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	 เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่ากลไกที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต	คือ	วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้กลายมาเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มี
บทบาทหลกัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	ประเดน็หนึง่ทีเ่ป็นยทุธศาสตร์
หลกัคอื	มุง่เน้นการพฒันาขดีความสามารถ	และก�าลงัคนทางด้านวทิยาศาสตร์
เพื่อเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนประเทศ	ทั้งนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	(อพวช.)	นับเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกส�าคัญในกระบวนการนี้

	 ด้วยภาระและหน้าที่ของ	 อพวช.	 ที่จะสร้างความตระหนักและ											
แรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยได้เข้ามาเรียนรู้	 และเกิดความชื่นชอบซาบซึ้ง
มากพอที่จะเลือกศึกษาและท�างานในสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์	 ถึงแม้นว่า	
อพวช.	 จะท�าหน้าที่ในลักษณะการศึกษานอกระบบ	 แต่หนึ่งในภารกิจส�าคัญ
ของ	อพวช.	คือ	การน�า	STEM	ศึกษา	เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์	ซึ่งที่ผ่านมา	อพวช.	ได้ท�าหน้าที่นี้อย่าง
เข้มแข็ง	 โดยเฉพาะในปี	 2558	 ที่ได้ท�าการปรับกลไกยุทธศาสตร์เพื่อผลักดัน
ประเทศชาติในเรื่องดังกล่าว

	 ในรอบปีที่ผ่านมานั้น	 อพวช.	 ได้จัดโครงการและกิจกรรมส�าคัญ													
ทั้งการพัฒนาชิ้นงาน	 การจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมโดยบรูณาการ
ท�ากจิกรรมร่วมกบัภาคราชการและเอกชน	เช่น	กจิกรรม	“คนืความสขุให้เธอ...
เยาวชน”	 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีและกระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่ตอบสนองนโยบายของรฐับาล	มกีาร
ทบทวนโครงการเดิมและพัฒนาน�าเสนอโครงการใหม่	 สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	
(วทน.)	 เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ	การขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้าจนสามารถเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างได้	นอกจากนีย้งัมกีารสัง่สมและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ	 จากต่างประเทศและถ่ายทอดให้แก่นักวิชาการของ
ไทยโดยเฉพาะงานด้านการสตาฟสัตว์	(Taxidermy)	เพื่อเป็นแหล่งการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยทางวิชาการ

	 คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ตระหนักดี
ถึงความส�าคัญของภาระหน้าที่อันส�าคัญยิ่งขององค์การ	 ที่จะน�าความรู้ความ
เข้าใจทางวทิยาศาสตร์มาร่วมกนัพฒันาคน	พฒันาชาต	ิและยนิดทีีจ่ะสนบัสนนุ
ผลกัดนัการขบัเคลือ่นโครงการต่าง	ๆ 	ขององค์การให้ส�าเรจ็ตาม	เป้าหมายต่อไป

รศ.ดร.	วีระพงษ์	แพสุวรรณ
			ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

																																																	ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย	 (ปอมท.)	 	นายกสภามหาวิทยาลัย	ที่ปรึกษา
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู		ในโครงการพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 	 อธิการบดี 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ	
ประสานมิตร

•	 	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.

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ฟิสิกส์นิวเคลียร์),

Kent	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การศึกษา :

การศึกษา :

คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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นายอลงกรณ์  เหล่างาม  

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Ecology	University	of	Tennessee

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังกรมบัญชีกลาง

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายกรมบัญชีกลาง

เนติบณัฑติไทย,	นติศิาสตรมหาบณัฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

อาจารย์	นักวิชาการศึกษา	

ปริญญาโท	M.A.	 (Teaching	 in	Community	Colleges)																											

Western	Michigan	Universityประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การศึกษา :

การศึกษา :

การศึกษา :

คณะกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  หารหนองบัว   

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ 

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ 

กรรมการ โดยต�าแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์             

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

หัวหน้าหน่วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์	(พสวท)	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย	์
ภาควิชาเคมี		คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก	 (เคมีคอมพิวเตอร์)	 Innsbruck	University,	

Austria

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู ้ช ่วยผู ้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 (ปคร.)																

อาจารย์พิเศษ

นิติศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	D.E.A.	Droit	

Public	 (กฎหมายมหาชน)	Universite’	de	Strasboarg,	

France

รองผู ้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ																																												
รกัษาการผู้อ�านวยการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด	ผู้อ�านวยการ

ส�านักบริหาร

ปริญญา โท 	 (พัฒนาการ เศรษฐกิ จ ) 	 สถาบั นบัณฑิ ต

พัฒนบริหารศาสตร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ต�าแหน่งปัจจุบัน :         

ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

ประวัติการท�างาน :

การศึกษา :

การศึกษา :

การศึกษา :
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	 ปี	 2558	 ที่ผ่านมาในแวดวงของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีสิ่ง
ใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อการท�างานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	 (อพวช.)	 ที่ส�าคัญคือการที่ประเทศไทยเริ่มน�าการเรียนรู้แบบ																	
บูรณาการของหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์	 เข้ามาปรับใช้เพ่ือให้
บริการแก่เยาวชนและผู้เข้าชม	นั้นคือ
	 “STEM	 ศึกษา”	 ซึ่งเป็นบูรณาการขององค์ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์	(S)	เทคโนโลยี	(T)	วิศวกรรม	(E)	และคณิตศาสตร์	(M)	เพื่อ
สร้างสาระให้ผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการวิทยาศาสตร์	 สามารถเรียนรู้พร้อม	 ๆ	
กันทั้ง	4	ด้าน	
	 นอกเหนอืจากภารกจิการสร้างความตระหนกัให้ผูเ้ข้าชมได้ซมึซบั
ถึงความรู้	 ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์แล้ว	 การน�ากระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานบริการของ	 อพวช.	 จะสามารถส่งเสริม
ให้เกิดการผสมผสานสิ่งที่ได้เรียนรู้กับจินตนาการอันไร้ขอบเขต	 ให้กลาย
เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต	ซึ่ง	อพวช.	ได้ใช้	STEM	ศึกษากับ
แหล่งเรียนรู้ของเรา	 ในรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนลักษณะต่าง	 ๆ																	
ทั้งนิทรรศการ	กิจกรรม	การอบรมครู	ฯลฯ
	 นอกจากการน�า	STEM	ศึกษา	มาประยุกต์ใช้แล้ว	ในรอบปี	2558	
อพวช.	 ยังได้ด�าเนินการขยายแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ของ
ประเทศไทย	ที่กล่าวได้ว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดใน	 ASEAN	 ด้วยรปูแบบของ
พพิธิภณัฑ์ด้านสิง่แวดล้อม	ภายใต้ช่ือ	“พพิธิภณัฑ์พระรามเก้า”
	 พร้อมกันนี้	 เรายังมีนโยบายทบทวนการด�าเนินงานให้บริการใน
แหล่งเรียนรู ้ภาคเหนือ	 2	 แห่ง	 คือที่จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม	่												
การวางแผนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในบริเวณ	 เทคโนธานี	 คลองห้า	
ปทมุธาน	ีโดยเน้นทางด้านนวตักรรม	ภายใต้ชือ่	“Mega	World”	ซึง่ขณะนี้	
ได้เริ่มศึกษารายละเอียดและแบบแผนความเป็นไปได้	
	 ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็น	STEM	ศกึษา	โครงการพพิิธภณัฑ์พระรามเก้า	หรอื	
Mega	World	 ล้วนแต่เป็นก้าวใหม่	 ก้าวใหญ่ที่ส�าคัญ	 ซึ่งเป็นบทบาทของ	
อพวช.	ในการสร้างความตระหนกัทางวทิยาศาสตร์ให้กบัสงัคมไทยอย่างเข้มแขง็
และยั่งยืน	เราเชื่อว่าพลังทางวิทยาศาสตร์	เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญต่อ
การพฒันาประเทศไทยในทกุ	ๆ 	ด้าน	และมัน่ใจว่าเจ้าหน้าที	่อพวช.	จะปฏบิตัิ
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง	เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
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นายสาคร		ชนะไพฑูรย์
รองผู้อ�านวยการ

รักษาการ	ผู้อ�านวยการ	อพวช.

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ 
รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช.
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ข้อมูลเบ้ืองต้นและวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	จัดตั้งเมื่อวันที่	30	มกราคม	2538	ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การ
พพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิพ.ศ.	2538	มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ	สงักดักระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม	เพือ่ด�าเนนิ
งานบริหาร	 และพัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดท�าขึ้นเพื่อ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	5	รอบ	มภีารกจิ	คอืเป็นองค์กร
ของประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน
1.		ด�าเนนิการส่งเสรมิและแสดงกจิกรรมหรอืผลงาน	สิง่ประดษิฐ์

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อให้ความรู้และความ
บันเทิงแก่ประชาชน

2.		ด�าเนินการรวบรวมวัตถุ	 จ�าแนกประเภทวัตถุ	 จัดท�า	บันทึก
หลกัฐานและสงวนรกัษาผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีเพือ่ประโยชน์ในการศกึษา	วจิยัความก้าวหน้า
ทางวิชาการ

3.		ด�าเนินการส่งเสริมการวิจัย	 การให้บริการทางวิชาการ	 และ
นทิรรศการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่หน่วยงานของ

	 รัฐและเอกชน

4.		จดันทิรรศการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีรวมทัง้กจิการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.		เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน

6.		ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์

7.		ด�าเนนิกจิกรรมหรอืธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการพพิธิภณัฑ์
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พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

MISSION

Vision

Value

สั่งสมภูมิปัญญา

ถ่ายทอดสารสาระและ

พัฒนาการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้

ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ 

และการสร้างความตระหนัก

ด้านวิทยาศาสตร์

ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ 

เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

Creating Scientific Society 

for the Sustainable 

development of 

the nation

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นิทรรศการถาวร

 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์มหาราชินี	 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	มีภารกิจหลัก	คือ
	 1.	พฒันาและจดัแสดงนทิรรศการด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีเพือ่ชกัน�าให้ผูช้มเกดิความเข้าใจและรกัในวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
	 2.จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน								
เพื่อให้ผู ้ เข ้าชมเข้าใจถึงกระบวนการผลิตที่มีหลักการทาง
วิทยาศาสตร์แทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจ						
ในภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ	ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรมของไทย	
นอกจากผูช้มจะได้สมัผสักบัอาคารทรงลกูเต๋าทีม่รีปูทรงอนัน่าทึง่แล้ว	
ภายในยังจะได้สัมผัสกับการจัดแสดงนิทรรศการที่มีรูปแบบ
การน�าเสนอแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	
	 ภายในพิพิ ธภัณฑ ์วิทยาศาสตร ์มีการจัดแสดง
นิทรรศการบนพื้นที่	10,000	ตารางเมตร	เป็นนิทรรศการที่เน้น

การสือ่ความหมายระหว่างผูเ้ข้าชมและนทิรรศการ	โดยให้ผูเ้ข้าชม
มปีฏสิมัพนัธ์กบัชดุนทิรรศการในรปูแบบทีส่ามารถค้นพบ	ทดลอง	
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย	ทั้งชิ้นงาน
วิทยาศาสตร์	 สื่อผสมแผ่นภาพ	 ประกอบค�าอธิบาย	 และวัตถุ
ตัวอย่างรูปแบบต่างๆ	สามารถเข้าใจได้ง่าย	เนื้อหา	และเรื่องราว
ของนิทรรศการที่จัดแสดงในแต่ละชั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	 และเหมาะสมกับกลุ่ม									
เป้าหมายที่จะเข้าชม

โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด	6	ชั้น		ดังนี้

ชั้นที่	1	ส่วนต้อนรับและแนะน�าการเข้าชม,	นิทรรศการไฟฟ้า	
ชั้นที่	2	ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี,														

					ดินแดนวิทยาศาสตร์
ชั้นที่	3	วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	และพลังงาน
ชั้นที่	4	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ชั้นที่	5	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน
ชั้นที่	6	เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ “อาคารธรรมชาติ

วิทยา บุญส่ง เลขะกุล”	 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่	 2	 ขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่
สมบรูณ์แบบทีส่ดุแห่งแรกของไทย	บนเนือ้ทีก่ว่า	1,100	ตารางเมตร									
โดยมีภารกิจหลัก	ดังนี้
1.	 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางธรรมชาติวิทยาของ

ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
2.	 เพื่อ เป ็นศูนย ์แสดงนิทรรศการและเผยแพร ่ความรู 	้																													

ทางธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
3.	 เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยธรรมชาติวิทยาของ

ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

	 ซึ่งนิทรรศการที่น�ามาจัดแสดงภายในจะท�าให้ผู้เข้าชม
ได้ทราบถึงประวัติทางธรรมชาติวิทยา	 นับตั้งแต่การก�าเนิดโลก	
สิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน	
จนถงึความหลากหลายทางชวีภาพของไทย	โดยนทิรรศการแต่ละส่วน
จะมีการน�าเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่	ดังนี้
	 ชัน้ที	่ 1	จดัแสดงนทิรรศการแบ่งเนือ้หาเป็น	4	ตอน	คอื													
การก�าเนดิโลก	การก�าเนิดสิ่งมีชีวิต	วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต	และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
	 ชั้นที่	2	ห้องแสดงเขาสัตว์	นายแพทย์บุญส่ง	เลขะกุล	
จัดแสดงตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์	 เขาสัตว์ที่ค้นพบทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ	อย่างเนื้อสมัน	ละมั่ง	กวางป่า	วัวแดง	กระทิง	
ควายป่า	และแอนติโลป	ฯลฯ	ซึ่งได้รับการอุทิศจากทายาทของ
นายแพทย์บุญส่งฯ	 เพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติ										
ของชาติ
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับ

ประโยชน์และความส�าคัญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ

สารสนเทศ	ทีม่ต่ีอการด�ารงชวีติประจ�าวนัและการพัฒนาประเทศ

ในด้านต่างๆ	โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าชม	เกดิความตระหนกัถงึ

ความส�าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทัง้เพือ่ให้สามารถเลอืกใช้

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม	และมีประสิทธิภาพและอาจน�าไปสู่

การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยทีีด่กีว่าในอนาคต	จะส่งผลใน

การลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและน�าไปสู 	่																					

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป	

	 พิพธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศแห่งนี	้มพีืน้ทีจ่ดัแสดง

นทิรรศการรวมทัง้สิน้	9,300	ตารางเมตร	โดยน�าเสนอเนือ้หาสาระ

ในรปูแบบทีส่นกุสนานผ่านสือ่หลากหลายรปูแบบ	ประกอบด้วย							

ชิ้นงานนิทรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัสทดลองด้วย

ตนเองกว่า	 50	 ชิ้น	 วัตถุตัวอย่าง	 อาทิ	 อุปกรณ์และเครื่องมือที่

มนุษย์พัฒนาขึ้น	 ใช้อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย	 ตลอดจนการน�าเสนอในรูปของ

ภาพยนตร์	 วีดีโอ	 ที่มีเนื้อหาสาระ	 อธิบายหลักการท�างานของ

เทคโนโลยีต่างๆ	 ที่น่าสนใจ	 ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถ

น�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เป็นอย่างด	ีนทิรรศการหลกั

ของพิพธิภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยทั้งหมด	5	โซน

คอื	เทคโนโลยกีารสือ่สารยคุก่อนประวตัศิาสตร์	เทคโนโลยสีือ่สาร

ยุคใหม่	 เทคโนโลยีการค�านวณ	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย	
ใจกลางกรงุเทพมหานคร	มพีืน้ทีก่ว่า	3,000	ตารางเมตร	ตัง้อยู	่
ณ	บริเวณชั้น	4	และชั้น	5	ของอาคารจัตุรัสจามจุรี	บนถนน
พระราม	 4	 บริเวณสามย่าน	 “จัตุรัสวิทยาศาสตร์	 อพวช.”																
จัดตั้งขึ้นภายใต้ของแนวความคิดวิทยาศาสตร์	 ในบรรยากาศ
อันทันสมัยตามวิถีชีวิตของคนเมือง	ด้วยนิทรรศการ	กิจกรรม	
และชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ	 Interactive	 ที่ผู้ชมสามารถ
ทดลอง	สัมผัส	เรียนรู้ด้วยตนเอง	เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีทั้งความสนุกสนาน	 และเป็นทางเลือกส�าหรับการพักผ่อน
อย่างมีคุณภาพภายในจัตุรัสวิทยาศาสตร์	ประกอบด้วย
	 ชั้น	 A	 โถงนิทรรศการส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการ
วทิยาศาสตร์ทีน่่าสนใจผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตลอดปี	สวนสนกุ
วิทยาศาสตร์	 สนามเด็กเล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของวัยเด็ก	
3-8	ปี	และมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์
	 ชัน้	B	พืน้ทีส่�าหรบัจดักจิกรรมต่างๆ	ทางวทิยาศาสตร์
ที่สนุกสนาน	 ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์	 การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์	และนิทรรศการบทเรียนในความมืด	(Dialogue	
In	The	Dark)
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นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1. นิทรรศการดาราศาสตร์ บันดาลใจ

2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ในของเล่นภูมิปัญญาไทย

ในปี	2558	พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ได้น�านิทรรศการเคลื่อนที่	ไปจัดแสดง	ณ	สถานที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 น�าเสนอพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน
ดาราศาสตร ์ตั้ งแต ่สมัยอดีตถึงป ัจจุบันเพื่อสร ้างความรู 	้																									
ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์	คณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์

การบินและอวกาศ	 โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่าง													
วันที่	17	ธันวาคม	2557	ถึงปัจจุบัน	ณ	ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ

	 เพือ่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ใน
ของเล่นภมูปัิญญาไทย	สร้างทศันคตทิีด่ต่ีอของเล่นภมูปัิญญาไทย	
เป็นของเล่นทางเลอืกใหม่	ส�าหรบัเยาวชน	นกัเรยีน	นกัศกึษาและ
ผู้ปกครอง	 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ในการประดิษฐ์

และพัฒนาของเล่นภูมิปัญญาไทย	 ให้อยู่ในสังคมต่อไป	 โดยน�า
นิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่	9	–	11	มกราคม	2558	
ณ	 มหกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์	 กระทรวงวิทยาศาสตร์	 และ
เทคโนโลยี	/	ท�าเนียบรัฐบาล
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3. นิทรรศการฝ่าวิกฤตโลกร้อน 

4. นิทรรศการโลกสีเงิน ปีที่ ๘ ตอน รู้แล้วปั่น

	 มสีาระการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของโลก	 ผลกระทบที่เกิดขึ้น	 แนวทาง	 แก้ไขและบรรเทาภาวะ			
โลกร ้อน	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู ้ 	 เพื่อสร ้าง																														

ความตระหนักและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม				
โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่	 12	 กุมภาพันธ	์
2558	ถึงปัจจุบัน	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)														
ร่วมกับ	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับจักรยาน														
ในหัวข้อ“รู ้แล้วปั ่น”เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปั ่น
จักรยานที่ถูกต้องผ่าน	 หลักการทางวิทยาศาสตร์	 สิ่งแวดล้อม														

โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่	 22	 มิถุนายน	 –	
กรกฎาคม	2558	ณ	พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	
ส�านักงานใหญ่
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	 เป็นเรื่องราวประเด็นในปัจจุบันที่เกี่ยวกับจ�านวน
ประชากรของนกหลายชนิดมีจ�านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด																							
เพื่อสร้างความตระหนักว่ามนุษย์	 ได้มีบทบาทส�าคัญที่ส่งผล	
กระทบต่อประชากรนก	 เช่น	 ท�าให้สูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่ง
หากิน	 เป็นต้น	 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให	้														
ความรู้	ปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ	โดยน�านิทรรศการ
ร่วมจัดในงานเทศกาลดนูกเมอืงไทย	ครัง้ที	่13	ณ	สถานตากอากาศ
บางปู	จ.สมุทรปราการ		ในวันที่	8-9	พฤศจิกายน	2557

	 เป็นนิทรรศการให้ความรู ้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่าง																		
นกเงือกในประเทศไทย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภาระงานของ	อพวช.	ด้านการเก็บ
ตวัอย่างอ้างองิ	และเป็นคลงัการศกึษาด้านอนกุรมวธิานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ	 น�านิทรรศการร่วมจัดในงาน	 “วันรักนก
เงือก	ประจ�าปี	2558”	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา
ในปี	2558	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	ได้น�านิทรรศการเคลื่อนที่	ไปจัดแสดง	ณ	สถานที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

1. นิทรรศการปกป้องถิ่นพ�านัก อนุรักษ์ปักษา

2. นิทรรศการ 13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก
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3. นิทรรศการชุด “มหัศจรรย์สัตว์ไทย” 

4. นิทรรศการ Taxidermy…คืนชีวิตให้ซากสัตว์

	 เป็นนทิรรศการเกีย่วกบัการสตัว์ทีใ่กล้ชดิกบัคนไทยใน
เรื่องความเชื่อและวัฒนธรรม	 รวมทั้ง	 ค�าสุภาษิตพังเพยเช่น															
นกทตูแห่งความตาย	เจ้าชูไ้ก่แจ้	กิง้ก่าได้ทอง	ฯลฯ	น�านทิรรศการ																			

ร่วมจัดแสดงในงานแสดงสัตว์พิเศษ	 งานเกษตรแฟร์	 ประจ�าป	ี
2558	ระหว่างวันที่	30	มกราคม	–	7	กุมภาพันธ์	2558	ณ	อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บางเขน

	 เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นตอน										
ในการสตั๊ฟสัตว์	เพื่อการจัดแสดง	โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลัง	 ซึ่งตัวอย่างมีการจัดท่าทางต่างๆ	 ให้เหมือนกับตอนที	่						
สัตว ์เหล่านี้มีชีวิต	 เสมือนที่อยู ่ตามธรรมชาติจริง	 โดยน�า
นิทรรศการไปจัดแสดงตามสถานที่ต่าง	ๆ	ดังนี้
4.1		งาน	EDUCA	2014	งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู	 ครั้งที่	 7	 ระหว่างวัน	15-17	ตุลาคม	2557	ณ						
อาคารอิมแพคฟอรั่ม	(ฮอลล์	9)	เมืองทองธานี	

4.2	 งานในวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร ้อยพระ
จุลจอมเกล้า	 ระหว่างวันที่	 19-20	 พฤศจิกายน	 2557																
ณ	โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก	

4.3	 	งาน	พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง	ร.9	ครั้งที่	27	ระหว่าง						
วันที่	 29	พฤศจิกายน	 –	 10	 	 ธันวาคม	 2557	ณ	อาคาร									
ถกลพระเกียรติ	สวนหลวง	ร.9

4.4		งานเกษตรก�าแพงแสน	ภายใต้หัวข้อ	The	Animal	ระหว่าง
วันที่	 1-10	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน

4.5	 	 งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจ�าปี	 2557	 ระหว่าง												
วันที่	 20-21	 ธันวาคม	 2557	 	ณ	สวนสมเด็จพระนางเจ้า								
สิริกิติ์ฯ	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร		

4.6	 งาน	 คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน	 ระหว่างวันที่	 17-26	
ธันวาคม	 2557	 ณ	 ศูนย์	 วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา					
(ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ)	

4.7	 งานถนนสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีระหว่างวนัที	่8-10	
มกราคม		2558	ณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.8	 งาน	“สตูลฟอสซิล	เฟสติวัล	ครั้งที่	๒”	ระหว่างวันที่	15-24	
มกราคม	2558	ณ	องค์การบรหิารส่วนจังหวดั	อ�าเภอทุง่หว้า	
จังหวัดสตูล

4.9	 งาน	“วันโคนมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2558”	ระหว่างวันที่	23	
มกราคม	–	1	กุมภาพันธ์	2558	ณ	องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งชาติ	(อสค.)	จังหวัดสระบุรี

4.10	งาน	 “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย	 –	 สปป.ลาว”	 ครั้งที่	 1					
วันที่	 31	พฤษภาคม	 –	 2	 มิถุนายน	 2558	ณ	นครหลวง
เวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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5. นิทรรศการ แกะรอยซากดึกด�าบรรพ์ 

	 การน�าเสนอซากดกึด�าบรรพ์ประเภทร่องรอยทีเ่กดิจาก
สัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตแต่ครั้งบรรพกาล	 ซึ่งยังไม่เคยมีการ											
น�าเสนอในที่ใดมาก่อน	 นับตั้งแต่กระบวนการเกิดประเภทของ				
ร่องรอยสตัว์ดกึด�าบรรพ์และตวัอย่างทีพ่บในประเทศไทย	โดยวธิี
การน�าเสนอด้วยตัวอย่างจริง	 แบบจ�าลอง	 และสื่อเสริมทักษะ											
การเรียนรู้	 นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วม												

ในการศึกษาร่องรอยดึกด�าบรรพ์	(มลูสตัว์โบราณ)	ของนกัวชิาการ
ด้านบรรพชวีนิวทิยาของพพิธิภัณฑ์ธรรมชาตวิทิยาในรปูแบบของ
นทิรรศการ	โดยน�านทิรรศการไปร่วมจดัแสดงที	่ศนูย์วทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาสระแก้ว	เป็นระยะเวลา	1	ปี	ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	
2558	-	สิงหาคม	2559	
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นิทรรศการชั่วคราว 
ในปีงบประมาณ	2558	มีนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์	ดังนี้	

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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	 ถ้าคุณเคยคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก	 และน่าเบื่อ
นทิรรศการนีจ้ะเปิดโลกทศัน์ใหม่	ต่อการเรยีนรู	้ด้านคณติศาสตร์	
ผ่านชิ้นงานนิทรรศการที่ท�าให้คุณเพลิดเพลิน	 และตื่นเต้นเร้าใจ	

จนคุณต้องถามตัวเองว่า	“ท�าไม	จึงเป็นเช่นนั้น”	จัดแสดงตั้งแต่
วนัที	่3	ตลุาคม	2557	ถงึปัจจบุนั	ณ	บรเิวณโถงนทิรรศการชัว่คราว
ชั้น	1

	 ปี	 พ.ศ.	 2557	 เกิดโรคระบาดอุบัติใหม่บนโลกนี	้																		
นั่นคือ	 โรคไวรัสอีโบลา	 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล	 Ebolavirus												
ทีร่ะบาดครัง้แรกในประเทศซดูาน	การกลบัมาระบาดใหม่อกีครัง้
เกิดขึ้นในสามประเทศในแถบแอฟริกา	นั่นคือ	กินี	ไลบีเรีย	และ	

เซยีร์รา	ลโีอน	สิง่ส�าคญัในการหยดุยัง้โรคนี	้คอืการผลติเซรุม่	และ
การป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัอย่างเข้มแขง็	และรดักมุ	
จัดแสดงระหว่างเดือนตุลาคม	2557	–	มกราคม	2558	ณ	บริเวณ
โถงนิทรรศการชั่วคราวชั้น	1

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1. นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา

2. นิทรรศการโรคร้ายในข่าว
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3. นิทรรศการโอไรออน การเดินทางเพื่อมนุษยชาติ

4. นิทรรศการ 20 ปี อพวช.

	 นับจากการส่งคนไปยังดวงจันทร์ด้วยยานอพอลโล	17	
เมื่อ	 ปี	 พ.ศ.2515	 ของนาซา	 42	 ปีต่อมา	 การเดินทางของ																	
ยานอวกาศโอไรออน	(Orion)	เมือ่วนัศกุร์ที	่5	ธนัวาคม	พ.ศ.	2557	
เวลา	 19.05	 น.	 (ตามเวลาประเทศไทย)	ณ	 แหลมคานาเวอรัล														

รฐัฟลอรดิา	คอืก้าวย่างส�าคญัของมวลมนษุยชาต	ิจดัแสดงระหว่าง
เดอืนมกราคม	–	มนีาคม	2558	ณ	บรเิวณโถงนิทรรศการชัว่คราว
ชั้น	1

	 20	 ปี	 ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	
(อพวช.)	 ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งมวลสู่													
กลุ ่มคนทุกระดับ	 20	 ปี	 แห่งการเรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ที่																	
ไม่มีวันจบสิ้น	 20	 ปี	 แห่งการก่อร่าง	 ที่ผ ่านฟ้าฝนมืดครึ้ม																				

และท้องฟ้ากระจ่างแจ้ง	 เราเติบโตและผ่านทุกเหตุการณ์ทาง
สังคมไปพร้อมกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี									
ของไทย		นีค่อื	20	ปี	ของ	อพวช.		จดัแสดงระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์	
2558	ถงึปัจจบุนั	ณ	บรเิวณโถงนทิรรศการชัว่คราวชั้น	1
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6. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

	 ให้ผู ้เข้าชมรู ้จักของเล่นที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติที่มี																
การประดิษฐ์คิดค้นและถ่ายทอดกัน	มาตั้งแต่ในอดีต	 ตามความ
คิดจินตนาการของคนท�าของเล่น	 เพื่อให้ผู้เล่น	 เกิดการเรียนรู้,	

จินตนาการ	 และความคิดสร้างสรรค์	 ในขณะที่เล่นของเล่น																			
จัดแสดงระหว่างวันที่	 10	 สิงหาคม	 2558	 ถึงปัจจุบัน	ณ	พื้นที่
นิทรรศการชั่วคราวชั้น	1

	 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว																	
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	 ผู ้ทรงเป็นผู ้บุกเบิกการน�า																							
องค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์มาอธบิายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	
ทรงใช้การสังเกต	 หลักเหตุผลเป็นตรรกะ	 เพื่อพิสูจน์ความเชื่อ	

น�าพาสยามประเทศสูแ่สงสว่างแห่งปัญญา	นบัเป็นยคุเริม่ต้นของ
สยามอารยะ	 ก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง															
จัดแสดงระหว่างวันที่	 10	 สิงหาคม	 2558	 ถึงปัจจุบัน	ณ	พื้นที่
นิทรรศการชั่วคราวชั้น	1

5. นิทรรศการเล่น…เรียน…รู้…ในของเล่นภูมิปัญญาไทย 
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นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

1. นิทรรศการชุด “Magic Hexagon สังคมหกเหลี่ยม”

	 เป็นนิทรรศการที่ผู ้เข้าชมจะได้เรียนรู้หัวข้อของ	
Stem	กบัแนวคดิทีเ่ป็นทัง้วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวศิวะกรรม	
และคณิตศาสตร์	 โดยน�าเรื่องของรังต่อมาเป็นแนวทาง									
การน�าเสนอ

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในจัตุรัสจามจุรี
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นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในจัตุรัสจามจุรี

2. นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดพิธีเปิดนิทรรศการ							
“รวมมิตรเรื่องวิทย์	ใกล้ชิด	เทคโน	2014	:	Mini	Science	Fair	
2014”	ที่ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกสนานสู่พิพิธภัณฑ์ใจกลาง
กรุงเทพฯ	 โดยน�าชุดนิทรรศการไฮไลท์จากงานมหกรรม
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี2557	ทีเ่คยจดัขึน้	ณ	จงัหวดัเชยีงใหม่	
ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 น�ามาจัดแสดงอีกครั้ง	 เพื่อขยาย
โอกาสให้เยาวชนและประชาชนในกรุงเทพและจังหวัดอื่น	 ๆ														

ได้เรียนรู ้	 โดยมีนิทรรศการทั้งหมด	 6	 ชุด	 ประกอบไปด้วย	
นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห ่ งวิทยาศาสตร ์
ไทย,นวตักรรมลุม่น�า้ล้านนา,	Smart	Farming“เกษตรอจัฉรยิะ”,	
มหศัจรรย์แห่งผลกึ,	พลงังานแห่งอนาคต,	Science	 Idol	“เส้นทาง																	
นักวิทยาศาสตร์”	ในวันอังคารที่	14	ตุลาคม	2557	ตัง้แต่ตลุาคม
เป็นต้นไป	ณ	จตัรุสัวทิยาศาสตร์	อพวช.	ชัน้	4	อาคารจตัรุสัจามจรุี	
สามย่าน	กรุงเทพฯ

	 นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา	 เป็นการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์เรา	
เช่น	คณติศาสตร์ในบ้าน	ตลาด	โรงพยาบาล	ท่าเรอื	สวนแห่งความ
สนุกไม่รู้จบ	พิพิธภัณฑ์	สวนสัตว์เปิด	เป็นต้น	ภายในนิทรรศการ

เป็นชิน้งานแบบ	Interactive	สามารถหยบิจบัสมัผสัเรยีนรูไ้ด้ด้วย
ตัวเอง	จัดแสดงตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2558	เป็นต้นไป	ณ	จัตุรัส
วิทยาศาสตร์	อพวช.	อาคารจัตุรัสจามจุรี	สามย่าน	กรุงเทพฯ	

1. นิทรรศการรวมมิตรเรื่องวิทย์ & เทคโน 2014 (Mini Science Fair 2014)
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3. นิทรรศการภาพถ่าย “Cradle of Mankind : ณ ดินแดนต้นก�าเนิดมนุษยชาติ ”

4. นิทรรศการท่องโลกการสื่อสาร (Inside Communication)

	 นายประสิทธิพร	 เวทย์ประสิทธิ์	 เอกอัครราชทูต	 ณ										
กรงุไนโรบ	ีพร้อมด้วย	นายแพททรคิซิวยิ	ูวาโมโต	เอกอคัรราชทตู
สาธารณรฐัเคนยาประจ�าประเทศไทย	นางกรรณกิาร์	วงศ์ทองศริ	ิ
รองผู ้อ�านวยการ	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ														
ร่วมกันเปิดนิทรรศการภาพถ่าย	 “Cradle	 of	 Mankind	 :																						
ณ	ดินแดนต้นก�าเนิดมนุษยชาติ	”	โดยมี	นายปองพล	อดิเรกสาร	

ดร.อึมซาเลนโด้	คิบุนเจีย	ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนยา	
น.ส.ดวงดาว	 สุวรรณรังสี	 ศิลปินช่างภาพ	 และ	 นายสุวัฒน์															
อัศวไชยชาญ	 บรรณาธิการ	 นิตยสารสารคดี	 ร่วมงาน	 จัดแสดง
ระหว่างวันที	่9	กนัยายน	-	31	ตลุาคม	2558	ณ	จตัรุสัวทิยาศาสตร์	
อพวช.	อาคารจัตุรัสจามจุรี	สามย่าน	กรุงเทพฯ	

	 นิทรรศการชุดนี้น�าเข ้ามาจากประเทศฟินแลนด์													
เป็นนทิรรศการในรปูแบบ	Interactive	ทีผู่เ้ข้าชมสามารถทดลอง	
สัมผัส	และค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเองกว่า	10	ชุด
	 นิทรรศการสวนสนุกวิทยาศาสตร์	 (Science	Circus	
&	Huttinger)	จดัแสดงชิน้งานวทิยาศาสตร์โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ต่างๆ	 ได้แก่	 คณิตศาสตร์	 กลศาสตร์	 แม่เหล็ก	 ไฟฟ้า	 แสงและ								
การมองเห็น	ประสาทรับรู้
 สนามเดก็เล่น	(Kid	zone):	เป็นมุมทีใ่ห้บรกิารของเล่น
เสรมิทกัษะซึง่เหมาะสมหรบัเดก็อายุ	3-6	ป	ีหากมกีารตดิต่อเป็น
หมู ่คณะสามารถจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดย																

จะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายเพื่อส่งเสริมและเปิด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์	 รวมทั้งเพื่อให้เด็กฝึก
สังเกต	รู้จักคิด	ตั้งค�าถามและคิดหาค�าตอบได้ด้วยตัวเอง	ใช้เวลา
ประมาณ	30-45	นาท	ีตวัอย่างการทดลองทีม่ไีด้แก่	ความลบัของ
สดี�า	หมดุลอยน�า้	สนกุกบัฟองสบู	่เนนิน�า้	หลอดด�าน�า้	การละลาย
ของน�้าตาล
	 มุมนักอ่าน:	 เป็นมุมบริการหนังสือและนิตยสาร																
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รวมทั้งให้บริการอินเตอร์เน็ต
ส�าหรับสืบค้น	จัดแสดงตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2557	เป็นต้นไป	ณ	
จตัรุสัวทิยาศาสตร์	อพวช.	อาคารจตุัรสัจามจรุ	ีสามย่าน	กรงุเทพฯ	
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ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

วิธีเล่น
			•	หมุนกล่องเพื่อเลือกชุดให้ชายหนุ่มและหญิงสาวแต่ละคน	
			•	คุณจัดชุดเครื่องแต่งกาย	ได้ทั้งหมดกี่ชุด
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ชายหนุ ่มและหญิงสาว	 แต่ละคนมีชุดใส่ได ้มากถึง	 คนละ	 4	 ชุด																		
การจับคู่แบบสลับจับเปลี่ยนท�าให้ได้จ�านวนชุดเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นอย่างมาก																	
ซึ่งสามารถจัดชุดเครื่องแต่งกายให้กับชายหนุ่มและหญิงสาวเหล่านี้ได้มากถึง																	
กลุ่มละ	16	ชุด	จากเสื้อผ้าที่มีเพียงกลุ่มละ	4	ชุดในตอนเริ่มต้น

วิธีเล่น
					•		บีบบริเวณกึ่งกลางของขวดเบา	ๆ	แล้วค่อย	ๆ	เพิ่มแรงบีบขึ้น	
					•		สังเกตระดับน�้าที่อยู่ในทุ่น	ว่าสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของทุ่นอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ระดับน�้าภายในทุ่น	 จะเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เมื่อเพิ่มแรงบีบขวด	 ท�าให้ทุ่น																		
ค่อย	ๆ	จมลงวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของของเหลว	จะจมลง
ในของเหลวนั้น	 แต่ถ้าวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะลอยเมื่อบีบขวดแรงดัน
ภายในขวดจะเพิม่มากขึน้	ท�าให้ฟองอากาศทีอ่ยูใ่นทุน่ถกูบบีให้มขีนาดเลก็ลง	น�า้จงึ
เข้าไปในทุ่นมากขึ้น	 น�้าที่มีมากขึ้นท�าให้ทุ่นมีมวลมากขึ้น	 แต่ขนาดหรือปริมาตร													
ยังเท่าเดิม	 ท�าให้ทุ่นมีความหนาแน่นมากขึ้น	 เมื่อความหนาแน่นของทุ่นมากกว่า											
ของน�้า	 ทุ ่นจะจมลงไปเมื่อปล่อยมือ	 จะเกิดผลในทางตรงกันข้าม	 เรือด�าน�้า																			
และนักด�าน�้า	ใช้การปรับเปลี่ยนความหนาแน่นเพื่อควบคุมการลอยตัวในน�้า

วิธีเล่น
• จับที่แท่งพลาสติกสีน�้าเงินแล้วดึง เพื่อยกก้อนน�้าหนักขึ้น
• รอกชุดไหน ที่ช่วยให้ยกก้อนน�้าหนักขึ้นได้ง่ายกว่ากัน
• รอกทั้งสองชุดต่างกันอย่างไร

สิ่งที่เกิดขึ้น
	 รอกชุดที่มีจ�านวนรอกมากกว่า	 ช่วยให้ยกก้อนน�้าหนักขึ้นได้ง่ายกว่า																		
รอกพวงช่วยผ่อนแรงได้	 ยิ่งมีจ�านวนรอกมากขึ้นยิ่งผ่อนแรงได้มากขึ้น	 จ�านวนรอก
ที่มากกว่า	 ท�าให้มีจ�านวนของเส้นเชือกที่ดึงก้อนน�้าหนัก	 มากขึ้นด้วยน�้าหนักที่ถ่วง
อยู่ถูกแบ่งส่วนกระจายไปตามเส้นเชือกที่ดึง	ก้อนน�้าหนักนั้น		การดึงห่วงเชือกเพื่อ
ยกก้อนน�้าหนักนี้	 จึงใช้แรงเท่ากับหนึ่งส่วนของน�้าหนักทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกตาม
จ�านวนของเส้นเชอืกเครือ่งจกัร	เช่น	ป้ันจัน่	และลิฟท์โดยสาร	ใช้รอกจ�านวนมากช่วย

ในปี 2558 มีชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ จ�านวน 30 ชิ้นงาน ดังนี้

1. ชิ้นงานสลับจับเปลี่ยน

2. ชิ้นงานบีบจมดิ่ง

3. ชิ้นงานรอกช่วยเรา
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4. ชิ้นงานคานงัด

6. ชิ้นงานเว้ายืดนูนบีบ

5. ชิ้นงานหล่นช้าๆ

วิธีเล่น
					•	ออกแรงกดที่แป้นเพื่อยกก้อนน�้าหนัก	
					•	เลื่อนแป้นไปที่ต�าแหน่งต่าง	ๆ	แล้วท�าซ�้าอีก	
					•	ต�าแหน่งใดที่กดแป้นยกก้อนน�้าหนักได้ง่ายที่สุด
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ต�าแหน่งท่ีออกแรงยกก้อนน�้าหนักอยู ่ห่างจากจุดหมุนของคานมาก																	
แรงที่ใช้ยกก้อนน�้าหนักก็จะยิ่งน้อยลงจุดหมุนของคาน	การใช้ฆ้อนงัดตะปู	หรือใช้
คีมตัดลวด	หากจับที่ปลายด้ามจะท�าให้ออกแรงน้อยลง

วิธีเล่น
					•	มองที่กระจก	แล้วโยกคันโยกไปด้านใดด้านหนึ่ง
					•	ภาพที่เห็นในกระจกเปลี่ยนไปอย่างไร
					•	โยกคันโยกไปอีกทาง	แล้วเปรียบเทียบภาพที่เห็น
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 เมือ่กระจกเว้าเข้า	จะมองเหน็ภาพใบหน้ายดืยาวออก	แต่ถ้ากระจกนนูขึน้	
จะมองเห็นภาพใบหน้าของเราเรียวเล็กลงกระจกเงาเมื่องอให้โค้งจะให้ภาพที่ด	ู																					
ผดิเพีย้นไปตามแต่ลกัษณะความโค้งของกระจก	ภาพทีเ่กดิจากกระจกเว้า	 เป็นได้ทัง้
ภาพจรงิและภาพเสมอืนโดยภาพจรงินัน้อาจมขีนาดเลก็กว่า	 ใหญ่กว่า	หรอืเท่าวตัถุ
กไ็ด้	ส่วนภาพเสมอืนนัน้จะใหญ่กว่าวตัถ	ุทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะห่างของวตัถกุบักระจกนัน้		
ส่วนภาพที่เกิดจากกระจกนูน	 จะเป็นภาพเสมือน	 และมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ	 แต่ให	้													
มมุมองของภาพทีก่ว้างมากขึน้	ทนัตแพทย์ใช้กระจกเงาเว้า	ส่องดฟัูน	เพือ่ให้เหน็ภาพ
ทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้	ส่วนกระจกนนูถกูน�าไปตดิตัง้ตามทางแยก	หรอืมุมทีม่องเข้าไป
เหน็ได้ยาก	เพ่ือช่วยสะท้อนภาพให้เหน็ได้ในมมุมองทีก่ว้างมากขึน้		

