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คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
สารจากผูอ้�านวยการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะผูบ้รหิารองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
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 ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองน้ัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นปัจจัยการขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ หาก
แต่การจะน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคล่ือนจะต้องมีการพัฒนาหลายๆ...ด้านพร้อมๆ...กันไป...ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการต่างๆ ของมนุษย์ หรือ การพัฒนาของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส�าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าปัจจัยด้านอ่ืนๆ คือ การสร้างให้ประชาชนท้ังประเทศมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์น้ี จะน�าสังคมไทย
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ น่ันหมายความถึง สังคมไทยเป็นสังคมท่ีคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ    
มีความเข้าใจและร่วมกันรักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการท่ีจะสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศในระยะยาว 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นับเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ หน่วยงานหน่ึง...ท่ีมีหน้าท่ี และ
บทบาทในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์...ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด...ผ่านการให้บริการด้วย
พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ 
จามจุรีสแควร์ การกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปท่ัวประเทศด้วยคาราวานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมระดับประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงปี 2556 ท่ีผ่านมา อพวช. ได้ท�าหน้าท่ี
เหล่าน้ีอย่างเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนคนไทยกว่าส่ีล้านคน 
 อพวช. ยังได้มีบทบาทท่ีส�าคัญด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การเข้ามาด�าเนินการสถานีโทรทัศน์ MOST Channel เพ่ือพัฒนาให้เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องวิทยาศาสตร์ของ  ประเทศไทย นอกจาก
น้ี ยังมีโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ข้ึนอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการท่องเท่ียว ณ จังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันสูงเพ่ือการเกษตร ณ จังหวัดแพร่ ในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ 
อพวช. ไม่สามารถด�าเนินการได้ส�าเร็จเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นหน้าท่ีของทุกคนท้ังประเทศท่ีจะมาช่วยกันสร้างให้เกิดข้ึน ซ่ึง 
อพวช. พร้อมยืนหยัดในการท�าหน้าท่ีของ อพวช. สืบไป
 

  

 รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สารจากประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ
ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 
 (ปอมท.) นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษา
เพื่อ
 พัฒนาครูในโครงการพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี
ประวัติการท�างาน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์
 อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์ วิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษา : Ph.D. (Genetics), Certificate in Population Studies จาก 
 U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
 M.S. (Genetics) จาก U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A. 
 B.A. (Zoology) จาก U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

นายพนา  จันทรวิโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอ�านวยการ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ประวัติการท�างาน : กรรมการอ�านวยการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ เดลี่ เอ็กซ์เพลส 
2008
การศึกษา: ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (MA Economics) จาก Tufts 
 University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีจาก Essex University, ประเทศอังกฤษ
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นางนันทวรรณ  ชื่นศิริ
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�างาน : หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล ส�านักนโยบายและ
 ยุทธศาสตร์ 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์
กรรมการผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต�าแหน่งปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�างาน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา : Ecology University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ 

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�างาน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์นิวเคลียร์), Kent State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติการท�างาน : อาจารย์ นักวิชาการศึกษา 
การศึกษา : ปริญญาโท M.A. (TEACHING IN COMMUNITY COLLEGES) 
 WESTERN MICHIGAN UNIVERSITYประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว
กรรมการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการท�างาน : หัวหน้าหน่วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทาง
 วิทยาศาสตร์ (พสวท.) อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี      
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา : ปริญญาเอก (เคมีคอมพิวเตอร์) Innsbruck University Austria

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

ต�าแหน่งปัจจุบัน : นิติกร 9 ชช.  กรมบัญชีกลาง
ประวัติการท�างาน : ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังภาครัฐ
การศึกษา : เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 บมจ. 
 ธนาคารกรุงไทย
ประวัติการท�างาน : ผู้อ�านวยการฝ่าย, หัวหน้าแผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

นายจรัลธาดา  กรรณสูต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาส�านักราชเลขาธิการ ส�านักราชเลขาธิการ 
 พระบรมมหาราชวัง
ประวัติการท�างาน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมประมง
การศึกษา : ปริญญาเอก สัตววิทยา สาขาวิเคราะห์พันธุ์ปลา

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ประวัติการท�างาน : อธิบดีกรมการค้าภายใน, อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
การศึกษา : M.A. (Econs.) Western Michigan University U.S.A. 
 รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ



8 | ANNUAL REPORT 2013 www.nsm.or.th

NationalScience
M u s e u m

นายพิชัย  สนแจ้ง
กรรมการและเลขานุการ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประวัติการท�างาน : ผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

นายดิสทัต  โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการร่างกฎหมายประจ�าส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประวัติการท�างาน : รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะ
 รัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) อาจารย์พิเศษ

การศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย D.E.A. Droit Public 
 (กฎหมายมหาชน) Universite´ de Strasboarg, France

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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สารจากผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

นายมานพ อิสสะรีย์
รองผู้อ�านวยการ อพวช.
รักษาการ ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 ตลอดช่วงปีการด�าเนินงาน 2556 เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทยรวมหลายล้านคน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จาก อพวช. ท้ังสาระองค์ความรู้ สะสมประสบการณ์ กระบวนการ เรียนรู้ ตลอดจนได้ตระหนักในบทบาท คุณค่า ความ
ส�าคัญ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบท่ีสัมผัสจับต้องและเข้าใจได้ง่าย
 ในการถ่ายทอดสาระองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมือท่ีส�าคัญ ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตุรัส วิทยาศาสตร์ ณ จามจุรีสแควร์ และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ โดยมีคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นส่ือเคล่ือนท่ี ท่ีกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่ทุก
ภูมิภาคของประเทศ เคร่ืองมือเหล่าน้ี ยังท�า หน้าท่ีได้เป็นอย่างดีและมีการเพ่ิมพูนคุณภาพต่อการเรียนรู้มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีแล้ว 
ยังได้พัฒนาส่ืออ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและช่องทางการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ของผู้สนใจอีกหลายประการ อาทิ การเตรียมการ
ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในภาคเหนือ การเปิดให้บริการโดมภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ในระบบดิจิตอล 3 มิติ โครงการโทรทัศน์วิทยาศาสตร์ “MOST Channel” ออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ CU Band 
ช่อง 94 ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นต้น
 ในด้านการส่ังสมภูมิปัญญา งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้รับรู้ถึงความสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
พ้ืนฐานของชาติมากย่ิงข้ึน รวมถึงการรวบรวมเก็บรักษาวัสดุอุเทศ ท้ังพืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือการอ้างอิง 
วิจัยและเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาบุคลากร ท้ังด้าน วิชาการ วิชาชีพด้านงานพิพิธภัณฑ์ และการบริหารจัดการองค์กร การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ กับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ท้ังภายในและต่างประเทศ เหล่าน้ี นับเป็นรากฐานส�าคัญท่ีจะท�าให้ อพวช. มีความ
พร้อมและมีศักยภาพท่ีจะด�าเนินงานตามภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ย่ิงๆ ข้ึนในระยะต่อไป 
 ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ อพวช. ดังกล่าวน้ี ได้รับการสนับสนุน ความร่วมมืออย่างดีย่ิง ท้ังจากเจ้าหน้าท่ีทุกคน
และจากหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณในการมีส่วนร่วม ของทุกท่านไว้ ณ โอกาสน้ี ผมเช่ือม่ันว่า ด้วย
ความมุ่งม่ัน ความพร้อมและศักยภาพของเราทุกคน จะช่วยผลักดันให้ อพวช. สามารถสร้างสรรค์และด�าเนินภารกิจให้ก้าวหน้าต่อ
ไปอย่างเข้มข้น กว้างขวางและประสบความส�าเร็จ ในการยกระดับการเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ของคนในชาติให้สูงข้ึนเป็นล�าดับ อย่าง
แน่นอน

 นายมานพ  อิสสะรีย์
 รองผู้อ�านวยการ
 รักษาการ ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร. พิชัย สนแจ้ง
ผู้อ�านวยการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์
รองผู้อ�านวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักยุทธศาสตร์และแผน

นายมานพ  อิสสะรีย์
รองผู้อ�านวยการ  อพวช.

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักโครงการพิเศษ

นายมานพ  อิสสะรีย์
รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช.

วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รองผู้อ�านวยการ อพวช.

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักบริหาร
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คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
ผู้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นางกรรณิการ์  เฉิน
ผู้อ�านวยการ 

ส�านักพัฒนาความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์

นายพินิตย์  ขจรผดุงกิตติ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวรตดา  พรหมแก้ว
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม
ผู้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นายสมชัย  บุศราวิช
ผู้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน
1. ด� า เ นินการ ส่ ง เส ริมและแสดง กิจกรรมห รือผลงาน                    
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพ่ือให้ความรู้และ
ความบันเทิงแก่ประชาชน
2. ด�าเนินการรวบรวมวัตถุ จ�าแนกประเภทวัตถุ...จัดท�าบันทึก
หลักฐาน...และสงวนรักษาผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี...เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
3. ด�าเนินการส่งเสริมการวิจัย...การให้บริการทางวิชาการ และ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน

ข้อมูลเบื้องต้น�และวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงาน

4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...รวมท้ัง
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองแก่   
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. ร่วมมือกับองค์กรอ่ืนท้ังในและต่างประเทศ...เพ่ือประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
7. ด�า เ นินกิจกรรมหรือธุรกิจ อ่ืนท่ี เ ก่ียวเ น่ืองกับกิจการ
พิพิธภัณฑ์

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) จดัตัง้เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฏกีาจดัตัง้องค์การพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ พ.ศ. 2538 มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม เพือ่ด�าเนินงาน
บริหาร...และพัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดท�าขึ้นเพื่อ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ มภีารกจิ คอื เป็น
องค์กรของประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมอันเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการ
พฒันาประเทศ
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วิสัยทัศน์�พันธกิจ�และค่านิยมพื้นฐาน

ร่วมสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาชาติอย่าง

ยั่งยืน

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้และการสร้าง
ความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์

สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
Vision

ค่านิยม
Value

พันธกิจ
mission
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นทิรรศการถาวร
NATIONAL SCIENCE MUSEUM, THAILAND
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พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินีเป็น
พพิธิภณัฑ์แห่งแรกขององค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ มภีารกจิหลกั 
คอื
1. พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชักน�าให้ 
ผู้ชมเกิดความเข้าใจ...และรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...อันจะน�าไปสู่การ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศในอนาคต
2. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน...เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึง
กระบวนการผลติทีม่หีลกัการทางวทิยาศาสตร์แทรกอยูใ่นแต่ละขัน้ตอน และเกดิ
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ...ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทย...นอกจากผู้ชมจะได้สัมผัสกับอาคารทรงลูกเต๋าที่มีรูปทรงอันน่าท่ึงแล้ว 
ภายในยงัจะได้สมัผสักบัการจดัแสดงนทิรรศการทีม่รีปูแบบการน�าเสนอ แสดงให้
เหน็ถงึความก้าวหน้า และการพฒันาของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี..ภายใน
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มกีารจดัแสดงนทิรรศการบนพืน้ที ่ 10,000 ตารางเมตร 
เป็นนิทรรศการที่เน้นการสื่อความหมายระหว่างผู้เข้าชมและนิทรรศการ...โดยให้
ผูเ้ข้าชมมปีฏสิมัพนัธ์กบัชดุนทิรรศการในรปูแบบทีส่ามารถค้นพบ...ทดลอง และ
เรียนรู ้ได้ด้วยตนเองผ่านส่ือที่มีความหลากหลาย...ทั้งชิ้นงานวิทยาศาสตร์            
สือ่ผสมแผ่นภาพ...ประกอบค�าอธบิายและวตัถตุวัอย่างรปูแบบต่างๆ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย เนือ้หาและเรือ่งราวของนทิรรศการทีจ่ดัแสดงในแต่ละชัน้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...และเหมาะสมกับกลุ่ม    
เป้าหมายทีจ่ะเข้าชม
โดยมกีารจดัแสดงนทิรรศการทัง้หมด 6 ชัน้  ดงันี้
 ชัน้ที ่1 ส่วนต้อนรบัและแนะน�าการเข้าชม, นทิรรศการไฟฟ้า 
 ชัน้ที ่2 ประวตัคิวามเป็นมาของวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย,ี ดนิแดน 
  วทิยาศาสตร์
 ชัน้ที ่3 วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน และพลงังาน
 ชัน้ที ่4 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัประเทศไทย
 ชัน้ที ่5 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชวีติประจ�าวนั
 ชัน้ที ่6 เทคโนโลยภีมูปัิญญาไทย
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ “อาคารธรรมชาติวิทยา บุญส่ง เลขะกุล” เป็น
พิพิธภัณฑ์แห่งท่ี 2 ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ท่ีถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล...และจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งแรกของไทย บนเน้ือท่ีกว่า 1,100 ตารางเมตร โดยมีภารกิจ
หลัก ดังน้ี 
 1. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย
และประเทศใกล้เคียง
 2. เพ่ือเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการ และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยา 
ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
 3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิจัยธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและ 
ประเทศใกล้เคียง ซ่ึงนิทรรศการท่ีน�ามาจัดแสดงภายในจะท�าให้ผู้เข้าชมได้ทราบ
ถึงประวัติทางธรรมชาติวิทยา นับต้ังแต่การก�าเนิดโลก ส่ิงมีชีวิตท่ีต้องอาศัยการ
วิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 
โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการน�าเสนอความรู้ในรูปแบบท่ีแปลกใหม่ ดังน้ี
 ช้ันท่ี 1 จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเน้ือหาเป็น...4...ตอน...คือ...การก�าเนิดโลก       
การก�าเนิดส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ
 ช้ันท่ี 2 ห้องแสดงเขาสัตว์ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล จัดแสดงตัวอย่างสัตว์
สตัฟฟ์ สัตว์ เขาสัตว์ ท่ีค้นพบท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างเน้ือสมัน 
ละม่ัง กวางป่า วัวแดง กระทิง ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซ่ึงได้รับการอุทิศจาก
ทายาทของนายแพทย์บุญส่งฯ...เพ่ือให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติของชาติ
สืบไป
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...พัฒนาขึ้น
เพือ่ให้บรกิารความรูเ้กีย่วกบัประโยชน์ และความส�าคญัของเทคโนโลย.ี..ด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศ...ที่มีต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันและการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าชม เกดิความตระหนกัถงึความส�าคญัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้เพือ่ให้สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม และ 
มีประสิทธิภาพและอาจน�าไปสู ่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีดีกว่าใน
อนาคต จะส่งผลในการลดการพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศและน�าไปสูก่าร
พฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป 
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งน้ี...มีพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งส้ิน 
9,300 ตารางเมตร โดยน�าเสนอเนือ้หาสาระในรปูแบบทีส่นกุสนานผ่านสือ่หลาก
หลายรปูแบบ ประกอบด้วยชิน้งานนทิรรศการทีส่ามารถเรยีนรูไ้ด้ด้วยการสมัผสั
ทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิน้ วตัถตุวัอย่าง อาท ิ อปุกรณ์และเครือ่งมอืทีม่นษุย์
พัฒนาขึ้นใช้อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย 
ตลอดจนการน�าเสนอในรปูของภาพยนตร์ วดีโีอ ทีม่เีนือ้หาสาระ อธบิายหลกัการ
ท�างานของเทคโนโลยต่ีางๆ ทีน่่าสนใจ ช่วยให้เกดิความเข้าใจ และสามารถน�าไป
ประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เป็นอย่างดี...นิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยทัง้หมด 5 โซน คอื 
 เทคโนโลยกีารสือ่สารยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 
 เทคโนโลยสีือ่สารยคุใหม่
 เทคโนโลยกีารค�านวณ 
 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
 เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาคณุภาพชวีติ
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จัตุรัสวทิยาศาสตร์�

องค์การพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย...ใจกลางกรุงเทพมหานคร      
มีพ้ืนท่ีกว่า 3,000 ตารางเมตร ต้ังอยู่ ณ บริเวณช้ัน 4 และช้ัน 5 ของอาคารจัตุรัส
จามจุรี บนถนนพระราม 4 บริเวณสามย่าน “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดต้ัง
ข้ึนภายใต้ของแนวความคิดวิทยาศาสตร์...ในบรรยากาศอันทันสมัยตามวิถีชีวิต
ของคนเมือง ด้วยนิทรรศการ กิจกรรม และช้ินงานวิทยาศาสตร์แบบ Interactive 
ท่ีผู้ชมสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมี
ท้ังความสนุกสนาน และเป็นทางเลือกส�าหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ ภายใน
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
ช้ัน A โถงนิทรรศการส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ผลัด
เปล่ียนหมุนเวียนตลอดปี สวนสนุกวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่นเพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้ของวัยเด็ก 3-8 ปี และมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ช้ัน B พ้ืนท่ีส�าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนุกสนาน ห้องทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์...การแสดงทางวิทยาศาสตร์...และนิทรรศการบทเรียนใน      
ความมืด (Dialogue In The Dark)
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นทิรรศการเคลื่อนที่ของ

พิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์
1. นทิรรศการ “เรยีนรูเ้พือ่อยู ่และสูก้บั...น�ำ้”
นทิรรศการนีจ้ดัแสดงเกีย่วกบัน�า้ ในแง่มมุต่างๆ เช่น ก�าเนดิน�า้ น�้ากบัสิง่มชีวีติ 
เจาะลกึคณุสมบตัขิองน�า้ ปัญหาภยัธรรมชาตต่ิางๆ โดยน�าเสนอสาระ และองค์
ความรู้ผ่านชิ้นงานส่ือสัมผัส...เกมการทดลอง...เช่น...น�้าพุหมุนจากแรงดันน�้า                 
น�า้น�าแสง พณิสายน�า้ การจ�าลองแผ่นดนิไหว เป็นต้น นอกจากนี ้ ยงัมบีอร์ด
นทิรรศการ พร้อมกจิกรรมเสรมิศกึษา (walk rally) และกจิกรรมเชงิปฏบิติัการ 
(workshop) อาท ิ สเปรย์หอมไล่ยงุ และ ด�าดิง่ลงน�า้ลกึ ล้วนแต่น่าสนใจทัง้สิน้ 
เหมาะส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และผูส้นใจทางด้านวทิยาศาสตร์ทีไ่ม่ซับซ้อน 
และเข้าใจได้ง่าย จดัแสดงระหว่างวนัที ่ 24 ตลุาคม – 23 พฤศจกิายน 2555 ณ 
บรเิวณชัน้ 1 พพิธิภณัฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ส�านกังานใหญ่
2. นทิรรศการ “360 องศา ทวีรีกัษ์โลก”
มหกรรมทวีรีกัษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO ซึง่ อพวช. ได้
น�านทิรรศการไปร่วมจดัแสดงกบัสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง...3...และรายการ ทวีี 
360 องศา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั และเอกชน ภายใต้แนวคดิ “Learn 
to live in the world of change” หรอื...“การเรยีนรูอ้ยูก่บัความเปลีย่นแปลงของ
โลก” เพือ่ให้เยาวชน และประชาชนทัว่ไปได้เรยีนรูถ้งึวกิฤตปัญหาสิง่แวดล้อม และ
สามารถน�าไปแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมต่างๆ อย่างบรูณาการ จดัแสดงระหว่างวนัที่ 
19 – 22 เมษายน 2556 ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็เมอืงทองธานี
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นทิรรศการเคลื่อนที่ของ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา

1. นทิรรศการนางนวล 
เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัชนดิของนกนางนวลทีน่่าสนใจ...เช่น...นกนางนวล         ปาก
เหลือง...ทั่วโลกมีจ�านวนมาก...แต่เป็นนกนางนวลหายากมากของไทยและ
ภมูภิาคนี.้..นกนางนวลปากเรยีว...นกอพยพหายากพบเพยีงปีละ 1-2 ตวั นก
นางนวลเลก็เป็นนกนางนวลทีห่ายากทีส่ดุอกีชนดิหนึง่ของไทย โดยครองต�าแหน่ง
นกนางนวลที่เล็กที่สุดในโลกไว้ด้วย...โดยน�าไปร่วมจัดงาน...“เทศกาลดูนกเอเชีย 
ครัง้ที ่3” ระหว่างวนัที ่10-11 พฤศจกิายน 2555 ณ สถานตากอากาศบางป ูจงัหวดั
สมทุรปราการ 
 
2. นทิรรศการ  ASEAN wilderness 
นทิรรศการชดุนี ้สร้างความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกั ในเรือ่งความหลาก
หลายทางชวีภาพในเขตอาเซยีน (เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้) เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบั
พืน้ทีธ่รณกีาล ในอดตีจนถงึปัจจบุนั และการกระจายตวัของสิง่มชีวีติแต่ละกลุม่
รวมถงึมนษุย์ โดยน�าไปร่วมจดังานเทศกาลโคนมแห่งชาต ิ 2556 ณ องค์การ       
ส่งเสรมิกจิกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหลก็ จ.สระบรุ ีระหว่างวนัที ่18-27 
มกราคม 2556 

3. นทิรรศการ The voice around you 
เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัความรูต้ามหลกัวชิาการเกีย่วกบัเสยีงร้องของสตัว์             ใน
ธรรมชาตทิีอ่ยูร่อบตวัเรา ทีไ่ด้ยนิกนับ่อยๆ ว่าเสยีงร้องทีเ่ราได้ยนิเป็นเสยีงร้อง
ของสตัว์ชนดิใด  โดยน�าไปร่วมจดังาน “ย้อนร�าลกึ 75 ปี สวนสตัว์ไทย” ระหว่างวนั
ที ่4-6 พฤษภาคม 2556 ณ สวนสตัว์ดสุติ

4. นทิรรศการเต่าทะเลและมหนัตภยัของสตัว์น�า้
นิทรรศการเต่าทะเลและมหันตภัยของสัตว์น�้าท่ีน�ามาแสดงนั้น...จะให้ความรู้เกี่ยว
กบัเต่าทะเลในประเทศไทย ผูล่้าเต่าทะเล การอนรุกัษ์เต่าทะเล พร้อมทัง้ยก
ตวัอย่างกรณกีารสญูเสยีทรพัยากรสตัว์น�า้ทีส่�าคญัทีเ่กดิขึน้จากภยัธรรมชาต ิ และ
จากการกระท�าของมนษุย์ พร้อมน�าตวัอย่างสตัว์สตฟัฟ์ของชนดิเต่าทะเลทีพ่บใน
ประเทศไทย และปลากระเบนราห ูปลากระดกูอ่อนน�า้จดืทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
มาจดัแสดงให้ผูเ้ทีย่วชมงานได้สมัผสักนัอย่างใกล้ชดิอกีด้วย โดยน�าไปร่วมจดังาน
มหกรรมทวีรีกัษ์โลก 360 องศา 2013 (Save The World Expo) ระหว่างวนัที ่  20-
22 เมษายน 2556  ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมอืงทองธานี
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5. นทิรรศการทายาทไดโน (The Large Lizard) 
ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่...ซึ่งมีขอบเขตการกระจายอยู่ใน
บรเิวณเขตร้อนของโลก และมคีวามสมัพนัธ์เชงิวฒันธรรมใกล้ชดิกบัมนษุย์ พร้อม
แสดงตวัอย่างสตัว์สตฟัฟ์ของชนดิสตัว์เลือ้ยคลานกลุม่นีท้ีพ่บในประเทศไทย

6. นทิรรศการ Taxidermy คนืชวีติให้ซากสตัว์ 
•...น�านทิรรศการร่วมจดัในงาน EDUCA ระหว่างวนัที ่ 10-12 ตลุาคม 2555 ณ 
ศนูย์นทิรรศการและการประชมุอมิแพค เมอืงทองธานี

•...น�านิทรรศการร่วมจัดงานคาวบอยเฟสติวัล...2012...ระหว่างวันที่...23-25 
พฤศจกิายน 2555 องค์การส่งเสรมิกจิกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหลก็ 
จ.สระบรุี

•...น�านทิรรศการไปร่วมจดังานนทิรรศการประชาคมอาเซยีน วนัที ่28 พฤศจกิายน 
2555 ณ โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม)

•...น�านทิรรศการ ไปร่วมจดัแสดงในงานเกษตรแห่งชาต ิระหว่างวนัที ่31 มกราคม 
ถึง...9...กุมภาพันธ์...2556...ณ...อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ...ภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร

7. นทิรรศการต่อแตนแมลงร้ายทีโ่ลกต้องการ 
น�าไปจดัแสดงระหว่างเดอืนมถินุายน 2556 – มถินุายน 2557 ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...เป็นความร่วมมือของ...2...หน่วยงานท่ีแลกเปล่ียน
นทิรรศการโดยจดัแสดงเป็นระยะเวลา 1 ปี

8. นทิรรศการ อญัมณแีห่งท้องทะเล 
น�าไปจดัแสดงระหว่างเดอืนมถินุายน 2556 – มถินุายน 2557 ณ พพิธิภณัฑ์
ธรรมชาตวิทิยา...เกาะและทะเลไทย...ตัง้อยูบ่นเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สตัหบี 
จ.ชลบรุ ี ซึง่เป็นความร่วมมอืของ 2 หน่วยงานทีแ่ลกเปลีย่นนทิรรศการโดยจดั
แสดงเป็นระยะเวลา 1 ปี

9. นทิรรศการน�า้ 
น�าไปร่วมจดัแสดงงาน การประชมุผูน้�าด้านน�า้แห่งภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ครัง้ที่ 
2 (2nd Asia – Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวนัที ่ 10-15 
พฤษภาคม 2556 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่

10. นทิรรศการชดุสตัว์รกุรานในประเทศไทย
น�าไปจดัแสดงระหว่างเดอืนมถินุายน 2556 – มถินุายน 2557 ณ คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...เป็นความร่วมมือของ...2...หน่วยงานท่ีแลกเปล่ียน
นทิรรศการโดยจดัแสดงเป็นระยะเวลา 1 ปี
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นทิรรศการชั่วคราว�
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
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นทิรรศการชั่วคราวที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์

1. นทิรรศการ “โลก และดาราศาสตร์”
เริม่ต้น เรยีนรู ้ และรูจ้กัโลก โดยผ่านโมเดลขนาดยกัษ์จ�าลองระบบสรุยิจกัรวาล ที่
สวยงาม และสามารถเคลือ่นทีเ่พือ่เรยีนรู ้ เจาะลกึดาวเคราะห์ทัง้แปดแต่ละดวง
อย่างละเอยีด ถงึลกัษณะ ขนาด และการเรยีงตวั ตามรอยยาน “ควิรอิอสซิต้ี” ของ
นาซ่าทีบ่นิไปส�ารวจดาวองัคาร และยงิเลเซอร์วจิยัหนิดาวองัคารก้อนแรก เพือ่หา
ข้อมลูพืน้ฐานทางเคม ี เรยีนรูเ้รือ่งดาวองัคารหรอืดาวครปิตนั บ้านเกดิของ            
ซปูเปอร์แมนก่อนทีจ่ะถกูส่งตวัขึน้ยานอวกาศมายงัโลก แรงโน้มถ่วงทีแ่ตกต่างกนั
ขณะทีอ่ยูบ่นโลก ดวงจนัทร์ และทดลองเกีย่วกบัการค้นหาแรงโน้มถ่วงบนดาว
เคราะห์ดวงอืน่ๆ ด้วยเครือ่งชัง่น�า้หนกัแรงโน้มถ่วง และตารางเปรยีบเทยีบแรงโน้ม
ถ่วงบนดาวเคราะห์ต่างๆ เพือ่เปรยีบเทยีบกบัน�า้หนกัเมือ่อยูบ่นดาวอืน่ๆ 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่ 11 กนัยายน  2555 – ปัจจบุนั ณ บรเิวณพืน้ทีนิ่ทรรศการ
ชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี

2. นทิรรศการ “จากหลกัคดิสูห่ลกัปฏบิตั”ิ
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์...และเทคโนโลยี...ผ่านโครงการ    
พระราชด�าริที่ส�าคัญๆ.. .ซึ่ งท�าให ้คนไทยได ้ประจักษ ์ว ่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั ทรงเข้าถงึธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างถ่องแท้...ทรงพฒันาและ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้
อยู่ดีกินดีตามวิถีแห่งความพอเพียงตลอดมา...โดยน�าเสนอผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัส
พร้อมค�าบรรยาย และสือ่ประสมชดุ My King จดัแสดงระหว่างวนัที ่ 1 ธนัวาคม 
2554 – 5 สงิหาคม 2556 ณ บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการชัว่คราว อาคารพิพธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์มหาราชนิี

3. นทิรรศการ “เรยีนรูเ้รือ่งน�า้  (H2O Exhibition)”
เป็นนิทรรศการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้...ท�าความรู้จัก...และ
ท�าความเข้าใจน�า้ ได้อย่างลกึซึง้กบัชิน้งานสือ่สมัผสั ทีแ่สดงให้เหน็ถงึคุณสมบติั
ของน�า้ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ทางฟิสกิส์ ทางเคม ีและทางชวีวทิยา 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่ 26 ธนัวาคม 2555 – 13 ตลุาคม 2556 ณ บริเวณพืน้ที่
นทิรรศการชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี
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4. นทิรรศการ “สขุพอด ีชวีติดพีอ เริม่ต้นวนันีท้ีต่วัคณุ”
เป็นนทิรรศการที ่ อพวช. ร่วมกบั ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ  
สขุภาพ (สสส.) โดยนทิรรศการจะมแีนวคดิหลกัคอื “สขุภาวะ” ทีด่ ีเกดิจากการจดั 
“สมดลุ” ทีด่ ี ในนทิรรศการประกอบด้วยเสือ้สมัผสั เกมส์ วดิทิศัน์ และกจิกรรมที่
เกีย่วข้องกบัการสร้างเสรมิสขุภาพ ทัง้วธิกีารเลอืกรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์
ต่อร่างกาย การออกก�าลงักาย และเทคนคิการจดัสรรชวีติ...ทัง้การจดัสรรเวลา 
งาน และเงนิ เม่ือทกุอย่างได้รบัการจดัสรรอย่างสมดลุ กจ็ะท�าให้ชวีติมคีวามสขุได้ 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่4 มถินุายน - 30 สงิหาคม 2556 ณ บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการ
ชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี

