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เรื่อง อุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม “ทีปังกรรัศมีโชติ”

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

        ในปี พ.ศ.2552 เป็นปีที่พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรส

าธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชันษาครบ 4 ปี  ชาวจังหวัดตากโดยเฉพาะ “ผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” ประกอบดวย จังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เทศบาลนครแมสอด องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดตาก   เห็นควรรวมใจกันสรางสิ่งซึ่งเป็นมงคลแกชาวจังหวัดตากและจังหวัดใกลเคียง ซึ่งไดรับ

พระกรุณาโปรดเกลาฯ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานนาม “อุทยานการ

เรียนรูเฉลิมพระเกียรติ” วา อุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม “ทีปังกรรัศมีโชติ”(Dipangkorn

Rasmijoti Science and Environment knowledge Park)   เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  พ.ศ. 2552

         โครงการอุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม“ทีปังกรรัศมีโชติ” (Dipangkorn Rasmijoti

Science and Environment knowledge Park) เป็นโครงการที่ชวยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรักการอานและ

การเรียนรู  ถือเป็นการพัฒนาสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงการเรียนรูและใหคนไทยไดรับโอกาสแหงการศึกษา
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เรียนรูที่เทาเทียมกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการพัฒนาสังคมไทยใหเป็นสังคมแหงการเรียนรูในอุทยาน

แหงการเรียนรูน้ีจะเนนกลุมเป าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนดวยรูปแบบของพื้นที่ที่จะเนนไปที่ความทันสมัย เพื่อ

สรางบรรยากาศใหเด็กๆ มีความสนใจ อุทยานการเรียนรูแบงพื้นที่ออกเป็นสวนๆ ประกอบดวย หองสมุดมีชีวิต

ที่ใหบรรยากาศที่แตกตางสื่อถึงความสนุกสนาน สามารถอานหนังสือในอิริยาบถตางๆ ไมวาจะนัง่เอกเขนก เดิน

นอน เอน เพื่อสรางความเพลิดเพลิน พรอมกิจกรรมที่ทํารวมกันตอเน่ืองทุกสัปดาห, ลานสานฝันสําหรับเด็กที่

แสวงหาความตื่นเตนจากกิจกรรม, หองฉายภาพยนตร 4 มิติ ที่มีหองโลกเสมือนจริงไวเรียนรูตามความชอบ

เฉพาะทางโดยจะนําเทคนิคภาพเสมือนจริงมาใชในการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ดังนัน้การจัดตัง้อุทยานการ

เรียนรูฯ จึงเปิดโอกาสใหเยาวชนมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปัญหา รวมพัฒนา รวมภาคภูมิใจ ซึ่ง

เป็นอีกแนวทางในการสรางสังคมการเรียนรูดวยความเขาใจรวมกัน     

          เทศบาลนครแมสอดเป็นหนวยงานบรหิารราชการสวนทองถิน่ที่มหีน าที่ สงเสรมิและจดัการศกึษาอบรมให

แกเด็กและเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงไดจัดทําโครงการกอสรางอุทยานการเรียนรูฯ เพื่อไว

บริการแกเด็ก เยาวชนและประชาชนของจังหวัดตากและจังหวัดใกลเคียงไดใชเป็นแหลงศึกษาคนควาหาความรู

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเป็นผูที่มีความรู ความสามารถ อีกทัง้ยังเป็นการเสริมความเขมแข็งใหชุมชน

และทองถิ่นอีกทางหน่ึงดวย เป็นทางเลือกของการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณของเยาวชนและบุคคลทุกเพศ

ทุกวัย ที่ซึ่งสามารถทดลองและแสดงออกในสิ่งที่ตนเองสนใจ เป็นรากฐานในการจุดประกายความคิดสรางสรรค

ในดานตางๆ ดวยความพรอมของสื่อและเทคโนโลยีดานตางๆ  มีรูปแบบที่เนนใหเป็นแหลงการเรียนรูที่หลาก