วิธีเล่น
					•	พลิกท่อตั้งขึ้น		
					•	สังเกตก้อนวัตถุในท่อ	ว่าตกลงถึงปลายอีกด้านพร้อมกันหรือไม่?
					•	วัตถุทั้งสองชิ้นต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 วตัถสุองก้อนตกถงึปลายอกีด้านไม่พร้อมกนั	ก้อนทีต่กช้ากว่าเป็นแม่เหลก็	
ส่วนอีกก้อนไม่ใช่แม่เหล็ก	 การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก	 ท�าให้เกิดกระแส
ไฟฟ้าไหล	ในตัวน�าไฟฟ้าได้	และในทางกลับกัน	การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้า	
ในตวัน�าไฟฟ้ากท็�าให้เกดิสนามแม่เหลก็ได้	เมือ่ก้อนแม่เหลก็เคลือ่นทีผ่่านท่ออลมูเินยีม
ซึ่งเป็นตัวน�าไฟฟ้า	 จะเหนี่ยวน�า	 ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในท่อ	 กระแสไฟฟ้าที่เกิด
ขึ้นจะไหลไปในท่อ	 และเหนี่ยวน�าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ	 ท่อในบริเวณ																			
ทีก้่อนแม่เหลก็	เคลือ่นผ่าน	สนามแม่เหลก็ทีเ่กดิขึน้นีจ้ะทัง้ดดูและผลกัก้อนแม่เหลก็	
ท�าให้ก้อนแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปได้ช้า	 เครื่องตรวจจับโลหะ	 ใช้หลักการนี้ในการ																					
ตรวจหาอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ	ซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ได้			
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วิธีเล่น
					•	ใช้แผ่นยางสีเหลือง	ตบลงที่ปลายท่อ	
					•	เสียงจากแต่ละท่อ	มีระดับสูง-ต�่า	ต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ท่อที่มีขนาดสั้นกว่าจะให้ระดับเสียงที่สูงกว่า	 	 ส่วนท่อที่มีขนาดยาวกว่า	
จะให้เสยีงต�า่กว่าอากาศในท่อจะส่ันด้วยความถีเ่ฉพาะเพยีงความถีเ่ดยีว	ซึง่สมัพนัธ์
กบัความยาวของท่อการตบทีป่ลายท่อ	ท�าให้อากาศในท่อสัน่	เกดิเป็นเสยีงท่อยิง่ยาว	
ยิง่มอีากาศอยูภ่ายในท่อมาก	เมือ่เกดิการสัน่	อากาศจะสัน่ได้ช้า	เกดิเป็นเสียงทุม้ต�า่	
เพราะความถี่ในการสั่นต�่าในท่อสั้น	 มีอากาศอยู่ภายในน้อยกว่า	 เมื่อเกิดการสั่น	
อากาศจงึสัน่ได้เรว็กว่า	เกดิเป็นเสยีงแหลมสงู	เพราะความถีใ่นการสัน่สงูเครือ่งดนตรี
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบดีด	 สี	 ตี	 หรือเป่า	 ล้วนแล้วแต่ใช้หลักการนี้ในการ																		
สร้างเสียง

วิธีเล่น
					•	กดปุ่มเพื่อเปิดไฟทีละปุ่ม	ดูแสงสีที่เกิดขึ้นบนฉาก
					•	ลองผสมแสงสีทีละคู่	ว่าได้สีอะไรบ้าง
					•	เปิดไฟทั้งสามสี	พร้อมกัน	สังเกตแสงสีที่ได้
					•	หมุนวงล้อเพื่อเลื่อนหุ่นช้างเข้า-ออก	แล้วสังเกตสีของเงาที่เกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 แสงไฟที่เห็นมี	3	สี	คือ	สีแดง	สีน�้าเงิน		สีเขียวแม่สีของแสง	ประกอบไป
ด้วย	3	สี	คือ	แดง	เขียว	น�้าเงิน	เมื่อน�าแม่สีจับคู่ผสมกันจะได้สีอื่น	ๆ 	เพิ่มขึ้นมา	และ
เมือ่น�าแม่สีผสมกนั	ทัง้หมดจะได้แสงขาวแสงสแีดงผสมกบัแสงสนี�า้เงนิ	ได้แสงสม่ีวง
อมแดงแสงสีน�้าเงินผสมกับแสงสีเขียว	 ได้แสงสีฟ้าอมเขียวแสงสีแดงผสมกับแสง														
สีเขียว	ได้แสงสีเหลืองหน้าจอของโทรทัศน์	คอมพิวเตอร์	หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ	
ต่างก็ใช้หลักการสร้างแสงสีต่าง	ๆ	ด้วยการผสมแสงสี

วิธีเล่น
					•	สังเกตสีของนกและปลาที่อยู่ในรูป
					•	น�าแผ่นกรองแสงสีต่าง	ๆ	มาส่องดูรูปนั้นอีกครั้ง
					•	รูปที่มองเห็นแตกต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 แผ่นกรองแสงสี	 ยอมให้เฉพาะแสงสีเดียวกับแผ่นกรองผ่านออกมาได้																	
ส่วนแสงสอีืน่นัน้ผ่านออกมาไม่ได้เมือ่มองด้วยตาเปล่า	จะเหน็นกเป็นสแีดง	ส่วนปลา
เป็นสีฟ้า	แต่เมื่อมอง	ผ่านแผ่นกรองแสงสีแดง	จะเห็นเฉพาะปลาสีด�า	และเมื่อมอง
ผ่านแผ่น	กรองแสงสนี�า้เงนิ	จะเหน็เฉพาะนกสดี�าแผ่นกรองแสงสีแดง	ยอมให้เฉพาะ
สีแดงผ่าน	แสงสีฟ้าที่สะท้อนจากรูปปลา	ผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงไม่ได้	จึงเห็นปลา
เป็นสีด�า	ส่วนพื้นหลังสีขาวนั้น	มีการสะท้อนแสงออกมา	ทั้งแสงสีแดง	สีเขียวและ
สนี�า้เงนิ		แต่มเีพยีงแสง	สแีดงทีผ่่านแผ่นกรองแสงสแีดงได้	ท�าให้เหน็พืน้หลงันัน้เป็น
สีแดงเช่นเดียว	กับรูปนก	จึงมองไม่เห็นรูปนกและเกิดผลลักษณะเดียวกันเมื่อมองดู
รูปด้วยแผ่นกรองแสงสีน�้าเงินไฟสีขนาดใหญ่	 ที่ใช้กับเวทีการแสดง	 มักใช้หลอดไฟ													
สีขาวส่องผ่านฟิลเตอร์	สีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่าง	ๆ	และเปลี่ยนสีสันได้หลากหลาย

9. ชิ้นงานต่างสีกั้นขวาง

7. ชิ้นงานตบสร้างเสียง

8. ชิ้นงานสีสันจากแสงสี
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10. ชิ้นงานเสียงของรูปทรง

11. ชิ้นงานสีสันในค�า

วิธีเล่น
					•	หยิบท่อขึ้นให้ปลายท่อแนบหูเพื่อฟังเสียงที่อยู่รอบตัว		
					•	เสียงที่ได้ยินจากท่อแต่ละอัน	แตกต่างกันหรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 เสยีงทีไ่ด้ยนิจากท่อทีส่ัน้กว่า	จะเป็นเสยีงแหลม	สงู	ส่วนเสยีงทีไ่ด้ยนิจาก
ท่อทีย่าวกว่า	จะเป็นเสยีงทุม้	ต�า่	อากาศในท่อจะสัน่ด้วยความถีเ่ฉพาะเพยีงความถีเ่ดยีว	
ซึ่งสัมพันธ์กับ	 ความยาวของท่อเสียงต่าง	 ๆ	 ที่อยู่รอบตัวมีทั้งเสียงทุ้ม	 ต�่า	 และ															
เสยีงแหลม	สงู	ซึง่เกดิจาก	การสัน่ของวตัถุต่าง	ๆ 	ด้วยความถีท่ีต่่างกนั	เสยีงเหล่านีจ้ะ
ท�าให้อากาศที่อยู่ในท่อสั่นด้วย	โดยขึ้นอยู่กับความยาวของ	ท่อ	ถ้าท่อยาว	อากาศ
ที่อยู่ในท่อจะสั่นได้ช้า	ท�าให้เสียงที่ได้ยินผ่านท่อยาวนี้	เป็นเสียงทุ้ม	ต�่า	ส่วนท่อสั้น	
อากาศที่อยู่ในท่อจะสั่นได้เร็ว	 จึงได้ยินเป็น	 เสียงแหลม	สูง	 เสียงทะเลที่ได้ยินเมื่อ
เอาเปลือกหอยแนบหู	เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้

วิธีเล่น
					•	บอกสีของตัวอักษรภาษาไทยที่เห็น	ให้ถูกต้องและรวดเร็ว
					•	เปรียบเทียบว่าบอกสีของตัวอักษรในแถวไหนได้ง่ายกว่า
					•	ทดลองอีกครั้งกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ	โดยบอกสีเป็นภาษาอังกฤษ
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 การบอกสีของตัวอักษรที่เขียนตรงกับชื่อสี	ท�าได้ถูกต้องและรวดเร็วกว่า	
สมองมีการท�างานหลายอย่างพร้อม	 ๆ	 กัน	 แต่เลือกให้ความสนใจไม่เท่ากัน																					
การอ่านตัวอักษรเพื่อรับรู้ถึงความหมายเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากกว่าการรับรู้สี
ของตัวอักษร	 ท�าให้สมองวิเคราะห์ความหมายของตัวอักษรที่เห็น	 ได้รวดเร็วกว่า
วิเคราะห์สีของตัวอักษร	เมื่อให้บอกสีของตัวอักษรที่เขียน	เป็นชื่อสีต่าง	ๆ	จึงบอก
ได้ไม่รวดเร็ว	หรือไม่ถูกต้อง

12. ชิ้นงานช่วงความทรงจ�า

วิธีเล่น
 				•	กดปุ่มสีใดก็ได้เพื่อเริ่มต้น	
					•	สังเกตไฟที่สว่างขึ้น	แล้วกดปุ่มไฟตามล�าดับที่เห็น	
					•	คุณสามารถจดจ�าและกดปุ่มไฟได้ถูกต้อง	มากที่สุดกี่ต�าแหน่ง
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ความสามารถของคนเราทีจ่ะเกบ็ข้อมลูไว้ในความจ�าระยะสัน้ได้มากทีส่ดุ	
เรียกว่า	ช่วงความจ�าคนทั่วไปมีช่วงความจ�าอยู่ระหว่าง	5	–	9	หน่วย	ไม่ว่าหน่วย
นั้นจะเป็น	ตัวอักษร	ตัวเลข	หรือค�าที่ไม่ซับซ้อนก็ตาม	หมายเลขโทรศัพท์มีตัวเลข	
9-10	หลัก	ซึ่งคนทั่วไปสามารถจดจ�าได้
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วิธีเล่น
•	 เลี้ยงไม้คฑาบนมือด้วยวิธีไหนท�าได้ง่ายกว่า	 ระหว่างให้ลูกบอลอยู่ในมือหรือ			

อยู่ในอากาศ		ท�าซ�้าอีกครั้งโดยลองปิดตาหรือลองเลี้ยงไม้คฑาด้วยปลายนิ้ว
•	 คณุต้องออกแรงผลกัหรอืดงึเพือ่ให้วตัถทุีอ่ยูน่ิง่	ๆ 	นัน้เคลือ่นที	่ยิง่วตัถมุนี�า้หนกั

มากก็ยิ่งต้องออกแรงมากขึ้นด้วย	หรือเรียกว่า	วัตถุนั้นมีความเฉื่อยมาก
•	 ขณะทีค่ณุพยายามเลีย้งให้ไม้คฑานัน้ทรงตวัอยูบ่นมอื	มนัมกัจะล่วงลง	และหมนุ

อยู่รอบ	ๆ 	มือ	วัตถุที่หมุนนั้นมีความเฉื่อยเช่นเดียวกับวัตถุอื่น	ๆ 	เมื่อปลายด้าน
หัวบอลอยู่ในอากาศ	 มวลส่วนใหญ่ของไม้คฑาซึ่งอยู่ที่ลูกบอลนั้น	 อยู่ห่างจาก
มอืทีเ่ป็นเสมอืนจดุหมนุมาก	ท�าให้มีความเฉือ่ยมาก	จงึหมุนได้ยาก	เปลีย่นแปลง
ต�าแหน่งช้า		

•		 การเลี้ยงไม้คฑาในลักษณะนี้ท�าได้ง่าย	 เพราะจะมีเวลามากขึ้นให้ตาและมือ
ท�างานประสานกัน	ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งของมือเพื่อกันไม่ให้ไม้คฑาล้มลง

วิธีเล่น
					•	แท่งเหล็กตรง	ๆ	ผ่านเข้าไปในช่องโค้งแคบ	ๆ	ได้หรือไม่	
					•	ลองสอดแท่งเหล็กผ่านช่องแคบทั้งสองแบบ
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 แท่งเหล็กตรง	 ๆ	 สามารถผ่านเข้าไปในช่องโค้งแคบ	 ๆ	 ได้	 ช่องโค้งน้ี																		
มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบที่เรียกว่า	 ไฮเพอร์โบลา	 ซึ่งเป็น	 เส้นโค้งแบบเดียวกับที่
เกิดบนผิวของแท่งดินสอแบบเหลี่ยมที่เหลาด้วยกบเหลาดินสอ

วิธีเล่น
					•	จับที่เสาแล้วหมุนแป้นตามลูกศร
					•	สังเกตน�้าในกล่องว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 น�้าในกล่องจะเคลื่อนที่ออกไปสู่ด้านข้าง		ซึ่งมีขอบกล่องกั้นเอาไว้	ท�าให้
ผิวน�้ามีลักษณะโค้งแบบที่เรียกว่า	 พาราโบลา	 เส้นโค้งแบบพาราโบลามีคุณสมบัติ
พิเศษคือ	เมื่อใช้วัสดุที่สามารถ	สะท้อนแสงได้	สร้างให้มีรูปทรงโค้งแบบพาราโบลา	
จะท�าให้แสงที่พุ่ง	 เข้ามาในแนวขนานกับแกนของรูปทรงพาราโบลานี้	 สะท้อนไป
รวมกัน	ณ	จุด	 ๆ	 เดียว	หรือเรียกว่า	 จุดโฟกัสจานรับสัญญาณดาวเทียม	กระจก
สะท้อนแสงของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่	มลีกัษณะโค้งแบบพาราโบลา	ท�าให้รบั
สัญญาณ	หรือรวม	แสง	จากดวงดาวที่อยู่ไกลจากโลกมากได้ดี

14. ชิ้นงานไม้คฑาหัวบอล 

15. ชิ้นงานตรงผ่านโค้ง 

13. ชิ้นงานหมุนสร้างโค้ง

วิธีเล่น
					•	เลื่อนแท่นสีด�าเข้าระหว่างฐานของสะพานทั้งสองด้าน
					•	เรียงชิ้นส่วนทีละชิ้นบนแท่นจนได้เป็นสะพานโค้ง
					•	ดึงแท่นสีด�าออก	แล้วใช้นิ้วกดบนสะพานสะพานคงตัวอยู่ได้หรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น

	 ชิ้นส่วนของสะพานคงตัวอยู่ได้	 และรองรับแรงกดได้	 แม้ไม่มีแท่นวาง															
รองไว้โครงสร้างแบบโค้งของสะพานท�าให้มีการกระจายแรงที่กดลงสู่ฐานที่ยึด																									
อยู่นิ่งกับที่ท�าให้โครงสร้างคงตัวอยู่ได้	 และมีความแข็งแรง	 แม้ไม่มีโครงสร้างอ่ืน				
ช่วยค�้ายัน	 หลังคาอาคารรูปทรงโดมโค้ง	 สะพานโค้ง	 รวมถึงเขื่อนสันโค้ง	 เช่น															
เขื่อนภูมิพล	ใช้หลักการกระจายแรงของส่วนโค้งในการก่อสร้าง

16. ชิ้นงานสะพานไร้เสา
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วิธีเล่น
					•	เป่าลมเข้าไปตรงกลางระหว่างลูกบอลทั้ง	2	ลูก	สังเกตผลที่เกิดขึ้น
					•	คุณสามารถเป่าลมให้ลูกบอลออกห่างจากกันได้หรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ความเรว็ของกระแสลมจะเพิม่มากขึน้หากถกูบบีให้เคลือ่นทีผ่่านช่องแคบ	ๆ 	
ระหว่างวัตถุ	 และท�าให้ความดันของกระแสลมลดลง	 ดังนั้นการเป่าผ่านเข้าไปใน										
ช่องว่างระหว่างลกูบอลจงึท�าให้ความดนัในบรเิวณนัน้ลดลงต�า่กว่าความดันลมบรเิวณ
รอบ	ๆ	 ลกูบอลจงึเคลือ่นเข้าหากนัปีกของเครือ่งบนิมลีกัษณะโค้งนนูทีด้่านบน	 และ															
ส่วนล่างจะแบนราบ	ท�าให้กระแสลมทีผ่่านด้านบนของปีกเครือ่งบนิมคีวามเรว็มากกว่า
ด้านล่าง	และความดนัของกระแสลม	ด้านบนของปีกลดลงต�า่กว่าด้านล่าง	กระแสลม
ทีผ่่านด้านล่างของปีกทีม่คีวามดนัมากกว่าจงึผลกัให้ปีกเครือ่งบนิลอยขึน้

วิธีเล่น
					•	ถือแผ่นสีแดงทั้งสองมาแตะกัน	เกิดอะไรขึ้น
					•	กดปุม่สเีขยีวเพือ่ปล่อยกระแสไฟฟ้า	แล้วน�าแผ่นสีแดงแตะกนัอกีครัง้	เกดิอะไรขึน้
					•	หมุนหน้าปัดเพื่อเพิ่มหรือลดกระแสไฟฟ้า
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันอยู่รอบแกนกลางของแผ่น
ทางขวามือ	ท�าให้แผ่นนี้เป็นเสมือนแม่เหล็ก	ท�าให้สามารถดูดแผ่นเหล็กทางซ้ายมือ
เมือ่เพิม่กระแสไฟฟ้าจะท�าให้แม่เหลก็มแีรงดดูมากขึน้ด้วยแม่เหลก็ไฟฟ้าถกูน�าไปใช้
ในมอเตอร์	หน่วยบันทึกความจ�าในคอมพิวเตอร์	แผ่นซีดี	และเครื่องเล่นเทป

วิธีเล่น
					•	หมุนแท่งแม่เหล็กอันใดอันหนึ่ง	
					•	สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับแท่งแม่เหล็กอื่น	ๆ
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 เมือ่หมนุแม่เหลก็แท่งหนึง่	แม่เหลก็แท่งทีอ่ยูถ่ดัไปจะขยบัด้วยขัว้แม่เหลก็ที่
เหมอืนกนัอยูใ่กล้กนัจะผลกักนั	แต่ขัว้แม่เหลก็ทีต่่างกนัจะดดูกนัมขีัว้แม่เหลก็อยูท่ีป่ลาย
ทัง้สองด้านของแท่งแม่เหลก็	 เรยีกว่า	ขัว้เหนอื	และขัว้ใต้	หากแขวนหรอืวางแท่งแม่
เหลก็ให้เคลือ่นทีไ่ด้อย่างอสิระ	 แท่งแม่เหลก็นัน้จะหยดุนิง่และวางตวัอยูใ่นทศิทาง	ที่
แน่นอนเสมอ	คอื	อยูใ่นแนวเหนอื-ใต้ของสนามแม่เหลก็โลก	ซึง่มตี�าแหน่งใกล้เคยีงกบั	
ขั้วเหนือ-ใต้ทางภูมิศาสตร์ของโลกเข็มทิศ	 เป็นแท่งแม่เหล็กขนาดเล็กที่ถูกวาง															
ให้หมนุได้อย่างอสิระ	จงึชีไ้ปยงัทศิทางทีแ่น่นอน	ท�าให้ใช้ในการหาทศิทางได้

17. ชิ้นงานเป่าไม่แยก

19.  ชิ้นงานแม่เหล็กไฟฟ้า

18. ชิ้นงานดูด ผลัก ขยับๆ
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วิธีเล่น
					•	มองเข้าไปในปากหลุมที่อยู่บนโต๊ะ
					•	คุณคิดว่าหลุมนี้ลึกมากแค่ไหน
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 หลุมนี้ลึกมากจนมองไม่เห็นก้นหลุม	 ภาพของหลุมที่มองเห็นเกิดจาก													
การสะท้อนภาพกลับไป-มาอย่างต่อเนื่อง	 ของกระจกเงาสองบานที่วางขนานกัน					
แต่กระจกไม่สามารถสะท้อนแสงได้อย่างสมบรูณ์เนือ่งจากความขรขุระหรอืบดิเบีย้ว
ที่มีอยู่เล็กน้อยเสมอ	ทุกครั้งที่สะท้อนแสงจึงลดน้อยลงจนไม่มีแสงสะท้อนออกมา
ในทีส่ดุ	ท�าให้เหน็เหมอืนมก้ีนหลมุทีม่ดืมดิ	การจดัวางกระจกเงาสองบานให้สะท้อน
ภาพระหว่างกระจก	ช่วยให้มองเห็น	ภาพในมุมที่อาจมองไม่เห็นได้	เช่น	ช่างตัดผม
ใช้กระจกเงาบานเล็กสะท้อนภาพด้านหลังศีรษะให้เรามองเห็นได้จากกระจกเงา					
บานใหญ่ที่วางอยู่ด้านหน้า

วิธีเล่น
					•	ปล่อยลูกบอลจากจุดสูงสุดของราง	รางละลูก
					•	สังเกตว่า	ลูกบอลบนรางไหนท�าให้ลูกบอลสีขาว	เคลื่อนที่ไปได้มากกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ลกูบอลทัง้สองลกูมนี�า้หนักเท่ากนั	ลกูทีก่ลิง้ลงจากรางทีอ่ยูส่งูกว่า		ชนให้
ลกูบอลสขีาวเคลือ่นทีไ่ปได้มากกว่า	ยิง่ลกูบอลทีม่าชนลกูบอลสขีาว	มพีลงังานมาก
กย็ิง่ท�าให้ลกูบอลสเีหลอืงเคลือ่นทีไ่ปได้มากขึน้พลงังานศกัย์แปรผนัตรงกบัน�า้หนกั
และต�าแหน่งความสูงของวัตถุ	 โดยถ้าวัตถุที่มีมวลเท่ากัน	 วัตถุที่อยู่ในระดับสูง												
จากพืน้มากกว่า	จะมพีลงังานศกัย์มากกว่าพลงังานของลกูบอลทีม่าชนนัน้	เกดิจาก
การเปลี่ยนรูปของพลังงานศักย์เมื่อเริ่มต้น	 เป็นพลังงานจลน์เมื่อเคลื่อนที่ลงมา													
ตามราง	ลูกบอลที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า	มีพลังงานศักย์มากกว่า	เมื่อปล่อยให้กลิ้งลง
ตามรางไปชนลูกบอลสีขาว	 จึงท�าให้ลูกบอลสีขาวเคลื่อนที่ไปได้มากกว่า																									
การผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานน�้า	ต้องมีเขื่อนกักเก็บน�้าให้มีระดับสูงมาก	เพื่อให้
น�้ามีพลังงานศักย์มากพอส�าหรับผลิตไฟฟ้า

วิธีเล่น
					•	จัดให้ลูกบอลสีขาวอยู่ในระดับเดียวกัน
					•	ปล่อยลูกบอลจากจุดสูงสุดของราง	รางละลูก
					•	สังเกตว่า	ลูกบอลลูกไหนท�าให้ลูกบอลสีขาว	เคลื่อนที่ไปได้มากกว่า
					•	ทดลองซ�้าอีกครั้ง	โดยสลับลูกบอล	ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ลกูบอลทีเ่ป็นโลหะซึง่มนี�า้หนกัมากกว่าชนให้ลกูบอลสขีาวเคลือ่นทีไ่ปได้	
มากกว่า	 ยิ่งลูกบอลที่มาชนลูกบอลสีขาว	 มีพลังงานมากก็ยิ่งท�าให้ลูกบอลสีขาว	
เคลื่อนที่ไปได้มากขึ้นพลังงานศักย์แปรผันตรงกับน�้าหนักและต�าแหน่งความสูง										
ของวัตถุ	 โดยถ้าวัตถุอยู ่ที่ต�าแหน่งเดียวกัน	 วัตถุที่มีน�้าหนักมากกว่า	 ก็จะม	ี												
พลังงานศักย์มากกว่าด้วยพลังงานของลูกบอลที่มาชนนั้น	 เกิดจากการเปลี่ยนรูป
ของพลังงานศักย์	 เมื่อเริ่มต้น	 เป็นพลังงานจลน์เมื่อเคลื่อนที่ลงมาตามราง															
ลกูบอลโลหะมนี�า้หนกั	มากกว่าลกูบอลไม้	จงึมีพลงังานศกัย์มากกว่าเมือ่ปล่อยจาก
ระดับความสูงเดียวกัน	และเมื่อเคลื่อนที่ไปชนลูกบอลสีขาว	จึงท�าให้ลูกบอลสีขาว
เคลื่อนที่ไปได้มากกว่าหัวฆ้อนขนาดใหญ่	น�้าหนักมาก	ท�าให้ตอกตะปูได้ง่าย

20. ชิ้นงานสุดก้นบึ้ง 

22. ชิ้นงานถ่ายทอดพลังงาน 2

21. ชิ้นงานถ่ายทอดพลังงาน 1
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วิธีเล่น
					•	หมุนแป้นลวดลายอย่างรวดเร็ว	
					•	จ้องตรงกลางของลวดลาย	15	วินาที
					•	หันมามองภาพก้อนเมฆที่อยู่บนป้าย	ก้อนเมฆเคลื่อนที่หรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ก้อนเมฆที่เห็นในภาพ	 คล้ายมีการเคลื่อนไหว	 การจ้องที่เกลียวหมุนเป็น
ระยะเวลานานอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้เซลล์ประสาท	ส่วนทีร่บัภาพนัน้	ปรบัตวัให้สมัพนัธ์
กับการเคลื่อนที่	เมื่อหันไปมองภาพ	ก้อนเมฆที่อยู่นิ่ง	ๆ 	ทันที	เซลล์ประสาทส่วนนั้น
ยังคงท�างานแบบเดิม	จึงเห็น	เหมือนว่าเมฆก�าลังเคลื่อนไหว	เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า	
“การเคลื่อนไหวที่	เกิดขึ้นภายหลัง”

วิธีเล่น
					•	ลองวางวัตถุที่กึ่งกลางของคานเหล็กทีละชิ้น	แล้วปล่อยมือ
					•	สังเกตว่าวัตถุแต่ละชิ้นกลิ้งไปทางไหน	
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ทรงกระบอกกลิง้ลงไปปลายรางด้านทีอ่ยูต่�่ากว่า	ส่วนทรงกรวยกลิง้ขึน้ไป
ปลายรางด้านทีอ่ยูส่งูกว่า	การเคลือ่นทีข่องวตัถสุมัพนัธ์กบัจดุศนูย์กลางมวลของวตัถุ	
โดยจดุศนูย์กลางมวลของวตัถนุัน้จะเปลีย่นระดบัจากทีส่งูไปทีต่�่าเสมอ	รปูทรงกรวย
ที่กลิ้งขึ้นไปปลายรางระดับที่สูงกว่านั้น	 ความจริงแล้ว	 จุดศูนย์กลางมวลของทรง
กรวยซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางของรูปทรงกรวย	เคลื่อนที่จากที่สูงไปที่ต�่า	สังเกตได้จาก
ระดับของปลายแหลมกรวย	ลดต�่าลงจากจุดที่เริ่มเคลื่อนที่

วิธีเล่น
					•	กดปุ่มสีเขียวเพื่อหมุนดอกไม้	สังเกตภาพที่มองเห็น
					•	กดปุ่มสีเหลืองเพื่อเปิดไฟกระพริบ	ภาพที่เห็นต่างไปจากครั้งแรกอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ไฟกระพริบท�าให้มองเห็นคล้ายว่าดอกไม้จ�าลองก�าลังบานกลีบออก	 เรา
มองเหน็ดอกไม้จ�าลองบานกลบีออกได้เพราะ	ความถีใ่นการกระพรบิของไฟสมัพนัธ์
กับความเร็วในการหมุนของดอกไม้จ�าลอง	โดยทุกจังหวะของไฟที่กระพริบจะท�าให้
เราเห็นภาพของดอกไม้บางส่วน	ไฟนี้กระพริบ	33	ครั้งต่อวินาที	ภาพที่ปรากฏที่จอ
ประสาทตาของเราก็จะมีจ�านวน	33	ภาพต่อวินาที	สมองของเราจะประมวลภาพที่
เห็นแต่ละส่วนเหล่านั้น	เป็นภาพที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน	เกิดเป็นภาพกลีบดอกไม้
ที่ก�าลังผลิบานอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์คล้ายกันนี้สามารถเห็นได้ในภาพยนตร์	
เช่น	การหมุนของล้อที่บางครั้งเห็นว่า	ล้อหยุดนิ่งทั้งที่รถก�าลังเคลื่อนที่	หรือเห็นว่า
ล้อหมุนกลับหลังทั้งที่รถก�าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า	

23. ชิ้นงานเมฆเขยื้อน

24. ชิ้นงานกรวยฝืนกฎ

25. ชิ้นงานหมุนกระพริบผลิบาน
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วิธีเล่น
					•	ใช้มือขวาก�าท่อทองแดง	แล้วใช้มือซ้ายเลือกก�าท่อโลหะอันใดอันหนึ่ง
					•	สังเกตปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น	โดยดูได้ที่แอมป์มิเตอร์
					•	โลหะแต่ละคู่ให้กระแสไฟฟ้าได้ต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
-	การก�าท่อทองแดงทั้งสองข้าง	ไม่ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
-	การก�าท่อทองแดงกับท่ออลูมิเนียม	ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากท่ออลูมิเนียม	
		ไปทางท่อทองแดง
-	การก�าท่อทองแดงกับท่อสเตนเลส	ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากท่อสเตนเลสไป
ทางท่อทองแดง
	 เมือ่ก�าทีท่่อโลหะ	ความชืน้ทีฝ่่ามอืท�าให้เกดิปฏกิริยิาเคม	ีและมปีระจไุฟฟ้า
เกดิขึน้	ซึง่ขึน้อยูก่บัชนดิของโลหะ	การก�าทีท่่อโลหะต่างชนดิกนั	ท�าให้เกดิการถ่ายเท

วิธีเล่น
					•	ตั้งถาดเข็มหมุดให้อยู่ในแนวตั้งแล้ววางมือ	ดันเข็มหมุดให้ไปอีกทาง
					•	สังเกตภาพที่เกิดขึ้นอีกด้าน	(ด้านตรงข้าม)	
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ภาพทีเ่กดิขึน้	มลีกัษณะคล้ายกบัมอืทีเ่ป็นแบบ	แต่มรีายละเอยีดน้อยกว่า	
ภาพจากเข็มหมุดเกิดจากการเรียงตัวในระดับสูงต�่าต่างกันของเข็มหมุดในถาด	
ลักษณะคล้ายกับประติมากรรมแบบนูนต�่า	คือมองเห็นภาพได้ชัดเจนจากด้านหน้า
เพยีงด้านเดยีว	หากให้หมายเลขก�ากบัเขม็หมดุแต่ละตวั	และบนัทกึความสงูของเขม็
หมดุทกุตวัไว้	จะสร้างภาพสามมติขิองวตัถนุัน้ได้	คล้ายกบัการแสดงภาพแบบดจิติอล
บนหน้าจอต่าง	ๆ 	กระแสไฟฟ้าปรมิาณเลก็น้อยซึง่สงัเกตเหน็ได้จากเขม็วดัของแอมป์
มิเตอร์	โดยตัวของเราเชื่อมต่อให้วงจรไฟฟ้าครบสมบูรณ์	และถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้
กับโลหะทั้งสองชนิดนั้นด้วยเช่นกัน	 แบตเตอรี่	 มีหลักการสร้างกระแสไฟฟ้าคล้าย
กับการเกิดกระแสไฟฟ้าในชิ้นงานนี้

วิธีเล่น
					•	ยกกล้องขึ้นมาส่อง	แล้วสังเกตภาพที่เกิดขึ้น
					•	นั่งหลบข้างโต๊ะ	แล้วใช้กล่องส่องดูภาพที่อยู่เหนือโต๊ะ	
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 ภาพทีม่องเหน็ผ่านกล้องตาเรอืจะมมีมุทีม่องเหน็ต่างไปจากต�าแหน่งทีย่นื
มองปกติ	ภาพที่มองเห็นผ่านกล้องตาเรือเกิดจากการสะท้อนของกระจก	2	แผ่น	ที่
วางเอยีงขนานกนัภายในกล้อง	ท�าให้เหน็ภาพในมมุทีม่องไม่เหน็โดยตรง	หรอืมวีตัถุ
สิง่ของบงัอยู	่	มกีารประยกุต์ใช้ในการน�าแสงจากภายนอกเข้าสู่ตวัอาคารในบรเิวณ
ที่แสงส่องเข้าไปไม่ได้	 	รวมถึงน�าภาพจากบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นได้	 เช่น	ชั้น
ใต้ดิน	ออกมาสู่บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย		

26. ชิ้นงานไฟฟ้าจากสัมผัส

27. ชิ้นงานเข็มหมุดผุดภาพ

28. ชิ้นงานกล้องตาเรือ
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วิธีเล่น
					•	กดปุ่มเพื่อส่องแสงผ่านแท่งพลาสติก
					•	หมุนกล่องไฟ	เพื่อให้แสงผ่านแท่งพลาสติก	ไปปรากฏที่ฉากรับภาพ
					•	ดึงให้แท่งพลาสติกโค้ง	แสงยังคงปรากฏที่ฉากหรือไม่
					•	สังเกตแนวการเดินทางของแสงในแท่งพลาสติก
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 แสงผ่านแท่งพลาสติกไปปรากฏที่ฉากได้	แม้จะงอแท่งพลาสติก	โดยแสง
จะสะท้อนกลับไป-มาอยู่ภายในแท่งพลาสติก	 จนทะลุผ่านออกที่ปลายอีกด้าน													
การสะท้อนกลับหมดของแสงในตัวกลาง	ท�าให้แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่โค้งงอได้	
แม้แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ	การสะท้อนกลับหมดของแสงในพลาสติกเกิด
ขึ้นได้เพราะ	 ดัชนีหักเหของพลาสติกมากกว่าของอากาศ	 และมุมที่แสงตกกระทบ
พื้นผิวด้านในแท่งพลาสติกนั้นมากกว่ามุมวิกฤติของการหักเหผ่านตัวกลางนั้น	 ใย
แก้วน�าแสงหรือไฟเบอร์ออพติก	ใช้หลักการนี้ในการน�าส่งสัญญาณที่มีข้อมูลต่าง	ๆ	

วิธีเล่น
					•	เลื่อนส้อมเสียงให้อยู่ใกล้ไมโครโฟนที่สุด	แล้วเคาะส้อมเสียง
					•	สังเกตลักษณะของคลื่นเสียงบนหน้าจอ
					•	ลองออกเสียงให้คล้ายกับเสียงที่ได้ยินเมื่อเคาะส้อมเสียง	ใส่ไมโครโฟน	
					•	สังเกตลักษณะของคลื่นเสียงที่หน้าจอ	
					•	ลักษณะคลื่นเสียงที่เกิดจากส้อมเสียง	และการออกเสียงของคุณ	แตกต่างกัน	
							อย่างไร
 
สิ่งที่เกิดขึ้น
	 คลื่นเสียงที่เกิดจากส้อมเสียง	มีลักษณะเป็นคลื่นที่โค้งเนียน	ส่วนเสียงพูด
มลีกัษณะคลืน่ทีข่รขุระ	ไม่เนยีน	ส้อมเสยีงสร้างคลืน่เสยีงทีม่ลีกัษณะไม่ซบัซ้อนและ
มีความเป็นระเบียบ	 เสียงที่เกิดขึ้นมีเพียงระดับเสียงหรือความถี่เดียวหรือเรียกว่า
เป็น	ระดับเสยีงบริสทุธิ์	ขณะทีเ่สยีงพดูของเราท�าให้เกดิรปูแบบคลืน่ที่มลีกัษณะซบั
ซ้อน	 แต่ยังคงมีความเป็นระเบียบ	 ซึ่งเป็นผลจากการผสมกันของระดับเสียงหรือ
ความถีห่ลายแบบหรอืเรยีกว่า	เสยีงผสม		เสยีงของเครือ่งดนตรต่ีาง	ๆ 	ล้วนเป็นเสยีง
ผสม	แม้จะเล่นโน้ตเดียวกันหรือระดับเสียงเดียวกัน	แต่ผู้ฟังก็จะสามารถบอกได้ว่า	
เสยีงทีไ่ด้ยนินัน้มาจากเครือ่งดนตรชีนดิใด	เนือ่งจากเสยีงจากเครือ่งดนตรแีต่ละชนดิ	
มีความถี่ที่ผสมกันเป็นเสียงที่เราได้ยินนั้นแตกต่างกัน	 เช่นกันกับที่เราสามารถ
แยกแยะเสียงของคนที่เราคุ้นเคยได้	

29. ชิ้นงานสะท้อนผ่านตลอด

30. ชิ้นงานมองดูเสียง
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	 เป็นชิน้งานทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้เรยีนรูเ้รือ่งแม่สขีองแสงโดยกดปุม่ผสม
แม่สขีองแสง	RGB	แล้วดผูลลพัธ์จากการผสมแม่สขีองแสงจากสมดุภาพ																																																																											

	 เป็นชิ้นงานที่ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการท�างานของ
ระบบแสงของจอ	LCD	ทีท่�าให้ปรากฏเป็นภาพขึน้ทีห่น้าจอ	โดยให้ผูเ้ล่น
มองผ่านแว่นที่ติดฟิล์มโพลาไรซ์ไปยังจอ	LCD	และสังเกตภาพที่เกิดขึ้น																																																																											

	 เป็นชิน้งานทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้เรยีนรูก้ารประยกุต์ใช้แสงเลเซอร์เป็น
ตัวกลางในการรับส่งสัญญาณเสียง																																																																																						

	 เป็นชิ้นงานที่น�าแสงเลเซอร์มาประยุกต์ใช้เป็นเกมส์โดยให้															
ผู้เล่นเลือกระดับความยากง่ายของเกมส์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	 3	 ระดับ	 แล้ว
ท�าการเล่นเกมส์หลบหลีกแสงเลเซอร์ไปยังเส้นชัย																																																																

ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นมาใหม่ 

2. ชิ้นงาน Infrared Camera                                                                                                                                     

3. ชิ้นงาน Amazing Secret Monitor                                                                                                                                          
                                                                                        

4. ชิ้นงานการรับส่งสัญญาณเสียง
    ด้วยแสงเลเซอร์                                                                                                                             

5. ชิ้นงาน Laser Maze                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      

	 เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชิ้นงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
     ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าไอที                                                                                            
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6. ชิ้นงาน ITM Directory Board         

7. ชิน้งาน Video presentation ประวตัโิทรเลข                  

8.  ชิ้นงานระบบการแพร่ภาพสัญญาณ
     โทรทัศน์ 

9. ชิน้งาน Video presentation อปุกรณ์
   คอมพวิเตอร์แบบสมัผสั         

10. ชิ้นงานโปรเจคเตอร์ฉายหลัง

7. ชิน้งาน Video presentation ประวตัโิทรเลข                  

	 เป็นชิ้นงานที่ให้ผู้เข้าชมกดเลือกที่หน้าจอ	 touch	 screen	
เพื่อเลือกชมข้อมูลต่าง	 ๆ	 ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ																			
เช่น	ข้อมูลนิทรรศการ,ข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลทั่วไป																																																																																		

เป็นชิน้งานน�าเสนอวดีโีอประวตัคิวามเป็นมาของโทรเลขโดยฉายวดีโีอ
ลงบนฟิล์มที่ติดบนกระจกใส		

	 เป็นชิ้นงานเกี่ยวกับระบบรับสัญญาณโทรทัศน์	ตั้งแต่ระบบ
อนาล็อก	ภาพขาวด�า	ภาพสี	จนมาถึงระบบภาพแบบดิจิตอล	และมี
รูปแบบของอุปกรณ์การรับสัญญาณต่าง	ๆ 	ที่แตกต่างกัน	เช่น	จานรับ
สัญญาณ	สายอากาศทีวีดิจิตอล	 รวมไปถึงคุณภาพของสัญญาณที่รับ
ได้																																																					

	 เป็นชิ้นงานที่ให้ผู้เล่นแตะสัมผัสเลือกอุปกรณ์ที่จอภาพแล้ว
จะปรากฏอุปกรณ์จริง	ๆ 	ให้เห็นพร้อมค�าอธิบายของอุปกรณ์นั้น	ๆ 	ซึ่ง
มีอยู่	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่ม	CPU	กลุ่มหน่วยความจ�าส�ารอง	และกลุ่มของ
เมาส์

	 พัฒนาชิ้นงาน	Video	presentation	ฉายภาพหลังกระจก
เป็นชิ้นงานแสดงภาพบรรยากาศในนิทรรศการและรูปชิ้นงานต่าง	 ๆ
ของนทิรรศการ	โดยฉายภาพลงบนด้านหลงักระจกใสเกดิเป็นภาพด้าน
หน้ากระจก																																								
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	 เป็นชิ้นงานที่อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของ
อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ต่าง	ๆ	ซึ่งเมื่อเราใช้มือวางบนเซนเซอร์แล้ว
หยิบอุปกรณ์มาประกอบในจอตรงกลางอย่างถูกต้อง	 จอด้านข้างก็จะ
แสดงค�าอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น	ๆ																																									