5. นทิรรศการ “วทิยาศาสตร์...สิง่ทีซ่่อนอยูใ่นภมูปัิญญาไทย”
เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...โดยเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร ์ เข ้ ากับภูมิป ัญญาไทยในแต ่ละสาขา . . . ได ้แก ่การทอผ ้ า 
เครือ่งป้ันดนิเผา เป็นต้น จดัแสดงระหว่างวนัที ่ 9 สงิหาคม 2556 – ปัจจบุนั ณ 
บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี

6. โครงการ “One touch:  Love and Learn รกัต้องเรยีนรู”้
อพวช. ร่วมกบั บรษิทั ซพี ีคอนซเูมอร์ โพรดกัส์ จ�ากดั จดัโครงการ “One touch:  
Love and Learn  รกัต้องเรยีนรู”้ เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเรือ่งการมี
เพศสมัพนัธ์แก่เยาวชน อนัน�าไปสูก่ารลดปัญหาการตัง้ครรภ์ก่อนวยั และลดอตัรา
การเกดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ ผ่านกจิกรรมเคลือ่นทีใ่นรปูแบบ Edutainment 
ที่หมุนเวียนไปจัดแสดงและจัดกิจกรรมในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ตัง้แต่ระดบัมธัยมและอดุมศกึษา ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยมวีทิยากร
และสื่อความรู้จาก...อพวช....คลินิกสุขภาพเคล่ือนท่ี...ศูนย์วิจัยโรคเอดส์...และ
สภากาชาดไทย ร่วมเดนิทางไปให้ความรูแ้ก่เยาวชนอย่างเตม็ที่ 
ทัง้นี ้โครงการ “One touch:  Love and Learn รกัต้องเรยีนรู”้ มกี�าหนดจดัแสดง
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2555 จนถงึ เดอืนกนัยายน 2556 โดยหมนุเวยีนไปตาม
โรงเรยีนและสถาบนัการศกึษาต่างๆ ทัว่ประเทศ
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นทิรรศการชั่วคราวที่จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา
นทิรรศการ Wild & Precious
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...(อพวช.)...และสถานทูตฝรั่งเศสได้
ประสานงานความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการ...Wild...&...Precious...เป็น
ภาพถ่ายทางด้านธรรมชาต ิ ซึง่ได้รบัมอบจาก GOODPLANET FOUNDATION 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่19 มนีาคม – 10 กรกฎาคม 2556 ณ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ
วทิยา

นทิรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ�
1. นทิรรศการ “MOVE and PLAY : The 7 Senses” 
พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า...ประเทศฟินแลนด์...เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกบัประสาทสมัผสัทัง้ 7 ของร่างกายมนษุย์ อนัได้แก่ ตา ห ูจมกู ปาก ลิน้ การ
เคลือ่นไหวและการทรงตวั ผ่านเครือ่งเล่นวทิยาศาสตร์ ซึง่สามารถแสดงผลการ
ประเมินทักษะการใช้ประสาทสัมผัสในกิจกรรมต่างๆ...ที่จะช่วยให้ผู้ชมได้รับทั้ง
ความรู ้และความสนกุสนานตลอดเวลาทีไ่ด้สมัผสักบัเครือ่งเล่นในนทิรรศการชดุนี้ 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่ 25 ตลุาคม 2555 – 31 มนีาคม 2556 ณ พพิธิภณัฑ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ

2. นทิรรศการ Math and Science in Daily Life 
จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่
รอบตวัเราโดยน�าสิง่ของต่างๆ รอบตวัมาอธบิายเป็นคณติศาสตร์ทีเ่ข้าใจง่าย โดย
จดัเป็นนทิรรศการ เช่น การพสิจูน์พชีคณติ การค้นหาความสมัพนัธ์ของปรมิาตร 
การทดลองใช้ปฏิทินล้านปี...รวมถึงการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มี
ความส�าคญัต่อชวีติประจ�าวนั ด้วยชิน้งานต่างๆ เช่น เกมส์จบัคูพ่ชืกบัผลติภณัฑ์ 
เกมส์ทดสอบความจ�าและการดมกลิน่ การใช้สถติกิบัการแต่งกาย เป็นต้น จดั
แสดงระหว่างวนัที ่24 กรกฎาคม – 29 กนัยายน 2556 ณ พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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นทิรรศการชั่วคราวที่

จัดแสดงในจัตุรัสจามจุรี

1. นทิรรศการ Eye of the Sky
อพวช. ร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารและการวจิยัแห่งประเทศเยอรมน ี (German 
Federal Ministry of Education and Research) โดยสถาบนัแลกเปลีย่นวชิาการ
แห่งประเทศเยอรมน ี (German Academic Exchange Service) และสถาน
เอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีกรงุเทพฯ จดักจิกรรมเพือ่เฉลมิฉลอง
วาระ 150 ปีความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-เยอรมนั โดยจดัแสดงนทิรรศการชดุ 
“Eye of the Sky” ภาพถ่ายดาวเทยีมขนาดใหญ่ บนพืน้ทีซ่ึง่อยีแูละอาเซยีนได้มี
การท�างานวิจัยร่วมกัน...โดยภาพถ่ายเหล่าน้ีจะแสดงให้เห็นลักษณะภูมิประเทศ
ของสองทวปี คอื ยโุรป และเอเชยีทีม่คีวามสวยงามน่าประทบัใจจากศนูย์อวกาศ
แห่งชาตเิยอรมัน (DLR) เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมเหน็ถงึความส�าคญัของงานวจิยัวชิาการ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมชาติท่ีเกิดจากการกระท�า
ของมนษุย์ พร้อมเน้นให้เหน็ถงึความส�าคญัและความร่วมมอืทางวทิยาศาสตร์ทีม่ี
ต่อกนัอย่างแน่นแฟ้นของทัง้สองภมูภิาคนี ้จดัแสดงระหว่างวนัที ่4 ธนัวาคม 2555 
ถงึ 31 มกราคม 2556 ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจรุสีแควร์    
สามย่าน กรงุเทพฯ 
2. นทิรรศการวทิยาศาสตร์ในสายน�า้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์        
แห่งชาต ิ (อพวช.) ร่วมกบั สถานเอกอคัรราชทตูฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย จดั
นทิรรศการ “วทิยาศาสตร์ในสายน�า้ Water at the Heart of Science” น�าองค์
ความรูด้้านวทิยาศาสตร์มาบรหิารจดัการน�า้ ส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชน
เหน็ความส�าคญัของน�า้ สร้างความตระหนกัในการร่วมอนรุกัษ์แหล่งน�า้ ใช้
ทรัพยากรน�้าอย่างรู ้คุณค่า...เป็นการแลกเปล่ียนความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและวฒันธรรมจากประเทศฝรัง่เศส สูป่ระเทศไทย จดัแสดงระหว่างวนั
ที ่22 พฤษภาคม ถงึ 20 กรกฎาคม 2556 ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 
อาคารจามจรุสีแควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ
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3. นทิรรศการ คนืชวีติให้ซากสตัว์ 
(Taxidermy)
หากมีสัตว์ล ้มตายลง...เม่ือปล่อยทิ้งไว ้ก็จะเน่าตามกลไก
ธรรมชาติ...มนุษย์จึงคิดค้นการเก็บตัวอย่างไว้เพื่อการศึกษา 
วจิยั หรอืน�ามาจดัแสดง ทัง้การไว้ในขวดโหล รปูป้ัน ภาพถ่าย 
ตลอดจนวิธีการสตัฟฟ์...แต่ก็มีข้อจ�ากัดว่าวิธีเหล่านั้นไม่ใกล้
เคยีงความจรงิตามธรรมชาต ิ ทัง้รปูร่าง ท่วงท่า สดัส่วนต่างๆ 
ทั้งการเก็บรักษาไม่ยั่งยืนอีกด้วย...ปัญหาดังกล่าวได้รับการ
แก้ไขด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์แบบใหม่ซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วทิยา อพวช. ได้น�ามาใช้ และเปิดเป็นนทิรรศการ “Taxidermy 
คืนชีวิตให้ซากสัตว์”โดยมีการจัดแสดงผลงานสัตว์สตัฟฟ์
ประเภทต่างๆ...ที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงตามธรรมชาติ...จัด
แสดงเดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 เป็นต้นไป ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ 
อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจรุสีแควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ

4. นทิรรศการความลบัของโครงกระดกู 
(Skeleton’s secret)
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 
50 พรรษา สยามบรมราชกมุาร ีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครนิทร์ พพิธิภณัฑสถานธรรมชาตวิทิยาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาต ิ โครงกระดกูทีเ่รารูจ้กักนั คอื โครงสร้างแขง็ ซึง่ท�า
หน้าทีค่�า้จนุร่างกายของคนและสตัว์ ในความเป็นจรงิแล้ว โครง

กระดกูสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คอื โครงกระดกูภายใน และ
โครงกระดกูภายนอก โดยทัว่ไปแล้ว เราจะคุน้เคยกบัโครง
กระดูกภายในมากกว่า...นั่นเป็นเพราะตัวเราเองและสัตว์มี
กระดูกสันหลังรอบๆ...ตัวเราล้วนมีระบบโครงกระดูกภายใน...
ซึง่ประกอบไปด้วยกระดกูชิน้ต่างๆ...มากมาย ส่วนระบบโครง
กระดกูภายนอกนัน้ เราจะรูจ้กัมนัในอกีชือ่หนึง่นัน่คอื เปลอืก 
อนัได้แก่ เปลอืกกุง้ เปลอืกหอย...หรอืแม้แต่เปลอืกแมลง ทัง้น้ี
ระบบโครงกระดกูทัง้ 2 แบบ แม้จะมลีกัษณะทีค่ล้ายกนั แต่กลบั
มโีครงสร้างทีต่่างกนัโดยสิน้เชงิ จดัแสดงเดอืนสงิหาคม 2556 
เป็นต้นไป ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจรีุส
แควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ

5. นทิรรศการสาหร่ายเพือ่มวลมนษุย์ (Algae for Humankind)
จดัขึน้เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของการก่อตัง้สมาคม
การศึกษาสาหร่ายของพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด 
และครบรอบ 40 ปี แห่งการกระชบัความสมัพนัธ์ความร่วมมอื
กันระหว่างญี่ปุ ่นและกลุ ่มประเทศอาเซียน...ไฮไลต์ของ
นิทรรศการชุดนี้คือ...การจัดแสดงสาหร่ายขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อว่า 
มะคอมบ ุ น�าเข้ามาเพือ่การศกึษาจากเกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ่น...ประวัติการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายที่ผ่านจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน...รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่าย...จัดแสดง
เดอืนสงิหาคม 2556 เป็นต้นไป ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. 
ชัน้ 4 อาคารจามจรุสีแควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ
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6. นทิรรศการสสีนั ศลิปะ ดจิติลั 
(Asia Digital Art Award 2013)
นทิรรศการ “สสีนั ศลิปะ ดจิติลั” หรอื Asia Digital Art Award 
2013 โดยความร่วมมอืระหว่างศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์
และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ (NECTEC) และองค์การพพิธิภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...ร่วมจัดแสดงผลงานท่ีได้รับรางวัลจาก
การประกวด Asia Digital Art Award 2012 (ADAA 2012) ทัง้ใน
ระดบัมืออาชพี และมอืสมคัรเล่นหรอืผูท้ีม่คีวามสนใจทัว่ไป ซึง่
เป ็นการประกวดการสร ้างผลงานศิลปะที่สร ้างสรรค์โดย
คอมพวิเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ได้แก่ still imag-
es (ภาพนิง่) moving images (ภาพเคลือ่นไหวด้วย
คอมพวิเตอร์) entertainment (สือ่บนัเทงิ) และ interactive art 
(ศลิปะทีมี่ปฏสิมัพนัธ์ต่อมนษุย์) วตัถปุระสงค์ในการจดังานดงั
กล่าวเพื่อที่จะน�าเสนอในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี...ดิจิตัลมิเดีย...และผลงานดิจิทัลอาร์ต 
เพือ่หาแนวทางความร่วมมอืในการสร้างสรรค์ผลงานวจิยั และ
พัฒนารวมทั้งการผลิตผลงานด้านดิจิทัลอาร์ตท่ีแสดงออกถึง
ความเป็นเอเชีย...และกระตุ้นการผลิตผลงานด้านดิจิตัลอาร์ต 
โดยคนไทยให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบันานาชาตมิากขึน้ ใน
อันที่จะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศได้ต่อไป จดัแสดงเดอืนสงิหาคม 2556 
เป็นต้นไป ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจรุสี
แควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ 

7. Birthday Party in the Dark
อพวช....ได้ด�าเนินการจัดนิทรรศการ...“บทเรียนในความมืด...:    
Dialogue...in...Dark”...ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ผู้ข้าชมทั่วไปได้
ตระหนักถึงความส�าคัญของประสาทสัมผัสทางร่างกาย...และ
สร้างความเข้าใจระหว่างความหลากหลายและผู้คนในสังคมได้
อย่างเป็นประโยชน์และมีคุณค่า...โดยผู้น�าชมจะน�าเข้าไปสัมผัส
กบัประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ภายในนทิรรศการทีจ่�าลอง
ให้มสีภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัไปส�าหรบักจิกรรม Birthday 
Party in the Dark ถอืเป็นกจิกรรมพเิศษทีจ่ะท�าให้ผู้เข้าชมได้
เข้าถึงการด�ารงชีวิตของผู้พิการทางสายตามากยิ่งขึ้น...แท้จริง
แล้วผู้พิการทางสายตาไม่ได้เป็นผู้ผิดปกติ...เพียงแต่พวกเขามี
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากคนปกตเิท่านัน้ และพวกเขาเหล่าน้ันก็
มกีจิกรรมการจดังานคล้ายวนัเกดิ ซึง่คนไทยคุน้เคยกนัเป็น
อย่างด ี ทาง อพวช. จงึได้เลอืกกจิกรรมดงักล่าวมาจดัเป็น 
กิจกรรมพิเศษ...อย่างแรกซึ่งถือเป็นกิจกรมที่จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสท่ีมากกว่าการเข้าชมนิทรรศการใน
รอบปกต.ิ..ซึง่ประกอบด้วยกจิกรรมพเิศษคอื การเขยีนการ์ด
และตดัเค้กอวยพรวนัเกดิ ไปมอบของขวญัสดุพเิศษ พร้อมกบั
การบรรเลงดนตรสีด ตลอดกจิกรรมการเฉลมิฉลอง...การเข้า
ร่วมกจิกรรมจะต้องจองล่วงหน้าและจดัเฉพาะวนัเสาร์ – อาทติย์ 
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ในช่วงเวลา 17.00-17.30 น.
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ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์

วทิยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาใหม่�

1. องค์ประกอบของเซลล์ 
จดัแสดงมัลตมิเีดยีเรือ่งเซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ จดั
แสดง ณ ศนูย์วทิยาศาสตร์ จ.ร้อยเอด็

2. พนัธวุศิวกรรม เป็นชิน้งานสือ่สมัผสัทีผู่ช้มสามารถตดัต่อยนี 
เพือ่สร้างสิง่มีชวีติใหม่ขึน้มาได้ จดัแสดง ณ ศนูย์วทิยาศาสตร์ 
จ.ร้อยเอด็

3. โคลนนิง่ เป็นชิน้งานสือ่สมัผสัทีผู่ช้มสามารถดดู และย้าย 

ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D

DNA เพือ่สร้างแกะดอลลีไ่ด้ด้วยตวัเอง จดัแสดง ณ ศนูย์
วทิยาศาสตร์ จ.ร้อยเอด็

4. DNA เป็น Landmark Interactive รปูเกลยีว DNA ผูเ้ข้าชม
สามารถเรยีนรูเ้รือ่งการจบัคูเ่บสบนสาย DNA จดัแสดง ณ ศนูย์
วทิยาศาสตร์ จ.ร้อยเอด็

5. มลัตมิเีดยี การค้นพบ DNA เป็นมลัตมิเีดยีแสดงเกีย่วกบัการ
ค้นพบ DNA จดัแสดง ณ ศนูย์วทิยาศาสตร์ จ.ร้อยเอด็
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ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศพัฒนาขึ้นมาใหม่

1. ช้ินงาน Information Digital Signage จ�านวน 2 ชุด  จัด
แสดงในพ้ืนท่ีนิทรรศการ โซน A

2. ช้ินงาน การสร้างประโยค (ภาษาไทย, ญ่ีปุ่น) จัดแสดงใน
พ้ืนท่ีนิทรรศการ โซน B

3. ช้ินงานการส่ือสารผ่านดาวเทียม จัดแสดงในพ้ืนท่ี
นิทรรศการ โซน C

4. ช้ินงาน Napier’s bones จ�านวน 1 ชุด ใช้ส�าหรับพ้ืนท่ีกิจกรรม

5. ช้ินงาน Chip Chip Chip จัดแสดงในพ้ืนท่ีนิทรรศการ โซน D

6. ช้ินงาน Green Screen จัดแสดงในพ้ืนท่ีนิทรรศการ โซน F 

7. ชุดนิทรรศการ IT Sustainable จัดแสดงในพ้ืนท่ีนิทรรศการ 
โซน F
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กิจกรรมสำ�คัญประจำ�ปีของ�อพวช.
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
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มหกรรมวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

    เพือ่ตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชนชาวไทยทีต้่องการจะเหน็การ
รวบรวมองค์ความรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์...ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมมารวบรวมไว้ ณ ทีแ่ห่งเดยีว กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี โดยองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ (อพวช.) จงึได้จดั
งาน “มหกรรมวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีห่งชาต”ิ ขึน้เป็นประจ�าทกุปี พร้อมถอื
เป็นโอกาสส�าคัญในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว...“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”...และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว                
ภมูพิลอดลุยเดช “พระบดิาแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรมไทย” 
กิจกรรมนี้จึงนับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ท่ีย่ิงใหญ่และมีระยะเวลาการจัด
งานทีย่าวนานทีส่ดุของประเทศ และในปี 2556 นี ้ งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาตไิด้จดัขึน้อกีครัง้ ภายใต้แนวคดิ “ทนัโลกทนัวทิย์ จดุประกาย
ความคดิสูอ่าเซยีน” โดยในปีนีไ้ด้มกีารน�ากจิกรรมและนทิรรศการของงานเทคโน
มาร์ทมารวมอยูด้่วยเพือ่ให้เป็นงานทีย่ิง่ใหญ่ระดบัอาเซยีน นอกจากนี ้ ในปี 2556 
ยังถือเป็นปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน�้า...ตามมติขององค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ...นิทรรศการและกิจกรรมในปีนี้จึงมีเรื่อง
ราวหลากหลายให้ผูเ้ข้าชมได้เปิดมมุมองการเรยีนรู ้ และรบัประสบการณ์แปลก
ใหม่ ทีจ่ะสร้างแรงบนัดาลใจและความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ พร้อมกบัได้
อัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัย...จากการจัดแสดงองค์ความรู ้และผลงานด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมสนกุกบักจิกรรมวทิยาศาสตร์ทีม่มีากมายได้
ตลอดระยะเวลาของการจดังาน ซึง่มขีึน้ระหว่างวนัที ่ 6 - 21 สงิหาคม 2556 ณ 
ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค บางนา ทัง้นี ้มผีูส้นใจจากทัว่ประเทศเดนิ
ทางมาเข้าชมเป็นจ�านวนถงึ 1,100,016 คน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ�อพวช.�

กระทรวงวทิย์�Kids Day 

เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิ ประจ�าปี 2556 (12 มกราคม 2555) อพวช. จงึได้จดั
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เยาวชนไทยได้มาร่วมสนุกอย่างมีสาระกันเต็มท่ีกับ
แหล่งเรยีนรูข้อง อพวช. คอื พพิธิภณัฑ์ทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า 
ปทมุธาน ี และจตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ณ จามจรุสีแควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ 
โดยกิจกรรมในปีนี้มีการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริม
ศกึษาทีม่คีวามหลากหลาย เพือ่ให้เยาวชนและประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรมได้รบั
ทั้งสาระควบคู ่ไปกับความสนุกสนานจากกิจกรรมการทดลอง...และเกมส์
วทิยาศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยมผีูเ้ดนิทางมาร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 23,935 คน  

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดย อพวช. ร่วมกบั กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และกระทรวงอตุสาหกรรม จดังาน 
“กระทรวงวทิย์ Kids Day 2013” รบัวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2556 เพือ่กระตุน้
และจดุประกายให้เยาวชนไทยหนัมาให้ความสนใจเรยีนรูเ้รือ่งวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยมีากขึน้ โดยถอืเอาวนัเดก็แห่งชาตขิองทกุปี เป็นวาระส�าคญัในการจดั
งาน ซึง่ได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่6 ภายใต้แนวคดิ Science Carnival โดย
เนรมิตทั้งถนนโยธีและข้ามฝั่งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล...ให้กลายเป็นสวนสนุก
วทิยาศาสตร์ ระดมกจิกรรมฝึกสมอง พร้อมต่อยอดความคดิจนิตนาการผ่านเกมส์
ทางวทิยาศาสตร์ และกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีม่กีว่า 100 กจิกรรม จาก 40 
สถานีการเรียนรู้...ซึ่งพร้อมให้ประสบการณ์จริงท่ีหาไม่ได้ในต�าราเรียน...ทั้งนี้ 
กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ระหว่างวนัที.่..10...-...12...มกราคม...2556 ณ กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีถนนโยธ ีและถนนพระรามที ่6 กรงุเทพฯ โดยมผีูเ้ข้า
ร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนกว่า 21,873 คน
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การแข่งขันจรวดขวดน้ำ��

ระดบัประเทศ�ครั้งที่�11

คาราวานวทิยาศาสตร์

การแข่งขนัจรวดขวดน�า้ ระดบัประเทศครัง้ที ่ 11 (Thailand Water Rocket    
Championship # 11) เป็นกจิกรรมที ่อพวช. ด�าเนนิงานตดิต่อกนัมาเป็นปีที ่11 
และได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นทุกปี...เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
กระตุน้ เสรมิสร้าง พฒันาทกัษะกระบวนการ และการเรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชน...ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่
สนกุสนาน ท้าทาย และตืน่เต้น นอกจากนี ้ยงัเป็นการฝึกกระบวนการท�างานเป็น
ทมีอย่างมีระบบ ส่งเสรมิและพฒันาการประดษิฐ์ การทดลอง การแสดงออกซึง่
ความคดิสร้างสรรค์ และจนิตนาการผ่านทางประดษิฐ์กรรมทีน่�าเสนอการด�าเนนิ
งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน�้า”...จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
ได้เรยีนรูห้ลกัการออกแบบและประดษิฐ์จรวดขวดน�า้ การน�ากจิกรรมจรวดขวด
น�้าไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษาการเรียนการสอน...โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
จ�านวน 446 คน และส่วนที ่2 การแข่งขนัจรวดขวดน�า้ระดบัประเทศ ก�าหนดการ
แข่งขนัรอบคดัเลอืกในภมูภิาคต่างๆ  ได้แก่ ภาคเหนอืตอนล่าง ภาคเหนอืตอน
บน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก และภาคกลาง โดยมผีูเ้ข้าร่วมแข่งขนั จ�านวน 5,150 คน จาก 
1,030 ทมี

คาราวานวิทยาศาสตร์...เป็นกิจกรรมท่ี...อพวช....จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระจายฐานการเรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์สูท่กุภมูภิาคของประเทศ ผ่านการจดั
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามากมาย...ซ่ึงเน้นให้เยาวชนสามารถ
เข้าไปมส่ีวนร่วม เพือ่ค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ 2556 อพวช. 
ได้น�ากจิกรรมคาราวานวทิยาศาสตร์ไปจดัแสดงยงั 26 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
ขอนแก่น สกลนคร บงึกาฬ อดุรธาน ีอ�านาจเจรญิ บรุรีมัย์ ยโสธร ชยัภมู ินครปฐม 
อทุยัธาน ีพจิติร พษิณโุลก เชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน (2 ครัง้) แพร่ น่าน 
ตาก สรุาษฎร์ธาน ีตรงั สงขลา กระบี ่ภเูกต็ จนัทบรุ ีและปราจนีบรุ ีทัง้นี ้มผีูเ้ข้า
ร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนทัง้สิน้ 232,301 คน
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ค่าย�Thai Science Camp�ครั้งที่�5

กิจกรรมวทิยาศาสตร์สำ�หรบัเยาวชน�

สำ�หรบัเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

อพวช. ร่วมกบั มูลนธิส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์
ศกึษาในพระอปุถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์...(สอวน.)...สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย...และ
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัท�าโครงการกจิกรรมค่าย “Thai 
Science Camp” ระดบัมธัยมศกึษา ครัง้ที ่ 5 เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์...ด้วยการจัดเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด 
ประสบการณ์ กบันกัวทิยาศาสตร์ชัน้น�าทัง้ไทยและต่างชาต ิ เพือ่สร้างแรงบนัดาล
ใจ และเพิม่ทกัษะด้านการสือ่สารให้เยาวชนไทยในการเป็นตวัแทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมโครงการ...Asian...Science...Camp...ซ่ึงเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ในระดับ
นานาชาตต่ิอไป กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 7 – 10 ธนัวาคม 2555 ณ 
อพวช. โดยมเียาวชนเข้าร่วมจ�านวนทัง้สิน้ 98 คน

อพวช. ร่วมกบั สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์     
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ จดังาน 
“กจิกรรมวทิยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชน ส�าหรบัเยาวชนศนูย์ภาคกลาง ปี 2556” ขึน้
ในส่วนของพืน้ทีภ่าคกลาง 18 จงัหวดั ระหว่างวนัที ่25 กรกฎาคม - 19 สงิหาคม 
2556 ณ อพวช. และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ ภายในงานประกอบ
ด้วย การประกวด การแข่งขนั และการแสดงความสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์
ของเยาวชนภาคกลาง...อาทิ...การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนัก
วิทยาศาสตร์น้อย...การแข่งขันวาดการ์ตูน...และวาดภาพจินตนาการทาง
วทิยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ การแสดงทางวทิยาศาสตร์ และ
เกมส์วิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้ร่วมสนุก...โดยมีเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไปเข้าร่วมงานถงึ 219,409 คน
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โครงการสานใจไทย�สู่ใจใต้��

อพวช....ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงใน...3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึได้ร่วมกบั บรษิทั ทร ูวชิัน่ส์ จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุ 
“โครงการสานใจไทย  สูใ่จใต้” รุน่ที ่ 18 และรุน่ที ่ 19  ซึง่จดัโดย มลูนธิริฐับรุษุ      
พลเอกเปรม  ตณิสลูานนท์  มลูนธิริกัเมอืงไทย  และมลูนธิพิทิกัษ์อทุยานแห่งชาติ
เขาใหญ่  กระทรวงศกึษาธกิาร  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตาน ียะลา นราธวิาส สงขลา และสตลู ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์...จากกิจกรรมค่าย 
“เปิดโลกการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์สานใจไทย สูใ่จใต้” หนึง่ในกจิกรรมของโครงการฯ 
ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง...รวมท้ังเสริมสร้าง
ทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิด
อย่างมีเหตผุล  อนัจะน�าไปสูค่วามรู ้ ความเข้าใจเรือ่งของวทิยาศาสตร์มากยิง่ขึน้  
นอกจากนัน้  ยงัเป็นการพฒันาบคุลกิภาพ สร้างความมัน่ใจ ท�าให้เกดิความพร้อม
ทีจ่ะอยูร่่วมกนั  ช่วยสร้างสรรค์และพฒันาชาตไิด้อย่างยัง่ยนื  ตลอดจนน�าไปสู่
ความสมานฉนัท์ในสงัคมต่อไป 

โดยกจิกรรมค่ายฯ รุน่ที ่ 18 จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่ 5 - 9 พฤศจกิายน 2555 ณ 
อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ จ. นครราชสมีา มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 240 
คน และรุน่ที ่ 19 จดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 22 – 26 เมษายน 2556 ณ อพวช. โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 240 คน
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โครงการนักเขียนวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์

โครงการทูตเยาวชนวทิยาศาสตร์

โครงการนกัเขยีนวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ จดัท�าขึน้โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เป็นเวทใีห้
เยาวชน...ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้แสดงความสามารถด้านการ
สือ่สารวทิยาศาสตร์ในรปูแบบงานเขยีน ผ่านการจดัท�าวารสารวทิยาศาสตร์ โดย
ในปี 2556 ทีผ่่านมาเปิดให้นกัเรยีนส่งผลงานตัง้แต่ช่วงเดอืนมถินุายน – สงิหาคม 
2556 ในหวัข้อ “วกิฤตพิลงังานและแนวทางการแก้ไข” โดยทมีทีผ่ลงานผ่านการ
คดัเลอืกจะได้เข้าค่ายนกัเขยีนวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ ในวนัที ่ 14-18 ตลุาคม 2556 
เพือ่ท�าการฝึกฝนและพฒันาการเขยีนผลงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยในปีที่
ผ่านมามทีมีส่งผลงานเข้าคดัเลอืกจ�านวน 72 ทมี จากโรงเรยีนทัว่ประเทศ และได้
ท�าการคดัเลอืกจ�านวน 21 ทมีเข้าร่วมกจิกรรมค่าย และประกวดผลงานรอบตดัสนิ 
โดยในปี 2556 ทมีทีไ่ด้รบัรางวลัอนัดบั 1 ได้แก่ ทมีจากโรงเรยีนบรรหารแจ่มใส 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ี บรรยากาศในค่ายเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน แต่เตม็เป่ียม
ด้วยสาระความรู ้ เยาวชนทีผ่่านการเข้าร่วมกจิกรรมมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ ทีไ่ด้
รบัโอกาสเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์ สือ่สารมวลชน และ
พลงังาน เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รบัมาพฒันาผลงานของตน  นอกจากการน�าความรูม้า
พฒันาผลงานเขยีนแล้ว เยาวชนหลายคนยงักล่าวอกีด้วยว่ารูส้กึตระหนกัถงึความ
ส�าคญัของปัญหาพลงังาน และเหน็คณุค่าของพลงังานมากยิง่ขึน้

