
สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์

พันธกิจ
mission
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สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ อพวช.
คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
สารจากผูอ้�านวยการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะผูบ้รหิารองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
ข้อมลูเบือ้งต้น และวตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงาน
วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และค่านยิมพืน้ฐาน
นทิรรศการถาวร
นทิรรศการเคลือ่นที่
นทิรรศการชัว่คราว
ชิน้งานทีพ่ฒันาขึน้มาใหม่
กจิกรรมส�าคญัประจ�าปีของ อพวช.
ผลงานเด่นของ อพวช.
กิจกรรมเสรมิศกึษา
งานบรกิารทางวชิาการ
งานวจิยัและรวบรวมวสัดตุวัอย่าง
การตลาดและประชาสมัพนัธ์
เครอืข่ายและผูส้นบัสนนุ
แขกพเิศษทีม่าเยอืนพพิธิภณัฑ์
การพฒันาบคุลากร
ก้าวต่อไปของพพิธิภณัฑ์
โครงสร้างองค์กร
อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
สถติจิ�านวนผูเ้ข้าชม
รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557
รายงานของผูส้อบบญัช ีและงบการเงนิ
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 ในการพฒันาประเทศไปสูค่วามเจรญิก้าวหน้า สิง่ส�าคญัทีส่ดุกค็อื การสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมฐานความรู้วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นบทบาทส�าคัญท่ีจะท�าให้สังคมไทยก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของสังคมฐานความรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) เป็นหน่วยงานหลกัแห่งหนึง่ของประเทศ ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นกลไกลทีส่�าคญั ทีม่ส่ีวนผลกัดนัสงัคมไทย
ไปสูจ่ดุนีต้ามนโยบายของรฐับาล
 การท�าหน้าที่ของ อพวช. ประจ�าปี 2557 นอกจากจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์หลัก 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา และพพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ณ คลองห้า ปทมุธาน ีแล้ว อพวช. ยงัเปิดให้บรกิารจตัรุสัวทิยาศาสตร์ 
ณ จตัรุสัจามจรุ ีอกีแห่งหนึง่ การด�าเนนิงานของ อพวช. จะขยายออกไปทัว่ประเทศอย่างเข้มแขง็ เพือ่น�าองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ไปสูเ่ยาวชนและประชาชนในภมูภิาคต่างๆ ด้วยคาราวานวทิยาศาสตร์ ภายใต้การด�าเนนิงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ อพวช. ท่ีก�าหนดให้ อพวช. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการท�าหน้าที่เป็นกลไกลหลักที่ส�าคัญเพื่อสร้าง
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมวทิยาศาสตร์ ด้วยภารกจิการสร้างความตระหนกัทางวทิยาศาสตร์ผ่านกจิกรรมต่างๆ 
 แม้ว่าในรอบปีทีผ่่านมาจะมเีรือ่งราวมากมายทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย แต่การผลกัดนั อพวช. กย็งัคงเข้มข้นขึน้อย่างสม�า่เสมอ 
เพือ่น�าสงัคมไทยไปสูส่งัคมทีม่เีหต ุมผีล มวีจิารณญาณในทกุระดบั ซึง่ อพวช. กส็ามารถด�าเนนิงานได้เป็นอย่างดสีมตามเจตนารมณ์
และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และยงัคงยนืหยดัทีจ่ะเป็นหน่วยงานหลกัหน่วยงานหนึง่ของประเทศ ทีจ่ะสร้างสงัคมไทยไปสูส่งัคมวทิยา
ศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ต่อไป

 

  

 รศ.ดร. วรีะพงษ์ แพสุวรรณ
 ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประธานกรรมการองค์การพพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

สารจากประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ
ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสารบัญ
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
 แห่งประเทศไทย (ปอมท.) นายกสภามหาวทิยาลยั 
 ทีป่รกึษาโครงการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาครใูนโครงการ
 พระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ประวัติการท�างาน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์
 อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์ วิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษา : Ph.D. (Genetics), Certificate in Population Studies จาก 
 U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
 M.S. (Genetics) จาก U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A. 
 B.A. (Zoology) จาก U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

ประธานกรรมการ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�างาน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา : วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ฟิสกิส์นวิเคลยีร์), 
 Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ
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กรรมการผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

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

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติการท�างาน : อาจารย์ นักวิชาการศึกษา 
การศึกษา : ปริญญาโท M.A. (Teachling in Community Colleges)
 Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์

นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ
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กรรมการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

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

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  หารหนองบัว

นายจรัลธาดา  กรรณสูต

นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

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

กรรมการและเลขานุการ 

ต�าแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                            
 รักษาการผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประวัติการท�างาน : ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด         
 ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร
การศึกษา : ปริญญาโท (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร

นายดิสทัต  โหตระกิตย์

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์
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เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้และการสร้าง
ความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
Vision
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 การสร้างความตระหนกัทางวิทยาศาสตร์ เป็นเรือ่งทีย่ากส�าหรบัสังคมไทย ทีห่ยัง่ลกึทางวฒันธรรมมาอย่างช้านาน การเข้าไป
แก้ไขเปลีย่นแปลงความเชือ่ทีย่ดึถอืมานานจงึเป็นเรือ่งทีต้่องใช้เวลา วทิยาศาสตร์ส�าหรับสงัคมไทยแล้ว หลายๆ คนมองว่าเป็นเร่ือง
ของหลกัวชิาการ เป็นเรือ่งยาก อนัทีจ่รงิแล้ววทิยาศาสตร์เป็นสิง่ทีใ่กล้ตวัเรา ตัง้แต่ตืน่นอนจนกระทัง่หลบั การด�ารงชวีติของคนเรา
ล้วนแต่เกีย่วกบัวทิยาศาสตร์ทัง้สิน้
 เมื่อเป็นเช่นนี้ ภารกิจของ อพวช. จึงมีบทบาทส�าคัญท่ีจะท�าให้สังคมไทยเกิดความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด 
เพือ่ให้คนไทยได้มชีวีติทีด่ขีึน้ ลดละความเชือ่และการตดัสนิใจทีไ่ม่ใช้หลกัเหตแุละผล ให้มกีารใช้เหตแุละผลมากยิง่ขึน้ในการด�าเนนิ
ชวีติ
 ในปี 2557 เป็นปีทีม่กีารขดัแย้งและการปรบัเปลีย่นทางสงัคมมากมาย แม้ในท่ามกลางการปรบัเปลีย่นเหล่าน้ี อพวช. ยงัคง
ท�าหน้าท่ีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ในการสร้างความตระหนกัทางวทิยาศาสตร์สูส่งัคมไทย ตัง้แต่การจดัการแหล่งเรยีนรู้ทาง อพวช. 
ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและจัตุรัสวิทยาศาสตร์ รวมถึง
การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ไปทั่วประเทศกว่า 40 จังหวัด และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�าปี 2557 
ณ จงัหวดัเชยีงใหม่
 นอกจากภารกิจหลกัที ่อพวช. ต้องท�าอย่างต่อเนือ่งแล้ว เรายงัน�านทิรรศการใหม่ๆ จากต่างประเทศมาจดัแสดงอย่างต่อเนือ่ง 
โดยปีนี ้ได้น�านทิรรศการ Ice age the Exhibition จากประเทศอาเจนตน่ิา มาให้คนไทยได้เรยีนรูผ่้านประสบการณ์เสมอืนจริง
 สิง่ทีน่่าดใีจอกีสิง่หนึง่ของปีนี ้คอื อพวช. ได้รบัอนมุติัให้เดินหน้าโครงการพพิธิภัณฑ์พระราม 9 จากรฐับาลอย่างเป็นทางการ 
โดยจะเร่งกระท�าการจดัซือ้จดัจ้างและการก่อสร้างต่อไป
 อย่างไรกต็าม ถงึแม้การสร้างความตระหนกัทางวทิยาศาสตร์จะเป็นเรือ่งยาก จะต้องมกีารท�างานอย่างต่อเนือ่ง แต่ อพวช. 
กค็งยนืหยดัทีจ่ะท�าต่อไปอย่างไม่ลดละ ไม่ยอมแพ้ และต้ังใจทีจ่ะท�างานให้มากขึน้ และหนกัขึน้
 ทั้งหมดท้ังปวงน้ีก็เพื่อให้ อพวช. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ด้วย
การสร้างความตระหนกัทางด้านวทิยาศาสตร์สูส่งัคมไทย

 
 นายสาคร  ชนะไพฑรูย์
 รองผูอ้�านวยการ
 รกัษาการ ผูอ้�านวยการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์
รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช.

สารจากผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์
รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช.

นายสาคร  ชนะไพฑูรย์
รองผู้อ�านวยการ อพวช.

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์
และแผน

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รองผู้อ�านวยการ อพวช.

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักบริหาร
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นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ
ผู้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นางกรรณิการ์  เฉิน
ผู้อ�านวยการ 

ส�านักพัฒนาความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์

นายพินิตย์  ขจรผดุงกิตติ
ผู้อ�านวยการ

ส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นางสาวรตดา  พรหมแก้ว
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม
ผู้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ดร.สมชัย  บุศราวิช
ผู้อ�านวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
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วตัถปุระสงค์ในการด�าเนนิงาน
 1. ด�าเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงาน ส่ิง
ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี..เพือ่ให้ความรูแ้ละความ
บนัเทงิแก่ประชาชน
 2. ด�าเนินการรวบรวมวตัถ ุจ�าแนกประเภทวตัถ.ุ..จดัท�าบนัทกึ
หลกัฐาน...และสงวนรกัษาผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี...เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยความก้าวหน้า
ทางวชิาการ
 3. ด�าเนินการส่งเสรมิการวจัิย...การให้บรกิารทางวชิาการ และ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน

 4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. เป็นศนูย์รวมทางด้านข้อมลูและวชิาการเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่
หน่วยงานของรฐัและเอกชน
 6. ร่วมมอืกบัองค์กรอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์
ในด้านการพฒันาพพิธิภณัฑ์
 7. ด�าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
พพิธิภณัฑ์

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดต้ัง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่แวดล้อม เพือ่ด�าเนนิงานบรหิาร และพฒันาโครงการจัดต้ังพพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์ซึง่กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม
จดัท�าขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ มภีารกจิ 
คือเป็นองค์กรของประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมอันเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ

ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
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สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้และการสร้าง
ความตระหนักด้าน

วิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
Vision

ร่วมสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาชาติอย่าง

ยั่งยืน

ค่านิยม
Value

พันธกิจ
mission

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
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นิทรรศการถาวร
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 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มหาราชินี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกขององค์การพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิมภีารกจิหลกั คอื
 1. พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชักน�าให ้ ผู ้ชมเกิดความเข ้าใจ และรักใน
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  อันจะน�าไปสู ่การปฏิบั ติที่
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศในอนาคต
 2. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน เพื่อให้
ผู้เข้าชมเข้าใจถึงกระบวนการผลิตท่ีมีหลักการทางวิทยาศาสตร์
แทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอน และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ของบรรพบรุษุ...ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรมของไทย นอกจาก
ผู้ชมจะได้สัมผัสกับอาคารทรงลูกเต๋าท่ีมีรูปทรงอันน่าทึ่งแล้ว 
ภายในยังจะได้สัมผัสกับการจัดแสดงนิทรรศการที่มีรูปแบบ
การน�าเสนอ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มี
การจัดแสดงนิทรรศการบนพ้ืนท่ี 10,000 ตารางเมตร เป็น