	 เป็นช้ินงานที่น�าแสงเลเซอร์มาประยุกต์ใช้เป็นเกมส์โดยให้ผู้
เล่นเลือกระดับความยากง่ายของเกมส์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน	 3	 ระดับ	 แล้ว
ท�าการเล่นเกมส์หลบหลีกแสงเลเซอร์ไปยังเส้นชัย																																																																

11. ชิ้นงานส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

12. ชิ้นงานต้อนรับ Information                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

	 เป็นชิน้งานทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้เรยีนรูเ้รือ่งแม่สขีองแสงโดยกดปุม่ผสม
แม่สขีองแสง	RGB	แล้วดผูลลพัธ์จากการผสมแม่สขีองแสงจากสมดุภาพ																																																																											

13. ชิ้นงาน RGB แม่สีของแสง 
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กิจกรรมสำาคัญประจำาปีของ อพวช.ปี 2558

	 งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ	เป็น
กจิกรรมทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(วท.)	จดัขึน้เป็น
ประจ�าทุกปี	 โดยมี	 อพวช.	 เป็นผู้ประสานงานหลัก	 เนื่องใน	
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”	 ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่	 10	 เพื่อ									
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	“พระบดิา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”	 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว										
“พระบดิาแห่งเทคโนโลยขีองไทย”	และ	”พระบดิาแห่งนวตักรรม
ไทย”	 พร้อมกันนี้	 เพื่อร่วมฉลองวาระส�าคัญทางวิทยาศาสตร์ที่
องค์การสหประชาชาติ	 ก�าหนดให้ปีนี้ เป ็น	 “ปีดินสากล”															
(UN	 International	 Year	 of	 Soils)	 และ	 “ปีสากลแห่งแสง”	
(UNESCO	International	Year	of	Light)	ตามมติขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติอีกด้วย	
มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ	 ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับ
ประเทศ	 และแถบภู มิภาคเอเชีย 	 ในการแสดงผลงาน																											
ความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรม	 (วทน.)	 ที่ทันสมัย	 และศักยภาพของนักวิจัยและ												
นักวิทยาศาสตร ์ของไทย	 โดยการผนึกก�าลังร ่วมกันของ																												
9	กระทรวง	7	ประเทศ	มากกว่า	100	หน่วยงาน	ทั้งภาครัฐและ
เอกชน	 และปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศ
มากกว่า	 10	 หน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้า
ทาง	วทน.	ได้แก่	ญี่ปุ่น	(10	หน่วยงาน)	จีน	เกาหลีใต้	เวียดนาม	
สหราชอาณาจักร	สหรัฐอเมริกา	และฝรั่งเศส	 เพื่อกระตุ้นความ
สนใจแก่นกัวจิยั	นกัวทิยาศาสตร์	และประชาชนทัว่ไป	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เสรมิสร้างแรงบนัดาลใจแก่เยาวชนทีต้่องเตบิโตและเป็น
ก�าลังส�าคัญของประเทศในวันข้างหน้า	รวมถึงการน�าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ต่อไป
	 โดยปีนีจ้ดัขึน้ระหว่างวนัที	่14	–	25	พฤศจกิายน	2558	
ณ	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	ทั้งนี้	มีผู้สนใจจาก
ทั่วประเทศเดินทางมาเข้าชมเป็นจ�านวนถึง	1,000,043	คน

1. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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	 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2558	(10	มกราคม	
2558)	อพวช.	จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มา
ร่วมสนุกอย่างมีสาระกันเต็มที่กับแหล่งเรียนรู้ของ	 อพวช.	 คือ	
พิพิธภัณฑ์ทั้ง	4	แห่ง	 ได้แก่	พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาตวิิทยา	พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ	ณ	อพวช.	คลอง
ห้า	ปทุมธานี	 และจัตุรัสวิทยาศาสตร์	 อพวช.	ณ	จามจุรีสแควร์	

สามย่าน	กรงุเทพฯ	โดยกจิกรรมในปีนีม้กีารเสรมิสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเสรมิศกึษาทีม่คีวามหลากหลาย	เพือ่
ให้เยาวชนและประชาชนทีม่าร่วมกจิกรรมได้รบัทัง้สาระควบคูไ่ป
กับความสนุกสนานจากกิจกรรมการทดลอง	 และเกมส ์
วิทยาศาสตร์ต่าง	ๆ	มากมาย	 โดยมีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมทั้ง
สิ้น	17,373	คน

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อพวช. 
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	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การ
พพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)		ร่วมกบัพนัธมติรหน่วย
งานราชการที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศบนบนถนนโยธีและถนนพระรามที่	 6	 ได้แก่	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	 โดยส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	 กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยกรมทรพัยากรธรณ	ีและ
กระทรวงศึกษาธิการ	โดยคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
รวมทั้งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี	จัดงาน	“ถนนสายวิทยาศาสตร์”	รับวันเด็กแห่งชาติ	
ปี	2558	ต่อเนื่องเป็นปีที่	9	เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก	ความ
สนใจ	 และจุดประกายความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ
เยาวชน	 ระหว่างวันที่	 8–10	 มกราคม	 2558	 ที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ถนนพระรามที่	6

	 อีกทั้งในปีนี้	 องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น	
ปีแสงและเทคโนโลยีด้านแสงสากล	 (International	 Year	 of	
Light	 and	 Light-based	 Technologies)	 และปีดินสากล											
(International	 Year	 of	 Soils)	 ดังนั้น	 กิจกรรมบนถนนสาย
วิทยาศาสตร์ในปีนี้	 จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้และกิจกรรมการเล่นที่
เกี่ยวข้องกับแสง	 และการใช้ประโยชน์จากดิน	 เพื่อให้เยาวชนมี
ความเข้าใจและเหน็ถงึประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ทีม่นีี	้ว่ามคีวาม
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของเรา	 ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน	
ผ่านสถานีการทดลองทางวิทยาศาสตร์	 เสมือนเป็นห้องเรียน
เคลื่อนที่	ซึ่งมีมากกว่า	100	กิจกรรม	ใน	47	สถานี	 โดยมีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนกว่า	32,078

3. ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การ
พิพธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	ร่วมกบั	บรษิทั	ทรวิูชัน่ส์	
กรุป๊	จ�ากดั	เดนิหน้าสร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์	จดัการ
แข่งขนัจรวดขวดน�า้ระดบัประเทศ	ครัง้ที	่13	รอบชงิชนะเลิศ	หวงั
ปลูกฝังกระบวนการคิด	 ทดลอง	 วิจัย	 พัฒนา	 เพื่อก้าวสู่สังคม
นวัตกรรม	 พร้อมส่งแชมป์เข้าแข่งในระดับภูมิภาคเอเชีย	 โดยม	ี
ดร.พเิชฐ	ดรุงคเวโรจน์	รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการ
แข่งขัน	ณ	อพวช.	คลองห้า	ปทุมธาน	ีโดยทีม	“ฉกรรจ์	A	”	จาก
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา	 จังหวัดสระแก้ว	 ชนะเลิศการแข่งขัน
จรวดขวดน�้าประเภทแม่นย�าระดับมัธยม	 จะได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมชิงชยักบัตวัแทนเยาวชนอกีกว่า	11	ประเทศ	
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ต่อไป

4. การแข่งขันจรวดขวดน�้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 13    
    (Thailand Water Rocket Championship # 13)
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National Science Museum องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 จัดการแข่งขันเครื่อง
บินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่	 12	 	 ถือเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่
สนุกสนาน	 ตอบโจทย์สังคมที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว	
เพียงแต่เราจะมองและอธิบายอย่างไร	 โดยผ่านการประดิษฐ์

เคร่ืองบินกระดาษพับ	 ซึ่งใช้วัสดุใกล้ตัวอย่างกระดาษเพียงแผ่น
เดยีว	มาท�าการทดลองประดษิฐ์ผสมจนิตนาการด้านศิลปะ	พร้อม
ฝกึทกัษะการแก้ปญัหาเฉพาะหนา้	ในการท�าให้กระดาษเพยีงชิน้
เดยีวกลายเป็นเครือ่งบนิกระดาษทีล่อยในอากาศได้นานทีส่ดุ	โดย
ผู้ชนะเลิศ	อพวช.	จะส่งเป็นตัวแทนประเทศไทย	เดินทางไปร่วม
แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป	

5. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 12
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)												
เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิหลกัในการสร้างความรู	้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	
นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ให้กับเยาวชนและประชาชนในส่วนกลางแล้ว	อพวช.	ยังได้ขยาย
ฐานความรู ้ สู ่ ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม	 “คาราวาน
วิทยาศาสตร์	 อพวช.”	 ขึ้น	 ตั้งแต่ปี	 2549	 เป็นต้นมา	 เพื่อน�า
นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปให้เยาวชนตามต่าง
จงัหวดัได้มส่ีวนร่วมในการเรยีนรู	้เพิม่พนูประสบการณ์แปลกใหม่	
เพ่ือค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง	ควบคูก่บัการเล่นอย่างสนกุสนาน
	 โดยในปีงบประมาณ	 2558	 นี้	 อพวช.	 ได้รับการ
สนับสนุนจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	บริษัท	เอสโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน),	บริษัท	ยูนิ
ลีเวอร	์ไทย	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	และบริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	
น�าคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจดัแสดงในจงัหวดัต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ

กว่า	23	จงัหวดั	ได้แก่	มหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรีมัย์	จงัหวดับรุรีมัย์	
โรงเรยีนยโสธรพทิยาคม	จงัหวดัยโสธร	โรงเรยีนแก่นนครวทิยาลยั	
จังหวัดขอนแก่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	จังหวัดสกลนคร	
โรงเรียนนครสวรรค์	 จังหวัดนครสวรรค์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	โรงเรียน
ชยันาทพทิยาคม	จงัหวดัชยันาท	มหาวทิยาลยับรูพา	จงัหวดัชลบรุี	
มหาวทิยาลยับรูพา	วทิยาเขตจนัทบรุ	ีจงัหวดัจนัทบรุ	ีมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา	 จังหวัดสงขลา	 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร	 จังหวัด
ระนอง	โรงเรยีนมกุดาหาร	จงัหวดัมกุดาหาร	โรงเรยีนอ�านาจเจริญ	
จังหวัดอ�านาจเจริญ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	 จังหวัด
อบุลราชธาน	ีเทศบาลแม่สอด	จงัหวดัตาก	โรงเรยีนสงิห์บรุ	ีจงัหวดั
สิงห์บุรี	โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง	จังหวัดปราจีนบุรี	โรงเรียน
ตราษตระการคุณ	 จังหวัดตราด	 โรงเรียนอ�ามาตย์พาณิชนุกูล	
จังหวัดกระบี่	และโรงเรียนสตรีพัทลุง	จังหวัดพัทลุง	เป็นต้น

6. คาราวานวิทยาศาสตร์



ANNUAL REPORT 201552

National Science Museum องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 จัด“คาราวาน
วิทยาศาสตร์	 เพื่อน้องในท้องถิ่นห่างไกล”	 เพื่อให้เยาวชนที่ไม่
สามารถเดนิทางเข้าร่วมกจิกรรมคาราวานวทิยาศาสตร์ทีจ่ดัในตวั
จังหวัดได้	 เนื่องจากระยะทางระหว่างโรงเรียนและสถานที่จัด
กิจกรรมอยู่ไกลกันมาก	 รวมถึงงบประมาณในการเดินทางก็มี
จ�ากัด	 อันจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ยังขาดโอกาส

	 โดยในปี	2558	อพวช.	ได้น�าคาราวานชุดนี้	ไปจัดแสดง
ตามโรงเรียนต่าง	ๆ	ได้แก่	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	84	อ.เมือง	และ
โรงเรียนพล	 อ.พล	 จ.ขอนแก่น	 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม	
อ.โพนทอง		จ.ร้อยเอด็	โรงเรยีนเพชรวทิยาคาร	อ.ภเูขียว	จ.ชยัภมู	ิ
โรงเรียนตระเวนชายแดน	 ศ.ส�าเภา-ไพวรรณ	 วรางกูล	 และ
โรงเรยีนตระเวนชายแดนท่านผูห้ญงิทว-ีมณนีชุ	อ.แม่สอด	จ.ตาก		
เป็นต้น

7. คาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อน้องในท้องถิ่นห่างไกล



รายงานประจำาปี 2558 53

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมกับ	 มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์	 (สอวน.)	 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	และส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 จัดโครงการกิจกรรมค่าย	 “Thai	
Science	Camp”	ครั้งที่	7	ระหว่างวันที่	8	-12	มีนาคม	2558	ณ	
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 คลองห้า	

ปทุมธานี	 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	 ด้วยการ
จัดเวทีพบปะและแลกเปล่ียนความคิด	 ประสบการณ์	 กับนัก
วิทยาศาสตร์ช้ันน�าทั้งไทยและต่างชาติ	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และเพิม่ทกัษะด้านการสือ่สารให้เยาวชนไทยมคีวามพร้อมในการ
เข้าร่วมกจิกรรมวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาตต่ิาง	ๆ 	โดยในปีนีจ้ะ
ท�าการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้า
ร่วมโครงการ	Asian	Science	Camp	ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม	2558	อีกด้วย	

8. ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 7
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National Science Museum องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)											
ร ่วมกับ	 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	
จัด	 “กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน	 ศูนย์												
ภาคกลาง	 ประจ�าปี	 2558”	 ระหว่างวันที่	 21	 กรกฎาคม	 –																
19	สงิหาคม	2558	เพือ่คดัเลอืกตวัแทนของภาคกลาง	18	จงัหวดั	
เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป	 โดยแบ่งการประกวด									

ออกเป็น	ดงัน้ี	การประกวดวาดภาพทางวทิยาศาสตร์	การแข่งขนั
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์	 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ								
นักวิทยาศาสตร์น ้อย	 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร	์															
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์	 และค่ายวิทยาศาสตร์															
ณ	หว้ากอ	เป็นต้น

9. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน ส�าหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง 
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

	 โครงการ	“สานใจไทย	สู่ใจใต้”	จากความร่วมมือของ	
มูลนิธิรัฐบุรุษ	 พลเอก	 เปรม	 	 ติณสูลานนท์	 มูลนิธิรักเมืองไทย	
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 กองทัพบก	 กองทัพเรือ	
กองทัพอากาศ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	 กรม
อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 โดย	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ
(อพวช.)		กลุม่บริษทั	ทรวูชิัน่ส์	จ�ากดั	(มหาชน)	รวมทัง้	ผู้น�าศาสนา
และพ่ีน้องมุสลิมท้ังในภาคกลางและภาคใต้	 ที่ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก	5	จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	ได้แก่	จังหวัดยะลา	ปัตตานี	นราธิวาส	สงขลา	และสตูลได้หา
ประสบการณ์ใหม่	เข้าใจถึงวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี
ที่แตกต่างกัน	 แต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา	

พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน	10	จังหวัดภาค
กลาง	 ได้แก่	 	 กรุงเทพมหานคร	 นนทบุรี	 นครนายก	 ปทุมธานี	
พระนครศรีอยุธยา	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 สระบุรี	 สมุทรปราการ	
อ่างทอง	 และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน	
“ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย	 สู่ใจใต้”	 ณ	
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	
	 โดยกิจกรรมค่ายฯ	 รุ่นที่	 22	 จัดข้ึนระหว่างวันที่	 11	
ตลุาคม	–	7	พฤศจกิายน	2557	โดยมเียาวชนเข้าร่วมจ�านวน	240	
คน	 เป็น	 และรุ่นที่	 23	 จัดข้ึนระหว่างวันที่	 4	 เมษายน	 –	 1	
พฤษภาคม	2558	โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจ�านวน	240	คน

10. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้  
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	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดโครงการนักเขียน
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	ประจ�าปี	2557	(Young	Thai	Science	
Writer	2014)	ค่ายทีน่�าเยาวชนมาพฒันาศกัยภาพด้านการสือ่สาร
วิทยาศาสตร์โดยใช้การเขียนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
วิทยาศาสตร ์	 และยังเป ็นการปลูกฝ ังให ้เยาวชนมีทักษะ
กระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร์	ในการรูจ้กัเรยีบเรยีง	วเิคราะห์	
และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเขียนบทความและจัดท�าวารสารเพื่อให้
ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์สูส่งัคมในอนาคต	โดยเยาวชนจะมโีอกาส
มาเข้าค่ายเพ่ือเรียนรู้หลักทฤษฏีและปฏิบัติในการเขียนสื่อสาร
ด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งเป็นช่องทางในการฝึกฝน
ตนเองในการ เป ็นนัก เขี ยนที่ ดี 	 พร ้ อมสร ้ า ง เครื อข ่ าย																																				
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	เป็นระยะเวลา	5	วัน	4	คืน	ตั้งแต่วันที่	

13-	17	ตุลาคม	2557	ณ	อพวช.	ต.คลองห้า	อ.คลองหลวง										
จ.ปทุมธานี	
	 ในครั้งนี้	มีถึง	2	ทีมที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างสูสี	จึงคว้า
รางวัลร่วมกันไปครองในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	คือทีม										
The	shift	โดยม	ีนายชนิภทัร	จนัทร์หล้าฟ้า	และนายชนนิทร์	ค�าภรีกจิ		
จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 จ.	 ปทุมธานี 	 และ																												
ทีม	Science	the	next	Gen	โดยมี	น.ส.พชามญชุ์	บัวขาว		
น.ส.วรรณวลี	ค�านวล	จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	
จ.เชียงใหม่	ทั้ง	2	รร.จะได้รับเงินรางวัล	จ�านวน	ทีมละ	15,000	
บาท	พร้อมโล่รางวลั	และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	2	ตกเป็นของ
ทีม	 Andromeda	 จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย												
จ.นครปฐม	ซึ่งมี	ณัฐนันท์	โพธิแพทย์	อารยา	รัตนกระจ่าง	และ
นายธนานนท์	ดีแก้ว	ได้รับเงินรางวัลจ�านวน	5,000	บาท	

11. โครงการนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Science Writer)
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	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	ร่วม
กับ	สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,	
สถาบนัเกอเธ่	ประเทศไทย	บรษิทั	ทร	ูวช่ัินส์	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	
บรษิทั	เมอร์เซเดส-เบนซ์	(ประเทศไทย)	จดักิจกรรม	โครงการทตู
เยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจ�าป	ี2557	(Young	Thai	Science	
Ambassador],	 YTSA	 2014)	 ภายใต้หัวข้อ	 วิธีการสื่อสาร
วทิยาศาสตร์เรือ่ง	“Future	Technology	For	Life”	(เทคโนโลยี
อนาคตเพ่ือชวีติ)	ในสาขาดงัต่อไปนี	้นวตักรรมยานยนต์และขนส่ง,	
อาหารและสุขภาพ,	 เทคโนโลยีการส่ือสารและประมวลผล,	
พลงังาน,วสัดศุาสตร์และทีอ่ยูอ่าศยัโครงการทีจ่ดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง

มากว่า	11	ปี	 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเป็น
นักส่ือสารทางวิทยาศาสตร์	 ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างเครือข่าย
เยาวชนนกัส่ือสารทางวทิยาศาสตร์ในระดบัอดุมศกึษาของไทย	ที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน
วทิยาศาสตร์สูส่งัคม	ซึง่จดัขึน้ระหว่างเดอืนสงิหาคม	2557-	เดอืน
พฤษภาคม	 2558	 ทั้งนี้จะท�าการคัดเลือกตัวแทนทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทยไปศึกษาดูงานด้านการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์	
ณ	 ประเทศเยอรมนี	 เป็นระยะเวลา	 1	 สัปดาห์	 ในช่วงเดือน
พฤษภาคม	2558		

12. โครงการทตูเยาวชนวทิยาศาสตร์ไทย (Young Thai Science Ambassador YTSA )
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	 งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์	 จัดเป็นงาน
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระดับโลก	ซึ่งจัดขึ้นในหลาย
ประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน	อาทิ	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	โดยจดั
ขึน้เป็นประจ�าทกุปี		โดยในประเทศไทยเกดิข้ึนจากความร่วมมอื
ระหว่าง	อพวช.	กับสถาบันเกอเธ่	และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์	 (สสวท.)	 เพื่อจัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
วทิยาศาสตร์	โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์แก่
สังคม	นอกจากนี้แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน													
การผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อใช้ในการเผยแพร่และให้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์อีกด้วย
	 งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู	้
ประจ�าปี	2558	จัดขึ้นระหว่าง	3	พ.ย.	–	20	ธ.ค.	2558	ณ																													
ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา	ท้องฟ้าจ�าลอง	กรงุเทพมหานคร	
โดย	อพวช.	จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์		3	แห่งด้วยกัน	ได้แก่	
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ															
ต.คลองห้า	อ.	คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	และจัตุรัสวิทยาศาสตร์	
อพวช.	อาคารจัตุรัสจามจุรี	สามย่าน

13. เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festval)
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	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	 (อพวช.)	 และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 บริษัท	 นานมีบุ๊คส	์ จ�ากัด	 สถาบัน									
ส ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	 ส�านักงาน																
คณะกร รมกา รก า รศึ กษ า ข้ั นพื้ น ฐ าน 	 มหา วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 (มศว.)	 และกลุ่มบริษัทบี.กริม	 จัดกิจกรรม
เทศกาล	 วันนักวิทยาศาสตร์น้อย	 ประจ�าปี	 2558	 ในหัวข้อ												
“ท่องโลกกาลเวลา”	เน้นการเรยีนรู้ผ่านกจิวตัรประจ�าวันของเดก็
ปฐมวัย	 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น	 4	 ฐานประกอบด้วย																					
ฐานกิจกรรม	 ค้นพบเวลา	 เน้นให้เรียนรู้เรื่องเวลาผ่านกิจกรรม
ประจ�าวัน	 ความรู้สึกกับเวลา	 รวมถึงรู้จักกับนาฬิกาแบบต่าง	 ๆ	
ฐานกจิกรรม	เวลาและตวัฉนั	เน้นการเรยีนรูเ้รือ่งเวลาการร่างกาย

ของเรา	 การเจริญเติบโตของร ่างกาย	 แผนผังครอบครัว																				
ฐานกิจกรรม	 เวลาและธรรมชาติ	 เน้นการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติ
กับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป	สัตว์หากินในกลางวันกับกลางคืน	รวมถึง
พืชกับการเจริญเติบโต	 และฐานกิจกรรมสุดท้าย	 ฐานกิจกรรม	
เวลาและเทคโนโลยี	 เน้นให้เห็นความส�าคัญในการใช้เทคโนโลยี
กบัการทุน่เวลา	หลายคนอาจจะคิดว่า	สิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้อย่างเวลา	
อาจจะยากเกนิไปส�าหรบัเดก็ปฐมวยั	นีค่อืความตัง้ใจของโครงการ	
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”	ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์
คอืทกุสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเรา	การน�าสิง่รอบตวัมาท�าให้เข้าใจง่ายและ
สนุกด้วยกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ	 จะท�าให้เกิดทัศนคติท่ีด	ี												
เกดิการอยากเรียนรู	้และกลายเป็นนสิยัทีช่อบเรยีนรู	้สงัเกต	รูจ้กั
ตั้งค�าถามและหาค�าตอบกับส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัวต่อไป	 โดยจัด
ระหว่างวันที่	25	มิถุนายน	–	สิงหาคม	2558

14. เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
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ผลงานเด่นของ อพวช.

1. โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน

1. โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน

 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบั กระทรวง
ศึกษาธิการ วางแผนการด�าเนินงานโครงการบูรณาการ              
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย โดยการจัดโครงการน�าร่อง
ขยายแหล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ กบั “โครงการคนืความสขุให้เธอ...
เยาวชน” เนรมติศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา  เอกมยั (ท้องฟ้า
จ�าลอง) จัดกิจกรรมประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) 

นิทรรศการภายในอาคาร คือ นิทรรศการ “ดาราศาสตร์ บันดาล
ใจ” จดัแสดงภายในอาคาร 2 ของศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา 
จัดแสดงเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้ 17 ธันวาคม 2)   
นิทรรศการภายนอกอาคาร คือ กิจกรรม “สนุกวิทย์ สนุกคิด”  
จัดแสดง outdoor ด้านหน้าอาคาร 2 จัดแสดง 10 วัน ตั้งแต่วัน
ที ่17 – 26 ธนัวาคม 2557 โดยม ีองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

	 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีร่วมกบั	กระทรวง
ศึกษาธิการ	 วางแผนการด�าเนินงานโครงการบูรณาการ																			
ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 	และนวัตกรรม	เพื่อยกระดับ
คุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย	โดยการจัดโครงการน�าร่อง
ขยายแหล่งเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	กบั	“โครงการคนืความสุขให้เธอ...
เยาวชน”	เนรมติศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา		เอกมยั	(ท้องฟ้า
จ�าลอง)	 จัดกิจกรรมประกอบด ้วย	 2	 กิจกรรมหลัก	 คือ																										
1)	นิทรรศการภายในอาคาร	คือ	นิทรรศการ	“ดาราศาสตร	์

บันดาลใจ”	จัดแสดงภายในอาคาร	2	ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศกึษา	จดัแสดงเป็นเวลา	6	เดอืน	เริม่ตัง้แต่วนัที	่17	ธนัวาคม	
2557	-	มิถุนายน	2558	2)	นิทรรศการภายนอกอาคาร	คือ	
กิจกรรม	“สนุกวิทย์	สนุกคิด”		จัดแสดง	outdoor	ด้านหน้า
อาคาร	2	จัดแสดง	10	วัน	ตั้งแต่วันที่	17	–	26	ธันวาคม	2557	
โดยมอีงค์การพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	เป็นหน่วย
งานหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
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 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) ด�าเนนิงาน
โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เดินหน้า
สร้างความเข้มแขง็ให้เยาวชนอาเซยีน พร้อมสานต่อความร่วมมอื
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – ลาว ยกขบวนหน่วยงาน
ในสังกัด เสริมทัพด้วยพันธมิตร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน             
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกว่า 10 หน่วยงาน            

จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่ง
ใหญ่ ซึ่งรวบรวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากไทยไปจดัแสดงในช่วงวนัเดก็แห่ง
ชาติลาว วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)

2. คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ผลงานเด่นของ อพวช.

1. โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน

1. โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน
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3. Asian Science Camp 2015

 ครั้งแรกของประเทศไทยกับค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
ระดับโลก Asian Science Camp 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ       
พระชนมายุครบ 60 พรรษา มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ             
และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร ์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์            
สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงการต ่างประเทศ สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด “Asian Science 
Camp 2015” เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
พเิศษด้านวทิยาศาสตร์ จ�านวน 265 คน จาก 29 ประเทศในแถบ
เอเชียแปซิฟิก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ร ่วมกัน          
พร้อมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ จากการบรรยายพิเศษโดย 7          
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของโลก 
ระหว่างวันที่ 2- 8 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย
องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) ร่วมกบัสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าร่องจัด 
“การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์เยาวชนกลุม่ประเทศอาเซยีน
ครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project      
Competition) ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ 
พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ อพวช. อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 
เชญินกัเรยีนมธัยมศกึษาจากกลุม่ประเทศอาเซยีนเข้าร่วมแข่งขนั 
โดยในเบื้องต ้นมีประเทศสมาชิกอาเซียนให ้ความสนใจ                              

ร่วมส่งโครงงานประกวดถึง 7 ใน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย 
เป็นเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์กว่า 110 คน โดยการประกวด
จะแบ่งออกเป ็น 3 สาขา ได ้แก ่  วิทยาศาสตร ์กายภาพ 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ชี ว ภ า พ  แ ล ะ น วั ต ก ร ร ร ม ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ 
(วิทยาศาสตร์ประยุกต์) โดยทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งหวังที่จะ
เปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1

ๆ
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พเิศษด้านวทิยาศาสตร์ จ�านวน 265 คน จาก 29 ประเทศในแถบ
เอเชียแปซิฟิก มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ร ่วมกัน          
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4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1
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5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) ร่วมกบัศนูย์วทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
มลูนธิ ิGlobal Health & Education Foundation จดัประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์ด้านธรรมชาตวิทิยา ระดบัประเทศ ประจ�าปี 

2558 ครัง้แรกของประเทศไทย ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น เพือ่ให้เยาวชนทีม่คีวามสนใจในด้านธรรมชาตวิทิยาได้มี
เวทีในการน�าเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างวนัที ่25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ อพวช. ต�าบลคลองห้า 
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

6. อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส เปิดตัวรายการวิทยาศาสตร์สำาหรับทุกคนในครอบครัว
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วม
กับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตรายการวิทยาศาสตร์ส�าหรับ
ทุกคนในครอบครัว จ�านวน 2 รายการ ได้แก่ Magic Numbers 
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ ออกอากาศในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 
ทกุวนัเสาร์ เวลา 08.30 -09.00 น. รายการ Thailand  Science  
Challenge ท้าประลองวิทย์ ออกอากาศในวันที่ 13 กันยายน 
2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. นอกจากนี้ยังมี

โครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film 
ส�าหรับเฟ้นหาหนังสั้นวิทยาศาสตร์ โดยจะน�าผลงานมาออก
อากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการ Sci-FiSci-Film ซึ่งแต่ละ
รายการจะน�าเสนอเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่หลายคนมองว่าเป็น
เรือ่งเข้าใจยาก โดยน�าเสนอสาระผ่านความบนัเทงิทีส่ามารถดไูด้
ทั้งครอบครัว 

 เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2558 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิบีดท�าลายงาช้างของกลางทีค่ดี
สิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน น�้าหนักกว่า 2 ตัน พร้อมมอบ
งาช้างของกลางบางส่วนให้กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อ�านวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น�าทีมงาน           

เดินทางไปรับมอบงาช้างของกลาง น�้าหนัก 249.72 กิโลกรัม            
ที่ ได ้รับอนุญาตให ้น�าไปใช ้ประโยชน ์ เพื่อการศึกษาทาง
วทิยาศาสตร์ ในพธิที�าลายงาช้างของกลางทีค่ดสีิน้สดุและตกเป็น
ของแผ่นดิน ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

6. อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส เปิดตัวรายการวิทยาศาสตร์สำาหรับทุกคนในครอบครัว

7. อพวช. รับมอบงาช้างของกลาง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
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5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) ร่วมกบัศูนย์วทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 
มลูนธิ ิGlobal Health & Education Foundation จดัประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์ด้านธรรมชาตวิทิยา ระดบัประเทศ ประจ�าปี 

2558 ครัง้แรกของประเทศไทย ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น เพือ่ให้เยาวชนทีม่คีวามสนใจในด้านธรรมชาตวิทิยาได้มี
เวทีในการน�าเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระหว่างวนัที ่25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ อพวช. ต�าบลคลองห้า 
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

6. อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส เปิดตัวรายการวิทยาศาสตร์สำาหรับทุกคนในครอบครัว
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วม
กับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตรายการวิทยาศาสตร์ส�าหรับ
ทุกคนในครอบครัว จ�านวน 2 รายการ ได้แก่ Magic Numbers 
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ ออกอากาศในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 
ทกุวนัเสาร์ เวลา 08.30 -09.00 น. รายการ Thailand  Science  
Challenge ท้าประลองวิทย์ ออกอากาศในวันที่ 13 กันยายน 
2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. นอกจากนี้ยังมี

โครงการประกวดหนังสั้นวิทยาศาสตร์ Short Science Film 
ส�าหรับเฟ้นหาหนังสั้นวิทยาศาสตร์ โดยจะน�าผลงานมาออก
อากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการ Sci-FiSci-Film ซึ่งแต่ละ
รายการจะน�าเสนอเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่หลายคนมองว่าเป็น
เรือ่งเข้าใจยาก โดยน�าเสนอสาระผ่านความบนัเทงิทีส่ามารถดไูด้
ทั้งครอบครัว 

 เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2558 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิบีดท�าลายงาช้างของกลางทีค่ดี
สิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน น�้าหนักกว่า 2 ตัน พร้อมมอบ
งาช้างของกลางบางส่วนให้กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อ�านวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น�าทีมงาน           

เดินทางไปรับมอบงาช้างของกลาง น�้าหนัก 249.72 กิโลกรัม            
ที่ ได ้รับอนุญาตให ้น�าไปใช ้ประโยชน ์ เพื่อการศึกษาทาง
วทิยาศาสตร์ ในพธิที�าลายงาช้างของกลางทีค่ดสีิน้สดุและตกเป็น
ของแผ่นดิน ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

6. อพวช. จับมือ ไทยพีบีเอส เปิดตัวรายการวิทยาศาสตร์สำาหรับทุกคนในครอบครัว

7. อพวช. รับมอบงาช้างของกลาง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์

	 องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	ร่วมกบั	
สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส	ผลติรายการวทิยาศาสตร์ส�าหรบัทกุคน								
ในครอบครัว	จ�านวน	2	รายการ	ได้แก่	Magic	Numbers	
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์	ออกอากาศในวันที่	18	กรกฎาคม	2558	
ทุกวันเสาร์	 เวลา	08.30	-09.00	น.	และรายการ	Thailand		
Science		Challenge	ท้าประลองวิทย์	ออกอากาศในวันที่										
13	กนัยายน	2558	ทกุวนัอาทติย์	เวลา	11.00-12.00	น.	นอกจากนี้

ยงัมโีครงการประกวดหนงัสัน้วทิยาศาสตร์	Short	Science	Film	
ส�าหรับเฟ้นหาหนังสั้นวิทยาศาสตร์	 โดยจะน�าผลงานมาออก
อากาศทางไทยพีบีเอส	ในรายการ	Sci-Fi	Sci-Film	ซึ่งแต่ละ
รายการจะน�าเสนอเนื้อหาวิทยาศาสตร์	ที่หลายคนมองว่าเป็น
เรือ่งเข้าใจยาก	โดยน�าเสนอสาระผ่านความบนัเทงิทีส่ามารถดไูด้
ทั้งครอบครัว	
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8. โครงการประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์”

  อพวช. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์                  
ผ่านสื่อออนไลน์ กับ อพวช. (Science is out there) ในชื่อ                  
“วิทย์ติดเลนส์” หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่

อยู่รอบตัวเราให้กับสังคมผ่านการถ่ายภาพ โดยแบ่งออกเป็น                 
6 หัวข้อ ได้แก่ ดิน...ก�าเนิดแห่งสรรพสิ่ง แสงสรรค์พันเรื่อง                  
วิถีแห่งน�า้ สัตว์โลกน่ารัก มหัศจรรย์ธรรมชาติ และโลกใหม่ใบจิ๋ว

9. อพวช. รับรางวัลชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 

รายงานประจำาปี 2558 65

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (อพวช.) สร้างปราฏการณ์สู่สายตาระดับนานาชาติของรายการ
ทีวีวิทยาศาสตร์  ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “Japan 
Prize 2015”  International contest for educational media             
ณ ประเทศญี่ปุ่น กับ “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” สุดยอดผลงาน
ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย  โดยมีชื่อเช้าชิงในหมวดสาขา Pre-school 
จาก 5 สาขา ที่มีผู ้เข้าชิงรางวัลมากกว่า 43 รายการจากหลากหลาย
ประเทศ ซึ่งรายการทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นได้ถูกผลิตขึ้นจาก              
ความร่วมมือของ 8 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
บริษัท นานมีบุ ๊คส์ จ�ากัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ อพวช. โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้               
ผลิตขึ้นส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6ปี ) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็น
พื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ              
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยในอนาคต การได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรตินี้ยังการันตีคุณภาพและความยอดเยี่ยมของโครงการนี้ได้เป็น
อย่างด ีโดยรางวลันีจ้ะเป็นก�าลงัใจและแรงผลกัดนัในการสร้างสรรค์พัฒนา
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ในปี 2558 รายการบ้าน                 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ทุกวัน
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.05 – 07.15 จ�านวน 104 ตอน

9. อพวช. รับรางวัลชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (อพวช.) สร้างปราฏการณ์สู่สายตาระดับนานาชาติของรายการ
ทีวีวิทยาศาสตร์  ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “Japan 
Prize 2015”  International contest for educational media             
ณ ประเทศญี่ปุ่น กับ “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” สุดยอดผลงาน
ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย  โดยมีชื่อเช้าชิงในหมวดสาขา Pre-school 
จาก 5 สาขา ที่มีผู ้เข้าชิงรางวัลมากกว่า 43 รายการจากหลากหลาย
ประเทศ ซึ่งรายการทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นได้ถูกผลิตขึ้นจาก              
ความร่วมมือของ 8 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
บริษัท นานมีบุ ๊คส์ จ�ากัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ อพวช. โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้               
ผลิตขึ้นส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6ปี ) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็น
พื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ              
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยในอนาคต การได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรตินี้ยังการันตีคุณภาพและความยอดเยี่ยมของโครงการนี้ได้เป็น
อย่างด ีโดยรางวลันีจ้ะเป็นก�าลงัใจและแรงผลกัดนัในการสร้างสรรค์พัฒนา
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ในปี 2558 รายการบ้าน                 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ทุกวัน
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.05 – 07.15 จ�านวน 104 ตอน

9. อพวช. รับรางวัลชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 
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8. โครงการประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์”

  อพวช. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์                  
ผ่านสื่อออนไลน์ กับ อพวช. (Science is out there) ในชื่อ                  
“วิทย์ติดเลนส์” หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่

อยู่รอบตัวเราให้กับสังคมผ่านการถ่ายภาพ โดยแบ่งออกเป็น                 
6 หัวข้อ ได้แก่ ดิน...ก�าเนิดแห่งสรรพสิ่ง แสงสรรค์พันเรื่อง                  
วิถีแห่งน�า้ สัตว์โลกน่ารัก มหัศจรรย์ธรรมชาติ และโลกใหม่ใบจิ๋ว

9. อพวช. รับรางวัลชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (อพวช.) สร้างปราฏการณ์สู่สายตาระดับนานาชาติของรายการ
ทีวีวิทยาศาสตร์  ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “Japan 
Prize 2015”  International contest for educational media             
ณ ประเทศญี่ปุ่น กับ “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” สุดยอดผลงาน
ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย  โดยมีชื่อเช้าชิงในหมวดสาขา Pre-school 
จาก 5 สาขา ที่มีผู ้เข้าชิงรางวัลมากกว่า 43 รายการจากหลากหลาย
ประเทศ ซึ่งรายการทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นได้ถูกผลิตขึ้นจาก              
ความร่วมมือของ 8 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
บริษัท นานมีบุ ๊คส์ จ�ากัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ อพวช. โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้               
ผลิตขึ้นส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6ปี ) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็น
พื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ              
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยในอนาคต การได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรตินี้ยังการันตีคุณภาพและความยอดเยี่ยมของโครงการนี้ได้เป็น
อย่างด ีโดยรางวลันีจ้ะเป็นก�าลงัใจและแรงผลกัดนัในการสร้างสรรค์พฒันา
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ในปี 2558 รายการบ้าน                 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ทุกวัน
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.05 – 07.15 จ�านวน 104 ตอน

9. อพวช. รับรางวัลชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 (อพวช.) สร้างปราฏการณ์สู่สายตาระดับนานาชาติของรายการ
ทีวีวิทยาศาสตร์  ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “Japan 
Prize 2015”  International contest for educational media             
ณ ประเทศญี่ปุ่น กับ “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” สุดยอดผลงาน
ที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทย  โดยมีชื่อเช้าชิงในหมวดสาขา Pre-school 
จาก 5 สาขา ที่มีผู ้เข้าชิงรางวัลมากกว่า 43 รายการจากหลากหลาย
ประเทศ ซึ่งรายการทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นได้ถูกผลิตขึ้นจาก              
ความร่วมมือของ 8 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
บริษัท นานมีบุ ๊คส์ จ�ากัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มบริษัท บี.กริม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ อพวช. โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้               
ผลิตขึ้นส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6ปี ) เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็น
พื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ              
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยในอนาคต การได้รับรางวัลอัน
ทรงเกียรตินี้ยังการันตีคุณภาพและความยอดเยี่ยมของโครงการนี้ได้เป็น
อย่างด ีโดยรางวลันีจ้ะเป็นก�าลงัใจและแรงผลกัดนัในการสร้างสรรค์พฒันา
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ในปี 2558 รายการบ้าน                 
นักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ทุกวัน
เสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.05 – 07.15 จ�านวน 104 ตอน

9. อพวช. รับรางวัลชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 

	 อพวช.	 สร้างปราฏการณ์สู่สายตาระดับนานาชาติของรายการทีวี
วิทยาศาสตร์		ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ในงาน	“Japan	Prize	
2015”		International	Contest	for	Educational	Media		ณ	ประเทศ
ญี่ปุ่น	 กับ	 “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”	 สุดยอดผลงานที่สร้างชื่อ																
ให้กับประเทศไทย		โดยมีชื่อเข้าชิงในหมวดสาขา	Pre-school	จาก	5	สาขา	
ที่มีผู้เข้าชิงรางวัลมากกว่า	43	รายการจากหลากหลายประเทศ	ซึ่งรายการ
ทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นได้ถูกผลิตขึ้นจากความร่วมมือของ	8	หน่วย
งาน	 ได้แก่	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 บริษัท	 นานมีบุ๊คส์	 จ�ากัด	
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
กลุ ่มบริษัท	 บี .กริม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 และ	 อพวช.																																			
โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้	 ผลิตขึ้นส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัย									
(อายุ	 3-6	 ปี)	 เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล	 พร้อมสร้าง
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์	 ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ	และสร้างแรงบนัดาลใจต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ของเยาวชน
ไทยในอนาคต	 การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ยังการันตีคุณภาพและความ
ยอดเยี่ยมของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี	 โดยรางวัลนี้จะเป็นก�าลังใจและแรง
ผลักดันในการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต	ใน
ปี	 2558	 รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน	์
ไทยพีบีเอส	ทุกวันเสาร์และอาทิตย์	เวลา	07.05	–	07.15	จ�านวน	104	ตอน

9. อพวช. รับรางวัลรองชนะเลิศในงาน Japan Prize 2015 
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กิจกรรมเสริมศึกษา

