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บทนํา 
 พิพิธภัณฑ : แหลงการเรียนรูสําหรับเยาวชน (Museums : Resource Center for Youth Socialization) เปนสถานที่ที่
จัดต้ังขึ้นสําหรับแสดงงานประดิษฐกรรม ศิลปวัตถุ รวมถึงสิ่งที่เปนธรรมชาติรอบๆตัวมนุษยทุกชนิด   ซึ่งสรางขึ้นดวยสมอง
และฝมือของมนุษยอันพอกพูนดวยสติปญญาที่สั่งสมกันมาหลายยุคหลายสมัย  จึงเปนคลังและที่เก็บรักษาทรัพยสินทาง
ปญญา (Intellectual Property)  ของมนุษยชาติไวในที่แหงเดียวกัน  นับไดวา งานประดิษฐกรรม ศิลปวัตถุ และวัตถุทาง
ธรรมชาติ ที่นํามารวบรวมไวน้ีเปนแหลงยอนรอยใหเห็นถึงวัฒนธรรมและวิวัฒนาการระดับตางๆในสังคมของมนุษยแตละ
ชาติ  ในการอํานวยประโยชนตอการศึกษา คนควา วิจัย และหลอหลอมกลอมเกลาเยาวชน  รวมท้ังเปนหลักฐานอางอิงความรู
ในศาสตรและศิลปะวิทยาการสาขาตางๆต้ังแตความรูขั้นตํ่าจนถึงขั้นสูงสุด   

 
ความเปนมาโดยสังเขปของพิพิธภัณฑสําหรับเยาวชน 
 คนทั่วไปมองพิพิธภัณฑในอดีตวาเปนเพียงตึกเกาๆ
โทรมๆ ลาสมัย  และเปนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรของชาติ  รวมถึงชาติพันธุของมนุษยใน
โลก  สัตว  พืช และของหายาก ของแปลกที่นาสนใจจาก
ธรรมชาติ หรือจากการประดิษฐของมนุษย ไวเพ่ือเปน
มรดก  โบราณวัตถุเหลาน้ีจึงดูเสมือนวาเปนปาชาวัตถุที่
ปราศจากคุณคา และใชประโยชนไมไดแลว  ซึ่งความคิด
เชนน้ีทําใหมองไมเห็นถึงคุณคาทางดานวัฒนธรรมและ
วิวัฒนาการทางสังคมของมนุษยชาติในอดีต    
  ตอมาจึงมีผูคิดแกไขปรับปรุงและพัฒนาการจัด
พิพิธภัณฑขึ้นใหมที่มุงไปสูความทันสมัย ความมีชีวิตชีวา 
และทําใหเกิดพลังในการศึกษาคนควา วิจัย  โดยการจัด
พิพิธภัณฑใหเปนแหลงสําหรับการเรียนรู  และแหลง
ปฏิบัติการทดลองเชนเดียวกับการเรียนรูภายในวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย  รวมถึงการจัดพิพิธภัณฑในเมืองใหญๆ 

ซึ่งมักเปนความรวมมือกับหองสมุดประชาชน  โดยถือเปน
สวนหน่ึงของการใหสาระ  และความบันเทิงในดานความรู
แกประชาชนเปนสําคัญ  (Oehser. 1904 : 67) 
  ประเทศที่เปนปกแผนมั่นคงและมีความเจริญรุงเรือง
มายาวนาน  จะมีสถาบันซึ่งมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
เก็บรวบรวม  สงวนรักษา และแสดงถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากภูมิปญญาของบรรพชนในชาติไวในแหลงเดียวกัน ซึ่งมี
ช่ือเรียกวา พิพิธภัณฑ (Museum)  
  การจัดพิพิธภัณฑโดยทั่วไปในแตละประเภทน้ัน  มัก
มีวัตถุประสงคเพียงอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ  หรืออาจ
มีวัตถุประสงคหลายประการก็ได  เมื่อเริ่มแรกที่มีการจัด
พิพิธภัณฑขึ้นน้ัน จะมีการจัดในรูปแบบพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตร  โดยจัดแสดงเก่ียวกับการกําเนิดเผาพันธุ
ของมนุษย เปนสําคัญ  ตอมามีการจัดพิพิธภัณฑแยก
ออกเปนสาขาใหญๆ เชน ศิลปะ วิทยาศาสตร มานุษยวิทยา  
ประวัติศาสตรและโบราณคดี  เปนตน 