อพวช. ร่วมกบั สถาบนัเกอเธ่ ประเทศไทย สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ และบรษิทัทร ูวชิัน่ส์ จ�ากดั (มหาชน) จดัค่าย “ทตูเยาวชน
วทิยาศาสตร์ไทย 2556 (Young Thai Science Ambassador Award 2013)” เพือ่
สร้างเครอืข่ายเยาวชนนกัสือ่สารวทิยาศาสตร์ในระดบัอดุมศกึษา ให้มส่ีวนร่วมใน
การช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม...รวมท้ังคัดเลือก       
ผูแ้ทนทตูเยาวชนวทิยาศาสตร์ไทย ร่วมกจิกรรมศกึษาดงูานด้านการสือ่สารทาง
วทิยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี 

ท้ังน้ี กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดข้ึนระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2556 ณ อพวช. 
โดยมีเยาวชนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจ�านวน 3 ทีม
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เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์�

(Science Film Festival)
งานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ จดัเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์
ระดบัโลก ซึง่จดัขึน้ในหลายประเทศแถบภมูภิาคอาเซยีน อาทเิช่น ฟิลปิปินส์ 
อนิโดนเีซยี โดยจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี...โดยในประเทศไทยเกดิขึน้จากความร่วม
มอืระหว่าง อพวช. สถาบนัเกอเธ่อ และสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์  
และเทคโนโลย ี(สสวท.) เพือ่จดัฉายภาพยนตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ โดยมี
จดุมุง่หมายเพือ่ให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์แก่สงัคม นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อใช้ในการเผยแพร่...และให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย...งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรยีนรู ้ประจ�าปี 2556 จดัขึน้ระหว่าง 24 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2556 มศีนูย์จดัฉายทัว่
ประเทศ จ�านวน 10 แห่ง และศนูย์วทิยาศาสตร์ในแถบภมูภิาค จ�านวน 15 แห่ง 
โดยในปี 2556 มีผูเ้ข้าร่วมงานเทศกาลทัว่ประเทศรวมทัง้สิน้ 215,116 คน โดย 
อพวช. มีสถานทีจ่ดัฉาย 2 แห่ง คอื อพวช. มผีูเ้ข้าร่วมงานเทศกาล จ�านวน 4,378 
คน และ จามจรุสีแควส์ มจี�านวน 763 คน
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กิจกรรมวันนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

อพวช. ร่วมกบั โครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ของมลูนธิสิมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา และบรษิทั นานมบีุค๊ส์ จ�ากดั พร้อมด้วยหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน จดักจิกรรม “วนันกัวทิยาศาสตร์น้อย 2556” ขึน้ เนือ่งในวนันกั
วทิยาศาสตร์น้อย ซึง่ตรงกบัวนัที ่ 12 มถินุายน ของทกุปี เพือ่ปลกูฝังความรกั 
ความประทบัใจในวทิยาศาสตร์ จากการเรยีนรู ้สงัเกต คดิวเิคราะห์ ตัง้ค�าถาม และ
ค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ผ่านกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีเ่ชือ่มโยงสิง่ต่าง ๆ 
รอบตวัในโลกของเรา กบั 4 เรือ่งราว ได้แก่ ดนิ น�า้ ลม ไฟ ซึง่จะจดัขึน้ระหว่างวนั
ที ่12 มิถนุายน – 31 สงิหาคม 2556 พร้อมกนัทัง้ 4 ภมูภิาค ได้แก่ ภาคกลาง เรือ่ง 
“น�า้” จดัขึน้ ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 จามจรุสีแควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ 
ภาคเหนอื เรือ่ง “ดนิ” จดัขึน้ ณ ลานข่วงเมอืงน่าน อ. เมอืง จ. น่าน ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื เรือ่ง “ไฟ” จดัขึน้ ณ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ศรสีะเกษ เขต 1 อ. เมอืง จ. ศรสีะเกษ ภาคใต้ เรือ่ง “ลม” จดัขึน้ ณ หาดทรายแก้ว 
อ. สงิหนคร จ. สงขลา 
นอกจากนี ้ยงัได้ขยายกจิกรรมไปสูโ่รงเรยีนต่างๆ อกีกว่า 8,000 โรงเรยีน            ทัว่
ประเทศ ด้วยการสนบัสนนุจากผูน้�าเครอืข่าย ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว.) ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์...และเทคโนโลยีแห่งชาติ...(สวทช.)...สถาบันส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี (สสวท.) และกลุม่บรษิทับ.ีกรมิ เพือ่ให้เดก็ไทยใน   
ทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมน้ีได้มากท่ีสุด...ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมการทดลอง
หลากหลายทีท้่าทายความสามารถ และเกมส์วทิยาศาสตร์ทีส่นกุสนานส�าหรบัเดก็
วยันีโ้ดยเฉพาะ
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ผลงานเด่นของ�อพวช.
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
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โดมภาพยนตร์วทิยาศาสตร์�

(Science Dome)
ในปี 2556 อพวช. เปิดตวัโดมภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ (Science Dome)             
แหล่งเรียนรู้คู่ความบันเทิงแห่งใหม่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...ท่ีฉายภาพยนตร์
ด้วยระบบดจิติอล 3 มติ ิ ในแบบทีเ่รยีกว่า Fulldome ซึง่เป็นการฉายภาพขึน้บน
โดมทีม่โีค้งและมขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลางถงึ 13 เมตร ด้วยความละเอียด 1200 
พกิเซล จงึให้ความรูส้กึเสมอืนอยูใ่นเหตกุารณ์จรงิตลอดการเข้าชม
โดยภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ มเีครือ่งฉายดาวเลนส์เดีย่ว อาศยัเลนส์ตาปลา (Fish 
Eye) ในการสร้างภาพครึง่วงกลม เรยีกได้ว่าเป็นท้องฟ้าจ�าลองแบบดจิติอล ซ่ึงจะ
ต่างกบัเครือ่งฉายดาวแบบ อนาลอค ทีใ่ช้หลอดไฟในการสร้างดวงดาว และใช้
ระบบกลไกฟันเฟืองในการขบัเคลือ่น เพือ่ให้ดวงดาวเคลือ่นทีเ่ปลีย่นต�าแหน่งไป
อพวช. ได้เปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ โดยเบือ้งต้น จ�านวน 3 เรือ่ง คือ 
1. ต�านานแห่งการเดนิทางมาสูโ่ลก (Chronicle of a Journey to Earth) 
2. ดาราศาสตร์: 3,000 ปีแห่งการดดูาว (Astronomy: 3,000 Years of Stargazing) 
3. ก�าเนดิระบบสรุยิะ (The Birth of the Solar System) โดยจดัฉาย...วนัละ 9 รอบ 
ซึง่แต่ละรอบสามารถจผุูเ้ข้าชมได้ถงึ 96 ทีน่ัง่
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โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยนำ�ชมสำ�หรบัพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ�์
(Science Museum’s Smart Guide via Smart Phone)

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยน�าชมส�าหรับ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ด้วยอปุกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นโครงการ
วจิยัและพฒันาซึง่ อพวช. ร่วมมอืกบั ศนูย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ หรอื เนคเทค ในการ
พัฒนาแอพลิเคชั่นช่วยน�าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ด้วยอุปก
รณ์สมาร์ทโฟน ซึง่เป็นการสร้างแรงจงูใจและยงัสามารถต่อยอด
องค์ความรู้ที่มีการจัดแสดงในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ได้อีก

ด้วย พร้อมกนันี ้ อพวช. ยงัเตรยีมศกึษาวจิยัพฤตกิรรมของผู้
เข้าชม เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาองค์กรต่อไป

ปัจจบุนัผูส้นใจสามารถดาวน์โหลดแอพลเิคชัน่ iQ@museum 
มาทดลองใช้ได้ฟร ี โดยเบือ้งต้นรองรบัระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด์ และอนาคตก�าลงัเตรยีมพฒันาสู ่iOS ต่อไป
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การแสดงทางวทิยาศาสตร์

กจิกรรมทอ่งโลกพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร์

การแสดงทางวทิยาศาสตร์เป็นการแสดงทีใ่ห้ความรูท้างวทิยาศาสตร์ โดยน�าหลกั
การและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน...แม้กระท้ังวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆ 
ตัวเรามาผสมผสานกับการแสดงที่สนุกสนาน...โดยใช้สื่อเป็นอุปกรณ์ต่างๆ 
ประกอบการแสดง ผูเ้ข้าชมจงึสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างเพลดิเพลนิจากการถ่ายทอด
ของผูแ้สดงทีม่คีวามรูแ้ละความช�านาญของพพิธิภณัฑ์ 
ปัจจบุนั อพวช. มกีารแสดงทางวทิยาศาสตร์ให้ผูเ้ข้าชมได้เลอืกเรยีนรูถ้งึ 10 เร่ือง 
คอื วทิยาศาสตร์มหศัจรรย์, ไข่มหศัจรรย์, บัม๊โชว์, สนกุกบัเสยีงและดนตรี, โลก
มหศัจรรย์แห่งความเยน็, พลงังานมหาสนกุ, จรวดหรรษา, หรรษาอากาศโชว์, 
ธรรมชาติมหัศจรรย์,...และเฮลโลโชว์...ทั้งนี้มีผู ้สนใจเข้าชมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์คลอดทัง้ปี รวมทัง้สิน้ 1,312 รอบ และมผีูเ้ข้าชมจ�านวน 277,636 คน

กจิกรรมท่องโลกพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ผู้เข้าชมได้
รบัความรู ้ ความเข้าใจ และพฒันากระบวนการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ ฝึกให้เป็นคนช่างสงัเกต มกีารคดิตดัสนิใจอย่างมเีหตผุล นอกจากน้ันยงั
เป็นกจิกรรมทีส่ร้างความสนกุสนานเพลดิเพลนิให้กบัผูเ้ข้าชมทกุระดบัช้ัน ไม่ว่า
จะเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืประชาชนผูส้นใจทัว่ไป และเป็นการสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างเพือ่น พีน้่อง และครอบครวัอกีทางหนึง่ด้วย
ในเดอืน ตลุาคม 2555 – กนัยายน 2556 อพวช. จดักจิกรรมท่องโลกพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ส�าหรบักลุม่ผูเ้ข้าชมทัว่ไป (Walk In) ทกุวนั
อาทิตย์หรือในช่วงวันหยุดและเทศกาล...และจัดกิจกรรมตามความต้องการของ
โรงเรยีนหรอืหน่วยงานภายนอก (Group จอง) รวมทัง้สิน้ 254 รอบ และมผู้ีเข้า
ร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 31,947 คน 
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ห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์

ค่ายวัฒนธรรมวทิยาศาสตร์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ รวมทัง้ ปลกูฝังเยาวชน และประชาชนทัว่ไปให้เกดิความสนใจใฝ่รูใ้น

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในรปูแบบของการทดลองให้เหน็ผลด้วยตนเอง โดยผู้

ร่วมกจิกรรมจะมส่ีวนร่วมในกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การกล้าแสดงออก และ

ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้...เข้าใจในสิ่งต่างๆ...ที่

ทดลอง และสามารถอธบิายผลการทดลองด้วยหลกัทางวทิยาศาสตร์ เพือ่น�าไปสู่

สงัคมการเรยีนรู ้และสงัคมวทิยาศาสตร์ต่อไปในปีงบประมาณ 2556 อพวช. ได้จดั

กจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้หมด 11 เรือ่ง 

ประกอบด้วย เรือ่ง ชอ็กโกแลตฮาเฮ, ดเีอน็เอ กล้วยๆ, เคมหีรรษา, โลกใบจิว๋, 

ความเรว็แสง, พลงัแม่เหลก็, สนกุกบัมวล, ไอศกรมีแสนอร่อย, มอีะไรอยูใ่นน�้า, 

อร่อยกบัเชฟตวัจิว๋, ตะลยุโลกพฤกษา ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา ได้จดักจิกรรมการ

ทดลองทัง้หมด 2,113 รอบ รวมผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการทดลองทัง้สิน้ 71,039 คน

1 ค่ายวทิยาศาสตร์ ณ หว้ากอ

ในปี 2556 อพวช. จดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครัง้ที ่ 30 “ตามรอย

พระยคุลบาทพระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย”  ขึน้ต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี โดยในปี

นีจ้ดัขึน้ในระหว่างวนัที ่15 – 18 สงิหาคม 2556 ร่วมกบัสมาคมวทิยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ กระทรวงศกึษาธกิาร อทุยานวทิยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ และสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่ง

ชาต ิ รวมทัง้ร่วมร�าลกึถงึพระปรชีาสามารถของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้า

อยูห่วั ในฐานะ “พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย” และส่งเสรมิให้เยาวชนไทย

ตระหนกัถงึความส�าคญัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในปีนีส้�านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา 42 เขตทัว่ประเทศ ได้คดันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

4 และ 5 เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 103 คน ณ อพวช. และ อทุยานวทิยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

2 ค่ายหนงัสัน้กบันวตักรรมแห่งโลกอนาคต (IBM My School in 5 Film Project)

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ ร่วมกบับรษิทัไอบเีอม็...ประเทศไทย 

จ�ากดั พฒันาและจดั ค่ายหนงัสัน้กบันวตักรรมแห่งโลกอนาคต (IBM My School 

in 5 Film Project) ซึง่มจีดุประสงค์หลกัให้ผูเ้ข้าค่ายได้เรยีนรูก้ระบวนการในการ

ผลติหนงัสัน้ และได้ทดลองผลติหนงัสัน้ด้วยตนเอง อกีทัง้ได้ความรูใ้นเรือ่งของ

เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม...ได้ร่วมกันคิดจิตนาการถึงนวัตกรรมที่จะเกิด

ขึน้ในอนาคตอกี 5 ปีข้างหน้า ทางพพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้ด�าเนนิการ

จดัค่ายให้กบับรษิทัไอบเีอม็ โดยใช้ระยะเวลา 1 วนั คอื วนัเสาร์ที ่ 14 กนัยายน 

2556 เวลา 8.00 น. – 18.00 น. ซึง่มบีตุรหลานของผูบ้รหิารไอบเีอม็ บตุรหลาน

ของ...พนักงานไอบีเอ็ม...ผู้บริหารไอบีเอ็มและพนักงานพร้อมด้วยครอบครัวเข้า

ร่วมกจิกรรม 50 คน
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กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์

1. กจิกรรมนกัวทิยาศาสตร์น้อย 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้...และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวยัจนถงึ 10 ปี ในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา สร้างประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้...ให้เด็กได้วิเคราะห์...แสดงออก...มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ทดลองและค้นหาค�าตอบ...ในบรรยากาศการเรียนรู้คู่ความบันเทิงที่มีกระบวนการ
อนัสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ 

• กจิกรรมตุก๊ตาล้มลกุ
เป็นกิจกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัยที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริม
สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งจดุศนูย์ถ่วงของวตัถุ

• กจิกรรมจติรกรน้อย
กจิกรรมส�าหรบัเดก็ปฐมวยัทีฝึ่กทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มอื...ผ่านจนิตนาการ และ
ความคดิสร้างสรรค์ ตลอดจนเรยีนรูเ้รือ่งการผสมสต่ีางๆ

• กจิกรรมตุก๊ตาตลีงักา
กจิกรรมส�าหรบัเดก็ปฐมวยัทีฝึ่กกล้ามเนือ้มดัเลก็ในการวดั ตดักระดาษ เรยีนรูแ้ละ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักของแรงเสียดทานและจุดศูนย์ถ่วง...ตลอดจนเสริมสร้างความ
คดิสร้างสรรค์

• กจิกรรมกงัหนัท้าลม
เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัพลงังานลม

• กจิกรรมดนิกระดาษป้ันฝัน
วนันีน้้องๆ...ช่วยโลกด้วยการใช้กระดาษให้คุม้ค่าแล้วหรอืยงั มาร่วมสร้างสรรค์
จนิตนาการและสนกุกบักจิกรรม “ดนิกระดาษป้ันฝัน” ด้วยการน�ากระดาษทีใ่ช้แล้ว
มาประดษิฐ์เป็นของใช้ ของเล่น นอกจากเป็นการลดการใช้ทรพัยากรแล้วยงัช่วย
ลดโลกร้อนได้อกีด้วย

• กจิกรรมไปป์เป่าลม
กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เดก็ได้ศกึษา ท�าความเข้าใจ และสงัเกตเรือ่งแรงโน้มถ่วงได้ดี
ยิง่ขึน้ ตลอดจนเพือ่ให้เดก็ได้เรยีนรูถ้งึความสมัพนัธ์ระหว่างความเรว็ของอากาศ 
และความดนัของอากาศ
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2. กจิกรรมสาธติวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู ้ให้ผู ้เข้าชม...ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน...
นกัศกึษา หรอืประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ได้สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรูท้ี่
แปลกใหม่นอกเหนือจากนิทรรศการท่ีจัดแสดง...สามารถมีส่วนร่วมในการทดลอง 
ปฏบิตัจิรงิ ประกอบการอธบิายให้ความรู้ 

• กิจกรรม Flubber จอมดึง๋ 
เรยีนรู ้และเข้าใจเกีย่วกบัพอลเิมอร์และคณุสมบตัขิองพอลเิมอร์

• กิจกรรม Pop Up การ์ดสองมติิ
เป็นกจิกรรมทีอ่ธบิายเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างรปูสองมติกิบัรปูสามมติ ิ ปลกู
ฝังให้มใีจรกัด้านคณติศาสตร์ พร้อมทัง้พฒันาความคดิสร้างสรรค์ และเสรมิสร้าง
จนิตนาการให้กบัเดก็

• กิจกรรมแบบจ�าลอง DNA
เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและท�าความรู้จักกับดีเอ็นเอที่มีความส�าคัญกับตัว
เราและสิง่มชีวีติต่างๆ โดยผ่านการสร้างเป็นโมเดลกระดาษดเีอน็เอ ซึง่เป็นแบบ
จ�าลองเพือ่ดโูครงสร้างทีเ่ป็นเกลยีวคูข่องดเีอน็เอ อย่างง่าย 

• กิจกรรมสนกุกบั Illusion
เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้าน...“การมองเห็น”...และการเกิด
ภาพลวงตาต่างๆ

• กิจกรรมพลาสตกิแปลงกาย
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังการรักษ์โลกให้กับเยาวชน...ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์และ
เสรมิสร้างจนิตนาการ พร้อมทัง้ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัประเภทและลกัษณะการใช้งาน
ของพลาสตกิ

• กิจกรรมเขาวงกตพศิวง 
เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและหลักการเกิด
ภาพจากกระจกเงา

3. กจิกรรมสาธติเทคโนโลยภีมูปัิญญาไทย

กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยเป็นกิจกรรมที่กระตุ ้นให้เยาวชนและ

ประชาชนทั่วไปได้เพิ่มพูนประสบการณ์...ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภมูปัิญญาไทย โดยให้ผูเ้ข้าชมเรยีนรูถ้งึเทคนคิวธิกีาร และขบวนการสร้างสรรค์

งานเทคโนโลยภีมิูปัญญาไทยพืน้บ้านชนดิต่างๆ เพือ่น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์ และเผย

แพร่เทคโนโลย ีภมูปัิญญาไทยต่อไป

• กจิกรรม แกะหนงัแต้มสี

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักการของแสงและเงาผ่านการแกะหนังตะลุงที่

เป็นศลิปะการแสดงทางภาคใต้
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• กจิกรรม การ์ดกระดาษสา

เรยีนรูก้ารท�าการ์ดจากกระดาษสา ฝึกทกัษะความคดิการออกแบบประดษิฐ์การ์ด

จากกระดาษสา ทีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ของไทย

• กจิกรรมเทยีนหอมลอยน�า้

เรยีนรูภ้มิูปัญญาไทยในการท�าเทยีนหอม ถงึขัน้ตอน วธิกีารท�า และยงัสอดแทรก

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร...ผ่านการท�าเทียนหอม

ลอยน�า้

• กจิกรรมว่าวไทยกบัสายลม

เรยีนรูข้ัน้ตอนและวธิกีารท�าว่าวไทย ทีเ่ป็นภมูปัิญญาของคนไทยสมยัอดตี พร้อม

กบัหลกัการวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถท�าให้ว่าวลอยอยูใ่นอากาศได้

• กจิกรรมงกูนินิว้

ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยท่ีเกิดจากการน�าวัสดุธรรมชาติมาจักสานให้เกิดรูปทรง

แบบต่างๆ ตามลกัษณะการใช้งาน งกูนินิว้กเ็กดิจากการจกัสานจากวสัดธุรรมชาติ 

ซึง่เป็นของเล่นของคนสมยัก่อนทีเ่อาไว้เล่นกนั งกูนินิว้นอกจากเป็นของเล่นแล้วยงั

สอดแทรกหลกัการทางเรขาคณติ เกีย่วกบัรปูสเีหลีย่มด้านขนาน เมือ่เราดงึงกูจ็ะ

ท�าให้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเปล่ียนรูปไปเป็นเส้นทแยงมุมท�าให้เส้นรอบวงเล็กลงงู

จงึรดันิว้ของเรา และทีส่�าคญัจากการวจิยั พบว่างกูนินิว้สามารถช่วยบรหิารโรคนิว้ 

ล๊อคได้อกีด้วย

• กจิกรรมการบรูแฟนซี 

เรยีนรูแ้ละสนกุไปกบัการประดษิฐ์การบรูแฟนซ ีเรยีนรูถ้งึคณุประโยชน์ของการบรูที่

น�ามาใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น ช่วยในการขบัลม แก้ปวดท้อง ช่วยในการไล่แมลง 

ดบักลิน่อบัในตูเ้สือ้ผ้า และรองเท้า เป็นต้น

• กจิกรรมสเปรย์หอมไล่ยงุ 

ได้เรยีนและสนกุกบัภมูปัิญญาไทยในการน�าพชืบางชนดิมาท�าเป็นสเปรย์หอม   ไล่

ยงุ ซึง่คณุสมบตัขิองพชืเหล่านีท้ีม่กีลิน่เฉพาะตวัทีย่งุไม่ชอบ พร้อมทัง้ได้เรยีนรูอ้ปุ

การณ์ ขัน้ตอน และทดลองท�าสเปรย์หอมไล่ยงุด้วยตวัของท่านเอง
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กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา

1. กจิกรรมนกไต่จอมซน 
เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน...เยาวชน...และประชาชนท่ัวไปได้   
เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนกหัวขวาน...ที่จัดเป็นนกที่ชอบ
เจาะมากทีส่ดุ มนัเจาะต้นไม้เพือ่สร้างรงัและหาแมลงกนิ และ
นกไต่ไม้ ทีม่คีวามสามารถในการไต่ไปตามกิง่ไม้และล�าต้นได้
ทกุๆ แนว ไม่ว่าจะไต่ขึน้หรอืไต่เอาหวัลง มนัจะก้าวขาสองข้าง
ไม่พร้อมกันโดยเท้าที่เกาะอยู่ข้างบนจะท�าหน้าท่ีเกาะยึดไว้เพื่อ
การห้อยตวั ในขณะทีเ่ท้าทีอ่ยูข้่างล่างจะท�าหน้าทีค่�า้ยนัไว้เพือ่
การทรงตัว...น�ากิจกรรมนกไต่จอมซนร่วมจัดงานถนนสาย
วทิยาศาสตร์ วนัที ่ 10-12 มกราคม 2556 ณ กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กจิกรรมคว�า่ไม่หก 
หลายๆ คนคงสงสยัว่าท�าไมกระดาษแผ่นเลก็ๆ แผ่นเดยีวจงึ
สามารถรบัน�า้หนกัของน�า้ได้ จรงิๆ แล้วไม่ใช่แค่แผ่นกระดาษที่
รับน�้าหนักของน�้าได้แต่เป็นอากาศภายนอกต่างหากเนื่องจาก
อากาศมแีรงดนัทกุทศิทางอากาศจะดนัรอบๆ แก้ว รวมถงึดนั
ด้านใต้แผ่นกระดาษด้วยแรงดันของอากาศที่มีต่อกระดาษแข็ง
นั้นมีมากกว่าแรงดันที่เกิดจากน�้าหนักของน�้าในขวดแก้ว 
กระดาษแข็งจึงปิดปากขวดแก้วอยู่ได้โดยไม่หล่น...แต่เมื่อดึง
กระดาษออกแล้วแล้วน�้าไม่ไหลออกมาเป็นเพราะว่ามีแรงดันที่
ยดึกนัระหว่างโมเลกลุน�า้ทีเ่รยีกว่า แรงตงึผวิ แต่ทีเ่อยีงขวด
แก้วไปด้านใดด้านหนึง่ให้อากาศเข้าไปภายในขวด น�า้ในขวด
จะไหลออกมา น�ากจิกรรมไปร่วมจดังาน EDUCA 2012 : The 
5th Annual Congress for Teacher Professional...Develop-
ment (งานมหกรรมทางการศกึษาเพือ่พฒันาวชิาชพีคร ู ครัง้ที่ 
5) ระหว่างวนัที ่10-12 ตลุาคม 2555 ณ อมิแพค เมอืงทองธานี

3.  กจิกรรมทะเลสวยในขวดใส
เป็นการจ�าลองทะเลไว้ในขวดแก้ว โดยใช้สารละลายจ�านวน 2 
ชนิด...ได้แก่...น�้ากับน�้ามัน...อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
เรื่องความหนาแน่นของสาร...โดยของเหลวท่ีมีความหนาแน่น
น้อยกว่าจะลอยอยู่ด้านบน...ส่วนของเหลวที่มีความหนาแน่น
มากจะอยูด้่านล่าง พร้อมทัง้ตกแต่งองค์ประกอบให้บรรยากาศ
คล้ายกบัทะเล อกีด้วย น�ากจิกรรมทะเลในขวดแก้ว และเดคู

พาจ ร่วมจดักจิกรรมงาน อพวช.สมัพนัธ์ วนัที ่ 4 พฤษภาคม 
2556
4. กจิกรรมเดคพูาจแมก็เนต็มหศัจรรย์
เป็นการเรยีนรูส้ิง่มชีวีติทางธรรมชาต ิ โดยผ่านจากสิง่ประดษิฐ์
ที่ท�าจากกระดาษทิชชูลาย...โดยใช้ศิลปะลวดลายที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ...มาแต่งแต้มลงบนภาชนะหรือวัตถุท่ีใช้แล้ว...เช่น 
กล่องกระดาษ กระป๋องโลหะ กล่องไม้ กระถางดนิเผาหรือพวก
เครือ่งจกัสาน เป็นต้น นอกจากนีย้งัน�ามาประดษิฐ์เป็นของ
ตกแต่งบ้านและเป็นที่ติดตู้เย็นน่ารักๆอีกด้วยเหมาะส�าหรับทุก
คนในครอบครวั

5. กจิกรรม Jump จอมกระโดด 
กจิกรรมประดษิฐ์ตุก๊ตาสตัว์ทีม่พีฤตกิรรมกระโดด ในธรรมชาติ
จะมีส่ิงมีชีวิตชนิดใดบ้างท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าว...สามารถร่วม
เรยีนรูไ้ด้จากกจิกรรม “JUMP จอมกระโดด” สิง่ประดษิฐ์ทีผู้่เข้า
ร่วมกจิกรรม ได้ลงมอืท�าและทดลองด้วยตวัเอง พร้อมทัง้ฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัขัว้ของแม่เหลก็ ซึง่เป็นอปุกรณ์หลกัทีใ่ช้ในการ
ประดษิฐ์ 

6. กจิกรรมนกักายกรรมในธรรมชาติ  
กจิกรรมประดษิฐ์ตุก๊ตาสตัว์ ทีม่พีฤตกิรรมการม้วนตลีงักาหรือ
ขดตวั โดยตุก๊ตาสตัว์ทีป่ระดษิฐ์นัน้สามารถม้วนตวักลิง้ลงจาก
ทางลาดได้อย่างสวยงาม ในธรรมชาตจิะมสีิง่มชีวีติชนดิใดบ้าง
ทีม่พีฤตกิรรมดงักล่าว สามารถร่วมเรยีนรูไ้ด้จากกจิกรรม “นัก
กายกรรมในธรรมชาต”ิ สิง่ประดษิฐ์ทีผู่เ้ข้าร่วมกจิกรรมได้ลงมอื
ท�าและทดลองด้วยตัวเองพร้อมท้ังฝึกทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์และเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัแรงเสยีด
ทานและจดุศนูย์ถ่วง

น�ากจิกรรม Jump จอมกระโดด และนกักายกรรมในธรรมชาติ
ร่วมจดังานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2556 วนัที่ 
6-21 สงิหาคม 2556 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ ไบเทค 
บางนา 
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กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าชมที่
สนใจเป ็นจ�านวนมาก...โดยแบ่งออกเป็น...กิจกรรมเสริม
นทิรรศการถาวร จ�านวน 20 กจิกรรม กจิกรรมเสรมินทิรรศการ
ชัว่คราว จ�านวน 5 กจิกรรม กจิกรรมวนัส�าคญั จ�านวน 5 กจิกรรม 
และกจิกรรมพเิศษ อกี 17 กจิกรรม