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นิทรรศการที่ เน ้นการส่ือความหมายระหว่างผู ้เข ้าชมและ
นิทรรศการ โดยให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการใน
รปูแบบทีส่ามารถค้นพบ ทดลอง และเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองผ่านสือ่
ที่มีความหลากหลาย ทั้งชิ้นงานวิทยาศาสตร์ ส่ือผสมแผ่นภาพ 
ประกอบค�าอธบิายและวตัถตุวัอย่างรปูแบบต่างๆ สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย เนือ้หาและเรือ่งราวของนทิรรศการทีจ่ดัแสดงในแต่ละชัน้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร ์
และเหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายที่จะเข้าชมโดยมีการจัดแสดง
นทิรรศการทัง้หมด 6 ชัน้ ดงันี้
 ชัน้ที ่1 ส่วนต้อนรบัและแนะน�าการเข้าชม, นิทรรศการไฟฟ้า 
 ชัน้ที ่2 ประวตัคิวามเป็นมาของวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย,ี 
  ดนิแดนวิทยาศาสตร์
 ชัน้ที ่3 วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน และพลงังาน
 ชัน้ที ่4 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเ่กีย่วข้องกบัประเทศไทย
 ชัน้ที ่5 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชวีติประจ�าวนั
 ชัน้ที ่6 เทคโนโลยภูีมปัิญญาไทย
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 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ “อาคารธรรมชาติวิทยา 
บญุส่ง เลขะกลุ” เป็นพพิธิภณัฑ์แห่งที ่2 ขององค์การพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) ทีถ่อืได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมลู 
และจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบท่ีสุด
แห่งแรกของไทย บนเนือ้ทีก่ว่า 1,100 ตารางเมตร โดยมภีารกจิ
หลกั ดงันี้ 
 1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางด้านธรรมชาติวิทยา
ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีง
 2. เพื่อเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการ และเผยแพร่ความรู ้
ทางด้านธรรมชาตวิทิยา ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคยีง
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิจัยธรรมชาติวิทยา
ของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ซ่ึงนิทรรศการที่น�ามา
จั ดแสดงภายในจะท� า ให ้ ผู ้ เ ข ้ าชมได ้ทราบถึ งประวั ติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ทางธรรมชาตวิทิยา นบัตัง้แต่การก�าเนดิโลก สิง่มชีวีติทีต้่องอาศยั
การววิฒันาการผ่านช่วงเวลาอนัยาวนาน จนถงึความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการน�าเสนอ
ความรูใ้นรปูแบบทีแ่ปลกใหม่ ดงันี้
 ชัน้ท่ี 1 จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน คือ
การก�าเนดิโลก การก�าเนดิส่ิงมชีวีติ ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ และ
ความหลากหลายทางชวีภาพ
 ชัน้ที ่2 ห้องแสดงเขาสัตว์ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล จัด
แสดงตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ สัตว์ เขาสัตว์ ทีค้่นพบทัง้ในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างเนื้อสมัน ละมั่ง กวางป่า วัวแดง กระทิง 
ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึ่งได้รับการอุทิศจากทายาท
ของนายแพทย์บุญส่งฯ เพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติ
ของชาตสิบืไป
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 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาขึ้นเพื่อให้
บริการความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และความส�าคัญของเทคโนโลยี 
ด้านการสือ่สารและสารสนเทศ ทีม่ต่ีอการด�ารงชวีติประจ�าวนัและ
การพฒันาประเทศในด้านต่างๆ โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าชม 
เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งเพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและอาจน�าไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยี
ทีด่กีว่าในอนาคต จะส่งผลในการลดการพึง่พาเทคโนโลยจีากต่าง
ประเทศและน�าไปสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้...มีพื้นที่จัดแสดง
นทิรรศการรวมทัง้สิน้ 9,300 ตารางเมตร โดยน�าเสนอเนือ้หาสาระ
ในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
ชิ้นงานนิทรรศการท่ีสามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัสทดลองด้วย
ตนเองกว่า 50 ชิ้น วัตถุตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครื่องมือที่
มนุษย์พัฒนาขึ้นใช้อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ระหว ่างกันในแต ่ละยุคสมัย ตลอดจนการน�าเสนอในรูป
ของภาพยนตร์ วีดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการท�างาน
ของเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบด้วยทัง้หมด 5 โซน คอื 

• เทคโนโลยกีารสือ่สารยคุก่อนประวตัศิาสตร์ 
• เทคโนโลยสีือ่สารยคุใหม่
• เทคโนโลยกีารค�านวณ 
• เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
• เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาคณุภาพชวีติ
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 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ใจกลาง
กรงุเทพมหานคร มพีืน้ทีก่ว่า 3,000 ตารางเมตร ตัง้อยู ่ณ บรเิวณ
ชัน้ 4 และชัน้ 5 ของอาคารจตัรุสัจามจุร ีบนถนนพระราม 4 บรเิวณ
สามย่าน “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดตั้งขึ้นภายใต้ของแนว
ความคดิวทิยาศาสตร์ ในบรรยากาศอนัทนัสมยัตาม วถิชีวีติของ
คนเมอืง ด้วยนทิรรศการ กจิกรรม และชิน้งานวทิยาศาสตร์แบบ 
Interactive ทีผู่ช้มสามารถทดลอง สมัผสั เรยีนรูด้้วยตนเอง เพือ่
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ทีม่ทีัง้ความสนกุสนาน และเป็นทางเลอืก
ส�าหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพภายในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย
 ชัน้ A โถงนทิรรศการ ส�าหรบัจดัแสดงนทิรรศการวทิยาศาสตร์
ที่น่าสนใจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปี สวนสนุกวิทยาศาสตร์ 
สนามเดก็เล่นเพือ่กระตุน้การเรยีนรูข้องวยัเดก็ 3-8 ปี และมมุห้อง
สมดุวทิยาศาสตร์
 ชั้น B พื้นที่ส�าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่
สนุกสนาน ห ้องทดลองทางวิทยาศาสตร ์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue In 
The Dark)

จตัรุสัวทิยาศาสตร ์องคก์ารพพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ
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นิทรรศการเคลื่อนที่
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 อพวช. ร่วมกบั พพิธิภณัฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพานชิย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ร่วมกันพัฒนาและจัดสร้าง นิทรรศการ 
“วทิยาศาสตร์ในโลกสเีงนิ” ซึง่ในปี 2557 ได้พฒันานทิรรศการเรือ่ง “มายา” 
ซึ่งน�าเสนอในเร่ืองประสาทสัมผัส ความน่าเชื่อถือรวมถึงข้อจ�ากัดใน
การรบัรูเ้รือ่งรอบตวั ผ่านประสาทสมัผสัต่าง ๆ ของมนษุย์ เพือ่ให้เรยีนรู้
ถงึ ภาพลวงตาต่าง ๆ และความน่าเชือ่ถอื ของประสาทสมัผสัของมนษุย์ 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่16 มถินุายน – 25 กรกฎาคม 2557 ณ บรเิวณโถง
นทิรรศการชัว่คราวพพิธิภณัฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพานชิย์

นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นทิรรศการ มายา
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นทิรรศการเคล่ือนที่ของพพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา

1. นทิรรศการ Thai Croco 

 เป็นเรื่องราวเก่ียวกับชนิดของความหลากหลายของนกที่
พบบรเิวณทุง่หลวงรงัสติ มนีกไม่น้อยกว่า 200 ชนดิสามารถ
พบเห็นได้ในพ้ืนที่ทุ ่งหลวงรังสิตโดยเฉพาะในกลุ ่มนกน�้า 
สามารถพบได้ตลอดปี ท้ังกลุม่นกประจ�าถิน่และนกอพยพ โดย
น�านิทรรศการไปร่วมจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12 
ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานตากอากาศบางปู 
จงัหวดัสมทุรปราการ และงานพรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง
ร.9 ครัง้ที ่26 ระหว่างวนัที ่1-10 ธนัวาคม 2556 
ณ สวนหลวง ร.9 

 เป็นนทิรรศการเกีย่วกบัจระเข้ทีสั่มพนัธ์กบัสงัคมไทย
ในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม วิวัฒนาการและ
ชวีวทิยา รวมถงึผลติภณัฑ์ทีน่�าไปสู่การใช้ประโยชน์  ด้วย
การน�าเสนอข้อมูลผสมผสาน ทัง้ทีเ่ป็นโมเดล และตวัอย่าง
จริง เพื่อจัดแสดง โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดง 
ระหว่างวนัที ่23-26 พฤศจกิายน 2556 ณ พพิธิภณัฑ์แห่ง
มหาวทิยาลยั ฮอกไกโด เมอืงซบัโปโร ประเทศญีปุ่น่

2. นทิรรศการนกในทุง่หลวงรงัสติ 
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 เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับน�าข้อมูลทางด้าน
ความหลากหลายทางชวีภาพของสภาพภมูศิาสตร์ 
ความหลากชนิดของปลิงทะเล ผีเส้ือกลางวัน มด 
สัตว์สะเทินน�้าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก 
เพื่อร ่วมสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด� า ริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บรเิวณอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะลนัตา จงัหวดักระบี่ 
โดยน�านิทรรศการไปร ่วมจัดงานการประชุม
วิ ชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 
น�าสิง่ดงีามสูต่าโลก ระหว่างวนัที ่20-26 ธนัวาคม 
2556 ณ เขือ่นศรนีครนิทร์ อ�าเภอศรีสวสัดิ ์จังหวดั
กาญจนบรุี

4 นทิรรศการผลกึซ่อนเร้น

3. นทิรรศการนานาพนัธุส์ตัว์บนเกาะลนัตา

 เป็นนิทรรศการท่ีเก่ียวกับการศึกษาความหลากชนิดของ
ปลิงทะเลโดยนักอนุกรมวิธาน จะต้องมีการเตรียมตัวอย่าง
ชิ้ นส ่ วนหินปูนขนาดเล็ก  (oss ic les  หรือ  Sp icu les ) 
เป็นสารประกอบจ�าพวกหินปูนที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ 
ของปลิงทะเลเพื่อใช้ในการจ�าแนกชนิดอย่างละเอียด ใต้กล้อง 
Microscope ด้วยการน�าเสนอข้อมูลพร้อมจัดแสดงตัวอย่างจริง 
โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
วนัที ่9-11 มกราคม 2557 ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 เป็นนทิรรศการเกีย่วกบัการตัง้ชือ่สิง่มชีวีติ การตัง้ชือ่ของสิง่มชีวีติม ี2 แบบ คอื ชือ่สามญั (Common name) ทัง้ชือ่ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งจะไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอน แต่สุดท้ายชื่อท่ีถูกเรียกบ่อยๆ ก็จะได้รับการยอมรับ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific name) สิง่มชีวีติทกุชนดิจะมชีือ่วทิยาศาสตร์เพยีงชือ่เดยีวเท่านัน้ คอืชือ่ทีไ่ด้รบัการตัง้และเขยีนบรรยายลกัษณะชนิด
เป็นครั้งแรก ต้องตั้งเป็นภาษาลาติน หรือถ้าเป็นภาษาอื่นก็ต้องท�าให้มีลักษณะเป็นภาษาลาตินก่อน ส่วนใหญ่ชื่อวิทยาศาสตร์
จะมีความหมายแฝงลักษณะส�าคัญบางอย่างของส่ิงมีชีวิตนั้นไว้ เช่น ลักษณะที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดเจน การเปรียบเทียบ ตั้งชื่อ
เพือ่เป็นเกยีรตแิก่บคุคลส�าคญัหรอืผูท้ีค้่นพบ และทีพ่บเสมอคอืตัง้ชือ่สิง่มชีวีติตามแหล่งทีพ่บ ซึง่การตัง้ชือ่แบบนีจ้ะบ่งบอกสถาน
ทีใ่ห้เรารูท้นัทว่ีาสิง่มชีวีตินัน้พบครัง้แรกหรอืมแีหล่งกระจายพนัธุห์ลกัอยูท่ีไ่หน และการทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นแหล่งรวบรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์แหล่งหนึ่งของโลก การศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีสิ่งมีชีวิตถูกเรียกขานตาม
ประเทศน้ันๆ ทัง้ชือ่สามญัและชือ่ทางวทิยาศาสตร์ โดยน�านทิรรศการไปร่วมจัดแสดงในงานแสดงสัตว์พเิศษ งานเกษตรแฟร์ ประจ�า
ปี 2557 ระหว่างวนัท่ี 22-30  มนีาคม 2557 ณ อาคารจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

6. นทิรรศการ 13 กมุภาพนัธ์ วนัรกันกเงอืก 

5. นิทรรศการ “My name is ASEAN” The region of being named

 เป็นนทิรรศการให้ความรูเ้กีย่วกบัการเกบ็ตวัอย่างนกเงอืกใน
ประเทศไทย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปได้
รบัทราบถงึภาระงานของ อพวช. ด้านการเกบ็ตวัอย่างอ้างอิง และ
เป็นคลังการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยน�านทิรรศการไปร่วมจดัแสดงในงาน “วนัรกันกเงอืก 
ประจ�าปี 2557” ณ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล
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 เป็นนิทรรศการท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเทคนิคขั้นตอนใน
การสตัฟ๊สตัว์ เพือ่การจดัแสดง โดยเฉพาะกลุม่สตัว์ทีม่กีระดกู
สนัหลงั ซึง่ตวัอย่างมกีารจดัท่าทางต่างๆ ให้เหมอืนกบัตอนที่
สัตว์เหล่านี้มีชีวิต เสมือนที่อยู ่ตามธรรมชาติจริง โดยน�า
นทิรรศการไปจัดแสดงตามสถานทีต่่างๆ ดงันี้
 7.1 งานสตูลฟอสซลิเฟสตวิลั ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่5-15 
ธนัวาคม 2556 ณ ทีว่่าการอ�าเภอทุ่งหว้า จงัหวดัสตลู
 7.2 คาราวานวทิยาศาสตร์ วนัที ่28-31 มกราคม 2557 ณ 