 

  

  หลังสงครามโลก  ครั้งที่ 2  มีนักปราชญราช
บัณฑิต ศึกษาคนควา วิจัย วิทยาการในสาขาตางๆเพ่ิมขึ้น
มากมาย  ทําใหวิทยาการในแตละสาขาแตกแขนงแยกยอย
ลงจนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ตามลําดับ   กอปรกับวิทยาการใหมๆเหลาน้ันเปนสิ่งที่อยู
ใกลชิดตัวผูคน  รวมท้ังเปนสิ่งที่นารูและนาสนใจ ไมวาจะ
เปนวิทยาศาสตร สัตวศาสตร  สวนสัตว  สถานแสดงสัตว
นํ้า  สวนพฤกษศาสตร  ปาสงวน ของเลนสําหรับเด็ก 
เครื่องจักรกล  รวมถึงศิลปกรรมรวมสมัย ฯลฯ จึงทําใหเกิด
พิพิธภัณฑประเภทตางๆ  และพิพิธภัณฑสําหรับเยาวชนก็
เปนสวนหน่ึงในจํานวนเหลาน้ัน 
  ปจจุบัน ประเทศตางๆ นิยมจัดพิพิธภัณฑเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูใหแกเยาวชน และยังใชเปนแหลงกลอม
เกลาและปลูกจิตสํานึกในวัฒนธรรมของมนุษยแกเยาวชน
มากขึ้น โดยมุงเนนจัดเรื่องที่เยาวชนสนใจใครรู ไดแก
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พิพิธภัณฑของเลน
พิพิธภัณฑศิลปะ  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ
สัตวนํ้า พิพิธภัณฑประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑพ้ืนบาน
ฯลฯ พิพิธภัณฑดังกลาวจัดขึ้น โดยมุงหวังใหเปนสถานที่
ใหความรูแกเยาวชนเขาไปศึกษาหาความรู ความเพลิด-
เพลิน  ไมวาจะเปนของเลนที่กระตุนภูมิปญญา  เรื่องนารู
เก่ียวกับสิ่งใกลตัว อาทิ สัตวตางๆ มีนก แมลง  พืช ดอกไม  
ธรรมชาติ  ปาไม  ของใชประจําวัน สิ่งประดิษฐใหมๆ  
และประวัติความเปนมาของมนุษย ฯลฯ ทุกอยางจัดไวเพ่ือ
การเรียนรูทั้งสิ้น  ทั้งใหเด็กและเยาวชนผูสนใจสามารถเขา
ไปเลือกศึกษาไดตามความพอใจ และมีอิสระ จนเกิด
ความชอบเพราะสนุกสนานมากกวาการเรียนในหองเรียน
และยังเปนการเรียนดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง  เชน
เมื่อตองการดูนก ก็ใหกดปุมไฟฟาที่หมายเลขของนกแตละ
ชนิดที่สนใจ  ซึ่งแสดงไวในตูที่เปนปา  นกตัวน้ันก็จะสง
เสียงรองและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมาเอง  ประกอบ
กับคําบรรยายอยางละเอียดเก่ียวกับนกตัวน้ันวาช่ืออะไร  มี
ความเปนอยูอยางไร ออกไขและกอกําเนิดขึ้นมาไดอยางไร
กินอะไรเปนอาหาร เปนตน  นอกจากน้ีธรรมชาติรอบๆ 