1. กจิกรรมเสรมินทิรรศการถาวร
• กจิกรรมโปสการ์ดแทนใจ
• กจิกรรมลายพมิพ์ซลิสกรนี
• กจิกรรมเขม็กลดัทีร่ะลกึ
• กจิกรรมตวัเขยีนของฉนั
• กจิกรรมลกูคดิจิว๋
• กจิกรรมหอคอยเสยีดฟ้า (จดัแสดงในพืน้ที ่Kids Zone)
• กจิกรรมนวตักรรมไม้ไอตมิ (จดัแสดงในพืน้ที ่Kids Zone)
• กจิกรรมโมเสกรปูภาพ (จดัแสดงในพืน้ที ่Kids Zone)
• กจิกรรมเรขาคณติ With Things (จดัแสดงในพืน้ที ่Kids Zone)
• กจิกรรมวทิยสุือ่สารสากล

• กิจกรรมถอดรหสัสด้ีวยลกูคดิแสนสนกุ
• กิจกรรม Mini Science Show ตอน เครอืข่ายใยแมงมมุ
• กิจกรรม Mini Science Show ตอน เฮฮาภาษาถ่ิน
• กิจกรรม Mini Science Show ตอน อกัษรเบรลล์
• กิจกรรม Mini Science Show ตอน ตคีวามภาษาภาพ
• กิจกรรมค่าย One Day Camp ตอน ย้อนรอยการสือ่สาร
• กิจกรรมค่าย One Day Camp ตอน โลกสามมติิ
• กิจกรรมค่าย One Day Camp ตอน ถอดรหสัสะท้านโลก
• กิจกรรมโมบายปมเชอืกกปีู
• กิจกรรมถ่ายรปู NSM Fan Club (ปรบัปรงุใหม่)

2. กจิกรรมเสรมินทิรรศการชัว่คราวกจิกรรมฮลู่าฮปุสลบัลาย
• กิจกรรมตุก๊ตาสมดลุ
• กิจกรรมโมบายเรขาคณติ
• กิจกรรม Flow Chart ช่วยคดิ
• กิจกรรมแท่งเนเปียร์
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กิจกรรมในจัตุรัสวทิยาศาสตร์

1. กจิกรรมการแสดงวทิยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการน�าหลักการทางวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน และวทิยาศาสตร์ทีอ่ยูร่อบตวัมาประยกุต์เป็นการแสดง
ทีเ่ข้าใจง่าย โดยใช้สือ่และอปุกรณ์ต่างๆ ประกอบการทดลองที่
สนกุสนาน ตืน่เต้น ชวนตดิตาม ทกุคนสามารถมส่ีวนร่วมกบั
การแสดงและเรยีนรูไ้ด้โดยง่าย เพราะวทิยาศาสตร์นัน้เป็นสิง่ที่
เกีย่วข้องกบัตวัเราและพบได้ในชวีติประจ�าวนั ม ี2 ชดุการแสดง
ทีจ่ดัแสดงในปีงบประมาณ 2556 คอื
• วิทยาศาสตร์มหศัจรรย์
เป็นการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีอ่ยูร่อบตวัเรา สิง่ทีเ่ราเหน็อาจจะ
ท�าอะไรได้มากกว่าทีเ่ราคดิ
• ไมโครเวฟโชว์ 
เป็นการเรยีนรูท้ัง้ประโยชน์และโทษ ของเตาอบไมโครเวฟ ซึง่
เป็นสิ่งใกล้ตัวส�าหรับทุกครัวเรือน...สิ่งที่ใกล้ตัวและใช้กันเกือบ
ทกุวนั

2. กจิกรรมห้องทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
• DNA กล้วย กล้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาด้านต่างๆ
รอบตัวเรามากขึ้น...ซึ่งจะต้องท�าการศึกษาจากระดับหน่วย 
ดเีอน็เอ ของสิง่มชีวีติกบัการทดลองนีเ้พือ่ให้น้องๆ รูจ้กัเซลล์ 
รูจ้กัดเีอน็เอ เรยีนรูว่้าดเีอน็เอสามารถถ่ายทอดได้ และได้สนกุ
กบัการสกดัดเีอน็เอออกมาจากสิง่มชีวีติ ทราบถงึขัน้ตอนการ
สกดัในเบือ้งต้นคุน้เคยกบัการใช้อปุกรณ์ให้ห้องทดลองด้วย
• สบู่หรรษา 
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ทราบถึงประวัติ...โครงสร้างทางเคมี
ของสบู ่ คณุสมบตัขิองสบูแ่ต่ละชนดิ ส่วนผสมทีส่�าคญัในสบู่ 
และได้ร่วมสนกุผลติสบูใ่นรปูแบบของตวัเองอกีด้วย
• ไอศกรมีแสนอร่อย 
การทดลองนี้มีการสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
ตลอดจนประวัติของไอศกรีม...ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้สร้าง
ความคิดอย่างเป็นระบบและได้ลงมือท�าไอศกรีมด้วยตนเอง 
เป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต ่างๆ...ทาง
วทิยาศาสตร์
• ช็อกโกแลตฮาเฮ 
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เก่ียวกับส่วนประกอบของ
ช็อกโกแลต...ที่มีผงโกโก้เป ็นส ่วนประกอบส�าคัญ...ซึ่งมี
วิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่มากมายในน้ัน...นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมได้
ลงมือท�าช็อกโกแลตด้วยตนเอง...เป็นการเพิ่มทักษะการใช้

เครือ่งมอื/อปุกรณ์ต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ขนมปังยีสต์พองโต 
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาด
เลก็ทีเ่รยีกว่า “ยสีต์” โดยจะได้เรยีนรูก้ระบวนการหมกัอนัเน่ือง
มาจากยสีต์และกรรมวธิทีีใ่ช้ยสีต์ในการท�าขนมปัง รวมถงึส่วน
ประกอบต่างๆ ของขนมปัง ผูเ้ข้าร่วมได้ลงมอืท�าขนมปังด้วย
ตนเองเป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆทาง
วทิยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ทองแดงส่องแสงร�าไร 
การทดลองนีจ้ะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัไฟฟ้า ทัง้วงจรไฟฟ้าแบบ
ขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนกุรม คณุสมบตัขิองฉนวนและตัวน�า
ไฟฟ้า ซึง่น้องๆ จะได้สนกุและทราบถงึวธิสีกดัสารทองแดงเพือ่
น�าไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง 
และสามารรถน�าความรูน้ี ้ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในชวีติประจ�า
วนัได้
• เทียนแฟนซี 
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
เทยีน การเผาไหม้ การเกดิเขม่า ทราบถงึส่วนประกอบและ
ความส�าคัญของเทียน...ได้สนุกไปกับการประดิษฐ์เทียนในรูป
แบบของตัวเอง...และฝึกความคุ้นชินกับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติ
การด้วย
• หอคอยหลากส ีกบัอญัมณลีกึลบั 
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหนาแน่น
ของของเหลว การเรยีงล�าดบัชัน้ตามความหนาแน่น การท�า
สารละลายอิม่ตวั และการตกผลกึของสารละลายอิม่ตวั ได้รับ
ความรู ้ควบคู ่ไปกับความสนุกสนานในการทดลอง...และได้
สารละลายอิม่ตวักลบับ้าน เพือ่น�าไปสงัเกตผลต่อไปอกีด้วย
• โอ้โห..ภเูขา
การทดลองนี้น�าเสนอการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ...และ
จ�าลองเพื่อแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา...รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจถึงโครงสร้างภายในของเปลือกโลก...ซึ่งผู้เข้าร่วม
กจิกรรมจะได้ร่วมกนัท�าการทดลอง และจ�าลองการระเบดิของ
ภเูขาไฟ
• ร้อยเสยีง หรรษา 
การทดลองนีน้้องๆ จะได้เรยีนรูก้ารเดนิทางของเสยีง และใช้
ประสาทสัมผัสในการรับฟังเสียงต่างๆ...ที่เกิดขึ้น...ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์เดมิในการช่วยหาค�าตอบ และสงัเกตการเดนิทาง
ของเสียงผ่านตัวกลางท่ีต่างชนิดกัน...และประมวลความรู้ที่ได้
รับทั้งหมดเพื่อพัฒนาต่อยอดชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์วิทยา
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ศาสตร์อืน่ๆได้อกีด้วย
• ท่องโลกทางเดินอาหาร 
การทดลองนี้...น้องๆ...จะได้รับความรู้เก่ียวกับระบบทางเดิน
อาหารภายในร่างกายมนุษย์...และได้ปฏิบัติการจ�าลองระบบ
ย่อยอาหาร เพือ่ให้ง่ายต่อการเข้าใจ และน�าความรูท้ีไ่ด้ไปใช้ใน
ด้านสุขภาพและโภชนาการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
มากทีส่ดุ

3 กจิกรรมบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย
• กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปลูกฝังนิสัยรัก
วทิยาศาสตร์ให้กบัเดก็ผ่านการท�ากจิกรรม ซึง่ประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของเดก็...เดก็ๆ...จะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่ทีต่วัเองรู ้ความรูใ้หม่ที่
ได้รับและหนทางสู่ความรู้ใหม่ๆ...มีการส่งเสริมความอยากรู้
อยากเหน็ นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัผูป้กครองอกี

ด้วยเพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ในครอบครวั โดยม ี กจิกรรมดงัน้ี 
เช่น ความลบัของสดี�า, การละลายของน�า้ตาล, สนกุกบัฟองสบู,่ 
ลกูข่างหลากส,ี แม่เหลก็, เนนิน�า้, เสยีง, แขง็หรอือ่อน เป็นต้น

4 กจิกรรมพเิศษ
• ชมรมนกัพบักระดาษไทย
กจิกรรมสอนพบักระดาษให้กบัเดก็ๆ และผูท้ีส่นใจ เป็นการสอด
แทรกความรูค้ณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์รปูทรง, พืน้ทีต่่างๆ 
ทัง้วธิกีารอ่านแบบเบือ้งต้น การพบัขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น 
• ค่ายวทิยาศาสตร์
ค่าย Science Summer Day Camp ในระหว่างปิดภาคการ
ศึกษา...มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะและ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ รวมไปถงึเป็นการเสรมิสร้างการ
เรยีนรูท้ีจ่ะท�ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามสขุ ประกอบกบั
เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้ข้าร่วมมคีวามกระตอืรอืร้น
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5. กจิกรรมวนัส�าคญั
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ตระหนัก...และร�าลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญใน
วนันัน้ๆ ด้วยความภาคภมูใิจและยดึมัน่ในความดงีาม ทีไ่ด้ปฏบิตัเิป็นแนวทางสบื
ต่อกนัมา ซึง่วนัส�าคญัจะมหีลายระดบั เช่น วนัส�าคญัของบคุคล วนัส�าคญัของ
หน่วยงาน วนัส�าคญัของชาต ิวนัส�าคญัเกีย่วกบัประเพณ ีและศาสนา
• กิจกรรมกระทงเวเฟอร์
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงท่ีสืบต่อกันมาให้คงอยู่กับสังคม
ไทยต่อไป และนอกจากนัน้เรากค็วรอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมควบคูก่นัไป...ด้วยการ
รณรงค์ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...และย่อยสลาย
ได้ง่าย เพือ่รกัษาแม่น�า้ล�าคลอง ให้อยูก่บัสงัคมไทยต่อไป
• กิจกรรมการ์ดวนัพ่อ
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อลูกผ่านกิจกรรม
การ์ดวนัพ่อ...สนกุกบัการออกแบบการ์ดด้วยตวัเอง และส่งเสรมิด้านความคดิ
สร้างสรรค์
• กิจกรรมหนบีรปูสือ่รกั
วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ ของทกุปีเป็น วนัวาเลนไทน์ ชึง่เป็นวนัทีม่อบของขวญัให้แก่
กนัเพือ่แสดงถงึความรกั จงึจดักจิกรรมประดษิฐ์ทีห่นบีรปู เพือ่มอบให้กบัคนทีร่กั
และยงัเป็นการฝึกทกัษะความคดิและจนิตนาการผ่านการท�าทีห่นบีรปู
• กิจกรรมยาดมสมนุไพร
เรียนรู้ส่วนผสมต่างๆ...และวิธีการท�ายาดมสมุนไพร...ตลอดจนสรรพคุณของ
สมุนไพรและสารหอมระเหยชนิดต่างๆ...และยังได้เรียนรู้การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร
• กิจกรรมกรอบรปูสือ่รกั
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาส�าหรับวันแม่...เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ส�าหรับครอบครัว
และฝึกจินตนาการด้านความคิดผ่านการท�ากรอบรูปจากไม้ไอศกรีมเพื่อมอบให้
กบัคนทีค่ณุรกั
• กิจกรรมส่งความสขุ เนือ่งในวนัไปรษณย์ีโลก 
• กิจกรรมหนงัสอืภาพเล่าเรือ่ง เนือ่งในวนัโทรทศัน์โลก 
• กิจกรรมตามล่าเส้นทางนกัข่าว เนือ่งในวนันกัข่าวและสือ่สารมวลชนแห่งชาติ 
• กิจกรรมเยบ็หนงัสอื เนือ่งในวนัหนงัสอืและลขิสทิธิส์ากล
• กิจกรรมประกวดคดัไทย เนือ่งในวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
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งานบริการทางวิชาการ
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
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การจัดอบรมพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์

1. โครงการพฒันากระบวนการคดิแบบวทิย์นอกห้องเรยีน
กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งพฒันากระบวนการคดิแบบวทิย์นอกห้องเรียน 
เป็นกจิกรรมซึง่เหมาะส�าหรบัคร-ูอาจารย์ ระดบัประถมศกึษาตอนปลายและระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น...เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง...ฝึกสงสัยในส่ิงรอบตัวและต้ังค�าถามอันเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างธรรมชาติ...โดยคุณครูจะได้รับแนวทางการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ตามความสนใจ เพือ่น�าไปปลกูฝังให้กบัเดก็ ๆ  ส่งผลให้เยาวชน
ของชาตสิามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างไม่รูจ้บ
ในปีงบประมาณ 2556 อพวช. โครงการดงักล่าวเริม่ออกสญัจรให้ความรู้ทัว่ทกุ
ภมูภิาคของประเทศไทย จ�านวน 11 ครัง้ มคีณุครใูห้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม
จ�านวน 803 คน ซึง่ผูผ่้านการอบรมต่างชืน่ชมและคาดว่าจะน�าแนวคดิไปเผยแพร่
ให้กบัเพือ่นครแูละนกัเรยีนต่อไป

2. บรรยายเรือ่งเราได้อะไรจากงานวจิยัผูเ้ข้าชม โดย Dr. John Folk and Dr. Lynn 
Dierking
เมือ่วนัที ่ 31 มกราคม 2556 เราได้รบัเกยีรตจิากผูเ้ชีย่วชาญมอืหนึง่ด้านการ
สือ่สารวทิยาศาสตร์ คอื Dr. John Folk and Dr. Lynn Dierking จากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มาบรรยายพเิศษเรือ่ง เราได้อะไรจากงานวจิยัผูเ้ข้าชม เพือ่ให้  
ความรูก้บัเจ้าหน้าทีภ่ายใน อพวช. และผูส้นใจทัว่ไป ซึง่เป็นการเปิดโลกทศัน์และ
ท�าให้เราได้เรยีนรูว่้ากลุม่ผูเ้ข้าชมพพิธิภณัฑ์แบ่งได้เป็น 5 กลุม่ ประกอบด้วย    
นกัส�ารวจ ผูส้นบัสนนุ ผูค้้นหา ผูส้นใจเฉพาะทาง และผูต้้องการหาทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ และทกุกลุม่ เมือ่มาพพิธิภณัฑ์ต่างมคีวามคาดหวงัแตกต่างกนั อพวช. 
ในฐานะ...ผู้ให้บริการจึงใช้ประโยชน์จากความรู้นี้ในการรับมือกับผู้เข้าชมได้อย่าง
มัน่ใจ

3. การอบรม “อรีาโตทเีนส วดัโลกทัง้ใบด้วยไม้แท่งเดยีว”
อพวช. จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “อรีาโตทเีนส” ให้แก่คร ู – อาจารย์ทัว่
ประเทศ...เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการทดลองวัดเส้น
รอบวงของโลก ด้วยไม้เพยีงแท่งเดยีว ซึง่เป็นภมูปัิญญาทีค้่นพบมานานกว่า 
2,000 ปี โดยนกัคณติศาสตร์ชือ่ก้องโลก “อรีาโตทเีนส” วธิกีารน้ีเป็นวธิทีี่                
นกัวทิยาศาสตร์ในสมยัก่อนน�ามาใช้ในการวดัขนาดของเส้นรอบวงของโลก โดย
การสงัเกตเงาของดวงอาทติย์ ซึง่นบัเป็นวธิวีดัทีง่่ายไม่ต้องใช้เครือ่งมอืทีท่นัสมยั
มากนกั  สามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการเรยีนการสอน ท�าให้เดก็เข้าใจได้ง่ายยิง่
ขึน้ นอกจากนี ้ ยงัมกีจิกรรมการดเูวลาผ่านนาฬิกาแดด พร้อมยงัได้ทดลอง
ประดษิฐ์นาฬิกาแดดในแบบต่าง ๆ อกีด้วย
การอบรมฯ ดงักล่าว จดัขึน้ทัง้หมด 2 รุน่ คอื รุน่ที ่1 วนัที ่26 – 27 มนีาคม 2556 
และ รุน่ที ่2 วนัที ่25 – 26 กนัยายน 2556 ที ่อพวช. โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมอบรม
รวมแล้วกว่า 100 คน
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4. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Science Communication 
Leadership Workshop II 2013
อพวช. จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร ในหวัข้อ “Science    Com-
munication Leadership Workshop II 2013” ส�าหรบับคุลากรที่
ท�างานด้านพพิธิภณัฑ์ แหล่งเรยีนรู ้ รวมทัง้อาจารย์และผู้
เชีย่วชาญด้านวทิยาศาสตร์ เพือ่สร้างเครอืข่ายและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ อนัจะน�าไปสูก่ารร่วมกนัพฒันางานด้าน
พพิธิภณัฑ์ ตลอดจนแหล่งเรยีนรูข้องไทยในอนาคต 
การสมัมนาฯ ครัง้นี ้จดัขึน้ระหว่างวนัที ่5 – 6 เมษายน 2556 ณ 
อพวช. คลองห้า ปทมุธาน ีโดยมผีูส้นใจเข้าร่วมกว่า 52 คน

5....การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...“การพัฒนาการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์”
อพวช. ได้จดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การพฒันาการ
แสดงทางวทิยาศาสตร์” ให้แก่คร ู อาจารย์ เนือ่งจากการแสดง
ทางวทิยาศาสตร์ หรอื Science Show เป็นวธิกีารหนึง่ในการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ท�าให้ผู้รับสารในทุกระดับการศึกษา...มี
ความเข้าใจในเรือ่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ดยีิง่ขึน้ รวม
ทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือทัศนคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี โดยการสมัมนาฯ ครัง้นี ้ จดัขึน้ในระหว่างวนัที่ 
25 - 27 กนัยายน 2556 ณ อพวช. โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรมฯ 
จ�านวน 20 คน   

6....การอบรมครู...“การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด ้วย
นทิรรศการและกจิกรรม”
อพวช. จดัอบรมครใูนโครงการ “การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
ด้วยนทิรรศการและกจิกรรม” ต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี เพือ่
แสดงบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีส�าคัญและ
สมบรูณ์แห่งหนึง่ของประเทศ ซึง่จะช่วยพฒันาการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์แก่เยาวชนและบคุคลทัว่ไปให้แก่คร ู – อาจารย์ได้
รบัทราบ จนสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมไปถ่ายทอด
หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ...โดยการพาเยาวชนเข้ามาใช้
นทิรรศการในพพิธิภณัฑ์ของ อพวช. รวมทัง้กจิกรรมเสริม
ศกึษาต่างๆ ให้เกดิประโยชน์ในทกุๆ ด้าน อกีทัง้ยงัได้แนะน�า
แหล่งเรยีนรูใ้หม่ๆ ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีค่รู – 
อาจารย์...ตลอดจนเยาวชนสามารถเข้าไปศึกษา...และใช้
ประโยชน์ในการเรยีนการสอนได้ ทัง้นี ้ การอบรมครฯู ใน
ปีงบประมาณ 2556 จดัขึน้ 2 วนั ได้แก่ วนัที ่ 19 กรกฎาคม 
2556 และวนัที ่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยมจี�านวนผูเ้ข้าอบรม
รวม ทัง้สิน้ 312 คน
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7. สมัมนาเรือ่ง “การให้ความรูเ้รือ่งเพศกบัวยัรุน่” 
การสมัมนาเรือ่ง “การให้ความรูเ้รือ่งเพศกบัวยัรุน่” เป็นการ
สมัมนาส�าหรบัคร ู อาจารย์ระดบัมธัยมศกึษา เพือ่ให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการให้ความรู้เรื่องเพศ...รวมถึงเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคในการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น 
เพื่อน�าไปใช้ในการสอนเรื่องเพศศึกษา...และสุขภาวะทางเพศ 
รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายครูผู ้สอนเพศศึกษา...และครู
แนะแนวด้านสขุภาวะทางเพศ
ในปีงบประมาณ 2556 อพวช. ได้จดัสมัมนาดงักล่าวในเขต
ภมิูภาค จ�านวน 3 ครัง้ ได้แก่ ภาคเหนอื (จงัหวดัเชยีงใหม่) ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื (อบุลราชธาน)ี และภาคใต้ (จงัหวดัพทัลงุ) 
มคีรอูาจารย์เข้าร่วมรวมทัง้สิน้ 240 คน โดยครแูละอาจารย์ที่
เข้าร่วมการสัมมนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการ
สัมมนาและสามารถน�าองค์ความรู้ท่ีได้จากวิทยากรไปใช้ในการ
สอนนกัเรยีน และแนะน�าให้มกีารสมัมนาเป็นประจ�าทกุปี เพือ่
เป็นการอพัเดทข่าวสารและเทคนคิในกลุม่ผูท้�างานด้านดงักล่าว

8. การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การจดัการพพิธิภณัฑ์”
อพวช. . . .จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์...และกระบวนทัศน์ระหว่างหน่วยงานภายใต้
หวัข้อ “การจดัการพพิธิภณัฑ์” (Museum Management) ต่อ
เนื่องเป็นประจ�าทุกปี...เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารอย่างรอบ
ด้านให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดจนสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คดิเหน็ในการบรหิารงานซึง่กนัและกนั โดยมุง่หวงัให้เกดิการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอนาคตให้มีบทบาทที่เด่นชัด...และเป็นที่
ยอมรับในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต...นอกเหนือจากการ
ยอมรบัด้านการเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษาสมบตัหิลกัฐานด้านต่าง ๆ 
ของสงัคมอย่างทีผ่่านมา ทัง้นี ้การสมัมนาฯ ในปี 2556 น้ี จดัขึน้
ในระหว่างวนัที ่12 - 13 กนัยายน 2556 ณ อพวช. โดยมจี�านวน
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาฯ รวมกว่า 40 คน
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1. การอบรมเชงิปฏบิตักิาร IT (IT Lab) ณ ห้องปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์ พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันี้
• สิง่พมิพ์ยคุไอทดีไีซน์ด ี มคีนซือ้ ตอน ปฏทินิของฉนั เป็น
หลักสูตรที่ให้ผู้เข้าอบรมเข้ามาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใน
การออกแบบกราฟิกซึ่งจะได้ออกแบบและผลิตปฏิทินด้วยตัว
เอง...อกีทัง้ผูเ้ข้าชมจะได้เรยีนรูก้ระบวนการผลติสือ่สิง่พมิพ์ ทัง้
การออกแบบ...จนถึงขั้นตอนการผลิตปฏิทินออกมาเป็นผลงาน
ที่ส�าเร็จ...พร้อมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องของขนาดของกระดาษ
และชนดิของกระดาษ ประเภทของเครือ่งพมิพ์อกีด้วย
• 3D pop up model แบบจ�าลอง 3 มติ ิเป็นหลกัสตูรทีใ่ห้ผูเ้ข้า
อบรมได้เรยีนรูก้ารใช้งานโปรแกรมในการสร้าง model 3 มติิ
• Programming...นักโปรแกรมเมอร์...ตอน...นักเขียนเกม
สร้างสรรค์
เป็นหลักสูตรที่ผู ้เข้าอบรมสวมบทบาทเป็นนักพัฒนาเกมส์...
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างเกมส์และทดลองสร้างเกมส์ด้วยตัวเอง 
ด้วยโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการท�าความเข้าใจ...ฝึกคิด

อย่างเป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาในการพัฒนาเกมส์...ซึ่ง
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมสนใจในการพัฒนา
โปรแกรมมากขึน้
• Mini robot lab การเขยีนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์อย่างง่าย:
เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ผู ้เข้าอบรมได้เรียนรู ้และทดลองเขียน
โปรแกรมเพื่อส่ังงานหุ่นยนต์...เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ก�าหนดได้
ส�าเรจ็...ซึง่จะเน้นให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมคดิ วเิคราะห์...และหาวธิี
การแก้ไขปัญหา...ผู ้เข้าอบรมจะได้สนุกสนานกับการเขียน
โปรแกรมและเข้าใจการท�างานของหุน่ยนต์ ซึง่เป็นการอบรมที่
สามารถเข้าอบรมได้ในรปูแบบของครอบครวั
• My robot หุน่ยนต์ในฝันของฉนั เป็นหลกัสตูรทีส่ร้างจิตนา
การให้กบัเดก็ๆ ในเรือ่งของหุน่ยนต์ ได้เรยีนรูเ้รือ่งราวของหุน่
ยนต์ องค์ประกอบ ประเภท และประโยชน์ของหุน่ยนต์ คิดหุน่
ยนต์ในฝันของตวัเองว่า จะมรีปูร่างในลกัษณะใด ใช้ประโยชน์
ในด้านไหน ช่วยให้เดก็ๆ กล้าคดิ กล้าน�าเสนอ และกล้าแสดง
ความคดิเหน็

การพัฒนาหลักสูตรอบรมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. หลกัสตูรอบรม โครงการพฒันาทกัษะการผลติสือ่การสอน
อเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบสอนให้กบัครไูทย ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก บรษิทั 
IBM ประเทศไทยจ�ากดั เป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาสให้กบัครทูี่
สนใจในการสร้างสือ่การสอนเพือ่เสรมิในการเรยีนการสอน ผู้
เข้าอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ใน
การออกแบบกราฟิก...โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท�าวิดีโอ...และ
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน...ด้วย
การปฏบิตัจิรงิและสร้างสรรค์สือ่การสอนด้วยตนเอง การจดั
อบรมรวม 3 ครัง้ ครัง้ละ 30 คน ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่19 – 21 
มถินุายน 2556, ครัง้ที ่2 ระหว่างวนัที ่11 – 12 กรกฎาคม 2556  
และครัง้ที ่3 ระหว่างวนัที ่18 – 20 กนัยายน  2556 มคีรสูนใจ
สมคัรเข้าร่วมอบรม 347 คน

3. หลกัสตูรอบรม ผูใ้หญ่ฉลาดใช้ไอท ีส�าหรบั อบต. อบจ. และ
บคุคลทัว่ไป จ.ปทมุธานี 
พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของประชาชน...ในการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน
หลกัสตูรการใช้ประโยชน์เทคโนโลยสีารสนเทศ จดัขึน้ส�าหรบั

เจ้าหน้าทีใ่นส่วนราชการ อบต. อบจ. ซึง่จะเลอืกเจ้าหน้าทีใ่น
จงัหวดัปทมุธานเีป็นจงัหวดัน�าร่อง เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าถงึ
ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ...ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก
ในป ั จจุบั น . . . และพัฒนาทักษะการ ใช ้ ง าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ...แก่บุคลากรในส่วนงานราชการให้สามารถน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงน�าไปปรับใช้ในการท�างานและการพัฒนาชุมชมได้อย่าง
เหมาะสม
ในปีงบประมาณ...2556...ด�าเนินการจัดอบรม...2...หลักสูตร           
จดัอบรมหลกัสตูรละ 4 ครัง้ ครัง้ละ 30 คน ดงันี้
• หลักสตูรผูใ้หญ่ฉลาดใช้...IT...(พืน้ฐาน) ส�าหรบัผูท้ีเ่ร่ิมต้นใช้
งานคอมพิวเตอร์...หรือต้องการความรู ้และท�าความเข้าใจ
คอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ในการท�างาน ระยะเวลาในการอบรม 1 วนั
• หลักสูตรผู้ใหญ่ฉลาดใช้...IT...ต่อยอด)...ส�าหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
การใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้ว...ซึ่งจะอบรมให้สามารถใช้งาน
คอมพวิเตอร์ท่องไปในโลกของ internet ใช้งาน social media 
พร้อมท้ังเรียนรู ้หลักการเบ้ืองต้นของการท�างานของ...web 
browser การสบืค้นข้อมลูเบือ้งต้น หลกัการของ email สามารถ
ใช้งานสงัคมออนไลน์ (social network) ให้เกดิประโยชน์ในการ
ตดิต่อสือ่สารกนั ระยะเวลาในการอบรม 1 วนั
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4. หลกัสตูรอบรม พฒันาทกัษะการผลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่ 
โรงเรียนเตรียมทหาร...สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ...ได้ขอความอนุเคราะห์ 
พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ อพวช. ช่วยจดัอบรมเรือ่ง “พฒันาทกัษะการผลติ
สือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่” ให้แก่ อาจารย์ ส่วนการศกึษา โรงเรยีน
เตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ จ�านวน 20 คน อพวช. ซึง่ทาง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนในการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงให้กับประเทศ 
จงึได้ด�าเนนิการจดัหลกัสตูรอบรมให้โดยใช้เวลาในการอบรม 4 วนั คอื ระหว่างวนั
จนัทร์ที ่9 กนัยายน 2556 ถงึ วนัพฤหสับดทีี ่12 กนัยายน 2556

