาคศาสตร์ให้กับนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์เป็นอย่างดี เมื่อ

นิสิตเข้ามาใช้บริการชมภายในพิพิธภัณฑ์จะได้รับความรู้เพ่ิมขึ้น และสามารถนําไปประกอบการเรียน

ได้ นิสิตแพทย์สามารถเข้าทบทวนก่อนการสอบวัดผลได้ สําหรับด้านเปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปได้

เข้ามาหาความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเช้าไปปฏิสัมพันธ์เน้ือหาความรู้

ได้ แต่ต้องได้รับการปรับปรุงการจัดนิทรรศการให้มีความน่าสนใจดึงดูด และเข้าใจง่าย เช่น การใช้

ภาษา ซึ่งภาษาที่ใช้อธิบายวัตถุในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ที่ค่อนข้างจะใช้ศัพท์เฉพาะทาง 

(Technical Term) โดยถ้าเป็นนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์จะเข้าใจได้ง่ายกว่า เพราะมีพ้ืน

ฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับร่างกายมากเพียงพอ และหากต้องการให้มีผู้เข้าชมภายนอกให้มาก

ขึ้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Network) ซึ่งการจากการศึกษาข้อมูลของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เกษม แก้วอ่ิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ในต่างประเทศ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ โดยใช้เคร่ืองมือในการค้นหาข้อมูล 

(Search Engine) แต่ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒไม่พบข้อมูลทางเว็บไซต์  
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ตอนท่ี 2 การใช้แบบสอบถาม 

 ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในปี

การศึกษา 2556 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จํานวน 300 คน แต่สามารถเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามได้เพียง 199 คน เน่ืองจากวิธีการแจก

แบบสอบถาม คือ การนําแบบสอบถามวางไว้ที่ห้องสํานักงานธุรการ เน่ืองจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชม และนิสิตจะได้รับแบบสอบถาม ซึ่งจํานวนที่ได้ตอบ

แบบสอบถามคือ นิสิตที่เข้ามาใช้บริการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และบางส่วนก็ไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากผู้เข้าชม จากน้ันนําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลในแบบสอบจําแนกได้เป็น 5 ตอน 

ดังน้ี  

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

  ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเข้าชม 

  ตอนท่ี 3 รูปแบบการจัดแสดงภายใน 

  ตอนท่ี 4 การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ 

  ตอนท่ี 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์  

 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถี่ ผู้ศึกษาได้

นํามาจัดทําเป็นแผนภูมิและบรรยายข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามแบบสถิติพรรณนา จากน้ัน

จะวิเคราะห์เช่ือมโยง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษาพบข้อมูลได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 (แบบสอบถาม ประจําปีการศึกษา 2556) 

 

จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม  

รอยขีด ความถ่ี 

ชาย //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

//// //// //// // 

117 

หญิง //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

//// //// //// //// //// //// // 

82 

รวม //// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

//// //// //// //// //// //// //// //// //// //// 

199 

 

 ข้อมูลของเพศผู้ตอบแบบสอบถามของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 และช้ันปีที่ 3 โดยจําแนกเป็น

เพศชาย จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.79 และเพศหญิง จํานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41.21  

 ข้อมูลอายุของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒเป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18 - 23 ปี จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 ข้อมูลระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นกลุ่มระดับปริญญาตรี จํานวน 199 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 100  

 ข้อมูลอาชีพผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 ข้อมูลจํานวนคร้ังของผู้ เ ช้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวนคร้ังของผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีผู้ที่เข้าชม 1 คร้ัง จํานวน 72 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.18 รองลงมาคือผู้ที่เข้าชมมากกว่า 5 คร้ัง จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.09 ผู้

ที่เข้าชม 5 ครั้ง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 ผู้ที่เข้าชม 4 ครั้ง จํานวน 29 คน คิดเป็น   ร้อย
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ละ 14.57 ผู้ที่เข้าชม 3 ครั้ง จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.55 และผู้ที่เข้าชมจํานวน 2 ครั้ง จํานวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54 ตามลําดับ (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 1)  

 ด้านเหตุผลของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่าเหตุผลส่วนใหญ่ของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์คือประกอบการเรียน/เก็บข้อมูลทํา

รายงาน จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 2)  

 ด้านช่วงเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่คือ ช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 

รองลงมาคือ ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.62 ช่วงเวลา  09.00 – 

11.00 น. จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.13 ตามลําดับ (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 3) 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ 

 จากการสํารวจศึกษาพ้ืนที่การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาได้แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 4 ส่วน เพ่ือให้

สอดคล้องกับการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี  

 ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy)  

 ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology)  

 ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) 

 ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy)  

โดยแจกแจงค่าในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

 5  หมายถึง  มากที่สุด 

 4  หมายถึง  มาก 

 3  หมายถึง  ปานกลาง 

 2  หมายถึง  น้อย 

 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 ผู้ศึกษาได้ต้ังเกณฑ์ในแบบสอบถามผู้เข้าชมในตอนที่ 3 ด้านรูปแบบการจัดการ เพ่ือหา

แนวทางในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ โดยทบทวนวรรณกรรมในด้านทฤษฎีการ

พิพิธภัณฑ์ แนวทางการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่เป็นหลักการพ้ืนฐาน คือ ความสําคัญของการจัดแสดง

อยู่ที่วัตถุ การให้เรื่องราว การจัดแสดงวัตถุจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน พิพิธภัณฑ์ให้ความ

ประทับใจ ความเพลิดเพลิน ความช่ืนชม การจัดแสดงต้องถือหลักการจัดอย่างง่ายๆ และให้ความ

ปลอดภัยแก่วัตถุ ดังน้ันจึงต้ังเกณฑ์ในการใช้แบบสอบถาม ดังน้ี  
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 1. การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ    

 2. มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง    

 3. เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย    

 4. มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในส่วนที่ได้เช้าชม 

 5. นําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้    

 6. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง    

 7. วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย    

 8. ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้    

 หลังจากได้ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาได้นําข้อมูลมาแจกแจงความถ่ี

ชองผู้ตอบ จากน้ันคิดคะแนนเป็นอัตราร้อยละ และจึงนําผลมาคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังน้ันผลการวิเคราะห์

ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจะแปรผลเป็นค่าเฉลี่ย ในระบบคะแนนเต็ม 5.00 ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งช่วงอันตร

ภาคช้ันเพ่ือเปรียบเทียบกับค่าแจกแจงที่กําหนดแสดงแปรผลแล้วจึงจะนํามาวิเคราะห์สรุป ได้เกณฑ์

ดังน้ี  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.01 – 5.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 5 หมายถึง มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.01 – 4.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 4 หมายถึง มาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.01 – 3.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.01 – 2.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 2 หมายถึง น้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 จากข้อมูลแบบสอบถามผู้ศึกษาพบว่าการจัดแสดงภายในส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ 

(Gross Anatomy) ในปีการศึกษา 2556 แสดงผลได้ดังน้ี การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความ

น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.54 มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง มีค่าเฉลี่ย 2.10 เน้ือหาบนป้าย

นําเสนอเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 2.10 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของมหกายวิภาค

ศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย 3.81 ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ มีค่าเฉล่ีย 4.22 มีการ

นําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง มีค่าเฉลี่ย 1.57 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.35 

ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างได้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 4)  

 จากข้อมูลที่ได้สามารถนําแปรผลสรุปในส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) 

ได้ดังน้ี การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจอยู่ในเกณฑ์มาก มีป้ายแสดงรายละเอียดของ

วัตถุที่จัดแสดงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีคุณค่า

ทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์อยู่ในเกณฑ์มาก ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่

ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดงอยู่ใน
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เกณฑ์น้อย วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลายอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการ

จับต้องวัตถุต่างได้อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  

  ผู้ศึกษาพบว่าการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) ในปี

การศึกษา 2556 มีภาพรวมดังน้ี การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.34 มีป้าย

แสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง มีค่าเฉล่ีย 2.38 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 

2.38 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเร่ืองคัพภะวิทยา มีค่าเฉล่ีย 3.22 ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่

ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ มีค่าเฉลี่ย 3.22 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง มีค่าเฉลี่ย 

1.57 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.35 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุ

ต่างได้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 5)  

  จากข้อมูลที่ได้สามารถนําแปรผลสรุปในส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) ได้ดังน้ี การ

จัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจอยู่ในเกณฑ์มาก มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีคุณค่าทางวิชาการ

และได้รับความรู้ในเร่ืองของคัพภะวิทยาอยู่ในเกณฑ์มาก ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอด

ให้กับผู้อ่ืนได้อยู่ในเกณฑ์มาก มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดงอยู่ในเกณฑ์น้อย วัตถุที่จัด

แสดงมีความหลากหลายอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างได้อยู่

ในเกณฑ์มากที่สุด  

 ผู้ศึกษาพบว่าการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) ใน

ปีการศึกษา 2556 มีภาพรวมดังน้ี การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 2.97  มี

ป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง มีค่าเฉล่ีย 2.08 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 

2.08 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเร่ืองของจุลกายวิภาคศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 2.97 ผู้เข้าชม

นําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ มีค่าเฉล่ีย 2.97 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัด

แสดง มีค่าเฉลี่ย 1.57 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.35 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม

ในการจับต้องวัตถุต่างได้ มีค่าเฉลี่ย 3.38 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 6) 

 จากข้อมูลที่ได้สามารถนําแปรผลสรุปในสว่น C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) ได้ดังน้ี 

การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่

จัดแสดงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีคุณค่าทาง

วิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของจุลกายวิภาคศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่

ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดงอยู่ใน

เกณฑ์น้อย วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลายอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการ

จับต้องวัตถุต่างได้อยู่ในเกณฑ์มาก 
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 ผู้ศึกษาพบว่าการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) 

ในปีการศึกษา 2556 มีภาพรวมดังน้ี การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.01 มี

ป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง มีค่าเฉล่ีย 3.01 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 

3.01 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของประสาทวิทยา มีค่าเฉลี่ย 2.98 ผู้เข้าชมนํา

ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ มีค่าเฉลี่ย 2.98 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง 

มีค่าเฉลี่ย 1.57 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.35 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการ

จับต้องวัตถุต่างได้ มีค่าเฉลี่ย 3.38 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 7)  

 จากข้อมูลที่ได้สามารถนําแปรผลสรุปใน ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) ได้

ดังน้ี การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจอยู่ในเกณฑ์มาก มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่

จัดแสดงอยู่ในเกณฑ์มาก เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่ายอยู่ในเกณฑ์มาก มีคุณค่าทางวิชาการและ

ได้รับความรู้ในเรื่องของประสาทวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอด

ให้กับผู้อ่ืนได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดงอยู่ในเกณฑ์น้อย วัตถุที่

จัดแสดงมีความหลากหลายอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างได้

อยู่ในเกณฑ์มาก 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดสรรพื้นที่สําหรับนิทรรศการ 

 ในส่วนน้ีผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลในภาพรวมของพิพิธภัณฑ์ 4 ส่วน คือ ส่วน A มหกายวิภาค

ศาสตร์ (Gross Anatomy) ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ 

(Histology) ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับ

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยแจกแจงค่าในการตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

 5  หมายถึง มากที่สุด 

 4  หมายถึง มาก 

 3  หมายถึง  ปานกลาง 

 2  หมายถึง  น้อย 

 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ การจัดพิพิธภัณฑ์องค์ประกอบของการจัดแสดง และ

การจัดสรรพ้ืนที่ ซึ่งได้แยกเป็นหัวข้อในแบบสอบถามได้ดังน้ี มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอสําหรับการจัด

วางวัตถุ นิทรรศการมีตู้สําหรับเก็บวัตถุที่จัดแสดงเพียงพอ มีพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงวัตถุแบบสาม

มิติ มีการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมทางวิชาการ เช่น การค้นคว้า 

การศึกษาด้วยตนเอง พ้ืนที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง เงียบสงบ มีการแบ่งพ้ืนที่การจัด

แสดงอย่างชัดเจน และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาและห้องเรียนได้ตลอดเวลา     
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 ด้านการวิเคราะห์แปรผลผู้ศึกษาได้นําข้อมูลมาแจกแจงความถ่ีชองผู้ตอบ จากน้ันคิด

คะแนนเป็นอัตราร้อยละ และจึงนําผลมาคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังน้ันผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการเก็บข้อมูล

จะแปรผลเป็นค่าเฉลี่ย ในระบบคะแนนเต็ม 5.00 ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งช่วงอันตรภาคช้ันเพ่ือเปรียบเทียบ

กับค่าแจกแจงที่กําหนดแสดงแปรผลแล้วจึงจะนํามาวิเคราะห์สรุป โดยใช้เกณฑ์เหมือนกับการรูปแบบ

การจัดพิพิธภัณฑ์ ได้ดังน้ี  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.01 – 5.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 5 หมายถึง มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.01 – 4.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 4 หมายถึง มาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.01 – 3.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.01 – 2.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 2 หมายถึง น้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 ผู้ศึกษาพบว่ามีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอสําหรับการจัดวางวัตถุ นิทรรศการ มีค่าเฉล่ีย 

3.00 มีตู้สําหรับเก็บวัตถุที่จัดแสดงเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.09 มีพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงวัตถุแบบสาม

มิติ มีค่าเฉล่ีย 2.05 มีการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย 2.05 มีพ้ืนที่สําหรับทํา

กิจกรรมทางวิชาการ การค้นคว้า การศึกษาด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.53 พ้ืนที่โดยรวมมีความสะอาด 

ไม่มีฝุ่นละออง เงียบสงบ มีค่าเฉล่ีย 4.96 มีการแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 4.96 

เป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาและห้องเรียนได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.16 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 8)  

  จากข้อมูลที่ได้สามารถนําแปรผลสรุปในส่วนการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ ได้ดังน้ี 

มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอสําหรับการจัดวางวัตถุนิทรรศการ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีตู้สําหรับเก็บวัตถุ

ที่จัดแสดงเพียงพอ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงวัตถุแบบสามมิติ อยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง มีการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรม

ทางวิชาการ เช่น การค้นคว้า การศึกษาด้วยตนเอง อยู่ในเกณฑ์มาก พ้ืนที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มี

ฝุ่นละออง เงียบสงบ มีค่าเฉล่ีย 4.96อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด มีการแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงอย่างชัดเจน 

อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาและห้องเรียนได้ตลอดเวลา อยู่ใน

เกณฑ์มาก 

 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์  

 ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลในด้านการพิพิธภัณฑ์ โดยได้เก็บข้อมูลและศึกษาในภาพรวมของ

พิพิธภัณฑ์ 4 ส่วน คือ ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) ส่วน B คัพภะวิทยา 

(Embryology) ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) 

เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการจัดการแนวทางปรับปรุงการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยแจกแจงค่าในการ

ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ดังน้ี 
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 5 หมายถึง  มากที่สุด 

 4 หมายถึง  มาก 

 3 หมายถึง  ปานกลาง 

 2 หมายถึง  น้อย 

 1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 การกําหนดเกณฑ์ในการเก็บข้อมูลในแบบสอบถามโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ 

ด้านแนวทางการแสดงในพิพิธภัณฑ์และการจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้เกณฑ์ดังน้ี มีเจ้าหน้าที่นําชมและ