ตัวนกซึ่งจัดไวเปนปาเขาตามธรรมชาติก็จะปรากฏแสงสี
ตางๆ เรืองๆออกมา และปรับเปล่ียนหมุนเวียนไปดูคลาย
กับธรรมชาติจริงๆ  วิธีการจัดเชนน้ีทําใหเด็กและเยาวชนที่
เขาไปศึกษาคนควาเกิดความรูสึกสนุกและสนใจเปนอยาง
มาก  เทากับเปนการฝกทักษะเบื้องตนในสิ่งที่ เด็กและ
เยาวชนสนใจ ใครรู ใครเห็น  จึงกอใหเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองที่มีคุณคาและยั่งยืน 
  เปาหมายหลักของการจัดพิพิธภัณฑดังกลาว 
นับเปนการตอบสนองความสนใจใหแก เยาวชนและ
เยาวชน ในแงความอยากรูอยากเห็นถึงคุณประโยชนตอ
การศึกษาคนควาบนรากฐานแหงความเปนจริง  นอกจากน้ี
ยังกอใหเกิดประสบการณที่ประทับใจ  สนุกสนาน  และ
เกิดความคิดสรางสรรค  มีอารมณสุนทรี  มีจินตนาการ 
และเพลิดเพลินเจริญใจในรูปแบบของศิลปะ เทากับเปน
การอบรมบมนิสัยใหเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม
รูตัว  การจัดพิพิธภัณฑเชนน้ีนับวาเปนกลวิธีหน่ึงในการ
กลอมเกลาเยาวชนของชาติใหมีจิตใจดีงาม มีความยับยั้งช่ัง
ใจ ไมหลงมัวเมากับเกมที่มีความรุนแรงที่พบไดดาษด่ืนใน
คอมพิวเตอรตามรานคาทั่วไป  และยังทําใหเยาวชนมี
โอกาสหางไกลจากอบายมุขอื่นๆไดอีก  เชน ยาเสพติด 
และการพนัน  เปนตน  
  ในยุคโลกาภิวัตนน้ี  เริ่มมีการใชพิพิธภัณฑ  เปน
แหลงทองเที่ยวที่มุงเนนการใหความรูแกเยาวชนไดเรียน
และเลนไปในตัว  จึงมีการจัดพิพิธภัณฑแยกแขนงยอย
เฉพาะ เจาะจงลงไปมากขึ้น  เพ่ือประโยชนตอการศึกษา
คนควาและความเพลิดเพลินตามเปาหมายท่ีมุงหวัง คือ การ
สรางพลโลกใหเปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน สมดังคําสอนของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา  ใหทุกคนมีสติอยูตลอดเวลา  
ไมประมาท  และการใชพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูและ
กลอมเกลาเยาวชนน้ัน ยังสอดคลองกับ ภาษิต คําพังเพย 
สํานวนไทย ที่วา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” อีกดวย
(ราชบัณฑิตยสถาน.  2543 : 66) 
 
 



 

  

