
บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืด้านงานบริการวิชาการ
เร่ือง “ พฒันาเมอืงต้นแบบแห่งการ เรียนรู้ พฒันา คุ้มครอง เด็กและครอบครัว ” 
ระหว่างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครปฐม และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันา

เด็กและครอบครัว





เมืองที่ยุ่งเกนิกว่าจะเล่น
สาเหตุที่ท าให้อตัราการเล่นของเดก็ๆ ถดถอย

• ‘สถานที่’ หรือ ‘สนามของเด็กๆ’ ลดลง เช่น
สวนสาธารณะ, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, ป่า
เมือง และอื่นๆ อีก

• กิจกรรมสุดเครียดเพิ่มขึน้
• เทคโนโลยีล่อหลอกให้เด็กติดกับดักความอยู่
น่ิงเพิ่มมากขึน้ 



•รายงานวิจัยจาก Real Play 
Coalition ในเดือนพฤศจิกายน ปี 
2018 พบว่า วิกฤตกิารเล่นในปัจจุบัน 
มี 2 ประเดน็ใหญ่ ได้แก่ ‘เวลา’ และ 
‘สถานที่ ’ ที่ท าให้เดก็ๆ เล่นน้อยลงว่า

•รายงานวิจัยจาก Real Play 
Coalition ในเดือนพฤศจิกายน ปี 
2018 พบว่า วิกฤตกิารเล่นในปัจจุบัน 
มี 2 ประเดน็ใหญ่ ได้แก่ ‘เวลา’ และ 
‘สถานที่ ’ ที่ท าให้เดก็ๆ เล่นน้อยลงว่า





เด็กและครอบครัวเล่นสู่การเรียนรู้ผ่าน
พพิธิภัณฑ์

• พิพิธภณัฑ์เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับเดก็ท่ีจะเรียนรู้ 
• พิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเป็นวตัถหุรือรูปแบบนิทรรศการท่ีจบัต้อง
ได้ เลน่ได้ มีชีวิตหรือมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกบัเดก็ได้ สามารถ
กระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ เกิดจินตนาการ กระตุ้นระบบ
ประสาทการรับรู้ของเดก็แบบหลากหลาย น าไปสูก่ารพฒันา
สมองและความสามารถในการเรียนรู้ของเดก็ แม้ว่าเดก็จะไม่
เข้าใจเนือ้หาท่ีแสดงเป็นตวัหนงัสือได้ทัง้หมด



• ในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมาพิพิธภณัฑ์ในประเทศพฒันาหลาย
แห่งได้มุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยั (แรกเกิด –8ปี) 
เพ่ิมเติมจากเดก็กลุม่วยัเรียนท่ีเคยเป็นกลุม่หลกัรวมอยูก่บั
กลุม่ผู้ใหญ่ 
• กลุม่นกัการศกึษาปฐมวยัของสถาบนัพิพิธภณัฑ์สมิธโซเนียน
ได้ท าการวิจยัและพบว่าพิพิธภณัฑ์ชนิดตา่งๆท่ีเดิมในอดีต
เป็นพืน้ท่ีส าหรับผู้ใหญ่ท่ีสนใจเฉพาะเร่ือง สามารถจดับริการ
เพ่ือให้เกิดกระบวนการเลน่สูก่ารเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัผา่น
พิพิธภณัฑ์ได้ดี แตต้่องออกแบบและมีผู้เช่ียวชาญ



• พิพิธภณัฑ์มีสว่นส าคญัท่ีจะเป็นผู้ ร่วมสร้างและสนบัสนุน
ความส าเร็จของอนาคตเดก็ๆเหลา่นี ้
• การจดัรูปแบบบริการท่ีค านึงถึงผู้เข้าชมท่ีอายนุ้อย จะท าให้
พิพิธภณัฑ์พฒันาสูก่ารต้อนรับผู้เช้าเย่ียมชมได้ทุกวยัอยา่งมี
ชีวิต มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการจดัแสดงและผู้เข้าชมท่ี
สนุกสนานมากขึน้ 
• ดงันัน้การออกแบบเพ่ือต้อนรับเดก็โดยเฉพาะเดก็เลก็จงึมี
ความส าคญัทัง้อนาคตของเดก็เองและอนาคตของพิพิธภณัฑ์
ด้วย  



• ในประเทศไทยระบบฐานข้อมลูของศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)ได้รายงานจ านวนพิพิธภณัฑ์ในประเทศไทยในปี
2562 ไว้จ านวน 1430 แห่งโดยเป็น
• หน่วยงานราชการ 220 แห่ง 
• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ42 แห่ง 
• สถานศกึษา 312 แห่ง 
• วัดและชุมชน 373 แห่ง 
• ชุมชน 82 แห่ง 
• มูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหาก าไร 45 แห่ง 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 127 แห่ง 
• องค์กรธุรกิจ 88 แห่ง
• ส่วนบคุคล 141 แห่ง