	 การแสดงทางวทิยาศาสตร์เป็นการแสดงทีใ่ห้ความรูท้าง
วทิยาศาสตร์	โดยน�าหลกัการและการทดลองทางวทิยาศาสตร์พืน้
ฐาน	แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบ	ๆ	ตัวเรามาผสมผสานกับ
การแสดงทีส่นกุสนาน	โดยใช้สือ่เป็นอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ประกอบการ
แสดง	ผู้เข้าชมจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินจากการ
ถ่ายทอดของผู้แสดงที่มีความรู้และความช�านาญของพิพิธภัณฑ์	
ในปีงบประมาณ	2558	ได้จดักิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์
ทัง้ภายในและภายนอกประกอบด้วยเรือ่ง	วทิยาศาสตร์มหศัจรรย์	

ไข่มหัศจรรย์	บั๊มโชว์	สนุกกับเสียงและดนตรี	โลกมหัศจรรย์แห่ง
ความเย็น	พลังงานมหาสนุก	จรวดหรรษา	หรรษาอากาศโชว์	
ธรรมชาติมหัศจรรย์	เฮลโลโชว์	และในปีนี้ได้พัฒนาการแสดงขึ้น
ใหม่จ�านวน	2	เรื่อง	คือ	เรื่อง	สัตว์โลกล้านปี	(ส�าหรับค่ายฯ	ตอน	
ตะลุยโลกล้านปี	และเรื่องอากาศทรงพลัง	ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชม
การแสดงทางวทิยาศาสตร์ตลอดทัง้ปี	รวมทัง้สิน้	1,292	รอบ	และ
มีผู้เข้าชมจ�านวน	282,804	คน

1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์
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	 กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู ้เข้าชมได้รับความรู้	ความเข้าใจ	และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ	ฝึกให้เป็น
คนช่างสงัเกต	มกีารคดิการตดัสนิใจอย่างมเีหตผุล	ซึง่เป็นกจิกรรม
ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าชมทั่วไป	ได้แก	่
นกัเรยีน	นกัศกึษา	หรอืประชาชนผูส้นใจทัว่ไป	และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างเพือ่น	พีน้่อง	และครอบครวัอีกทางหนึง่
ด้วย

	 ในปีงบประมาณ	2558	อพวช.	จัดกิจกรรมท่องโลก
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์	(Science	Walk	Rally)	ส�าหรบักลุม่ผูเ้ข้า
ชมทัว่ไป	(Walk	In)	ทกุวนัอาทติย์หรอืในช่วงวนัหยดุและเทศกาล	
และจัดกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ภายนอก	(Group	จอง)	รวมทั้งสิ้น	276	รอบ	และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น	32,904	คน	

2. กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
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	 กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ยังเป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	ในรูปแบบของการทดลองให้เห็นผลด้วยตนเอง	
โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
ท�าให้กล้าแสดงออก	เกิดความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้	
เข้าใจในสิ่งต่าง	ๆ	จากการทดลอง	และสามารถอธิบายผลการ
ทดลองไว้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	เพื่อน�าไปสู่สังคมการเรียนรู้	
และสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป

	 ในปีงบประมาณ	2558	อพวช.	ได้จัดกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก	ประกอบด้วย	
เรื่อง	ช็อกโกแลตฮาเฮ	ดีเอ็นเอ	กล้วยๆ	เคมีหรรษา	โลกใบจิ๋ว	
ความเร็วแสง	พลังแม่เหล็ก	สนุกกับมวล	ไอศกรีมแสนอร่อย	มี
อะไรอยู่ในน�้า	อร่อยกับเชฟตัวจิ๋ว	ตะลุยโลกพฤกษา	และในปีนี้
ได้พัฒนากิจกรรมขึ้นใหม่จ�านวน	4	หลักสูตร	ได้แก่	เรื่อง	ค้นฟ้า
คว้ารุ้ง	นักสืบธรรมชาติตัวน้อย	ทองแดงส่องแสงร�าไร	และแรง
กฎดัน	ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทั้งหมด	1,929	รอบ	
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทั้งสิ้น	61,456	คน

3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
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	 อพวช.	มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนดังนั้น	ในทุกช่วงปิด
ภาคเรียน	ได้จัดกิจกรรมค่ายส�าหรับนักเรียนทั้งระดับชั้นประถม
และมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยี	และความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยในปี	2558	ได้
พัฒนากิจกรรมเสริมศึกษา	 ในรูปแบบของค่ายวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่จ�านวน	2	ค่าย	ดังนี้

	 กจิกรรมค่ายนีเ้ยาวชนได้เรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบั	สิง่มชีวีติ
ในยคุดกึด�าบรรพ์	เรยีนรูป้ระสบการณ์การเป็นนกับรรพชวีนิ	โดย
การถ่ายทอดประสบการณ์จรงิจากนกับรรพชวีนิชัน้แนวหน้าของ
ประเทศไทย	ค้นหาซากดึกด�าบรรพ์	 ย ้อนรอยไดโนเสาร์																				
สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการค้นพบร่องรอย																
สิ่งมีชีวิตจากอดีต	เพื่อเชื่อมโยงความรู้มาสู่ยุคปัจจุบัน	เห็นความ
สัมพันธ์	และความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น													
สิ่งส�าคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต	พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรยีนรู้	การค้นหาข้อมลูด้านธรรมชาตวิทิยา	และส่ง
เสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตการอยู ่ร่วมกันในสังคม	ได้จัด
กิจกรรมในระหว่างวันที่	1	–	3	เมษายน	2558	มีเยาวชนร่วม
กิจกรรม	จ�านวน	66	คน

	 เยาวชนได้เรยีนรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบัการพฒันาหุน่ยนต์เบือ้ง
ต้นผ่านกิจกรรมที่ให้เยาวชนร่วมกันระดมสมองในการออกแบบ	
ประดษิฐ์	และพฒันาหุ่นยนต์ของตนเอง	พร้อมพบผูเ้ชีย่วชาญใน
วงการพฒันาหุน่ยนต์ของประเทศไทย	ทีม่าถ่ายทอดประสบการณ์	
และแสดงผลงาน	เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนต่อไป	กจิกรรม
นีเ้ปิดรบัสมคัรเยาวชนทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้	ป.6	–	ม.3	ได้จดั
กจิกรรมในระหว่าง	วนัที	่20	–	22	ตลุาคม	2557	มเียาวชนร่วม
กจิกรรม	31	คน

	 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ	1	วัน	เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรยีน	ผ่านการเรยีน
รู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์	กล้าแสดงออก	กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการ
พฒันาการเรยีนรูค้วามเข้าใจในสิง่ต่าง	และสามารถอธบิายสิง่ต่าง	ๆ	
ทีเ่รยีนรูไ้ด้ด้วยหลกัการทางวทิยาศาสตร์	เพือ่น�าไปสู่การพฒันาสงัคม
แห่งการเรียนรู้และสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป	ในปี	2558	การจัด
กจิกรรมค่ายจ�านวน	17	ครัง้	มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรมรวม	548	คน	
ในหวัเรือ่งประกอบด้วยเรือ่ง	ตามรอยดวงดาว	นกัไอทตีวัน้อย	คบ
เดก็สร้างรุง้	Finding	fossils	หุน่ยนต์อัจฉรยิะ	ตะลยุโลกยคุไฟฟ้า	
มหศัจรรย์แห่งไอท	ีMiracle	of	Light	Body	system	Sound	and	
vibration	Electromacnatic	Zoo	advanture	เป็นต้น

4. ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

4.1 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกล้านปี” 

4.2 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Smart Robot” 

4.3 ค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์ 1 วนั กบั อพวช. (One day camp) 
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	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้และเสริม
สร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	จนถึง	10	ปี	ในด้านร่างกาย	
อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	สร้างประสบการณ์ตรงจากการ

เรียนรู้	ให้เด็กได้วิเคราะห์	แสดงออก	มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ทดลองและค้นหาค�าตอบ	ในบรรยากาศการเรยีนรูคู้ค่วามบนัเทงิ
ที่มีกระบวนการอันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก	

	 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสริมสร้าง
พัฒนาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดเล็กฝึกการท�างานประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

	 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	พัฒนาทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมือ	เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด	ความรู้	
และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจุดศูนย์กลางมวล

	 อธิบายการเกิดของรุ้ง	สีที่อยู่ในรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร									
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

	 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของ
อากาศและแรงดัน	ของอากาศ	

	 ฝึกกล้ามเน้ือมัดเล็ก	เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ของการเกิดพลังงานลมจากกังหัน

	 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	เสริมสร้าง
กระบวนการทางความคิด	ความรู	้และความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่ง
จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ

5. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5.1 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science For Kids) 

• กิจกรรม Animal Finger Puppets

• กิจกรรมกายกรรมนกน้อย

• กิจกรรมรุ้ง 7 สี

• กิจกรรมไปป์เป่าลม

• กิจกรรมกังหันท้าลม

• กิจกรรมตุ๊กตากลิ้งม้วน



รายงานประจำาปี 2558 73

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

					เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้เข้าชม	ได้สร้าง
ประสบการตรงจาการเรยีนรู้แปลกใหม่	นอกเหนอืจากนทิรรศการ

และสามารถมีส่วนร่วมในการทดลอง	ปฏิบัติจริง	ประกอบการ
อธิบายให้ความรู้

	 เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต

	 เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ	เรื่องแรงดันอากาศ

	 เพื่อสร้างความเข้าใจและท�าความรู ้จักกับดีเอ็นเอ															
ว่าดีเอ็นเอคืออะไร	ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง			มีความส�าคัญกับ
ตัวเราและสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ อย่างไร	โดยผ่านการสร้างเป็นโมเดล
กระดาษดเีอน็เอ	ซึง่เป็นแบบจ�าลอง	เพือ่ดโูครงสร้างทีเ่ป็นเกลยีว
คู่ของดีเอ็นเอ	อย่างง่าย	ๆ

	 เรียนรู ้ เกี่ยวกับหลักการเกิดภาพจากกระจกเงา										
ฝึกทักษะในการใช้มือให้สัมพันธ์กับการสั่งงานของระบบ
ประสาท	ฝึกการพัฒนาทางด้านความคิด	และสติปัญญา

	 เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น	และ
การเกิดภาพลวงตาต่าง	ๆ

	 เรียนรู ้	และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท�างานที่แสน
มหัศจรรย์ของดวงตา	ผ่านแสงสีที่ซ่อนไว้ภายใต้แผ่นหมุน																							
สีขาว-ด�า

5.2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Demonstration)

• กิจกรรมกระดาษสลับลาย

• กิจกรรม Mini Copter

• กิจกรรมแบบจ�าลอง DNA

• กิจกรรมเขาวงกตพิศวง

• กิจกรรมสนุกกับ Illusion

• กิจกรรมเบนแฮมดิสก์ CD
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	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้และเสริม
สร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	จนถึง	10	ปี	ในด้านร่างกาย	
อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา	สร้างประสบการณ์ตรงจากการ

เรียนรู้	ให้เด็กได้วิเคราะห์	แสดงออก	มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ทดลองและค้นหาค�าตอบ	ในบรรยากาศการเรยีนรูคู้ค่วามบนัเทงิ
ที่มีกระบวนการอันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก	

	 เรียนรู้และสนุกไปกับกระบวนการแก้ปัญหา	โดยผ่าน
ของเล่นพื้นบ้าน	“พญาลืมแลง”

	 เรียนรู ้การท�าการ์ดจากกระดาษสา	ฝึกทักษะการ
ออกแบบประดษิฐ์การ์ดกระดาษสา	ทีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ของ
ไทย

	 เรยีนและสนกุกบัภมูปัิญญาไทยในการน�าพชืบางชนดิ
มาท�าเป็นสเปรย์หอมไล่ยุง่		ซึง่คณุสมบตั	ิของพชืเหล่านีท้ีม่กีลิน่
เฉพาะตัวที่ยุ่งไม่ชอบ	พร้อมทั้งได้เรียนรู้อุปการณ์	ขั้นตอน	และ
ทดลองท�าสเปรย์หอมไล่ยุ่งด้วยตัวของท่านเอง

	 เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในการท�าเทียนหอม	ถึงขั้นตอน	
วิธีการท�า	และยังสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร	ผ่านการท�าเทียนหอม

5.3 กิจกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

• กิจกรรมพญาลืมแลง

• กิจกรรม pop up กระดาษสา

• กิจกรรมสเปรย์หอมไล่ยุง

• กิจกรรมเทียนหอมแฟนซี

	 เรยีนรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองของเหลว	และ
เข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น

• กิจกรรมฟองเต้นระบ�า
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	 ขัน้ตอน	และวธิกีารท�าว่าวไทย	ทีเ่ป็นภมูปัิญญาของคน
ไทยสมยัอดตี	พร้อมกบัหลกัการวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถท�าให้ว่าว
ลอยอยู่ในอากาศได้

	 เรยีนรูแ้ละสนกุไปกบักระบวนการแก้ปัญหา	โดยผ่าน
ของเล่นพื้นบ้าน	“พญาลืมงาย”

• กิจกรรมว่าวนกฮูก • กิจกรรมพญาลืมงาย

	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาและเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็นมาของ	ของเล่นภมิูปัญญาไทย		ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเรยีน
รู้ขั้นตอนการท�าคอปเตอร์ไม้ไผ่	และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในของ
เล่นชิ้นนี้

	 เรยีนรูเ้กีย่วกบัภมูปัิญญาไทยในเรือ่งของการสาน	และ
เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ	ที่น่ามหัศจรรย์ที่ถูกใช้ใน
งานหัตถกรรมของไทย					

	 สนุก	และลงมือท�าด้วยตนเอง	กับกิจกรรม	ของเล่น
ภมูปัิญญาไทย	“หนอนดนิ”	พร้อมเรยีนรูเ้รือ่งพลงังานทีเ่กดิจาก
หนงัยางบดิเป็นเกลยีวท�าให้หนอนวิง่ไปข้างหน้า	ซึง่เป็นหลกัการ
เดียวกับสปริง

• กิจกรรมคอปเตอร์ไม้ไผ่

• กิจกรรมสืบสานงานสาน

• กิจกรรมหนอนดิน
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	 เรียนรู้เรื่องวัสดุศาสตร์สร้างกระบวนการทางความคิด
สร ้างสรรค์	 เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน	 และเรียนรู ้
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

	 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ระหว่างแม่ลูกผ่านกิจกรรม	สกรีนถุงผ้าวันแม่พร้อมกับเรียนรู	้												
ในเรือ่งของส	ีขั้นตอนการท�าสกรีนถุงผ้า”

	 เรยีนรูเ้รือ่งราวของวนั	เวลา	การสงัเกตข้างขึน้	-	ข้างแรม		
และฝึกทักษะการใช้งานปฏิทินจันทรคติ	

	 เรียนรู้เรื่องวัสดุศาสตร์	และหลักการพิมพ์	 โดยวิธี
สกรีน

	 เรียนรู้เรื่องราวของดวงดาว	กลุ่มดาวต่างๆ	สังเกต
ทิศทาง	ฝึกทักษะการใช้งานแผนที่ดาว	เพื่อการสังเกตท้องฟ้า
จริง	

• กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

• กิจกรรมสกรีนถุงผ้าวันแม่

• กิจกรรม ปฏิทินจันทรคติไทย 100 ปี

• กิจกรรมสกรีนเสื้อม่อฮ่อม

• กิจกรรมแผนที่ดาว

• กิจกรรมกระทงใบตอง • กิจกรรมเข็มกลัดวันพ่อ

5.4 กิจกรรมวันพิเศษ

	 เป็นการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณลีอยกระทงทีส่บืต่อ
กันมาให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป	และนอกจากนั้นเราก็ควร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป	ด้วยการรณรงค์ประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ง่าย	
เพื่อรักษาแม่น�้าล�าคลอง	ให้อยู่กับสังคมไทยต่อไป

	 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ระหว่างพ่อลกูผ่านกจิกรรมเขม็กลดัวนัพ่อ	สนกุกบัการออกแบบ
เข็มกลัดด้วยตัวเองส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์
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	 เป็นการเรียนรู้ลักษณะรอยตีนสัตว์ผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์จากดินและน�ามาตกแต่งเป็นพวกกุญแจ	สามารถใช้
จ�าแนกชนิดของสัตว์และยังอ่านพฤติกรรมของสัตว์ได้อีกด้วย

	 เป็นปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของดอกไม้และ
เรยีนรูล้กัษณะของละอองเรณ	ู(pollen	grain)	ซึง่จะมขีนาดเลก็
มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยว
กับส่วนประกอบของดอกไม้	ลงมือปฏิบัติส่องกล้องจุลทรรศน์
เพื่อดูลักษณะรูปร่างของละอองเรณู

	 เป็นการเรียนรู้เรืองความสมดุลโดยผ่านการประดิษฐ์
แบบจ�าลองการบินของนกและแต่งแต้มสีสันให้สวยงาม													
พร้อมทั้งทดลองหาจุดสมดุลของนก	เพื่อให้นกทรงตัวอยู่ได้

	 เป็นการเรียนรู้คุณสมบัติธรรมชาติของดินเหนียวที่
สามารถเปลีย่นรปูร่างได้	โดนผ่านกระบวนการ	กด	บบี	ป้ัน	คลงึ	
ให้เป็นรูปทรงต่าง	ๆ 	ในธรรมชาติ	พืชและสัตว์พร้อมทั้งเป็นการ
สร้างงาน	3	มิติด้วย

6. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

6.1 กิจกรรมแกะรอยตีนสัตว์

6.3 กจิกรรมสิง่เลก็ๆ ทีเ่รยีกว่าละอองเรณู

6.2 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการทรงตัว

6.4 กิจกรรมปั้นดิน
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	 กจิกรรมเรยีนรูน้วตักรรมการสร้างสือ่สมยัใหม่โดยการ
ระบายสสีิง่มชีวีติในธรรมชาต	ิร่วมกบัการใช้เทคโนโลยที�าให้เกดิ
ภาพ	สามมติทิีเ่รยีกว่า	การสร้างสือ่ความจรงิเสมอืน	(Augmented	
Reality	:	AR)

	 เป็นการเรยีนรูโ้ครงสร้างของรงัผึง้	
ท�าไมผึง้ท�ารงัเป็นหกเหลีย่ม	เมือ่น�าช่องหก
เหลีย่มมาเรยีงต่อกนัสามารถเรยีงต่อกนัได้
สนิทไม ่ เกิดช ่องว ่างระหว ่างเซลล ์ใช ้
ประโยชน์พืน้ทีไ่ด้สงูสดุและมคีวามแขง็แรง
อกีทัง้ยงัช่วยให้ผึง้ท�างานน้อยลง	เนือ่งจาก
ไม่ต้องสร้างผนงัด้านทีต้่องใช้ร่วมกัน

	 เป็นการเรียนรู ้กระบวนการ
เทคนิคการขยายพันธุ ์พืชที่ท�าให้ได้พืช
จ�านวนมากและรวดเรว็	โดยการน�าเอาชิน้
ส่วนของพืชมาเลี้ยงในอาหารในสภาพ
ปลอดเชื้อจุลินทรีย์	ควบคุมอุณหภูมิ	แสง
และความชื้น	และได้พืชที่มีคุณภาพที่ดี
ร่วมกัน

	 เป็นการประดษิฐ์ของทีร่ะลกึรปูแม่เหลก็ไดโนเสาร์	โดย
ผูร่้วมกจิกรรมสามารถแต่งแต้มสสีนัของรปูไดโนเสาร์ด้วยตนเอง
ตามจินตนาการ	พร้อมทั้งเรียนรู ้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่พบใน
ประเทศไทย

	 เป ็นการประดิษฐ ์ของเล ่น
วิทยาศาสตร์สื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต	การเรืองแสง
ของสิง่มชีวีติในธรรมชาตเิกดิขึน้เพือ่การ
ปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ใน	สถานที่
เหมาะสมและสบืทอดกนัทางพนัธกุรรม
ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นในธรรมชาติ

6.5 กิจกรรมระบายสีมีชีวิต

6.7 กจิกรรมผึง้น้อยสมองกล 6.9 กิจกรรม Planting in the bottle

6.6 กิจกรรมไดโนเสาร์ทะลุมิติ

6.8 กิจกรรม Miracle of light 
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	 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้
เข้าชมที่สนใจเป็นจ�านวนมาก	โดยแบ่งออกเป็น	กิจกรรมเสริม
นิทรรศการถาวร	จ�านวน	14	กิจกรรม	กิจกรรมเสริมนิทรรศการ
ชัว่คราว	จ�านวน	5	กจิกรรม	กจิกรรมค่ายวัฒนธรรมวทิยาศาสตร์	

One	day	camp	จ�านวน	5	ครั้ง	และกิจกรรมเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	จ�านวน	3	
กิจกรรม

7.1.1 กิจกรรมพัดหลากอารมณ์

	 ให้ผูเ้ข้าชมได้เกดิความเข้าใจในการใช้ภาษากายในการ
สื่อสารเพื่อสามารถสื่อความรู้สึกและการแสดงอารมณ์พื้นฐาน
ของมนษุย์ได้	ด้วยการประดษิฐ์พดัทีส่ามารถสือ่อารมณ์ต่าง	ๆ 	ได้

7.1.2 กิจกรรม QR CODE

	 ให้ผูเ้ข้าชมเกดิความเข้าใจเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่รยีกว่า	
QR	CODE	ซึง่เป็นรหสัแท่ง	2	มติปิระเภทหนึง่ทีน่ยิมใช้ในปัจจบุนั	
นอกจากนีผู้เ้ข้าชมยงัสามารถรูจ้กัการใช้งานและสามารถน�าไปใช้
ในชีวิตประจ�าวันได้	
7.1.3 กิจกรรมวงจรกระดาษ 

	 ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กลไกวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	โดย
ทดลองใช้ลวดหนีบกระดาษเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าในกระดาษ	เพื่อ
ให้หลอดไฟ	LED	สว่าง
7.1.4 กิจกรรมเปลี่ยนเลขให้เป็นรูป

 ให้ผูเ้ข้าชมได้เรยีนรูก้ารคดิค�านวณคณติศาสตร์ผ่านสือ่
อย่างง่าย	เพือ่ให้เกดิกระบวนการคดิแบบเป็นระบบ	มเีหตผุล	โดย
การค�านวณโจทย์ทีก่�าหนดให้แล้วแปลงออกมาเป็นรปูแสนน่ารกั
7.1.5 กิจกรรมเส้นสายลายหมึก   

	 ให้ผูเ้ข้าชมได้เข้าใจเกีย่วกบัววิฒันาการของการใช้อกัษร
ภาพในการสื่อสารจนกลายมาเป็นตัวอักษรในภาษาจีน	ซึ่งผู้เข้า
ชมจะได้เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน
7.1.6 กิจกรรม AR น่ารู้

	 ให้ผูเ้ข้าชมจะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย	ีAugmented	
Reality	(AR)	ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีผ่สานเอาโลกแห่งความเป็นจรงิ	
(Real)	เข้ากับโลกเสมือน	(Virtual)	โดยผ่านทางอุปกรณ์	Web-
cam,	กล้องมือถือ,	Computer	รวมกับการใช้	software	ต่าง	ๆ	
ซึ่งจะท�าให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ	3	มิติ	
7.1.7 กิจกรรมนาฬิกาบอกเวลา

	 เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
กับจุดเริ่มต้นของการนับและการค�านวณในระบบตัวเลขของบา
บิโลน	โดยผู้เข้าชมจะสนุกกับการประดิษฐ์นาฬิกาที่ใช้ตัวเลขบา
บิโลนด้วยตนเอง
7.1.8 กิจกรรมถอดรหัสฟาโรห์

 ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและเข้าใจถึงการใช้สัญลักษณ์ภาพ
แทนตวัอกัษรในยคุแรกก่อนทีจ่ะมาเป็นตวัเขยีนในปัจจบุนันี	้	และ

เข้าใจภาษาฮีโรกลิฟิกของชาวอียิปต์โบราณ		โดยการเทียบเคียง
ตัวอักษรภาษาอังกฤษในปัจจุบันกับฮีโรกลิฟฟิกผ่านกิจกรรม
ประดิษฐ์
7.1.9 กิจกรรม HOT PORT

	 ให ้ผู ้ เข ้ าชมได ้ เรียนรู ้ ถึ งการใช ้ งานของพอร ์ต
คอมพวิเตอร์แต่ละชนดิ	ซึง่ผูเ้ข้าชมจะได้ทดลองเชือ่มต่อพอร์ตกบั
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดต่าง	ๆ
7.1.10 กิจกรรมไอทีร�าลึก  

 ให้ผู ้ เข ้าชมได้ถ ่ายภาพ	ร่วมกับวัตถุตัวอย่างของ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่มีความส�าคัญ	และเรื่องราวที่
หลากหลาย	นอกจากภาพถ่ายทีส่วยงามแล้ว	เรือ่งราวในภาพถ่าย
นั้นยังท�าให้ผู้เข้าชมได้เกิดความรู้และความเข้าใจในวัตถุตัวอย่าง
นั้นมากขึ้น	
7.1.11 กิจกรรมเย็บปักถักรหัส

 ให้ผูเ้ข้าชมได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัรหสัมอร์ส		รหสัท่ีมวีธิกีาร
แทนการเขยีนตวัอกัษร	ด้วยสญัลกัษณ์จดุและขดี	โดยให้ผูเ้ข้าชม
ปักลงบนผ้าเช็ดหน้าด้วยตนเอง
7.1.12 กิจกรรมดูทีวี ด้วยจานนิปโกว์

 ให ้ผู ้ เข ้าชมได ้เรียนรู ้ เกี่ยวกับอุปกรณ์สร ้างภาพ
เคล่ือนไหวให้ปรากฏบนจอรับและแพร่ภาพทางโทรทัศน์ที่เรียก
ว่า	“จานนิปโกว์”
7.1.13 กิจกรรมนักเต้นเท้าไฟ

	 ให้ผู้ชมได้ทดลองท�าของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง	
เพื่อเรียนรู้หลักการท�างานของ	Homopolar	Motor
7.1.14 กิจกรรม MINI Science Show

	 โดยได้พฒันากจิกรรม	MINI	Science	Show	ขึน้จ�านวน	
2	เรื่องได้แก่	
	 1.	 เรื่อง	“รหัสธงโบกโบย”	กิจกรรมการแสดงทาง
วทิยาศาสตร์ทีอ่ธบิายเกีย่วกบัการใช้สญัลกัษณ์ในการสือ่สาร	รวม
ทั้งการส่งสัญญาณระยะไกลด้วยการใช้ธง	
	 2.	เรื่อง“สัญญาณสั้น-ยาว	จุดเปลี่ยนการสื่อสารเชื่อม
โลก”	กจิกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ทีอ่ธบิายการเกดิขึน้ของ
รหสัมอร์ส	สญัญาณสัน้-ยาว	ซึง่เป็นรหสัมาตรฐานสากลทีใ่ช้แทน
การเขียนตัวอักษร	ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับการสื่อสารระยะ
ไกลในอดีต

7. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.1 กิจกรรมเสริมนิทรรศการถาวร
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7.2 กิจกรรมเสริมนิทรรศการชั่วคราว

7.2.1 กิจกรรมสกรีนกระเป๋า (สัตว์ยุคน�้าแข็ง)  
	 เป็นกิจกรรมสกรีนกระเป๋าผ้าซึ่งเป็นรูปสัตว์ต่าง	ๆ	ใน
ยุคน�า้แข็ง	
7.2.2 กิจกรรมเงินตรานานาชาติ

 เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการแลก
เปลี่ยนเงินตราและท่ีมาของสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนสกุลเงินต่าง	ๆ		
ของประเทศสมาชิกอาเซียน		และสกุลเงินที่พบได้บ่อย	รวมทั้ง
สาเหตุที่ท�าให้ค่าของสกุลเงินต่าง	ๆ	แตกต่างกัน	เพื่อให้ผู้เข้าชม
สามารถเปรียบเทียบ		และสามารถเทียบเคียงการแปลงค่าเงิน
สกุลต่าง	ๆ	ได้ในระดับเริ่มต้น	
7.2.3 กิจกรรม Symbol city

	 เป็นกิจกรรมที่ผู ้เข้าชมจะได้เรียนรู ้เกี่ยวกับการใช้
สัญลักษณ์ของสถานท่ีต่าง	ๆ	ที่มีบทบาทในชีวิตประจ�าวันบน
แผนที	่เพือ่สือ่ความหมายให้คนในสงัคมเข้าใจร่วมกนัในแนวทาง
เดียวกัน	
7.3.4 กิจกรรม My Symbol

	 เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู ้เข้าชม	 เข้าใจความหมายของ
สญัลกัษณ์และสามารถออกแบบและสร้างสญัลกัษณ์ประจ�าตวัได้
ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว
7.3.5 กิจกรรม สื่อความตามกาย

	 เล่นกิจกรรมสื่อสารด้วยการใช้ท่าทางและเรียนรู้รูป
แบบของด้วยภาษากายสากล
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7.3 กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

7.4 กจิกรรมเสรมิความรูด้้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่จดัแสดงตามวาระงานต่างๆ

กิจกรรม One day camp 
	 •	ตอน	“นักไอทีตัวน้อย”	เป็นกิจกรรมที่สนุกไปกับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร	ทดลองและท�าความเข้าใจถึงการเข้าและ
ถอดรหัส	ซึ่งเป็นหัวใจของเทคโนโลยีสารสนเทศ	เรียนรู้โลกเครือ
ข่ายไร้พรมแดน	และสร้างสรรค์	ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง	ๆ	ด้วยตนเอง	ด�าเนินกิจกรรมในวันที่	
26	มีนาคม	2558
	 •	ตอน	“หุ่นยนต์อัจฉริยะ”		เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
และสัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ทางด้าน	IT	พร้อมกับใช้จินตนาการ
สร้างสรรค์ประดิษฐ์	 เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ	ได้ทดลอง
ประกอบหุน่ยนต์ด้วยตนเอง	เรยีนรูส่้วนประกอบของหุน่ยนต์และ

แผงวงจรรีเรย์ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา	
ด�าเนินกิจกรรมในวันที่	29	เมษายน	2558
	 •	ตอน	“ตะลยุโลกไฟฟ้า”		เป็นกจิกรรมทีไ่ด้เรยีนรูเ้กีย่ว
กบัการเกดิขึน้ของกระแสไฟฟ้าและได้ทดลองประดษิฐ์ของเล่นที่
เกดิจากวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย	รวมถงึการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบั
อปุกรณ์ทีไ่ด้พฒันาขึน้จากการค้นพบกระแสไฟฟ้าเพือ่การตดิต่อ
สื่อสารระยะไกล	ด�าเนินกิจกรรมในวันที่	5	พฤษภาคม	2558
	 •	ตอน	“แสงแห่งไอท”ี	เป็นกจิกรรมทีไ่ด้เรยีนรูเ้กีย่วกบั
เรื่องแสงและการเกิดขึ้นของแสงสีต่าง	ๆ	ที่มีบทบาทต่อชีวิต
มนุษย์	รวมทั้งการได้ประดิษฐ์ของเล่นเพื่อเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบสี	RGB	และ	CMYK	ว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร	ด�าเนินกิจกรรมวันที่	12	พฤษภาคม	2558

7.4.1 กจิกรรมทีจ่ดัแสดงในงานวนัเดก็แห่งชาตแิละงานถนน
สายวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558

	 •	กจิกรรมรยีสู	หมนุติว้	เป็นกจิกรรมท่ีผูเ้ข้าชมสามารถ
น�าวสัดทุีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ได้มาประดษิฐ์เป็นของเล่นแสนสนกุ	ซึง่
กจิกรรมดงักล่าวสามารถเป็นแนวทางทีช่่วยลดขยะอเิลก็ทรอนกิส์
ได้อีกด้วย
	 •	กิจกรรมแปะปะภาพสวย	เป็นกิจกรรมที่ท�าให้ผู้เข้า
ชมได้รู้จักกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	เช่น	คอมพิวเตอร์		
โทรศัพท์โบราณ	เครื่องเล่นแผ่นโบราณแบบปากแตร	เป็นต้น												
รวมทัง้มาสคอตของพพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศทีแ่สนน่ารกั
	 •	กจิกรรมภาพพิมพ์จากโฟม	เป็นกจิกรรมทีท่�าให้ผูเ้ข้า
ชมได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของการพมิพ์	และ	สามารถน�าวสัดุ
ใกล้ตวัมาประยกุต์ใช้ส�าหรบัการพมิพ์ภาพอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
	 •	กจิกรรมหมุนวนหาจนเจอ		เป็นกจิกรรมทีท่�าให้ผูเ้ข้า
ชมได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธ์ของตวัเลขและเหน็ความส�าคญั
ของคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ซึ่ง
ช่วยให้เราสามารถรูจ้กัการวเิคราะห์	และรูจ้กัการหาความสมัพนัธ์
ของสิ่งต่าง	ๆ	ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
	 •	กิจกรรมพัดสวยด้วยแสงสี	เป็นกิจกรรมที่ผู้ชมเข้าได้
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของระบบสี	RGB	และ	
CMYK	

	 •	กิจกรรม	Transformer	Card	เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ผูเ้ข้าชมเข้าใจววิฒันาการของการสือ่สารผ่านการระบายสด้ีวย	
Transformer	Card
7.4.2 กจิกรรมทีจ่ดัแสดงในงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558

	 •	กจิกรรมหุน่ยนต์พ่อบ้าน	เป็นกจิกรรส่งเสรมิการเรยีน
รู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหุ่นยนต์และการขับเคลื่อนโดยใช้
มอเตอร์
	 •	กิจกรรม	Lab	แสงแห่ง	IT	เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีของแม่สีของแสง	และแม่สีของสีผ่าน
กิจกรรมการตอบค�าถาม	
	 •	กิจกรรมรอยสักดิจิตอล		เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการคดิค�านวณเลขฐานสอง	โดยใช้ตวัเลขท่ีมคีวาม
เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรม	ด้วยการแต่งแต้มสีลงบนร่างกาย
	 •	กิจกรรมแสงสีแห่งจอภาพ	เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับสี	RGB	โดยส่วนใหญ่ระบบสีนี้จะอยู ่ใน
อปุกรณ์ทีต้่องใช้แสงในการแสดงผลเป็นภาพ	เช่น	ในจอโทรทศัน์
และจอคอมพิวเตอร์
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7.4.3 กิจกรรมเน่ืองในวันส�าคัญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 •	กิจกรรมสูงวัยไฮเทค	กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุที่
สร้างการเรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	เพือ่ให้ก้าวทนัโลกรวมทัง้
ได้รู้จัก	แอพพลิเคชั่นท่ีจ�าเป็นและพบได้บ่อยในแต่ละด้าน	เช่น	
ด้านการศึกษา	ด้านสุขภาพ	ด้านการท่องเที่ยว		
	 •	กิจกรรม	Math	in	Design	กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้
ทดลองและจินตนาการสร้างสรรค์รูปภาพจากชุดไม้บรรทัด
ออกแบบ	“Design	Ruler”	เพื่อวาดลวดลายตามแบบที่ก�าหนด
ให้
	 •	กิจกรรมพวงกุญแจ	D.I.Y.	สไตล์ไอที	กิจกรรมที่ให้ผู้
เข้าชมได้ทดลองท�าพวงกุญแจรูปอุปกรณ์สารสนเทศและสัตว์ใน
ยุคน�้าแข็ง	จากกล่องพลาสติกเหลือใช้	โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย
	 •	กิจกรรม	ไอท	ีไอดอล	กิจกรรมที่ผู้เข้าชมได้ทราบถึง
ข้อมูลของบุคคลส�าคัญทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ส�าคญัในชวีิตประจ�าวนัของคนในยคุปจัจบุัน	โดยแตล่ะบคุคลกม็ี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน
	 •	กิจกรรมแชร์สนั่น..วันโทรคมนาคม	 เนื่องในวัน
โทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลกกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้
เข้าใจถงึบทบาทและความส�าคัญของเทคโนโลยีการตดิต่อสือ่สาร	
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญที่ช่วยผลักดัน	ให้กิจกรรมส่วนบุคคล	

และสังคมพัฒนาไปได้รวดเร็ว	รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีแขนงอื่นๆ	และนอกจากจากนั้นน้อง	ๆ 	จะได้ร่วมสนุก
กับกิจกรรม	รับของท่ีระลึกจากการถ่ายรูปกับ	นิทรรศการ	“วัน
โทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก”	อีกด้วย	
	 •	กิจกรรมตอบค�าถามน่ารู้	เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก	
กจิกรรมทีใ่ห้ผูเ้ข้าชมได้เข้าใจ	เกีย่วกบัปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	โดย
เฉพาะปัญหาทีเ่กดิจากการกระท�าของมนุษย์ในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่	ที่ช ่วยอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	ท�าให้เกิดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มจ�านวนมากในปัจจุบัน
	 •	กิจกรรมประกวดคัดลายมือและกิจกรรมเขียนไทย	
ด้วยลายมือไทย	เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	เพื่อเป็นการฝึก
เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย	และเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัย
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
	 •	กิจกรรมคุยกันผ่านแอพ	เนื่องในวันการสื่อสารแห่ง
ชาติ	เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงความส�าคัญและความ
เป็นมาของการสื่อสารในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน		และ
แนวโน้มการส่ือสารที่จะมีในอนาคตที่ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมยุค
ดิจิทัล	โดยการจับคู่แอพลิเคช่ันที่ช่วยในด้านการสื่อสารหลาก
หลายรูปแบบให้ตรงกันกับการใช้งานของแต่ละแอพลิเคชั่นผ่าน
แท็บเล็ต
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8.1 กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์

8.2 กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมในจัตุรัสจามจุรี 

 การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการน�าหลักการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	และวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่รอบตัวมาประยุกต์
เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย	โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ประกอบ
การทดลองทีส่นกุสนาน	ตืน่เต้น	ชวนตดิตาม	ทกุคนสามารถมส่ีวน
ร่วมกบัการแสดงและเรยีนรูไ้ด้โดยง่าย	เพราะวทิยาศาสตร์นัน้เป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและพบได้ในชีวิตประจ�าวัน	มี	3	ชุด	การ
แสดงที่จัดแสดงในปีงบประมาณ	2558	คือ
• วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Show)

 เป็นการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีอ่ยูร่อบตวัเรา	สิง่ทีเ่ราเหน็
อาจจะท�าอะไรได้มากกว่าที่เราคิด	

 • ไมโครเวฟโชว์ (Microwave Show)
	 เป็นการเรียนรู ้ทั้งประโยชน์และโทษ	ของเตาอบ
ไมโครเวฟ	ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวส�าหรับทุกครัวเรือน		สิ่งที่ใกล้ตัวและ
ใช้กันเกือบทุกวัน	
• หรรษาอากาศโชว์ (Air Show)
	 เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ	“อากาศ”	ซึ่งเป็นสถานะ
หนึง่ของสสาร	โดยเป็นการเชือ่มโยงการทดลองและกฎต่าง	ๆ 	ทาง
วิทยาศาสตร ์ที่ เกี่ยวกับอากาศ	 เช ่น	 กฎของแบนูรี , 	 การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดัน,	การใช้ประโยชน์จาก
สญุญากาศ	ให้เข้าใจง่ายและประยกุต์กบัชวีติประจ�าวนัของเราได้

• สบู่หรรษา 

 ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ทราบถึงประวัติ	โครงสร้าง
ทางเคมขีองสบู	่คณุสมบัตขิองสบูแ่ต่ละชนดิ	ส่วนผสมทีส่�าคญัใน
สบู่	และได้ร่วมสนุกผลิตสบู่ในรูปแบบของตัวเองอีกด้วย
• ไอศกรีมแสนอร่อย 
	 การทดลองนี้มีการสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อย่างง่าย	ตลอดจนประวัติของไอศกรีมผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้
สร้างความคดิอย่างเป็นระบบและได้ลงมอืท�าไอศกรมีด้วยตนเอง	
เป ็นการเพิ่มทักษะการใช ้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต ่าง	ๆ	ทาง
วิทยาศาสตร์
• ช็อกโกแลตฮาเฮ 
	 การทดลองนี้ผู ้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วน
ประกอบของช็อกโกแลต	ที่มีผงโกโก้เป็นส่วนประกอบส�าคัญ	ซึ่ง
มวีทิยาศาสตร์ซ่อนอยูม่ากมายในนัน้	นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมได้ลงมอื
ท�าช็อกโกแลตด้วยตนเอง	เป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ขนมปังยีสต์พองโต 
	 การทดลองนีผู้เ้ข้าร่วมจะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัสิง่มชีวีติ
ขนาดเลก็ทีเ่รยีกว่า	“ยสีต์”	โดยจะได้เรยีนรูก้ระบวนการหมกัอนั
เนื่องมาจากยีสต์และกรรมวิธีที่ใช้ยีสต์ในการท�าขนมปัง	รวมถึง
ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ของขนมปัง	ผูเ้ข้าร่วมได้ลงมอืท�าขนมปังด้วย
ตนเองเป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ทาง
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ทองแดงส่องแสงร�าไร 
	 การทดลองนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า	ทั้งวงจร
ไฟฟ้าแบบขนาน	วงจรไฟฟ้าแบบอนกุรมคณุสมบตัขิองฉนวนและ
ตัวน�าไฟฟ้า	ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลอง	จะได้สนุกและทราบถึงวิธี
สกดัสารทองแดงเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่ายด้วยตนเอง	และสามารรถน�าความรูน้ี	้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ใน
ชวีติประจ�าวนัได้