 เป็นนิทรรศการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนกั ในเรือ่งความหลากหลายทางชวีภาพในเขตอาเซยีน 
(เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้) เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบัพืน้ทีธ่รณกีาล
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละ
กลุม่รวมถงึมนษุย์ โดยน�านทิรรศการไปจดัแสดงตามสถานที่
ต่างๆ ดงันี้

คาราวานบรูณาการด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมสูจ่งัหวดั ชมุชนและท้องถิน่ (วทน.)
 • จงัหวดัสระบรุ ีวนัที ่27-28 พฤศจกิายน 2556  • จงัหวดัพษิณโุลก วนัที ่6-7 ธนัวาคม 2556
 • จงัหวดัร้อยเอด็ วนัที ่16-17 ธนัวาคม 2556 • จงัหวดัมหาสารคาม วนัที ่23-24 ธนัวาคม 2556

7. นิทรรศการ Taxidermy…คนืชวีติให้ซากสตัว์

8. นิทรรศการ ASEAN Wilderness

มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบรุ ีจ.จนัทบรุี  
 7.3 คาราวานบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม สูจ่งัหวดั ชมุชน และท้องถิน่ (วทน.) 
 • จงัหวดัอบุลราชธาน ีวนัที ่2-3 มถินุายน 2557
 • จงัหวดัสโุขทยั วนัที ่19-20 มถินุายน 2557
 • จงัหวดัสพุรรณบรุ ีวนัที ่3-4 กรกฎาคม 2557
 • จงัหวดัสกลนคร วนัที ่8-9 กรกฎาคม 2557
 • จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ วนัที ่23-24 กรกฎาคม 2557
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นิทรรศการช่ัวคราว 
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นิทรรศการช่ัวคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1. นทิรรศการ โรคร้ายในข่าว

 การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกการเกิดมลภาวะทาง
อากาศ จากมนษุย์และ ธรรมชาตกิารเกดิมลภาวะทางดนิจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงทางการเกษตร รวมถึงมลภาวะทางน�้า ที่
เกดิจากชมุชนและโรงงานอตุสาหกรรม การบ�าบัดน�า้เสยี การ
ปรบัปรงุ และพฒันา คณุภาพของน�า้เพือ่การบริโภค และยงัได้
จัดแสดงเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
สภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่สร้างความตระหนกัให้ผู้
เข้าชมได้เห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
การรกัษาสภาพแวดล้อมของโลกและรกัษาส่ิงมชีวีติต่าง ๆ  บน
โลกใบนี้ 
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณพื้นที่
นทิรรศการชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ มหาราชนีิ

 ในปี พ.ศ. 2557 เกิดโรคระบาดอุบัติใหม่บนโลกนี้ 
ได้แก่ โรคไวรสัอโีบลา ทีเ่กดิจาก เชือ้ไวรสัในสกลุ Ebola-
virus ทีร่ะบาดครัง้แรกในประเทศซดูาน การกลบัมาระบาด
ใหม่อกีครัง้เกดิขึน้ในสามประเทศ ในแถบแอฟรกิา นัน่คอื 
กนิ ี ไลบเีรยี และ เซยีร์รา ลโีอน สิง่ส�าคญัในการหยดุยัง้
โรคนี ้คอืการผลติเซรุม่ และการป้องกนัการแพร่กระจาย
ของเชือ้ไวรสัอย่างเข้มแขง็และรดักมุ    
จดัแสดงระหว่างวนัที ่1 กนัยายน – 30 พฤศจกิายน 2556 
ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว อาคารพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ มหาราชนิี

2. นทิรรศการ รกัชวีติ รกัษ์โลก 
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 เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย และบรเิวณใกล้เคยีง เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. เป็นแผ่นดนิ
ไหวบนบกขนาด 6.3 รกิเตอร์ เป็นเหตกุารณ์ แผ่นดนิไหวทีม่ศีนูย์กลางแผ่นดนิไหวในไทยทีม่คีวามรนุแรงทีส่ดุในรอบ 100 ปี ประชาชน
ทีอ่าศยับรเิวณภาคเหนอื และในอาคารสงูเขตกรงุเทพ ฯ สามารถรบัรูไ้ด้ถงึแรงส่ันสะเทอืนได้ เหตุการณ์นีอ้ยูใ่นความสนใจของประชาชน
เป็นจ�านวนมาก จงึได้มกีารพฒันานทิรรศการชดุนีข้ึน้ เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัสาเหตขุองการเกดิแผ่นดนิไหวครัง้นี ้และวิธกีารเอาตัว
รอดจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่7 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2557  
ณ บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี

3. นทิรรศการ พายลุมวนขัว้โลก

4. นิทรรศการ แผ่นดนิไหวเขย่าแผ่นดนิไทย : รนุแรงทีส่ดุในรอบ 100 ปี

 ช่วงรอยต่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 เกดิสภาพอากาศสดุขัว้ใน
ทุกมุมโลก ทั้งหนาวจัด ร ้อนจัด พายุขนาดใหญ่ รวมถึง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีเ่รยีกกนัว่า โพลาร์ วอร์เทก็ซ์ (Polar 
Vortex) สภาพอากาศทีแ่ปรเปลีย่นนี ้นกัวทิยาศาสตร์เช่ือว่าส่วน
หนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่น�าไปสู่ภาวะ
โลกร้อน และสภาพอากาศสดุขัว้ตามมา 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่1 มกราคม – 28 กมุภาพนัธ์ 2557 
ณ บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการชัว่คราว 
อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนิี
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 มหกรรมลูกหนังที่คนทั่วโลกรอคอย ฟุตบอล
โลก ปี 2557 จดัขึน้ทีป่ระเทศบราซลิ เบือ้งหลงัลกู
บอลกลมๆ เตม็ไปด้วยวทิยาการทางวทิยาศาสตร์
มากมาย ตัง้แต่เทคโนโลยกีารผลติ ลกูฟตุบอลให้
เคลื่อนที่ได้ดีที่สุด การใช้เทคโนโลยีส�าหรับการ
ตัดสินที่เด็ดขาด เช่น การใช้สเปรย์ล่องหน และ 
เทคโนโลยช่ีวยตดัสนิการเข้าประตขูองลกูฟตุบอล 
จดัแสดงระหว่างวนัที ่12 มถินุายน – 15 กรกฎาคม 
2557 ณ บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการชัว่คราว 
อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์มหาราชนีิ

6. นทิรรศการ ถบี...เปลีย่นเรา เปลีย่นโลก

5. นทิรรศการ ฟตุบอลโลก 2014

 เกอืบ ๒๐๐ ปีมาแล้วทีจ่กัรยานคนัแรกถกูประดษิฐ์ขึน้มาในโลกด้วยความชาญฉลาด ของมนษุย์ และพฒันาอย่างต่อเน่ือง จนถงึ
ปัจจบุนั จนเกดิเป็นจกัรยานมากมายหลายชนดิ ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้กับมนษุย์ อพวช. เลง็เหน็ถงึบทบาท และความส�าคญั
ของจกัรยาน จงึได้พฒันาและจดัแสดง นทิรรศการชดุ ถบี..เปล่ียนเรา เปล่ียนโลก เพือ่น�าเสนอความรูเ้กีย่วกบั จักรยานในแง่มมุต่างๆ เช่น 
ประวตัศิาสตร์ของการประดษิฐ์จกัรยานในสมยัแรกของโลก การน�า จกัรยานเข้ามาใช้ในประเทศไทยครัง้แรก จกัรยานประเภทต่างๆ 
ทีผู่ร้กัการขีจ่กัรยาน และนกัขี ่หน้าใหม่ควรเลอืกใช้ การขีจ่กัรยานช่วยส่งเสรมิสขุภาพ  สถติกิารใช้จกัรยานในโลก และ วทิยาศาสตร์ 
ทีแ่ฝงอยูก่บัการขีจ่กัรยาน ซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ เพือ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ สขุภาพ วทิยาศาสตร์ในชวีติประวัน และการสร้าง
ทศันคตทิีด่ต่ีอการขีจ่กัรยานเพือ่สขุภาพ และรกัษาสิง่แวดล้อมของโลก
จดัแสดงระหว่างวนัที ่11 กรกฎาคม 2557 – กมุภาพนัธ์ 2558 ณ บรเิวณพืน้ทีน่ทิรรศการชัว่คราว อาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 
มหาราชนิี
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นทิรรศการช่ัวคราวที่จดัแสดงในพพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา

นทิรรศการ แกะรอยซากดกึด�าบรรพ์

 การน�าเสนอซากดึกด�าบรรพ์ประเภทร่องรอยที่เกิดจากสัตว์ท่ีเคยมีชีวิตอยู่ในอดีตแต่ครั้งบรรพกาล ซึ่งยังไม่เคยมี
การน�าเสนอในที่ใดมาก่อน นับตั้งแต่กระบวนการเกิดประเภทของร่องรอยสัตว์ดึกด�าบรรพ์และตัวอย่างที่พบใน
ประเทศไทย โดยวธิกีารน�าเสนอด้วยตวัอย่างจรงิ แบบจ�าลอง และสือ่เสรมิทกัษะการเรยีนรู ้ นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมในการศึกษาร่องรอยดึกด�าบรรพ์ (มูลสัตว์โบราณ) ของนักวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาของ
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยาในรปูแบบของนทิรรศการ
จดัแสดงระหว่างวนัที ่19 มนีาคม – 10 กรกฎาคม 2557 
ณ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา
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นทิรรศการช่ัวคราวที่จดัแสดงในจตัรุสัจามจุรี

 อพวช. และสถาบัน เกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกันจัดแสดง
งานนิทรรศการคณิตศาสตร์ท่ีคุณสัมผัสได้ หรือ Mathematik 
Zum Anfassen ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช.โดยได้เลง็เหน็ถงึ
ความส�าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เน่ืองจากคณิตศาสตร์
เป็นแขนงวิชาท่ีมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์มาก  
มีบทบาทในชีวิตทุกๆ แง่มุม ซึ่งอันที่จริงแล้ว คณิตศาสตร์อยู่
รอบๆ ตัวเราแม้เราจะไม่ได้สังเกตเห็นก็ตาม รวมทั้งยังเป็น
รากฐานของการพัฒนาและท�าความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์ใน
สาขาอืน่ๆ แต่กม็คีวามเป็นนามธรรมท�าให้สือ่สารหรอืถ่ายทอด
ให้ผูอ้ืน่เข้าใจนัน้ได้ยาก จงึน�านทิรรศการคณติศาสตร์ (Mathe-
matikum) จากพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูค้ณติศาสตร์ปฏบิตักิารแห่ง
แรกของโลก เมอืงก ีเซ่น สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีมาจัดแสดง
ในประเทศไทย
จดัแสดงระหว่างวนัที ่17 มถินุายน - 6 สงิหาคม 2557 
ณ จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 
อาคารจามจรุสีแควร์ สามย่าน กรงุเทพฯ

1. นทิรรศการ คณติศาสตร์ทีค่ณุสมัผสัได้
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 นิทรรศการชุดน้ีน�าเข้ามาจากประเทศฟินแลนด์ เป็นนิทรรศการในรูปแบบ 
Interactive ทีผู่เ้ข้าชมสามารถทดลอง สมัผสั และค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง ใน
เรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารสือ่สารในปัจจบุนั

2. นิทรรศการท่องโลกการสือ่สาร
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ช้ินงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

 ชิน้งานทีพ่พิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์ทีพั่ฒนาขึน้มาใหม่ ในปี 2557 มชีิน้งาน ซึง่จดัแสดงในอาคารพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ มหาราชนิี 
จ�านวน 23 ชิน้งาน ดงันี้

 เป ็นวงกลมและมีรูปทรงที่ความกว้างเท่ากับเส ้นผ่าน
ศูนย์กลาง สมมุติว่าถ้าฝาปิดท่อระบายน�้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
คนทั่วไปอาจตกลงไปในท่อได้ง่ายขึ้น เพราะเส้นทแยงมุมของรูป
สีเ่หลีย่มจตัรุสัจะยาวกว่าเส้นรอบรปู โอกาสตกลงไปจะมมีากกว่า 
รปูทรงกลม  
วธีิเล่น  ใส่ฝารปูทรงต่างๆ ลงไปในช่องให้ได้ และรปูทรงแบบใด
ทีไ่ม่สามารถใส่ลงไปในช่องได้