คุณคาของพิพธิภัณฑ 
  พิพิธภัณฑ เปนสถาบันเดียวที่สามารถบงบอกได
วา มวลมนุษยชาติ และสิ่งที่ปรากฏอยูในโลกน้ี  ไมวาจะ
เปนความรู ความคิด ความเปนอยู รวมถึงสิ่งประดิษฐจาก
มนุษย มีวิวัฒนาการมาไดอยางไร  พิพิธภัณฑเทาน้ันที่
สามารถเปนกระจกสองสะทอนยอนอดีตเปนพันๆ ปให
ทราบไดอยางไมมีขอจํากัด  ดังน้ัน จึงสรุปไดวา พิพิธภัณฑ
น้ัน มีคุณคา และมีความสําคัญ ดังตอไปน้ี 
    1 .  เ ป นสถ าบั นท า งก า รศึ กษ าที่ ยิ่ ง ใหญ ด า น
วิทยาศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่มีความสําคัญที่สุดอยาง
หน่ึงในโลกปจจุบัน 
    2. เปนสถาบันที่สรางและสั่งสมศิลปวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติทุกชาติในโลก 
    3 .  เ ป นสถาบันที่ สื บทอด ภูมิปญญาของมวล
มนุษยชาติในโลก 
    4. เปนเบาหลอมชีวิตและวิถีคิดของพลโลก ในแง
ความเปนอยูและการดํารงชีวิตที่ยั่งยืน 
    5. เปนสถาบันทางการศึกษาที่แสดงเอกลักษณและ
ศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยชาติ  ในดานความรู ความ
ภาคภูมิใจ ฯลฯ 
    6. เปนสถานท่ีและเปนแหลงรวมสื่อสารสนเทศ
ประเภทตางๆ ไวเพ่ือการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนา
ความยั่งยืนของมนุษยทุกชาติทุกภาษา 
    7. เปนสถาบันบันเทิงในดานความรูของประชาชน
ทุกเพศทุกวัย และเปนแหลงทองเท่ียวที่มีสีสันในโลก
ปจจุบัน 
    8. เปนสถาบันประชาสัมพันธที่เชิดหนาชูตาของทุก
ชาติทุกภาษา 
 

การประยุกตความรูความเขาใจในพิพิธภัณฑเพื่อ
การศึกษา 
 ในดานการศึกษาน้ัน  ยอมเปนที่ประจักษชัดวา  ทั้งใน
ซีกโลกตะวันตกและตะวันออก ตางมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุง พัฒนา และปฏิรูปกันมาอยางตอเน่ืองและยาว 

นาน  หลักสําคัญของการเปล่ียนแปลงและพัฒนาน้ันมักมี
รากฐานมาจากความเช่ือตามแนวคิดทางดานจิตวิทยาของ
กลุมตางๆ  ซึ่งไดทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย  จนได
ขอสรุปวา  พฤติกรรมการเรียนรูของเยาวชนน้ัน  เกิดจาก
ปจจัยหลายประการ  ไมวาจะเปนการอบรมเล้ียงดู  สังคม
สิ่งแวดลอม  ประสบการณ ฯลฯ จัดเปนกระบวนการ 
พัฒนาสติปญญาของเยาวชนภายใตบริบททางการศึกษา
ทั้งสิ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริบทของจิตวิทยาการรูคิดน้ัน
นักการศึกษาไดนํามาปรับปรุงหลักสูตร  การเรียนการสอน
รวมถึงการฝกอบรม  เพ่ือสงเสริมและสรางกระบวนการ
คิดที่ ถูกตอง   ให เยาวชนของชาติ   ใหมีโลกทัศนที่
กวางขวาง มีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม จะได
อยู รวมกันในสังคมนานาชาติอยางสันติสุข  (จรรจา  
สุวรรณทัต.  2551 : 30) 
  ดัง น้ัน  ในการใหการศึกษาแก เยาวชนตาม
กระบวนการเรียนการสอนสมัยใหมยุคโลกาภิวัตน  ผูมี
บทบาทสําคัญในการที่จะใหความรูแกเยาวชนน้ัน  จะตอง
มาจากบุคคลหลายฝาย หลายอาชีพ  และตองเริ่มตนขึ้นที่
บานกอนเปนอันดับแรก โดยมีบิดามารดา  แลวขยายวง
ออกไปสูโรงเรียน คือ ครู  จากน้ันจึงขยายกวางขวางออก
ไปสูผูรูอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการใหการศึกษา ไดแก พระ  
นักบวชบรรณารักษ  ภัณฑารักษ  ผูนําชุมชน  รวมถึงนัก
การศึกษาในสถาบันตางๆ ฯลฯ  บุคคลทั้งหมดที่กลาวมา
น้ันตองเปนผูจัดเน้ือหาสาระตามหลักสูตร  จัดแหลงการ
เรียนรูในรูปแบบตางๆที่เหมาะสม  คิดหาวิธีใหเยาวชน
ศึกษาและสืบเสาะหาความรูไดทั้งในหองเรียน และตาม
แหลงเรียนรูอื่นๆ ทั้งใกลและไกลตัว  โดยเฉพาะการเรียนรู
ที่ควบคูไปกับการเลนดวยแลวเยาวชน  มักช่ืนชอบกันมาก  
และความรูความคิดที่ไดจากการเรียนดวยวิธีน้ีก็จะฝงใจกับ
ตัวเด็กไปตลอดชีวิต  แหลงเรียนรูที่จัดไวสมบูรณแบบ
สําหรับเยาชนสามารถเขาไปศึกษา คนควาหาความรูได
ตามอัธยาศัย  ตามความตองการ และความสนใจ  ซึ่งจะให
ทั้งความรูและความเพลิดเพลินเจริญใจควบคูกันไป  แหลง