บรรยาย มีเอกสารประกอบการเข้าชมท่ีน่าสนใจ มีวัตถุจัดแสดง นิทรรศการที่หลากหลายน่าสนใจ

 มีป้ายแสดงบนวัตถุและนิทรรศการ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีความสะดวกใน

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ มีป้าย

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ และมีเอกสาร

สําหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติม 

 ด้านการวิเคราะห์แปรผลผู้ศึกษาได้นําข้อมูลมาแจกแจงความถ่ีชองผู้ตอบ จากน้ันคิด

คะแนนเป็นอัตราร้อยละ และจึงนําผลมาคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังน้ันผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการเก็บข้อมูล

จะแปรผลเป็นค่าเฉลี่ย ในระบบคะแนนเต็ม 5.00 ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งช่วงอันตรภาคช้ันเพ่ือเปรียบเทียบ

กับค่าแจกแจงที่กําหนดแสดงแปรผลแล้วจึงจะนํามาวิเคราะห์สรุป โดยใช้เกณฑ์เหมือนกับการรูปแบบ

การจัดพิพิธภัณฑ์และการจัดสรรพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์ ได้ดังน้ี  

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.01 – 5.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 5 หมายถึง มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.01 – 4.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 4 หมายถึง มาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.01 – 3.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.01 – 2.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 2 หมายถึง น้อย 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.00 เท่ากับ ผู้ที่ตอบ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

 ผู้ศึกษาพบว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ มีดังน้ี มีเจ้าหน้าที่นําชมและบรรยาย มีค่าเฉล่ีย 1.55 มีเอกสารประกอบการเข้าชม

ที่น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 1.37 มีวัตถุจัดแสดง นิทรรศการที่หลากหลายน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 2.30 มีป้าย

แสดงบนวัตถุและนิทรรศการ มีค่าเฉลี่ย 1.79 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.91        มี

ความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 1.13 มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ 

อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ มีค่าเฉลี่ย 4.95 มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก มีค่าเฉลี่ย 1.94 มีการจัด

นิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 1.10 และมีเอกสารสําหรับการค้นคว้า
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เพ่ิมเติม มีค่าเฉล่ีย 1.10 โดยภาพรวมในส่วนสําหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 

1.24 (ดูภาคผนวก ค แผนภูมิที่ 9)  

 จากข้อมูลที่ได้สามารถนําแปรผลสรุปในส่วนการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดังน้ี มีเจ้าหน้าที่นําชมและบรรยาย อยู่ในเกณฑ์

น้อย มีเอกสารประกอบการเข้าชมท่ีน่าสนใจ อยู่ในเกณฑ์น้อย มีวัตถุจัดแสดงนิทรรศการท่ี

หลากหลายน่าสนใจ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีป้ายแสดงบนวัตถุและนิทรรศการ อยู่ในเกณฑ์น้อย มี

ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด มีความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อยู่ใน

เกณฑ์น้อย มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด มี

ป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก อยู่ในเกณฑ์น้อย มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริม

วิชาการ อยู่ในเกณฑ์น้อย และมีเอกสารสําหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติม อยู่ในเกณฑ์น้อย โดยภาพรวมใน

ส่วนสําหรับการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์น้อย 

 

3. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี การวิเคราะห์ข้อมูลของ

ผู้ตอบสอบถามท้ังหมด 199 คน เน่ืองจากจํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 

และช้ันปีที่ 3 ที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ในปีการศึกษา 2556 จากจํานวนนิสิตทั้งหมดคือ 300 คน แต่นิสิตแพทย์ไม่ได้เข้ามาชม

พิพิธภัณฑ์ทุกคนและการขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าชมทุกครั้ง และการเก็บ

ข้อมูลแบบสอบถามได้นําแบบสอบถามวางไว้ที่ห้องสํานักงานธุรการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพ่ือให้

ผู้เข้าชมตอบแบบสอบถาม แต่ได้รับความร่วมมือเพียงบางส่วนเท่าน้ันดังน้ันข้อมูลที่นํามาอภิปรายจะ

เป็นข้อมูลจํานวน 199 คน ผู้ศึกษาพบว่าข้อมูลที่ได้ดังน้ี  

 ข้อมูลของเพศของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งจํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.79 

และเป็นเพศหญิง 82 8คน คิดเป็นร้อยละ 41.21 โดยมีอายุอยู่ในกลุ่มระหว่าง 18 - 23 ปี จํานวน 

199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับการศึกษาเป็นกลุ่มระดับปริญญาตรี จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อย

ละ 100 และอาชีพผู้เข้าชมประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 

100 พฤติกรรมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ ส่วนใหญ่มีผู้ที่เข้าชม 1 ครั้ง จํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.18 เหตุผลส่วนใหญ่ของการเข้า

ชมพิพิธภัณฑ์คือประกอบการเรียน/เก็บข้อมูลทํารายงาน จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ
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ช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คือ ช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. จํานวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.25  

 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี    

นครินทรวิโรฒ ในส่วนของส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) ปีการศึกษา 2556 ได้ดังน้ี  

 

ตารางที่ 2  ข้อมูลวิเคราะห์การจัดแสดงภายในส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy)  

  

 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี    

นครินทรวิโรฒ ในส่วนของส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) ปีการศึกษา 2556 ได้ดังน้ี  

ตารางที่ 3  ข้อมูลการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

1. การจัดแสดงนั้นผู้เข้าชมสามารถมีส่วนรว่มในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้ 4.60 

2. วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย 4.35 

3. ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ 4.22 

4. มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรือ่งมหกายวิภาคศาสตร์ 3.81 

5. การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ 3.54 

6. มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง 2.10 

7. เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย 2.10 

8. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กบัการจัดแสดง 1.57 

 หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้ 4.60 

2. วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย 4.35 

3. การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ 3.34 

4. มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องคัพภะวิทยา 3.22 

5. ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ 3.22 

6. มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง 2.38 

7. เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย 2.38 

8. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง 1.57 
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 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย        ศรี

นครินทรวิโรฒ ในส่วนของส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) ปีการศึกษา 2556 ได้ดังน้ี  

ตารางที่ 4  ข้อมูลการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) 

 

 รูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี    

นครินทรวิโรฒ ในส่วนของส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) ปีการศึกษา 2556 ได้ดังน้ี 

ตารางที่ 5  ข้อมูลการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) 

 

 หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้ 3.38 

2. วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย 4.35 

3. การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ 3.01 

4. มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องประสาทวิทยา 2.98 

5. ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ 2.98 

6. มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง 3.01 

7. เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย 3.01 

8. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง 1.57 

 

  

  

 หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้ 3.38 

2. วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย 4.35 

3. การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ 2.97 

4. มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของจุลกายวิภาคศาสตร์ 2.97 

5. ผู้เข้าชมนําความรู้ใหม่ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ 2.97 

6. มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง 2.08 

7. เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย 2.08 

8. มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง 1.57 
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 ผู้ศึกษานําเสนอข้อมูลจากข้อมูลผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3 – 5 พบว่ารูปแบบการ

จัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ทั้ง 4 ส่วนประกอบด้วย ส่วนมหกายวิภาคศาสตร์ ส่วนคัพภะ

วิทยา ส่วนจุลกายวิภาคศาสตร์ และส่วนประสาทวิทยา ผู้ศึกษาพบว่า ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการจับ

ต้องวัตถุที่จัดแสดงในทุกส่วนของพิพิธภัณฑ์ได้ เน่ืองจากวัตถุที่จัดแสดงมีความปลอดภัย วัตถุภายในท่ี

จัดแสดงมีความหลากหลายและจัดเรียงลําดับตามระบบของกายวิภาคศาสตร์ ด้านเน้ือหาวิชาการผู้