5. อบรมการเขยีนโปรแกรมควบควบหุน่ยนต์อย่างง่าย 
อพวช. ได้เข้าไปร่วมจดัอบรมการเขยีนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์อย่างง่ายให้กบัผู้
เข้าชมในงาน Robot and Classic CRR show ทีต่ัง้ฮัว่เสง็ ธนบรุี 
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งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
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งานสำ�รวจวิจัย

งานรวบรวมวัสดุตัวอย่าง

ในปี 2556 พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา ด�าเนนิการส�ารวจและวจิยัรวมทัง้สิน้ 9 
โครงการ ได้แก่
1. โครงการความหลากชนิดของมดบริเวณสระเก็บน�้าพระรามเก้า...อันเน่ืองมา
จากพระราชด�าร ิอ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
2. โครงการจัดท�าบัญชีรายชื่อมดและผีเสื้อกลางวันที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาตวิทิยา องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
3. โครงการความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานตามระดับความสูงในเขตรักษา
พนัธุส์ตัว์ป่าดอยเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่
4. โครงการความหลากหลายของพรรณพชืรมิฝ่ังแม่น�า้โขง 
5. โครงการการศึกษาระยะยาวเพื่อเปรียบเทียบถิ่นที่อยู ่อาศัยของนกในลุ ่ม      
น�า้โขง
6. โครงการส�ารวจความหลากหลายทางชวีภาพในสวนป่าภาคเหนอื
7. โครงการศกึษาและเกบ็ตวัอย่างอ้างองิทางชวีภาพภายในราชอาณาจกัร
8. โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื: ส�ารวจทรพัยากรชวีภาพ บรเิวณหมูเ่กาะลนัตา 
จงัหวดักระบี่
9. โครงการการใช้กับดักแสงไฟเพื่อลดปริมาณหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่า 
จงัหวดัล�าพนู เชยีงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

1. งานวสัดตุวัอย่าง ของพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2556 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ ได้รวบรวมวสัดตุวัอย่าง 
ทัง้สิน้ 24 รายการ
•  อพวช. บรจิาค กล้องและเลนส์  8 รายการ
•  Mr. Vichai Malikul บรจิาค กล้องและเลนส์  13 รายการ
•  คณุพรหมา ชมุพล บรจิาค อปุกรณ์ทอมอืหวแีละตะกร้อ 1 รายการ
•  Tribesindia บรจิาค ของทีร่ะลกึ  2  รายการ
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2. งานวสัดตุวัอย่างของพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา
 ในปีงบประมาณ 2556 พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา (พธช.) จดัเกบ็
ตวัอย่างอ้างองิด้านธรรมชาตวิทิยาจ�านวน 8 กลุม่ตวัอย่าง ด�าเนนิ
การจดัเกบ็ตวัอย่างสะสมได้ จ�านวน 151,416 ตวัอย่าง ดงันี้
• แมลงจ�านวน  37,686 ตวัอย่าง
• สตัว์เลือ้ยคลานและสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบกจ�านวน 30,407 
ตวัอย่าง
• ครัสตาเซยีน ปะการงั หอย และอืน่ๆ จ�านวน  17,175 ตวัอย่าง 
• นก จ�านวน  11,065 ตวัอย่าง 
• สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม จ�านวน 8,284 ตวัอย่าง 
• ปลา จ�านวน 5,344 ตวัอย่าง 
• พชื จ�านวน 3,692 ตวัอย่าง
• สตัว์สตัฟ๊ จ�านวน 103 ตวัอย่าง
นอกจากนี ้ พธช. ด�าเนนิการจดัเกบ็เอกสาร/วตัถจุดหมายเหตุ 
และเอกสาร/วารสารอ้างองิทางวชิาการ จ�านวน 37,660 รายการ

3. วสัดตุวัอย่างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในปีงบประมาณ 2556 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวบรวมวัสดุอุเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการส่ือสารและ
สารสนเทศ รวมจ�านวน 212 ชิน้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้ 
ดงัต่อไปนี้
• หมวด Storage จ�านวน 119 ชิน้
• หมวดโทรคมนาคม จ�านวน 26 ชิน้
• หมวดการค�านวณจ�านวน 26 ชิน้
• หมวด Application Software จ�านวน 25 ชิน้
• หมวด Input/Output Device จ�านวน 12 ชิน้
• หมวดการสือ่สาร จ�านวน 3 ชิน้
• หมวด Computer Set จ�านวน 1 ชิน้
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พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาได้จดัท�าวารสาร/คูม่อื จ�านวน 5 เล่ม คอื
1. วารสาร The Thailand Natural History Museum Journal จดัพมิพ์ปีละ 2 ฉบบั 
เป็นภาษาองักฤษ โดยจดัท�าขึน้เพือ่เผยแพร่บทความทางด้านธรรมชาตวิทิยา
2. คูม่อืการบรหิารจดัการตวัอย่างอ้างองิในพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เรียบเรียง
โดย นายธญัญา จัน่อาจ ผูอ้�านวยการกองวสัดอุเุทศธรรมชาตวิทิยา เพือ่เป็น
แนวทางในการบรหิารจดัการตวัอย่างอ้างองิในพพิธิภณัฑ์ หรอืองค์การทีม่ภีารกจิ
คล้ายคลงึกบัพพิธิภณัฑ์
3. คูม่อืการเตรยีมตวัอย่างทางวทิยาศาสตร์ จดัท�าขึน้เพือ่ให้ผูท้ีม่คีวามสนใจใน
การเตรยีมตวัอย่างสิง่มชีวีติในกลุม่ต่างๆ ได้ศกึษาถงึวธิกีารทีใ่ช้ส�าหรับเตรียม
ตวัอย่าง โดยเฉพาะเพือ่การศกึษาวจิยั การเรยีนการสอนทางชวีวทิยา และการจัด
แสดงนทิรรศการ
4. คูม่อืจ�าแนกสกลุมดในประเทศไทย โดย นายวยีะวฒัน์ ใจตรง จากการศกึษา
ตวัอย่างมดทีเ่กบ็รวบรวมจากทัง่ทกุภาคของประเทศไทยยาวนานกว่า 10 ปี (พ.ศ. 
2542-2554)
5. ตัวอย่างต้นแบบแมลงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...ประเทศไทย...โดย              
นายทศันยั จนีทอง, นายวยีะวฒัน์ ใจตรง และนาวสาวศรญัญา จนัทรา จัดท�าขึน้
เพือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัตวัอย่างต้นแบบ (type specimens) กลุม่แมลง (insect) 
ที่เก็บรวบรวมรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

สิ่งตีพิมพ์
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มดชนดิใหม่ของโลก ปี 2556
มดต้นไม้สรินิธร (Cladomyrma sirindhornae 
Jaitrong, Leadprathom et Yamane)
มดทหารราบ (Aenictus apprissipilosus Jaitrong et Yamane)
มดทหารบาหล ี(Aenictus baliensis Jaitrong et Yamane)
มดทหารขาสัน้ (Aenictus brevipodus Jaitrong et Yamane)
มดทหารหวัแบน (Aenictus concavus Jaitrong et Yamane)
มดทหารหลอด (Aenictus cylindripetiolus Jaitrong et Yamane)
มดทหารเอะกชุ ิ(Aenictus eguchii Jaitrong et Yamane)
มดทหารหยูาว (Aenictus gonioccipus Jaitrong et Yamane)
มดทหารอโิตะ (Aenictus itoi Jaitrong et Yamane)
มดทหารชโิบดสั (Aenictus jawadwipa Jaitrong et Yamane)
มดทหารเขาใหญ่ (Aenictus khaoyaiensis Jaitrong et Yamane)
มดทหารหน้ายาว (Aenictus longicephalus Jaitrong et Yamane)
มดทหารสมโภช (Aenictus maneerati Jaitrong et Yamane)
มดทหารลอมบอก (Aenictus minipetiolus Jaitrong et Yamane)
มดทหารลซูอน (Aenictus pilosua Jaitrong et Yamane)
มดทหารนนัทศกัดิ ์(Aenictus pinkaewi Jaitrong et Yamane)
มดทหารป่าฝน (Aenictus sundalandensis Jaitrong et Yamane)
มดทหารศภุฤกษ์ (Aenictus watanasiti Jaitrong et Yamane)
มดทหารวลิยั (Aenictus wilaiae Jaitrong et Yamane)
มดทหารเดชา (Aenictus wiwatwitayai Jaitrong et Yamane)
มดทหารคาลมัินตนั (Aenictus kutai Jaitrong et Wiwatwitaya)

มดทหารสลุาเวส ี(Aenictus sulawesiensis Jaitrong et Wiwatwitaya

แหล่งทีพ่บ
ไทย (จนัทบรุ)ี

มาเลเซยี (เกาะบอร์เนยีว)
อนิโดนเีซยี (เกาะบาหล)ี
เวยีดนาม
ไทย (จนัทบรุ)ี
ไทย (ตรงั)
เวยีดนาม
อนิโดนเีซยี (เกาะสลุาเวส)ี
อนิโดนเีซยี (เกาะสมุาตรา)
อนิโดนเีซยี (เกาะชวา)
ไทย (นครราชสมีา)
อนิโดนเีซยี (เกาะลอมบอก)
ไทย (ตาก)
อนิโดนเีซยี (เกาะลอมบอก)
ฟิลปิปินส์ (เกาะลซูอน)
ไทย (เชยีงใหม่)
อนิโดนเีซยี (เกาะชวา)
ไทย (เชยีงใหม่)
ไทย (ฉะเชงิเทรา)
ไทย (นครราชสมีา)
อนิโดนเีซยี 
(คาลมินัตนัตะวนัออก)
อนิโดนเีซยี (เกาะสลุาเวส)ี

สิ่งมีชีวิตที่พบใหม่ของโลก�

ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการของ อพวช. ค้นพบและต้ังช่ือมดชนิดใหม่ของโลกจ�านวน 22 ชนิดจากภูมิภาคอาเซียน ในจ�านวน
น้ี 9 ชนิด ต้ังช่ือจากประเทศไทย และหน่ึงชนิดได้รับพระราชทานนามให้ใช้ช่ือ “มดต้นไม้สิรินธร” (Cladomyrma sirindhornae 
Jaitrong, Leadprathom et Yamane, 2013) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอแนะน�ามดบางชนิด คือ

• มดต้นไม้สิรนิธร (Cladomyrma sirindhornae Jaitrong, 
Leadprathom et Yamane, 2013) 
ค้นพบและตั้งชื่อโดย...ดร.วียะวัฒน์...ใจตรง...นายค�ารน                  
เลยีดประถม (กรมป่าไม้) และศาสตราจารย์ Seiki Yamane 
(มหาวทิยาลยัคาโกชมิา ประเทศญีปุ่น่) ได้รบัการตพีมิพ์ใน
วารสาร Species Diversity ฉบบัที ่ 18 ปี ค.ศ. 2013 (พ.ค. 
2556) มดชนดินีไ้ด้รบัพระราชทานนามจากสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
มดงานมีหนวด 8 ปล้อง หวัแบน อกขนาดใหญ่ เอว 1 ปล้อง 
อาศยัอยูใ่นไม้เถาฮ่อสะพายควาย (Sphenodesme pentandra) 
ปัจจบุนัพบเฉพาะในภาคตะวนัออกของประเทศไทย
• มดทหารราบ (Aenictus apprissipilosus Jaitrong et Ya-
mane, 2013)
ค้นพบและตัง้ชือ่โดย  ดร.วยีะวฒัน์ ใจตรง และศาสตราจารย์ 
Seiki Yamane (มหาวทิยาลยัคาโกชมิา ประเทศญีปุ่น่) ได้รบั
การตพีมิพ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research 
ฉบบัที ่31 ปี ค.ศ. 2013 (ม.ีค. 2556)
มดงานไม่มตีา บนส่วนหวัมขีนยาว 1 คู ่บรเิวณส่วนอกมขีนขึน้
ปกคลมุเลก็น้อย แต่เป็นขนทีน่อนราบกบัผวิล�าตวั พบในป่าดบิ
ชืน้ทีส่มบรูณ์บนเกาะบอร์เนยีว ประเทศมาเลเซยี
• มดทหารวิลยั (Aenictus wilaiae Jaitrong et Yamane, 
2013)
ค้นพบและตัง้ชือ่โดย ดร.วยีะวฒัน์ ใจตรง และศาสตราจารย์ 
Seiki Yamane (มหาวทิยาลยัคาโกชมิา ประเทศญีปุ่น่) ได้รบั
การตพีมิพ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research 
ฉบบัที ่31 ปี ค.ศ. 2013 (ม.ีค. 2556)
มดชนดินีมี้ขนาดเลก็ สเีหลอืงหรอืน�า้ตาลเหลอืง แพร่กระจาย
ค่อนข้างกว้างในประเทศไทย พบตัง้แต่ภาคเหนอืตอนล่าง ภาค
ตะวนัออก ตลอดจนภาคใต้ มดชนดิใหม่นีต้ัง้ชือ่เพ่ือเป็นเกยีรติ
แก่นางวลิยั ใจตรง คณุแม่ผูล่้วงลบัของ ดร.วยีะวฒัน์ ใจตรง

• มดทหารหยูาว (Aenictus gonioccipus Jaitrong et Ya-
mane, 2013)
ค้นพบและตัง้ชือ่โดย ดร.วยีะวฒัน์ ใจตรง และศาสตราจารย์ 
Seiki Yamane (มหาวทิยาลยัคาโกชมิา ประเทศญีปุ่น่) ได้รับ
การตพีมิพ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research 
ฉบบัที ่31 ปี ค.ศ. 2013 (ม.ีค. 2556)
มดไม่มตีา ฐานกะโหลกเมือ่มองจากทางด้านข้างล�าตัวจะเป็น
มมุแหลมไม่โค้งมนเหมอืนชนดิอืน่ๆ พบเฉพาะบนเกาะสลุาเวสี 
ประเทศอนิโดนเีซยี
• มดทหารขาสัน้ (Aenictus brevipodus Jaitrong et Yamane, 
2013)
ค้นพบและตัง้ชือ่โดย ดร.วยีะวฒัน์ ใจตรง และศาสตราจารย์ 
Seiki Yamane (มหาวทิยาลยัคาโกชมิา ประเทศญีปุ่่น) ได้รับ
การตพีมิพ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research 
ฉบบัที ่31 ปี ค.ศ. 2013 (ม.ีค. 2556)
มดไม่มตีา ล�าตวัสัน้ป้อม ขาค่อนข้างสัน้เมือ่เทยีบกบัมดชนิด
อืน่ๆ เป็นมดทีพ่บเฉพาะบนพืน้ทีส่งูทางภาคเหนอืของประเทศ
เวยีดนาม
• มดทหารคาลมินัตนั (Aenictus kutai Jaitrong et Wiwatwita-
ya, 2013)
ค้นพบและตัง้ชือ่โดย ดร.วยีะวฒัน์ ใจตรง และรศ.ดร เดชา 
ววิฒัน์วทิยา (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) ได้รบัการตีพมิพ์ใน
วารสาร The Raffles Bulletin of Zoology ฉบบัที ่ 61 ปี ค.ศ. 
2013 (ก.พ. 2556)
มดงานมผีวิของส่วนหวั อก และเอว ไม่เรยีบ จากการส�ารวจพบ
เพยีงรงัเดยีวในป่าระดบัต�า่บนเกาะบอร์เนยีว จงัหวดัคาลมินัตัน
ตะวนัออก ประเทศอนิโดนเีซยี
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
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การตลาด

สื่อการเรียนรู้�อพวช.

การท�าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้กบัเวบ็ไซต์ STKC 
เป็นเวบ็ไซต์ทีพ่ฒันาขึน้โดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้วยวตัถปุระสงค์
ในการเป็นศูนย์รวบรวมและให้บริการข้อมูล...ข้อสนเทศ...ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย...ครอบคลุมสาระทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วทิยาศาสตร์ประยกุต์ ความก้าวหน้าของผลการวจิยัและพฒันา รวมทัง้ข้อมลูการ
ให้บรกิารต่างๆ ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัแหล่งข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สนองความ
ต้องการของผูใ้ช้บรกิารทกุกลุม่ให้ได้มากทีส่ดุ และเพือ่ให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชน
ได้เข้ามารูจ้กั ค้นหาความรู ้ และใช้ประโยชน์จากเวบ็ไซต์ STKC อย่างกว้างขวาง 
ดงันัน้ ทางเวบ็ไซต์ STKC จงึได้ตกลงว่าจะจ้างให้ อพวช. ท�าการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัทางเวบ็ไซต์ โดยได้เริม่ด�าเนนิการในปีงบประมาณ 2549 เป็น
ครัง้แรก
ส�าหรบัปีงบประมาณ 2556 นี ้อพวช. ยงัคงได้รบัความไว้วางใจจากเวบ็ไซต์ STKC 
ให้เป็นผูท้�าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้กบัทางเวบ็ไซต์อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงในปีน้ี 
อพวช. ได้ด�าเนนิกลยทุธ์ต่างๆ มากมาย อาท ิจดัท�า Event Marketing ร่วมกบักจิ
กรรมเด่นๆ ของ อพวช. ท�า Direct Marketing ให้กบักลุม่โรงเรยีน, กระตุ้นการเข้า
ชมเว็บไซต์ผ่านส่ือต่างๆ...จัดท�าส่ือส่ิงพิมพ์และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายของ 
อพวช. โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา เป็นต้น จากกลยทุธ์เหล่านี ้ จงึท�าให้มผู้ีรู้จกั
และทราบถงึบทบาทของเวบ็ไซต์ STKC ผ่านกจิกรรมต่างๆที ่อพวช.

1. รายการโทรทศัน์ อพวช.
• อพวช. ผลติรายการโทรทศัน์เพือ่สร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ส�าหรับ
เยาวชน ในชือ่ “ช่างคดิ...ช่างสงัเกต โดย อพวช.” เพือ่ให้เดก็และเยาวชนมโีอกาส
สมัผสั รูจ้กั และคุน้เคยกบัวทิยาศาสตร์ทีอ่ยูร่อบตวั ผ่านทางสือ่โทรทศัน์ทีน่�าเสนอ
ในรปูแบบ Science Discovery โดยม ี2 พธิกีรรบัหน้าทีพ่าผูช้มไปเรยีนรู้ และผจญ
ภยั ซึง่มทีัง้ความสนกุสนาน น่าตดิตาม และยงัช่วยส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจทาง
วทิยาศาสตร์ได้เป็นอย่างด ีรายการ “ช่างคดิ...ช่างสงัเกต โดย อพวช.” ออกอากาศ
ทกุวนัเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรม
ประชาสมัพนัธ์ (NBT)
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• อพวช. ได้ด�าเนนิโครงการโทรทศัน์ผ่านระบบดาวเทยีม และ
ออกอากาศในชือ่ว่า Most Channel ในช่องสญัญาณ  C Band 
ช่อง 94 น�าเสนอรายการ 2 รปูแบบ คอื
- รายการ  MOST NEWS น�าเสนอข่าวสารเกีย่วกบักระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...และหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ ในรปูแบบข่าวและรายงานพเิศษ เพือ่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของกระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดยออกอากาศทกุวนัจนัทร์ถงึวนั
ศกุร์ เวลา 11.30 – 12.30 น. 
- รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรปูแบบเสวนา 
น�าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรีหรือ
ผูบ้รหิาร...เพือ่ประชาสมัพนัธ์และน�าเสนอกจิกรรมต่างๆ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ท่ีน่าสนใจเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน...เป็นการน�าเสนอข้อมลูแบบเจาะลกึ หรอืเป็น
ประเดน็ร้อนทีไ่ด้รบัความสนใจในขณะนัน้ โดยออกอากาศทกุ
วนัองัคารและวนัพฤหสับด ีเวลา 12.30 – 13.30 น.

2. รายการวทิย ุอพวช.
อพวช....ด�าเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางส่ือสาร
ความรูท้างวทิยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจดักจิกรรม
ของ อพวช. ให้สาธารณชนได้รบัทราบมากว่า 11 ปี โดยปัจจบุนั 
อพวช. มีรายการทีอ่อกอากาศตามสถานวีทิยตุ่างๆ ดงันี้ 

• “วนันีก้บัวทิยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทกีบั อพวช.” 
ออกอากาศ ทกุวนัเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น. ทางสถานีวทิยุ
กระจายเสยีงแห่งประเทศไทย (AM 819)
• “ เด็กดีคนเก ่ง” . . .ช ่วง. . . “รอบรู ้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์” 
ออกอากาศ ทกุวนั เวลา 06.30 – 07.00 น. ทางสถานีวทิยุ
กองทพับก (FM 103)
• “วัยใสวัยสร้างสรรค์”...ช่วง...“รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์”
ออกอากาศ ทกุวนัเสาร์ – อาทติย์ เวลา 16.00 – 17.00 น.
ทางสถานวีทิยศุกึษา (FM 92)

3. วารสาร อพวช.
อพวช....ได้ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน
ในรปูแบบวารสารรายเดอืน ในชือ่ “วารสาร อพวช.” มาตัง้แต่ปี 
2545...วารสารฉบบันีบ้รรจไุปด้วยสารพนัความรูม้ากมาย ที่
พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเรียนรู้ได้
ไม่ยาก อาท ิ คอลมัน์ตามรอยนกัวทิยาศาสตร์เอกของโลก,   
Science in Movie, รอบรูส้นกุคดิ, หรรษานานาสตัว์, สิง่น้ีได้แต่
ใดมา เป็นต้น ปัจจบุนัมผีูส้นใจสมคัรเป็นสมาชกิเป็นจ�านวนกว่า 
9,500 คน
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4. เวบ็ไซต์ 
• www.nsm.or.th เป็นเวบ็ไซต์ที ่อพวช. จดัท�าขึน้เพือ่ให้เป็นอกีหนึง่แหล่งเรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์ของไทย...ตลอดจนเป็นช่อง
ทางในการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยทีผ่่านมา อพวช. ได้มกีารพฒันาและปรบัปรงุเวบ็ไซต์ให้มคีวาม
ทนัสมัย ขณะเดยีวกนั ยงัเพิม่เตมิสาระความรูท้างวทิยาศาสตร์...รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการจดักจิกรรมอย่างสม�า่เสมอ โดย
ในปี 2556 นี ้มยีอดผูเ้ข้าใช้บรกิารเวบ็ไซต์เป็นจ�านวนถงึ 2,301,103 ครัง้
• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อกีเวป็ไซด์หนึง่ที ่ อพวช. จดัท�าขึน้เพือ่ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูของการบรหิารจัดการ
องค์กร...และฐานข้อมลูต่างๆ...ทีเ่ป็นประโยชน์...ต่อพนกังาน และสนบัสนนุการด�าเนนิการขององค์กร ได้แก่ การบรหิารความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน การจดัวางระบบและการประเมนิผล และกจิกรรมต่างๆ ของ อพวช. เป็นต้น เพือ่สร้างความตระหนกัและความ
เข้าใจแก่พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้เหน็ความส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรทีเ่ป็นหน้าทีข่องพนกังานทกุคน

สื่อสิ่งพิมพ์�อพวช.
1. สือ่สิง่พมิพ์ที ่อพวช. จดัท�าขึน้มดีงันี้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจรรมต่างๆ 
ของ อพวช. แก่บคุคลทัว่ไป ในปี 2556 นี ้อพวช. จงึได้จดัท�าสือ่
สิง่พมิพ์ในรปูแบบของวารสาร สจูบิตัร แผ่นปลวิ โปสเตอร์ 
โบว์ชวัร์ และคูม่อื ดงันี้ 
• วารสาร อพวช. 
• ปฏิทนิตัง้โต๊ะ ปี 2556
• ปฏิทนิพกพา ปี 2556
• ส.ค.ส ปี 2556
• Year Plan ปี 2556
• คู่มือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ 
 ปี 2556
• คูม่อืการประดษิฐ์และทดสอบจรวดขวดน�า้
• โบว์ชัวร์นทิรรศการ “Eye fo the Sky”

• โบว์ชวัร์นทิรรศการ “วทิยาศาสตร์ในสายน�า้”
• โบว์ชวัร์แนะน�า อพวช.
• โบว์ชัวร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2556
• สูจิบัตรงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2556
• แผ่นปลิวแนะน�างานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาต ิประจ�าปี 2556
• โปสเตอร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2556
• สจูบิตัรกจิกรรมวทิยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชน ศนูย์ภาคกลาง 
ปี 2556
• โปสเตอร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน...ศูนย์ภาค
กลาง ปี 2556
• ปฏิทนิกจิกรรมประจ�าเดอืน
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2. สรุปจ�านวนส่ือประเภทต่างๆ ท่ีเผยแพร่ข่าว อพวช.
• ส่ือวิทยุ
 - ส่ือวิทยุท่ี อพวช. ผลิตออกอากาศจ�านวน 522 คร้ัง
 - ส่ือวิทยุอ่ืน ๆ ท่ีเผยแพร่ข่าว อพวช. ออกอากาศจ�านวน 2,856 คร้ัง
• ส่ือโทรทัศน์ 
 ออกอากาศจ�านวน 305 คร้ัง
• ส่ือหนังสือพิมพ์  
 ตีพิมพ์จ�านวน 523 คร้ัง
• ส่ือนิตยสาร/วารสาร  
 ตีพิมพ์จ�านวน 59 คร้ัง
• ส่ือเว็บไซต์
 - ส่ือเว็บไซต์ท่ี อพวช. ผลิตเอง (www.nsm.or.th) เผยแพร่เป็นประจ�า
   ต่อเน่ืองตลอดท้ังปี
 - ส่ือเว็บไซต์อ่ืน ๆ ท่ีเผยแพร่ข่าว อพวช เผยแพร่จ�านวน 864 คร้ัง
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เครือข่ายและผู้สนบัสนนุ

กิจกรรมของ�อพวช.
1   บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
2   บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน)
3   บรษิทั ยนูลิเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั
4   บรษิทั ทร ูวชิัน่ส์ เคเบิล้ จ�ากดั (มหาชน)
5   มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร
6   มหาวทิยาลยัขอนแก่น
7   มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
8   มหาวทิยาลยันเรศวร
9   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี
10 มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา
11 บรษิทั ทรพัย์อนนัต์ เยนเนอรลั ฟูด้ จ�ากดั
12 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
13 บมจ. ธนาคารกรงุไทย
14 บรษิทั ส�านกัพมิพ์แมค็ จ�ากดั
15 บรษิทั ซ.ีพ.ี ค้าปลกีและการตลาด จ�ากดั
16 บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)
17 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)
18 ศนูย์ความรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(STKC)
19 บรษิทั ซเีอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
20 องค์การค้าของ สกสค.
21 บรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตเลยีมจ�ากดั (มหาชน)
22 บรษิทั พฤกษาเรยีลเอสเตรด จ�ากดั (มหาชน)
23 บรษิทั ซติีว้อล์ค จ�ากดั
24 บรษิทั แลคตาซอย จ�ากดั
25 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
26 โรงพยาบาลราษฎร์บรูณะ
27 พพิธิภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้ไทย
28 โรงพยาบาลกล้วยน�า้ไท
29 โรงพยาบาล บ.ีแคร์ เมดคิอลเซน็เตอร์
30 โรงพยาบาลกรงุเทพครสิเตยีน
31 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อนิเตอร์เนชัน่แนล
32 โรงพยาบาลสายไหม
33 สวนสตัว์เปิดเขาเขยีว ชลบรุี
34 สถาบนัภาษายนูเิซร์ิช
35 บรษิทั ฟาร์มจระเข้และสวนสตัว์สมทุรปราการ จ�ากดั
36 DigitUp Co.,Ltd.

5 6

31

36

25

20

15

11
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องค์กรพันธมิตรและผู้สนบัสนนุ

องค์กรระหว่างประเทศ�ที�่อพวช.