• เทียนแฟนซี 
	 การทดลองนี้ผู ้ เข ้าร ่วมจะได ้รับความรู ้ เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการของเทียน	การเผาไหม้	การเกิดเขม่าทราบถึงส่วน
ประกอบและความส�าคัญของเทียน	ได้สนุกไปกับการประดิษฐ์
เทยีนในรปูแบบของตวัเอง	และฝึกความคุน้ชินกบัอปุกรณ์ในห้อง
ปฏิบัติการด้วย
• หอคอยหลากสี กับ อัญมณีลึกลับ 
	 การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
หนาแน่นของของเหลว	การเรยีงล�าดบัชัน้ตามความหนาแน่น	การ
ท�าสารละลายอิ่มตัว	และการตกผลึกของสารละลายอิ่มตัว	ได้รับ
ความรู ้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานในการทดลอง	และได้
สารละลายอิ่มตัวกลับบ้าน	เพื่อน�าไปสังเกตผลต่อไปอีกด้วย
• โอ้โห..ภูเขา
	 การทดลองนี้น�าเสนอการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ	
และจ�าลองเพ่ือแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา	รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจถึงโครงสร้างภายในของเปลือกโลก	ซึ่งผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ร่วมกันท�าการทดลอง	และจ�าลองการระเบิดของ
ภูเขาไฟ
• สายลับนักสืบวิทย์ 
ผู้เข้าร่วมทดลองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุพยานทั้งทางกายภาพ
และชีวภาพผ่านกิจกรรมดังนี้	การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง	และ
เรียนรู้รูปแบบของลายนิ้วมือ	ฝึกจดจ�าใบหน้าหรือลักษณะเด่น
ของคนร้าย	ร่วมท�าหมึกล่องหนทางวิทยาศาสตร์กลับบ้าน
• Candy Pop
การทดลองนี	้น้อง	ๆ 	จะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัน�า้ตาล	เช่น	ประเภท
ของน�้าตาล	ข้อดี	ข้อเสียของการบริโภคน�้าตาล	ปริมาณน�้าตาลที่
มีอยู่ในเครื่องดื่มต่าง	ๆ 	ในชีวิตประจ�าวนั	รวมถึงได้ท�าลกูอมกลิ่น	
และรสต่าง	ๆ	รับประทานด้วยฝีมือตัวเองอีกด้วย	
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• ปั้นแป้งแฝงวิทย์
	 การทดลองนีผู้เ้ข้าร่วมจะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัองค์ประกอบ	
คุณสมบัติของแป้ง	การน�าไปใช้ประโยชน์	 	และประยุกต์ใช	้																
รวมทั้งยังสอดแทรกเรื่องการทดสอบคุณสมบัติของแป้งผลิตจาก
ธรรมชาติ	 เช่น	แป้งข้าวโพด,	แป้งมัน	 เปรียบเทียบกับแป้ง																					
ผลิตจากการสังเคราะห์		ในเรื่องคุณสมบัติ	การเปลี่ยนสีไอโอดีน												
การละลายในน�้า	และน�้ามัน	นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้													
การท�าดินปั้นจากแป้งข้าวโพดด้วยตนเอง	รวมทั้งยังได้ท�าพวง
กุญแจจากดินปั้น	เป็นรูปต่าง	ๆ	ตามจินตนาการ	และสามารถ													

น�าผลงานกลับบ้านได้	 เป็นการเรียนรู ้เพิ่มเติมทักษะการใช้																
เครือ่งมอืวดัตวง	และอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ในตวัเองด้วยเช่นกนั
• มัดย้อม…ซ่อนลาย
	 การทดลองนี้ผู ้ เข ้าร ่วมจะได ้รับความรู ้ เกี่ยวกับ
กระบวนการการย้อมผ้าอย่างง่ายด้วยสีสังเคราะห์และสธีรรมชาต	ิ
ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปรวมถึงประโยชน์ของสาร
ธรรมชาตชินดิต่าง	ๆ 	การออกแบบและการสร้างสรรค์ลวดลายของ
ผ้า	โดยใช้หลักการแกนสมมาตรทางคณติศาสตร์มาประยกุต์ใช้

	 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปลูกฝังนิสัย
รักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กผ่านการท�ากิจกรรม	ซึ่งประสบการณ์
และกระบวนการเรียนรู ้ทั้งหมดของเด็กล้วนมีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของเด็ก	เด็ก	ๆ	จะได้เรียนรู ้เกี่ยวกับส่ิงที่ตัวเองรู	้																	
ความรูใ้หม่ทีไ่ด้รบัและหนทางสูค่วามรูใ้หม่	ๆ 	มกีารส่งเสรมิความ

อยากรูอ้ยากเหน็	นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัผูป้กครอง
อกีด้วยเพือ่ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ในครอบครวั	โดยม	ีกจิกรรมดงันี้	
เช่น	ความลับของสีด�า	การละลายของน�้าตาล	สนุกกับฟองสบู	่						
ลูกข่างหลากสี	แม่เหล็กเนินน�้า	เสียง	แข็งหรืออ่อน	ค้นพบเวลา	
เวลาและตัวฉัน	เวลาและธรรมชาต	ิเป็นต้น

• ชมรมนักพับกระดาษไทย

	 กิจกรรมสอนพับกระดาษให้กับเด็ก	ๆ	และผู้ที่สนใจ	
เป็นการสอดแทรกความรูค้ณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์รปูทรงพืน้ที่
ต่าง	ๆ	ท้ังวธิกีารอ่านแบบเบือ้งต้น	การพบัข้ันพืน้ฐาน	เป็นต้น	
• ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย

	 เพลดิเพลนิด้วยโมเดลตวัต่อเลโก้ทีย่ิง่ใหญ่	และสวยงาม
มาก	นอกจากนีย้งัมพีี	่ๆ 	จากชมรมมาร่วมท�า	Work	Shop	ให้กบั
น้อง	ๆ 	อกีด้วยได้รบัทัง้ความรู	้และความสนกุสนานจากตวัต่อเลโก้
• ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
	 จัดเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
ความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร์	ความสนใจในวทิยาศาสตร์	ผ่านทาง
นิยายวิทยาศาสตร์	และมีการจัดฉายภาพยนตร์รวมถึงอบรมงาน
เขียนส�าหรับผู้ที่สนใจ

 • การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับคนพิการครั้งที่ 1

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)						
ร่วมกับบริษัท	ซีเกท	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สมาคม
วิชาการหุ ่นยนต์แห่งประเทศไทยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื ้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต	ิจดัการการประกวดนวตักรรม
เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการครั้งท่ี	1	ขึ้น	
โดยมจุีดมุง่หมายในการส่งเสรมิเยาวชนไทยให้มโีอกาสเรยีนรูแ้ละ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทย	์นักกายภาพ	
บ�าบดั	วศิวกร	นกัวทิยาศาสตร์	นกัออกแบบ	ผูเ้ชีย่วชาญทางด้าน
หุน่ยนต์รวมทัง้นกัวชิาการ	และสร้างนวตักรรมท่ีเอือ้อ�านวยให้คน
พิการได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

8.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

8.4 กิจกรรมพิเศษ
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถด�าเนินการได้ในรูปแบบ															
อื่น	ๆ	อย่างบูรณาการ	โดยนโยบายของคณะกรรมการ	อพวช.	ก�าหนดให้	อพวช.	จะต้องปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือรับผิดชอบต่อสังคม
และเยาวชนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่ง	อพวช.	ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	2551	เป็นต้นมา	โดยยึดหลักการดังนี้	ดังนี้	
	 1.1	เชื่อมโยงและบูรณาการ	โครงการต่างๆ	เข้าด้วยกันตามวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
	 1.2	ด�าเนินการต่อเนื่อง	ทั้งในส่วนของโครงการที่ด�าเนินการไว้แล้ว	และขยายผลพัฒนาโครงการใหม่	ต่อจากโครงการหลัก
ต่างๆ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	ชุมชนและเยาวชนอย่างแท้จริง
	 1.3	สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน	โดยการปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานทุกระดับ	ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ	ของ	อพวช.	
	 1.4	สร้างเครือข่ายพันธมิตร	ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป	อย่างต่อเนื่อง	
เพื่อร่วมกันผลักดันให้โครงการต่าง	ๆ	สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
	 ส�าหรับในปี	2558	คณะกรรมการก�ากับดูแลโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของ	อพวช.	ได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายและ	
การจัดท�ากิจกรรมเพื่อสังคมไทยให้ครอบคลุมทุกด้าน	ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพัฒนากลุ่มเยาวชนและการเรียนรู้	กิจกรรมพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต	กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม	กิจกรรมพาน้องเท่ียวกรุงและคืนความสุขให้เยาวชน	กิจกรรมเผยแพร่สื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	และกิจกรรม	CSR	สัมพันธ์	ที่มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร	ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น	
1,500,000	บาท	ทัง้นี	้เพือ่ให้กจิกรรมดงักล่าวยัง่ยนือย่างเป็นรปูธรรม	ส่งผลในเชงิบวกต่อการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมอย่างยัง่ยนื	อพวช.	
จึงให้ความส�าคัญกับการท�ากิจกรรม	CSR	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น	5	กลุ่มดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มเยาวชนและการเรียนรู้

	 1.1	อพวช.	น�านกัเรยีนโรงเรยีนวดัมลูจนิดาราม	
ต.บึงยี่โถ	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	ชั้น	ม.1	จ�านวน	45	คน	
เข้าร่วมงานรูแ้ล้วป่ัน	ณ	พพิธิภณัฑ์ธนาคารไทย	ธนาคาร
ไทยพาณิชย์	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	2558	
	 1.2	อพวช.	น�านักเรียนโรงเรียนคลองห้า	
(พฤกษชัฎราษฎร์บ�ารุง)	 ต.คลองห้า	อ.คลองหลง	
จ.ปทุมธานี	เข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้
	 •	วันที่	19	กุมภาพันธ์	2558	น�านักเรียนชั้น																
ป.1	–	ป.3	จ�านวน	126	คน	เข้าร่วมกิจกรรมท่องยุคน�้า
แข็งและสกรีนกระเป๋าผ้าแสนสนุก
	 •	วันที่	20	กุมภาพันธ์	2558	น�านักเรียนชั้น	ป.
4	–	ป.6	จ�านวน	153	คน	เข้าร่วมกจิกรรมท่องยคุน�า้แขง็
และค้นหาฟอสซิลไดโนเสาร์
	 •	วันที่	5	มีนาคม	2558	น�านักเรียนชั้น	อ.1	–		
อ.2	จ�านวน	75	คน	เขา้ร่วมกจิกรรม	Fun	Science	และ	
Science	Land	แสนสนุก
	 1.3	อพวช.	น�าผูป้กครองและนกัเรยีนโรงเรยีน
วั ด ก ร ะ โ จ ม ท อ ง 	 ต . พิ ต เ พี ย น 	 อ . ม ห า ชั ย	
จ.พระนครศรีอยุธยา	จ�านวน	50	คน	เข้าร่วมกิจกรรม
ท่องโลกวิทยาศาสตร์กับ	Science	Dome	เมื่อวันที	่																
18	มีนาคม	2558	
	 1.4	อพวช.	น�าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัด
เจ้าปลุก	(เติมรัฐประชาสรรค์)		ต.เจ้าปลุก	อ.มหาราช	จ	
.พระนครศรอียธุยา	จ�านวน	50	คน	เข้าร่วมกจิกรรมท่อง
โลกวิทยาศาสตร ์กับ	 Science	 Show	 เมื่อวันที่																															
18	มีนาคม	2558	
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2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

	 2 . 1 	 อพวช . 	 ด� า เนิ นการปรับปรุ งลาน
อเนกประสงค์เป็นห้องประชุมและห้องเรียนรวม	ให้กับ
โรงเรียนคลองห้าฯ	ในเดือนพฤษภาคม	–	กรกฎาคม	
2558
	 2.2	อพวช.	มอบหนงัสอืประกอบการเรยีนการ
สอนส�าหรับเด็กอนุบาลและเยาวชน	วารสาร	อพวช.	
กระเป๋าใส่เอกสาร	ดนิสอ	และจดัมุมหนงัสอื	ให้กบัสถาน
แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร	เมื่อวันที่	29	กันยายน	
2558	
	 2.3	อพวช.	บรจิาคทรพัย์สนิประตกูระจกอลมูิ
เนยีม	หน้าต่างกระจกอลมูเินยีม	และปรบัปรงุห้องถงัเกบ็
น�้า	มาเป็นห้องพลศึกษา	ให้กับโรงเรียนคลองห้าฯ	ใน
เดือนพฤษภาคม	–	กรกฎาคม	2558
3. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

	 อพวช.	น�าเสนอร่างแบบปรับปรุงกุฏิเจ้าชื่น
ส�าหรับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์วัดอุโมงค์
สวนพุทธธรรม	เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้อารายธรรม	
ณ	วัดอุโมงค์	ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	 เมื่อวันที่										
3	–	5	กรกฎาคม	2558	
4. กิจกรรมพาน้องเที่ยวกรุง และคืนความสุขให้

เยาชน

 อพวช.	น�านักเรียนโรงเรียนคลองห้าฯ	ระดับ
ชัน้	ป.4	-	6	และนกัเรยีนโรงเรยีนวดัมลูจนิดารามฯ	ระดบั
ชัน้	ป.1	–	3	จ�านวนทัง้สิน้	405	คน	เข้าร่วมกจิกรรมถนน
สายวิทยาศาสตร์	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
เมื่อวันที่	8	มกราคม	2558	
5. กิจกรรมเผยแพร่สื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 5.1	อพวช.	มอบวารสาร	อพวช.	ให้กบัห้องสมุด	
กศน.	และจัดส่งวาร	อพวช.	เป็นประจ�าทุกเดือนจ�านวน	
911	แห่ง	เริ่มจัดส่งตั้งแต่เดือนธันวาคม	2557	
	 5.2	อพวช.	มอบวารสาร	อพวช.	ให้กับนกัเรยีน
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	(โรงเรยีน	ตชด.)	จงัหวดั
เลย	อุดรธานี	บึงกาฬ	นครพนม	สกลนคร	จ�านวนทั้งสิ้น	
2,865	เล่ม	ในเดือนกรกฎาคม	2558	
6. กิจกรรม CSR สัมพันธ์

 อพวช.	จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระ	และแข่งกีฬา
เชื่อมความสมัพนัธ์	อาสาสมคัร	ลูกจ้าง	พนักงาน	รวมทั้ง
ผู ้บริหาร	 ในวันท่ี	30	ม.ค.	2558	และจัดกิจกรรม																	
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว												
ในวันที่	5	มิถุนายน	2558		
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งานบริการทางวิชาการ

 1. สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง STEM Education: 
Informal Learning for Museums and Science 
Centers
	 อพวช.	ร่วมกบัส�านกังานทีป่รกึษาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 	 สถานเอกอัครราชทูตไทย	 ประจ�าประเทศ
สหรัฐอเมริกา	จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	STEM	Education:	
Informal	Learning	for	Museums	and	Science	Centers								

ให้กับผู้ท�างานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์	ในกลุ่มพิพิธภัณฑ	์
ศูนย์วิทยาศาสตร์	สถาบันการศึกษาและผู้สนใจ	เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์	โดยเชิญ	
ดร.ปรินดา	วนากุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ						
สะเต็มศึกษา	(Education	Programs	Manger)	จาก	The	Tech	
Museum	of	Innovation	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	มาเป็นวทิยากร	
ระหว่างวันที่	28	-29	กันยายน	2558	

ในปีงบประมาณ 2558 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ได้จดัการอบรม ดงันี้

 2. บรรยายพิเศษ เรือ่ง “การจดักจิกรรมเพือ่การ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ”
	 อพวช.	ร่วมกับสถาบัน	California	Academy	of	
Science	จัดการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“การจัดกิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต”	(National	Academy	of	Science	and	
Lifelong	Learning)	เพือ่ให้ความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์

ด้านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียน
รู้ตลอดชีวิต	โดยมี	ดร.	Gregory	Farrington	อดีตผู้อ�านวย
สถาบันฯ	เป็นวิทยากร	ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษกว่า	
160	คน	จากหลากหลายหน่วยงานในวันอังคารที่	24	มีนาคม	
2558	
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 1. อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การสตัฟ๊สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมขนาดเลก็-ขนาดกลาง (Taxidermy Workshop 
for Small & Medium sized Mammals) 

	 จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และทักษะในการสตั๊ฟสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส�าหรับการเก็บเป็นตัวอย่าง
อ้างอิงและน�ามาจัดแสดง	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	14-16	มกราคม	2558	ณ	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	โดยมีผู้เข้าร่วม
การอบรมจ�านวน	25	คน

 2. อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง เทคนคิสมยัใหม่ด้าน
การสตั๊ฟสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อการจัดแสดง (Modern 
Technique on Large Animal Taxidermy for Display) 

	 จดัขึน้เพือ่เพิม่ความรู	้ความสามารถ	ประสบการณ์และ
ทกัษะในการสตัฟ๊สตัว์มกีระดกูสนัหลงัขนาดใหญ่เพือ่การจดัแสดง	
โดยประสานเรียนเชิญ	Mr.Eirik	Granqvist	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	
Taxidermy	จากประเทศฟินแลนด์	เป็นวิทยากร	ตั้งแต่วันที่	16	
มนีาคม	–	17	กรกฎาคม	2558	ณ	พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา	โดย
มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ�านวน	28	คน

 3. อบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การจ�าแนกไม้สกลุ
มะเดือ่ (Workshop on Figs Identification)

	 เป็นการอบรมเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมอบรมมีความคุ้นเคย	
สร้างเสริมประสบการณ์	แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคกับผู้
เชี่ยวชาญ	จนสามารถจ�าแนกไม้สกุลมะเดื่อได้อย่างถูกต้อง	และ
สามารถน�าไปใช้ในงานส่วนงานทีเ่กีย่วข้องได้	ซึง่จดัขึน้ระหว่างวนั
ที่	15-17	กรกฎาคม	2558	ณ	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	โดยมีผู้
เข้าร่วมการอบรมจ�านวน	20	คน

ในปีงบประมาณ 2558 พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาได้จดัการอบรม ดงันี้
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ในปีงบประมาณ 2558 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้จดัอบรม ดงันี้

 1. อบรมโครงการพัฒนาทกัษะการผลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่ 3 ครัง้
	 โครงการพฒันาทกัษะการผลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่	จดัขึน้เพือ่พฒันาทกัษะการจดัท�าสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ประกอบ
สอนให้กบัครไูทย	เป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาสให้กบัครทูีส่นใจทีจ่ะสร้างสือ่การสอนเพือ่น�าไปใช้เป็นสือ่เสรมิในการเรยีนการสอน	ซึง่ครทูี่
เข้าอบรมจะได้รบัความรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งของโปรแกรมทีใ่ช้ในการออกแบบกราฟิก	การจดัท�าวดิโีอ	การจดัท�าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน	การบรหิารและจัดการเรยีนการสอน	online	และเรยีนรูถ้งึลขิสทิธิข์องสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	เพือ่น�าไปใช้งานได้อย่างถกูต้องและไม่
ละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ืน่	โดยการอบรมแบ่งออกเป็น	2	หลักสตูร	คอื	หลักสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูรต่อยอด	
	 ในปีงบประมาณ	2558	ได้ก�าหนดจดัอบรมทัง้หมด	3	ครัง้	ครัง้ละไม่เกนิ	30	คน	ครัง้ที	่1	(หลกัสตูรต่อยอด)	ระหว่างวนัที	่									
21	–	22	มกราคม	2558	ครัง้ที	่2	(หลกัสตูรพืน้ฐาน)	ระหว่างวนัที	่22	–	24	เมษายน	2558	และครัง้ที	่3	(หลกัสตูรพืน้ฐาน)	ระหว่างวนั
ที	่17	–	19	มถินุายน	2558	โดยมคีรสูนใจสมคัรเข้าร่วมอบรมทัง้หมด	88	คน	

 2. อบรมเชงิปฏบิตักิาร IT (IT Lab)
	 การอบรมทีใ่ห้ความรูใ้ห้กบัผูเ้ข้าชมด้าน	IT	สนกุสนานกบัการเรยีนรูอ้ปุกรณ์ทางด้านไอท	ีท่องไปในโลกของเทคโนโลยซีอฟท์แวร์	
สมัผสัการใช้งานโปรแกรมและอปุกรณ์ไอทจีรงิ	ด้วยตวัเอง	ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์ตรงและเกดิแรงบนัดาลใจในการน�าไปประยกุต์
ใช้ให้เกดิประโยชน์ในชีวติประจ�าวนั	ตลอดจนได้เรยีนรูก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์	โดยหลกัสตูรประจ�าห้องปฏบิตักิารจะหมนุเวยีน
ผลดัเปลีย่นเป็นประจ�าทกุเดอืน	ในปีงบประมาณ	2558	เปิดให้บรกิารประจ�าห้องปฏิบตักิาร	IT	จ�านวน	6	หลกัสตูร	ดงัน้ี	My	calendar,	
3D	pop	up	model,	Fun	games,	Robot	control,	My	robot	และ	Relay	robot		มผีูเ้ข้าร่วมอบรมประมาณ	2,915	คน
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 3. พฒันาหลกัสตูรอบรม AR Technology ผ่านอปุกรณ์แทบ็เลต็
	 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้าร่วมบรรยายโครงการค่าย	Thailand	ICT	Youth	Challenge	2014	ในวนัที	่16	-	17	
ธนัวาคม	2557	จงัหวดัเชยีงใหม่,	วนัที	่14	-	15	ธนัวาคม	2557	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์,	วนัที	่12	-	13	มกราคม	2558	จงัหวดันครราชสมีา	
และวนัที	่24	มกราคม	2558	กรงุเทพมหานครฯ	โดยกองวชิาการได้พัฒนาหลกัสตูรอบรม	AR	Technology	ผ่านอปุกรณ์แทบ็เลต็	เพือ่
น�าไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสือ่ส�าหรบัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย

 4. เสวนาเปิดโลกสารสนเทศ “ไอท…ีเทคโนโลยพีลกิชวีติ”
	 จดัการเสวนาเปิดโลกสารสนเทศ	“ไอท.ี..เทคโนโลยพีลกิชวีติ”	กบั	2	เรือ่งเสวนาทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลย	ีเพือ่เป็นเวทใีนการ
แลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการใช้งานอนิเตอร์เนต็ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	และได้ทราบถงึภยัการกระท�าความผดิทางกฏ
หมายต่าง	ๆ 	ทีอ่าจเกดิจากการใช้งานอนิเตอร์เนต็และวธิกีารป้องกนัการใช้งานทางอนิเตอร์เนต็	เพือ่หวงัเป็นประโยชน์ส�าหรบัประชาชน
ในยคุโซเซยีลมเีดยี	โดยมผีูเ้ข้าร่วมฟังบรรยายทัง้สิน้	149	คน	ในวนัศกุร์ที	่28	สงิหาคม	2558
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1. การตลาด

2. สื่อการเรียนรู้ อพวช.

การตลาดและประชาสัมพันธ์

1.1 การท�าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้กบัเวบ็ไซต์ STKC (www.stkc.go.th) 

	 STKC	เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมและให้
บริการข้อมูล	ข้อสนเทศ	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย	ครอบคลุมสาระทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	
วิทยาศาสตร์ประยุกต์	ความก้าวหน้าของผลการวิจัยและพัฒนา	รวมทั้งข้อมูลการให้บริการต่างๆ	ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล
อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด	และเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้เข้ามารู้จัก	
ค้นหาความรู้	และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์	STKC	อย่างกว้างขวาง	ดังนั้น	ทางเว็บไซต์	STKC	จึงได้ตกลงว่าจะจ้างให้	อพวช.	ท�าการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับทางเว็บไซต์	โดยได้เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ	2549	เป็นครั้งแรก
	 ส�าหรบัปีงบประมาณ	2558	นี	้อพวช.	ยงัคงได้รบัความไว้วางใจจากเวบ็ไซต์	STKC	ให้เป็นผูท้�าการตลาดและประชาสมัพนัธ์
ให้กับทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในปีนี้	อพวช.	ได้ด�าเนินกลยุทธ์ต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	จัดท�า	Event	Marketing	ร่วมกับกิจกรรม
เด่น	ๆ	ของ	อพวช.	ท�า	Direct	Marketing	ให้กับกลุ่มโรงเรียน,	กระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านสื่อต่าง	ๆ	จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์และ																					
เผยแพร่ไปยงักลุม่เป้าหมายของ	อพวช.	โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา	เป็นต้น	จากกลยทุธ์เหล่านี	้จงึท�าให้มีผูรู้จ้กัและทราบถงึบทบาท
ของเว็บไซต์	STKC	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	ของอพวช.

2.1 รายการโทรทศัน์ อพวช.
	 1)	อพวช.	ได้ด�าเนินโครงการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม	และออกอากาศในช่ือว่า	Most	Channel	ในช่องสัญญาณ													
C	Band	ช่อง	246	น�าเสนอรายการ	3	รูปแบบ	คือ

•	 รายการ		MOST	NEWS	น�าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ	เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์	เวลา	11.30	–	12.30	น.	

•	 	รายการ	MOST	EXCLUSIVE	เป็นรายการในรปูแบบเสวนา	น�าเสนอวสิยัทศัน์และผลงานด้านวทิยาศาสตร์ของรฐัมนตรี
หรือผู้บริหาร	เพื่อประชาสัมพันธ์และน�าเสนอกิจกรรมต่าง	ๆ	ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่น่าสนใจเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน	เป็นการน�าเสนอข้อมลูแบบเจาะลกึ	หรอืเป็นประเดน็ร้อนทีไ่ด้รบัความสนใจในขณะนัน้โดยออก
อากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี	เวลา	12.30	–	13.30	น.

•	 รายการ	Most	Exclusive	Special	เป็นรายการที่น�าเสนอ	เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ให้ความบันเทิง	ผู้ชมสามารถ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน	มี	3	รายการ	ดังนี้

•	 รายการ	Science	in	the	Movies	เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์	ออกอากาศ
•	 ทุกวันศุกร์	เวลา	12.30	–	13.30	น.	
•	 	รายการ	travelling	With	Science	เรยีนรู้วทิยาศาสตร์ทีม่อียูร่อบตวัเราในสถานที	่ต่าง	ๆ 	ออกอากาศทกุวนัเสาร์	เวลา	

12.30	–	13.30	น.	
•	 รายการ	Inside	NSM	เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากชิ้นงานนิทรรศการของ	อพวช.	ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	เวลา	12.30	-	

13.30	น.
	 2)		อพวช.	ผลิตรายการสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับไทยพีบีเอส	และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	ไทยพีบีเอส	จ�านวน	3	
รายการ	คือ	

•	 รายการบ้านนกัวทิย์น้อย	การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ระดบัปฐมวยั	ออกอากาศทกุวนัเสาร์และอาทติย์	เวลา	07.05	–	07.15	
น.	

•	 รายการคณติศาสตร์มหศัจรรย์	(Magic	Numbers)	เรยีนรูก้ระบวนการวทิยาศาสตร์กบัความมหศัจรรย์ของตวัเลข	เวลา	
08.30	–	09.00	น.	

•	 รายการท้าประลองวทิย์	(Thailand	Science	Challenge	)	การแข่งขนัตอบปัญหาวทิยาศาสตร์	ระดบัมัธยม	ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์	เวลา	11.00	–	12.00	น.
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2.2 รายการวทิย ุอพวช.
	 อพวช.	ด�าเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์	ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ	อพวช.	ให้สาธารณชนได้รับทราบมากว่า	13	ปี	โดยปัจจุบัน	อพวช.	มีรายการที่ออกอากาศตามสถานีวิทยุต่าง	ๆ	ดังนี้	

•	 “วันนี้กับวิทยาศาสตร์”	ช่วง	“10	นาทีกับ	อพวช.”	ออกอากาศ	ทุกวันเสาร์	เวลา	09.00	–	10.00	น.	ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย	(AM	819)

•	 “ตามตะวัน”	ช่วง	“10	นาทีกับ	อพวช.”	ออกอากาศ	ทุกวันพุธและวันศุกร์	เวลา	13.00	–	15.00	น.	ทางสถานีวิทยุ
กองทัพบก	(FM	92)

•	 “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”	ออกอากาศ	ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร์	เวลา	17.00	–	18.00	น.	ทางสถานีวิทยุ
กองทัพบก	(FM	126)

•	 “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์”	ออกอากาศ	ทุกวันอาทิตย์	เวลา	08.30	–	09.00	น.	ทางสถานีวิทยุกองทัพ
บก	(FM	103)

2.3 วารสาร อพวช. 
	 อพวช.	ได้ผลติสือ่เพือ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชนในรปูแบบวารสารรายเดอืน	ในช่ือ	“วารสาร	อพวช.”	มาตัง้แต่
ปี	2545	วารสารฉบับนี้บรรจุไปด้วยสารพันความรู้มากมาย	ที่พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเรียนรู้ได้ไม่ยาก	
อาทิ	คอลัมน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก	Science	in	Movie	รอบรู้สนุกคิด	หรรษานานาสัตว์	สิ่งนี้ได้แต่ใดมา	เป็นต้น	
ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นจ�านวนกว่า	7,000	คน

2.4 เวบ็ไซต์ 
•	 www.nsm.or.th	เป็นเว็บไซต์ที่	อพวช.	จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย	ตลอด

จนเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ	อพวช.	แก่สาธารณชน	โดยที่ผ่านมา	อพวช.	ได้มีการพัฒนาและ
ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ให้มคีวามทนัสมยั	ขณะเดยีวกนั	ยงัเพิม่เตมิสาระความรูท้างวทิยาศาสตร์	รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
การจัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ	โดยในปี	2558	นี้	มียอดผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจ�านวนถึง	1,187,507	เพจวิว
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3. สื่อสิ่งพิมพ์ อพวช.

4. สรุปจ�านวนสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.

	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ														
กิจรรมต่าง	ๆ	ของ	อพวช.	แก่บุคคลทั่วไป	ในปี	2558	นี้	อพวช.	
จึงได้จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของวารสาร	สูจิบัตร	แผ่นปลิว	
โปสเตอร์	โบรชัวร์	และคู่มือ	ดังนี้	
	 •	วารสาร	อพวช.	
	 •	ส.ค.ส	ปี	2558
	 •	โพสอิท

•	สมุดโน้ต
•	โบรชัวร์	“โครงการงานคืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
•	โปสเตอร์กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
•	โปสเตอร์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
•	แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ		 					
			เทคโนโลยีแห่งชาติ	ประจ�าปี	2558

•	 สื่อวิทยุ
	 -	สื่อวิทยุที่	อพวช.	ผลิต	 	 ออกอากาศจ�านวน					522	 	ครั้ง
	 -	สื่อวิทยุอื่น	ๆ	ที่เผยแพร่ข่าว	อพวช.	 ออกอากาศจ�านวน	 			2,000	 	ครั้ง
•	 สื่อโทรทัศน์		 	 	 	 ออกอากาศจ�านวน	 			200	 	ครั้ง
•	 สื่อหนังสือพิมพ์	 	 	 ได้ตีพิมพ์จ�านวน	 			520	 	ครั้ง
•	 สื่อนิตยสาร/วารสาร		 	 	 ได้ตีพิมพ์จ�านวน	 			60				 	ครั้ง
•	 สื่อเว็บไซต์
	 -	สื่อเว็บไซต์ที่	อพวช.	ผลิตเอง	(www.nsm.or.th)	เผยแพร่เป็นประจ�าต่อเนื่องตลอดทั้งปี
	 -	สื่อเว็บไซต์อื่น	ๆ	ที่เผยแพร่ข่าว	อพวช.							เผยแพร่จ�านวน	 			350	 ครั้ง

•	 www.thai-sciencemuseum.co.th	เป็น	อีกเว็ปไซด์หนึ่งที่		อพวช.	จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการ
บริหารจัดการองค์กร	และฐานข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กร	ได้แก่	
การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน	การจดัวางระบบและการประเมินผล	และกจิกรรมต่าง	ๆ 	ของ	อพวช.	เป็นต้น	
เพือ่สร้างความตระหนกัและความเข้าใจแก่พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้เหน็ความส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรที่
เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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	 	ในปี	2558	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	ด�าเนินการส�ารวจและ
วิจัยรวมทั้งสิ้น	9	โครงการ	ได้แก่
1.			โครงการความหลากหลายของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทย
2.			โครงการความหลากชนดิของมดในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าอุม้ผาง	จงัหวดัตาก
3.		โครงการความหลากหลายของพืชและสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก	จังหวัดตาก
4.			โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
5.			โครงการการใช้กับดักแสงไฟเพื่อลดปริมาณหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักใน

สวนป่า	จังหวัดล�าพูน	เชียงใหม่	และแม่ฮ่องสอน
6.	 	 โครงการความหลากชนิดและการกระจายพันธุ ์ของสัตว์เลี้ยงลูก													

ด้วยนมวงศ์หนูผี	 (Family	Soricidae)	 ในพื้นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

7.		โครงการส�ารวจ	ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พืช	อพ.สธ-องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (สวนสัตว์
อุบลราชธานี)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

8.		โครงการส�ารวจ	ความหลากหลายทางชีวภาพของหมู่เกาะและทะเล
ไทย	(หมู่เกาะแสมสาร	จังหวัดชลบุรี)

9.	 โครงการศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนป่าไผ่	
(โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ	การศึกษาไผ่ในพื้นที่สูงโดยเฉพาะ													
ดอยอ่างขาง)

2.1 งานวตัถตุวัอย่าง ของพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

	 ในปีงบประมาณ	2558	พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์	ได้รวบรวม
วตัถตุวัอย่าง	ทัง้สิน้	3	รายการ
1.		ก.พ.	–	มี.ค.	2558	จัดท�ากราฟฟิก	สื่อประสมและฐานข้อมูล

ส�าหรับแอพพลิเคชั่น	Museums	Pool	ณ	พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์	ชั้น	1	

2.		กุมภาพันธ์	2558	–	ปัจจุบัน	จัดแสดงช้ินงานวัตถุตัวอย่าง
นิทรรศการ	20	ปี	อพวช.	ณ	พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชั้น	1

3.		11	–	23	ส.ค.	2558	จัดท�านิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เกี่ยวกับแสง	และกิจกรรมมองผ่านสิ่งประดิษฐ์	ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	2558

1. งานส�ารวจวิจัย

2. งานรวบรวมวัสดุตัวอย่าง 
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2.2 งานวสัดตุวัอย่างของพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา
	 ในปีงบประมาณ	2558	พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา	(พธช.)	จดัเกบ็
ตวัอย่างอ้างองิด้านธรรมชาตวิทิยาจ�านวน	8	กลุม่ตวัอย่าง	ด�าเนินการจดัเกบ็
ตวัอย่างสะสมได้	จ�านวน	171,056	ตวัอย่าง	ดงันี้
•	 ครสัตาเซยีน	ปะการงั	หอย	และอืน่ๆ		จ�านวน			33,883			ตวัอย่าง											
•	 ปลา		 	 	 			จ�านวน					6,407			ตวัอย่าง	
•	 สตัว์เลือ้ยคลานและ	 	 			จ�านวน			30,488			ตวัอย่าง
						สตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก			
•	 แมลง	 	 	 			จ�านวน			37,705			ตวัอย่าง
•	 นก	 	 	 	 			จ�านวน			11,065			ตวัอย่าง	
•	 สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม	 	 			จ�านวน					8,284			ตวัอย่าง	
•	 พชื	 	 	 	 			จ�านวน					5,197			ตวัอย่าง
•	 สตัว์สตัฟ๊	 	 	 			จ�านวน							103			ตวัอย่าง
	 นอกจากนี	้พธช.	ด�าเนนิการจดัเก็บเอกสาร/วตัถจุดหมายเหต	ุและ
เอกสาร/วารสารอ้างองิทางวชิาการ	จ�านวน	37,924	รายการ

3.1 Ficus pseudocaulocarpa Chantaras.

	 พชืชนดิใหม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย	ดร.ภานมุาศ	จนัทร์สวุรรณ	พชื
ชนดิใหม่นีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร	PlosOne	10(6)	เดอืนมิถนุายน	ค.ศ.	
2015	(พ.ศ.2558)	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์บางประการคล้ายคลึงกับ	
Ficus cualocarpa	แต่มีลักษณะเด่นที่แตกต่าง	คือ	เป็นไม้ต้น	สูงถึง														
18	เมตร	ใบรูปรีแกมไข่	ถึง	ถึงรูปขอบขนาน	กว้าง		1.8	–	5.2	เซนติเมตร														
ยาว	3.8	–	11.8	เซนติเมตร	เนื้อใบเหนียวหนา	ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน											
ผลแบบมะเดื่อ	เกือบกลม	ขนาด	0.4	–	0.5	เซนติเมตร	ออกตามปุ่มบนกิ่ง	
ปุ่มละ	1	–	2	ผล	มีก้านผลยาว	0.1	–	0.2	มิลลิเมตร	กลีบประดับฐานผลมี
สามกลีบ	ยาว	1	–	1.5	มิลลิเมตร	พบกระจายในประเทศฟิลิปปินส์	

3.2  Ficus pubipetiola Chantaras. 

	 พชืชนดิใหม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย	ดร.ภานมุาศ	จนัทร์สวุรรณ	พชื
ชนดิใหม่นีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร	PlosOne	10(6)	เดอืนมิถนุายน	ค.ศ.	
2015	(พ.ศ.2558)		มีลักษณะเด่นคือ	เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก	สูงถึง	7	เมตร	
ใบรูปไข่	กว้าง	4	–	9	เซนติเมตร	ยาว	6.5	–	12	เซนติเมตร	โคนใบรูปลิ่ม	
เนื้อใบเหนียวหนา	ผิวใบและก้านใบมีขนปกคลุม		ผลแบบผลมะเดื่อเกือบ
กลม	ขนาด	0.8	–	1.1	เซนติเมตร	ออกเดี่ยวหรือคู่ตามซอกใบ	ไม่มีก้านผล	
กลีบประดับฐานผลสามกลีบ	ยาว	1	–	2	มิลลิเมตร	พบกระจายใน
ประเทศไทย	ปัจจุบันเจอเฉพาะที่	อ.	ท่าวุ้ง	จ.	ลพบุรี

2.3 วตัถตุวัอย่างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
	 ในปีงบประมาณ	2558	พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ	รวบรวม
วสัดอุเุทศด้านการจดบนัทกึ	และสือ่บนัทกึสมยัโบราณ	โดยแบ่งเป็นหมวด															
ต่าง	ๆ	ได้	ดงัต่อไปนี้
•	 การสือ่สาร
•	 การค�านวณ
•	 คอมพิวเตอร์
•	 เทคโนโลยปีระยกุต์

3. การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
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3.3  จิง้หรดีต้นไม้สะแกราช  [Capnogryllacris (Capnogryllacris) 
sakaerat Dawwrueng, Gorochov et Artchawakom, 
2015]

	 เป็นจิ้งหรีดต้นไม้ขนาดกลาง	(2-3	ซม.)	สีสันสดใส	สีพื้นฐาน																
ที่เห็นชัดเจนคือสีชมพู	ตัดกับลายสีด�า	ปีกมีขนาดส้ัน	มีลายจางๆ	บนปีก													
คู่หน้า	ปลายท้องตัวผู้มีหนามหนึ่งคู่	 เอียงเข้าหากันที่ส่วนปลายแต่ไม่																			
ทับซ้อนกัน	ออกหากินในเวลากลางคืน	ตามพ้ืนป่าหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก	
กลางวันหลบนอนด้วยการห่อใบไม้	สร้างเป็นรังนอน	และทอติดกันด้วย
เส้นใยเหนยีวทีถ่กัออกจากปาก	พบครัง้แรกทีส่ถานวีจิยัส่ิงแวดล้อมสะแกราช	
จึงให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	“sakaerat”	จิ้งหรีดต้นไม้เป็นแมลงนักล่าที่มี
ขนาดตัง้แต่เลก็ไปจนถงึขนาดใหญ่	และมพีฤตกิรรมการออกหากนิในเวลา
กลางคืนเท่านั้น	อีกทั้งยังพบเจอได้ในส่วนที่เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็น
หลกั	ท�าให้ยงัมข้ีอมลูการศกึษาน้อยมาก	เราอาจสามารถน�าการศกึษานีไ้ป
ต่อยอดต่อการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพได้อกี
ต่อไป	จิ้งหรีดต้นไม้ชนิดนี้ค้นพบและตั้งชื่อโดย	นายภัทรวิชญ์	ดาวเรือง	
กองวิชาการธรรมชาติวิทยา	พธช.	อพวช.	ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	
Zootaxa	ฉบับที	่4021	หน้าที่	565-577	ปี	2558	(ค.ศ.	2015)	

3.4 ตั๊กแตนแม่โจ ้แพร่ (Anasidulia maejophrae                          
Dawwrueng, Storozhenko et Asanok, 2015)

	 เป็นตั๊กแตนขนาดกลาง	ความยาวล�าตัวประมาณ	20-32	
มิลลิเมตร	ปีกคู่หน้าส้ันปลายปีกท้ังสองข้างไม่จรดกัน	มีแต้มสีด�าบริเวณ
ปลายปีก	ขาคู่หลังมีลายสีน�้าตาลสลับด�า	ปลายส่วนท้องมีแผ่นปิดอวัยวะ
เพศแยกเป็นง่ามเหน็ได้ชัดเจน	พบอยูบ่รเิวณพืน้ป่าเตง็รงั	เป็นตัก๊แตนสกลุ
ใหม่ของโลก	ค้นพบและตั้งชื่อโดยนายภัทรวิชญ์	ดาวเรือง	กองวิชาการ
ธรรมชาติวิทยา	พธช.	 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร	Far	Eastern																	
Entomoloist	ฉบับที	่299	หน้าที่	1-10	ป	ี2558	(ค.ศ.	2015)	

3.5 จิง้หรดีต้นไม้ท้ายใหญ่ตะวนัตก (Ultragryllacris pulchra 
alboclypeata Gorochov et Dawwrueng, 2015)

	 เป็นจิง้หรดีต้นไม้ขนาดใหญ่	(3-4	ซม.)	สสีนัสดใส	สพีืน้ฐานทีเ่หน็
ชัดเจนคือสีชมพู	ตัดกับลายสีด�า	ปีกยาวเลยปลายท้องชัดเจน	ออกหากิน
ในเวลากลางคนื	ตามพืน้ป่าหรอืไม้พุม่ขนาดเลก็	กลางวนัหลบนอนด้วยการ
ห่อใบไม้	สร้างเป็นรังนอน	และทอติดกันด้วยเส้นใยเหนียวที่ถักออกจาก
ปาก	เป็นชนิดย่อยท่ีเจอในพื้นท่ีภาคตะวันตก	แตกต่างจากชนิดย่อย																		
U. p. pulchra	ด้วยลายใต้ตาและรมิฝีปากบนท่ีมสีขีาวชดัเจน	ค้นพบและ
ตั้งชื่อโดยนายภัทรวิชญ์	ดาวเรือง	กองวิชาการธรรมชาติวิทยา	พธช.	ได้
รบัการตพีมิพ์ในวารสาร	Zootaxa	ฉบบัที	่4021	หน้าที	่565-577	ปี	2558	
(ค.ศ.	2015)

3.6 มดหนามสาคร (Recurvidris chanapaithooni 
Jaitrong et Wiwatwitaya, 2015)

	 เป็นมดขนาดเลก็	ความยาวล�าตวัประมาณ	2.00-2.10	มลิลิเมตร	
ตวัสเีหลอืงผวิเรยีนเป็นมนั	ปล้องท้ายส่วนอกมหีนามแหลมโค้งกลับไปทาง
ด้านหน้าหน่ึงคู่และมีขนแข็งสองคู่	ท�าให้มีความแตกต่างจากมดชนิดอื่นที่
พบในประเทศไทย	ขอบด้านในของกรามมซ่ีีฟันสีซ่ี	่ขอบฐานของกรามมฟัีน
ขนาดเล็กหน่ึงซ่ี	ค้นพบและตั้งชื่อโดย	ดร.วียะวัฒน์	ใจตรง	กองวิชาการ
ธรรมชาตวิทิยา	พธช.	ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร	Halteres	ฉบบัที	่6	หน้าที่	
104-112	ปี	2558	(ค.ศ.	2015)
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4.1 มดทหารเวียด (Aenictus vieti Jaitrong et Yamane, 
2010)

	 มดขนาดเล็ก	ความยาวประมาณ	2.85-2.95	มิลลิเมตร	หัวเรียว
ยาว	หนวดปล้องแรกยาวมากกว่าความยาวส่วนหวั	อกเรยีวยาว	ปล้องท้าย
ส่วนอก	(propodeum)	มีลักษณะเป็นมุมฉาก	เอวสองปล้อง	ท้องรูปวงรี	
ส่วนหัว	อกปล้องแรก	เอว	และท้องมีผิวเรียบเป็นมัน	อกปล้องที่สองมีผิว
ขรุขระ	ตัวสีเหลือง	น�้าตาลเหลือหรือน�้าตาลแดง	พบเดินเป็นแถวยาวอยู่
บนพืน้ป่า	กนิมดชนดิอืน่เป็นอาหาร	เดมิมรีายงานในประเทศเวยีดนามและ
ไต้หวนั	ถกูค้นพบครัง้แรกในประเทศไทยโดย	ดร.	วยีะวฒัน์	ใจตรง	บรเิวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง	จังหวัดตาก	และได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร	
The	Thailand	Natural	History	Museum	Journal	ฉบับที่	9	หน้า	82	
ปี	2558	(ค.ศ.	2015)

4.2 มดทหารแคระอนิโด (Aenictus minutulus Terayama 
et Yamane, 1898)

	 มดทหารขนาดเล็ก	ความยาวล�าตัวประมาณ	1.90-1.95	
มลิลเิมตร	หวัรปูทรงสีเ่หลีย่มผวิเรยีบเป็นมนั	สนัหลงัของอกค่อนข้างเรยีบ	
กรามมีฟัน	5	ซี่	ผิวล�าตัวสีเหลืองหรือน�้าตาลเหลือง	มักพบเดินเป็นแถวอยู่
ในดิน	เดิมมีรายงานพบในเกาะสุมาตรา	และชวา	ถูกค้นพบครั้งแรกใน
ประเทศไทยโดย	ดร.	วียะวัฒน์	ใจตรง	ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส	และ
จังหวัดตรัง		ซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร	The	Thailand	Natural	
History	Museum	Journal	ฉบับที่	9	หน้า	63	ปี	2558	(ค.ศ.	2015)

	 ในปี	2558	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้จัดท�าวารสาร/คู่มือ	
จ�านวน	4	เล่ม	และโปสเตอร์จ�านวน	1	เรื่อง	คือ

1.	วารสาร	Natural	Notes	บันทึกธรรมชาติ	จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาในรูปแบบภาษาไทย

2.	ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต	(Butterflies	of	Rangsit	Marsh)	จัดท�า
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและความสวยงามของผีเสื้อกลาง
วันที่มีมากมายโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหลวงรังสิต	โดยประกอบด้วย	2	ส่วน	
คอื	ส่วนที	่1	เป็นข้อมลูพืน้ฐานทางวชิาการของผเีสือ้และประวตัคิวามเป็น
มาของทุ่งหลวงรังสิต	และส่วนที่	2	เป็นการจ�าแนกผีเสื้อกลางวันโดย
ภาพถ่ายผเีสือ้ในธรรมชาต	ิพร้อมระบชุือ่ไทย/องักฤษ	ชือ่วทิยาศาสตร์และ
ชื่อวงศ์	

3.	วารสาร	The	Thailand	Natural	History	Museum	Journal	เป็น
ภาษาอังกฤษ	โดยจัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางด้านธรรมชาติวิทยา	
สู่ระดับนานาชาติ

4.	คู่มือ	Indo-Pacific	Corals	Identified	and	Illustrated	by	Hans	
Ditlev	จัดท�าเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ	เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปะการัง
ในบริเวณอินโด-แปซิฟิค

5.	โปสเตอร์ใบไม้	(LEAF)	จดัท�าขึน้เพือ่เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะของ
ใบไม้ประเภทต่างๆ

4. แมลงชนิดที่รายงานครั้งแรกในประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ อพวช.