 ลกัษณะรปูทรงจานโค้งแบบพาราโบลานี ้มคีณุสมบตัคิอื คลืน่
เสียงหรือสัญญาณใดๆ ที่มาตกกระทบ ที่บริเวณผิวของจาน 
สญัญาณเหล่านัน้จะถกูสะท้อนให้ไปรวมกนัทีจ่ดุโฟกสัของจานและ
สะท้อนออกไปเป็นรูปเส้นขนาน เม่ือคล่ืนเสียงเดินทางไปถึงจาน
อีกด้านหนึ่ง แผ่นโค้งทรงพาราโบลาจะท�าหน้าท่ีรวมคล่ืนเสียง
มายังจุดโฟกัสท�าให้ได้ยินเสียงที่ส่งมาจากจานใบแรกได้อย่าง
ชดัเจน
วธีิเล่น   คณุและเพือ่นไปยนือกีฝ่ังของจาน แล้วคณุกบัเพือ่นมา
พดูผ่านจาน มาดวู่าเพือ่นคณุได้ยนิเสยีงทีค่ณุพดูหรอืไม่ 

 ไฮเพอร์โบลา กับ พาราโบรา หมายถงึ เส้นโค้งและผิวโค้งทาง
คณติศาสตร์ ซึง่น�ามาใช้เพือ่การออกแบบผลติภัณฑ์ได้มากมาย เช่น 
รูปทรงของอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน โคมไฟ ส่วน
ประกอบในรถยนต์ ล้วนมีรูปแบบจากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาและ
พาราโบลา
วธิเีล่น  สร้างทรงกระบอกทีท่�าจากเส้นเชอืกเรยีงกนัอยูใ่นแนวต้ัง
ตามทรงกระบอก โดยขอบฐานที่เป็นวงกลมด้านหนึ่งยึดอยู่กับที่ 
ส่วนอีกด้านหมุนได้ ลองหมุนขอบวงกลมด้านที่หมุนได้ แล้วให้
สงัเกตดคูวามเปลีย่นแปลงต่างๆ

1. ช้ินงานฝาปิดท่อระบายน�า้

3. ชิน้งานโครงสร้างทีโ่ค้งของจาน 

2. ชิน้งานไฮเพอร์โบลคิ 

ชิน้งานทีพ่พิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์พฒันาขึน้มาใหม่ 
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 ลักษณะของผิวโค้งที่เหมาะส�าหรับการสะท้อนแสงให้พุ่งไป
ตามแนวทีต้่องการ และ/หรอื รวมแสงไปยงัจดุทีต้่องการ มคีวาม
โค้งทีเ่ป็นตามสมการของรปูโค้งแบบพาราโบลา
วธีิเล่น  ยนืให้ตรงแนวกึง่กลางของรางไฟ สงัเกตแสงไฟทีส่ะท้อน
จากแผ่นสะท้อนแสงแล้วลองขยับออกไปทางซ้ายหรือขวา ให้
สงัเกตการสะท้อนของรางไฟทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 การกะปริมาณด้วยสายตาไม่สามารถบอกน�้าหนักสินค้าได้
อย่างถูกต้อง เครื่องชั่งน�้าหนักจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบอกค่าของ
ตวัเลขได้อย่างแม่นย�ามหีลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ค้นพบ เมือ่ราว 
2,000 ปีก่อน ชาวจนีได้ประดษิฐ์เครือ่งชัง่น�า้หนกั เรยีกว่า “ก่าน
เชิ่ง” (Gan Cheng) เครื่องชั่งบอกน�า้หนักได้อย่างไรเครื่องชั่งใช้
หลกัความสมัพนัธ์ของมวลและน�า้หนกัมาใช้
วธิเีล่น  ลองชัง่สิง่ของโดยใช้เครือ่งชัง่แต่ละแบบ แล้วสงัเกตความ
แตกต่างกนัของเครือ่งชัง่

 ลายเส้นและรูปทรงสีเ่หลีย่มบนพืน้กระเบือ้ง มทีฤษฎทีีว่่าด้วย
การหาพื้นที่ แอบซ่อนอยู ่ มารู ้จักกับทฤษฏีพีทาโกรัส “ใน
สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของส่ีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้าน
ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวม พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ีมีด้าน
เป็นด้านประชดิมมุของสามเหลีย่มมมุฉากนัน้” (a2+b2=c2)
วธิเีล่น  น�ากระเบ้ืองทีเ่ตรยีมไว้ มาเรยีงต่อกนั เพือ่หาค�าตอบ รูป
ทรงแบบไหนสามารถวางต่อกนัได้สนทิทีส่ดุ

 ตาชัง่ 2 แขนใช้จาน 2 ใบ ใบหนึง่วางของทีจ่ะชัง่ อีกใบหน่ึง
วางลกูน�า้หนกัโลหะขนาด ต่าง ๆ จนน�า้หนกับนจานทัง้สองเสมอ
กนัท�าให้รูน้�า้หนกัของสิง่ของได้
วธิเีล่น  กะปรมิาณจากสิง่ของ ทีน่�ามาวางบนตาชัง่ทัง้ 2 ฝ่ัง เพือ่
ท�าให้เกิดความสมดลุ

4. ช้ินงานโคมไฟ 

6. ช้ินงานสถานเีครือ่งชัง่น�า้หนกั

5. ชิน้งานปกูระเบือ้ง

7. ตาชัง่ 2 แขน
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 ปรมิาตรของภาชนะหมายถงึ ความจุของภาชนะนัน้ๆ การหา
ค�าตอบว่าเพราะอะไรรูปทรงกระบอกที่มองด้วยตาเห็นว่ามีขนาด
ใหญ่กว่าถงึบรรจไุด้น้อยกว่ารปูทรงทีเ่หน็ว่าเลก็ว่า แม้ว่าพืน้ทีผ่วิ
รปูทรงกระบอกทัง้ 2 แบบมพีืน้ทีเ่ท่ากนั แต่ฐานของขวดทัง้สอง
คอืตวัแปร ขวดใบทีส่ัน้กว่ามฐีานทีก่ว้างกว่า ขวดทรงสงู
วธีิเล่น  ลองพลกิกลบัด้านขวดเพือ่ให้น�า้ไหลลงมาสูข่วดด้านล่าง 
ดรูะดบัน�า้ในขวด ท�าซ�า้ทัง้สองขวดจะเหน็ความแตกต่าง 

 ย้อนไปใน ค.ศ. 1611 โยฮนัเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นกัคณติศาสตร์ ได้คดิวธิเีรยีง
ลกูกระสนุปืนใหญ่ลงกล่องให้ได้มากทีส่ดุ โดยใช้วธิแีบบเรยีงลกูแดงบนโต๊ะบลิเลยีดในชัน้ล่างสดุ คอื
ให้ผวิของกระสนุปืนใหญ่แตะสมัผสักระสนุลกูอืน่ ชัน้ต่อมากใ็ห้วางลงเหนอืรอยบุม๋ระหว่างลกูกระสนุ
ปืนทีว่างเรยีงชัน้ล่าง และท�าซ�า้ในทกุชัน้ เคปเลอร์พบว่าวธิกีารดงักล่าวเป็นวธิบีรรจคุวามหนาแน่น
ลงกล่องได้มากทีส่ดุ ต่อมานกัคณติศาสตร์เรยีกทฤษฎนีีว่้า “Face Centered Cubic”   
ความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้จรงิในหลากหลายเรือ่ง เช่น การบรรจหุรอื
การเกบ็สนิค้าให้ได้มากทีส่ดุ โดยใช้พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็น้อยทีส่ดุ
วธีิเล่น ลองหาวธิกีารจดัเรยีงรปูทรงเรขาคณติทีม่ ีใส่ลงไปในกล่องให้ได้จนครบ 

 รปูทรง (Form) เป็นลกัษณะ 3 มติ ิคอื กว้าง ยาว หนาหรือ
ลึก มีการน�ารูปทรงมาใช้ออกแบบเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของแบบ
ต่างๆ แต่ว่าท�าไมภาชนะทีม่รีปูทรงใหญ่กว่าหรอืเลก็กว่าภาชนะ
อกีชิน้จงึใส่ของได้มากหรอืน้อยกว่า อาจขึน้อยูก่บัการจดัเรยีงวตัถุ
ทีท่�าให้เหลือพืน้ทีว่่างในการบรรจขุองภาชนะนัน้น้อยทีส่ดุ
วธิเีล่น เลอืกตะกร้าทีช่อบ เพือ่ใส่ลกูบอล ลองหาดวู่าตะกร้ารูป
ทรงไหนใส่ลกูบอลได้มากทีส่ดุ 

 ในหนึง่วงล้อแบ่งเป็น 10 ช่อง (แต่ละช่องมเีลข 0-9) ดงัน้ัน 
ตัวเลขแต่ละต�าแหน่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1/10 หากต้องการ
หมนุวงล้อให้ได้ 3 ตวัท้ายตรงกบับตัรประชาชน มคีวามน่าจะเป็น 
คอื 1/(10 x 10 x 10) = 1/1,000
วธิเีล่น ลองหมนุวงล้อสามอนั แล้วดวู่าเลขทีอ่อกตรงกบัเลข 3 ตวั
ท้ายของบตัรประจ�าตวัประชาชนของคณุหรอืไม่ 

8. ช้ินงานขวดไหนบรรจไุด้มากทีส่ดุ

10. ช้ินงาน Packing

9. ชิน้งานตะกร้าบรรจขุอง

11. ชิน้งานลอ็ตเตอรี่
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 ชิ้นงานนี้ประกอบด้วย 3 วงล้อ หน่ึงวงล้อแบ่งเป็น 4 ช่อง 
(แต่ละช่องมีภาพต่างกัน) ดังนั้น แต่ละภาพมีความน่าจะเป็น
เท่ากบั 1/4 หากต้องการหมนุทัง้ 3 วงล้อแล้วได้ภาพเดยีวกนั มี
ความน่าจะเป็นคอื 1/(4x4x4) = 1/64
วธีิเล่น กดคนัโยกเพือ่ให้วงล้อหมนุ หากทัง้ 3 วงล้อ แสดงภาพ
เดยีวกนัทัง้หมดนัน้คอืรางวลัแจ๊คพอทของเกมนี้

 วงล้อแบ่งเป็น 10 ช่อง โดยมสีแีดง 1 ช่อง (รางวลัแจ๊คพอท) /สเีหลอืง 
2 ช่อง (รางวลัที ่1) /สฟ้ีา 3 ช่อง (รางวลัที ่2) /สชีมพ ู4 ช่อง (รางวลัที ่3)
ความน่าจะเป็นทีจ่ะได้รบัแจ๊คพอท คอื 1/10
ความน่าจะเป็นทีจ่ะได้รบัรางวลัที ่1 คอื 2/10 = 1/5
ความน่าจะเป็นทีจ่ะได้รบัรางวลัที ่2 คอื 3/10
ความน่าจะเป็นทีจ่ะได้รบัรางวลัที ่3 คอื 4 /10 = 2 / 5
วิธีเล่น หมุนวงล้อ สังเกตการหมุน คุณจะได้รับรางวัลแจ๊คพอทจากการ
หมุนวงล้อนีห้รอืไม่

 เมือ่ลกูเต๋า 1 ลกูม ี6 ด้าน 2 ลกู 12 ด้าน 3 ลกู 18 ด้าน มาดวู่าความน่าจะ
เป็นในการโยนแต่ละครัง้ให้ได้แต้มสงูทัง้ 5 ครัง้โอกาสความน่าจะเป็นมากน้อยแค่
ไหน
วิธีเล่น ปล่อยลูกเต๋าท้ัง 3 ลูกกล้ิงไปตามราง โดยให้ได้ 11 แต้ม ในแต่ละคร้ัง 
(ทดลอง 5 ครัง้)  

 ข้างขึน้ - ข้างแรม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาต ิทีม่องเหน็ดวงจนัทร์เป็นเสีย้ว
เลก็ เสีย้วใหญ่ สว่างเตม็ดวง หรอืมดืทัง้ดวง  ดวงจนัทร์มลีกัษณะทรงกลม ไม่มี
แสงสว่างในตัวเอง แสงจันทร์ทีเ่หน็เกดิจากการสะท้อนแสงจากดวงอาทติย์ทีต่กลง
บนพืน้ผวิ รปูร่างของดวงจนัทร์ทีม่องเหน็บนพืน้โลกจะเปลีย่นแปลงไปทกุวนั ทัง้
สว่างเตม็ดวง มดืทัง้ดวง และเป็นเสีย้ว ซึง่ลกัษณะเหล่านีเ้กดิจากการทีด่วงจันทร์
โคจรรอบโลก แสงอาทิตย์ที่ตกลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในต�าแหน่งที่แตกต่างกัน 
ท�าให้มุมมองที่เราเห็นส่วนสว่างและส่วนมืดของดวงจันทร์จากบนพื้นโลก
เปล่ียนแปลงไปด้วย  คนโบราณใช้การดูดวงจันทร์เพื่อ ก�าหนดปฏิทินจันทรคติ 
และก�าหนดวันส�าคญัทางศาสนา
วธิเีล่น หมนุวงล้อเพือ่ดปูรากฏการณ์ แบบไหนคอืข้างขึน้ - ข้างแรม เหน็ความ
แตกต่างของดวงจนัทร์