เข้าชมได้รับคุณค่าทางวิชาการและความรู้ในเรื่องที่จัดแสดงทั้ง 4 ส่วน และสามารถนําความรู้ที่ได้ไป

ถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ และด้านป้ายแสดงรายละเอียดและเน้ือหาบนป้ายพบว่า มีการนําเสนอที่เข้าใจ

ง่ายสําหรับผู้เข้าชมท่ีเป็นนิสิตแพทย์ เพราะมีความเข้าใจ และมีพ้ืนฐานความรู้ในระบบอวัยวะภายใน

ร่างกายมนุษย์ แต่พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไม่ได้นําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง 

 ด้านการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปีการศึกษา 2556 สามารถ

สรุปได้ดังน้ี 

 

ตารางที่ 6  ข้อมูลการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

1. พ้ืนที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง เงียบสงบ 4.96 

2. มีการแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงอย่างชัดเจน 4.96 

3. มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมทางวิชาการ เช่น การค้นคว้า การศึกษาด้วย

ตนเอง 

3.53 

4. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาและห้องเรียนได้ตลอดเวลา 3.16 

5. มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอสําหรับการจัดวางวัตถุ นิทรรศการ 3.00 

6. มีตู้สําหรับเก็บวัตถุที่จัดแสดงเพียงพอ 2.09 

7. มีพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงวัตถุแบบสามมิติ 2.05 

8. มีการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ 2.05 
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 ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย              

ศรีนครินทรวิโรฒ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

ตารางที่ 7  ข้อมูลการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

1. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ 4.95 

2. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 4.91 

3. นิทรรศการที่หลากหลายน่าสนใจ 2.30 

4. มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 1.94 

5. มีป้ายแสดงบนวัตถุและนิทรรศการ 1.79 

6. มีเจ้าหน้าที่นําชมและบรรยาย 1.55 

7. มีเอกสารประกอบการเข้าชมท่ีน่าสนใจ 1.37 

8. มีความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 1.13 

9. มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 1.10 

10. มีเอกสารสําหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติม 1.10 

 

 ผู้ศึกษานําเสนอด้านการจัดสรรพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ้ืนที่ของพิพิธภัณฑ์มีความสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง มีความเงียบสงบ 

และในพิพิธภัณฑ์ได้มีการแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงอย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรม

ทางวิชาการ ด้านการค้นคว้าเพ่ิมเต่ิมและการศึกษาด้วยตนเอง ในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์น้ันมี

พ้ืนที่เพียงพอสําหรับการจัดวางวัตถุ นิทรรศการ และสําหรับการจัดแสดงวัตถุแบบสามมิติ แต่ยังต้อง

เพ่ิมเติมตู้สําหรับเก็บวัตถุที่จัดแสดง และต้องเพ่ิมการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งให้

สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางวิทยาศาสตร์ที่จัดแสดงบาง

แห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์คองดอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้นํามาศึกษาน้ัน

มีการจัดรูปแบบการนําเสนอให้ผู้เข้าชมได้เดินชมตามแนวทางที่ได้กําหนดไว้ โดยยึดเน้ือหาเป็นระบบ

ทางกายวิภาคศาสตร์  



91 
 

 ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ มีดังน้ี พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้ที่เข้าชม

ได้แก่ ที่จอดรถ อินเตอร์เน็ตไร้สาย และพิพิธภัณฑ์มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ซึ่งจะเก็บรักษา

วัตถุภายในได้อย่างปลอดภัย พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ไม่ได้มีการนิทรรศการที่หลากหลายหรือนิทรรศการหมุนเวียน เน่ืองจากเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาด

เล็กและเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นนิสิตแพทย์ซึ่ง

ต้องการเข้ามาชมเพ่ือประกอบการศึกษา และการทบทวนก่อนการสอบ  

 ดังน้ันหากต้องการดึงดูดผู้เข้าชมภายนอกให้มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ความน่าสนใจให้มากข้ึน 

จะต้องมีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก และหากต้องการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์มี

ความหลากหลายควรมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ แต่พิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้ันมีวัตถุที่จัดแสดงที่มีการจัดแสดงใน

ลักษณะการจัดแสดงถาวร จะต้องมีห้องเพ่ือจัดทําช้ินส่วนวัตถุจากการชําแหละร่าง และวัตถุบางชนิด

จะต้องได้รับจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งถือเป็นปัญหาของพิพิธภัณฑ์และคณะแพทยศาสตร์ในด้านของการจัดการ 

เน่ืองจากมีการบริหารจัดการเป็น 2 วิทยาเขต ซึ่งจะแตกต่างกับโรงเรียนแพทย์อ่ืนๆ ที่จะมี

โรงพยาบาลหลักสําหรับการเรียนการสอนอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์ 

 ด้านบุคลากรพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์จะต้องเพ่ิมเติมคือ เจ้าหน้าที่

นําชมและบรรยาย สิ่งที่เพ่ิมเติมป้ายแสดงบนวัตถุและนิทรรศการ และเอกสารประกอบการเข้าชม

เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าชมได้รับทราบ เพราะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม ซึ่งเจ้าหน้าที่

ของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์จะต้องมีความรู้ในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์จะมีบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดทําวัตถุที่จัดแสดง ซึ่งจะต้องใช้ความรู้และความอดทนในการ

ชําแหละช้ินส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ดังน้ันจะต้องมีบุคลากรที่สนับสนุนการดําเนินการด้านการ

จัดการวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับหน้าที่ในการดูแล

พิพิธภัณฑ์สามารถกําหนดการจัดการด้านเวลาให้เข้าชมเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าชม

พิพิธภัณฑ์ มีเวลาเปิด-ปิดที่ชัดเจน และมีเอกสารสําหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติมให้แก่นิสิตหรือผู้สนใจ  

 จากการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าชมซึ่งเป็นนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 199 คน ซึ่งจะ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงก่อนสอบระบบน้ันๆ เช่น รายวิชา พพ 302 ระบบกล้ามเนื้อ นิสิตแพทย์ช้ันปี

ที่ 3 ก็เข้ามาดูวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ในส่วนของระบบกล้ามเน้ือ ช่วงแขน ขา เป็นต้น โดยอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จะไม่ได้บังคับให้นิสิตแพทย์เข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์ แต่จะเป็นการหาความรู้

ด้วยตนเองของนิสิตแพทย์ เพราะการเรียนการสอนสําหรับคณะแพทยศาสตร์จัดเป็นระบบ และการ
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เรียนการสอนจะประกอบด้วย การบรรยาย (Lecture) ปฏิบัติการในห้องทดลอง (Lab) การ Talk 

Lab Conference และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based Learning: PBL) ซึ่งนิสิต

จะเรียนแบบกลุ่ม โดยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของนิสิตแพทย์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดย

จะยกตัวอย่างกรณีศึกษา การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสภาวะการ

เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมาใช้ในการเรียนการสอน  

 ความแตกต่างของการเรียนการสอนระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะทันต

แพทยศาสตร์น้ัน คือ คณะแพทยศาสตร์จะเรียนรู้ระบบการทํางานภายในร่างกายมนุษย์ทั้งร่างกายทุก

ระบบเช่น ระบบเส้นประสาท ระบบโครงสร้างกระดูกของมนุษย์ ระบบเส้นเลือดในร่างกายมนุษย์ 

ระบบสืบพันธ์ุ ระบบกล้ามเน้ือ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น แต่คณะทันตแพทยศาสตร์จะเรียนรู้

เฉพาะระบบใบหน้า และระบบลําตัว ไม่ต้องเรียนระบบกล้ามเน้ือแขนและขา ซึ่งการเรียนการสอน