 

  

สารสนเทศที่วาน้ีก็คือ  พิพิธภัณฑ : แหลงการเรียนรู
สําหรับเยาวชน น่ันเอง 
 ปจจุบันประเทศที่เจริญแลวตางก็ใช พิพิธภัณฑ: แหลง 
เรียนรูสําหรับเยาวชน เปนเครื่องมือสําคัญในการชักจูง
เยาวชนในชาติใหเขาไปศึกษาคนควาหาความรู  และ
พักผอนหยอนใจตามอัธยาศัย  ตามความสนใจ และความ
ตองการท่ีจะแสวงหาความรูในสาขาวิชาที่สนใจ เพ่ือกลอม
เกลาเยาวชนใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการดํารงชีวิตรวมกันอยางเปนสุข 
 

พิพิธภัณฑท่ีเยาวชนควรรูจัก 

 พิพิธภัณฑที่เปนแหลงสารสนเทศที่นาสนใจ  สําหรับ
เด็กและเยาชนในประเทศไทย  ทั้งของรัฐบาลและเอกชน  
มีอยูหลายแหง  ที่ควรรูจักบางแหง  ดังน้ี 
 1. พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร (National Science  
Museum)  สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม   ต้ังอยูที่เทคโนธานี ตําบลคลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  มีเน้ือที่ จัดแสดงมีประมาณ 
10,000 ตารางเมตร  ลักษณะของอาคารออกแบบและ
กอสรางเปนรูปทรงเลขาคณิตสี่เหล่ียมลูกบาศก 3 ลูก  แต
ละลูกมีขนาด 20 x 20 x 20 เมตร จํานวน 6 ช้ัน ภายใน
อาคารมีการนํา เสนอสาระนารู เริ่มจากการคนพบทฤษฎี 
หลักการ และการประดิษฐในอดีต  ความกาวหนาถึง
ปจจุบัน และแนว โนมสูอนาคต  นิทรรศการและช้ินงานที่
จัดแสดงเสนอในรูปแบบที่ใหผูชมสามารถเรียนรู และทํา
ความเขาใจดวยการสัมผัส   ทดลอง  รวมแสดง   และ
โตตอบกับช้ินงานตางๆดวยตนเอง   
 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  มีวัตถุประสงคดังน้ี 
    1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชนบท 
    2) เพ่ือกระตุนและสงเสริมสังคมไทยใหสนใจและ
เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรที่มีตอการพัฒนาประเทศ 

และปลูกฝงใหเยาวชนมีทัศนคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
    3) เพ่ือเปนสถานที่ใหความรูและความเพลิดเพลิน
ของครอบครัว รวมท้ังเปนแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ 
 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร มีบทบาทและหนาที่สําคัญ
ดังตอไปน้ี 
    1 ) เปนแหล งการ เ รี ยนรู ตลอด ชี วิต  (Life-long 
Learning) 
    2) เปนแหลงสาระบันเทิง (Edutainment) 
    3) เปนแหลงพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) 
    4) เปนแหลงทองเที่ยวอยางมีสาระ (Edu-tourism 
Attraction)   (พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร.  2552 : 1) 
 