12. ช้ินงาน Slot Machine

14. ช้ินงานวงล้อพาโชค

13. ชิน้งานทอยลกูเต๋า

15. ชิน้งานข้างขึน้ข้างแรม
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 พบหลกัฐานว่ามกีารใช้ตวัเลขเมือ่ 5,000 ปี โดยชาวบาบโิลน 
(อิรักในปัจจุบัน) และชาวอียิปต์โบราณเขียนสัญลักษณ์แทน
ตัวเลข และพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจ�าวัน ตัวเลข
ไทยถกูประดษิฐ์ขึน้โดย พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชแห่งกรงุสโุขทยั 
ดัดแปลงจากตัวอักษรขอมซ่ึงมีรากฐานมาจากอักษรเทวนาครี
ของอินเดีย เช่นเดียวกับเลขอารบิก เป็นหนึ่งในไม่ก่ีภาษาท่ีใช้
ระบบจ�านวนนับเป็นเลขฐานสิบ ตัวเลขไทยได้วิวัฒนาการเขียน 
ต่อมาอกี 2 ยคุ คอื อยธุยา และ ยคุรตันโกสนิทร์ เพือ่ให้มคีวาม
แตกต่างกบัภาษาขอม มากขึน้ 
วธิเีล่น ลองค้นว่ามตีวัเลขอยูท่ัง้หมดกีแ่บบ แล้วเรยีงตามล�าดับ
ให้ถกูต้อง

 รปูร่าง หมายถึง เส้นรอบๆ วตัถตุ่างๆ ม ี3 ประเภท คอื รปู
ร่างธรรมชาต ิรปูร่างเรขาคณติ รปูร่างอสิระ การลากเส้นสามารถ
สร้างรปูร่างแบบต่าง ๆ ขึน้มาได้ โดยแต่ละรปูร่างล้วนอยูภ่ายใต้
สมการคณติศาสตร์ของรปูทรงเรขาคณติ
วธีิเล่น มแีผ่นพลาสตกิกลมเจาะร ู3-4 แผ่น ทีม่ขีนาดต่างกนั ใช้
ดินสอใส่ลงไปในรูของแผ่นพลาสติกวาดบนไปรอบๆ กรอบด้าน
นอก แล้วสงัเกตว่าได้รปูทรงอย่างไร

 หากสงัเกตให้ดลีวดลายศลิปะบนผลติภณัฑ์ต่างๆ จะมรีปูทรง
คณติศาสตร์แอบซ่อนอยู ่ เช่นลวดลายบนผนืผ้าทอแบบไทย ซ่ึง
ลายไทยเกิดขึ้นจากการลอกเลียนแบบของรูปทรงต่างๆ ท้ัง
ดอกบวั ใบไม้ เถาวลัย์ ท่าทางของคนและสตัว์ ล้วนเป็นรูปทรง
เลขาคณติในธรรมชาตทิีม่อียูแ่ล้ว น�ามาผสมเข้ากับวฒันธรรมไทย
ท�าให้ได้ลวดลายท่ีแตกต่าง ลวดลายทีอ่ยูบ่นผ้า เช่น ลายกระหนก 
ลายกระจังต่างๆ แม่ลายยาม มีพื้นฐานจากสามเหลี่ยมมุมฉาก 
และสีเ่หลีย่ม
วธิเีล่น ใช้อปุกรณ์ทใีห้สร้างลวดลายศลิปะด้วยจตินาการของตัว
เอง แล้วดซูว่ิาเป็นรปูทรงคณติศาสตร์แบบไหนบ้าง 

16. ช้ินงานววิฒันาการการนบัเลข

18. ช้ินงานวาดรปูจากรปูทรง

17. ชิน้งานศลิปะจากลวดลายคณติศาสตร์
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ว่า ค่าคงตวักล (magic constant) หรอื ผลบวกกล ซ่ึงขึน้อยูก่บั
ค่า n มค่ีาเท่ากบั M(n)=(n(n^2+1))/2 

ตวัอย่าง จตัรุสักล 4 4

ผลลพัธ์ ทีไ่ด้ทกุแถว เท่ากบั 56
วธิเีล่น ใช้จนิตนาการและความเข้าใจเขยีนยนัต์เป็นของตัวเอง 
โดยใช้ รปูทรง และตวัเลข 

 ยันต์ เป็นการบันทึกเรื่องราวยุคโบราณ พบเห็นได้ทั่วโลก  
โดยใช้ อกัษรหรอืตวัเลขบนัทกึ ซึง่การสร้างยนัต์ อาศยัหลกัความ
เชื่อทางวัฒนธรรมผสมกับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ทั้งรูปทรง
เรขาคณติ และสตูรการค�านวณคณติศาสตร์มาใช้ เช่น 
ภาพวงกลม : แทนพระพกัตร์พระพทุธเจ้า
ภาพสามเหลีย่ม : มคีวามหมายว่าเป็นพระรตันตรยั หรอืภพทัง้
สาม ศาสนาพราหมณ์ให้ความหมายว่าเป็นพระเป็นเจ้าทัง้ 3 คอื 
พระอศิวร พระพรหม พระนารายณ์ 
ภาพสีเ่หลีย่ม : แทนทวปีทัง้สี ่หรอืธาตทุัง้สี ่คอื ดนิ น�้า ลม ไฟ 
ภาพตัวเลข : ใช้แทนภาษาบาลีที่มีความยาว เพื่อง่ายต่อการ
เขยีนลงบนช่องได้ เช่น นะโมพธุายะ = ๕, อะสงัวสิโุล ปสุะพภุะ 
= ๙ เป็นต้น 
 ยันต์แบบจัตุรัสกล ปรากฏหลักฐานท่ัวทุกมุมโลก หลายๆ 
ชนชาติถือเป็นเครื่องราง ของขลัง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ป้องกัน    
ภยนัต์อนัตราย
 ในทางพระพุทธศาสนา ตัวเลขท่ีอยู่บนยันต์ใช้แทนความ
หมายของ ธาตนุ�า้ ดนิ ไฟ ลมอากาศ ทีร่วมกนัเป็นร่างกายของ
พระพทุธเจ้า ส่วนสาเหตทุีค่่าของตวัเลขเมือ่บวกกนัทกุแถวจะได้
ผลลพัธ์ทีเ่ท่ากนันัน้ เป็นความจงใจของผูค้�านวณทีต้่องการให้มี
จ�านวนเท่ากบัพระพทุธคณุ โดยอาศยัสตูรทางคณติศาสตร์ทีค่่อน
ข้างยากและซบัซ้อน ดงันี้  
จตัรุสักล (Magic Square) คอื การเรยีงตวัเลขทัง้หมด n² จ�านวน 
ลงในตารางสีเ่หลีย่มจตัรุสัขนาด ผลบวกทกุตวัในแต่ละแถว เรยีก

 16 14 18 8

 19 7 17 13

 10 20 12 14

 11 15 9 21

แบบที ่1
วธิคีดิ : {[(8+8)-(8/(8+8))]*8*8}+8
8 + 8 = 16
8 / 16 = 0.5 พกัไว้
8 + 8 = 16
16 - 0.5 = 15.5
15.5 x 8 = 124
124 x 8 = 992
992 + 8 = 1000

ตวัอย่าง : มเีลข 8 แปดตวัมา บวก ลบ คณู หาร ท�าอย่างไรให้ได้ 1,000

20. ชิน้งานมาบวกเลขกนัเถอะ

19. ช้ินงานเลขบนผ้ายนัต์ 

แบบที ่2
{[(8x8)+(8x8)]x8}-(8+8+8) 
ค�าตอบ = [(64+64)x8] -24 = 
(128x8)-24 = 1,024-24 = 1,000
แบบที ่3
 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1,000
วิธีเล่น จากตัวอย่างที่ให้ลองน�า
เลข 8 แปดตัวมาหาค่าให้ได ้
ผลลพัธ์ เท่ากบั 1,000 โดยคิดวธิี
การเป็นของตวัเอง



41ANNUAL REPORT 2014www.nsm.or.th

 NatioNal ScieNce MuSeuM

 ธรรมชาติสร้างสรรค์ต้นแบบอันงดงามส�าหรับรูปทรงเรขาคณิตไว้
มากมาย เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เราจะมา
ท�าความรู้จักถึงสมบัติท่ีน่าท่ึงของรูปทรงเรขาคณิตที่พบได้บ่อยใน
ธรรมชาต ิ แม้แต่ในร่างกายของเรา นัน่คอื วงกลม และ รปูหกเหลีย่ม
วงกลมจอมจ ุวงกลม และ ทรงกลม เป็นรปูร่างทีพ่บบ่อยในองค์ประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตรอบตัว เช่น ต้นกระบองเพชรในทะเลทราย หรือ
แม้แต่ในร่างกายของเราเอง เช่น เส้นเลือดท่ีน�าพาสารอาหารไปหล่อ
เลีย้งเนือ้เยือ่ต่างๆ ในร่างกาย สมบตัทิีส่�าคญัประการหนึง่คอืในปรมิาตร
ทีเ่ท่ากนั จะมพีืน้ทีผ่วิทีใ่ช้น้อยทีส่ดุ ในสตัว์เลอืดอุน่ เช่น แมว และคน 
ก็มีการขดตัวเป็นวงกลม เพื่อเก็บกักความอบอุ่นไว้ในร่างกาย ลดการ
สญูเสยีความร้อนออกสูส่ภาพแวดล้อมมากเกนิไป และลดพืน้ทีผ่วิสมัผสั
กบัอากาศภายนอกให้น้อยทีส่ดุ สตัว์บางชนดิมกีารขดตัวเป็นรปูวงกลม
เพือ่ป้องกนัอนัตรายอวยัวะทีอ่่อนแอและบอบบางทีส่ดุ และช่วยลดพืน้ที่
บาดเจบ็อกีด้วย เช่น ลิน่ อาร์มาดลิโล่ และงหูกเหลีย่มทรงพลงั ในจ�านวน
รูปทรงเรขาคณติ มเีพยีงรปูสามเหลีย่มด้านเท่า รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั และ
รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้พอดี โดยไม่มี
พืน้ทีว่่างเหลอือยูเ่ลย เป็นการใช้ประโยชน์จากพืน้ทีไ่ด้สงูสดุ และมคีวาม

 สมมาตร เป็นการจัดสมดุลของรูปร่างในธรรมชาติ โดยใช้ระนาบกึ่งกลางเป็นตัวแบ่ง ซึ่งใน
ธรรมชาตินัน้ มรีปูร่างหลายอย่างทัง้ทีม่ลีกัษณะเป็นสมมาตรและไม่เป็นสมมาตร นกัชวีวทิยาแบ่ง
หมวดหมู่ของสิง่มชีวีติออกเป็นกลุม่ต่างๆ ดงันี ้อสมมาตร (Asymetry) การจดัเรยีงตวัของส่วนต่างๆ 
ของรปูร่างเป็นแบบไม่มจีดุศนูย์กลาง หรอืมรีปูร่างไม่แน่นอน เช่น ฟองน�า้ สมมาตรแบบรศัมี 
(Radial symmetry) ระนาบทีต่ดัผ่านเส้นกลางล�าตวัไม่ว่าจะเป็นด้านใด จะได้ส่วนแบ่งของรปูทรง
สองด้านทีเ่หมอืนกนั (เช่น แมงกะพรนุ หววีุน้ ดาวทะเล) สมมาตรแบบครึง่ซกี (Bilateral symme-
try) ระนาบทีต่ดัผ่านเส้นกลางล�าตวัตามแนวตัง้ แบ่งออกเป็นสองซกีซ้าย – ขวาทีเ่ท่ากนั ได้เพยีง
ครัง้เดยีว (พบในหนอนตวัแบนไปจนถงึสตัว์ขาปล้อง และสตัว์มกีระดกูสนัหลงั)
วธีิเล่น ใช้กระจกค้นหาสมมาตรอกีครึง่หนึง่ทีห่ายไปจากภาพตวัอย่างของสิง่มชีวีติ เช่น ดาวทะเล 
เขาสตัว์  ปะการงั ตะขาบ ผเีสือ้ แมงปอ ใบเมเป้ิล ผกัแว่น ใบเฟริน์ ลกูสน ฯลฯ แล้วลองค้นหาดวู่า
รปูทรงเหล่านีเ้ป็นสมมาตรแบบใด 