5. สิ่งตีพิมพ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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1 บริษัท เสริมสขุ จ�ำกดั (มหำชน)

2 บริษัท ยนิูลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ำกดั

3 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

4 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

5 องค์กำรค้ำของ สกสค.

6 บริษัท แลคตำซอย จ�ำกัด

7 ศูนย์ควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

8 มิวเซียมสยำม

9 นิทรรศกำรภำยในอำคำรพระมหำมณฑปฯ 
วัดไตรมิตรวิทยำรำม

10 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

11 พระรำชวังพญำไท

12 พิพิธภณัฑ์กรมท่ีดนิ

13 พิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอก

14 พิพิธภัณฑ์กองทัพอำกำศและกำรบินแห่งชำติ

15 พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

16 พิพิธภัณฑ์ตรำไปรษณียำกรสำมเสนใน

17 พิพิธภัณฑ์ต�ำรวจ วังปำรุสกวัน

18 พิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย

19 พิพิธภัณฑ์ศิริรำช

20 พิพิธภณัฑสถำนเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

21 พิพิธภณัฑ์สื่อสำธำรณะ

22 พิพิธภัณฑ์แห่งกำรเรียนรู้กำรประปำไทย

23 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์
อำคำรสำยสุทธำนภดล มรภ.สวนสุนันทำ

24 หอศิลป์กรุงไทย

25 หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด�ำเนิน

26 หอศลิป์สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริิกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ

27 แบทแคท มิวเซียม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์

28 ตันแลนด์ ดินแดนแห่งควำมสมดุล 

29 พิพิธภัณฑ์ตรำไปรษณียำกรขอนแก่น

30 พิพิธภณัฑ์พืน้บ้ำนจำ่ทวี 

31 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 

32 พิพิธภัณฑ์เมืองโบรำณซับจ�ำปำ 

33 พิพิธภัณฑ์แมลงสยำม 

34 หอนิทรรศกำร ศ.ศ.ป. 

35 อทุยำนพระบรมรำชำนสุรณ์ 
พระบำทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้ำนภำลยั 

29

31

33

35

30

32

34
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2. องค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุน

3. องค์กรระหว่างประเทศ ที่ อพวช. เป็นสมาชิก ณ ปัจจุบัน

2.1 องค์กรในประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)

•			ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต	ิ(สวทน.)

•			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	(มทร.ธัญบุรี)

•			เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

•			องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

•			บริษัท	ดาวเคมิคอล	ประเทศไทย	จ�ากัด

•			มหาวิทยาลัยมหิดล

•			ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	

•			สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•			ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

•			ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

•			กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

•			บริษัทเชฟรอนประเทศไทย	ส�ารวจและผลิต	จ�ากัด

•			สถาบันคีนันแห่งเอเชีย

•			มูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพศตวรรษที่	21	

2.2 องค์กรต่างประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)

•			The	Graduate	School	of	Science	and	Engineering,	Tokyo	Metropolitan	University	

•			Guangxi	Association	for	Science	and	Technology	(GXAST)

•				เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	

					Asia	Pacific	Network	of	Science	and	Technology	Centers,	ASPAC

•				เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์	

					Association	of	Science	-	Technology	Centers	Incorporated	–	ASTC

•				สมาชิกกลุ่มพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก	

					International	Council	of	Museum,	ICOM	

•				องค์กรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นยุโรป	

					ECSITE,	the	European	Network	of	Science	Centres	and	Museums

•				สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ

					ICASE,	International	Council	of	Associations	for	Science	Education

•				สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ

					ICASE,	International	Council	of	Associations	for	Science	Education
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แขกพิเศษที่มาเยือน

1. แขกพิเศษมาเยือนในประเทศ

•	 อพวช. 	 ร ่ วมกับคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย	ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ	9	แห่งประกอบด้วย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ	วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ	จดัประชุมหารอืความร่วมมอื	
เพือ่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการสร้างเครอืข่ายพฒันาการ
เรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการและการท�านุ
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ณ	อพวช.	ต�าบลคลองห้า	อ�าเภอ
คลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2558

•	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะ	 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 เมื่อวันที่	 11	
ตุลาคม	2558

•	 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเยี่ยมชมและฟังบรรยายด้าน
ความหลากหลายของสตัว์	ณ	พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา	เมือ่
วันที่	18	ตุลาคม	2557	และ	22	พฤศจิกายน	2557

•	 คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2557

•	 คณะเจ ้ าหน ้ าที่ ของสถาบันนวั ตกรรมการ เรี ยนรู ้	
มหาวิทยาลัยมหิดล	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อ
วันที่	18	กุมภาพันธ์	2558	

•	 คณะอาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เยีย่ม
ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2558

•	 คณะนักเรียน	ครู	และเจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย	และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	12	
มีนาคม	2558

•	 คณะอาจารย์และนกัศกึษาโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร	
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	
2558

•	 คณะอาจารย์	และบุคลากรภาควิชาการกายวิภาคศาสตร	์
คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เยี่ยมชม
นทิรรศการและการจดัท�าสตัว์สตัฟ๊ของพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ
วิทยา	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2558

•	 คณะอาจารย ์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา	 คณะ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	
2558

•	 คณะอาจารย์และนกัศกึษา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
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นเรศวร	เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา	เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	2558

•	 คณะกรรมการอ�านวยการตามยุทธศาสตร์การแบ่งปันองค์
ความรู้สู่สังคมและผู้เกี่ยวข้อง	จ�านวน	30	คน	เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	วันที่	1	กรกฎาคม	2558

•	 คณะข้าราชการบรรจุใหม่	และบุคลากร	วท.	เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	 เมื่อวันที่	28	
กรกฎาคม	2558

•	 คณะอาจารย์และนกัศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	จังหวดั
นครศรธีรรมราช	เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา	เมือ่วนั
ที่	1	กันยายน	2558

•	 คณะครนูกัเรยีนโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั	รงัสติ	และเจ้า
หน้าที่ของ	สวทช.	เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2558

•	 คณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและคลังวัสดุอุเทศ	วันที่	2	
กันยายน	2558

•	 ศ.ดร.	บ่อเวียงค�า	 วงดาลา	รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง	สปป.	ลาว	และคณะ	เดิน
ทางเยอืน	อพ.	เพือ่หารอืความร่วมมอืด้านกจิกรรมสูภ่มูภิาค	
(Outreach	Program)	คาราวานวทิยาศาสตร์ไปจดัแสดง	ณ	
สปป.	ลาว	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ด้านการน�า
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย	โดยสนใจน�านิทรรศการ
เคลื่อนไปจัดแสดง	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในการการ
อบรมการท�า	Taxidermy	และจัดท�า	Collection	ด้าน
ธรรมชาติวิทยา	รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชวีภาพระหว่างนกัธรรมชาตวิทิยาของ	

อพ.	กับ	นักวิจัย	สปป.	ลาว	เมื่อวันที่	15	มกราคม	2558

•	 สถานเอกอตัรราชทตูอเมรกิาประจ�าประเทศไทย	น�าโดย	Mr.	
Eric	Frater,	First	Secretary,	Economic	Section	และ	
Ms.	Kanchana	Aksorn-Aree,	Economic	Specialist	
(Environmental	Affairs)	เดินทางเยือน	อพ.	เพื่อแนะน�า
ตัวในโอกาสที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือใน
ภาพรวม	รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	
2557

	2. แขกพิเศษที่มาเยือนจากต่างประเทศ
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•	 สถานเอกอคัรราชทตูสหพนัธรฐัเยอรมนปีระจ�าประเทศไทย	
โดย	Mr.	Sascha	Kienzle	อปุทตูด้านวทิยาศาสตร์และคณะ	
เดินทางเยือน	อพ.	เพื่อหารือความร่วมมือในภาพรวม	รวม
ทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	เมื่อวันที่	20	มกราคม	2558

•	 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย	โดย	Mr.	
Onga	Hajime,	First	Secretary	for	Policy	on	Informa-
tion	&	Communications	Technology	on	Science,	
Technology	&	Innovation,	Embassy	of	Japan	in	
Thailand	เดินทางเยือน	อพ.	เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสที่เข้า
รับต�าแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือในภาพรวม	รวมทั้ง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2558

•	 ผู้บริหารสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย
และคณะ	เดินทางเยือน	อพ.	เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสที่เข้า
รับต�าแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือในภาพรวม	การเข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	โดยมีผู้บริหาร	
เมื่อวันที่	29	มกราคม	2558	และ	2	กันยายน	2558

•	 Ms.	Lauren	Paille	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและธุรกิจ	ศูนย์
วิทยาศาสตร์	Science	North	ประเทศแคนนาดา	เดินทาง
เยือน	อพ.	 เพื่อหารือความร่วมมือด้านการด�าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงนิทรรศการ	และเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์	ของ	อพ.	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2558

•	 Dr.Leong	Chuan	Kwek	อาจารย์และนกัวจิยัด้านควอนตมั
ฟิสิกส์	จาก	National	Institute	of	Education	ประเทศ
สิงคโปร์	เดินทางมาเป็นวิทยากรให้กับเยาวชนค่าย	Thai	
Science	Camp	และเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ทัง้	3	แห่งของ	อพ.	
เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2558

•	 Tim	Flegel	นักวิจัยด้านพันธุ์ศาสตร์	และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นวิทยากรให้กับเยาวชนค่าย	
Thai	Science	Camp	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง	3	แห่ง	
ของ	อพ.	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2558	

•	 Dr.	Gregory	Farrington,	Executive	Director	จาก														
California	Academy	of	Science	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เดินทางเยือน	อพ.	 เพื่อหารือความร่วมมือในภาพรวม													
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	โดยมีผู้บริหาร	อพ.	ให้การต้อนรับ	และ
บรรยายพเิศษในหวัข้อ	“การจดัการกิจกรรมเพือ่การเรยีนรู้
ตลอดชีวิต”	เมื่อวันที่	24-25	มีนาคม	2558

•	 Mr.	Kenneth	Behring	ประธานมูลนิธิ	Global	Health	
and	Education	Foundation	เดนิทางเยอืน	อพ.	เพือ่หารอื
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนชิ้นงานด้านธรรมชาติวิทยา	
การจัดกิจกรรม	Global	Natural	History	Day	และเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ของ	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2558	

•	 Datuk	Ir	Hong	Lee	Pee	และ	Ir	Choo	Kok	Beng	จาก	
ASEAN	Academy	of	Engineering	and	Technology	มา

เยีย่มชม	อพ.	และหารอืกบัผูบ้รหิาร	อพ.	ถงึแนวทางการจดั
ท�าความร่วมมือในอนาคต	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558

•	 Mr.	Andrew	Parke,	NASA	และคณะเจ้าหน้าที่จากคณะ
กรรมาธิการวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา	เดินทางเยือน	อพ.	
เพือ่หารอืความร่วมมอืด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการ
สร้างองค์ความรู	้แลกเปลีย่นมมุมองเกีย่วกบัการพฒันาการ
บริหารจัดการ	และศักยภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา		รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	 เมื่อวันที่	29	
พฤษภาคม	2558

•	 Mr.Ye	Zongbo	ประธาน	Guangxi	Association	for														
Science	&	Technology	และคณะ	เดนิทางเยอืน	อพ.	เพือ่
หารือความร่วมมือด้านการจัดแสดงนิทรรศการ	การจัดงาน
มหกรรมวทิยาศาสตร์	และเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์	ของ	อพ.	เมือ่
วันที่	16	กรกฎาคม	2558

•	 Dr.	Mzalendo	N.	Kibunjia	ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์แห่ง
ชาติ เคนยา	 และนายประสิทธิพร 	 เวทย ์ประสิท ธ์ิ	
เอกอัครราชทูตไทย	ประจ�ากรุงไนโรบี	เดินทางเยือน	อพ.	
เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ	การ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ	และหารือความร่วมมือในภาพรวม	
รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2558	

•	 เจ้าหน้าทีก่ระทรวงป่าไม้หน่วยงานการจดัการสตัว์ป่ารฐับาล
อินเดีย	ผู้เข้าอบรมโครงการ	International	Center	for	
Devolopment	Communication	 (ICDC)	 เยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2558

•	 คณะ	Mr.Kenneth	behring	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2558

•	 คณะวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากประเทศ
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยา	เมื่อวันที่	27-29	พฤษภาคม	2558

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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สถิติจำานวนผู้เข้าชม

	 แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ�านวนผู้รับบริการของ	อพวช.	ประจ�าปีงบประมาณ	2558	โดยนิทรรศการนอกสถานที่												
มีสัดส่วนสูงสุด	ร้อยละ	35.90	อันดับ	รองลงมาคือ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	มีสัดส่วนร้อยละ	20.01	และจัตุรัสจามจุรีที่มี
สัดส่วนน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	2.68	ของจ�านวนผู้รับบริการทั้งหมด

3,197,811
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การพัฒนาบุคลากร

	 อพวช.	เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับ
พนักงานที่มีคุณภาพ	มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม	ดังนั้น	
อพวช.	จึงมีนโยบายมุ ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กร	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้
พนักงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นกลไกหลักในการพัฒนา	
อพวช.	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร	และสนับสนุนให้
พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
	 อพวช.	 ได้ด�าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดย
วเิคราะห์ความจ�าเป็นในการพฒันา/ฝึกอบรมและด�าเนนิการตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้	ซึ่งในปีงบประมาณ	2558	ได้จัดหลักสูตร
อบรมภายในรวม	16		เรื่องและส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
ภายนอก	รวมทัง้ได้ส่งพนกังานเข้าร่วมการประชมุ/สมัมนา/ดงูาน
ต่างประเทศ	ดังนี้

หลักสูตรอบรมภายใน

1.	โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2.	การรายงานผลการด�าเนินการตามโครงการ
3.	การก�าหนด	KPIs	ของต�าแหน่งงาน	(รุ่นที่	1)
4.	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5.	การทบทวนค�าบรรยายลักษณะงานและการจัดท�าตัวชี้วัดราย
บุคคล
6.	ปลูกจิตส�านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต	ภายใต้โครงการ	“ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”
7.	การก�าหนด	KPIs	ของต�าแหน่งงาน	(รุ่นที่	2)
8.	การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

9.	การควบคุมภายในกับความส�าเร็จของงาน
10.	ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
11.	พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา
12.	Self	-	Awareness	Program
13.	การสื่อสารและภาวะผู้น�าเพื่อการบริหารจัดการ
14.	การปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างใหม่
15.	ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	ประจ�าปี	2558
16.	ติดเข็มทิศชีวิตการเงิน
	 นอกจากนี้	อพวช.	ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
ต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร	อพวช.	จ�านวน	2	
ครั้ง	ดังนี้
		 1.		การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Stem	Education	:	
Informal	 Learning	 ให ้กับผู ้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
วทิยาศาสตร์	และส่งเสรมิให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปได้เรยีน
รูอ้ย่างบรูณาการ	โดยได้ร่วมกบั	ส�านกัทีป่รกึษาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ี(ปว.วต.)	สถานเอกอคัรราชทตูไทยประจ�าประเทศ
สหรัฐอเมริกา	โดยมี	ดร.ปรินดา	วนากุล	นักวิชาชีพไทยสมาคม	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นวิทยากร		การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งนี้ได้สร้างความรู้	และทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
วทิยาศาสตร์	ในการใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์
แบบบรูณาการองค์ความรู	้STEM	Education	พฒันาการสือ่สาร	
การเรียนการสอน	ให้สอดคล้องกับ	STEM		รวมถึงพัฒนาความรู้	
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรมของ
ประชาชน	ด้วยการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั	ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	 	
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	 2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง		Public	Survey	
Research	for	Science	Communication		โดย	อพวช.	ร่วมกบั	
The	College	of	Social	Science,		Chungnam	National	
University	 	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้ในการประเมินผลการด�าเนินการสร้าง
ความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ในสงัคม	และผลลพัธ์ทีจ่ะน�าไปสู่
การสร้างสงัคมวทิยาศาสตร์อย่างยัง่ยนื	โดยม	ีProf.	Sung	Kyum	
Cho	ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์	และคณะ	เป็น
วิทยากรบรรยาย

หลักสูตรอบรมภายนอก

	 อพวช.	ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตร
ต่าง	ๆ	ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ได้แก่
1.	ก้าวสู่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่
2.	การสร้างแบบส�ารวจออนไลน์ด้วย	Lime	Survey
3.	นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง	
4.	หลักเกณฑ์และแนวทางในการก�าหนดราคากลางการจ้างท่ี
ปรึกษา
5.	รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	(e-Govern-
ment	for	Chief	Executive	Office	Program	:	e-GCEO)
6.	ระบบ	NRMS	กับการสร้างคุณค่างานวิจัย
7.	การเสรมิสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั
8.	ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการออกแบบนิทรรศการ
9.	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

การประชุม/ สัมมนา/ ดูงานต่างประเทศ

	 ในปีงบประมาณ	2558	อพวช.	ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	ด้านพิพิธภัณฑ์	แหล่งเรียนรู้	ตลอด
จนการศึกษาดูงาน	เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วม
มอืในด้านการพฒันาและจดัแสดงนทิรรศการ	การพฒันากิจกรรม	
การสือ่สารวทิยาศาสตร์	และการค้นคว้าวจิยัด้านธรรมชาตวิทิยา	
ดังนี้
	 1.	การประชมุสมชัชา	ภาคอีนสุญัญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชวีภาพ	ณ	เมอืงพะยองชาง	ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี	
	 2.	การประชุม		The		8	th	ACGS	Board	of	Director	
Meeting	 	 	ณ	เมือง	 	Pusan		และ	Changwon	ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
	 3.	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ	KAST/ASM/IAP		
เรื่อง	Science	Literacy	:	Science	Communication	and	
Science	Outreach		ณ		New	Delhi	ประเทศอินเดีย	
	 4.	การประชุมประจ�าปีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์
วทิยาศาสตร์	Association	of	Science	–Technology	Centers	
(ASTC	2014	Annual	Conference)	ณ	เมือง	Raleigh,NC	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	 5.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	STEM	Education		ณ	
กรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 6.	การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	
(The	Intel	International	Science	and	Engineering	Fair	

2015	(Intel	ISEF)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
	 7.		การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ
วทิยาระดบัประเทศ		(Global	Natural	History	Day	2015	รอบ	
Global	Final		โดยน�าเยาวชนไทยจ�านวน	14	คน	เข้าร่วม
ประกวดโครงงาน	ณ	เมือง	Jinan	ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน
	 8.		ด�าเนนิการวจิยัภาคสนาม	โครงการ	University	to	
Washington	Arehaeologieal	Fieldschool	to	Vietnam	
Summer	2015	ร่วมกับ	University	of	Washington	ณ		The	
Mau	A	Site	in	Van	Yen	Distric,	Yen	Bai	Province	ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 9.	จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์	ณ	หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	(National	University	of	Laos)		ณ		
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
	 10.	การประชุมหารือและศึกษาแนวทางด�าเนินงานใน
ด้านเทคนิคและระบบที่ใช้ในโครงการ	ณ	ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ	Questacon	และ	The	Australian	National	University	
ประเทศออสเตรเลีย
	 11.	ร่วมงาน	The	12	th	China-ASEAN	Expo	ซึ่ง	
Guangxi	Association	 for	Science	and	Technology																			
(GXAST)		เป็นเจ้าภาพในการจัด	เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือ
เรื่องการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ	ณ	ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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สถานภาพด้านกำาลังคน
	 ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีบทบาทอย่าง
ยิ่งต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร	แม้ว่าปัจจุบัน	อพวช.	จะมี
อัตราก�าลังที่เป็นพนักงานที่จ�ากัดแต่ด้วยภารกิจความรับผิดชอบ
ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สงัคมไทย	ซึง่จ�าเป็นต้องกระจายการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ไปสู่ภูมิภาคของประเทศ	ดังนั้น	อพวช.	จึงได้บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล	โดยจัดหาลูกจ้างและอาสาสมัครช่วยปฏิบัติ
ภารกจิต่าง	ๆ 	ส�าหรบัอตัราก�าลงัพนกังาน	อพวช.	ในปีงบประมาณ	
2558	มีจ�านวนทั้งหมด	139	อัตรา	โดยจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้
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อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	

	

	

องค์ประกอบ

โครงสร้างคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	พ.ศ.	2538	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2547	
มาตรา	11	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ	อพวช.	คณะหนึ่งเรียกว่า	“คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาต”ิ	ประกอบด้วย	ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	เป็นประธานกรรมการ	ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ผู้แทนกระทรวงการคลัง	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินห้าคน	เป็นกรรมการ	และให้ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

1. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

	 คณะกรรมการองค์กาพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิได้ร่วมกนัพจิารณาก�าหนดแผนการจัดประชมุคณะกรรมการ	ปี	2558	
ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีโดยก�าหนดจัดประชุมเป็นประจ�าในวันพุธสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน	โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ระเบยีบวาระการประชมุ	และเปิดโอกาสให้กรรมการได้เสนอเรือ่งเข้าสูว่าระการประชมุรวมทัง้ดแูลจดัสรรเวลาเพือ่การอภปิรายและ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการตามความเหมาะสม	ซึ่งใช้เวลาในการประชุมรวมครั้งละประมาณ	2-3	ชั่วโมง
	 ในปีงบประมาณ	2558	(1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558)	มีการจัดประชุมรวมทั้งหมด	13	ครั้ง	อัตราการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการโดยเฉลีย่ร้อยละ	89	ของการประชมุทัง้หมด		ส่วนการประชมุคณะกรรมการและอนุกรรมการชดุย่อยจดัขึน้รวม
ทั้งหมด	21	ครั้ง		มีอัตราการเข้าร่วมประชุม	โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ	92	ของการประชุมชุดย่อยทั้งหมด

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย



ANNUAL REPORT 2015112

National Science Museum องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (จัดประชุม รวม 13 ครั้ง)

รศ.ดร.วีระพงษ์		แพสุวรรณ															ประธานกรรมการ 13

ดร.	อัจฉรา		วงศ์แสงจันทร์																กรรมการ	
(ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) 1 /

1

นายอลงกรณ์		เหล่างาม																			กรรมการ	
(ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)    11 /

12

นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์																	กรรมการ		
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)				 10

นายสุรนันท์		ศุภวรรณกิจ																	กรรมการ		
(ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ) 13

ศ.ดร.	สุพจน์		หารหนองบัว															กรรมการ	
	(นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ) 10

นายดิสทัต		โหตระกิตย์																			กรรมการ		
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	 8

นายสาคร		ชนะไพฑูรย์																			กรรมการ		
(รักษาการผู้อ�านวยการ	อพวช.) 13

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
(เฉพาะกรรมการ อพวช.)

การเข้าร่วมประชุม

1 คณะกรรมการตรวจสอบ (จัดประชุม รวม 10 ครั้ง)

นางสาวเยาวนุช	วิยาภรณ์									ประธานกรรมการ 	8

นายสุรนันท์		ศุภวรรณกิจ									กรรมการ 10

ศ.ดร.	สุพจน์		หารหนองบัว								กรรมการ 	3

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.	วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ	อพวช.	
2.	ก�ากับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3.	พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ	แผนปฏิบัติการ	และการใช้เงินส�ารองของ	อพวช.	
4.	ก�ากับการจัดท�ารายงานที่ส�าคัญต่าง	ๆ	เช่น	รายงานการตรวจสอบ	รายงานค่าใช้จ่าย	งบลงทุน
5.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด	และก�าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ
6.	แต่งตัง้ผูอ้�านวยการ	หรอืให้ผูอ้�านวยการออก	ด้วยความเหน็ชอบของรฐัมนตร	ีและก�าหนดอัตราเงนิเดอืนของผูอ้�านวยการ

ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	
7.	แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ	
8.	ก�าหนดอตัราดอกเบีย้	ค่าภาระ	ค่าบรกิาร	ค่านายหน้า	และค่าด�าเนนิธรุกจิต่างๆ	ตลอดจนวธิกีารช�าระราคา	และค่าบรกิาร

ของ	อพวช.	
9.	ก�าหนดสัญลักษณ์	และเครื่องหมายของ	อพวช.	
10.	วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	และอ�านาจหน้าที่ของ	อพวช.	

2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
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2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จัดประชุม รวม 4 ครั้ง)

ผู้อ�านวยการ	อพวช.							ประธานกรรมการ 	4

3. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (จัดประชุม รวม 5 ครั้ง)

ผู้อ�านวยการ	อพวช.							ประธานกรรมการ 	5

4. คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (จัดประชุม รวม 2 ครั้ง)

นายอลงกรณ	์	เหล่างาม			ประธานอนุกรรมการ 	2

ผู้อ�านวยการ	อพวช.							อนุกรรมการ 2

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.	ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	และความเพยีงพอของระบบการตรวจสอบภายใน	การควบคมุภายใน	
การบริหารความเสี่ยง	ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงาน

2.	คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	อพวช.	โดยตรงในการปฏิบัติงาน	ดังนี้
2.1	รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานการบริหาร
2.2	รายงานผลการด�าเนินงานขององค์การ	การปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และนโยบายที่คณะกรรมการ	อพวช.

ก�าหนด
2.3	รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4	ด�าเนินการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี	รวมทั้งหารือกับผู้สอบบัญช	ีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตการ	สอบ

ทานระบบการควบคุมภายในทั่วไป	และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5	รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.	ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4.	ด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ	อพวช.	มอบหมาย

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.	 เสนอนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งและจดัท�าแผนการบรหิารความเสีย่งของ	อพวช.	ในแต่ละปีต่อผูอ้�านวยการ	

อพวช.	และคณะกรรมการ	อพวช.
2.	ติดตามกระบวนการประเมินและผลการบริหารความเสี่ยง	ของ	อพวช.	ทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด	แล้วรายงานต่อ	ผู้อ�านวย

การ	คณะกรรมการ	อพวช.	คณะกรรมการตรวจสอบ	และส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3.	ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับความเส่ียงในแต่ละปี	 เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น	

และร่วมกับหน่วยงานจัดการบริหารความเสี่ยงต่างๆ	ให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
4.	ผลกัดนัให้มกีารพฒันาขดีความสามารถของบคุคลากร	การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองค์กร	รวมทัง้การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง

ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยง

อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
			ตามมาตรา	23	แห่งพระราชบัญญัติแรงแรงรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	ดังนี้
1.	พจิารณาให้ความเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน	ของรฐัวิสาหกจิ	ตลอดจนส่งเสรมิและพฒันาการ

แรงงานสัมพันธ์	
2.	หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น	
3.	พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท�างาน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อ	นายจ้าง	ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น	
4.	ปรกึษาหารอืเพือ่แก้ปัญหาตามค�าร้องทกุข์ของลกูจ้างหรือสหภาพแรงงาน	รวมถงึการร้องทุกข์ทีเ่กีย่วกบัการลงโทษทางวนิยั	
5.	ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.	ก�ากบั	ดแูล	และประสานการด�าเนนิงานโครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้าในส่วนสิง่ก่อสร้างและงานนทิรรศการให้สอดคล้องกนั
2.		ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าแก่ฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
3.	ให้รายงานสภาพปัญหาและผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4.	ด�าเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.	พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุแก้ไขข้อบงัคบัหรอืระเบยีบทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัให้สอดคล้องเหมาะสมกบัภารกจิของ	อพวช.	และ

สภาวการณ์ปัจจบัุน
2.	ยกร่างข้อบงัคบัและระเบยีบ	อพวช.	เพือ่ใช้ในการปฏบิตังิานตามความจ�าเป็น
3.	 เสนอร่างข้อบงัคบัและระเบยีบ	อพวช.	ต่อคณะกรรมการ	อพวช.	เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
4.	แต่งตัง้คณะท�างานหรอืบคุคลเพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามความเหมาะสม
5.	ปฏบิตังิานอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ	อพวช.	มอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.	 ก�าหนดกรอบรายละเอยีดและพจิารณาความเหมาะสมของโครงการ	น�าเสนอคณะกรรมการ	อพวช.	พจิารณาให้ความเหน็ชอบ
2.	ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ
3.	แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการโครงการ
4.	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนหรือเงินอื่น	รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่	และน�าเสนอคณะ

กรรมการ	อพวช.	พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.	ควบคุม	ดูแลทรัพย์สินและเงินทุนการพัฒนาธุรกิจของโครงการ
6.	รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีและขออนุมัติการจัดสรรผลก�าไรสุทธิของโครงการต่อคณะกรรมการ	อพวช.
7.	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.	ก�ากบั	ดูแล	และประสานการด�าเนนิงานโครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้าในส่วนสิง่ก่อสร้างและงานนทิรรศการให้สอดคล้องกนั
2.	ให้ค�าปรกึษาหรอืแนะน�าเกีย่วกบัการด�าเนนิโครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้าแก่ฝ่ายบรหิารหรอืผูเ้กีย่วข้อง
3.	ให้รายงานสภาพปัญหาและผลการด�าเนนิงานโดยตรงต่อคณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
4.	ด�าเนนิการอืน่	ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาตมิอบหมาย

5. คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช. ( ไม่มีการจัดประชุม)

นายดิสทัต		โหตระกิตย์							ประธานอนุกรรมการ 	-

6. คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ( ไม่มีการจัดประชุม)

ผู้อ�านวยการ	อพวช.							ประธานอนุกรรมการ 	-

7.
คณะอนุกรรมการประสานการด�าเนินงานโครงการ

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
(ไม่มีการจัดประชุม)

ผู้อ�านวยการ	อพวช.							ประธานอนุกรรมการ 	-

นายอลงกรณ์		เหล่างาม			อนุกรรมการ -
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1. เบี้ยประชุม	(รายครัง้	เฉพาะทีเ่ข้าร่วมประชมุ	ไม่เกนิหนึง่ครัง้ต่อเดอืน)
-	 กรรมการ															8,000		บาทต่อครัง้ต่อเดอืน
-	 ประธานกรรมการ			10,000		บาทต่อครัง้ต่อเดอืน

	 								(ประธานกรรมการได้มากกว่าในอัตราร้อยละ	25	ของเบ้ียประชมุกรรมการ
	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2556	เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ	โดยให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน	2	ส่วน	ได้แก่	เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งและค่าตอบแทนรายเดือน	ซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่	1	สิงหาคม	2556	เป็นต้นไป	และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือนต่อคณะ
กรรมการ	และไม่เกินสองคณะต่อเดือน

	การกำาหนดผลประโยชน์ตอบแทน
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โบนัสประจำาปี

	 ตามระบบประเมนิผลการด�าเนนิงานรฐัวสิาหกจิทีส่�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	ก�าหนดค่าตอบแทนที่
เป็นตวัเงนิในแต่ละตามระดบัผลการประเมนิการด�าเนนิงาน	ซึง่กรรมการได้รบัเงนิโบนสัจากผลการประเมนิการด�าเนินงาน	ปีบญัช	ี2557	
ทีร่ะดบัคะแนน	3.5631	กรรมการได้รบัโบนัสในอตัราไม่เกนิ	10,000	บาทต่อคน	โดยประธานกรรมการจะได้รบัมากกว่าในอตัราร้อยละ	
25		ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารค�านวณตามท่ี	สคร.	กระทรวงการคลงั	ก�าหนด	ซึง่กรรมการทีข่าดการประชมุเกนิ	3-6	ครัง้	จะได้รบัโบนสั
ลดลงร้อยละ	25	กรณขีาดประชมุเกนิ	6-9	ครัง้	จ่ายโบนสัลดลงร้อยละ	50		และกรณขีาดประชมุเกนิ	9	ครัง้ขึน้ไป	จ่ายโบนสัลดลง												
ร้อยละ	75

ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการ (รายบุคคล)

ในปีบัญชี 2558 หน่วย : บาท

ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ อพวช. 

2. ค่าตอบแทน (รายเดอืน)
-	 กรรมการ																8,000		บาทต่อเดือน		(เท่ากบัเบีย้ประชมุกรรมการ)
-	 ประธานกรรมการ				16,000		บาทต่อเดอืน		(ได้รบัเป็นสองเท่าของกรรมการ)

ตามมตคิณะรฐัมนตรมีตเิมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	2556	โดยจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนตามสดัส่วนระยะเวลาทีก่รรมการอยูใ่นต�าแหน่ง
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการ อพวช.