เป็นสมาชิก�ณ�ปัจจุบัน

1. องค์กรในประเทศ ท่ีลงนามความร่วมมือ (MOU)
• กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.
• โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• โรงเรียนนานาชาติ เอสไอไอเอส
• โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน รามอินทรา
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
• มหาวิทยาลัยเอเซียน
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
• มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. องค์กรต่างประเทศ ท่ีลงนามความร่วมมือ (MOU) 
• La Sierra University, USA
• College of Social Science , Chungnam National University
• Heureka, The Finnish Science Centre
• MOU Trilateral: NSM/Heureka/National

• Asia Pacific Network of Science and Technology Center, ASPAC
• Association of Science Technology Centers, ASTC
• International Council of Museum, ICOM และ ICOM NATHIST
• European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibition, ECSITE
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องค์กรพันธมิตรและผู้สนบัสนนุการดำ�เนินงาน

ของ�อพวช.�ทั้งในและต่างประเทศ
1. องค์กรในประเทศ 
• มูลนธิอินรุกัษ์และพฒันาอากาศยานไทยใน
  พระบรมราชปูถมัภ์
• บริษทั กฟผ. จ�ากดั (มหาชน)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย
• องค์การสวนพฤกษศาสตร์
• องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชปูถมัภ์
• กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
• กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื
• สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)
• ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
• สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
• กรมควบคมุโรคตดิต่อ กระทรวงสาธารณสขุ
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) สวทช.
• มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
• มหาวิทยาลยัเอเซยีน
• มหาวิทยาลยัมหดิล
• มหาวิทยาลยัแม่โจ้
• มหาวิทยาลยัขอนแก่น
• มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่
• มหาวิทยาลยันเรศวร
• มหาวิทยาลยัสงขลา
•  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร
• หาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธานี
• คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
• Asian Institute of Technology (AIT)
• โรงเรียนสาธตินวตักรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
  ธัญบรุี
• โรงเรียนนานาชาต ิเอสไอไอเอส
• โรงเรียนปราโมชวทิยาทาน รามอนิทรา
• โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
  ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
• บริษทั ซนิเนค็ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

2. องค์กรต่างประเทศ 
• Insectarium de Montreal, Canada
• JSC Rosat Resource
• The Field Museum of National History (FMNH)
• The Hungarian Natural History Museum
• Australia National University
• Senckenberg Gesellschaft fur Naturforschung
• Shanghai Science and Technology Museum,China
• National Institute of Polar Research Japan
• Aarhus University, Denmark
• Science Centre Board of Singapore
• Wenzhou University, China
• National Science Museum of Korea
• The Canadian Museum of Nature
• Zhejiang Mariculture Research Institute, China
• Goethe Institut, Thailand
• The Otago Museum
• Gwacheon National Science Museum
• The Oil and Gas Discovery Centre
• Stiftung Haus der kleinen Forscher, German
• Yunnan Science and Technology Exchange Center, 
  China
• Hokkaido University Museum, Japan
• La Sierra University, USA
• College of Social Science, Chungnam National 
  University
• Heureka, The Finnish Science Centre
• MOU Trilateral: NSM/Heureka/National Council of 
  Science Museums, India



100 | ANNUAL REPORT 2013 www.nsm.or.th

NationalScience
M u s e u m

แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์
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แขกพิเศษจากต่างประเทศ
• วนัที ่2 เมษายน 2556 Dato Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, 
Permanent Secretary (Technical & Professional), Ministry of Development 
และผูบ้รหิาร พร้อม Hj Irwandy Hj Lois ผูอ้�านวยการศนูย์วทิยาศาสตร์ Oil and 
Gas Discovery Centre (OGDC), Brunei Shell Petroleum ประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม เดนิทางเยอืน อพวช. เพือ่หารอืความร่วมมอืในการเตรยีมการจัดงาน
มหกรรมวทิยาศาสตร์ การแลกเปลีย่นชิน้งานนทิรรศการ การเข้าร่วมจัดกจิกรรม
ในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ ณ ประเทศบรไูน และการแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยมผีูบ้รหิาร อพ. ให้การต้อนรบัและเข้าร่วมประชมุ 
• วนัที ่ 19 เมษายน 2556 Dr. Toshirou Tsumagari ผูอ้�านวยการพพิธิภณัฑ์  
Hokkaido University Museum ประเทศญีปุ่น่ และคณะ เดนิทางเยอืน อพวช. เพือ่
หารือความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษและการจัดการบรรยาย
พเิศษ เพือ่จดัแสดงในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติปี 2556 
โดยมผีูบ้รหิาร อพวช. ให้การต้อนรบัและเข้าร่วมประชมุ 
• วนัที ่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วยงานวจิยั Institute of Environmental           
Problems of the North โดย Ivan Bolotov, Position Doctor of Biology, Deputy 
Director for research work และคณะ เดนิทางเยอืน อพวช. เพือ่หารอืความร่วม
มอืด้านงานวจิยัความหลากหลายทางชวีภาพ และการแลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญ
ระหว่างกนั โดยมผีูบ้รหิาร อพวช. ให้การต้อนรบัและเข้าร่วมประชมุ 
• วนัที ่ 27 มถินุายน 2556  Prof. Per-Edvin Persson ผูอ้�านวยการศนูย์
วทิยาศาสตร์ Heureka, The Finnish Science Center ประเทศฟินแลนด์ เดนิทาง
เยอืน อพวช. และร่วมลงนามความร่วมมอืระหว่าง อพวช. กบั HEUREKA โดย
ความร่วมมือดังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
การพฒันาความร่วมมอืด้านนทิรรศการ กจิกรรม และงานวจิยั รวมทัง้พฒันา
บุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางสังคมและ
วชิาการระหว่างสองหน่วยงาน
• ผู้บรหิาร Gwacheon National Science Museum ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
และผูบ้รหิารศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลย ี China-ASEAN Technology Transfer   
Center (CATTC) ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เข้าร่วมชมงานและหารือความ
ร่วมมอืกบัผูบ้รหิาร อพวชใในงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
ประจ�าปี 2556 ระหว่างวนัที ่6 - 21 สงิหาคม 2556 ณ ศนูย์นทิรรศการและการประ
ชมุไบเทค บางนา
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แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา

1. แขกพเิศษทีม่าเยอืนในประเทศ 
• ดร.วิเชียร. . .มากตุ ่น. . .คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วิโรฒ...เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาตวิทิยา วนัที ่22 ตลุาคม 2555
• ภาควิชาชีววิทยา...คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี...มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา...เดินทางมาศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...วันที่ . . .4 
กมุภาพนัธ์ 2556
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และคณะพนกังานใหม่ ศนูย์วทิยาศาสตร์
แพร่ เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา 
วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2556
• นายมคิมินทร์ จารจุนิดา เดนิทางมา
ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
วนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2556
• อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

วทิยา วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2556
• คณะวิทยาศาสตร ์ . . .มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ เดนิทางมาเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ธรรมชาตวิทิยา วนัที ่26 มนีาคม 2556
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เดนิทางมา
เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที่ 
27 มนีาคม 2556
• คณะครู...และนักเรียนโรงเรียนสยาม
สามไตร . . . เ ดิ นทางมาศึ กษาดู ง าน
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที ่ 6 
มถินุายน 2556
• คณะเจ ้าหน้าที่องค ์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ เดนิทางมาเยีย่มชม
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที ่ 13 
มถินุายน 2556
• ดร.ปิยรษัฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรพัย์ 
เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ สมเดจ็พระ
เทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

และคณะ เดนิทางมาเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ธรรมชาตวิทิยา วนัที ่19 มถินุายน 2555
• คณุเจรญิ สริวิฒันภกัด ี ประธาน
กรรมการบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั 
(มหาชน) และคณะ พร้อมด้วยครอบครัว
ของนายแพทย์บญุส่ง เลขะกลุ เดนิทางมา
เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที่ 
1 สงิหาคม 2556
• คณะอาจารย ์ . . .และนักศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตกาญจนบรีุ 
เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที่ 
14 กนัยายน 2556 
• คณะเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วทิยา เกาะและทะเลไทย เดนิทางมา
เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที่ 
10 และ 17 กนัยายน 2556
• คณะอาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยั
แม ่ฟ ้ าหลวง . . . เดินทางมาเยี่ ยมชม
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา วนัที ่ 24 
กนัยายน 2556
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2. แขกพเิศษทีม่าเยอืนจากต่างประเทศ
• วนัที ่ 6 ตลุาคม 2555 คณะผูเ้ข้าร่วม
ประชมุ Fresh water/Brackisn Water fish 
Taxonomy เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ
วทิยา
• วนัที ่ 12 ตลุาคม 2555 เจ้าหน้าทีจ่าก 
Ibaraki Natural Museum เยีย่มชม
พพิิธภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา
• วนัที ่ 22 ตลุาคม 2555 Dr.Barry     
Russell, Museum & Art Gallery of NT 
Darwin, Australia เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2555 Dr.Laszld 
Papp. . .Hungar ian. . .Aced. . . .Sc i . ,                 
Budapest, Hungary เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่22 พฤศจกิายน 2555 Miss Juliet 
Pierce, Otago Museum, New Zealand 
เยี่ ยมชมพิพิธ ภัณฑ ์ธรรมชาติวิทยา 
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่4 ธนัวาคม 2555 Dr.Lee Grismer 

เ ย่ียมชมพิพิธภัณฑ ์ธรรมชาติวิทยา 
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 18 ธนัวาคม 2555 Jean Marc 
DUBOST, France เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 21 ธนัวาคม 2555 Dualan 
Ieschtch, University of Massachusetts 
Amherst...เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
• วนัที ่ 2 เมษายน 2556 ปลดักระทรวง
และผูบ้รหิารจากกระทรวง Ministry of 
Development ประเทศบรูไน เยีย่มชม
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา องค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 19 เมษายน 2556 คณะผูบ้รหิาร
จาก Hokkaido University Museum 
ประเทศญี่ปุ ่น . . . เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ์
ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่...17...พฤษภาคม...2556...Prof.          

Dr. Annemarie OHLER, Curator of 
Reptiles...and...Amphibians,...Scientific 
manager...of...Vertebrate...collections, 
Museum national d’Histoire naturelle 
จากประเทศฝรั่งเศส...เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 23 พฤษภาคม 2556 คณะผู้
บริหารและผู ้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัย 
Institute of Environmental Problems of 
the...North...ประเทศรัสเซีย...เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...องค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 14 สงิหาคม 2556 ผู้บริหาร    
Gwanchoung...National...Science         
Museum,...Korea...เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
• วนัที ่ 4 กนัยายน 2556 คณะเจ้าหน้าที่
จาก...Goethe...Institute...เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...องค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
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การพัฒนาบุคลากร
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา Senckenberg      Gesellschaft fur Naturforschung ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนั
• 25-29 มีนาคม 2556 พนกังาน อพ. (ฐาปน ีอศัวโชคชยั) เดนิทางไปศกึษาดงูานด้านการประชาสมัพนัธ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
• 6-10 พฤษภาคม 2556 ผูบ้รหิารและพนกังาน อพ. เดนิทางไปทศันศกึษาดงูาน เจรจาความร่วมมอืในการประชมุเครือข่าย       
ASPAC ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี
• 28 พฤษภาคม-3 มิถนุายน 2556 ผูบ้รหิารและคณะกรรมการ อพ. เดนิทางไปดงูานด้านการบรหิารจดัการประเทศญีปุ่น่
• 4-15 มถินุายน 2556 ผูบ้รหิาร อพ. เข้าร่วมประชมุเครอืข่ายองค์กรระหว่างประเทศภาคพืน้ยโุรป ประเทศสวเีดน เดนมาร์ก และx-
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การดำ�เนินการทั้งด้านการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ�อพวช.�
1. การอบรม/สมัมนา/ดงูานในประเทศ
• วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารบัการอบรม เรือ่ง “KM for MK” จ�านวน 57 คน
• วนัที ่21, 26, 28 กมุภาพนัธ์ 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่ง
ชาตเิข้ารบัการอบรม เรือ่ง “การควบคมุภายใน อพ.” จ�านวน 74 คน
• วนัที ่15 มนีาคม 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้เข้า
รบัการอบรม เรือ่ง “การบรหิารสญัญา, การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั” 
จ�านวน 81 คน
• วนัที ่25 มนีาคม 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้ เข้า
รบัการอบรม เรือ่ง “สดุยอดการเป็นหวัหน้างาน” จ�านวน 53 คน
• วนัที ่25 มนีาคม 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้ เข้า
รบัการอบรม เรือ่ง “สดุยอดการเป็นหวัหน้างาน” จ�านวน 53 คน
• วนัที ่27 มนีาคม 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้ เข้า
รบัการอบรม เรือ่ง “การใช้ระบบบรหิารคลงัพสัด”ุ จ�านวน 65 คน
• วนัที ่ 29 เมษายน 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารับการอบรม...เรื่อง...“เทคนิคการใช้เกมในการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล” 
จ�านวน 43 คน
• วนัที ่ 8 พฤษภาคม 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารบัการอบรม เรือ่ง “พรบ.ข้อมลูข่าวสารราชการ พ.ศ.2540” จ�านวน 46 คน
• วนัที ่ 14 มถินุายน 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารบัการอบรม เรือ่ง “การสร้างแรงจงูใจ” จ�านวน 96 คน
• วนัที ่ 29 มถินุายน 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารบัการอบรม เรือ่ง “ตดิอาวธุความรู ้พชิติความรวยอย่างยัง่ยนื” จ�านวน 51 คน
• วนัที ่ 1 ตลุาคม 2556 พนกังานองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติได้เข้า
รบัการอบรม เรือ่ง “การใช้ KM เป็นกลยทุธ์ในการจดัการองค์กร” 
จ�านวน 96 คน

2 การอบรม/สมัมนา/ดงูานต่างประเทศ  
• 20-26 กมุภาพนัธ์ 2556 ผูบ้รหิารและพนกังาน อพ. เดนิทางเจรจาความร่วมมอื

ประเทศองักฤษ
• 18-24 กรกฎาคม 2556  ผูบ้รหิาร อพ. เดนิทางเจรจาความร่วมมอื ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี
• 9 มิถนุายน-1 กรกฎาคม 2556 ผูบ้รหิารและพนกังาน อพ. เดนิทางศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาแห่งสถาบนัสมธิโซ
เนยีน ประเทศสหรฐัอเมรกิา
• 15-17 สิงหาคม 2556  ผูบ้รหิาร อพ. เดนิทางเจรจาความร่วมมอื ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
• 2-5 กนัยายน 2556 ผูบ้รหิาร อพ. เดนิทางเข้าร่วมประชมุ Technology  Transfer ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
• 9-14 กันยายน 2556 พนกังาน อพ. เดนิทางไปดงูานการจดัการโรงไฟฟ้า ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี
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การดำ�เนินการทั้งด้านการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา

1. การอบรม/สมัมนา/ดงูานต่างประเทศ

• วันที ่ 5-11 มนีาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เดนิทางเข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตัิ

การ The 3rd IOC/WESTPACTMO Workshop ในหวัข้อ 

“Toxic marine organisms ณ Tropical Marine Science 

Institute, National University of Singapore

• วันที ่12-16 มีนาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เดนิทางศกึษาดงูาน ณ ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี

• วันที ่4-14 พฤษภาคม 2556 นางสาวปัทมา หนคูง เดนิทาง

เข้าร่วมประชมุเครอืข่าย ASPAC และศกึษาดงูาน ณ ประเทศ

เกาหลี

• วันที ่ 13-25 พฤษภาคม 2556 นายชลวทิย์ ทองเจรญิชยักจิ 

เข้าร่วมประชมุและศกึษาดงูาน ณ ประเทศฟินแลนด์

• วันที ่ 28 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 2556 นายวชัระ สงวน

สมบตั ิเดนิทางศกึษาดงูาน ณ ประเทศญีปุ่น่

• วันที ่ 9-30 มถินุายน 2556 นายธญัญา จัน่อาจ, นายวรีะ 

วลิาศร ีและนายวชัระ สงวนสมบตั ิเดนิทางเปรยีบเทยีบตวัอย่าง

อ้างองิทางธรรมชาตวิทิยา ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

• วันที ่30 มิถนุายน – 4 กรกฎาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ 

ผูอ้�านวยการพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมสมัมนาและ

ประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง The Integrative Use of Classical 

and molecular Taxonomy on marine benthic organisms 

Part 2 ณ Universiti Sains Malaysia รฐัปีนงั ประเทศมาเลเซยี

• วันที ่15-17 สงิหาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุและศกึษาดงูาน

ตวัอย่างการจดัแสดงชิน้งานวสัดอุเุทศธรรมชาตวิทิยา ร่วมกบั 

Mr.Kenneth E.Behling ประธานมลูนธิ ิ Global Health & 

Education Foundation ประเทศสหรฐัอเมรกิา ณ พพิธิภณัฑ์

วทิยาศาสตร์ เมอืงเซีย่งไฮ้ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี

2. การอบรม/สมัมนา/ดงูาน ในประเทศ  

• วันที ่ 5 ตลุาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมเสวนา เรือ่ง “อนาคต

ประเทศไทยกบัทศิทางการวจิยัเพือ่พฒันาพลงังานทางเลอืก” 

• วันที ่24-25 ตลุาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมการสมัมนาเชงิปฏบิติัการ 

เรือ่ง Strategic Planning

• วนัที ่ 19 พฤศจกิายน 2555 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และระดมความเห็นต่อ

พธิสีารนาโงยา เรือ่ง การเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์จาก

ทรพัยากรพนัธกุรรม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรงุเทพฯ

• วนัที ่21 พฤศจกิายน 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา และนายสญัชยั เมฆฉาย นกัวิชาการ 

เ ข ้ า ร ่ ว มปร ะชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า รหั ว ข ้ อ . . . ก า ร จั ดก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในการ

แปลง...(ร่าง)...แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ พ.ศ. 2555-2593 ไปสูร่ะดบัจงัหวดัและท้องถิน่ 

• วนัที ่ 3 ธนัวาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา และนายธญัญา จัน่อาจ ผูอ้�านวย

การกองวสัดอุเุทศธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมเสวนาวชิาการเร่ือง 

“ภณัฑารกัษ์” 

• วนัที ่ 13-14 ธนัวาคม 2555 เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

วทิยา เข้าร่วมการสมัมนาสตัว์ป่าเมอืงไทย

• วนัที ่ 19 ธนัวาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการฝ่าย

วิชาการพิจารณาสถานภาพสัตว ์ป ่าที่ เป ็นสัตว ์น�้า...ตาม 

พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า 

• วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุหารอืทบทวนและ

บูรณาการการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลาย

ทางชวีภาพของประเทศไทย 

• วนัที ่ 4 มกราคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมและ

สมรรถนะของบรษิทั ซาฟารเีวร์ิล ในการน�าเข้าวาฬบลกู้า 

• วนัที ่ 7 มกราคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร่วมประชุมแผนบูรณาการความ

หลากหลายทางชวีภาพ 

• วนัที ่ 14 มกราคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง 

การบูรณาการแผนปฏิบัติการส�าหรับยุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556-2561 ข้อ 8 การวจัิย
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และพฒันา 

• วนัที ่ 17 มกราคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา ร่วมประชมุคณะกรรมการอนรุกัษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิ        ครัง้

ที ่1/2556 

• วนัที ่ 23-27 มกราคม 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง, นางสาว

อจัฉรา ตรีะวฒันานนท์ และนายวชัระ สงวนสมบตั ิ เข้าร่วม

ประชุมและน�าเสนอผลงานทางวิชาการ...“เครือข่ายนักวิจัย

นเิวศวทิยาป่าไม้ในประเทศไทย 

• วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมสมัมนา “วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยจี�าเป็นไหม น�าพาไทยสู ่AEC…ท�าอย่างไร” 

• วนัที ่4-29 มีนาคม 2556 นางสาวจนัทรสัม์ โพธิส์มบตั ิเข้ารบั

การอบรม “ต้นกล้าวจิยั” 

• วนัที ่6-8 มนีาคม 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง น�าเสนอผลงาน

เรือ่ง “อนกุรมวธิานและการแพร่กระจายของมดสกลุ Aenictus 

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้” ในการประชมุวชิาการวนศาสตร์

ระดับชาติ ...“การป่าไม ้เพื่อสังคม”...ณ...คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรงุเทพมหานคร

• วนัที ่ 13 มีนาคม 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง เข้าร่วมหารอื

การวางแนวทางส�ารวจแตนฝอยปม...ณ...คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• วนัที ่ 15 มีนาคม 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรงเข้าร่วมประชมุ

ระดมความคดิเหน็ เรือ่ง แนวทางการป้องกนัและก�าจดัหนอน

ผีเสื้อเจาะไม้สัก...ครั้งที่...3...ณ...อุทยานวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย จ. ปทมุธานี

• วนัที ่ 17-22 มีนาคม 2556 นางสาวสภุาวด ี เทีย่งบางหลวง 

เข้ารับการอบรม...ณ...องค์การสวนพฤกษศาสตร์...จังหวัด

เชยีงใหม่

• วนัที ่ 25 มีนาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้ารบัการอบรมหลกัสตูร “สดุยอด

การเป็นหวัหน้างาน”

• วนัที ่3-5 เมษายน 2556 นางสาวอจัฉรา ตรีะวฒันานนท์ เข้า

ร่วมประชมุวชิาการพฤกษศาสตร์ 

• วนัที ่ 11-13 เมษายน 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง ร่วมเป็น

กรรมการพจิารณาตดัสนิในการประชมุวชิาการฯ การอนรุกัษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพในประเทศไทย อนกุรมวธิานและ

ซสิเทมาตคิส์ในประเทศไทย คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

• วนัที ่26 เมษายน 2556 เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา

เข้ารับการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการเพ่ิมมูลค่าเชิง

เศรษฐศาสตร์

• วนัที ่ 18 พฤษภาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ และนาย

ธญัญา จัน่อาจ เข้ารบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจดัการ

กบั “แมลง” ในพพิธิภณัฑ์และห้องสมดุ 

• วนัที ่21 พฤษภาคม 2556 ผูอ้�านวยการพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

วทิยา ร่วมประชมุระดมความคดิ (ร่าง) ยทุธศาสตร์การวจิยั

ความหลากหลายทางชวีภาพ พ.ศ. 2556-2559 

• วนัที ่ 3 มถินุายน 2556 ผูอ้�านวยการพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

วทิยา เข้าร่วมประชมุระดมความเหน็ เรือ่ง การปรบัปรุงการจดั

สถานภาพการถูกคุกคามของสัตว ์มีกระดูกสันหลั ง ใน

ประเทศไทย 

• วนัที ่ 14-15 มถินุายน 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผู้อ�านวย

การพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา ร่วมประชมุวชิาการ ICSA-

WC2013 และประชมุโครงการศกึษาวจิยั การศกึษาและการ

จดัการองค์ความรูช้มุชนลุม่น�า้กก ณ มหาวทิยาลยัราชภฎั

เชยีงใหม่ และวดัท่าตอน อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่

• วนัท ี 17 มถินุายน 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา ร่วมประชมุคณะกรรมการอ�านวย

การจดัการประชมุวชิาการและนทิรรศการทรพัยากรไทย : น�า

สิง่ดงีามสูต่าโลก ครัง้ที ่1/2556 

• วนัที ่ 19 มถินุายน 2556 ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์

ธรรมชาตวิทิยา ประชมุคณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการ

อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ องค์การ

พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

• วนัที ่ 27 มถินุายน 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมการประชมุคณะท�างานเสริม

สร้างความรู ้ความเข้าใจ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ัง

ที ่1/2556 

• วนัที ่3-5 กรกฎาคม 2556 และวนัที ่30-31 กรกฎาคม 2556 

นายธญัญา จัน่อาจ ร่วมฝึกอบรมเกณฑ์ SEPA 2556

• วนัที ่ 10 กรกฎาคม 2556 นายธญัญา จัน่อาจ ร่วมประชมุ

คณะกรรมการฝ่ายวชิาการพจิารณาสถานภาพสตัว์น�า้

• วนัที ่ 10-12 กรกฎาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ และนาย

วชัระ สงวนสมบตั ิ เข้าร่วมการประชมุวชิาการด้านความหลาก

หลายทางชวีภาพ ปี 2556 ในหวัข้อ “อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูมุง่สูก่ารใช้

ประโยชน์อย่างยัง่ยนื” 

• วนัที ่15 กรกฎาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุหารอืเตรียมการจดั

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 

• วนัที ่16 กรกฎาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุระดมความคิดเหน็ 
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เรือ่ง การด�าเนนิการตามแผนการจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อม

• วันที ่30 กรกฎาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...เข้ารับการอบรมหลักสูตรการ

พฒันาผูบ้รหิาร

• วันที ่ 31 กรกฎาคม 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง ร่วมประชมุ

ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหา

การระบาดของหนอนผเีสือ้เจาะไม้สกั ครัง้ที ่ 1 ณ ส�านกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่งชาติ . . . อุทยาน

วทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทมุธานี

• วันที ่ 5 สงิหาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร ่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

WestPac Inception Workshop on “DNA Taxonomy in the 

Identification of Marine Organisms in Coral Reef Ecosustems 

• วันที ่ 7 สงิหาคม 2555 ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์

ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุชีแ้จงกรอบวจิยั วช. และ 5 ส.

• วันที ่ 8 สงิหาคม 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่าย

วชิาการพจิารณาสถานภาพสตัว์ป่าทีเ่ป็นสตัว์น�า้

• วันที ่ 13 สงิหาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

บรหิารศนูย์การเรยีนรูโ้ลกใต้ทะเลบางแสน ครัง้ที ่1/2556 

• วันที ่ 20 สงิหาคม 2556 นายวยีะวฒัน์ ใจตรง ร่วมประชมุ     

ผูเ้ชีย่วชาญ เรือ่ง คูม่อืชนดิพนัธุพ์ชืต่างถิน่ และการจดัท�าร่าง

คูม่อืชนดิพนัธุแ์มลงต่างถิน่ 

• วันที ่ 24 สงิหาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ 

เรือ่ง นโยบายและเป้าหมายการสนบัสนนุส่งเสรมิการวจิยั

• วนัที ่ 28 สงิหาคม 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมประชมุระดมความคดิเหน็

เพือ่ทบทวนนโยบาย และยทุธศาสตร์การวจิยัของชาต ิฉบบัที ่8

• วนัที ่30 สงิหาคม 2556 เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา 

ร่วมอบรมหลกัสตูร “พฒันากระบวนการชวีติเชงิบวก”

• วนัที ่3-5 กนัยายน 2555 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมเกบ็ข้อมลูและสอบสวนโรค

การบาดเจบ็จากพษิแมงกะพรนุในพืน้ทีเ่กะสมยุ และเกาะพงนั 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

• วนัที ่ 4 กนัยายน 2556 นายธญัญา จัน่อาจ ร่วมประชมุ

วชิาการองค์การสวนสตัว์

• วนัที ่9-11 กนัยายน 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เข้าร่วมการประชมุและเป็นวทิยากร

เวนา “พพิธิภณัฑ์ตวัอย่างอ้างองิกบัการศกึษาความหลากหลาย

ทางชวีภาพในประเทศไทย”

• วนัที ่ 11 กนัยายน 2556 นายธญัญา จัน่อาจ ร่วมอบรม    

Being a new manager Q-House 

• วนัที ่ 12-13 กนัยายน 2556 เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์ธรรมชาติ

วทิยาร่วมอบรมหลกัสตูร “การจดัการพพิธิภณัฑ์”

• วนัที ่ 19 กนัยายน 2556 นายสมชยั บศุราวชิ ผูอ้�านวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...เข้าร่วมการประชุมแนวทางการ

ตดิตามการใช้ประโยชน์ทรพัยากรพนัธกุรรม

3.1 การอบรมด้านไอที

• วันที ่ 9-11 ม.ค. 56 อบรมหลกัสตูร การพฒันาเวป็ไซต์ด้วย 

HTML5

• วันที ่ 16-19 ม.ค. 56 อบรมหลกัสตูร การพฒันาโมบาย        

แอพลเิคชัน่ บนระบบปฏบิตักิาร Android เบือ้งต้น

• วันที ่ 21-23 ม.ค. 56 อบรมหลกัสตูร การพฒันาโมบาย       

แอพลเิคชัน่ บนระบบปฏบิตักิาร Android ขัน้สงู

• วันที ่ 27-29 มี.ค. 56 อบรมหลกัสตูร  Joomla Advance 

Template & Mobile Workshop (รุน่ที ่1)

• วันที ่3-5 เม.ย. 56 อบรมหลกัสตูร  Microsofe Acess ขัน้สงู 

รุน่ที ่1

• วนัที ่ 25-26  เม.ย. 56 อบรมหลกัสตูร Adobe Illustrator     

รุน่ที ่1

• วนัที ่ 12 ม.ิย. 56 อบรม เรือ่ง  Productive E-mail with    

Outlook 2007 and Handy Wi-Fi

• วนัที ่24-26 ม.ิย. 56 อบรม หลกัสตูร สร้างงาน 3D Anima-

tion ด้วย Blender

• วนัที ่1-3 ก.ค. 56 อบรม หลกัสตูร สร้างแบบส�ารวจออนไลน์

เพือ่งานวจิยัด้วย LimeSurvey

• วนัที ่17- 19 ก.ค. 56 อบรม หลกัสตูร OpenOffice.org. Draw

• วนัที ่31 ก.ค - 2 ส.ค. 56 อบรมหลกัสตูร การผลติสือ่ด้วยสดุ

ยอดโปรแกรมตดัต่อวดีโีอ Lightworks

การดำ�เนินการทั้งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ�
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• วนัที ่ 7-9 ส.ค. 56 อบรมหลกัสตูร การออกแบบสือ่สิง่พมิพ์

ด้วย Scribus

• วนัที ่11-13 ก.ย. 56 โครงการตวิและสอบในระดบั IP    Pass-

port ( IP)

• วนัที ่30 ก.ย. – 2 ต.ค. 56 โครงการตวิและสอบในระดบั IP 

Passport ( IP)

3.2 การอบรมด้านการจดัการ

• วนัที ่3 ธ.ค. 55 ฟังบรรยายและเสวนาทางวชิาการเพือ่พฒันา

วชิาชพีของภณัฑารกัษ์

• วนัที ่7 ม.ค. – 30 เม.ย. 56 หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู

• วนัที ่19 ก.พ. 56 อบรมเรือ่ง  เรือ่ง KM for MK การจดัการ

ความรูสู้ก่ารจดัการความดี

• วนัที ่ 23 ก.พ. 56 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การควบคมุ

ภายใน รุน่ที ่๑

• วนัที ่ 26 ก.พ. 56 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การควบคมุ

ภายใน รุน่ที ่๒

• วนัที ่ 28 ก.พ. 56 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การควบคมุ

ภายใน รุน่ที ่๓

• วนัที ่8 มี.ค. 56 อบรม เรือ่ง การบรหิารสญัญา

• วนัที ่15 ม.ีค. 56 อบรม เรือ่งการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั

• วนัที ่25 ม.ีค. 56 อบรมเรือ่ง สดุยอดการเป็นหวัหน้างาน (Ef-

fective Leadership)

• วนัที ่27 ม.ีค. 56 อบรมเรือ่ง ระบบการบรหิารคลงัพสัดุ

• วนัที ่ 23 เม.ย. 56 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง  การบรหิาร

ความเสี่ยงและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง

เศรษฐศาสตร์  (EVM: Economic Value management )

• วนัที ่ 26 เม.ย. 56 อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง  การบรหิาร

ความเสี่ยงและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง

เศรษฐศาสตร์  (EVM: Economic Value management )

• วนัที ่ 8 พ.ค. 56 อบรมเรือ่ง พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