หลายแตกตางจากแหลงการเรียนรูทัว่ไป คือ ไมใชแหลงเรียนรูที่มีลักษณะคลายหองเรียนในโรงเรียนหรือหอง

ทดลองในโรงเรียนเทานัน้ อาศัยการดึงดูดผูคนใหเกิดความสนใจและมาใชบริการโดยไดหยิบยกแนวทางความ

เป็นจริงในการใชชีวิตประจําวันของผูคนสวนใหญมาเป็นแนวคิดที่จะกําหนดรูปแบบโครงการฯ โดยใหมีองค

ประกอบการดึงดูดผูคนคลายคลึงกับสถานที่ตางๆ ดังน้ี ตองเป็นแหลงที่สามารถดึงดูดใจผูคนเสมือนเป็น “หาง

สรรพสินคา” ที่ผูคนสวนใหญมีความตองการอยากเขาไปเพื่อไดพบเห็นสิ่งแปลกใหมที่ทันสมัย พรอมดวยการ

ผอนคลาย และเป็นจุดนัดพบ เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ทัศนคติ แนวความคิด หรือสาระตางๆ ตองเป็นแหลง

ที่สามารถดึงดูดใจผูคนเสมือนเป็น“รานหนังสือ” ที่ผูคนสวนใหญนิยมเขาไปอานดวยความอยากรู อยากติดตาม

ขาวสาร และสาระใหมๆโครงการอุทยานการเรียนรูฯ ตองเป็นแหลงที่สามารถดึงดูดใจผูคนเสมือนเป็น “สวนสนุก

”ที่ผูคนสวนใหญเขาไปเพื่ออยากสัมผัสความตื่นเตน ความแปลกใหม อยากทดลองเพื่อทดสอบความกลาและ

ความมัน่ใจในตนเองโครงการอุทยานการเรียนรูฯ ตองเป็นแหลงที่สามารถดึงดูดใจผูคนเสมือนเป็น “โรงภาพ

ยนตร”ที่ผูคนสวนใหญเขาไปเพื่อผอนคลายความเครียด เพื่อศึกษาสารคดี เพื่ออยากไดประสบการณเรื่องเสียง

และบรรยากาศที่แตกตางจากการชมภาพยนตรหรือสารคดีตามบานเรือนหรือโรงเรียนทัว่ไปโครงการอุทยานการ

เรียนรูฯ ตองเป็นแหลงที่สามารถดึงดูดใจผูคนเสมือนเป็น “สวนสาธารณะ” ที่ผูคนสวนใหญมีความตองการอยาก
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เขาไปเพื่อพักผอน ผอนคลาย ออกกําลังกาย และเป็นจุดนัดพบ เพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ทัศนคติ แนว

ความคิด หรือสาระตางๆ จากองคประกอบการดึงดูดของสถานที่ดังกลาวขางตน จะพบวาผูคนสวนใหญยินดีที่จะ

สมัครใจเขาไปใชบริการโดยแรงจูงใจที่เกิดขึ้นสวนใหญลวนแลวแตเกิดจากการกระตุนโดยตนเองทัง้สิน้ 

ประโยชน การจัดตัง้อุทยานการเรียนรู วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม “ทีปังกรรัศมีโชติ”

          อุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม “ทีปังกรรัศมีโชติ” เป็นสถานที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของ

อําเภอแมสอด และจังหวัดตาก คือเป็นแหลงเรียนรูที่เกิดจากการผสมผสานองคประกอบในการพัฒนาศักยภาพ

ของทรัพยากรมนุษยไดอยางลงตัว โดยจะเนนเกี่ยวกับสาขาฟิสิกส เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร คณิตศาสตร มีรูป

แบบการเรียนรูที่ทันสมัย ใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคนิคแสง สี เสียงในการนําเสนอโดยมีทัง้สวนที่ใหเรียนรู