 ถึงแม้ว่าวงกลมจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐานที่
ง่ายต่อการผลติและสร้างเป็น ล้อ ทีก่่อให้เกดิแรงเสยีดทาน
ต�่าในการเคลื่อนที่ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีรูปทรงในธรรมชาติ
อืน่อกีทีม่สีมบตัใิกล้เคยีงกนั นัน่คอื สามเหลีย่มอ้วน หรือ 
“สามเหลี่ยมรูโลซ” เช่นที่เห็นจากลูกก่อ (Chestnut) 
สามเหลีย่มอ้วน เกดิจากการน�าวงกลม 3 วงมาจดัเรียงกนั 
โดยให้ขอบของวงกลมแต่ละวงตัดผ่านจุดศูนย์กลางของ
วงกลมวงอืน่อกีสองวง ซึง่ขอบด้านในของวงกลมแต่ละวง
นี้  จะสร ้ าง ให ้ เกิด เป ็นรูปสามเห ล่ียมอ ้ วนขึ้ นมา
สามเหลี่ยมอ้วน มีความสูงคงที่เมื่อหมุนวน และสามารถ
หมุนวนภายในเส้นขนานได้โดยยังคงสามารถสัมผัสเส้น
ขนานนัน้ได้ตลอดเวลา ถงึแม้ว่าสามเหลีย่มอ้วนจะมคีวาม
สงูคงทีเ่มือ่หมนุกต็าม แต่ยงัยากทีจ่ะน�าไปประยุกต์ใช้เป็น
ล้อได้โดยตรง เพราะเมือ่เกดิการหมนุวนแล้ว จดุศนูย์กลาง
จะไม่คงที่อย่างวงกลม ท�าให้ยากต่อการน�าไปยึดติดกับ
เ พ ล า เ พื่ อ ท� า เ ป ็ น ล ้ อ ส า ม เ ห ลี่ ย ม รู โ ล ซ ห รื อ
ล้อสามเหลี่ยมอ้วน จะใช้ได้ผลเมื่อหมุนวนไปบนพื้นผิว
ขรขุระทีม่คีวามสม�า่เสมอเท่ากนั หรอืประยกุต์ใช้ร่วมกบัล้อ
รปูห้าเหลีย่มอ้วนเมือ่หมนุวนบนทางราบ 
วิธีเล่น ทดลองเลื่อนรถที่มีล้อเป็นรูปสามเหลี่ยมอ้วน ไป
ข้างหน้า ข้างหลงั แล้วสงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้

21. ช้ินงานความสมมาตรในชวีติ

23. ชิน้งานล้อเลือ่นสามเหลีย่มอ้วน22. ช้ินงานรปูทรงในธรรมชาติ

แขง็แรง แต่ทัง้สามรปูนี ้รปูหกเหลีย่มด้าน
เท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดเมื่อมี
พ้ืนท่ีเท่ากัน ตัวอย่างของรูปหกเหลี่ยมใน
ธรรมชาต ิเช่น รงัผึง้รวมทัง้รงัต่อ-แตนบาง
ชนดิ การสร้างช่องเป็นรปูหกเหลีย่มจะท�า
ใช้วสัดแุละแรงงานน้อยกว่าการสร้างรงัเป็น
รปูทรงอืน่ทีม่พีืน้ทีเ่ท่ากนั
วธิเีล่น น�าเชอืกไปคล้องกบัหลกัทีเ่ป็นแกน
พลาสตกิตามรปูร่างทีเ่ราต้องการ
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 เป็นชิ้นงานน�าเสนอวีดีโอที่ฉายลงบนพื้นสีขาวและเกิดการสะท้อนไปยังแผ่นอะครีลิคใส
เคลือบฟิล์ม เป็นรูปคนท่ีมีมิติ ยืนอธิบายเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วยพฒันาชวีติเศรษฐกจิ และสงัคมของมนษุย์

เป็นชดุนทิรรศการแสดงถงึเทคโนโลยขีองห้องเรยีนในอนาคต

เป็นชิน้งานทีใ่ห้บรกิารชาร์จอปุกรณ์การสือ่สารแก่ผูเ้ข้าชมพร้อมมวีดีโีอ บรรยายให้ความรูเ้กีย่ว
กบัเรือ่งแบตเตอรีแ่ละหวัชาร์จอปุกรณ์การสือ่สารแบบต่างๆ

เป็นชิน้งานท่ีให้ผูเ้ล่นโต้ตอบกบัวดีโีอทีฉ่ายลงบนพืน้ เช่น การจบัปลาในน�า้และปลาว่ายหน ีเป็นต้น 

เป็นชิน้งานแสดงการพมิพ์เป็นแบบ 3 มติิ

เป็นชิน้งานทีใ่ห้ผูเ้ล่นโต้ตอบกบัวดีโีอทีฉ่ายลงบนฉากในเรือ่งเชญิชวนร่วมสร้างสงัคมวทิยาศาสตร์
เพือ่พฒันาชาตอิย่างยัง่ยนื

เป็นเสือ้คลมุเรอืงแสง LED ส�าหรบัใส่ท�ากิจกรรมต่างๆในนทิรรศการ

ชิน้งานทีพ่พิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาขึน้มาใหม่ ในปี 2557

1. ช้ินงาน Hologram 

3. นทิรรศการ SAMSUNG   

6. ช้ินงาน ตูช้าร์จอปุกรณ์การสือ่สาร

2. ช้ินงาน Interactive Floor    

5. ช้ินงาน Printer 3D

4. ช้ินงาน AR Code

7. เสือ้ LED
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กิจกรรมส�าคัญประจ�าปี
N AT I O N A L  S C I E N C E  M U S E U M ,  T H A I L A N D

 ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. จดักิจกรรมต่างๆ ซึง่นบัเป็นผลงานส�าคญั

 งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิเป็นกจิกรรมทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) จดัขึน้เป็นประจ�าทกุ
ปี โดยม ี อพวช. เป็นผูป้ระสานงานหลกั เนือ่งใน “สปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต”ิ ซึง่ปีนีจ้ดัเป็นปีที ่ 9 เป็นการผนกึก�าลงัร่วมกบั 7 
กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่เปิดโลกแห่งการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน ภายใต้แนวคิด “จดุ
ประกายความคดิ พฒันาชวีติด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย รชักาลที ่4 รวมถงึ 
พระบดิาแห่งเทคโนโลยไีทย และพระบดิาแห่งนวตักรรมไทย รชักาลที ่9 โดยภายในงานจะมกีารรวบรวมผลงานวจิยัและพฒันาความ
ก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีัง้ในและต่างประเทศ มาจดัแสดงได้อย่างยิง่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย อาท ิโรงภาพยนต์สี่
มิต ิหุน่ยนต์แมมมอธและโครงกระดกูไดโนเสาร์ยาวทีส่ดุในโลก เป็นต้น เพือ่หวงักระตุน้ให้สงัคมไทยหนัมาใส่ใจและเกดิแรงบนัดาลใจ
ในการคดิค้นพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์กบัสงัคมต่อไป
 โดยในปี 2557 นี้ เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากกรุงเทพฯ มาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายความรู้และลดความ
เหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึสือ่การเรยีนรู ้ให้แก่เยาวชนในจงัหวดัทางภาคเหนอื ซึง่ยงัมอียูอ่ย่างมากมาย ทีไ่ม่มโีอกาสเช่นเยาวชนในส่วน
กลาง งานมหกรมวทิยาศาสตร์ฯ ปีนีจั้ดขึน้ระหว่างวนัที ่12 – 28 สงิหาคม 2557 ณ ศนูย์ประชมุการแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ 
7 รอบพระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่ พลเรอืเอก ณรงค์ พพิฒันาศยั รองหวัหน้าคณะรกัษาความสงบเรยีบร้อยแห่งชาติ และผู้
บญัชาการทหารเรอื เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตปิระจ�าปี 2557 โดยมนีโยบายให้ความส�าคญั
กบัการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์ของเยาวชน เน้นกระจายความรูสู้ภ่มูภิาค หลงัจดัครัง้แรกทีเ่ชยีงใหม่แล้ว จะส่งเสรมิให้จดักจิกรรมเช่น
นีท้กุภมิูภาคทัว่ประเทศ

1. มหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
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 เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2557 (11 มกราคม 2557) อพวช. จดักจิกรรมวทิยาศาสตร์เพือ่ให้เยาวชนไทยได้มาร่วมสนุก
อย่างมสีาระกนัเตม็ทีก่บัแหล่งเรยีนรูข้อง อพวช. คอื พพิธิภณัฑ์ทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยา 
พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า ปทมุธาน ีและจตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. ณ จามจรุสีแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ 
โดยกจิกรรมในปีนีม้กีารเสรมิสร้างบรรยากาศแห่งการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมเสรมิศกึษาทีม่คีวามหลากหลาย เพือ่ให้เยาวชนและประชาชน
ทีม่าร่วมกจิกรรมได้รบัทัง้สาระควบคูไ่ปกบัความสนกุสนานจากกจิกรรมการทดลอง และเกมส์วทิยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย โดยมผู้ี
เดนิทางมาร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 14,499 คน

2. กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
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 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โดย อพวช. ร่วมกบั กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
และกระทรวงอตุสาหกรรม จดังาน “ถนนสายวทิยาศาสตร์” รบัวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2557 เพือ่กระตุน้และจดุประกายให้เยาวชน
ไทยหนัมาให้ความสนใจเรยีนรูเ้รือ่งวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากขึน้ โดยถอืเอาวนัเดก็แห่งชาตขิองทกุปี เป็นวาระส�าคญัในการจดั
งาน ซึง่ได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่ 7 ภายใต้แนวคดิ Science Carnival โดยเนรมติทัง้ถนนโยธแีละข้ามฝ่ังไปยงัมหาวทิยาลยั
มหดิล ให้กลายเป็นสวนสนกุวทิยาศาสตร์ ระดมกจิกรรมฝึกสมอง พร้อมต่อยอดความคดิจนิตนาการผ่านเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ และ
กจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีม่กีว่า 100 กจิกรรม จาก 51 สถานกีารเรยีนรู ้ซึง่พร้อมให้ประสบการณ์จรงิทีห่าไม่ได้ในต�าราเรยีน 
 ทัง้นี ้กจิกรรมฯ ดงักล่าวจดัขึน้ระหว่างวนัที ่9 - 11 มกราคม 2557 ณ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีถนนโยธแีละถนน
พระรามที ่6 กรงุเทพฯ โดยมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนกว่า 24,022 คน

3. ถนนสายวทิยาศาสตร์ รบัวนัเดก็แห่งชาติ
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 การแข่งขนัจรวดขวดน�า้ระดบัประเทศ ครัง้ที ่12 (Thailand Water Rocket championship # 12) เป็นกจิกรรมที ่อพวช. ด�าเนนิ
งานตดิต่อกนัมาเป็นปีที ่12 และได้รบัความนยิมทกุปี เนือ่งจากเป็นกจิกรรมหนึง่ในการกระตุน้ เสรมิสร้าง พฒันาทกัษะกระบวนการ 
และการเรยีนทางวทิยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กบัเยาวชนควบคูก่บัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ผ่านกจิกรรมทีส่นกุสนานและท้าทาย ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาการประดิษฐ์ ทดลอง การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และ
จนิตนาการ การด�าเนนิงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื การสมัมนาเชงิวชิาการ เรือ่ง “การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ผ่านกจิกรรมจรวดขวดน�า้” 
ซึง่มีกลุม่เป้าหมายเป็นคร ูและบคุคลทัว่ไปทีม่คีวามสนใจในกจิกรรม ได้เรยีนรูห้ลกัการออกแบบและประดษิฐ์จรวดขวดน�า้ ซ่ึงมผู้ีเข้า
ร่วมสมัมนาทัง้สิน้ 740 คน และการแข่งขนัจรวดขวดน�า้ระดบัประเทศ โดยมกี�าหนดการแข่งขนัรอบคดัเลอืกในภมูภิาค ได้แก่ ภาค
เหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง โดยมผีูเ้ข้าร่วมแข่งขนั จ�านวน 6,390 คน จาก 1,278 ทมี ทมี
ระดบัมัธยมทีช่นะเลศิการแข่งขนัประเภทความแม่นย�าด้วยสถติ ิ0.28 เมตร ซึง่ปีนีแ้ชมป์ตกเป็นของทมีเบญจมานสุรณ์ 3 จากโรงเรยีน
เบญจมานสุรณ์ จงัหวดัจนัทบรุ ีจะเป็นตวัแทนของประเทศไทยเดนิทางไปเข้าร่วมแข่งขนัในเวท ีAPRSAF ครัง้ที ่21 ณ ประเทศญีปุ่น่
ต่อไป