1. การประเมินตนเอง
	 คณะกรรมการ	อพวช.	ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานในหน้าทีก่รรมการตามหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�ากบัดแูล
ทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิเป็นประจ�าทกุปี			ส�าหรบัปี	2558	คณะกรรมการ	อพวช.	ได้มกีารพจิารณาทบทวนแบบประเมนิและประเมนิตนเองเช่น
ปีทีผ่่านมา	โดยใช้แบบประเมินรวม	2	แบบ	เช่นปีทีผ่่านมา	ประกอบด้วย
	1)	แบบประเมนิกรรมการ	(รายบคุคล)
	2)	แบประเมนิคณะกรรมการ	(ท้ังคณะ)
	 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องกรรมการรายบคุคลมรีะดบัผลคะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ	85.86	ซึง่ถอืว่ามปีระสทิธภิาพ
อยูใ่นระดบัด	ีสงูกว่าปีทีผ่่านมาเลก็น้อย	ส่วนผลการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการทัง้คณะ	มผีลคะแนน	รวมเฉลีย่ร้อยละ	93.77	
ซึง่ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพดเียีย่มเช่นปีทีผ่่านมา		ทัง้นี	้คณะกรรมการ	อพวช.	ได้รบัทราบและน�าผลการประเมนิมาร่วมกนั
พจิารณาให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ	รวมทัง้	แนวทางการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการในหวัข้อทีม่คีะแนนต�่าสดุในแต่ละด้าน
เพือ่ปรบัปรงุการปฏบิตังิานในปีต่อไป

2. การพัฒนาความรู้ความสามารถ
	 คณะกรรมการ	อพวช.	ได้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถ	เพือ่ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานในหน้าที่
ของคณะกรรมการให้เกดิประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้	ซึง่มกีจิกรรมทีส่�าคญั	ดงันี้
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การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์การ	ทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
องค์การ		และผูป้ฏบิตังิานกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีภายนอกองค์การ	รวมทัง้ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างองค์การกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วน
เสยีภายนอกองค์การ	คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิจงึให้ความเหน็ชอบก�าหนดแนวทางในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในองค์การได้แก่	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้างและอาสาสมัคร	ตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีใน
รฐัวสิาหกจิอย่างเป็นระบบ	ทัง้มรีะบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน	เพือ่ช่วยก�ากบัดแูล	ตดิตาม	และสอบทานการปฏบิตังิาน	
รวมทัง้ก�าหนดมาตรการหรอืบทลงโทษผูก้ระท�าผดิ		เพือ่ให้บคุลากรยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัการและแนวทางดงักล่าวโดยเคร่งครดั		ซึง่
หลกัการและแนวทางดงักล่าวได้ก�าหนดไว้ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิงานขององค์การ		ทัง้นี	้เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าองค์การ
จะพฒันาระบบการบรหิารจดัการให้ทนัสมยั	มคีณุธรรม	ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	เป็นทีน่่าเชือ่ถอื	สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐาน
สากล	คณะกรรมการตรวจสอบ	และหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การ	จะท�าหน้าทีส่อบทานและก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	พร้อม
สรุปรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ	เสนอคณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาตเิป็นประจ�า		ซึง่ใน
ปีงบประมาณ	2558	ไม่พบว่ามปัีญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่าจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ใน
ด�าเนนิงานและกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างเกดิขึน้แต่ประการใด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร	พนักงาน	ลูกจ้าง	และอาสาสมัคร	ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความโปรงใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้	เพื่อให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	เป็นองค์กรที่สร้างความ
ตระหนกัทางวทิยาศาสตร์สูส่งัคมอย่างแท้จรงิ	จงึได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่ง
ชาติ	ดังนี้	
	 	1.	คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิผูบ้รหิาร	พนกังาน	ลกูจ้าง	และอาสาสมคัรทกุคน	จะด�าเนนิงาน
โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	๗	ประการ	คือ

(1)		ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่	(Accountability)
(2)		ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่พอเพียง	(Responsibility)
(3)		การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน	(Equitable	Treatment)	
(4)		ความโปร่งใสในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	(Transparency)
(5)		การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลใดๆ	นั้น	จะต้อง

เป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน	(Value	Creation)	
(6)	การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล	และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ	(Ethics)	
(7)		การมีส่วนร่วม	เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

กบัการด�าเนินการใดๆ	ทีอ่าจมผีลกระทบต่อวฒันธรรม	เศรษฐกจิส่ิงแวดล้อม	และความเป็นอยูข่องชมุชนหรอืท้อง
ถิ่น	(Participation)	

	 2.	คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ	จะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความทุม่เทและรบัผดิชอบ	มคีวามเป็นอสิระ	
และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ	และผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ออกจากกัน
อย่างชัดเจน
	 3.	คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	นโยบายและ
แผนงานที่ส�าคัญขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสียงและวางแผนแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีความเหมาะสม	รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า	ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี	มีความน่าเชื่อถือ	
	 4.	คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	จะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม	เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เชื่อมโยงกัน
	 5.	คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร	พนักงานลูกจ้าง	และอาสาสมัคร	ปฏิบัติ
งานด้วยความทมุเท	รบัผดิชอบตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายโดยยดึมัน่ผลประโยชน์ของผูใ้ช้บรกิารและประชาชน	และบรหิาร
จัดการด้วยหลักคุณธรรม	มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 6.	ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้น�าและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม																	
รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร	สร้างแรงจูงใจ	และก�ากับดูแลให้พนักงาน	ลูกจ้าง	ลาสาสมัคร	ร่วมกันปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบ
และจริยธรรม

	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายวีระพงษ์	แพสุวรรณ
	 	 	 	 	 	 	 	 																ประธานกรรมการ
								 	 	 	 	 	 	 	 			องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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ความเป็นมา

	 เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2544	คณะรัฐมนตรีได้
พจิารณาหลกัเกณฑ์และแนวทางการก�ากบัดแูลทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิ
ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอหลกัเกณฑ์นี	้ได้ก�าหนดให้ผูบ้รหิารให้
ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง	 โดยเห็นว่าผู ้บริหาร
รฐัวสิาหกจิสามารถป้องกนัและลดความเสยีงทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
ความเสยีงในการด�าเนินกจิการได้	ซึง่จะเป็นผลท�าให้การด�าเนนิงาน
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	โดยหลกัเกณฑ์
และแนวทางการก�ากับดูแลที่ดี	ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
บรหิารความเสยีงของรฐัวสิาหกจิไว้ดงันี	้จดัตัง้ทมีงานหรอืส่วนงาน
เพือ่ตรวจสอบและดแูลการบรหิารความเสีย่งโดยตรง	วเิคราะห์และ
ประเมินความเสียง	ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งจากภายในและ
ภายนอก	และจัดท�ารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะ
กรรมการรัฐวสิาหกจิ

	 องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช.)	เป็น
หน่วยงานที่น�าการบริหารความเสี่ยงเข้าใช้ในการก�ากับดูแลการ
ด�าเนนิงานของ	อพวช.	โดยมข้ีอตกลงกบัส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวสิาหกจิ	(สคร.)	ส�าหรบัประเมนิผลการด�าเนนิงานของ	
(อพวช.)	และการบรหิารความเสีย่งเป็นหลกัปฏบิตัติามเกณฑ์การ
ประเมนิระบบวดัเรือ่งการก�ากบัดแูลทีด่	ี“เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิ
งานรฐัวสิาหกจิด้านการบรหิารจดัการองค์กร”	ได้ก�าหนดให้การ
บรหิารความเสยีงเป็นส่วนหนึง่ของเกณฑ์วดัผลดงักล่าวประกอบ
ด้วย	ส่วนที	่1	การบรหิารความเสีย่งทีด่ตีามองค์ประกอบหลกัของ	
COSO	ERM	และเกณฑ์การพจิารณาอืน่ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็น
ส�าหรบัการจดัวางระบบการบรหิารความเสีย่งขัน้พืน้ฐาน	(เกณฑ์
วดัระดบัขัน้บนัได)	และส่วนที	่2	เกณฑ์เพิม่เตมิเพือ่สนบัสนนุระบบ
การบริหารการบริหารความเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
(พจิารณาคะแนนถ่วงน�า้หนัก)	การบรหิารความเส่ียงนัน้ถอืเป็นการ
ระวงั	ป้องกนั	และจดัการเพือ่ลดโอกาสและความรนุแรงในการเกดิ
อนัตราย	ความเสยีหาย	ความล้มเหลว	ตลอดจนปัญหาหาอปุสรรค
ต่างๆ	ทีจ่ะส่งผลผกระทบต่อโอกาสทีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในการ
ด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย	ทัง้ในระดบัองค์กร	หน่วยงาน	และ
ระดบับคุลากรให้อยูใ่นระดบัทีอ่งค์กรยอมรบัได้	ประเมนิได้	ควบคมุ
และตรวจสอบได้	อย่างมรีะบบ

	 จากแนวทางดงักล่าว	อพวช.	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการบรหิารความเสีย่ง	โดยผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กรก�าหนด
ให้ใช้การบริหารความเสยีงเป็นเครือ่งมอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ด�าเนนิงานลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้	เป็นแนวทางให้องค์กร
ก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง	มีเป้าหมายที่ชัดเจน	ผลิตผลงานที่มี
ประสทิธผิลเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศและในระดบัสากล	ตอบ
สนองต่อการพฒันาเศรษฐกจิ	และสงัคมของประเทศตามภารกจิที่
ก�าหนดไว้	อพวช.	จงึได้จดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่งขึน้เพือ่ใช้
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์	ประเมนิ	และบรหิารจดัการความเสีย่ง	
ส�าหรบัพนกังานและผูบ้รหิารในการบรหิารความเสีย่งภายในองค์กร	
ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ	ขัน้ตอน	และวธิกีารบรหิารจดัการ
ความเสีย่งทีถ่กูต้อง	เหมาะสม	โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนือ่งทกุปี

ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการบรหิารความเสีย่ง

	 การบรหิารความเสีย่งถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัอย่างหนึง่
ทีจ่ะช่วยให้การบรหิารงานในสภาวะแวดล้อม	ทีม่คีวามเสีย่งเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพจะ
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ	อพวช.	ดงันี้

1.	การด�าเนนิงานของ	อพวช.	สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป็น
ไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้

2.	ช่วยให้การบริหารงานของ	อพวช.	เกิดประสิทธิภาพและ	
ประสทิธผิลสงูสดุ	

3.	ประยกุต์ใช้กบัทกุงานและทกุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใน	อพวช.	ตัง้แต่
ขนาดเลก็ถงึขนาดใหญ่

4.	อพวช.	มแีผนรองรบัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้อย่างทนั
การณ์	และสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากความเสยีหาย
ทีเ่กดิขึน้ได้

5.	อพวช.	สามารถลดหรอืบรรเทาหรือหลกีเลีย่งความเสยีหายที่
เกดิขึน้จากผลกระทบจากภายในและภายนอกองค์กรได้

6.	พนกังานและเจ้าหน้าที	่อพวช.	ได้เรยีนรู	้ตระหนกัถงึความเสยีง
และปรบัตวัในการท�างานได้อย่างเหมาะสม

7.	สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

8.	เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองค์กร
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นโยบายการควบคมุภายใน อพวช. 

	 เพื่อให้การบริหารงานของ	อพวช.	 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายในแต่ละงานหรือ
กจิกรรมทีไ่ด้ก�าหนดไว้	อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาบคุลากร	ระบบงาน	
การบรหิารสนิทรพัย์	การป้องกนั	และลดความสญูเสยี	รวมถงึความ
ผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน	ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	อพวช.	
จงึมนีโยบายการควบคมุภายใน	ดงันี	้

1.		ให้ถอืว่าการควบคมุภายในเป็นกลไกหนึง่ทีส่�าคญัในการก�ากบั
ดแูล	การบรหิารกจิการทีด่ขีอง	อพวช.	ให้เป็นกจิกรรมประจ�า
ทีต้่องปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิวฒันธรรมในการปฏบิตัิ
งานทีด่ขีององค์กร

2.		ให้การควบคมุภายในเป็นเครือ่งมอืของผูบ้รหิารและหวัหน้างาน
ต่างๆ	ทีจ่ะบรหิารจดัการความเสีย่ง	อนัเกดิจากการท�างานใน
ทกุระดบั

3.		ให้มกีารรวบรวมข้อมลู	ข้อก�าหนด	และวธิกีารควบคมุภายใน	
เพือ่เผยแพร่ต่อพนกังานในทกุช่องทางตลอดเวลา	และสือ่สาร
อย่างทัว่ถงึทัง้องค์กรอย่างทนักาลและเหมาะสม

4.			ให้คณะกรรมการบรหิารองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ	
ตดิตามประเมินผล	การควบคมุภายในทกุกจิกรรมขององค์การ
พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ

5.		ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ	เป็นผู้ประสานงาน	
ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัการควบคมุภายใน	ตลอดจนการ
ส่งเสรมิ	กระตุน้	ให้มกีารน�าองค์ความรูไ้ปใช้อย่างทัว่ถงึ	และ
เป็นระบบ

6.		ให้คณะกรรมการการควบคมุภายในฯ	รายงานผลการบรหิาร
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	และ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ทุก
ไตรมาส
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ก้าวต่อไปของ อพวช.
	 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์เปิดให้บรกิารนทิรรศการตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2543		จนถงึปัจจบุนั	ซึง่ในแต่ละปีจะมกีารปรบัปรงุพฒันา
นิทรรศการใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ของชาติ	และของหน่วยงาน	โดยในปีงบประมาณ	2559	พิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์มโีครงการด�าเนนิการก่อสร้างนทิรรศการ	2	นทิรรศการด้วยกนัคอื	นทิรรศการวถิสีูเ่กษตรแห่งความสขุ	(The	Choice	to	
Happy	Farm)	และ	ปรบัปรุงนทิรรศการกลางแจ้ง	ส่วนที	่1	(Phase	1	Outdoor	Exhibition)	โดยทัง้คูม่กี�าหนดเปิดให้บรกิารในปี	2559

	 เพ่ือให ้ความรู ้พื้นฐานทางด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการท�า
เกษตรรปูแบบ	ต่าง	ๆ 	ทัง้เกษตรอนิทรย์ี	เกษตร
อัจฉริยะ	เกษตรยั่งยืน	และเกษตรครัวเรือน	
เพื่อยกระดับการเกษตรปัจจุบันให้เป็นการ
เกษตรยคุใหม่ทีป่ลอดภยัต่อทัง้ผูผ้ลติ	ผูบ้รโิภค	
และสิง่แวดล้อม	โดยผูบ้รโิภคมทีางเลอืกอาหาร
ที่ปลอดภัย	และดีต่อสุขภาพ	ผู้ผลิตมีความ
ปลอดภยัระหว่างการผลติ	สามารถอยูร่อดทาง
เศรษฐกจิ	มรีายได้	มกีารสบืทอดภมูปัิญญาต่อ
ไปยงัลกูหลาน	และส่ิงแวดล้อมทัง้ระบบนเิวศ	
ดนิ	น�า้	อากาศ	สิง่มชีวีติต่าง	ๆ 	มคีวามยัง่ยนืไม่
ถกูท�าลาย		นทิรรศการชดุนีจ้ดัแสดง	ณ	บรเิวณ
นทิรรศการชัน้	4		ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง	
8	เดอืน	

	 เพื่อปรับปรุงแนวทาง	และเทคนิค
การน�าเสนอ	ให้มสีาระทีค่รบถ้วนต่อการสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เข้าชม	และใช้เป็น
พืน้ทีพ่กัคอยส�าหรบัผูเ้ข้าชมทีม่านอกเวลาเปิด
ท�าการพพิธิภณัฑ์	ทัง้นีเ้พือ่สร้างความรูค้วบคู่
ความสนุกสนานด้านวิทยาศาสตร ์	 และ
เทคโนโลยีในสาระด้านต่าง	 ๆ	ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการเรยีนรูข้องเยาวชน
ต่อไปในอนาคต	อันมีความส�าคัญยิ่งต่อการ
สร้างสงัคมการเรยีนรูใ้ห้กบัคนไทย	นทิรรศการ
ชุดนี้จัดแสดง	ณ	บริเวณนิทรรศการส่วนที่	1	
บรเิวณหน้าอาคารพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์มหา
ราชนิ	ีบนพืน้ทีป่ระมาณ	2,000	ตารางเมตร		ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง	7	เดอืน	

	

	

1. นิทรรศการวิถีสู่เกษตรแห่งความสุข (The Choice to Happy Farm) 

2. ปรับปรุงนิทรรศการกลางแจ้ง ส่วนที่ 1 (Phase 1 Outdoor Exhibition)
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	3. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

	 ในปีงบประมาณ	2558	อพวช.	ได้ลงนามในสญัญาจ้างก่อสร้างชิน้งานนทิรรศการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้าพร้อมตดิตัง้	เมือ่วนัที่	
17	กรกฎาคม	2558	ในวงเงนิ	1,061	.00	ล้านบาท	เริม่งานวนัที	่1	สงิหาคม	2558	และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานจดัหาผูค้วบคมุงาน
ก่อสร้างชิน้งานนทิรรศการฯ	นอกจากนัน้ยงัมกีารด�าเนนิการจดัหาผูร้บัจ้างก่อสร้างอาคารพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า	โดยวธีิพเิศษ	ตามความ
เหน็ชอบของ	กวพอ.	โดยประกาศประกวดราคาเม่ือเดอืนสงิหาคม	2558	และก�าหนดเปิดซองในเดอืนกนัยายน	2558	
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	 ศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	เป็นศูนย์วิจัย	จัดแสดงนิทรรศการ	จัด
กิจกรรม	และเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง	เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	เพื่อการพัฒนาการผลิตส�าหรับผู้
ประกอบการ	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�าหรับประชาชนทั่วไป	โดยน�าเสนอในรูปแบบการสาธิต	สื่อผสม	แบบจ�าลอง	รวมทั้งการ
ฝึกอบรม	การเผยแพร่สิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	วิทยุ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	และสารสนเทศ	ที่มีความน่าสนใจและประทับใจ	เกิดการน�าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	ขยายโอกาส	ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ	ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วย
วิจัยและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วประเทศดังนี้

1.1	เป็นศูนย์วิจัย	แสวงหา	รวบรวม	จัดแสดง	และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2	เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3	เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
1.4	เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้	 เพื่อให้ประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน	สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการ

พัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต	รวมถึงให้นักวิจัยน�าไปวิจัยพัฒนาต่อยอด

	
4. โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลาก    
    หลายทางชีวภาพ
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ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ และ      
นายสุพจน์  หารหนองบัว เป็นกรรมการ โดยมีนางสาวรตดา พรหมแก้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เป็นเลขานุการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง 
โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้อ านวยการทุกส านักและพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการบัญชี และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
อพวช. และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

สรุปสาระส าคัญของประเด็นที่ได้ท าการสอบทานการด าเนินงานของ อพวช. ได้ ดังนี้ 
๑. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้พิจารณาสอบทานร่วมกับหัวหน้ากองการเงินและ

บัญชี ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี  เห็นว่า รายงานทางการเงินของ อพวช. ได้
จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน  

     ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  งบด าเนินงาน อพวช. สามารถ 
เบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส่วนงบลงทุนเบิกจ่ายได้ไม่เป็นตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้มีการทบทวนโครงการและสถานที่ก่อสร้างใหม่จึงไม่
สามารถด าเนินการตามแผนงานได้  
                     ๒. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  อพวช. มีการบริหารความ
เสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถควบคุมหรือลด
ผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
                    ๓. การสอบทานการบริหารจัดการภายใน อพวช.   
 ด้านโครงสร้างขององค์กรและอัตราก าลัง : ตามโครงสร้างขององค์กร และอัตราก าลังที่
มีอยู่ พบว่ายังขาดอัตราก าลังทุกส่วนงาน รวมทั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารทั้งระดับสูงและดับกลาง จึงเห็นว่า 
อพวช. ควรพิจารณาวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและอัตราก าลังขององค์กร รวมทั้งการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับผู้บริหาร และวางแผนการเตรียมการด้านบุคลากรในระยะยาว เพ่ือให้มีความพร้อมและต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 อพวช. 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ด้านการบริหารโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ : โดยที่สัญญาเช่าพ้ืนที่ในอาคารจัตุรัส
จามจุรี เพ่ือใช้ส าหรับโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ ปี ได้ด าเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วและ
จะสิ้นสุดลงในอีก ๓ - ๔ ปีข้างหน้า จึงเห็นว่า อพวช. ควรจะวิเคราะห์ และประเมินผลเพ่ือน าไปพิจารณาวาง
แผนการด าเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ อพวช. และสังคมกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. ก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ได้ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีการด าเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี ทบทวนกฎบัตร และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน และสอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
รวมถึงให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยการประเมินตนเอง และประเมินโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องภายใน รวมทั้งจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกท าการประเมิน ทั้งนี้ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และพัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

    ๕. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได ้
พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้คงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ อพวช.  
  ทั้งนี้ ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการฯ      
มีความรู้ ความสามารถและมีองค์ประกอบที่มีความหลากหลายในด้านความรู้และประสบการณ์ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี อาจมีข้อจ ากัดอยู่บ้างในเรื่องเวลาและจ านวนกรรมการซึ่งจะมี
ผลต่อประชุม 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยการ
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การร่วมกิจกรรม
ตามภารกิจหลักของ อพวช. ประชุมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและการตรวจสอบ กับ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน เช่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.) 
 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อพวช. ได้
จัดท างบการเงินอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
องค์กร ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการก ากับดูแลโดยการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยัง
มีการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แต่อย่างใด 

 
 
 

       
            (นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 วันที่   ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๘ 

 
 

 

 

 

 

 

รายงานของผูสอบบัญช ี
 
เสนอ คณะกรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน  และงบกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควร  ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน  เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความ
เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล  วางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน และการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว  ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน  ท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของ
กิจการ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเหน็ตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  รวมท้ังการประเมินการนําเสนอ  งบการเงินโดยรวม 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 
ความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา  งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินขององคกรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปสิ้นสดุ วันเดียวกัน  โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 

     (นางช่ืนสุข   มิตรภักดี)       (นางสาวฐวสนนท   นฤนาท) 
  ผูอํานวยการกลุม  รักษาราชการแทน      นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ 

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินท่ี  6 
 
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
วนัท่ี  15  มีนาคม  2559 
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รายงานของผูสอบบัญช ี
 
เสนอ คณะกรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน  และงบกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควร  ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปน  เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ซึ่งกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความ
เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล  วางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 
 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน และการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว  ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน  ท่ีเก่ียวของกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามท่ีควรของ
กิจการ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเหน็ตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  รวมท้ังการประเมินการนําเสนอ  งบการเงินโดยรวม 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 
ความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา  งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินขององคกรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  
ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปสิ้นสดุ วันเดียวกัน  โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 

     (นางช่ืนสุข   มิตรภักดี)       (นางสาวฐวสนนท   นฤนาท) 
  ผูอํานวยการกลุม  รักษาราชการแทน      นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ 

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินท่ี  6 
 
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
วนัท่ี  15  มีนาคม  2559 
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องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558   
  หนวย : บาท 

ตรวจสอบแลว-ปรับปรุงใหม 
 หมายเหตุ        2558  2557 

 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนระยะส้ัน 
ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 
วัสดุคงเหลือ 
รายไดคางรับ 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 
 
 

7 
 
 
 
8 
9 

 
 
 

395,764,802.20 
- 

3,066,300.00 
2,506,994.48 
1,734,860.94 

177,469,128.55 

 
 
 

262,323,498.69 
20,000,000.00 
4,850,502.97 
3,061,262.84 

643,064.35 
3,928,925.63 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  580,542,086.17  294,807,254.48 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 
อาคารและอุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
10 
11 
12 

 
6,594,773.61 

843,398,570.98 
16,034,975.34 

  
6,594,773.61 

849,767,240.85 
13,780,837.46 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  866,028,319.93  870,142,851.92 
รวมสินทรัพย  1,446,570,406.10  1,164,950,106.40 

 
หนี้สินและสวนของทุน 

หนี้สินหมุนเวียน 
เจาหน้ี 
เงินรับฝาก 
ภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 
คาใชจายคางจาย 

 
 

13 
 
 

6,14 

 
 

26,137,843.46 
420,983.00 
674,735.49 

221,020,298.71 

 
 

17,020,456.48 
420,983.00 
876,677.49 

81,719,327.74 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  248,260,860.66  100,037,444.71 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 

 
15 
16 
17 

 
271,935,809.51 
689,321,878.55 
23,505,530.00 

  
285,140,676.49 
524,792,473.56 
20,776,414.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  984,763,218.06  830,709,564.05 
รวมหนี้สิน  1,233,024,078.72  930,747,008.76 
สวนของทุน 

ทุนประเดิม 
กําไรสะสม 

 
 

6 

 
10,000,000.00 

203,546,327.38 

  
10,000,000.00 

224,203,097.64 
รวมสวนของทุน  213,546,327.38  234,203,097.64 
รวมหนี้สินและสวนของทุน  1,446,570,406.10  1,164,950,106.40 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
       (นายสาคร   ชนะไพฑูรย)               (นางกรรณิการ   วงศทองศิริ) 
            รองผูอํานวยการ  รักษาการแทน                     รองผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
 ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ                  รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหาร 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558   
  หนวย : บาท 

 หมายเหตุ         2558  2557 
 
 

รายได 
รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 
รายไดจากการดําเนินงานพิพิธภัณฑ 
รายไดอื่น 

รายไดดอกเบ้ีย 
อื่น ๆ 

 
 
 

18 
 
 
 

19 

 
 
 

643,020,043.39 
42,291,938.52 

 
2,422,803.32 

14,957,203.89 

  
 
 

556,688,120.43 
46,453,395.75 

 
2,674,909.07 

14,270,249.95 
รวมรายได  702,691,989.12  620,086,675.20 

คาใชจาย 
คาใชจายบุคลากร 
คาใชจายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

 
6,20 
6,21 
22 

 
91,224,519.50 

544,421,613.24 
87,702,626.64 

  
82,878,620.95 

396,684,143.41 
82,821,681.61 

รวมคาใชจาย  723,348,759.38  562,384,445.97 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
 

(20,656,770.26) 
- 

 57,702,229.23 
- 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (20,656,770.26)  57,702,229.23 

 
 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของทุน 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558   
 

         หนวย : บาท 
รายการ หมายเหตุ    ทุนประเดิม       กําไรสะสม       รวม 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – กอนการปรับปรุง 
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาด 

ปรับปรุงโบนัสคางจายประจําป 2557 

 
 
6 

10,000,000.00 
 

- 

 227,186,577.64 
 

(2,983,480.00) 

 237,186,577.64 
 

(2,983,480.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – หลังปรับปรุง 
ขาดทุนสําหรับป 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 

 10,000,000.00 
- 
- 

 224,203,097.64 
(20,656,770.23) 

- 

 234,203,097.64 
(20,656,770.26) 

- 
ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  10,000,000.00  203,546,327.38  213,546,327.38 

 
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – กอนการปรับปรุง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาด 

 
 
5 

 
10,000,000.00 

- 
 

  
720,294,870.92 

(551,086,700.68) 
 

  
730,294,870.92 

(551,086,700.68) 
 

ปรับปรุงโบนัสคางจายประจําป 2556 6 -  (2,707,301.83)  (2,707,301.83) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – หลังปรับปรุง 
กําไรสําหรับป 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

 10,000,000.00 
- 
- 

 166,500,868.41 
57,702,229.23 

- 

 176,500,868.41 
57,702,229.23 

- 
ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  10,000,000.00  224,203,097.64  234,203,097.64 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558   
  หนวย : บาท 

ตรวจสอบแลว-ปรับปรุงใหม 
 หมายเหตุ        2558  2557 

 
สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินลงทุนระยะส้ัน 
ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 
วัสดุคงเหลือ 
รายไดคางรับ 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 
 
 

7 
 
 
 
8 
9 

 
 
 

395,764,802.20 
- 

3,066,300.00 
2,506,994.48 
1,734,860.94 

177,469,128.55 

 
 
 

262,323,498.69 
20,000,000.00 
4,850,502.97 
3,061,262.84 

643,064.35 
3,928,925.63 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  580,542,086.17  294,807,254.48 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 
อาคารและอุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
10 
11 
12 

 
6,594,773.61 

843,398,570.98 
16,034,975.34 

  
6,594,773.61 

849,767,240.85 
13,780,837.46 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  866,028,319.93  870,142,851.92 
รวมสินทรัพย  1,446,570,406.10  1,164,950,106.40 

 
หนี้สินและสวนของทุน 

หนี้สินหมุนเวียน 
เจาหน้ี 
เงินรับฝาก 
ภาษีหัก  ณ  ท่ีจาย 
คาใชจายคางจาย 

 
 

13 
 
 

6,14 

 
 

26,137,843.46 
420,983.00 
674,735.49 

221,020,298.71 

 
 

17,020,456.48 
420,983.00 
876,677.49 

81,719,327.74 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  248,260,860.66  100,037,444.71 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 

 
15 
16 
17 

 
271,935,809.51 
689,321,878.55 
23,505,530.00 

  
285,140,676.49 
524,792,473.56 
20,776,414.00 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  984,763,218.06  830,709,564.05 
รวมหนี้สิน  1,233,024,078.72  930,747,008.76 
สวนของทุน 

ทุนประเดิม 
กําไรสะสม 

 
 

6 

 
10,000,000.00 

203,546,327.38 

  
10,000,000.00 

224,203,097.64 
รวมสวนของทุน  213,546,327.38  234,203,097.64 
รวมหนี้สินและสวนของทุน  1,446,570,406.10  1,164,950,106.40 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
       (นายสาคร   ชนะไพฑูรย)               (นางกรรณิการ   วงศทองศิริ) 
            รองผูอํานวยการ  รักษาการแทน                     รองผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
 ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ                  รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหาร 
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องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558   
  หนวย : บาท 

 หมายเหตุ         2558  2557 
 
 

รายได 
รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล 
รายไดจากการดําเนินงานพิพิธภัณฑ 
รายไดอื่น 

รายไดดอกเบ้ีย 
อื่น ๆ 

 
 
 

18 
 
 
 

19 

 
 
 

643,020,043.39 
42,291,938.52 

 
2,422,803.32 

14,957,203.89 

  
 
 

556,688,120.43 
46,453,395.75 

 
2,674,909.07 

14,270,249.95 
รวมรายได  702,691,989.12  620,086,675.20 

คาใชจาย 
คาใชจายบุคลากร 
คาใชจายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 

 
6,20 
6,21 
22 

 
91,224,519.50 

544,421,613.24 
87,702,626.64 

  
82,878,620.95 

396,684,143.41 
82,821,681.61 

รวมคาใชจาย  723,348,759.38  562,384,445.97 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
 

(20,656,770.26) 
- 

 57,702,229.23 
- 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  (20,656,770.26)  57,702,229.23 

 
 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของทุน 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558   
 

         หนวย : บาท 
รายการ หมายเหตุ    ทุนประเดิม       กําไรสะสม       รวม 

ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – กอนการปรับปรุง 
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาด 

ปรับปรุงโบนัสคางจายประจําป 2557 

 
 
6 

10,000,000.00 
 

- 

 227,186,577.64 
 

(2,983,480.00) 

 237,186,577.64 
 

(2,983,480.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – หลังปรับปรุง 
ขาดทุนสําหรับป 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 

 10,000,000.00 
- 
- 

 224,203,097.64 
(20,656,770.23) 

- 

 234,203,097.64 
(20,656,770.26) 

- 
ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  10,000,000.00  203,546,327.38  213,546,327.38 

 
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – กอนการปรับปรุง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาด 

 
 
5 

 
10,000,000.00 

- 
 

  
720,294,870.92 

(551,086,700.68) 
 

  
730,294,870.92 

(551,086,700.68) 
 

ปรับปรุงโบนัสคางจายประจําป 2556 6 -  (2,707,301.83)  (2,707,301.83) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – หลังปรับปรุง 
กําไรสําหรับป 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 

 10,000,000.00 
- 
- 

 166,500,868.41 
57,702,229.23 

- 

 176,500,868.41 
57,702,229.23 

- 
ยอดยกไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557  10,000,000.00  224,203,097.64  234,203,097.64 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
งบกระแสเงินสด 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558   
 

  หนวย : บาท 
ตรวจสอบแลว-ปรับปรุงใหม 

      2558  2557 
 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเส่ือมราคา 
คาตัดจําหนาย 
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
ดอกเบ้ียรับ 
รายไดจากการรับบริจาค 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

 
 
 

(20,656,770.26) 
 

81,246,267.52 
6,456,359.12 
2,396,780.60 

32,594.12 
(2,422,803.32) 

(13,217,166.98) 
(71,684,943.39) 

2,845,156.00 

  
 
 

57,702,229.23 
 

77,440,625.30 
5,381,056.31 

- 
24.09 

(2,674,909.07) 
(13,216,449.48) 
(64,404,230.43) 

1,643,791.00 
กําไร(ขาดทุน)กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 

ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 
วัสดุคงเหลือ 
รายไดคางรับ 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
เจาหน้ี 
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
คาใชจายคางจาย 
รายไดเงินบริจาครอการรับรู 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 

(14,995,526.59) 
 

1,784,202.97 
554,268.36 

(1,120,000.00) 
(173,540,202.92) 

 
2,710,232.86 
(201,942.00) 

139,307,970.97 
12,300.00 

236,214,348.38 
(125,040.00) 

 61,872,136.95 
 

(565,998.07) 
(109,356.74) 

13,673,041.70 
(468,416.59) 

 
(14,723,891.43) 

578,668.86 
53,797,138.86 

- 
43,914,761.86 
(1,135,200.00) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 190,600,612.03  156,832,885.40 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจายในอาคารและอุปกรณ 
เงินสดจายในสินทรัพยไมมีตัวตน 
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 
เงินสดรับในเงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 

 
70,986,588.25) 
(8,710,497.00) 

86,770.00 
20,000,000.00 
2,451,006.73 

  
(34,441,208.78) 
(2,882,831.00) 

- 
- 

2,565,174.67 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (57,159,308.52)  (34,756,865.11) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันตนงวด 

133,441,303.51 
262,323,498.69 

 122,074,020.29 
140,249,478.40 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 395,764,802.20  262,323,498.69 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไมใชเงินสด 
ซ้ือสินทรัพยถาวรท่ียังมิไดมีการจายชําระเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
 
 

6,374,560.00 

  
 
 

10,512,486.00 

 

 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

(หนวย : ลานบาท ยกเวนตามท่ีไดระบุไว) 
..................................... 

1. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  พ.ศ.
2538  เพ่ือดําเนินงานดานพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดทําขึ้นเปนโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ  โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  24  ธันวาคม  2534  มีวัตถุประสงคดังน้ี 
1.1   ดําเนินการสงเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือใหความรูและความบันเทิงแก

ประชาชน 
1.2   ดําเนินการรวบรวมวัตถุ  จําแนกประเภทวัตถุ  จัดทําบันทึกหลักฐาน  และสงวนรักษาผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย และความกาวหนาทางวิชาการ 
1.3   ดําเนินการสงเสริมการวิจัย  การใหบริการดานวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี แกหนวยงานของรัฐและ

เอกชน 
1.4   จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.5   เปนศูนยรวมทางดานขอมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และใหบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองแกหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 
1.6   รวมมือกับองคกรอื่นท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือประโยชนในดานการพัฒนาพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
1.7   ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร   

 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) 
 
งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน  รายการบัญชีบางประเภทซ่ึงใช
มูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาตามท่ีไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบ  การเงิน  ขอ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

3. มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  การตีความมาตรฐานการบัญชี  การ
ตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  การตีความ  มาตรฐานการบัญชี  การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบัติทางการบัญชี  ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวางงวดบัญชี                  
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1  มกราคม  2557 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  1  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  7  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  12  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  17  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  18  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง รายได 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  19  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  21  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
        อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  24  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
        กิจการท่ีเกี่ยวของ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  28  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  31  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  36  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
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งบกระแสเงินสด 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2558   
 

  หนวย : บาท 
ตรวจสอบแลว-ปรับปรุงใหม 

      2558  2557 
 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 

คาเส่ือมราคา 
คาตัดจําหนาย 
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
ดอกเบ้ียรับ 
รายไดจากการรับบริจาค 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

 
 
 

(20,656,770.26) 
 

81,246,267.52 
6,456,359.12 
2,396,780.60 

32,594.12 
(2,422,803.32) 

(13,217,166.98) 
(71,684,943.39) 

2,845,156.00 

  
 
 

57,702,229.23 
 

77,440,625.30 
5,381,056.31 

- 
24.09 

(2,674,909.07) 
(13,216,449.48) 
(64,404,230.43) 

1,643,791.00 
กําไร(ขาดทุน)กอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 

ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 
วัสดุคงเหลือ 
รายไดคางรับ 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
เจาหน้ี 
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
คาใชจายคางจาย 
รายไดเงินบริจาครอการรับรู 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 

(14,995,526.59) 
 

1,784,202.97 
554,268.36 

(1,120,000.00) 
(173,540,202.92) 

 
2,710,232.86 
(201,942.00) 

139,307,970.97 
12,300.00 

236,214,348.38 
(125,040.00) 

 61,872,136.95 
 

(565,998.07) 
(109,356.74) 

13,673,041.70 
(468,416.59) 

 
(14,723,891.43) 

578,668.86 
53,797,138.86 

- 
43,914,761.86 
(1,135,200.00) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 190,600,612.03  156,832,885.40 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจายในอาคารและอุปกรณ 
เงินสดจายในสินทรัพยไมมีตัวตน 
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 
เงินสดรับในเงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 

 
70,986,588.25) 
(8,710,497.00) 

86,770.00 
20,000,000.00 
2,451,006.73 

  
(34,441,208.78) 
(2,882,831.00) 

- 
- 

2,565,174.67 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (57,159,308.52)  (34,756,865.11) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันตนงวด 

133,441,303.51 
262,323,498.69 

 122,074,020.29 
140,249,478.40 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 395,764,802.20  262,323,498.69 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด 
รายการท่ีไมใชเงินสด 
ซ้ือสินทรัพยถาวรท่ียังมิไดมีการจายชําระเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
 
 

6,374,560.00 

  
 
 

10,512,486.00 
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องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 

(หนวย : ลานบาท ยกเวนตามท่ีไดระบุไว) 
..................................... 

1. วัตถุประสงคในการจัดตั้ง 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ  พ.ศ.
2538  เพ่ือดําเนินงานดานพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดทําขึ้นเปนโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ   พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  รอบ  โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  24  ธันวาคม  2534  มีวัตถุประสงคดังน้ี 
1.1   ดําเนินการสงเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือใหความรูและความบันเทิงแก

ประชาชน 
1.2   ดําเนินการรวบรวมวัตถุ  จําแนกประเภทวัตถุ  จัดทําบันทึกหลักฐาน  และสงวนรักษาผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย และความกาวหนาทางวิชาการ 
1.3   ดําเนินการสงเสริมการวิจัย  การใหบริการดานวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี แกหนวยงานของรัฐและ

เอกชน 
1.4   จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.5   เปนศูนยรวมทางดานขอมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และใหบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองแกหนวยงาน

ของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม 
1.6   รวมมือกับองคกรอื่นท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือประโยชนในดานการพัฒนาพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
1.7   ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร   

 
2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ  (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) 
 
งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน  รายการบัญชีบางประเภทซ่ึงใช
มูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาตามท่ีไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบ  การเงิน  ขอ 4  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

3. มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  การตีความมาตรฐานการบัญชี  การ
ตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  การตีความ  มาตรฐานการบัญชี  การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบัติทางการบัญชี  ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวางงวดบัญชี                  
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1  มกราคม  2557 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  1  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  7  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  12  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  17  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  18  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง รายได 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  19  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  21  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
        อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  24  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
        กิจการท่ีเกี่ยวของ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  28  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  31  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  36  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  38  (ปรับปรุง  2555)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 
        และการดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15   เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27   เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้น 
        ตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29   เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 32   เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

การบูรณะ  และหน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 
         และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10  เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12  เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  เรื่อง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18  เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
 มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1  มกราคม  2558 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  1  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  2  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  7  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  8  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง 
        ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  10  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  11  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  12  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  16  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  17  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  18  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง รายได 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  19  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  20  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
        และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ 
        ชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  21  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
        แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  23  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  24  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  26  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ 
        ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  27  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  28  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  29  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
        เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  33  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  36  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  37  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
        และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  38  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  40  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ 
         การดําเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10   เรื่อง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11   เรื่อง การรวมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12   เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13   เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมี 
         ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
         กับกิจกรรมดําเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
         ทางภาษีของกิจการ หรือของผูถือหุน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชา 
         ท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได – รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ 
         บริการโฆษณา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น 
 (ปรับปรุง 2557)      จากการรื้อถอน  การบูรณะ และ 
         หน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวย 
 (ปรับปรุง 2557)      สัญญาเชาหรือไม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน   
 (ปรับปรุง 2557)      การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน 
 (ปรับปรุง 2557)      การบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
         เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
         เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา   
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน   
          ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ 
          เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
          เหมืองผิวดิน 
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มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  36  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  37  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
        และสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  38  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  40  (ปรับปรุง  2557)  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกันภัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและ 
         การดําเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10   เรื่อง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11   เรื่อง การรวมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12   เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13   เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมี 
         ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
         กับกิจกรรมดําเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
         ทางภาษีของกิจการ หรือของผูถือหุน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชา 
         ท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได – รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ 
         บริการโฆษณา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้น 
 (ปรับปรุง 2557)      จากการรื้อถอน  การบูรณะ และ 
         หน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวย 
 (ปรับปรุง 2557)      สัญญาเชาหรือไม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน   
 (ปรับปรุง 2557)      การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน 
 (ปรับปรุง 2557)      การบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
         เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
         เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา   
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา  
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน   
          ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของรายการ 
          เหลาน้ี สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 

(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
       การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ 
          เหมืองผิวดิน 
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 มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1  มกราคม  2559 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง 
        ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สัญญากอสราง 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ภาษีเงินได 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สัญญาเชา 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง รายได 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
        และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ 
        ชวยเหลือจากรัฐบาล 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
        แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ 
        ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง กําไรตอหุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41     เรื่อง เกษตรกรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 
         และการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น   
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมี 
         ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
         กับกิจกรรมดําเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง 
         ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ   

 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได – รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ 
         บริการโฆษณา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็ปไซต 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี 
 (ปรับปรุง 2558)      เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  การบูรณะ และ 
         หน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  เรื่อง การประเมินวา ขอตกลง 
 (ปรับปรุง 2558)      ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุน 
 (ปรับปรุง 2558)      การรื้อถอน  การบูรณะ และการ 
         ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใต (ปรับปรุง 2558) 
 (ปรับปรุง 2558)      มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  เรื่อง การรายงาน 
         ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา    
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
          ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของ 
          รายการเหลาน้ี  สําหรับมาตรฐานการบัญช ี 

         ฉบับท่ี 19  (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  
ผลประโยชนของพนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ   
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการ 
          ผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินท่ีนําสงรัฐการ  
     
ผูบริหารของ อพวช. ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน  การบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปน
สาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินท่ีนําเสนอ 
 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถามและเงินฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจําซ่ึงมีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยไมมีภาระผูกพัน 

4.2   เงินลงทุนระยะส้ัน  หมายถึง  เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําซ่ึงมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 
4.3   วัสดุคงเหลือ  แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน 
4.4   อาคารและอุปกรณ 

อาคารและอุปกรณ  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน  ณ  วันท่ีไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ  หักคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคา  สําหรับอุปกรณท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา  10,000 บาท  จะรับรูเปนคาใชจายท้ังจํานวน 

สินทรัพยรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสินทรัพยรับบริจาค  แสดงดวยราคาทุน  ณ  วันรับ
โอน  หรือราคาท่ีคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพยเปนผูกําหนดคูกับรายการรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู  และจะ
ทยอยรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเส่ือมราคาของสินทรัพยในแตละงวดบัญชีตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยดังกลาว 

คาเส่ือมราคา  คํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ  ซ่ึงเปนราคาทุนของสินทรัพยน้ัน  หักดวยมูลคา
คงเหลือของสินทรัพย 
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 มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี  1  มกราคม  2559 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สินคาคงเหลือ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง 
        ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สัญญากอสราง 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ภาษีเงินได 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สัญญาเชา 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง รายได 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
        และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ 
        ชวยเหลือจากรัฐบาล 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
        แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
        กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ 
        ผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง กําไรตอหุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41     เรื่อง เกษตรกรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย 
         และการดําเนินงานท่ียกเลิก 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น   
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไมมี 
         ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 
         กับกิจกรรมดําเนินงาน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง 
         ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ   
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 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได – รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับ 
         บริการโฆษณา 
 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็ปไซต 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี 
 (ปรับปรุง 2558)      เกิดขึ้นจากการรื้อถอน  การบูรณะ และ 
         หน้ีสินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4  เรื่อง การประเมินวา ขอตกลง 
 (ปรับปรุง 2558)      ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5  เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุน 
 (ปรับปรุง 2558)      การรื้อถอน  การบูรณะ และการ 
         ปรับปรุงสภาพแวดลอม 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7  เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใต (ปรับปรุง 2558) 
 (ปรับปรุง 2558)      มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29  เรื่อง การรายงาน 
         ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา    
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน 
          ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพันธของ 
          รายการเหลาน้ี  สําหรับมาตรฐานการบัญช ี 

         ฉบับท่ี 19  (ปรับปรุง 2558) เรื่อง  
ผลประโยชนของพนักงาน 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ   
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการ 
          ผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินท่ีนําสงรัฐการ  
     
ผูบริหารของ อพวช. ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน  การบัญชีท่ีมีการปรับปรุง  การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปน
สาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินท่ีนําเสนอ 
 
4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1    เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถามและเงินฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจําซ่ึงมีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยไมมีภาระผูกพัน 

4.2   เงินลงทุนระยะส้ัน  หมายถึง  เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําซ่ึงมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 
4.3   วัสดุคงเหลือ  แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน 
4.4   อาคารและอุปกรณ 

อาคารและอุปกรณ  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน  ณ  วันท่ีไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ  หักคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคา  สําหรับอุปกรณท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา  10,000 บาท  จะรับรูเปนคาใชจายท้ังจํานวน 

สินทรัพยรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสินทรัพยรับบริจาค  แสดงดวยราคาทุน  ณ  วันรับ
โอน  หรือราคาท่ีคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพยเปนผูกําหนดคูกับรายการรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู  และจะ
ทยอยรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเส่ือมราคาของสินทรัพยในแตละงวดบัญชีตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยดังกลาว 

คาเส่ือมราคา  คํานวณจากมูลคาเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ  ซ่ึงเปนราคาทุนของสินทรัพยน้ัน  หักดวยมูลคา
คงเหลือของสินทรัพย 
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คาเส่ือมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละประเภท  โดยสินทรัพยท่ีไดมาหลังวันท่ี 15 ของเดือน จะเริ่มคํานวณคาเส่ือมราคาในเดือนถัดไป 
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตละประเภท  มีดังน้ี 