 2. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยาม
บรมราชกุมารี  (Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Natural History Museum)   
 ต้ั งขึ้ นโดยภาค วิชา ชีว วิทยา  คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จั งหวัดสงขลา  เปน
หนวยงานอิสระที่ มี ฐานะเ ทียบเท า กับคณะภายใน
มหาวิทยาลัย  จัดเปนแหลงเรียนรูและวิจัยดานธรรมชาติ
ศึกษาแกชุมชนในทองถ่ินภาคใต และเปนแหลงสําหรับ
ศึกษาอางอิง และวิจัยดานธรรมชาติของนักวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ  มีการเก็บตัวอยาง พืชในประเทศ
ไทยไวจํานวนมาก  ประมาณ 30,000 ตัวอยาง โดยเฉพาะ
พืชที่พบในคาบสมุทรไทยประมาณ 20,000 ตัวอยาง
นอกจากนี้ก็มีตัวอยางสัตวสําหรับอางอิงทั้งหมดประมาณ
3,000 ชนิด  สวนใหญเปนสัตวตระกูลผีเสื้อและปลา
นอกจากนั้นก็มีตัวอยางกลุมสิ่งมีชีวิตจําพวกคางคาว และ
แพลงตอนอีกจํานวนมาก นอกจากพืชและสัตวแลว ยังมี
การนําเสนอความมหัศจรรยแหงธรรมชาติ  ความหลาก 
หลายของสิ่งมีชีวิต  รวมท้ังระบบนิเวศธรรมชาติ ดวย ดังน้ี 
    1) มหัศจรรยแหงธรรมชาติ (Amazing Nature)  จัด 
เปนนิทรรศการช่ัวคราว  มีการปรับเปลี่ยนใหสาธารณชน



 

  

ไดรับความรูหลากหลายและทันสมัย ไดแก ระบบสุริย
จักรวาลการเกิดโลก  กําเนิดประเทศไทย  ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร ภูมิอากาศ ฯลฯ โดยนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ
กลไกภายในสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ  รูปแบบของเครื่องเลน และหุน จําลอง พรอมคํา
บรรยายวิวัฒนาการบรรพบุรุษของมนุษยจากอดีตถึง
ปจจุบัน 
    2) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) จัด
แสดงเก่ียวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  ทั้งในรูป
โปสเตอร  หุนจําลองปลาทะเลชนิดตางๆ ซึ่งหลอจากไฟ
เบอรกลาส   ฐานขอมูลพรรณไมทั้ งหมดที่ มีอยู ใน
พิพิธภัณฑพืช  รวมทั้งภาพประกอบลงในรูปแผนซีดี 
จํานวนทั้งสิ้น 100 แผน และตัวอยางสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ เชน 
แมลงต างๆปะการั ง  ผี เสื้ อ   เปนตน   นอกจากน้ี ก็มี
สัตวเล้ือยคลาน  รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกหลายชนิด 
    3) ระบบนิเวศนธรรมชาติ (Ecosystem)  จัดเปน
นิทรรศการมุงใหผูชมเขาใจถึงความสัมพันธและการอยู
รวมกันของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศ  ทั้งบนบกและใน
นํ้า โดยนําเสนอเปนแบบจําลองระบบนิเวศตางๆ ไดแก 
ระบบนิเวศปาชายเลน  หาดหิน  และหาดทราย บริเวณฝง
ชายทะเล  ใหสัมผัสไดถึงแบบจําลองระบบนิเวศปาใน
ประเทศไทยแบบตางๆ เพ่ือนําไปสูความเขาใจในการ
อนุรักษสิ่ งมี ชี วิต  และแหลงที่ อยูอาศัยควบคู กันไป
(พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราช
กุมารี.  2552 : 1-2) 
 