• วนัที ่ 3-5 ก.ค. 56 สมัมนาตามระบบประเมนิคณุภาพ

วสิาหกจิกลุม่ C รฐัวสิาหกจิ ประจ�าปี 2556 ส�าหรบั

• วนัที ่ 28 ก.ค. 56 การอบรม เรือ่ง แนวทางปฏบิตัติามหลกั

เกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค�านวณราคากลาง

• วนัที ่ 27 ก.ค. 56 การอบรม เรือ่งการก�าหนดหมายเลข

ครภุณัฑ์ ในประเภท ครภุณัฑ์นทิรรศการ

• วนัที ่11 ส.ค. 56 อบรม หลกัสตูร Being to be A Manager

• วนัที ่ 12-13 ก.ย. 56 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การ

จดัการพพิธิภณัฑ์ (Museum Managenment)

• วนัที ่1 ต.ค. 56 อบรม การใช้ KM เป็นกลยทุธ์ในการพฒันา

องค์กร

3.3 การอบรมด้านวชิาการ

• วนัที ่24-25 ต.ค. 55 สมัมนา เรือ่ง  Strategic  Planning

• วนัที ่8-9 พ.ย. 55 งานสมัมนา Open house TOT Academy

• วนัที ่18 ก.พ. 56 ไปศกึษาดงูาน ณ พพิธิภณ์ัเทคโนโลยทีาง

ภาพ

• วนัที ่20-25 ก.พ. 56 ไปศกึษาดงูาน ณ เยอรมน ี และ ฝร่ังเศส

• วนัที ่28 เม.ย. 56 อบรมเรือ่ง เทคนคิการใช้เกมส์เพือ่การฝึก

อบรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

• วนัที ่4-14 พ.ค. 56 ASPAC 2013 ณ ประเทศเกาหลใีต้

• วนัที ่6-14 พ.ค. 56 ไปศกึษาดงูาน ณ ประเทศเกาหลใีต้

• วนัที ่10-16 พ.ค. 56 Workshop ประเทศฟินแลนด์

• วนัที ่ 18 พ.ค. 56 อบรม เรือ่ง การจดัการกบัแมลงใน

พพิธิภณัฑ์

• วนัที ่ 7 ม.ิย. 56 ร่วมงาน Google Search Appliance for 

Enterprise

• วนัที ่28 พ.ค. 56 อบรม เรือ่ง ตดิอาวธุความรู ้พชิติความรวย

อย่างยัง่ยนื

• วนัที ่ 15 พ.ค. 56 เสวนา เรือ่ง เจ้าหน้าทีป่ระจ�านิทรรศการ 

สิง่ทีค่วรรู ้สิง่ทีค่วรท�า

• วนัที ่27-29 พ.ค. 56 อบรมโครงการ อาสาสมคัรน�าเทีย่ว

• วนัที ่14 ม.ิย. 56 อบรม เรือ่ง การสร้างแรงจงูใจในการท�างาน

• วนัที ่ 5 ก.ค. 56 Conference Italian Space Activites :   

Cosmo-Sky Med for the User Community

• วนัที ่ 19 ก.ค. 56 สมัมนา เรือ่ง สบืสานการศกึษาและการ

วจิยัของชาติ

• วนัที ่ 17 ก.ค. 56 ประชมุสมัมนา เรือ่ง แนวทางการพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศ

• วนัที ่20 ส.ค. 56 สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง วทิยาศาสตร์-

ศลิปะ เพือ่นวตักรรมสร้างสรรค์

• วนัที ่21-22 ส.ค.56 อบรมสมัมนา เรือ่ง eGovernment    Fo-

rum 2013

• วนัที ่ 19 ส.ค.-27 ก.ย. 56 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

หลกัสตูร ILC รุน่ที ่ 4/2556

• วนัที ่ 20-25 ส.ค. 18 การอบรม หลกัสตูร การเขยีนและ

ประเมนิโครงการแปลงแผนยทุธศาสตร์องค์กรการปฏบิติั  รุ่นที่ 

18

• วนัที ่2 ก.ย. 56 สมัมนา  TICTA Expo 2013

• วนัที ่2 ก.ย. 56 อบรม การให้บรกิารด้วยใจ

• วนัที ่ 25-27 ก.ย. 56 สมัมนาการพฒันาการแสดงทาง

วทิยาศาสตร์
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นทิรรศการถาวรวทิยาศาสตร์แสนสนุก�

(Fun science)

นทิรรศการถาวรวทิยาศาสตร์นาโนและ
นาโนเทคโนโลย�ี

(Nano Science and 
Nanotechnology)

นทิรรศการนีพ้ฒันาขึน้เพือ่น�าเสนอความรูด้้านวทิยาศาสตร์ ทัง้ ประสาทสมัผัส 
ส่ิงแวดล้อม อาหารและโภชนาการ ผ่านชิน้งานวทิยาศาสตร์ทีม่สีสีนัสดใส เดก็ๆ 
สามารถสัมผัสและทดลองเล่นได้ด้วยตนเอง...ท�าให้เกิดการส่งเสริมความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ สร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างประสบการณ์ใหม่  ผูป้กครองทีพ่าบตุร
หลานมาเยีย่มชมนทิรรศการสามารถมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูข้องเดก็ๆ ได้ กลุม่
เป้าหมายของนทิรรศการเป็นเดก็วยั 6-9 ปี นทิรรศการมกี�าหนดจดัแสดงในปี 
พ.ศ. 2558

นิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีนั้น...ถูกพัฒนาขึ้นเน่ืองจาก
ปัจจบุนั นาโนเทคโนโลย ีได้เข้ามาอยูร่ายล้อมตวัเรา ทัง้อย่างรูต้วัและไม่รู้ตัว  และ
เริม่มบีทบาทในการด�าเนนิชวีติมากขึน้กว่าอดตี นาโนเทคโนโลยถีกูน�ามาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมหลายด้าน...ท้ังด้านการแพทย์ 

อเิลก็ทรอนกิส์ สิง่แวดล้อม...ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่มนษุยชาตหิลายประการ 

นิทรรศการชุดนี้น�าเสนอสาระเกี่ยวกับ...ประวัติการค้นพบของนาโนเทคโนโลยี 

นาโนและขนาดคอือะไร คณุสมบตัแิสนมหศัจรรย์ของสิง่ทีอ่ยูใ่นระดบันาโน...และ

ร่วมทดสอบคุณสมบัติแสนมหัศจรรย์ของนาโนด้วยตัวเอง...เพื่อเรียนรู ้ว ่า 
ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีมีคุณสมบัติท่ีพิเศษ...และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
ธรรมดาความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นาโนและอนาคตของนาโน
เทคโนโลย ี สาระต่างๆ จะถกูออกแบบในรปูของ แผ่นป้ายนทิรรศการ มลัติมเีดยี 

และชิ้นงานสื่อสัมผัสที่ผู ้ชมสามารถสัมผัส...และทดลองเล่นได้ด้วยตนเอง  
นทิรรศการมกี�าหนดจดัแสดงในปี พ.ศ. 2559
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โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

เนือ่งในโอกาสอนัเป็นมหามงคลของประเทศ คอื การฉลองสริิ
ราชสมบตัคิรบ 60 ปี และเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จงึได้พฒันา

โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าขึ้น...โดยปรับปรุงแนวคิด
โครงการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ซึง่

จัดแสดงถึงระบบนิเวศวิทยาท่ีส�าคัญของโลก...ให้สามารถจัด
แสดงผลของโครงการศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าร ิ เพือ่เป็นแบบอย่างของการพฒันาทีใ่ห้ความส�าคญัต่อ
ระบบนเิวศวทิยา, สิง่แวดล้อมและวถิชีวีติของประชาชน โดยมี
แนวความคดิ (Concept) ของโครงการ ดงันี้
แนวความคดิ
1. โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรอื BIOWORLD
ก�าหนดเป้าหมายการสื่อสารและแนวทางการจัดแสดงเพื่อให้
ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบนเิวศวทิยาของโลก ดงันี้
(1) เป้าหมายการส่ือสาร คอื การอยูร่่วมกนัของมนษุยชาติ 
(Sharing our Planet)

(2) การจัดแสดงระบบนิเวศวิทยา...3...ระบบ...โดยจ�าลอง
สภาพระบบนเิวศเสมือนจรงิ มสีิง่มชีวีติ  ในระบบ ทัง้พชื สตัว์ 

ในสัดส่วนท่ีตามจริงตามหลักวิชาการ...มีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชืน้และบรรยายเสมอืนธรรมชาต ิประกอบด้วย
-  ระบบนเิวศวทิยาเขตอบอุน่ (Temperate Region)
-  ระบบนเิวศเขตหนาว (Sub Antarctic Region)
-  ระบบนเิวศเขตร้อน (Tropical Ecology)

2.  โครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า

สาระส�าคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า...เป็นแหล่ง
เรียนรู ้ ท่ีสร้างความเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ คือ 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู การวเิคราะห์ การวางแผนการทดลอง 
การสรปุและขยายผล ซึง่เป็นแบบอย่างของการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื น�ามาซึง่ปรชัญาของโครงการ “พระมหากษตัรย์ินกัพฒันา 
เพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื”
เป้าหมายในการสือ่สาร คอื การให้ผูเ้ข้าชมได้น�าแบบอย่างหลกั
การทรงงานของพระองค์ท่านไปใช้ในชวีติประจ�าวนั รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีน่�าไปสูก่ารอนรุกัษ์น�า้ ดนิ และสิง่
แวดล้อม ด้วยวธิกีารจดัแสดงทีผู่เ้ข้าชมสามารถเรยีนรู ้ สมัผัส
ด้วยตวัเองและการจดักจิกรรมเสรมิการศกึษา
 สาระทีน่�าเสนอในนทิรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 

1) ส่วนที่ ...1...บทน�า...โลกและการปรับตัวของส่ิงมีชีวิต         
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(Cluster 1 Earth and adaptation of life)

2)...ส่วนที่...2...ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ   
(Cluster 2 Ecosystem and biodiversity)
3) ส่วนที ่3 มนษุย์กบัระบบนเิวศในประเทศไทย (Cluster 3 Hu-
man and Ecosystems in Thailand)
4) ส่วนท่ี 4 ระบบวธิคีดิและกระบวนการทรงงานของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (พระบาทสมเดจ็...พระเจ้าอยูห่วักบัวสิยั
ทศัน์การพฒันาทีย่ัง่ยนืบทพืน้ฐานการคดิในเชงินเิวศ) (Cluster 
4 King’s Thought System : His Majesty’s vision of Sustain-
ability based on Ecological Concept)
5) ส่วนที ่5 การประยกุต์ใช้ระบบคดิเชงินเิวศเพือ่แก้ปัญหาและ
พฒันาอย่างยัง่ยนื (Cluster 5  Solving Problem with Ecologi-
cal Concept System) 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้...อพวช....ด�าเนินโครงการ
พพิธิภณัฑ์พระรามเก้า ในการประชมุเมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 
พ.ศ.2554 โดยให้ด�าเนนิการตัง้แต่ปี 2555-2558 ในวงเงนิงบ
ประมาณ 1,800.00 ล้านบาท โครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า 
แบ่งการพฒันาออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะท่ี 1 การก่อสร้างอาคารพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า เวลา
ด�าเนนิการ 4 ปี (ตลุาคม 2554 - กนัยายน 2558) วงเงนิงบ

ประมาณ 712.00 ล้านบาท
(2) ระยะที ่ 2 การก่อสร้างงานนทิรรศการพร้อมตดิต้ังพืน้ที่ 
20,000 ตารางเมตร เวลาด�าเนนิการ 2 ปี (ตลุาคม 2556-
กนัยายน 2558) วงเงนิงบประมาณ 1,088.00 ล้านบาท

ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า
1. ด�าเนนิการแก้ไขในจดุบกพร่อง และปรบัปรงุแบบรูปอาคาร
และระบบประกอบอาคาร ให้แบบรปู และปรมิาณงานมคีวาม
สอดคล้อง ถกูต้องตรงกนั เพือ่น�ามาใช้ส�าหรบัการเปิดประมลู 
ครัง้ที ่2 ต่อไป
2. บรษิทัทีป่รกึษาออกแบบ ได้น�าส่งแบบรปูฉบบัแก้ไขล่าสดุ ที่
ได้ปรบัปรงุ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ส่งมาเพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถกูต้อง ก่อนที่
จะด�าเนินการจัดท�าส�าเนาเพื่อน�าส่งงาน...และเพื่อใช้ในการ
ประมลูต่อไป
3.ด�าเนนิการจ้างบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุการก่อสร้าง ให้ด�าเนิน
การตรวจสอบแบบรปู...และเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง ว่า
ถกูต้อง สมบรูณ์ หรอืมข้ีอผดิพลาดอย่างไร เพือ่ทีจ่ะเตรียม
ความพร้อมของแบบรปู เพือ่ใช้ในการประมลูครัง้ต่อไป
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โครงการพิพิธภัณฑ์วทิยาศาสตร์ภูมิภาค�จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง

เพื่อการเกษตร�กลุ่ม�จ.ภาคเหนือตอนบน

 อพวช. ในฐานะเครือ่งมอืของรฐัรบัผดิชอบในการสือ่ความ 
สร้างความเข้าใจ และตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ให้แก่สงัคม
ไทย...จึงได้ก�าหนดนโยบายสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ภูมิภาค...เพื่อเป็นเครื่องมือและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนใน
ภมูภิาคอย่างทัว่ถงึ นอกเหนอืจากทีม่อียู ่ณ เทคโนธาน ี คลอง
ห้า ปทมุธานแีล้ว ทัง้นีไ้ด้พจิารณาเหน็ว่า จงัหวดัเชยีงใหม่เป็น
อีกแห่งหนึ่งที่มีต�าแหน่งที่ตั้งที่ เหมาะสมในระดับภูมิภาค 
เนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตั้งหอดูดาวขนาดใหญ่ 
และยงัได้ก�าหนดจะให้มแีหล่งเรยีนรู ้ ส�าหรบัการศกึษาเรือ่ง
ดวงดาวขึน้ การน�าพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ภมูภิาคไปตัง้อยูใ่น
สถานที ่ บรเิวณเดยีวกนั จงึจะท�าให้เกดิความคุม้ค่าในการเดนิ

• น�าเสนอความเป็นมา...และอนาคตของกลุ่มจังหวัดล้านนา
ตะวนัออก เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมรูจ้กัความเป็นมาและเป็นไปของดนิ
แดนแห่งนี ้ เช่น การเป็นศนูย์กลางของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรชัน้สงูในอนาคต

• น�าเสนอภูมิสังคมของพื้นท่ี...เพ่ือให้ผู ้ชมเข้าใจในสภาพ

ทางเข้ามาเยี่ยมชมส�าหรับเยาวชนและประชาชนในภาคเหนือ
มากขึน้ 
โครงการพพิธิภณัฑ์ภมูภิาค จงัหวดัเชยีงใหม่ ถกูก�าหนดให้เป็น
โครงการส�าคญัของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (วท.) 
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รบัการจดัสรรงบประมาณส�าหรับ
ด�าเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดท�าแผนหลักพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ภมูภิาค จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เตรยีมความพร้อม
ในการขอความเห็นชอบโครงการต่อส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...และคณะรัฐมนตรี 
ตามขัน้ตอนต่อไป 

ภมูปิระเทศ สภาพสงัคมวฒันธรรม เพือ่เชือ่มโยงและแสดงให้
เหน็ความสมัพนัธ์ และความสมดลุระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม
• น�าเสนอความส�าคัญของการท�าเกษตรซึ่งอาศัยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม...ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและประสิทธิภาพใน
ระบบการผลติ ทีน่อกจากจะช่วยให้เกษตรกรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ี
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ขึน้ ยงัช่วยส่วนสนบัสนนุความมัน่คงด้านอาหารของโลกสร้าง
พืน้ทีอ่นัเข้มแขง็ของประเทศไทยในประชาคมโลก

สาระทีน่ำาเสนอในนทิรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1. Origin of Lanna : ก�าเนดิล้านนาตะวนัออก
• น�าเสนอความเป็นมาของอารยธรรมล้านนา นบัตัง้แต่การถอื
ก�าเนดิ ขึน้ของภมูปิระเทศเมือ่หลายล้านปีก่อน การก่อเกดิ
ภเูขา แม่น�า้ จนเป็นสภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการตัง้ถิน่ฐาน
และการท�าการเกษตร

• น�าเสนอการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน...การพัฒนารูปแบบ

เทคโนโลยีการเกษตร...ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน...และทิศทางใน
อนาคต

2. Sustainable Agriculture Society: สงัคมเกษตรยัง่ยนื
• น�าเสนอสภาพภมูปิระเทศ สภาพสงัคม และวฒันธรรมทีม่พีืน้
ฐานมาจากการเกษตร ก่อเกดิเป็นสงัคมเกษตรทีเ่ข้มแขง็และ
เป็นเอกลกัษณ์
• น�าเสนอลักษณะของสังคมเกษตรตั้งแต่อดีต...แสดงถึงการ
พึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ...รวมถึงการเป็นกระดูกสันหลัง
ส�าคญัของประเทศมาตัง้แต่อดตี
• น�าเสนอรปูแบบของการท�าการเกษตรแบบยัง่ยนื โดยเน้นที่
การอยูร่่วมกบัธรรมชาตอิย่างสมดลุ

3. Appropriated Agriculture Technology : เทคโนโลยเีกษตร
เพือ่ชวีติ
• น�าเสนอการน�าเทคโนโลย ี นวตักรรม และองค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ มาพฒันากระบวนการผลติและผลติผลทางการ
เกษตรโดยน�าเสนอผ่านกระบวนการผลติ ได้แก่ ขัน้ตอนก่อน
การเพาะปลกู การเพาะปลกู และหลงัการเพาะปลกู รวมถงึเป็น
ศนูย์รวมข้อมลูและสถติด้ิานการเกษตรทีส่�าคญั

4. Looking Forward : ล้านนาอนาคต

• น�าเสนอทิศทางของล้านนาตะวันออกในอนาคต...และ
แนวทางการพฒันาไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้
• น�าเสนอเกียรติประวัติของบุคคลส�าคัญที่มีส่วนในการพัฒนา
พืน้ทีล้่านนาตะวนัออก

5....Scientific...Based...Community:...สังคมแห่งการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์

• น�าเสนอความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อชุมชน...โดยเน้น

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�าเป็น...ซึ่งจะท�าให้เกิดการ
ต่อยอดและเรยีนรูเ้ทคโนโลยชีัน้สงูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น 

วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินและน�้า...เทคโนโลยีสารสนเทศ...พันธุ
ศาสตร์ เทคโนโลยนีวิเคลยีร์เพือ่การเกษตร
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ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีมีบทบาทอย่างย่ิงต่อการขับเคล่ือนกลยุทธ์องค์กร แม้ว่าปัจจุบัน อพวช. จะมีอัตราก�าลังท่ีเป็น
พนักงานท่ีจ�ากัดแต่ด้วยภารกิจความรับผิดชอบในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย ซ่ึงจ�าเป็น
ต้องกระจายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจไปสู่ภูมิภาคของประเทศดังน้ัน อพวช. จึงได้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยจัดหา
ลูกจ้างและอาสาสมัครช่วยปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ส�าหรับอัตราก�าลังพนักงาน อพวช. ในปีงบประมาณ 2556 มีจ�านวนท้ังหมด 123 
อัตรา โดยจ�าแนกได้ดังต่อไปน้ี

N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D
สถานภาพด้านกำ�ลังคน

จ�านวนอตัราก�าลงัจ�าแนก
ตามประเภทบคุลากร

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตาม
กลุม่ต�าแหน่ง

จ�านวนพนกังานตามอายุ

พนกังาน 123 ต�าแหน่ง
ลกูจ้าง 106 ต�าแหน่ง
อาสาสมคัร 285 ต�าแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัสงู 9 ต�าแหน่ง
กลุม่นกัวชิาการ 56 ต�าแหน่ง
กลุม่สนบัสนนุ 58 ต�าแหน่ง

ต�า่กว่า 30 ปี 11 คน
31 - 50 ปี 99 คน
มากกว่า 50 ปี 13 คน

55%

47% 46%

7%

55%
38%

3% 4%

24%

21%

ระดบัปรญิญาเอก 5 คน
ระดบัปรญิญาโท 47 คน
ระดบัปรญิญาตร ี67 คน
ต�า่กว่าปรญิญาตร ี4 คน

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตาม
ระดับการศกึษา

80%

11% 9%
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อำ�นาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ�อพวช.

อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ 
อพวช. 
2. ก�ากบัและตดิตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3. พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนวสิาหกจิ แผนปฏบิตักิาร 
และการใช้เงนิส�ารองของ อพวช. (มาตรา 9)
4. ก�ากบัการจดัท�ารายงานทีส่�าคญัต่างๆ เช่น รายงานการ
ตรวจสอบ รายงานค่าใช้จ่าย งบลงทนุ
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดและก�าหนดค่าตอบแทนอนกุรรมการ (มาตรา 16)

6. แต่งต้ังผูอ้�านวยการ หรอืให้ผูอ้�านวยการออก ด้วยความ
เหน็ชอบของรฐัมนตร ี และก�าหนดอตัราเงนิเดอืนของผูอ้�านวย
การด้วยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี(มาตรา 18)
7. แต่งต้ังทีป่รกึษาของคณะกรรมการ (มาตรา 17 )
8. ก�าหนดอตัราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบรกิาร ค่านายหน้า และ
ค่าด�าเนนิธรุกจิต่างๆ ตลอดจนวธิกีารช�าระราคาและค่าบริการ
ของ อพวช. 
9. ก�าหนดสญัลกัษณ์และเครือ่งหมายของ อพวช. 
10. วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และอ�านาจหน้าทีข่อง อพวช. 
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อำ�นาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ�อพวช.
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการประเมินตนเอง

การพัฒนาความรู้ความสามารถ

คณะกรรมการ อพวช. ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานในหน้าทีก่รรมการตามหลกัเกณฑ์ และแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ใีน
รฐัวสิาหกจิเป็นประจ�าทกุปี ส�าหรบัในปี 2556 มกีารพจิารณาทบทวนแบบประเมนิ และท�าประเมนิตนเอง โดยใช้แบบประเมนิรวม 2 
แบบ เช่นปีทีผ่่านมา ประกอบด้วย
1) แบบประเมนิกรรมการ (รายบคุคล)
2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทัง้คณะ)
ผลการประเมินการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องกรรมการรายบคุคลโดยเฉลีย่มปีระสทิธภิาพอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ ส่วนผลการปฏบิตังิานใน
หน้าทีข่องกรรมการทัง้คณะโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพดเียีย่ม

คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิและพฒันา
ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้การปฏิบัติงานใน

หน้าที่ของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น...ซึ่งมี
กจิกรรมทีส่�าคญั ดงันี้
1. การอบรมหลักสตูร “การก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการ

และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”...รุ่นที่...12 
ระหว่างเดอืนสงิหาคม – ตลุาคม 2556 ทีจ่ดัโดยสถาบนัพระ
ปกเกล้า ซึง่มีกรรมการทีผ่่านการอบรม จ�านวน 1 คน คอื นาง
รุง่ทพิย์ สงิห์สวุรรณ  

2. การอบรมหลักสูตร...“ผู ้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ
ระดบัสงู”รุน่ที ่1 ระหว่างวนัที ่15 ตลุาคม – 13 ธนัวาคม 2556  

ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา...ส�านักนายก
รฐัมนตร ีจ�านวน 1 คน คอื นายดสิทสั  โหตระกติย์
3. การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การเรยีนรู ้ “งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
ประจ�าปี 2556” เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา 
โดยมกีรรมการทกุท่านเข้าร่วมในกจิกรรมนี้

4. ศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์และเจรจาธรุกจิ ระหว่าง
วนัที ่28 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 2556 ณ ประเทศญีปุ่่น โดย
มีกรรมการร่วมเดินทาง...รวม...8...คน...ได้แก่...ดร.วีระพงษ์               
แพสวุรรณ,  นางสาวเยาวนชุ  วยิาภรณ์, นายสรุนนัท์  ศภุวรรณ
กจิ , ดร.จรลัธาดา  กรรณสตู, นางรุง่ทพิย์  สงิห์สวุรรณ,  นางสาว
ชตุมิา  บณุยประภศัร , นายดสิทตั  โหตระกติย์  และ ดร.พชิยั  
สนแจ้ง
ประโยชน์ทีไ่ด้รบั
1) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการเรียนรู้
แนวทางระบบการบรหิารงานพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ กฎหมาย
และระเบยีบ และวทิยาการใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการองค์การ
2) สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัพพิธิภณัฑ์ในการ              แลก
เปลีย่นชิน้งาน บคุลากร และการพฒันางานนทิรรศการและ
กจิกรรมต่อไปในอนาคตให้กบัองค์การ
3) กระตุน้ให้เกดิการพฒันานทิรรศการและกจิกรรมให้        ทนั
สมยัในอนาคต
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แผนภมิูแสดงสดัส่วนจ�านวนผูร้บับรกิารของ อพวช. ประจ�าปีงบประมาณ 2556 โดยนทิรรศการนอกสถานที ่มสีดัส่วนสงูสดุ ร้อยละ 
38.24 อนัดบั รองลงมาคอื พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มสีดัส่วนร้อยละ 18.78 และจตัรุสัจามจรุทีีม่สีดัส่วนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 2.60 
ของจ�านวนผูร้บับรกิารทัง้หมด

สถิติจำ�นวนผู้เข้าชม
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รายงานของผูส้อบบญัชี

เสนอ คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...ซึ่งประกอบ
ด้วย งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 งบรายได้ค่าใข้จ่าย งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนทนุ และงบกระแสเงนิสด
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัช ีทีส่�าคญั และหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�า...และน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน...และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี...ซึ่ง
ก�าหนดให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน และปฏบิตังิานตรวจสอบเพือ่ให้ได้
ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงิน...และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน...วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความ
เสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�า...และการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วร
ของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์...แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ...การตรวจสอบรวมถึง...การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ 
และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ...และ
เหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ความเหน็
 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 และผลการ
ด�าเนินงาน...และกระแสเงินสด...ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน...โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคััญตามมาตรฐานการรายงานทาง     
การเงนิ

(นางภทัรา โชว์ศรี)
ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงนิที ่6

( นางชืน่สขุ มติรภกัด)ี
ผูอ้�านวยการกลุม่



126 | ANNUAL REPORT 2013 www.nsm.or.th

NationalScience
M u s e u m

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

สนิทรพัย์ หมายเหต ุ 2556 2555 
สินทรพัย์หมนุเวยีน
   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4 140,249,478.40 251,386,842.08 
   ลกูหนีเ้งนิยมืทดรอง  4,284,504.90 2,652,828.82
   เงนิลงทนุระยะสัน้ 5 20,000,000.00 -
   วสัดคุงเหลอื  2,951,906.10 3,678,374.67
   รายได้ค้างรบั 6 14,206,371.65 10,164,698.28 
   สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 7 3,406,509.04 6,964,950.10
   รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน  185,152,770.09 274,847,693.95
สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน   
   เงินลงทนุระยะยาว 8 6,594,773.61 6,594,773.61
   อาคารและอปุกรณ์ 9 888,058,954.01 844,393,239.62
   สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 10 16,279,062.77 10,336,386.34
   รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน  910,932,790.39 861,324,399.57
รวมสนิทรพัย์  1,096,085,560.48 1,136,172,093.52

หนีส้นิและส่วนของทนุ  หมายเหต ุ 2556 2555 
หนีส้นิหมนุเวยีน   
   เจ้าหนี ้ 11 21,231,861.91 47,488,132.45
   เงนิรบัฝาก  420,983.00 470,303.00
   ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  298,008.63 1,275,855.96
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12 25,214,887.05 48,700,587.96
  รวมหนีส้นิหมุนเวยีน  47,165,740.59 97,934,879.37
หนีส้นิไม่หมนุเวยีน   
   รายได้จากการรบับรจิาครอการรบัรู ้ 13 298,357,125.97 311,621,595.05
   หน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 14 20,267,823.00 18,991,316.00
   รวมหนีส้นิไม่หมุนเวยีน  318,624,948.97 330,612,911.05
รวมหนีส้นิ  365,790,689.56 428,547,790.42
ส่วนของทนุ   
   ทุนประเดมิ  10,000,000.00 10,000,000.00
   รายได้สงูกว่าค้าใช้จ่ายสะสม  720,294,870.92 697,624,303.10
รวมส่วนของทุน  730,294,870.92 707,624,303.10
รวมหนีส้นิ และส่วนของทนุ  1,096,085,560.48 1,136,172,093.52

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

(นายสาคร ชนะไพทรูย์)
รองผูอ้�านวนการ รกัษาการแทน

ผูอ้�านวนการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

(นางกรรณกิาร์ วงศ์ทองศริ)ิ
รองผูอ้�านวนการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร

ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
หน่วย : บาท
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

 หมายเหต ุ 2556 2555
รายได้   
   รายได้เงินงบปรมาณรบัจากรฐับาล 15 522,825,115.10 451,047,454.02 
   รายได้จากการด�าเนนิงานพพิธิภณัฑ์  37,252,923.38 36,689,548.39
   รายได้อืน่  
   รายได้ดอกเบ้ีย  2,454,044.50 2,703,710.26
   อ่ืนๆ 16 15,922,833.73 15,031,321.85
   รวมรายได้  578,454,916.71 505,472,034.52
ค่าใช้จ่าย   
   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 85,502,232.05 75,831,787.53
   ค่าใช้จ่ายบริหารทัว่ไป และอืน่ๆ 18 391,918,093.68 353,763,315.82
   ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่าย 19 78,364,023.16 54,027,903.06
   รวมค่าใช้จ่าย  555,784,348.89 483,623,006.41
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  22,670,567.82 21,849,028.11