ประเภทของสินทรัพย อายุการใหประโยชน (ป) 
อาคารถาวร 
อาคารกึ่งถาวรและคาตกแตงภายใน 
อุปกรณและชิ้นงานวิทยาศาสตร 
ยานพาหนะ 

40 
10 

5 – 10 
5 

4.5   สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย  คา
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร เปนตน 
คาตัดจําหนาย  คํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ  คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3-5 ป 

4.6   หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 
การประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานท่ีจายใหแกพนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ  ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึงตองใชสมมติฐานดานการเงิน เชน อัตราคิดลด  เงินเดือนพนักงาน  และปจจัยอื่น ๆ  และขอสมมติฐาน
ดานประชากรศาสตร  เชน  อัตราการเขา – ออกของพนักงาน  อัตรามรณะ เปนตน  โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  ตามการจายคาตอบแทนสําหรับตนทุนบริการในอดีตของ อพวช. ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554  
จํานวน 17.08 ลานบาท  อพวช.  ไดปรับกับกําไรสะสม ณ  วันตนงวดของรอบระยะเวลาบัญชี 2555   โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0805.1/ว.95  ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  รับรูเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินในรายการหน้ีสิน
ผลประโยชนพนักงาน  โดยจะรับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เม่ือมีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยในงวดบัญชีน้ันทันที 

4.7   กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
อพวช. จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกลูกจางโดยจดทะเบียนเขารวมกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพธนชาติทวีคา 
ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กองทุน)  และมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จํากัด  เปนบริษัทจัดการ  สมาชิกตอง
จายเงินสะสมเขากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจายคาจาง  โดยหักจากคาจางของสมาชิก  โดยสมาชิกท่ีมีอายุงานอยกวา 20 ป  เลือก
จายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3-9 ของคาจางในแตละเดือน สวนสมาชิกท่ีมีอายุงานต้ังแต 20 ปขึ้นไป  เลือกจายเงิน
สะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 – 10  ของคาจางในแตละเดือน 
อพวช. จะตองจายเงินสมทบเขากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจายคาจาง  โดยสมาชิกท่ีมีอายุงานนอยกวา      20 ป  จะจายเงินสมทบเขา
กองทุนรอยละ 9  ของคาจางในแตละเดือน  สวนสมาชิกท่ีมีอายุงานต้ังแต  20 ปขึ้นไป  จะจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอย
ละ  10  ของคาจางในแตละเดือน  เงินสมทบเขากองทุนรับรูเปนคาใชจายของ อพวช.  ในงวดท่ีเกิดรายการ 

4.8   การรับรูรายไดและคาใชจาย 
เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล  รับรูเปนรายไดท้ังจํานวนในงวดท่ีไดรับ 
รายไดดอกเบ้ียรับ  รับรูเปนรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย 
คาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 
 

5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2556  อพวช.  มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  คือ  บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  20  เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล  ดังน้ี 
5.1   การแสดงรายการเงินอุดหนุนท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย  แสดงเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู (หน้ีสิน)  และทยอยรับรู

เปนรายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาลอยางเปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
5.2   การแสดงรายการเงินอุดหนุนท่ีเกี่ยวของกับรายได  แสดงเปนรายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล    ท้ังจํานวนในงวดท่ีไดรับเงิน

งบประมาณ 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  อพวช.  ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีโดยปรับปรุงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับ
สินทรัพยท่ีไดรับในอดีตและเคยรับรูเปนรายไดท้ังจํานวนแลวในงวดกอน  เปนรายการรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู  โดยวิธี
ปรับยอนหลัง (หมายเหตุขอ 16)  ซ่ึงมีผลกระทบกับงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2556  ดังน้ี 
 
 
 
 

 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงของทุน 

กําไรสะสม ณ วันท่ี 1  ตุลาคม  2556  ยกมา 
การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาดเงินโบนัสคางจาย 

720.29 
(551.09) 

(2.70) 
กําไรสะสม  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2556  ปรับปรุงใหม 166.50 
  

6. ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชียอนหลัง 
อพวช.  ไดปรับปรุงรายการบัญชีคาใชจายคางจายและกําไรสะสม  เพ่ือบันทึกคาใชจายโบนัสพนักงานและกรรมการ  ประจําป  2557  
จํานวน 2.98  ลานบาท  และคาใชจายโบนัสพนักงานและกรรมการ ประจําป 2556 จํานวน 2.70 ลานบาท  ใหตรงตามป โดย
ผลกระทบท่ีมีตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 มี
รายละเอียดดังน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 
คาใชจายคางจาย  เพ่ิมขึ้น 
กําไรสะสม  ลดลง 

 
2.98 
2.98 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
คาใชจายบุคลากร  เพ่ิมขึ้น 
คาใชจายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ เพ่ิมขึ้น 
กําไรเบ็ดเสร็จรวม  ลดลง 

 
0.27 
0.01 
0.28 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

 2558   2557 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 

- เงินฝากกระแสรายวัน 
- เงินฝากออมทรัพย 
- เงินฝากประจํา ไมเกิน 3 เดือน 

0.53 
 

2.11 
351.70 
41.42 

 0.14 
 

5.45 
216.12 
40.61 

รวม 395.76  262.32 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ประกอบดวย  เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร  มีกําหนดไมเกิน 3 
เดือน  โดยไมมีภาระผูกพัน 
 

8. รายไดคางรับ  ประกอบดวย 
 2558   2557 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคางรับ 
รายไดดอกเบ้ียคางรับ 
รายไดดําเนินงานคางรับ 

0.10 
0.51 
1.12 

 0.10 
0.54 

- 
รวม 1.73  0.64 

 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคางรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท เปนเงินประกันคาจางออกแบบรายละเอียด
จัดทําแผนหลักพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภูมิภาค 
 
รายไดดอกเบ้ียคางรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  จํานวน 0.51 ลานบาท  เปนรายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับท้ังจํานวน  โดย
เปนดอกเบ้ียคางรับจากธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  จํานวนเงิน 0.43  ลานบาท  ธนาคารอาคารสงเคราะห  จํานวนเงิน 0.08 
ลานบาท 
 
รายไดดําเนินงานคางรับ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558  จํานวน  1.12 ลานบาท  เปนรายไดคาจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 0.61  ลานบาท  และเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดคาย
วิทยาศาสตร Thai  Science  Camp  ครั้งท่ี 7 จากสมาคม วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  จํานวน 0.51 ลานบาท 
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คาเส่ือมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละประเภท  โดยสินทรัพยท่ีไดมาหลังวันท่ี 15 ของเดือน จะเริ่มคํานวณคาเส่ือมราคาในเดือนถัดไป 
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตละประเภท  มีดังน้ี 

ประเภทของสินทรัพย อายุการใหประโยชน (ป) 
อาคารถาวร 
อาคารกึ่งถาวรและคาตกแตงภายใน 
อุปกรณและชิ้นงานวิทยาศาสตร 
ยานพาหนะ 

40 
10 

5 – 10 
5 

4.5   สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน  แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย  คา
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร เปนตน 
คาตัดจําหนาย  คํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ  คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3-5 ป 

4.6   หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 
การประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานท่ีจายใหแกพนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ  ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  ซ่ึงตองใชสมมติฐานดานการเงิน เชน อัตราคิดลด  เงินเดือนพนักงาน  และปจจัยอื่น ๆ  และขอสมมติฐาน
ดานประชากรศาสตร  เชน  อัตราการเขา – ออกของพนักงาน  อัตรามรณะ เปนตน  โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  ตามการจายคาตอบแทนสําหรับตนทุนบริการในอดีตของ อพวช. ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554  
จํานวน 17.08 ลานบาท  อพวช.  ไดปรับกับกําไรสะสม ณ  วันตนงวดของรอบระยะเวลาบัญชี 2555   โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี กค 0805.1/ว.95  ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  รับรูเปนหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินในรายการหน้ีสิน
ผลประโยชนพนักงาน  โดยจะรับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  เม่ือมีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยในงวดบัญชีน้ันทันที 

4.7   กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
อพวช. จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกลูกจางโดยจดทะเบียนเขารวมกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพธนชาติทวีคา 
ซ่ึงจดทะเบียนแลว (กองทุน)  และมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จํากัด  เปนบริษัทจัดการ  สมาชิกตอง
จายเงินสะสมเขากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจายคาจาง  โดยหักจากคาจางของสมาชิก  โดยสมาชิกท่ีมีอายุงานอยกวา 20 ป  เลือก
จายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3-9 ของคาจางในแตละเดือน สวนสมาชิกท่ีมีอายุงานต้ังแต 20 ปขึ้นไป  เลือกจายเงิน
สะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 – 10  ของคาจางในแตละเดือน 
อพวช. จะตองจายเงินสมทบเขากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจายคาจาง  โดยสมาชิกท่ีมีอายุงานนอยกวา      20 ป  จะจายเงินสมทบเขา
กองทุนรอยละ 9  ของคาจางในแตละเดือน  สวนสมาชิกท่ีมีอายุงานต้ังแต  20 ปขึ้นไป  จะจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอย
ละ  10  ของคาจางในแตละเดือน  เงินสมทบเขากองทุนรับรูเปนคาใชจายของ อพวช.  ในงวดท่ีเกิดรายการ 

4.8   การรับรูรายไดและคาใชจาย 
เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล  รับรูเปนรายไดท้ังจํานวนในงวดท่ีไดรับ 
รายไดดอกเบ้ียรับ  รับรูเปนรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของสินทรัพย 
คาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 
 

5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2556  อพวช.  มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  คือ  บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  20  เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล  ดังน้ี 
5.1   การแสดงรายการเงินอุดหนุนท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพย  แสดงเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู (หน้ีสิน)  และทยอยรับรู

เปนรายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาลอยางเปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
5.2   การแสดงรายการเงินอุดหนุนท่ีเกี่ยวของกับรายได  แสดงเปนรายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล    ท้ังจํานวนในงวดท่ีไดรับเงิน

งบประมาณ 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  อพวช.  ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีโดยปรับปรุงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับ
สินทรัพยท่ีไดรับในอดีตและเคยรับรูเปนรายไดท้ังจํานวนแลวในงวดกอน  เปนรายการรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู  โดยวิธี
ปรับยอนหลัง (หมายเหตุขอ 16)  ซ่ึงมีผลกระทบกับงบการเงิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2556  ดังน้ี 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงของทุน 

กําไรสะสม ณ วันท่ี 1  ตุลาคม  2556  ยกมา 
การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรัฐบาล 
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาดเงินโบนัสคางจาย 

720.29 
(551.09) 

(2.70) 
กําไรสะสม  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  2556  ปรับปรุงใหม 166.50 
  

6. ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชียอนหลัง 
อพวช.  ไดปรับปรุงรายการบัญชีคาใชจายคางจายและกําไรสะสม  เพ่ือบันทึกคาใชจายโบนัสพนักงานและกรรมการ  ประจําป  2557  
จํานวน 2.98  ลานบาท  และคาใชจายโบนัสพนักงานและกรรมการ ประจําป 2556 จํานวน 2.70 ลานบาท  ใหตรงตามป โดย
ผลกระทบท่ีมีตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 มี
รายละเอียดดังน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน 
คาใชจายคางจาย  เพ่ิมขึ้น 
กําไรสะสม  ลดลง 

 
2.98 
2.98 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
คาใชจายบุคลากร  เพ่ิมขึ้น 
คาใชจายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ เพ่ิมขึ้น 
กําไรเบ็ดเสร็จรวม  ลดลง 

 
0.27 
0.01 
0.28 

 
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

 2558   2557 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 

- เงินฝากกระแสรายวัน 
- เงินฝากออมทรัพย 
- เงินฝากประจํา ไมเกิน 3 เดือน 

0.53 
 

2.11 
351.70 
41.42 

 0.14 
 

5.45 
216.12 
40.61 

รวม 395.76  262.32 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ประกอบดวย  เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร  มีกําหนดไมเกิน 3 
เดือน  โดยไมมีภาระผูกพัน 
 

8. รายไดคางรับ  ประกอบดวย 
 2558   2557 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคางรับ 
รายไดดอกเบ้ียคางรับ 
รายไดดําเนินงานคางรับ 

0.10 
0.51 
1.12 

 0.10 
0.54 

- 
รวม 1.73  0.64 

 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคางรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท เปนเงินประกันคาจางออกแบบรายละเอียด
จัดทําแผนหลักพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภูมิภาค 
 
รายไดดอกเบ้ียคางรับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558  จํานวน 0.51 ลานบาท  เปนรายไดดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับท้ังจํานวน  โดย
เปนดอกเบ้ียคางรับจากธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  จํานวนเงิน 0.43  ลานบาท  ธนาคารอาคารสงเคราะห  จํานวนเงิน 0.08 
ลานบาท 
 
รายไดดําเนินงานคางรับ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558  จํานวน  1.12 ลานบาท  เปนรายไดคาจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร  จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 0.61  ลานบาท  และเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดคาย
วิทยาศาสตร Thai  Science  Camp  ครั้งท่ี 7 จากสมาคม วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  จํานวน 0.51 ลานบาท 
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9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
 2558   2557 
เงินจายลวงหนาคากอสราง 
คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 
คาใชจายจายลวงหนา 
เงินรองจาย 
อื่น ๆ 

175.33 
0.94 
0.63 
0.21 
0.36 

 1.26 
1.23 
0.29 
0.21 
0.94 

รวม 177.47  3.93 
เงินจายลวงหนาคากอสราง  จํานวน  175.33  ลานบาท  ประกอบดวย 

เงินจายลวงหนาคากอสรางชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑพระรามเกา 
เงินจายลวงหนาคาจางจัดทํานิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร ประจําป 

2558 
เงินจายลวงหนาคากอสรางอาคารศูนยรวมกิจกรรมและฝกอบรม 2 
เงินจายลวงหนาคาจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทําแผนหลักพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรภูมิภาค 

   
159.15 

 
11.43 
3.49 

 
1.26 

รวม   175.33 
  
 

10. เงินลงทุนระยะยาว 
อพวช. ไดลงทุนในเงินฝากธนาคาร  ประเภทฝากประจํา 36 เดือน เปนเงินจํานวน 6.59 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 ตอป 
และ อพวช. ไดนําเงินฝากประจํา จํานวน 6.52 ลานบาท ไปวางเปนประกัน  เพ่ือใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันสัญญาการเชาพ้ืนท่ี  
สัญญาการใหบริการพ้ืนท่ีเชาและสาธารณูปโภค  ชั้น 4 และ ชั้น 5  ในโครงการจัตุรัสจามจุรีกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

11. อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย 
                                                                                                      30 ก.ย. 58                                                                                    30 ก.ย. 57 

             งาน     

    ชิ้นงาน  คาตกแตง    ยาน  ระหวาง     

รายการ  อาคาร  วิทยาศาสตร  ภายใน  อุปกรณ  พาหนะ  ทํา  รวม  รวม 

ราคาทุน 

ณ วันตนงวด 

  

718.06 

  

1,303.76 

  

167.94 

  

92.95 

  

20.29 

  

34.14 

  

2,337.14 

  

2,298.00 

เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด                 

ซื้อ  -  3.49  1.39  31.73  -  40.74  77.35  44.96 

รับโอน/ปรับปรุง  -  2.68  1.13  3.96  -  -  7.77  50.31 

โอนออก  -  -  -  -  -  (7.77)  (7.77)  (46.83) 

จําหนาย  (3.76)  -  -  -  -  -  (3.76)  (9.30) 

ณ วันปลายงวด  714.30  1,309.93  170.46  128.64  20.29  67.11  2,410.73  2,337.14 

คาเส่ือมราคาสะสม                 

ณ วันตนงวด  286.65  1,006.95  128.60  53.62  11.55  -  1,487.37  1,409.94 

เพ่ิมข้ึน  18.02  43.32  6.61  11.13  2.16  -  81.24  77.44 

จําหนาย  (1.28)  -  -  -  -  -  (1.28)  (0.01) 

ณ วันปลายงวด  303.39  1,050.27  135.21  64.75  13.71  -  1,567.33  1,487.37 

ราคาตามบัญชี                 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 58  410.91  259.66  35.25  63.89  6.58  67.11  843.40  - 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 57  431.41  296.81  39.34  39.33  8.74  34.14  -  849.77 

 
อพวช. ไดโอนงานระหวางกอสรางจํานวน 7.77 ลานบาท  เปนชิ้นงานวิทยาศาสตร จํานวน 2.68 ลานบาท        คาตกแตงภายใน จํานวน 
1.13 ลานบาท และอุปกรณสํานักงาน จํานวน 3.96 ลานบาท 
 
คาเส่ือมราคางวดป 2558 จํานวน 81.24  ลานบาท ประกอบดวย 
-  คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 61.51 ลานบาท 
-  คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดมาจากเงินรายได จํานวน 6.52 ลานบาท 
-  คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดมาจากการรับบริจาค จํานวน 13.21 ลานบาท 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน  ประกอบดวย 
30 ก.ย. 58  30 ก.ย. 

57 
  โปรแกรม  คาลิขสิทธ์ิ         

รายการ  คอมพิวเตอร  ภาพยนตร  ภาพยนตร  อุปกรณ  รวม  รวม 
ราคาทุน 
ณ วันตนงวด 

  
30.31 

  
0.64 

  
0.41 

  
- 

  
31.36 

  
28.48 

เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด             
ซ้ือ  6.34  0.60  0.69  1.08  8.71  2.88 
รับโอน/ปรับปรุง  -  1.08  -  -  1.08  - 
โอนออก  -  -  -  (1.08)  (1.08)  - 
จําหนาย  -  (0.64)  -  -  (0.64)  - 
ณ วันปลายงวด  36.65  1.68  1.10  -  39.43  31.36 
คาตัดจําหนายสะสม             
ณ วันตนงวด  16.67  0.64  0.27  -  17.58  12.20 
เพ่ิมขึ้นในงวด  5.27  0.58  0.61  -  6.46  5.38 
จําหนาย  -  (0.64)  -  -  (0.64)  - 
ณ วันปลายงวด  21.94  0.58  0.88  -  23.40  17.58 
ราคาตามบัญชี             
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 58  14.71  1.10  0.22  -  16.03  - 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57  13.64  -  0.14  -  -  13.78 

 
 คาตัดจําหนายงวดป 2558  6.46 ลานบาท  ประกอบดวย 

- คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 5.52 ลานบาท 
- คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากเงินรายได จํานวน 0.94 ลานบาท 

 
13. เจาหนี้ ประกอบดวย 

 2558   2557 
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 
เจาหน้ีเงินประกันของ / สัญญา 
เจาหน้ีงานกอสราง 
เจาหน้ีครุภัณฑ 
เจาหน้ีอื่น ๆ 

3.00 
16.68 
5.98 
0.39 
0.08 

 0.79 
5.06 
4.10 
2.10 
4.97 

รวม 26.13  17.02 
 

14. คาใชจายคางจาย  ประกอบดวย 
 2558   2557 
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
คาจางเหมาบริการ 
คาวัสดุ 
คาตอบแทน 
คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนกรรมการ อพ. 
คาสาธารณูปโภค 
คาสอบบัญชี 
โบนัสพนักงานและกรรมการ 
คาใชจายอื่น ๆ 

203.36 
4.43 
1.30 

- 
0.08 
2.78 
0.49 
6.16 
2.43 

 54.29 
6.47 
1.04 
0.08 
0.11 
2.92 
0.36 
5.69 

10.76 
รวม 221.03  81.72 
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9. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
 2558   2557 
เงินจายลวงหนาคากอสราง 
คาเบ้ียประกันภัยจายลวงหนา 
คาใชจายจายลวงหนา 
เงินรองจาย 
อื่น ๆ 

175.33 
0.94 
0.63 
0.21 
0.36 

 1.26 
1.23 
0.29 
0.21 
0.94 

รวม 177.47  3.93 
เงินจายลวงหนาคากอสราง  จํานวน  175.33  ลานบาท  ประกอบดวย 

เงินจายลวงหนาคากอสรางชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑพระรามเกา 
เงินจายลวงหนาคาจางจัดทํานิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร ประจําป 

2558 
เงินจายลวงหนาคากอสรางอาคารศูนยรวมกิจกรรมและฝกอบรม 2 
เงินจายลวงหนาคาจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทําแผนหลักพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรภูมิภาค 

   
159.15 

 
11.43 
3.49 

 
1.26 

รวม   175.33 
  
 

10. เงินลงทุนระยะยาว 
อพวช. ไดลงทุนในเงินฝากธนาคาร  ประเภทฝากประจํา 36 เดือน เปนเงินจํานวน 6.59 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.00 ตอป 
และ อพวช. ไดนําเงินฝากประจํา จํานวน 6.52 ลานบาท ไปวางเปนประกัน  เพ่ือใหธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันสัญญาการเชาพ้ืนท่ี  
สัญญาการใหบริการพ้ืนท่ีเชาและสาธารณูปโภค  ชั้น 4 และ ชั้น 5  ในโครงการจัตุรัสจามจุรีกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

11. อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย 
                                                                                                      30 ก.ย. 58                                                                                    30 ก.ย. 57 

             งาน     

    ชิ้นงาน  คาตกแตง    ยาน  ระหวาง     

รายการ  อาคาร  วิทยาศาสตร  ภายใน  อุปกรณ  พาหนะ  ทํา  รวม  รวม 

ราคาทุน 

ณ วันตนงวด 

  

718.06 

  

1,303.76 

  

167.94 

  

92.95 

  

20.29 

  

34.14 

  

2,337.14 

  

2,298.00 

เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด                 

ซื้อ  -  3.49  1.39  31.73  -  40.74  77.35  44.96 

รับโอน/ปรับปรุง  -  2.68  1.13  3.96  -  -  7.77  50.31 

โอนออก  -  -  -  -  -  (7.77)  (7.77)  (46.83) 

จําหนาย  (3.76)  -  -  -  -  -  (3.76)  (9.30) 

ณ วันปลายงวด  714.30  1,309.93  170.46  128.64  20.29  67.11  2,410.73  2,337.14 

คาเส่ือมราคาสะสม                 

ณ วันตนงวด  286.65  1,006.95  128.60  53.62  11.55  -  1,487.37  1,409.94 

เพ่ิมข้ึน  18.02  43.32  6.61  11.13  2.16  -  81.24  77.44 

จําหนาย  (1.28)  -  -  -  -  -  (1.28)  (0.01) 

ณ วันปลายงวด  303.39  1,050.27  135.21  64.75  13.71  -  1,567.33  1,487.37 

ราคาตามบัญชี                 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 58  410.91  259.66  35.25  63.89  6.58  67.11  843.40  - 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 57  431.41  296.81  39.34  39.33  8.74  34.14  -  849.77 

 
อพวช. ไดโอนงานระหวางกอสรางจํานวน 7.77 ลานบาท  เปนชิ้นงานวิทยาศาสตร จํานวน 2.68 ลานบาท        คาตกแตงภายใน จํานวน 
1.13 ลานบาท และอุปกรณสํานักงาน จํานวน 3.96 ลานบาท 
 
คาเส่ือมราคางวดป 2558 จํานวน 81.24  ลานบาท ประกอบดวย 
-  คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 61.51 ลานบาท 
-  คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดมาจากเงินรายได จํานวน 6.52 ลานบาท 
-  คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีไดมาจากการรับบริจาค จํานวน 13.21 ลานบาท 
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน  ประกอบดวย 
30 ก.ย. 58  30 ก.ย. 

57 
  โปรแกรม  คาลิขสิทธ์ิ         

รายการ  คอมพิวเตอร  ภาพยนตร  ภาพยนตร  อุปกรณ  รวม  รวม 
ราคาทุน 
ณ วันตนงวด 

  
30.31 

  
0.64 

  
0.41 

  
- 

  
31.36 

  
28.48 

เพ่ิม(ลด)ระหวางงวด             
ซ้ือ  6.34  0.60  0.69  1.08  8.71  2.88 
รับโอน/ปรับปรุง  -  1.08  -  -  1.08  - 
โอนออก  -  -  -  (1.08)  (1.08)  - 
จําหนาย  -  (0.64)  -  -  (0.64)  - 
ณ วันปลายงวด  36.65  1.68  1.10  -  39.43  31.36 
คาตัดจําหนายสะสม             
ณ วันตนงวด  16.67  0.64  0.27  -  17.58  12.20 
เพ่ิมขึ้นในงวด  5.27  0.58  0.61  -  6.46  5.38 
จําหนาย  -  (0.64)  -  -  (0.64)  - 
ณ วันปลายงวด  21.94  0.58  0.88  -  23.40  17.58 
ราคาตามบัญชี             
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 58  14.71  1.10  0.22  -  16.03  - 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 57  13.64  -  0.14  -  -  13.78 

 
 คาตัดจําหนายงวดป 2558  6.46 ลานบาท  ประกอบดวย 

- คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 5.52 ลานบาท 
- คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีไดมาจากเงินรายได จํานวน 0.94 ลานบาท 

 
13. เจาหนี้ ประกอบดวย 

 2558   2557 
เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 
เจาหน้ีเงินประกันของ / สัญญา 
เจาหน้ีงานกอสราง 
เจาหน้ีครุภัณฑ 
เจาหน้ีอื่น ๆ 

3.00 
16.68 
5.98 
0.39 
0.08 

 0.79 
5.06 
4.10 
2.10 
4.97 

รวม 26.13  17.02 
 

14. คาใชจายคางจาย  ประกอบดวย 
 2558   2557 
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
คาจางเหมาบริการ 
คาวัสดุ 
คาตอบแทน 
คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนกรรมการ อพ. 
คาสาธารณูปโภค 
คาสอบบัญชี 
โบนัสพนักงานและกรรมการ 
คาใชจายอื่น ๆ 

203.36 
4.43 
1.30 

- 
0.08 
2.78 
0.49 
6.16 
2.43 

 54.29 
6.47 
1.04 
0.08 
0.11 
2.92 
0.36 
5.69 

10.76 
รวม 221.03  81.72 
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15. รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู 
การเคล่ือนไหวในรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู  มีดังตอไปน้ี 

    30 ก.ย. 58  30 ก.ย. 57 
    ชิ้นงาน       

รายการ  อาคาร  วิทยาศาสตร  อุปกรณ  รวม  รวม 
ณ วันตนงวด 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 

 283.22 
- 

 1.86 
- 

 0.06 
0.01 

 285.14 
0.01 

 298.36 
- 

  283.22  1.86  0.07  285.15  298.36 
ลดลงระหวางงวด  (12.87)  (0.33)  (0.01)  (13.21)  (13.22) 
ณ วันปลายงวด  270.35  1.53  0.06  271.94  285.14 

 
16. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 

การเคล่ือนไหวในรายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู มีดังตอไปน้ี 
 30 ก.ย. 58 30 ก.ย. 57 
  อาคาร  สินทรัพย     

รายการ  และอุปกรณ  ไมมีตัวตน  รวม  รวม 
ณ วันตนงวด 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 

 511.54 
228.25 

 13.25 
7.96 

 524.79 
236.21 

 551.09 
47.40 

  739.79  21.21  761.00  598.49 
ลดลงระหวางงวด  (66.16)  (5.52)  (71.68)  (73.70) 
ณ วันปลายงวด  673.63  15.69  689.32  524.79 

 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูเพ่ิมขึ้น  จํานวน 236.21  ลานบาท  เปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีไดรับในงวดท้ังจํานวน 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูลดลง  จํานวน 71.68 ลานบาท ประกอบดวย 

• รายไดตามสัดสวนคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ 
• รายไดตามสัดสวนคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 
• คาตัดจําหนายสินทรัพย  รื้อถอนหองอาหารพนักงาน 
• คาอุปกรณตํ่ากวาเกณฑรับรูเปนคาใชจาย 

61.51 
5.52 
2.44 
2.21 

รวม 71.68 
 
17. หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2554  อพวช.  ไดคํานวณมูลคาผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 19  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 2558   2557 
ยอดยกมา ณ วันตนงวด 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นในระหวางงวด 
ผลประโยชนพนักงานท่ีจายจริงในระหวางงวด 
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

20.78 
2.85 

(0.13) 
- 

 20.27 
2.45 

(1.13) 
(0.81) 

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 23.50  20.78 
คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย    
 2558  2557 
ตนทุนบริการปจจุบัน 
ตนทุนดอกเบ้ีย 

2.03 
0.82 

 1.67 
0.78 

คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2.85  2.45 
 
ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ท่ีใชในการคํานวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของ
พนักงาน  มีดังน้ี 
สมมติฐานดานการเงิน 
1) อัตราคิดลดพ้ืนฐาน  รอยละ 4.0  ตนป 
2) อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคตประมาณ  รอยละ  7.0  ตอป 
 

สมมติฐานดานประชากรศาสตร 
1) สมมติฐานอัตราการเขา – ออกของพนักงาน 
อัตราการเขา – ออกของพนักงาน  ใชคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของอัตราการเขา–ออก รอยละ 0.0 – 3.0 ตอป แยกตามชวงอายุของพนักงาน  
ดังน้ี 

  อายุ 29 ป  และนอยกวา   รอยละ 3.0 ตอป 
  อายุต้ังแต 30 ป ถึง 49 ป   รอยละ 1.0 ตอป 
  อายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป   รอยละ 0.0 ตอป 

2) สมมติฐานอัตรามรณะ 
ขอสมมติท่ีเกี่ยวของกับอัตรามรณะในอนาคตไดมาจากตารางอัตรามรณะไทย 2551 [Thailand  Mortality  Ordinary  2008 (TMO 
2008)]  โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
3) สมมติฐานอัตราการทุพพลภาพ รอยละ 10 ของอตัราการมรณะตามตารางมรณะไทย 2551 
4) อายุเกษียณ 60 ป  (วันเกษียณอายุ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  หลังจากอายุครบ  60  ป 
5) เงินเดือน  เงินเดือนพ้ืนฐานเดือนสุดทาย 
ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
คาตอบแทนความชอบในการทํางาน 
      อายุงาน            ผลประโยชน 
  ต้ังแต  5  ปขึ้นไป  แตไมถึง 15 ป    6  เดือน  ของเงินเดือน 
  ต้ังแต 15 ปขึ้นไป      10 เดือน  ของเงินเดือน 
 

18. รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล  ประกอบดวย 
อพวช. ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558  จํานวนรวมท้ังส้ิน  643.02  ลาน
บาท  ประกอบดวย 

 2558   2557 
เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับในงวด 
เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 

504.82 
71.68 
66.52 

 478.69 
64.40 
13.60 

รวม 643.02  556.69 
 
เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน จํานวน 71.68 ลานบาท  เปนรายไดเงินอุดหนุนท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยซ่ึงทยอยรับรู  เปนรายไดตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 20 เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ    การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล  จํานวน 67.03 ลานบาท สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 4.65 ลานบาท  คือรายไดเงินอุดหนุนท่ีไมเกี่ยวของกับสินทรัพยซ่ึงรับรูรายไดท้ัง
จํานวนในงวดท่ีไดรับ 
 

19. รายไดอื่น ๆ  ประกอบดวย 
 2558   2557 

รายไดจากการรับบริจาค 
รายไดเน่ืองจากผิดสัญญา 
รายไดสาธารณูปโภค 
รายไดขายแบบกอสราง 
รายไดคาปรับ 
รายไดเบ็ดเตล็ด / อื่น ๆ 

13.22 
0.18 
0.21 
0.70 
0.22 
0.42 

 13.22 
- 

0.19 
0.51 
0.19 
0.16 

รวม 14.95  14.27 
20. คาใชจายบุคลากร  ประกอบดวย 

 2558   2557 
เงินเดือนและคาลวงเวลาพนักงาน 
เงินเดือนและคาลวงเวลาลูกจาง 
เงินบําเหน็จและโบนัสพนักงาน 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
คาสวัสดิการพนักงานและลูกจาง 

53.69 
23.24 
3.08 
2.85 

- 
4.47 
3.89 

 49.96 
20.37 
2.88 
2.45 

(0.81) 
4.14 
3.88 

รวม 91.22  82.87 
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15. รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู 
การเคล่ือนไหวในรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู  มีดังตอไปน้ี 

    30 ก.ย. 58  30 ก.ย. 57 
    ชิ้นงาน       

รายการ  อาคาร  วิทยาศาสตร  อุปกรณ  รวม  รวม 
ณ วันตนงวด 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 

 283.22 
- 

 1.86 
- 

 0.06 
0.01 

 285.14 
0.01 

 298.36 
- 

  283.22  1.86  0.07  285.15  298.36 
ลดลงระหวางงวด  (12.87)  (0.33)  (0.01)  (13.21)  (13.22) 
ณ วันปลายงวด  270.35  1.53  0.06  271.94  285.14 

 
16. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู 

การเคล่ือนไหวในรายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู มีดังตอไปน้ี 
 30 ก.ย. 58 30 ก.ย. 57 
  อาคาร  สินทรัพย     

รายการ  และอุปกรณ  ไมมีตัวตน  รวม  รวม 
ณ วันตนงวด 
เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 

 511.54 
228.25 

 13.25 
7.96 

 524.79 
236.21 

 551.09 
47.40 

  739.79  21.21  761.00  598.49 
ลดลงระหวางงวด  (66.16)  (5.52)  (71.68)  (73.70) 
ณ วันปลายงวด  673.63  15.69  689.32  524.79 

 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูเพ่ิมขึ้น  จํานวน 236.21  ลานบาท  เปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีไดรับในงวดท้ังจํานวน 
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูลดลง  จํานวน 71.68 ลานบาท ประกอบดวย 

• รายไดตามสัดสวนคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ 
• รายไดตามสัดสวนคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 
• คาตัดจําหนายสินทรัพย  รื้อถอนหองอาหารพนักงาน 
• คาอุปกรณตํ่ากวาเกณฑรับรูเปนคาใชจาย 

61.51 
5.52 
2.44 
2.21 

รวม 71.68 
 
17. หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 

ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2554  อพวช.  ไดคํานวณมูลคาผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 19  มีรายละเอียด ดังน้ี 

 2558   2557 
ยอดยกมา ณ วันตนงวด 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นในระหวางงวด 
ผลประโยชนพนักงานท่ีจายจริงในระหวางงวด 
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

20.78 
2.85 

(0.13) 
- 

 20.27 
2.45 

(1.13) 
(0.81) 

ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 23.50  20.78 
คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย    
 2558  2557 
ตนทุนบริการปจจุบัน 
ตนทุนดอกเบ้ีย 

2.03 
0.82 

 1.67 
0.78 

คาใชจายท่ีรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2.85  2.45 
 
ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  ท่ีใชในการคํานวณประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของ
พนักงาน  มีดังน้ี 
สมมติฐานดานการเงิน 
1) อัตราคิดลดพ้ืนฐาน  รอยละ 4.0  ตนป 
2) อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคตประมาณ  รอยละ  7.0  ตอป 
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สมมติฐานดานประชากรศาสตร 
1) สมมติฐานอัตราการเขา – ออกของพนักงาน 
อัตราการเขา – ออกของพนักงาน  ใชคาเฉล่ียถวงนํ้าหนักของอัตราการเขา–ออก รอยละ 0.0 – 3.0 ตอป แยกตามชวงอายุของพนักงาน  
ดังน้ี 

  อายุ 29 ป  และนอยกวา   รอยละ 3.0 ตอป 
  อายุต้ังแต 30 ป ถึง 49 ป   รอยละ 1.0 ตอป 
  อายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป   รอยละ 0.0 ตอป 

2) สมมติฐานอัตรามรณะ 
ขอสมมติท่ีเกี่ยวของกับอัตรามรณะในอนาคตไดมาจากตารางอัตรามรณะไทย 2551 [Thailand  Mortality  Ordinary  2008 (TMO 
2008)]  โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
3) สมมติฐานอัตราการทุพพลภาพ รอยละ 10 ของอตัราการมรณะตามตารางมรณะไทย 2551 
4) อายุเกษียณ 60 ป  (วันเกษียณอายุ  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  หลังจากอายุครบ  60  ป 
5) เงินเดือน  เงินเดือนพ้ืนฐานเดือนสุดทาย 
ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
คาตอบแทนความชอบในการทํางาน 
      อายุงาน            ผลประโยชน 
  ต้ังแต  5  ปขึ้นไป  แตไมถึง 15 ป    6  เดือน  ของเงินเดือน 
  ต้ังแต 15 ปขึ้นไป      10 เดือน  ของเงินเดือน 
 

18. รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล  ประกอบดวย 
อพวช. ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2558  จํานวนรวมท้ังส้ิน  643.02  ลาน
บาท  ประกอบดวย 

 2558   2557 
เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับในงวด 
เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน 
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน 

504.82 
71.68 
66.52 

 478.69 
64.40 
13.60 

รวม 643.02  556.69 
 
เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน จํานวน 71.68 ลานบาท  เปนรายไดเงินอุดหนุนท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยซ่ึงทยอยรับรู  เปนรายไดตาม
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 20 เรื่อง  การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ    การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล  จํานวน 67.03 ลานบาท สวนท่ีเหลืออีกจํานวน 4.65 ลานบาท  คือรายไดเงินอุดหนุนท่ีไมเกี่ยวของกับสินทรัพยซ่ึงรับรูรายไดท้ัง
จํานวนในงวดท่ีไดรับ 
 

19. รายไดอื่น ๆ  ประกอบดวย 
 2558   2557 

รายไดจากการรับบริจาค 
รายไดเน่ืองจากผิดสัญญา 
รายไดสาธารณูปโภค 
รายไดขายแบบกอสราง 
รายไดคาปรับ 
รายไดเบ็ดเตล็ด / อื่น ๆ 

13.22 
0.18 
0.21 
0.70 
0.22 
0.42 

 13.22 
- 

0.19 
0.51 
0.19 
0.16 

รวม 14.95  14.27 
20. คาใชจายบุคลากร  ประกอบดวย 

 2558   2557 
เงินเดือนและคาลวงเวลาพนักงาน 
เงินเดือนและคาลวงเวลาลูกจาง 
เงินบําเหน็จและโบนัสพนักงาน 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
คาสวัสดิการพนักงานและลูกจาง 

53.69 
23.24 
3.08 
2.85 

- 
4.47 
3.89 

 49.96 
20.37 
2.88 
2.45 

(0.81) 
4.14 
3.88 

รวม 91.22  82.87 
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21. คาใชจายบริหารท่ัวไปและอื่น ๆ ประกอบดวย 

 2558   2557 
คาใชจายในการจัดกิจกรรม 
คาสาธารณูปโภค 
คาจางเหมาบริการ 
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
คาวัสดุ 
คาเชา 
คาซอมแซม 
คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนกรรมการ 
โบนัสกรรมการ 
คาตอบแทน 
คาอบรมสัมมนา 
คาเบ้ียประกันภัย 
อื่น ๆ 

372.70 
46.67 
34.00 
22.81 
16.77 
9.91 
9.69 
1.50 
0.10 

11.00 
2.04 
6.71 

10.52 

 228.54 
43.31 
31.92 
23.51 
11.02 
17.06 
9.77 
1.66 
0.10 

12.69 
1.44 
3.20 

12.46 
รวม 544.42  396.68 

 
22. คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  ประกอบดวย 

 2558   2557 
คาเส่ือมราคา 

อาคาร 
ชิ้นงานวิทยาศาสตร 
คาตกแตงภายใน 
อุปกรณและยานพาหนะ 

 
18.02 
43.32 
6.61 

13.29 

  
18.16 
41.57 
6.83 

10.88 
รวมคาเส่ือมราคา 81.24  77.44 

คาตัดจําหนาย 
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ภาพยนตร 

 
0.58 
5.27 
0.61 

  
0.64 
4.62 
0.12 

รวมคาตัดจําหนาย 6.46  5.38 
รวมท้ังส้ิน 87.70  82.82 

 
23. สินทรัพยท่ีอาจเกิดขึ้น 

อพวช. ไดยื่นฟองกิจการรวมคาเอ็กเซลเลนท  โปรเฟสชั่น  ซีสเต็มส  และซิต้ีนีออน  ดิสเพลส  แอนดคอนสตรั๊คชั่นส (ประเทศไทย) และ 
ArchiMeDes  Architektur, Medien und  Design  ตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดํา  ท่ี 1735/2551  ทุนทรัพยตามฟองจํานวน 
220.09  ลานบาท 
 
ศาลปกครองกลางไดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีท้ังสาม  รวมกันหรือแทนกันชําระคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นสําหรับการจางผูอื่นทํางานตามสัญญา
พิพาทท่ีคางอยูใหแลวเสร็จจํานวน 32.14 ลานบาท  พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  ของเงินตนจํานวนดังกลาวนับถัดจากวันท่ี
ฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  นับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด  แตบริษัท  ซิต้ีนีออน  
ดิสเพลส แอนด  คอนสตรั๊คชันส  (ประเทศไทย)  จํากัด  ผูถูกฟองคดีท่ี 1  ไดอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครอง
สูงสุดไดน่ังพิจารณาคดีครั้งแรกในวันท่ี 16 ต.ค. 57  ผลตุลาการผูแถลงคดีขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นตนใหผูถูกฟองคดีท้ังสามตองรวมกันหรือแทนกันชําระคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นสําหรับการจางผูอื่นทํางานตามสัญญาท่ีคางอยูให
แลวเสร็จจํานวน 32.14 ลานบาท 
 
เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 58  ศาลปกครองไดอานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใหคูกรณีฟง แตผูถูกฟองคดี    ท่ี 1  ไดรับหมายโดยชอบ
แลวไมมาฟงคําพิพากษาดังกลาว  สรุปผลคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีท้ังสามรวมกันหรือแทนกันชําระ
คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นสําหรับการจางผูอื่นทํางานตามสัญญาพิพาทท่ีคางอยูใหแลวเสร็จ  จํานวน 32.14 ลานบาท  พรอมดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนจํานวนดังกลาว  นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี  โดยใหชําระใหแลวเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีคดีถึงท่ีสุด และใหคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวนตามสวนของการชนะคดีใหแก  ผูฟองคดี 
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