 3 .  พิ พิธภัณฑ เด็กก รุง เทพมหานคร  (Children’s 
Discovery Museum)   
 เปนพิพิธภัณฑเด็กแหงแรกของประเทศไทย  และใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  จัดต้ังข้ึนตามพระราชปรารภของ
สมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถท่ีทรง
ปรารถนา  โดยจัดพ้ืนที่สวนหน่ึงของสวนสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต์ิ บนเน้ือที่ 5 ไร  ไดเริ่มกอสรางเมื่อตนป 2543 
และสรางเสร็จสมบูรณในกลางป 2544  พิพิธภัณฑเด็ก

กรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยอาคารแสดงนิทรรศการ 3 
หลัง พรอมหองประชุม  และพ้ืนที่บริการสวนตางๆใน
อาคาร  รวมพ้ืนที่กวา 7,000 ตารางเมตร และพ้ืนที่ลาน
กวางนอกอาคาร ซึ่งจัดเปนสวนกิจกรรมการเรียนรู และ
นันทนาการ มีพ้ืนที่กวา 3,000 ตารางเมตร 
 
 พิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร  จัดเปนแบบอยางของ
การใหบริการการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน ที่มีชีวิตชีวา  
มีการพัฒนาองคความรูที่ทันสมัย และการใหบริการที่มี
คุณภาพ เช่ือมประสานกับการเรียนรูในโรงเรียน ศูนย
เยาวชน และชุมชนตางๆ  จึงเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย
ของเยาวชนท่ีสมบูรณแบบแหงหน่ึง  โดยยึดหลักเอา
เยาวชนเปนศูนยกลางการเรียนรูผานกิจกรรม เนนการได
ลงมือสัมผัส  จับทําดวยตนเอง  จึงเปนการใหความรูและ
ความเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน  จนเยาวชนเกิดความสุขที่
ไดตอบสนองความสงสัย ใครรู ที่มีอยูแลวในตัวเยาวชน
ไทยทุกคน ใหงอกงามเสมอภาค  ดวยการสรางสรรค
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่มีความสุข  ดวยกระบวน 
การอันหลากหลายวิธี  โดยเฉพาะการลงมือทําดวยตนเอง  
ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการสรางเยาวชนไทยรุนใหม  ที่รักการ
เรียนรู  ดวยความมุมานะ เห็นคุณคาในตนเอง และมีความ
เอื้อ-อาทร ตอผูอื่น  ขณะน้ีพิพิธภัณฑเด็กกรุงเทพมหานคร
อยูระหวางการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหมๆใหเด็กและ
เยาวชนไดเพ่ิมความสนใจมากยิ่งขึ้น (พิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานคร.  2552.  : 1-2) 
 การใหการศึกษาเพ่ือการเรียนรูแกเยาวชนที่กลาวมาน้ัน
เยาวชนจะไดรูและสัมผัสดวยตนเองวา  สรรพสิ่งในโลก
ธรรมชาติรอบๆ  ตัว  และโลกแหงวัฒนธรรมมีความ
แตกตาง หลากหลาย  โดยมนุษยทุกคนตองเรียนรู  ที่จะอยู
กับความแตกตาง  หลากหลายไดอยางสันติวิธี  เพราะวา
สรรพสิ่งเหลาน้ันจะเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  องคความรูใน
แตละดาน ไมไดเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางโดดเด่ียว แตมี
ความสัมพันธกัน เปนเหตุ เปนปจจัยของกันและกัน และ



 

  

พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  ทําใหสรรพสิ่งสามารถดํารงอยู
รวมกันไดอยางกลมกลืน 
 
