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 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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 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.                   
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 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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