ของทั้งสองคณะจะแตกต่างกัน แต่จะมีการบูรณาการสําหรับภาควิชาทางพรีคลินิกของคณะ

แพทยศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 ดังน้ันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สําหรับนิสิตแพทย์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะจุดเด่นของวัตถุที่จัดแสดง คือ สามารถจับต้องได้ 

นิสิตแพทย์จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน สามารถเช่ือมโยงกับความรู้ในการเรียนภาคบรรยาย และ

เรียนแบบภาคปฏิบัติคือการชําแหละร่างอาจารย์ใหญ่  ซึ่งการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนของ

คณะแพทยศาสตร์จะไม่เหมือนกับนิสิตสาขาอ่ืนๆ คือ การเปิดก่อนคณะอ่ืนและปิดภาคเรียนหลังคณะ

อ่ืนๆ การสอบวัดความรู้ต่างๆ จะสอบหลังจากเรียนจบระบบในช่วงเวลาน้ันๆ และพบว่าจากการ

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับพิพิธภัณฑ์มีความต้องการจะให้ภายใน

พิพิธภัณฑ์พัฒนาเหมือนพิพิธภัณฑ์ภายในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ คือ สามารถโต้ตอบได้ มีระบบการกดปุ่ม 

การระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถนํามาใช้เช่ือมโยงกับวัตถุที่จัดแสดง  

 สรุปการอภิปรายผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ที่เป็น

พิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังคือ การให้นิสิตได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

นอกเวลาเพ่ือค้นคว้าเพ่ิมเติม และเพ่ือเปิดให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจเข้ามาชมและเรียนรู้เกี่ยวกับกาย

วิภาคศาสตร์ โดยสถานที่ภายในที่จัดแสดงวัตถุที่น้ันส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนจากอวัยวะในร่างกายมนุษย์

ที่ใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีการกําซาบด้วยสารพลาสติก (Plastination) ซึ่งทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ได้เรียนรู้วิธีการทําการกําซาบด้วยสารพลาสติกกับอวัยวะของมนุษย์ หรือร่างอาจารย์ใหญ่จาก

ประเทศเยอรมนี และนํามาสูตรการทํานํ้ามาปรับปรุงเพ่ือลดต้นทุนในการทําวัตถุที่จะจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้และมีความปลอดภัยสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาภายในพิพิธภัณฑ์ 
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และมีหุ่นจําลองทางการแพทย์ (Model) จัดแสดงประกอบ พร้อมมีแผนผังระบบการทํางานของ

อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร (Digestive System) แต่สิ่งที่ขาดสําหรับการจัด

แสดงคือ คําอธิบายรายละเอียดของช้ินส่วนที่จัดแสดง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพราะภาษาที่ใช้

อธิบายน้ัน ส่วนใหญ่เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสําหรับบุคคลที่มีภูมิความรู้ด้านกายวิภาค

ศาสตร์ (Background Knowledge) อยู่แล้ว เช่น นิสิตแพทย์ ซึ่งจะทําให้ไม่ตอบวัตถุประสงค์ที่

ต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามาชม  

 สิ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ พิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีเน้นการ

ให้ข้อมูลด้านวิชาการ และสามารถเข้ามาศึกษานอกเวลาได้ ไม่ได้มีการจัดแสดงแบบเพลิดเพลินตาม

แนวทางการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนจากอาจารย์ใหญ่ 

ซึ่งมีข้อจํากัดหลายอย่าง แต่จะมุ่งเน้นให้การศึกษามากกว่า หากต้องการปรับปรุงการจัดการ

พิพิธภัณฑ์ให้มีความสวยงามและเพลินเพลิดก็จะใช้งบประมาณในการจัดการเป็นจํานวนมาก และ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งข้อมูลน้ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

โดยที่ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําโครงการและเขียนแผนการปรับปรุงเพ่ือเสนอ

กับทางคณะแพทยศาสตร์ แต่ไม่ได้รับการพิจารณางบประมาณ เน่ืองจากผู้บริหารพิจารณาเห็นว่า 

การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องของการจัดการงานศิลปวัฒนธรรม และไม่มีงบประมาณสนับสนุนในส่วน

น้ีเหมือนการทําวิจัยที่ทําให้สัตว์ทดลอง โดยนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์

แบบสอบถาม เพ่ือที่จะหาแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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บทที่ 6 

 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒในคร้ังน้ี ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาประวัติและการ

ดําเนินการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เพ่ือศึกษาปัญหาของการจัดการและจัดทําแนวทางในการ

ปรับปรุงการจัดการของพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ซึ่งผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษาพิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัย โดยศึกษารูปแบบการจัดการแสดง

ภายในพิพิธภัณฑ์ การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ การจัดการพิพิธภัณฑ์ และผลการศึกษาที่ได้

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปผล ได้ดังต่อไปนี้  

 การศึกษาในคร้ังน้ีได้มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดคําถามสําหรับการสัมภาษณ์

บุคคลที่เก่ียวข้อง แบบสอบถาม และการศึกษารูปแบบการจัดการ โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ จํานวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ 

จํานวน 1 คน ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์แพทย์แต่เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสาขากายวิภาคศาสตร์ 

และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จํานวน 4 คน โดยแต่ละคนมีหน้าที่

แตกต่างกัน คือ นักวิทยาศาสตร์ของภาควิชาฯ จะมีหน้าที่และภาระงานสนับสนุนด้านการเรียนการ

สอนของภาควิชา การเตรียมอุปกรณ์สําหรับการเรียนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานวิชาชีพ

จะมีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารการเรียนการสอน การอํานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนิสิต

แพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยที่มาติดต่อราชการกับภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์ และมีหน้าที่ดูแลเปิดปิดห้องพิพิธภัณฑ์ ส่วนเจ้าหน้าที่ผ่าศพจะมีหน้าที่ดูแลบ่อดองของ

อาจารย์ใหญ่ และดําเนินการด้านการรับร่างผู้บริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์เม่ือผู้บริจาค

ร่างกายเสียชีวิตแล้ว และช่วยจัดเตรียมงานด้านการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ และ

ช่วยเหลืออาจารย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ในด้านการจัดทําวัตถุจัดแสดง และจัดทําตู้เก็บวัตถุจัดแสดงภายใน

ห้องพิพิธภัณฑ์ 
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 กลุ่มประชากรที่ใช้สําหรับแบบสอบถาม คือ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ จํานวน 300 

ชุด เพราะมีนิสิตแพทย์ของทั้ง 2 ช้ันปี คือ นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 และนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 3 ปีละ 150 คน 

รวมเป็น 300 คน ที่เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม

คือได้นําแบบสอบถามไว้ที่ห้องสํานักงานธุรการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เมื่อนิสิตแพทย์จะเข้ามา

ชมพิพิธภัณฑ์จะต้องมาแจ้งที่ห้องสํานักงานก่อน จากน้ันจะได้รับแบบสอบถามสําหรับการเก็บข้อมูล 

ซึ่งมีผู้ให้ความร่วมมือจํานวนทั้งสิ้น 199 คน ดังน้ันข้อมูลที่นํามาใช้ศึกษาและวิเคราะห์จะมีจํานวน 

199 คนจากจํานวนทั้งหมด 300 คน โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจะใช้หลักเกณฑ์ตามแนวคิด

ทฤษฎีในการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือนํามาศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีการพิพิธภัณฑ์ แนวทางการจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานวิจัยที่เก่ียวข้องกรณีศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดวางวัตถุที่จัดแสดงที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าชม

สามารถจับต้องวัตถุได้ วัตถุที่จัดแสดงมีคุณค่าทางวิชาการโดยสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดกับผู้อ่ืน