4. การแข่งขนัจรวดขวดน�า้ ระดบัประเทศ ครัง้ที ่12 
(Thailand Water Rocket Championship # 12)
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 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย 
(Thailand Paper-Folded Airplane Competition) อพวช. ร่วม
กบั สมาคมเครือ่งบนิกระดาษพบั ได้ด�าเนนิการแข่งขนัมา เป็น
ครั้งที่ 10 เพื่อสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และ
จนิตนาการให้กบัเยาวชน และคดัเลอืกผูไ้ด้รบัรางวลัชนะเลศิ
ไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ ่น โดยได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
ประเทศไทยตลอดมา ซ่ึงการด�าเนินงานได้ขยายกิจกรรมไป
ยงัภมูภิาคเพือ่สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรยีนรูแ้ละเข้าร่วมการ
แข่งขันได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตลอดจนเกิด
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การด�าเนินการแข่งขัน
ในรอบคัดเลือกในภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง โดยมผีูเ้ข้า
ร่วมแข่งขนั จ�านวน 7,977 คน ซึง่ผูท้ีท่�าสถติดิทีีส่ดุในครัง้นีใ้น
รุน่อายไุม่เกนิ 12 ปี ได้แก่ ด.ช. รฐัพล  วเิศษชาต ิด้วยสถติิ 
16.06 วนิาท ีและรุน่ทัว่ไป ได้แก่ นายสทิธศิกัดิ ์วเิศษชาต ิด้วย
สถติ ิ19.93 วนิาที

5. การแข่งขนัเครือ่งบนิกระดาษพบัชงิแชมป์ประเทศไทยครัง้ที ่105. การแข่งขนัเครือ่งบนิกระดาษพบัชงิแชมป์ประเทศไทยครัง้ที ่10
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 คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ทุก
ภูมภิาคของประเทศ ผ่านการจดัแสดงนทิรรศการและกิจกรรมเสรมิศกึษามากมาย ซึ่งเนน้ใหเ้ยาวชนสามารถเข้าไปมส่ีวนร่วม เพื่อ
ค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเอง 
 ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้น�ากจิกรรมคาราวานวทิยาศาสตร์ไปจดัแสดงยงั 24 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัพะเยา เชยีงใหม่ 
สโุขทยั มหาสารคาม นครพนม เลย สรุนิทร์ ราชบรุ ีลพบรุ ีกาญจนบรุ ีเพชรบรุ ีจนัทบรุ ีชมุพร นครศรธีรรมราช พะเยา ศรีสะเกษ 
หนองบวัล�าภ ูหนองคาย แพร่ ก�าแพงเพชร ฉะเชงิเทรา ระยอง พงังา และตรงั ทัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนท้ังส้ิน 230,444 
คน 

6. คาราวานวทิยาศาสตร์
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 อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ (สอวน.) สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานจดัท�าโครงการกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp” ระดบัมธัยมศกึษา ครัง้ที ่6 เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วม
กจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ ด้วยการจดัเวทพีบปะและแลกเปลีย่นความคดิ ประสบการณ์ กบันกัวทิยาศาสตร์ชัน้น�าทัง้ไทยและต่างชาติ 
เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและเพิม่ทกัษะด้านการสือ่สารให้เยาวชนไทยในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science 
Camp ซึง่เป็นค่ายวทิยาศาสตร์ในระดบันานาชาตต่ิอไป
 กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ระหว่างวนัที ่9 – 13 มนีาคม 2557 ณ อพวช. โดยมเียาวชนเข้าร่วมจ�านวนท้ังสิน้ 122 คน

7. ค่าย Thai Science Camp ครัง้ที ่6
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 อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ จดังาน “กจิกรรมวทิยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชน ส�าหรบัเยาวชนศนูย์ภาคกลาง ประจ�าปี 2557” ข้ึนในส่วนของ
พืน้ทีภ่าคกลาง 18 จงัหวดั ระหว่างวนัที ่16 - 30 กรกฎาคม 2557 ณ อพวช. และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ
 ภายในงานประกอบด้วย การประกวด การแข่งขนั และการแสดงความสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์ของเยาวชนภาคกลาง อาทิ 
การประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของนกัวทิยาศาสตร์น้อย การแข่งขนัวาดการ์ตนูและวาดภาพจนิตนาการทางวทิยาศาสตร์ การ
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ การแสดงทางวทิยาศาสตร์ การแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์ การแข่งขนักระบวนการแก้ปัญหา
ทางวทิยาศาสตร์ เป็นต้น โดยเยาวชนทีช่นะการประกวดและชนะการแข่งขนัทกุประเภทจะได้รบัเงนิรางวลั และเกยีรตบิตัร

8. กจิกรรมวทิยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชน ส�าหรบัเยาวชนศนูย์ภาคกลาง 
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 อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการร่วมกันแก้ปัญหา
ความรนุแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จงึได้ร่วมกบั บรษัิท ทรู 
วชิัน่ส์ จ�ากดั (มหาชน) สนบัสนนุ “โครงการสานใจไทย  สูใ่จใต้” 
รุน่ที ่20 และรุน่ที ่21  ซึง่จดัโดย มลูนธิริฐับรุษุ  พลเอกเปรม  ตณิ
สลูานนท์  มลูนธิริกัเมอืงไทย  และมลูนธิพิทิกัษ์อทุยานแห่งชาติ
เขาใหญ่  กระทรวงศกึษาธกิาร  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เปิด
โอกาสให้เยาวชนจาก 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี 
ยะลา นราธวิาส สงขลา และสตลู ได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
ในการเพิม่พนูประสบการณ์ด้านวทิยาศาสตร์  จากกจิกรรมค่าย 
“เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” หนึ่งใน
กิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บนพื้น

 โครงการนกัเขียนวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ จดัท�าขึน้โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เป็นเวทใีห้เยาวชน ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ได้
พฒันาศกัยภาพด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์ โดยใช้การเขยีนเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารวทิยาศาสตร์สูส่งัคม ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการ
ปลกูฝังให้เยาวชนมทีกัษะกระบวนการคดิแบบวทิยาศาสตร์ คอืการคดิแบบเป็นเหตเุป็นผล รูจ้กัเรยีบเรยีง วเิคราะห์ และกลัน่กรอง
ข้อมูลเพือ่เขยีนบทความ และจดัท�าวารสารเพือ่ให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ ในปี 2557 ทีผ่่านมาเปิดให้นกัเรยีนส่ง  ในหวัข้อ “เทคโนโลยี
อนาคตเพือ่รบัมอืการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ” (Future Technology for Climate Change) โดยทมีทีผ่ลงานผ่านการคดัเลอืกจะได้เข้า
ค่ายนกัเขยีนวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ ในวนัที ่13-17 ตลุาคม 2557 เพือ่ท�าการฝึกฝนและพัฒนาการเขยีนผลงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
บรรยากาศในค่ายเตม็ไปด้วยความสนกุสนาน แต่เตม็เป่ียมด้วยสาระความรู ้เยาวชนทีผ่่านการเข้าร่วมกจิกรรมมคีวามยนิดเีป็นอย่าง
ยิง่ ทีไ่ด้รบัโอกาสเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์ สือ่สารมวลชน และพลงังาน เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้รับมาพฒันาผล
งานของตน นอกจากการน�าความรู้มาพัฒนาผลงานเขียนแล้ว เยาวชนหลายคนยังกล่าวอีกด้วยว่ารู้สึกตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และพฒันาเทคโนโลยเีพือ่รบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

10. โครงการนกัเขยีนวทิยาศาสตร์รุน่เยาว์ 

9. โครงการสานใจไทย สูใ่จใต้  

ฐานข้อมลูทีถ่กูต้อง รวมทัง้เสรมิสร้างทกัษะประสบการณ์ชวีติให้
กับเยาวชนที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิดอย่างมี
เหตุผล  อันจะน�าไปสู่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์
มากยิง่ขึน้  นอกจากนัน้  ยงัเป็นการพฒันาบคุลกิภาพ สร้างความ
มัน่ใจ ท�าให้เกิดความพร้อมทีจ่ะอยูร่่วมกนั  ช่วยสร้างสรรค์และ
พัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน  ตลอดจนน�าไปสู่ความสมานฉันท์ใน
สงัคมต่อไป 
 โดยกจิกรรมค่ายฯ รุน่ที ่20 จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่27 ตุลาคม 
- 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสมีา 
มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 240 คน และรุ่นที ่21 จัดขึน้
ระหว่างวนัที ่27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ อพวช. โดย
มเียาวชนเข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 240 คน
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 อพวช. ร ่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สมาคม
วทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และบรษิทั
ทร ูวชิัน่ส์ จ�ากดั (มหาชน) จดัค่าย “ทตูเยาวชนวทิยาศาสตร์ไทย 
2557 (Young Thai Science Ambassador Award 2014)” เพือ่
สร้างเครอืข่ายเยาวชนนกัสือ่สารวทิยาศาสตร์ในระดบัอดุมศกึษา 
ให้มีส ่วนร ่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร ์สู ่สังคม รวมทั้งคัดเลือกผู ้แทนทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทาง
วทิยาศาสตร์     ณ ประเทศเยอรมนี 
 ทัง้นี ้กจิกรรมฯ ดงักล่าว จดัขึน้ระหว่างเดอืนสงิหาคม 2557 
– พฤษภาคม 2558 ณ อพวช. โดยมเียาวชนได้รบัการคดัเลอืก
เข้าร่วมกจิกรรม เป็นจ�านวน 2 ทมี

 งานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ จดัเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ระดบัโลก ซึง่จดัขึน้ในหลายประเทศแถบภมูภิาค
อาเซยีน อาทเิช่น ฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี โดยจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี     โดยในประเทศไทยเกดิขึน้จากความร่วมมอืระหว่าง อพวช. กบั
สถาบนัเกอเธ่ และสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) เพือ่จดัฉายภาพยนตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์ โดย
มีจดุมุ่งหมายเพือ่ให้ความรูด้้านวทิยาศาสตร์แก่สงัคม นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นการกระตุน้ให้เกดิความสนใจในการผลติสือ่ภาพยนตร์เพือ่
ใช้ในการเผยแพร่และให้ความรูท้างวทิยาศาสตร์อกีด้วย
 งานเทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์เพ่ือการเรยีนรู ้ประจ�าปี 2557 จดัขึน้ระหว่าง 10 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2557 มศีนูย์จดัฉายทัว่
ประเทศ จ�านวน 10 แห่ง โดย อพวช. มสีถานทีจ่ดัฉาย คอื อพวช. คลองห้า จตัรุสัวทิยาศาสตร์ อพวช. จามจรุสีแควร์ และคาราวาน
วทิยาศาสตร์ทัว่ประเทศ

11. โครงการทตูเยาวชนวทิยาศาสตร์ 
(Young Thai Science Ambassador Award)

12. เทศกาลภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ (Science Film Festival)
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 อพวช. ร่วมกบั มลูนธิพิระเทพรตันราชสดุา ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีบรษิทั นานมบีุค๊ส์ จ�ากดั กลุม่บริษทั 
บ.ีกรมิ และส�านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร จดักจิกรรม เทศกาลวนันกัวทิยาศาสตร์น้อย 2557 ในหวัข้อ “ความลบัของตัวฉนั” เพือ่
สร้างสสีนัและความตืน่เต้นให้กบัเดก็ๆ ในการเรยีนรูถ้งึร่างกายของเราว่ามคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร และรูจ้กัถงึหน้าทีข่อง
อวยัวะต่างๆ ในร่างกายของเรา เหมาะสมส�าหรบัเดก็อายตุัง้แต่ 3-6 ปี เพราะเป็นช่วงอายทุีม่คีวามสามารถในการเรียนรู้และจดจ�า
มากทีส่ดุ โดยจดัตัง้แต่วนัที ่25 มถินุายน – 28 สงิหาคม 2557

 อพวช. ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถด�าเนิน
การได้ในรปูแบบอืน่ๆ อย่างเป็นบรูณาการ นอกเหนอืจากภารกจิ
หลกัในการสร้างความตระหนกัทางด้านวทิยาศาสตร์ โดยนโยบาย
ของคณะกรรมการ อพวช. จะต้องปฏบิตัภิารกจิช่วยเหลอืรบัผดิ
ชอบต่อสงัคมและเยาวชน อพวช. ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเป็น
ประจ�าทกุปี ซึง่ในปี 2557 ได้ด�าเนนิโครงการต่างๆ ดงันี้
 • พฒันาแหล่งเรยีนรู ้อารยธรรม ปรบัปรงุสภาพภมูทิศัน์รอบ
อาคาร และพืน้ทีจั่ดแสดงแนวก�าแพงเดิมของวดัโบราณเวยีงเดมิ 
อ�าเภอเวยีงชยั จงัหวดัเชยีงราย
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม โดยการมอบถุงเยียวยา 
ผ้าห่ม น�า้ดืม่ ยารกัษาโรค จ�านวน 3,000 ถงุ จงัหวดักาฬสนิธุ์
 • ท�ากจิกรรมสถานแรกรบัเลีย้งเดก็หญงิ บ้านธญัพร มอบนม
ไทยเดนมาร์ค จ�านวน 50 หบี และวารสาร อพวช. จ�านวน 300 
เล่ม ให้เดก็และเยาวชนหญงิ อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี
 • มอบวารสาร อพวช. ให้กบัห้องสมดุโรงเรยีนทัว่ประเทศที่
ขาดแคลน ได้แก่
 - “โครงการห้องสมุดเคล่ือนที่ ” ศูนย์สารสนเทศทาง
สงัคมศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

14. โครงการและกจิกรรมเพือ่สงัคมของ อพวช. (CSR)

13. กจิกรรมวนันกัวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

 - ชมุชนวดัใหม่พเิรนทร์ ศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียนริมทาง
รถไฟมกักะสนั และเทศบาลต�าบลเด่นชยั จงัหวดัแพร่
 - ศูนย์พัฒนาคุณธรรม (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จังหวัด
อ่างทอง
 - ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ต�าบลบงึยีโ่ถ และโรงเรยีบอนบุาลบงึยีโ่ถ 
อ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี
 - “โครงการเพือ่น้อง รฟม.”เข้าห้องสมดุโรงเรียนบ้านวงัลาน
วงัทอง/โรงเรยีนบ้านห้วยหมาก ต�าบลผานกเค้า อ�าเภอภกูระดงึ 
จ.เลย และโรงเรยีนถิน่ธรุกนัดาร
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ผลงานเด่นของ อพวช.