• พิพิธภณัฑ์ท่ีด าเนินการโดยชมุชนได้มีจ านวนท่ีเพิ่มมากขึน้ มีการน า
แสดงทัง้เอกลกัษณ์ วฒันธรรม  ตวัตนของท้องถ่ินมากขึน้ แต่ยงัไม่มี
การส ารวจว่ามีจ านวนพิพิธภณัฑ์อยู่เท่าไรท่ีถกูออกแบบเพื่อให้เด็กวยั
ต่างๆรวมทัง้เด็กปฐมวยัสามารถเล่นน าสู่การเรียนรู้ได้ 



• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เร่ิมพฒันาโครงการ “นครปฐมเป็นเมอืงเพื่อการพฒันาเด็กและ
ครอบครัว” โดยได้พฒันาพืน้ที่สร้างสรรค์ของเด็กและเฝ้าระวงัความ
เส่ียงร่วมกับชุมชน 

• โดยปีที่ผ่านมาร่วมกับชุมชนพฒันารูปแบบการสร้างพืน้ที่เล่นเพื่อการ
เรียนรู้ของเด็กผ่านพืน้ที่ประกอบอาชีพต่างๆเช่นเล่นในร้านอาหาร เล่น
ในสวนเกษตร เล่นในฟาร์มกล้วยไม้ 

• ปีนีท้างสถาบัน ได้ร่วมกับ เครือข่ายพพิธิภัณฑ์หลายสิบแห่งในจังหวัด
นครปฐมพฒันาพืน้ที่เล่นสู่การเรียนรู้ของเด็กผ่านพพิิธภัณฑ์



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ

เร่ือง “ พัฒนาเมืองต้นแบบแห่งการ เรียนรู้ พัฒนา คุ้มครอง เด็ก
และครอบครัว ” ระหว่างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครปฐม 

และ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว



▪ วัดห้วยตะโก

▪ หอภาพยนตร์

▪ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)

▪ พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านวัดส าโรง

▪ พพิธิภัณฑ์วัดมะเกลือ 

▪ พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ไทย

▪ Woodland (เมอืงไม้ แฟนตาซ)ี



วดัห้วยตะโก





หอภาพยนตร์





ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก
(วทิยาลยัในวงั)



พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ไทย





Woodland (เมืองไม้ แฟนตาซี)





• จากความร่วมมอืในวันนีจ้ะน าไปสู่การพฒันาการเล่นสู่การเรียนรู้ของ
เด็กทุกวัยผ่านพพิธิภัณฑ์ 

• โดยทางสถาบันและ 7 พพิธิภัณฑ์นีจ้ะร่วมกันจัดโครงการเล่นรอบเมอืง 
ผจญภัยเมอืงนครปฐมในเดือนตุลาคมนี ้

• และทางสถาบันจะพฒันาหลักสูตรผู้ส่งเสริมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ และ
หลักสูตรนักออกแบบการเล่น หรือนวัตกรการเล่นซ่ึงจะเร่ิมเปิดอบรมใน
ต้นปีหน้า เพื่อสร้างผู้ช านาญการการเล่นและการออกแบบการเล่นเพื่อ
การเรียนรูของเด็กในระดับชุมชน สอดคล้องกับความต้องการการ
ขยายตัวพืน้ที่เล่นของเด็กและครอบครัวของชุมชนทั่วประเทศ 





วัตถุประสงค์ เมืองเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 

• สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน ของเดก็ปฐมวยั และเดก็วยัเรียน ผ่านการเล่น 
• ส่งเสริมการสร้างปฏิสมัพนัธ์เชิงบวกระหว่างเดก็กบัครอบครัว 

• สร้างการคดักรองเดก็ที่มีพฒันาการผิดปกต ิทัง้ด้านความคดิ กล้ามเนือ้ ด้าน
ภาษาและการสื่อสาร และด้านสงัคม เพ่ือให้ค าแนะน า ตดิตามตอ่เนื่อง และ ส่ง
ตอ่เมื่อจ าเป็น

• สร้างการคดักรองเดก็ที่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ดแูลที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการ
แก้ไข เพ่ือให้ค าแนะน า ตดิตามตอ่เนื่อง และ ส่งตอ่เมื่อจ าเป็น

• เพ่ิมพืน้ที่เล่น เรียนรู้ ที่ปลอดภยัแก่เดก็ทกุคน และครอบครัว โดยได้ประโยชน์
ทัว่กนั และชมุชนมีส่วนร่วมในการจดัการ 