รายการ หมายเหต ุ ทนุประเดมิ รายได้สงูกว่า รวม  
    ค่าใช้จ่ายสะสม 
ยอดยกมา ณ วันที ่1 ตลุาคม 2555 ก่อนการ  10,000,000.00 691,389,507.42 701,389,507.42
ปรับปรงุจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 3  
   ลดยอดเจ้าหน้ีเงนิประกนัผลงานเนือ่งจาก  - 6,704,170.00 6,704,170.00
   ผู้รบัจ้างไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
   ลดยอดรายได้ค้างรับเนือ่งจากจดัเกบ็ไม่ได้  .....................- (469,374.32) (469,374.32)
   และบันทกัรบัรายได้แล้ว    
ยอดยกมา ณ วันที ่1 ตลุาคม 2555 - หลงัปรบัปรงุ  10,000,000.00 697,624,303.10 707,624,303.10
รายได้สงูการค่าใช้จ่ายในงวดนี ้  - 22,670,567.82 22,670,567,82
ยอดยกไป ณ วันที ่30 กนัยายน 2556  10,000,000.00 720,294,870.92 730,294,870.92
   
ยอดยกมา ณ วันที ่1 ตลุาคม 2554  10,000,000.00 699,820,022.31 709,820,022.31
ปรบัปรงุจากการแก้ไขข้อผดิพลาด   
  ลดยอดรายได้เงินอดุหนนุรฐับาลค้างรบัเนือ่งจาก  - (13,656,170.00) (13,656,170.00)
บนัทกึรายได้แล้ว   
ปรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี  - (16,623,373.00) (16,623,373.31)
รายได้สงูการค่าใช้จ่ายในงวดนี ้  - 21,849,028.11 21,849,028.11
ยอดยกไป ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555  10,000,000.00 691,389,507.42 701,389,507.42

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 2556 2555 
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย  22,670,567.82 21,849,028.11
ปรบักระทบรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด�าเนนิงาน  
   ค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่าย  78,364,023.16 54,027,903.06
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิ  (937,964.50) -
   ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  (345,087.83) -
   ดอกเบีย้รบั  (2,454,044.50) (2,703,710.26)
   รายได้จากการรบับรจิาค  (13,264,469.08) (13,701,306.08)
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  2,411,707.00 2,367,943.00
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ และหนีส้นิด�าเนนิงาน 86,444,732.07 61,839,857.83
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ด�าเนนิงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง
   ลกูหนีเ้งนิยมืทดรอง  (1,631,676.08) 242,560.69
   วสัดคุงเหลอื  726,468.57 (1,249,092.20)
   รายได้ค้างรบั  2,641,416.80 (8,430,023.44)
   สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่  3,504,441.06 12,390,403.09
การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิด�าเนนิงานเพิม่ขึน้(ลดลง)
   เจ้าหนี ้  (32,615,352.71) (19,160,808.22)
   เงนิรบัฝาก  (49,320.00) 49,320.00
   ภาษทีกั ณ ทีจ่่าย  (977,847.33) 588,841.54
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (24,620,900.91) 6,211,458.58
เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดำาเนนิงาน 33,421,961.47 52,482,517.87
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
   เงนิสดจ่ายในเงนิลงทนุระยะสัน้  (20,000,000.00)
   เงนิสดจ่ายในอาคาร และอปุกรณ์  (117,376,693.56) (78,547,736.74)
   เงนิสดจ่ายในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  (10,595,727.42) (4,540,111.00)
   เงนิสดได้มาจากการจ�าหน่ายอปุกรณ์  937,971.50 -
   เงนิสดรบัจากดอกเบีย้  2,475,124.33 2,655,440.62
เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (144,559,325.15) (80,432,407.12)
เงินสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธ ิ  (111,137,363.68) (27,949,889.25)
เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด  251,386,842.08 279,336,731.33
เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด  140,249,478.40 251,386,842.08

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท
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1. วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้   
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฏกีาจดัตัง้องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2538   
เพือ่ด�าเนนิงานด้านพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ซึง่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จดัท�าขึน้เป็นโครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 5 รอบ โดยได้รบัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรเีมือ่ วนัที ่ 24 
ธนัวาคม 2534 มีวตัถปุระสงค์ดงันี้
1.1 ด�าเนนิการส่งเสรมิ และแสดงกจิกรรมหรอืผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพือ่ให้ความรู ้ และความบนัเทงิแก่
ประชาชน
1.2 ด�าเนนิการรวบรวมวตัถ ุ จ�าแนกประเภทวตัถ ุ จดัท�าบนัทกึหลกัฐาน และสงวนรกัษาผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาวจิยั และความก้าวหน้าทางวชิาการ
1.3 ด�าเนนิการส่งเสรมิการวจิยั การให้บรกิารด้านวชิาการ และนทิรรศการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่หน่วยงานของรฐั และเอกชน
1.4 จดันทิรรศการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 เป็นศนูย์รวมทางด้านข้อมลู และวชิาการเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีละให้บรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งแก่หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 ร่วมมือกบัองค์กรอืน่ทัง้ใน และต่างประเทศ เพือ่ประโยชน์ในด้านพฒันาพพิภิณัฑ์วทิยาศาสตร์
1.7 ด�าเนนิกจิกรรมหรอืธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการพพิภิณัฑ์วทิยาศาสตร์

2. เกณฑ์การจดัทำางบการเงนิ และนโยบายการบญัชี
เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ และนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัทีใ่ช้ในการจดัท�างบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้

2.1 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ
งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิรวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้ โดยสภาวชิาชพีภายใต้พระราช
บญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ.2557 โดยงบการเงนินีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค้าองค์ประกอบของงบการเงนิ

2.2 มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบญัชใีหม่
สภาวชิาชพีได้ออก และปรบัปรงุมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามมาตรฐานการบญัช ี (มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิซึง่มรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2556 ฝ่ายบริหารของ 
อพวช. ได้ประเมินแล้วเหน็ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของ อพวช.
รายละเอยีดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อก และปรบัปรงุใหม่ดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางเงนิ เรือ่ง
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 ภาษเีงนิได้
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่20 การบัญชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผย
 ข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่8 ส่วนงานด�าเนนิงาน
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณทีีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้อง
 อย่างเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมด�าเนนิงาน
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 ภาษเีงนิได้ - การได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้คดิค่าเสือ่มราคาทีตี่ราคาใหม่
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่25 ภาษเีงนิได้ - การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถื้อหุน้

2.3 นโยบายการบญัชทีีส่�าคญั
 2.3.1 เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม และเงนิฝากธนาคาร
 ประเภทฝากประจ�าซึง่มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน โดยไม่มภีาระผกูพนั
 2.3.2 เงนิลงทนุระยะสัน้ หมายถงึ เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าซึง่มอีายเุกนิ 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน
 2.3.3 วสัดคุงเหลอื แสดงตามราคาทนุโดยวธิเีข้าก่อนออกก่อน
 2.3.4 อาคาร และอปุกรณ์
 อาคาร และอปุกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทนุ ณ วนัทีไ่ด้มาหรอืก่อสร้างแล้วเสรจ็ หกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผ่ือ
การด้อยค่า ส�าหรบัอปุกรณ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต�า่หว่า 10,000 บาท จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ�านวน
สนิทรพัย์รบัโอนจากส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และสนิทรพัย์รบับรจิาก แสดงด้วยราคาทนุ ณ วนัรับโอน หรือ
ราคาทีค่ณะกรรมการประเมนิราคาสนิทรพัย์เป็นผูก้�าหนดคูก่บัรายการรายได้จากการรบับรจิาครอการรบัรู ้ และจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้จาก
การรบับรจิาคตามสดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ในแต่ละงวดบญัชตีลอดอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์ดงักล่าว
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ค่าเสือ่มราคา ค�านวนจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่เป็นราคาทนุของสนิทรพัย์นัน้ หกัด้วยมลูค่าคงเหลอืของ
สินทรพัย์
ค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่าย ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของสนิทรัพย์แต่ละ
ประเภท โดยสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาหลงัวนัที ่15 ของเดอืนจะเริม่ค�านวณค่าเสือ่มราคาในเดอืนถดัไป
ประมาณการอายกุารใช้งานของสนิทรพัย์แต่ละประเภท มดีงันี้
ประเภทของสนิทรพัย์ อายกุารใช้งาน (ปี)
อาคารถาวร 40
อาคารก่ึงถาวร และค่าตกแต่งภายใน 10
อุปกรณ์ และชิน้งานวทิยาศาสตร์ 5 - 10
ยานพาหนะ 5

2.3.5 สินทรพัย์ไม่มตีวัตน
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนประกอกด้วย ค่าโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ และค่าสขิสทิธิภ์าพยนตร์ เป็นต้น
ค่าตดัจ�าหน่าย ค�านวณโดยน�าราคาทนุของสนิทรพัย์หกัด้วยมลูค่าคงเหลอื ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่าย โดยวธิี
เส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี

2.3.6 ผลประโยชน์พนกังาน
การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัซึง่ต้องใช้สมมตฐิานด้านการเงนิ เช่น อตัราคดิลดเงนิเดอืนพนกังาน และปัจจยัอืน่ๆ และข้อสมมตฐิานด้านประชากรศาสตร์ เช่น 
อตัราการเข้า - ออกของพนกังาน อตัรามรณะ เป็นต้น โดยมกีารประเมนิภาระผกูพนัตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ตามการจ่ายค่า
ตอบแทนส�าหรบัต้นทนุบรกิารในอดตีของ อพวช. สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 จ�านวน 17.08 ล้านบาท อพวช.ได้รบักบัก�าไรสะสม ณ 
วนัต้นงวดของรอบระยะเวลาบญัชปีี 2555 โดยปฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงการคลงัที ่กค 0805.1/ว.95 ลงวนัที ่20 ตลุาคม 2554 เร่ืองการ
ปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ภาระผกูพนัเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายผลประโดยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน รบัรูเ้ป็หนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิในรายการหนีส้นิผลประโยชน์
พนกังาน โดยจะรบัรูคู้ก่บัค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเมือ่มผีลก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัในงวด
บญัชนีัน้ทนัที

2.3.7 กองทนุส�ารองเลีย้งชพี
อพวช. จัดตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพือ่เป็นสวสัดกีารให้แก่ลกูจ้างโดยจดทะเบยีนเข้าร่วมกบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี ธนชาตทิวค่ีา ซ่ึงจด
ทะเบยีนแล้ว (กองทนุ) และมอบหมายให้บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองงทนุธนชาต ิ จ�ากัดั เป็นบรษิทัจดัการ สมาชกิต้องจ่ายเงนิสะสมเข้า
กองทนุทกุครัง้ทีม่กีารจ่ายค่าจ้างโดยหกัจากค่าจ้างของสมาชกิ โดยสมาชกิทีม่อีายงุานน้อยกว่า 20 ปี เลอืกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุใน
อตัราร้อยละ 3 - 9 ของ ค่าจ้างในแต่ละเดอืน ส่วนสมาชกิทีม่อีายงุานตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เลอืกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 - 10 
ของค่าจ้างในแต่ละเดอืน
อพวช. จะต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุทกุครัง้ทีม่กีารจ่ายค่าจ้าง โดยสมาชกิทีม่อีายงุานน้อยกว่า 20 ปี จะจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุร้อยละ 
9 ของค่าจ้างในแต่ละเดอืน ส่วนสมาชกิทีม่อีายงุานตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปจะจ่ายเงนิสมทบเข้าของทนุในอตัราร้อยละ 10 ของค่าจ้างในแต่ละ
เดอืน เงนิสมทบเข้ากองทนุรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของ อพวช. ในงวดทีเ่กดิรายการ

2.3.8 การรบัรูร้ายได้ และค่าใช้จ่าย
- เงนิงบประมาณรบัจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายได้ทัง้จ�านวนในงวดทีไ่ด้รบั
- รายได้ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยค�านงึถอึตัราผลตอบแทนทีแ่ท้จรงิของสนิทรพัย์
- ค่าใช้จ่าย รบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

3. การปรบัปรงุรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด
ในงวดปี 2556 อพวช. ได้มกีารปรบัปรงุบญัชรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสมต้นงวด จ�านวน 7,074,795.68 บาท เนือ่งจากได้บนัทกึเจ้าหน้ีเงนิ
ประกนัผลงาน และบญัชรีายได้ค้างสงูไป จ�านวน 6,704,170.00 บาท และ 469,374.32 บาท ตามล�าดบั โดยมสีาเหตจุาก
 3.1 อพวช. ปรบัปรงุลดยอดเจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน จ�านวน 6,704,170.00 บาท เนือ่งจากผูร้บัจ้างปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงือ่นไขแห่ง
สญัญา ตามหนงัสอื อพวช. ที ่วท 5501/926 ลงวนัที ่6 กรกฏาคม 2550
 3.2 อพวช. ปรบัปรงุลดยอดรายได้ค้ารบัรวม 469,374.32 บาท เนือ่งจาก อพวช. ได้ปรบัปรงุค่าน�้า และค่าไฟฟ้าค้างรบัจากผูรั้บจ้างของ
เดอืนธนัวาคม 2549 - เดอืนเมษายน 2550 จ�านวน 49,374.32 บาท เพราะไม่สามารถจดัเกบ็ได้จากการทีบ่อกเลกิสญัญาจ้างตามข้อ 3.1 
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และได้ปรบัปรงุรายได้ค่าจดัด้วยวทิยาศาสตร์ ค้างรบั ระหว่างวนัที ่7 - 9, 12 - 14 พฤษภาคม 2555 จ�านวน 420,000.00 บาท เน่ืองจาก 
อพวช. ได้บนัทกึเป็นรายได้ค่าจดัค่ายวทิยาศาสตร์แล้ว ตามใบเสรจ็รบัเงนิ เลขที ่73267 ลงวนัที ่30 สงิหาคม 2555
4. เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย
 2556 2555
เงนิสด 0.12 0.19
เงนิฝากธนาคาร  
  - เงินฝากกระแสรายวนั (0.28) 9.41
  - เงนิฝากออมทรพัย์ 100.74 183.09
  - เงนิฝากประจ�า 39.67 58.70
  รวม 140.25 251.39

5. เงนิลงทนุระยะสัน้  
อพวช. ได้ลงทนุในเงนิฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�า 6 เดอืน เป็นเงินิจ�านวน 20 ล้านบาท มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.30 ต่อปี

6. รายได้ค้างรบั ประกอบด้วย
 2556 2555
รายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาลค้างรบั 10.65 8.80
รายได้ดอกเบีย้ค้างรบั 0.43 0.45
รายได้ด�าเนนิงานค้างรบั 3.13 0.85
รายได้อืน่ค้างรบั - 0.06
รวม 14.21 10.16
รายได้เงินอดุหนนุจากรฐับาลค้างรบั จ�านวนเงนิ 10.65 ล้านบาท เป็นเงนิประกนัผลงานค่าส�ารวจออกแบบพพิธิภณัฑ์พระราม 9 จ�านวนเงนิ 
1.24 ล้านบาท เงนิประกนัผลงานนทิรรศการวทิยาศาสตร์ Science on the Move จ�านวนเงนิ 0.09 ล้าน ทีเ่หลอืเป็นเงนิอดุหนุนค่าก่อสร้าง
ครภุณัฑ์ จ�านวนเงนิ 9.32 ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารค้างรบั จ�านวนเงนิ 0.43 ล้านบาท จากธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) จ�านวนเงนิ 0.16 ล้านบาท ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จ�านวนเงนิ 0.10 ล้านบาท และจากธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย จ�านวนเงนิ 0.17 ล้านบาท
รายได้ด�าเนนิงานค้างรบั จ�านวนเงนิ 3.13 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าจดัคาราวานวทิยาศาสตร์จากโรงไฟฟ้าบางประกง จ�านวนเงนิ 
0.05 ล้านบาท รายได้ค่าจ้างท�านทิรรศการขนุทรพัย์แห่งทุง่กลุาเกลอืสนิเธาว์ งวด 2/4 จ�านวนเงนิ 1.50 ล้านบาท รายได้ค่าจ้างท�านิทรรศการ
เทคโนโลยชีวีภาพ งวด 2/4 จ�านวนเงนิ 1.50 ล้านบาท และเงนิสนบัสนนุการเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทศัน์ จ�านวนเงนิ 0.08 ล้านบาท

7. สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ ประกอบด้วย
 2556 2555
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 1.81 5.50
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่างล่วงหน้า 1.17 0.42
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 0.25 0.68
เงินรองจ่าย 0.21 0.21
อ่ืนๆ 0.02 0.15
รวม 3.46 6.96

8. เงินลงทนุระยะยาว
อพวช. ได้ลงทนุในเงนิฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�า 36 เดอืน เป็นเงนิจ�านวน 6.59 ล้านบาท มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.35 ต่อปี และ 
อพวช. ได้น�าเงนิฝากประจ�าดงักล่าวไปวางเป็นประกนั เพือ่ให้ธนาคารออกหนงัสอืค�า้ประกนัสญัญาการเช่าพืน้ที ่ สญัญาการให้บริการพืน้ที่
เช่า และสาธารณปูโภคในโครงการจตัรุสัจามจรุกีบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

9. อาคาร และอปุกรณ์ ประกอบด้วย
 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 55
รายการ อาคาร ชิน้งาน ค่าตกแต่ง อปุกรณ์ ยานพหนะ งานระหว่าง รวม รวม
  วทิยาศาสตร์ ภายใน   ก่อสร้าง
ราคาทนุ
ณ วนัต้นงวด 665.83 1,227.77 150.39 71.65 13.95 55.55 2,185.14 2,103.32
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เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด      
ซือ้ - 1.77 4.05 18.55 1.18 91.82 117.37 78.54
รับโอน/บรจิาค 52.23 34.70 10.50 3.46 - - 100.89 232.76
โอนออก - - - - - (100.89) (100.89) (229.48)
จ�าหน่าย - - - (0.06) (4.45) - (4.51) -
ณ วนัปลายงวด 718.06 1,264.24 164.94 93.60 10.68 46.48 2,298.00 2,185.14
ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วนัต้นงวด 251.17 925.29 114.92 36.58 12.78 - 1,340.74 1,289.67
เพืม่ขึน้ 17.32 39.69 6.85 8.63 1.22 - 73.71 51.07
ลดลง - - - (0.06) (4.45) - (4.51) -
ณ วันปลายงวด 268.49 964.98 121.77 45.51 9.55 - 1,409.94 1,340.74
ราคาตามบัญช ี
ณ วนัที ่30 ก.ย. 56 449.57 299.26 43.17 48.45 1.13 46.48 888.06 -
ณ วนัที ่30 ก.ย. 55 414.66 302.48 35.47 35.07 1.17 55.55 - 844.40
อพวช. ได้โอนงานระหว่างก่อสร้างทีแ่ล้วสร้างทีแ่ล้วมาขึน้เป็นสนิทรพัย์แต่ละประเภทจ�านวน 100.89 ล้านบาท ซึง่เป็นอาคารขึน้งาน
วทิยาศาสตร์ ค่าตกแต่งภายในและค่าอปุกรณ์จ�านวนรวม 100.89 ล้านบาท

10. สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ประกอบด้วย
 30 ก.ย. 56 30 ก.ย. 55
 ค่าลขิสทิธิ ์ ภาพยนตร์ โปรแกรม งานระหว่างท�า รวม รวม
 ภาพยนตร์  คอมพวิเตอร์  
ราคาทนุ
ณ วนัต้นงวด 3.04 0.32 16.43 1.13 20.92 16.38
เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด
ซือ้ - - 0.03 10.57 10.60 4.54 
รบัโอน - - 11.70 - 11.70 5.46
โอนจากงานระหว่างท�า - - - (11.70) (11.70) (5.46)
จ�าหน่าย (3.04) - - - (3.04) -
ณ วันปลายงวด - 0.32 28.16 - 28.48 20.92
ค่าตดัจำาหน่ายสะสม 
ณ วนัต้นงวด 3.01 0.05 7.53 - 10.59 7.63
เพืม่ขึน้ในงวด 0.03 0.10 4.52 - 4.65 2.96
จ�าหน่าย (3.04) - - - (3.04) -
ณ วันปลายงวด - 0.15 12.05 - 12.20 10.59
ราคาตามบญัชี
ณ วนัที ่30 ก.ย. 56 - 0.17 16.11 - 16.28 -
ณ วันที ่30 ก.ย. 55 0.03 0.27 8.90 1.13 - 10.33
อพวช.ได้โอนงานระหว่างท�าขึน้เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์จ�านวน 11.70 ล้านบาท

11. เจ้าหนี ้ประกอบด้วย
   รายการ  2556 2555 
   เจ้าหน้ีเงนิประกนัผลงาน  1.53 9.44
   เจ้าหน้ีเงนิประกนัซอง / สญัญา  5.24 3.99
   เจ้าหน้ีงานก่อสร้าง  8.32 21.77
   เจ้าหน้ีครภุณัฑ์     2.09 12.17
   เจ้าหน้ีอืน่ๆ  4.05 0.12
  รวม  21.23 47.49
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12. ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่ายประกอบด้วย 
  2556 2555
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  9.41 35.84
ค่าจ้างเหมาบริการ  4.30 3.35
ค่าวัสดุ  0.63 1.15
ค่าตอบแทน  1.54 0.07
ค่าสาธารณูปโภค  1.74 1.46
โบนัสพนักงาน และกรรมการ  3.33 2.28
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  4.26 4.55
รวม  25.21 48.70
    
13. รายได้จาการรับบริจาครอการรับรู้
การเคลือ่นไหวในรายได้จากการรบับรจิาครอการรบัรูม้ดีงัต่อไปนี ้2556
รายการ อาคาร ชิน้งานแสดงถาวร อปุกรณ์ รวม รวม
ณ วนัที ่1 ตลุาคม 308.97 2.51 0.14 311.62 322.05
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด - - - - 3.27
ลดลงระหว่างงวด (12.87) (0.33) (0.06) (13.26) (13.70)
ณ วันที ่30 กนัยายน 296.10 2.18 0.08 298.36 311.62

14. หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 อพวช. ได้ค�านวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับท่ี 19 มีรายละเอียด ดังน้ี

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำานวน 20.27 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท 
ตามลำาดับมีการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด ดังน้ี 
  2556 2555
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  18.99 17.08
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด  2.41 2.37
ผลประโยชน์พนักงานท่ีจ่ายจร่ิงในระหว่างงวด  (1.13) (0.46)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน  20.27 18.99
ค่าใช้จ่ายท่ีรบัรูใ้นงบรายได้ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน  1.68 1.68
ต้นทุนดอกเบ้ีย  0.73 0.68
ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบรายได้ค่าใช้จ่าย  2.41 2.37
ข้อสมมุติฐานหลักท่ีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีดังน้ี
สมมติฐานด้านการเงิน
1) อัตราคิดลดพ้ืนฐาน ร้อยละ 4.1 ต่อปี
2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคตประมาณ ร้อยละ 7.0 ต่อปี
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1) สมมติฐานอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน
อตัราการเช้า - ออก ของพนกังาน ใช้ค่าเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของอตัราการเข้า - ออกร้อยละ 0.0 - 3.0 ต่อปี แยกตามช่วงอายขุองพนักงาน 
ดงันี ้ อาย ุ29 ปี และน้อยกว่า ร้อยละ 3.0 ต่อปี
 อายุต้ังแต่ 30 ปี ถึง 49 ปึ ร้อยละ 1.0 ต่อปี
 อายุต้ังแต่ 50 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 0.0 ต่อปี
2) สมมติฐานอัตรามรณะ
ข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรมรณะไทย 2551 [Thailand Mortality Ordinary 2008 (TMO 2008)] โดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ และส่งเสริมการนประกอบธุรกิจประกันภัย

2555



134 | ANNUAL REPORT 2013 www.nsm.or.th

NationalScience
M u s e u m

3) สมมติฐานอัตราทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทย 2551
ผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้
ค่าตอบแทนความชอบในการท�างาน
อายุงาน ผลประโยชน์
ต้ังแต่ 5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 15 ปี 6 เดือน ของเงินเดือน
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 10 เดือนของเงินเดือน

15. รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
อพวช. ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยาน 2556 จ�านวนท้ังส้ิน 522.83 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
เงินอุดหนุนท่ัวไปจ�านวน 410.98 ล้านบาท เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุนจ�านวน 111.45 ล้านบาท และเงินงบประมาณเบิกแทนจ�านวน 0.40 
ล้านบาท

16. รายได้อ่ืนๆ ประกอบด้วย
อพวช. ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยาน 2556 จ�านวนท้ังส้ิน 522.83 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
เงินอุดหนุนท่ัวไปจ�านวน
  2556 2555
รายได้จากการรับบริจาค  13.35 13.70
รายได้เน่ืองจากผิดสัญญา  0.96 -
ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน  0.94 -
ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียน  0.34 0.01
รายได้สาธารณูปโภค  0.21 0.15
รายได้ขายแบบก่อสร้าง   0.01 0.86
รายได้เบ็ดเตล็ด  0.11 0.31
รวม  15.92 15.03

17. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
รายการ  2556 2555
เงินเดือน และค่าล่วงเวลาพนักงาน  47.17 43.93
เงินเดือน และค่าล่วงเวลาลูกจ้าง  19.47 15.38
เงินบ�าเหน็จ และโบนัสพนักงาน  3.20 2.17
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  2.41 2.37
เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ  3.94 3.67
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  4.72 4.56
ค่าสวัสดิการพนักงาน และลูกจ้าง  4.59 3.75
รวม  85.50 75.83 

18. ค่าใช้จ่ายบริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ ประกอบด้วย
รายการ  2556 2555
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  231.41 226.57
ค่าสาธารณูปโภค  41.48 33.58
ค่าช้างเหมาบริการ  30.52 17.86
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  28.50 16.58
ค่าวัสดุ  11.24 10.61
ค่าเช่า  9.22 18.41
ค่าซ่อมแซม  9.91 4.82
ค่าเบ้ียประชุม  0.82 0.82
ค่าตอบแทนกรรมการ  0.16 -



ANNUAL REPORT 2013 |  135www.nsm.or.th

NationalScience
M u s e u m

โบนัสกรรมการ  0.14 0.10
ค่าตอบแทน  12.51 12.11
อ่ืนๆ  16.01 12.30
รวม  391.92 353.76

19. ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจำาหน่าย ประกอบด้วย
  2556 2555
ค่าเส่ือมราคา  
อาคาร  17.32 16.65
ช้ินงานวิทยาศาสตร์  39.69 16.72
ค่าตกแต่งภายใน  6.85 7.92
อุปกรณ์ และยานพาหนะ  9.85 9.78
รวมค่่าเส่ือมราคา  73.71 51.07
ค่าตัดจ�าหน่าย
ลิขสิทธ์ฺภาพยนตร์  0.03 0.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  4.52 2.55
ภาพยนตร์  0.10 0.05
รวมค่าตัดจ�าหน่าย  4.65 2.96
รวมท้ังส้ิน  78.36 54.03

20. การจัดประเภทรายการใหม่
     20.1 อพวช. ได้จัดประเภทรายการอาคาร และอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 ใหม่ โดยโอนงาน
ระหว่างท�าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกจากงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ดังน้ี   
  จัดประเภทใหม่ เดิม
อาคาร และอุปกรณ์  844.40 845.53
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  10.33 9.20
     20.2 รายการในการแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับรายการค่าใช้จ่ายบริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ ส�าหรับปีส้ินสุดวัน
ท่ี 30 กันยายน 2555 ท่ีน�ามาเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในปี 2556 เน่ืองจาก
ได้จัดประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ และค่าจ้างตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ ท่ีเคยแสดงรวมเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนในรายการค่าใช้จ่าย
บริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ แต่ปัจจุบันได้แสดงรวมเป็นค่าสาธรณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ
     ผลการจัดประเภทรายการใหม่ดังกล่างไม่มีผลท�าให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิของปี 2555 เปล่ียนแปลงไปจากเดิม รายละเอียดการ
เปิดเผยรายการในค่าใช้จ่ายบริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ ในส่วนท่ี เก่ียวข้องเป็นดังน้ี .
  จัดประเภทใหม่ เดิม
ค่าใช้จ่ายบริหารท่ัวไป และอ่ืนๆ
 ค่าสาธารณูปโภค  33.58 30.86
 ค่าจ้างเหมาบริการ  17.86 16.30
 อ่ืนๆ  12.30 16.58

21. สินทรพัย์ทีอ่าจเกดิขึน้
อพวช. ได้ยืน่ฟ้องกจิการร่วมค้าเอก็เซลเลนท์ โปรเฟสชัน่ ชสีเตม็ส์ และซติีน้อีอน ดสิเพลส์ แอนด์ คอนสตรัค๊ชัน่ส์ (ประเทศไทย) และ Archi-
MeDes Architektur, Medien and Design ต่อศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขด�าที ่1735/2551 ทนุทรพัย์ตามฟ้องจ�านวน 220.09 ล้านบาท
ศาลปกครองกลางได้พพิากษาให้ผูถ้กูฟ้องคดทีัง้สาม ร่วมกนัหรอืแทนกนัช�าระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรบัการจ้างผูอ้ืน่ท�างานตามสญัญา
พพิาททีค้่างอยูใ่ห้และเสรจ็จ�านวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงนิจ�านวนดงักล่าวนบัถดัจากวนัทีฟ้่อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ให้แก่ผูฟ้้องคดโีดยช�าระให้แล้วเสรจ็ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ แต่บรษิทั ซติีน้อีอน ดสิเพลส์ แอนด์ 
คอนสตรัค๊ชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่ 1 ได้อทุธรณ์ค�าพพิากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ ขณะนีค้ดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของ
ศาปกครองสงูสดุ
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