 4. พิพิธภัณฑลานของเลนเกริกยุนพันธุ (Million Toy 
Museum by Krirk Yoonpan)  
 เปนพิพิธภัณฑของเอกชน  ต้ังอยูที่ตําบลทาวาสุกรี  
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปน
อาคาร  2 ช้ัน   ในแตละช้ันของอาคารมีการจัดแสดง
ศิลปวัตถุตางประเภทกัน ดังน้ี 
  ชั้นลาง  จัดแสดงนิทรรศการงานสะสมเก่ียวกับ
วิถีชีวิตไทย ที่มีอายุนับรอยป  ไดแก  
เครื่องกระเบื้อง  เครื่องแกว เครื่องเงิน  เครื่องถม  เครื่อง
เขิน  เครื่องประดับ เครื่องดนตรีโบราณ  เครื่องเลน  และ
เครื่องรางของขลัง  ตลอดจนขาวของเครื่องใชตางๆ มี  
เงินตรา  งาชาง  งานลงยา    งานแกละสลัก  งานประดับมุก 
  ชั้นบน  จัดแสดงนิทรรศการของเลนของเด็กสมัย
โบราณ  มีอายุต้ังแต 50 – 150 ป  ซึ่งมีช่ือเสียงระดับโลก
ทั้งสิ้น  ของเลนเหลาน้ีจัดทํามาจากวัตถุหลายชนิด  ไดแก 
ของเลนจําพวกไม  ดิน  ตะก่ัว  สังกะสี  เซลลูลอยด  เหล็ก 
และพลาสติก  ที่ผลิตจากตางประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ดวย   ประเทศดังกลาว ไดแก  เยอรมนี  ญี่ปุน  อังกฤษ 
ฝรั่งเศส  จีน  อเมริกา และไทย (พิพิธภัณฑลานของเลน
เกริกยุนพันธ.  ม.ป.ป.  : 1) 
 

สรุป 
 พิพิธภัณฑ : แหลงการเรียนรูสําหรับเยาวชน  จัดเปน
สถาบันทางการศึกษาตลอดชีวิตที่ทันสมัยสถาบันหน่ึงใน
ยุคโลกาภิวัตน   นับเปนคลังสมบัติที่มีความสมบูรณและ
ยิ่งใหญที่สุด  ที่รวบรวมสื่อทางการศึกษา   อันเกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญาของมวลมนุษยชาติวในแหลงเดียวกัน
อยางครบถวนทั้ง 3 ประเภทไดแก สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโสต
ทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส   ปจจุบันนานาประเทศนิยม
จัดพิพิธภัณฑเด็ก ไวเปนแหลงเรียนรูตามอัธยาศัย  โดย
เนนบริการความรูนอกระบบโรงเรียน  ใหสอดคลองกับ

ระบบการศึกษาปจจุบัน  ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดวยการจัดแสดงสื่อความรู
หลากหลายประเภท  ในรูปแบบท่ีมุงใหเด็กและเยาวชน
ตลอดจนประชาชน  สามารถเขาไปศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเอง  ผานสื่อ และกิจกรรมตางๆ  ตามความสนใจ 
ใครรู  ดวยการกระทําของตนเอง  โดยวิธีที่หลากหลายตาม
ความตองการ เชน สัมผัส  ทดลอง  และโตตอบกับช้ินงาน
ที่จัดแสดงไวดวยตนเอง  จนกระทั่งเกิดความรู ความเขาใจ 
และเพลิดเพลินใจ  สื่อทางการศึกษาที่เปนทรัพยากร คือ 
ทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งทางพิพิธภัณฑ  :แหลงเรียนรู
สําหรับเยาวชนไดนํามาจัดแสดงไว  จึงเปนประโยชนตอ
การศึกษา คนควา วิจัย  และมีคุณคาสําคัญตอการกลอม
เกลาเยาวชนใหเปนคนดี  มีความซาบซึ้งในวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร  เปนการปลูกฝงนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต ยัง
รวมไปถึงแหลงทองเที่ยวที่มีสาระตอชีวิตของผูคนในทุก
ชาติทุกภาษาอีกดวย 
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