ภายในอาคารและสวนที่ใหเรียนรูภายนอกอาคาร จากการที่อุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม “ทีปัง

กรรัศมีโชติ” ไดเปิดใหบริการแกนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป เป็นการจัดใหมีการศึกษาที่เกื้อหนุน

ใหบุคคลสามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ือง ตลอดชีวิต โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึงภายใตสิ่งที่มีอยูใน

สังคมรอบ ๆ ตัว ทัง้ที่มีชีวิตและไมมีชีวิต โดยมุงหวังใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง ในลักษณะของการ

ศึกษานอกระบบหรือการศึกษาอยางไมเป็นทางการ ที่ไมเนนการเรียนรูเฉพาะในหองเรียน ดังนัน้การสรางแหลง

เรียนรูที่หลากหลายจึงเป็นอีกสิ่งที่จะกอประโยชนตอกระบวนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพจาก

ประสบการณตรง ซึ่งสัมผัสและจับตองได

          ทัง้น้ี ความสําคัญของแหลงเรียนรู ไมไดมีเฉพาะคนในพื้นที่เทานัน้ แตยังรวมถึงบุคคลทัว่ไปและผูที่อยู

ตางจังหวัดไดใชประโยชนจากแหลงเรียนรูเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เชน เป็น

แหลงสงเสริมและปลูกฝังใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไปหันมาสนใจดานวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากมี

แหลงการเรียนรูที่ครบครันและทันสมัยอยูใกลบานอุทยานการเรียนรูฯ ยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมมอบความรูดาน

ตางๆ

          อทุยานการเรยีนรูวทิยาศาสตรและสิง่แวดลอม “ทีปังกรรศัมีโชติ” Dipangkorn Rasmijoti Science and

Environment knowledge Park 

          ชัน้ที่ 1  ประกอบดวย 

               หองนิทรรศการพระบารมีปกเกลา เหลาปวงประชา เป็นหองนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวและพระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปังกรรัศมีโชติ ภายในหองประกอบดวย

  บอรดนิทรรศการที่ทรงปฏิบัติภารกิจของพระองคทาน

               โซนโถงพกัคอย เป็นโซนบรเิวณถดัจากโถงประชาสมัพนัธมีบอรดขอมลูแสดงโซนตาง ๆ ภายในอทุยาน

การเรียนรูฯ และมีแบบจําลองอาคารอุทยานการเรียนรูฯ

               โถงประชาสมัพนัธ เป็นหองบรกิารขอมลูแกผูเขาชม และเผยแพร ขาวสารตาง ๆ ถายทอด บรรยากาศ
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ของโซนตางๆ ทัง้ภายในและนอกอาคารอุทยานฯ

               โซนโลกของเงา โลกของเงาเป็นการนําเสนอและเรียนรูเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม สําหรับการ

สรางสรรคผลงานการผลิตรายการ  การสรางภาพจิตนาการ ประกอบดวย สื่อภาพยนตร หองตัดตอบันทึกเสียง

เพื่อใหเด็กไดศึกษาคนควาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร วารสารศาสตร

               หองสมุดมีชีวิต เป็นหองสมุดที่ประกอบดวย เทคโนโลยีสมัยใหม มีสื่อที่ทันสมัยใหความรูดานตางๆ

อยางตอเน่ือง ผานทางจอโทรทัศนที่ติดตัง้กระจายอยูตามจุดตางๆ ทัว่บริเวณหองสมุด

               โซนวทิยาศาสตร ชัน้  1 เป็นโซนของมมุวทิยาศาสตรตาง ๆ ประกอบดวย ไซคลอยด เกาอี้แรงโนมถวง

เกาอี้โมเมนตัม้ ไจโรสโคป ภูเขาไฟ แผนดินไหว โมเลกุล ผลึก น้ํามีชีวิต หองจําลองภัยพิบัติ

               โซนภาพยนตร 4 มิติ การเรยีนรูในโลกจนิตนาการที่เหมอืนจรงิดวยการฉายภาพยนตร แบบ 4 มิติ เป็น