ได้ วิธีการทําตัวอย่างวัตถุที่ใช้จัดแสดงเป็นวิธีการท่ีปลอดภัย คือ วิธีกําซาบด้วยสารพลาสติก 

(Plastination) ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถทําได้โดยไม่ต้องจัดซื้อวัตถุช้ินส่วนจาก

ต่างประเทศ เน่ืองจากวิธีการน้ีมีต้นทุนทางราคาค่อนข้างสูง ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ แต่ภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถปรับปรุงสูตรให้ได้

ใกล้เคียงกับต่างประเทศ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนในการดําเนินการ และทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มี

การรับบริจาคร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ จึงทําให้มีตัวอย่าง (Specimens) ที่สามารถ

นํามาใช้เป็นวัตถุจัดแสดงและเพ่ือประกอบการเรียนการสอนได้ แต่วัตถุบางชนิด เช่น ทารกที่เกิดจาก

การแท้งจากครรภ์มารดานั้น จะต้องได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งพ้ืนที่ต้ังอยู่ต่าง

วิทยาเขต โดยห่างกันกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ ซึ่งต้ังอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ซึ่งถือเป็นปัญหาหน่ึงในการเก็บวัตถุที่นํามาใช้ในการจัดแสดง แต่ภายในภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์ก็มีพ้ืนที่ซึ่งเป็นห้องสําหรับเก็บวัตถุช้ินส่วนต่างๆ ที่ได้ดําเนินการชําแหละแล้ว (Store) 

คือ ห้องปฏิบัติการกําซาบด้วยสารพลาสติก จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ยัง

พบว่า พ้ืนที่บริเวณพิพิธภัณฑ์มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชม
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พิพิธภัณฑ์สําหรับนิสิตแพทย์ และบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ และบริเวณพื้นที่

กว้างขวางสามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการได้ พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์เปิดให้นิสิตแพทย์และนิสิต

ทันตแพทย์เข้าชมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ เพราะนิสิตแพทย์จะเข้ามาศึกษาทบทวนการ

เรียน และก่อนการสอบในแต่ละรายวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชามหกายวิภาคศาสตร์อยู่เสมอ 

 นอกจากน้ันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ยังพบว่า  การบริหารงานทางพิพิธภัณฑ์ คือ ภาควิชาได้มอบหมายให้มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่

ดําเนินการด้านพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ แต่ไม่มีการต้ังเป็นคณะกรรมการอย่างเป็นทางการหรือ

เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันผลิตแพทย์อ่ืนๆ ที่มีพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เพ่ือ

เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีหน่วยพิพิธภัณฑ์ที่มี

หน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ ด้านการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน การปรับปรุงและ

พัฒนาพิพิธภัณฑ์อยู่เสมอ ซึ่งการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลน้ัน พบว่า พิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขาดเจ้าหน้าที่หรือภัณฑารักษ์ที่มีความรู้

ด้านกายวิภาคศาสตร์และเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ เน่ืองจากผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เป็นอาจารย์

ประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะต้องดําเนินการในการเตรียมวัตถุที่จัดแสดง โดยการชําแหละและ

การรักษาด้วยวิธีกําซาบด้วยสารพลาสติกน้ันจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร ซึ่ง

ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพียง 1 ท่านที่เป็นอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์ และ

อาจารย์แพทย์ 1 ท่านที่เป็นผู้ช่วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

ต้องมีภาระงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืนๆ ของภาควิชา จึงทําให้พิพิธภัณฑ์กายวิภาค

ศาสตร์มีการดําเนินการด้วยบุคคลเพียง 2-3 เท่าน้ัน แต่เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นพิพิธภัณฑสถานภายในมหาวิทยาลัย และเป็น

พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทางการแพทย์ที่มีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์อ่ืนๆ 

ที่เปิดดําเนินการมานานกว่า ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ เพราะมีวัตถุช้ินส่วนที่จัดแสดงที่ได้จากการ

ชําแหละจํานวนมาก ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มี

การรับบริจาคผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาทางการแพทย์ โดยนิสิตจะมีร่างอาจารย์ใหญ่สําหรับไว้

ศึกษาในช่ัวโมงที่มีการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ในแต่ละปี ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

เรียนการสอน ดังน้ันพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จึงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสําหรับนิสิตแพทย์ได้ เพ่ือไว้สําหรับทบทวนการเรียนการสอน  
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 บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ถ้ามาเป็นรายบุคคลน้ัน จะพบว่า ผู้เข้าชมจะ

เดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ได้ แต่จะไม่เข้าใจในเน้ือหาในการจัดแสดง เน่ืองจากเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะ

ทาง และมีป้ายบอกที่ใช้ภาษาเป็นศัพท์เฉพาะทาง (Technical Terms) ซึ่งทําให้เข้าใจยาก ดังน้ันจาก

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์พบว่า พิพิธภัณฑ์ควรมีป้ายหรือเอกสารประกอบการนําชมโดยใช้ภาษาที่

เข้าใจง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในได้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีผู้เข้าชมเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมเป็น

จํานวนมาก โดยป้ายจะมีทั้งหมด 3 ภาษาเพ่ือรองรับให้กับชาวต่างชาติ สําหรับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าชมเป็นหมู่คณะจะจัดให้มี

วิทยากรบรรยายภายในพิพิธภัณฑ์ โดยมีเง่ือนไขในการเข้าชม คือ จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า หรือทํา

หนังสือจากหน่วยงานที่ขอเข้าชม พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ไม่มีเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์เมื่อ

เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์แห่งอ่ืน ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ที่จะสามารถ

เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักให้บุคคลภายนอกทราบ สําหรับบุคคลภายนอกที่เข้าชมส่วนใหญ่จะทราบด้วย

วิธีการบอกต่อ หรือได้มารับการอบรมในโครงการบริการวิชาการของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ หรือ

เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่าย

มัธยม ที่จะทราบว่าในมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และจากการเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์บุคคล พบว่าความต้องการในส่วนของการจัดแสดงภายในน้ันต้องการการนําเสนอแบบใช้

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การกดปุ่มเพ่ือให้มีการบรรยายถึงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง 

เพ่ือตอบสนองให้บุคคลภายนอกได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบกายวิภาคศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของ

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คือให้บริการบุคคลทั่วไปมาเข้าชม และต้องการตู้สําหรับการเก็บวัตถุการ

จัดแสดงมีไม่เพียงพอต่อการเก็บวัตถุเน่ืองจากมีวัตถุจํานวนมากท่ียังไม่ได้นํามาจัดแสดง เน่ืองจาก

จะต้องจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ แต่ไม่มีงบประมาณจากคณะแพทยศาสตร์มารองรับในส่วนพิพิธภัณฑ์  

 สรุปผลการวิเคราะห์และอภิปรายได้ว่า พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ศึกษาได้ทราบถึงประวัติและจุดประสงค์ในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์กาย

วิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้พบปัญหาของการดําเนินงาน 

คือ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีหน่วยพิพิธภัณฑ์ หรือคณะกรรมการดําเนินการพิพิธภัณฑ์เพ่ือ

จัดต้ังงบประมาณ งบลงทุนในการดําเนินงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่พบจากการศึกษา และจากข้อมูลการ

วิเคราะห์ที่ได้น้ันสามารถเสนอแนวทางในการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้คือพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ การจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
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ด้านพิพิธภัณฑ์ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนารูปแบบของการจัดแสดงที่มีอยู่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

โดยขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ จัดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เบ้ืองต้นให้สามารถ

ถ่ายทอดหรือบรรยายการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ได้ เช่น นักวิทยาศาสตร์ หรือ

พนักงานประจําภาควิชาฯ เพ่ือให้สามารถอธิบายและให้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์แก่บุคคลภายที่

เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ได้ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามา

ศึกษาเรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องพบว่า 

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องมีการพัฒนา

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์การจัดแสดงภายใน ซึ่งขาดงบประมาณสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 

และจากมหาวิทยาลัยในด้านการลงทุนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 

   

2. ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย        ศรี

นครินทรวิโรฒ ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์จากคณะ

แพทยศาสตร์ และจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ 

เพ่ือให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ กําหนดนโยบายสําหรับการบริหาร และจัดต้ังงบประมาณ

ในการบํารุงรักษา ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์  

 2. ด้านการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ควรมีจัดทําป้ายคําอธิบายช้ินส่วนที่จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์ และควรมีการจัดทําทะเบียนวัตถุในพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ เน่ืองจากวัตถุที่จัดแสดงมี

จํานวนมาก และใช้ประกอบการเรียนการสอน ควรจะมีการจัดทําสมุดคู่มือการยืม-คืนวัตถุที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์ 

 3. ด้านการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายน้ัน ควรจะมีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ เว็บไซต์ หรือการทําจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนต่างๆ 

เพ่ือเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียนมาชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งการจัดทําเอกสารประกอบการเข้าชม

ภายในพิพิธภัณฑ์ เน้ือหาควรจะสื่อให้เข้าใจง่าย เพราะผู้เข้าชมไม่ได้มีความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ 

หากได้รับเอกสารท่ีมีประโยชน์ เข้าใจง่าย ก็สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้ 

 4. ด้านการบริหารบุคลากร ควรมีการสรรหาตําแหน่งเจ้าหน้าที่เพ่ือประจําพิพิธภัณฑ์น้ัน 

อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่การศึกษา โดยในเบ้ืองต้นควรจะให้พิพิธภัณฑ์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
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คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือจะจัดได้จัดสรรภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ควรจะปฏิบัติงานอยู่ที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

 5. ด้านความร่วมมือ ควรมีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่าย

ในด้านของศิลปวัฒนธรรม โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาพัฒนาพิพิธภัณฑ์

กายวิภาคศาสตร์ และอธิบายช้ีให้เห็นถึงความสําคัญของการจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานในมหาวิทยาลัย 

ควรจะกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจสําหรับผู้บริหารโดยใส่เป็นแผนยุทธศาสตร์สําหรับการจัด

การศึกษา หรือการบริการวิชาการ 
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แบบสอบถามหมายเลข............. 
แบบสอบถามความคิดเหน็แนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพธิภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม        
1.1 เพศ   ชาย   หญิง      
1.2 อายุ  ………………………..       
1.3 ระดับการศึกษา ………………………….        
1.4 อาชีพ ………………………………..  
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการเขา้ชม        
2.1 จํานวนคร้ังที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  1 ครั้ง       
  2 ครั้ง       
  3 ครั้ง       
  4 ครั้ง       
  5 ครั้ง       
  มากกว่า 5 ครั้ง       
2.2 เหตุผลของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ประกอบการเรียน       
  มาเที่ยว       
  มีความสนใจ       
  เก็บข้อมูลทํารายงาน       
  อ่ืนๆ (กรุณาระบุ).......................................................................... 
2.3 ช่วงเวลาในการเข้าชม        
  08.00 – 10.00 น.       
  10.00 – 12.00 น.       
  12.00 – 14.00 น.       
  14.00 – 16.00 น.       
  16.00 – 18.00 น.       
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แบบสอบถามความคิดเหน็แนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพธิภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
ตอนท่ี 3 รูปแบบการจัดการภายในพิพิธภัณฑ์  
 เกณฑ์การให้คะแนน       
 5 หมายถึง  มากที่สุด        
 4 หมายถึง  มาก       
 3 หมายถึง  ปานกลาง        
 2 หมายถึง  น้อย       
 1 หมายถึง  น้อยที่สุด  

 3.1 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy) 

ลําดับ หัวข้อ/ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

1 การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ           

2 มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง           

3 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย           

4 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของ 
มหกายวิภาคศาสตร์ 

          

5 นําความรู้ใหมท่ี่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้           

6 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง           

7 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย           

8 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้           

 

3.2 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology) 

ลําดับ หัวข้อ/ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

1 การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ           

2 มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง           

3 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย           

4 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของ 
คัพภะวิทยา 

          

5 นําความรู้ใหมท่ี่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้           

6 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง           
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7 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย           

8 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้           

3.3 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) 

ลําดับ หัวข้อ/ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

1 การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ           

2 มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง           

3 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย           

4 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของ 
จุลกายวิภาคศาสตร์ 

          

5 นําความรู้ใหมท่ี่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้           

6 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง           

7 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย           

8 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้           

  

3.4 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) 

ลําดับ หัวข้อ/ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

1 การจัดวางของวัตถุที่จัดแสดงมีความน่าสนใจ           

2 มีป้ายแสดงรายละเอียดของวัตถุที่จัดแสดง           

3 เน้ือหาบนป้ายนําเสนอเข้าใจง่าย           

4 มีคุณค่าทางวิชาการและได้รับความรู้ในเรื่องของ 
ประสาทวิทยา 

          

5 นําความรู้ใหมท่ี่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้           

6 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดแสดง           

7 วัตถุที่จัดแสดงมีความหลากหลาย           

8 ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมในการจับต้องวัตถุต่างๆ ได้           
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แบบสอบถามความคิดเหน็แนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพธิภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
ตอนท่ี 4 การจัดสรรพื้นทีส่าํหรับนิทรรศการ       
 เกณฑ์การให้คะแนน  
 5 หมายถึง  มากที่สุด      
 4 หมายถึง  มาก      
 3 หมายถึง  ปานกลาง      
 2 หมายถึง  น้อย       
 1 หมายถึง  น้อยที่สุด  
  

4.การจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ 

ลําดับ หัวข้อ/ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

1 มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอสําหรับการจัดวางวัตถุ นิทรรศการ           

2 มีตู้สําหรับเก็บวัตถุที่จัดแสดงเพียงพอ           

3 มีพ้ืนที่สําหรับการจัดแสดงวัตถุแบบสามมติิ           

4 มีการจัดแนวทางเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์           

5 มีพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมทางวิชาการ เช่น การค้นคว้า 
การศึกษาด้วยตนเอง 

          

6 พ้ืนที่โดยรวมมีความสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง เงียบสงบ            

7 มีการแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงอย่างชัดเจน           

8 เป็นแหล่งเรียนรู้นอกเวลาและห้องเรียนได้ตลอดเวลา           
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แบบสอบถามความคิดเหน็แนวทางในการปรับปรุงการจัดการพิพธิภัณฑ์กายวิภาคศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
ตอนท่ี 5 การจัดการพิพธิภัณฑ์       
 5 หมายถึง  มากที่สุด     
 4 หมายถึง  มาก    
 3 หมายถึง  ปานกลาง     
 2 หมายถึง  น้อย    
 1 หมายถึง  น้อยที่สุด  
       

5. การจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์  
     

ลําดับ หัวข้อ/ระดับคะแนน 5 4 3 2 1 

1 มีเจ้าหน้าที่นําชมและบรรยาย           

2 มีเอกสารประกอบการเข้าชมที่น่าสนใจ           

3 มีวัตถุจัดแสดง นิทรรศการทีห่ลากหลายน่าสนใจ           

4 มีป้ายแสดงบนวัตถุและนิทรรศการ           

5 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี           

6 มีความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์           

7 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ อินเตอร์เนทไร้
สาย ฯลฯ 

          

8 มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีรู่้จัก           

9 
มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนและกิจกรรมส่งเสริม
วิชาการ 

          

10 มีเอกสารสําหรับการค้นคว้าเพ่ิมเติม           
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

พินัยกรรมบรจิาครา่งกาย 

  



พินัยกรรมใบบริจาคร่างกาย  

   (ส่วนนี้ส่งคืนภาควิชาภายวิภาคศาสตร์พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ 

ควรเขียนด้วยลายมือจริงทั้ง 2 แผ่น)     

 

เลขท่ี............./................      เขียนท่ี .......................................................... 