แทนซิมมูเลเตอรเคลื่อนไหวได ใชงานรวมกับภาพยนตรพรอมเสียงเอฟเฟ็คท ผูชมสามารถดูภาพยนตรไปพรอม

ๆ กับการเคลื่อนไหวเพื่อจําลองเหตุการณตาง ๆ เสมือนอยูในเหตุการณจริง  

           ชัน้ที่ 2 ประกอบดวย

                หองลานสานฝัน เป็นหองที่สาํหรบัการแสดงออกแลกเปลีย่นความคดิสรางสรรค สนับสนนุจตินาการของ

เยาวชน มีเวทีสําหรับการแสดงละครเวที พรอมดวยอุปกรณสนับสนุนเพื่อใหเกิดความสมจริง ชุดแตงกาย ระบบ

แสง สี เสียง และพิเศษตางๆ เพื่อใหเด็ก เยาวชนไดแสดงออกถึงสิ่งที่คิด มีพรสวรรค ตองการเรียนรูในดาน

ศิลปะการแสดงนานๆ ชนิด

                หองฉายดาว เป็นหองฉายดาวระบบดจิติอล ที่ทนัสมยัขนาดใหญ 10 เมตร พรอมระบบเสยีงเซอรราว

รอบทิศทาง ครอบคลุมระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและประสิทธิภาพสูง ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถเขาชมเพื่อศึกษา

ระบบสุริยะจักรวาล ดาราศาสตร และดวงดาวตางๆ พรอมไฟแสง สี กราฟิก โมเดลดาวเทียมจําลองขนาดใหญ

และบอรด แสดงการทํางานของระบบดาวเทียมทัง้ภาคพื้นดินและในอวกาศ

                โซนวทิยาศาสตร ชัน้  2 ประกอบดวย เครื่องเลนวทิยาศาสตร หองแสง สี มุมนักวทิยาศาตร หองคณิต

ศาสตร โซนสิ่งมีชีวิต   

                โซนไดโนเสาร เป็นโซนจดัแสดงเกีย่วกบัไดโนเสารชนิดตาง ๆ ในโลกยคุดกึดาํบรรพ แสดงถงึพฤตกิรรม

และการดํารงชีวิตของสัตวในโลกยุคนัน้ ซึ่งปัจจุบันสูญพันธหมดแลว เป็นโซนที่มีการแนะนําใหรูจักกับไดโนเสาร

จะมีไดโนเสารอยู 4 ตัวไดแก กิกาโนโตซอรัส ไทรเซราทอปส ไทแรนโนซอรัส อะแพทโตซอรัส  

           บริเวณภายนอกอาคารอุทยานฯ

                โซนลานน้ําพุ  เป็นลานสวนน้ําขนาด 50 เมตร มีเครื่องเลนชดุทอ และหวัฉีดสายน้ํา กลไกฉีดน้ํา น้ําพุ

แทงแกวแบบกระโดดเป็นจังหวะไดพรอมไฟ แสง สี แบบอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนสีไดไมน อยกวา7 สีควบคุมการ
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-15 13:02:38 หน า 5

ทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร

                โซนสวนพรรณพืชภูมิศาสตรสถาปัตย เป็นสวนรวบรวมขอมูลของพันธที่ใชในงานภูมิศาสตรไมน อย

กวา 100 ชนิด ซึ่งหายากพรอมขอมูลของพันธุไมแตละชนิด ทัง้ชื่อทองถิ่นและชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อทางวิทยา

ศาสตร เพื่อไวใหเด็กเยาวชนและประชาชนไดศึกษา

คําสําคัญ : อุทยานการเรียนรูวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม “ทีปังกรรัศมีโชติ”

ที่มา : https://www.nakhonmaesotcity.go.th/web/mm/agencies/8/page/oty.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-03

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2146&code_db=610002&code_type=TK007
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