(ชื่อ-สกุล กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง) 

       วันท่ี.............เดือน................................พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ................ปี สัญชาติ....................ศาสนา................... 

ลักษณะรูปร่าง..............................................สถานท่ีเกิด.......................................วันเดือนปี ท่ีเกิด............................................ 

ส่วนสูง............................................น้ําหนัก.............................ตาํหนิ...................................โรคประจําตัว.................................. 

แพทย์ประจําตัว.................................................................ทนายประจําตัว................................................................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี............................หมู่ท่ี............ซอย/ตรอก...............................................ถนน............................................... 

ตําบล..........................................อําเภอ........................................จงัหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์....................... 

โทรศัพท์บ้าน......................................................อาชีพ....................................................... 

สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................................................................ 

โทรศัพท์ทีทํางาน............................................... 

สถานภาพ (      ) โสด     (      ) สมรส     (      ) หย่าร้าง     (      ) หม้าย 

ชื่อคู่สมรส...................................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ..........................ศาสนา.................... 

ขอทําหนังสือพินัยกรรมฉบับน้ีไว้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรเพ่ือ

แสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจและอุทิศร่างกายของข้าพเจ้าเม่ือถึงแก่กรรมแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

และทันตแพทยศาสตร์เพ่ือเป็นวิทยาทาน  

 ข้าพเจ้าได้มอบให้ (ชื่อ).........................................................................................................เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น

..................................เป็นผู้ท่ีจะแจ้งการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า แก่เจ้าหน้าท่ีภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หนังสือพินัยกรรมฉบับนี้ ทําขึ้นขณะท่ีข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือ

แสดงว่าข้าพเจ้าเต็มใจ และยินดีอุทิศร่างกายของข้าพเจ้าตามความประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

  

 
 



วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเม่ือเสียชีวิตแล้ว 

1. ข้าพเจ้าต้องการให้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

  ฉีดยาดองศพให้ข้าพเจ้าเพ่ือการเป็นครูใหญ ่ 

  ทําเป็นโครงกระดูกไว้สําหรับการศึกษา  

  ตามความประสงค์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

2. เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาและชําแหละจนเสร็จสิ้นแล้วต้องการ 

  ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทําบุญฌาปนกิจให ้

  ต้องการให้ญาติรับศพคืน 

3. ในกรณีที่คณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ และสาธารณสุขใน

ประเทศไทยขาดแคลนครูใหญ่ในสถาบันดังกล่าว โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นผู้ประสานงานหลังจากได้เรียนเสร็จสิ้นการศึกษาแล้ว 

  ยินดี 

  ไม่ยินดี 

4. ในกรณีที่ต้องการให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทําบุญฌาปนกิจให้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะแจ้งให้ทางญาติ

ไปร่วมทําบุญ ท่านต้องการให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แจ้งไปที่ 

นาย, นาง, นางสาว...................................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่..............ซอย/ตรอก.....................................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์................ 

โทรศัพท์...................................................... 

5. ในกรณีที่เสียชีวิตแล้ว ญาติไม่ยอมมอบศพให้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ท่านยังคงยืนยันจะให้ภาควิชากาย

วิภาคศาสตร์ไปรับศพอยู่หรือไม่ 

  ยืนยันให้ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ไปรับศพให้ได้ 

  ยินยอมให้ญาติเก็บศพไว้ 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

   หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 260 1532, 02 260 2234-5 ต่อ 402  



ใบรบัศพบรจิาคร่างกาย 

 

ช่ือผู้เสียชีวิตที่อุทิศร่างกาย (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................................... 

ช่ือญาติหรือผู้แจ้งการเสียชีวิต (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. 

 

สาเหตุการเสียชีวิต ..................................................................................................................................................... 

ความต้องการเมื่อเรียนเสร็จสิน้แล้ว 

  ต้องการรับศพกลับไปทําบุญฌาปนกิจเอง 

  ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทําบุญฌาปนกิจให ้

 

 เมื่อสิ้นปีการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จะทําบุญฌาปนกิจศพให้ และจะแจ้งให้ญาติไปร่วมทําบุญ

ด้วย โดยใหภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แจ้งไปที่ 

นาย,นาง,นางสาว ................................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ...................หมู่ที่ ................... ซอย/ตรอก...................................ถนน................................. 

ตําบล/แขวง ................................................... อําเภอ/เขต ........................................................ 

จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................... 

 

ช่ือเจ้าหน้าที่ไปรับศพ ................................................................................................................................................ 

รับศพวันที่ .................................................................... 

พยานในการรับมอบศพ (ญาติ) .................................................................................................................. 

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โทร. 02 260 2234 – 5 ต่อ 4502 โทรสาร 02 260 1532  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แผนภูมิที ่1  แสดงจํานวนคร้ังของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ)  

36.18

7.54 9.55 14.57 15.08 17.09
0.00

10.00
20.00
30.00
40.00

1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง มากกว่า 5 
ครั้ง

จํานวนครั้งทีเ่ข้าชมพพิิธภัณฑ์ (ร้อยละ)

 
 
แผนภูมิที ่2  แสดงเหตุผลของการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ) 

0.00

100.00

0.00 0.00
0.00

20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00

เหตุผลของการเข้าชมพพิิธภัณฑ์ ร้อยละ

  
 
แผนภูมิที ่3  แสดงช่วงเวลาในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (ร้อยละ) 

26.13 24.62

49.25

0.00

20.00

40.00

60.00

09.00 - 11.00 11.00 - 13.00 13.00 - 15.00

ช่วงเวลาในการเขา้ชมพิพธิภัณฑ์ ร้อยละ
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แผนภูมิที ่4  แสดงค่าเฉลี่ยของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross 
 Anatomy 
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2.10 2.10
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4.22

1.57

4.35
4.60

0
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ค่าเฉลี่ยของการจัดแสดงภายในพพิิธภัณฑ์ 
ส่วน A มหกายวิภาคศาสตร ์(Gross Anatomy)
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แผนภูมิที ่5 แสดงค่าเฉลี่ยของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน B คัพภะวิทยา 
 (Embryology) 
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1.57
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0
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ค่าเฉลี่ยของการจัดแสดงภายในพพิิธภัณฑ์ 
ส่วน B คัพภะวิทยา (Embryology)
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แผนภูมิที ่6  แสดงค่าเฉลี่ยการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology) 

2.97

2.08 2.08

2.97 2.97

1.57

4.35

3.38
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ค่าเฉลี่ยการจัดแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 
ส่วน C จุลกายวิภาคศาสตร์ (Histology)
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แผนภูมิที ่7 แสดงค่าเฉลี่ยการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy) 
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ค่าเฉลี่ยการจัดแสดงภายในพิพิธภณัฑ์ 
ส่วน D ประสาทวิทยา (Neuroanatomy)
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แผนภูมิที ่8  แสดงค่าเฉลี่ยการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ  

3.00
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ค่าเฉลี่ยการจัดสรรพ้ืนที่สําหรับนิทรรศการ

 
 
แผนภูมิที ่9  แสดงค่าเฉลี่ยการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 
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ค่าเฉลี่ยของการจัดการพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวนาฏยา มหิงษ์ 

ที่อยู่   บ้านเลขท่ี 31 หมู่ 11 ถนนรามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  

   กรุงเทพมหานคร 10510 

ที่ทํางาน   สํานักวิรัชกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

   ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ 

สื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 พ.ศ. 2552 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน  

 พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จํากัด  

 พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม

   สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) 
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