 เม่ือวนัที ่12 กนัยายน 2557  รศ.ดร.วรีะพงษ์ แพสวุรรณ ปลดั
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
นทิรรศการ “ICE AGE The Exhibition” เปิดประสบการณ์แสน
สนกุ ยคุน�า้แขง็นี ้เป็นการเรยีนรูเ้รือ่งราวในอดตี ววิฒันาการของ
สิง่มีชวีติและการเปลีย่นแปลงต่างๆ ของโลกนบัตัง้แต่ยคุเริม่แรก 
จนมาถึงการเกิด “ยุคน�้าแข็ง” แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพ
แวดล้อมของยคุน�า้แขง็ ผลกระทบต่อสิง่มชีวีติต่างๆ ทีต้่องมกีาร
ปรบัตวั เพือ่การอยูร่อดหลายชนดิอพยพย้ายถิน่ฐาน หลายชนดิ
สูญพันธุ์ไป และบางชนิดพันธุ์มีวิวัฒนาการเชื่อมโยงมาเป็นสัตว์
ในปัจจบุนัทีเ่ราเหน็และคุน้เคยกนั รวมถงึบรรพบรุษุของมนษุย์ก็
ถอืก�าเนดิขึน้ในยคุน�า้แขง็นีเ้ช่นเดยีวกนั ประกอบด้วย
โซนที่ 1 เปิดกล่องความทรงจ�า อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน ด้วย
เทคโนโลยอีนาคต
โซนที ่2 การเปลีย่นแปลงธรณสีณัฐาน การอพยพย้ายถิน่ของสิง่

นทิรรศการ “ICE AGE The Exhibition”

มชีวีติ น�าเสนอภาพรวมของ “ธรณกีาลโลก” และข้อมลูโดยสงัเขป
ของ 4 มหายุควิวฒันาการโลก
โซนที ่3 ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ เรือ่งราวของโลกยคุน�า้แขง็ และ
สัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตในยุคนั้น ใน
รปูแบบของหุน่ยนต์ทีเ่คลือ่นไหวได้
โซนที่ 4 แมมมอธ น�าเสนอเร่ืองราวผ่านวิวัฒนาการของสัตว์
ประเภทงวง สาเหตุของการสูญพันธ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุค
น�า้แขง็ ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และปรากฏ
การณ์อืน่ๆ
โซนที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อกระตุ้นจินตนาการ
ของผูเ้ข้าชม และให้เกดิความเข้าใจเกีย่วกบัววิฒันาการ การปรับ
ต้ังของส่ิงมีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงภูมิ
อากาศของโลก โดยนิทรรศการชุดนี้จัดแสดงต้ังแต่วันที่ 12 
กนัยายน 2557 ถงึ เมษายน 2558
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 อพวช. ร่วมกบัองค์กร ASEAN+3 Centre for the Gifted in 
Science (ACGS), Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดค่าย
วทิยาศาสตร์ “The 3rd ASEAN Plus Three Junior Science 
Odyssey (APTJSO#3)” หรอื “ค่ายเยาวชนผูม้อีจัฉรยิภาพด้าน
วทิยาศาสตร์จากกลุม่ประเทศอาเซยีน+3” ครัง้ที ่ 3 เพือ่ส่งเสรมิ
เยาวชนจาก 13 ประเทศ ทีม่คีวามสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 
ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของตัวเอง ภายใต้
หวัข้อ “นวตักรรมทางการเกษตรอย่างยัง่ยนื” (Innovative Agri-
culture for Global Sustainability) เพื่อให้สอดคล้องกับการที่
สหประชาชาติประกาศให้ปีนี้เป็นปี Family Farming หรือ
เกษตรกรรมแบบครอบครวั พร้อมเรยีนรูป้ระสบการณ์สร้างความ

โครงการค่าย The 3rd ASEAN Plus Three 
Junior Science Odyssey (APTJSO#3)

สัมพันธ์กับเยาวชนประเทศต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท�างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต ผ่าน
กระบวนการท�ากิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ อาทิ การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงาน และการท�างานวิจัย 
เป็นต้น
 ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 24-29 มิถุนายน 
2557 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมีเยาวชน และ
ครู-อาจารย์เดินทางมาเข้าร่วมกว่า 80 คน จากประเทศบรูไน 
อนิโดนเีซยี มาเลเซยี สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม ลาว พม่า จนี 
เกาหล ีญีปุ่น่ และไทย นอกจากนีย้งัมอีกี 3 ประเทศทีส่่งตัวแทน
มาร่วมสงัเกตการณ์ คอื ไต้หวนั ไนจเีรยี และสวเีดน
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 อพวช. ร่วมกับพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ร่วม
เปิดนิทรรศการ “เทคโนโลยเีลยีนแบบธรรมชาต ิ(Biomimetics)” 
งานวจิยัระดบัแนวหน้าของญีปุ่น่ ในวนัศกุร์ที ่15 สงิหาคม 2557 
ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยในนทิรรศการจดัแสดง
ถึงการศึกษาสรีรวิทยาและกลไกของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพื่อ
น�ามาพัฒนาเป็นเทคโนโลย ีอาท ิชดุว่ายน�า้ทีเ่ลยีบแบบเมอืกจาก

นทิรรศการเทคโนโลยเีลยีนแบบธรรมชาติ

ผิวปลาทู เพื่อลดแรงเสียดทานเมื่อว่ายน�้า ร่มและเสื้อกันฝนท่ี
เลยีนแบบการไม่ดดูซบัน�า้ของใบบวั แถบยดึตดิ (Velcro) ทีเ่ลยีน
แบบตีนตุ๊กแกที่สามารถยึดเกาะวัตถุได้ดีขึ้น และบ้านประหยัด
พลังงานที่น�าแนวคิดในการลดการใช้พลังงานมาจากจอมปลวก 
ทีม่รีะบบจดัการไหลเวยีนของอากาศ โดยมวีธิกีารทางวศิวกรรม
อันน่าทึ่งในการสร้างรัง ท�าให้อากาศภายในรังเย็นสบาย น่าอยู่ 
ขณะทีภ่ายนอกร้อนระอ ุเป็นต้น
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 อพวช. ร่วมกบั บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด สร้าง
ตราไปรษณยีากร ชดุสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก 4 ชนดิ 
ทีพ่บเหน็ได้ในประเทศไทย ประกอบด้วย คางคกหวั
ราบ ปาดเขียว อึ่งกรายหัวแหลม กบบัว ซ่ึงถือเป็น
ครัง้แรกทีไ่ด้น�าภาพสตัว์เหล่านีม้าท�าเป็นแสตมป์ เพือ่
ให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความส�าคัญของสัตว์กลุ่มนี้ใน
ระบบนเิวศ รวมถงึมทีศันคตทิีด่ต่ีอสตัว์กลุม่กบเขยีด 
โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ได้ส่งนัก
วชิาการ ประกอบด้วย นายสญัชยั เมฆฉาย นายวชัระ 
สงวนสมบตั ิและนายยทุธพงษ์ รศัม ีน�าภาพถ่ายและ
ข้อมลู เช่น ความถกูต้องของชือ่วทิยาศาสตร์ การจดั
ท่าทาง ความถูกต้องของลักษณะและสีสันของภาพ 
เพือ่จดัท�าแสตมป์ชดุดงักล่าว

เปิดตวัตราไปรษณยีากร ชดุสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก
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กิจกรรมเสริมศึกษา 

การแสดงทางวทิยาศาสตร์

 การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยน�าหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
แม้กระทัง่วทิยาศาสตร์ทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเรามาผสมผสานกบัการแสดงทีส่นกุสนาน โดยใช้อปุกรณ์ต่างๆ เป็นสือ่ประกอบการแสดง ผู้เข้า
ชมจงึสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างเพลดิเพลนิจากการถ่ายทอดของผูแ้สดงทีม่คีวามรูแ้ละความช�านาญ 
ในปีงบประมาณ 2557 ได้จดักจิกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอกประกอบด้วยเรือ่ง วทิยาศาสตร์มหศัจรรย์ ไข่
มหศัจรรย์ บัม๊โชว์ สนกุกบัเสยีงและดนตร ีโลกมหศัจรรย์แห่งความเยน็ พลงังานมหาสนกุ จรวดหรรษา หรรษาอากาศโชว์ ธรรมชาติ
มหศัจรรย์ เฮลโลโชว์ และในปีนีไ้ด้พฒันาการแสดงขึน้ใหม่จ�านวน 2 เรือ่ง คอื เรือ่ง The Fire, The Pressure (English version) ทัง้น้ี
มีผูส้นใจเข้าชมการแสดงทางวทิยาศาสตร์ตลอดทัง้ปี รวมทัง้สิน้ 1,369 รอบ และมผีูเ้ข้าชมจ�านวน 307,985 คน
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กจิกรรมท่องโลกพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

 กจิกรรมท่องโลกพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมได้รบัความรู ้ ความเข้าใจ และพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต มีการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความ
สนกุสนานเพลดิเพลนิให้กบัผูเ้ข้าชมทัว่ไป ได้แก่ นกัเรยีน นกัศกึษา หรอืประชาชนผูส้นใจทัว่ไป และเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อัน
ดรีะหว่างเพือ่น พีน้่อง และครอบครวัอกีทางหนึง่ด้วย
ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. จดักจิกรรมท่องโลกพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ส�าหรบักลุม่ผูเ้ข้าชมทัว่ไป ทกุวนั
อาทติย์หรอืในช่วงวนัหยดุและเทศกาล และจดักจิกรรมตามความต้องการของโรงเรยีนหรอืหน่วยงานภายนอก รวมทัง้สิน้ 239 รอบ 
และมผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 31,055 คน
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ห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์

 กจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร์เป็นรปูแบบหนึง่ของการถ่ายทอดความรูท้างวทิยาศาสตร์ ยงัเป็นการปลกูฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปเกดิความสนใจใฝ่รูใ้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในรปูแบบของการทดลองให้เหน็ผลด้วยตนเอง โดยผูร่้วมกจิกรรม
จะมส่ีวนร่วมในกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ท�าให้กล้าแสดงออก เกดิความสนใจในการพฒันาการเรยีนรู ้เข้าใจในสิง่ต่างๆ จากการ
ทดลอง และสามารถอธบิายผลการทดลองไว้ด้วยหลกัทางวทิยาศาสตร์ เพือ่น�าไปสูส่งัคมการเรยีนรู ้และสงัคมวทิยาศาสตร์ต่อไป
 ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้จดักจิกรรมการทดลองทางวทิยาศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอก ประกอบด้วย เรือ่ง ชอ็กโกแลต
ฮาเฮ ดเีอน็เอ กล้วยๆ เคมหีรรษา โลกใบจิว๋ ความเรว็แสง พลงัแม่เหลก็ สนกุกบัมวล ไอศกรมีแสนอร่อย มอีะไรอยูใ่นน�้า อร่อยกบั
เชฟตวัจิว๋ ตะลยุโลกพฤกษา และในปีนีไ้ด้พฒันากจิกรรมขึน้ใหม่จ�านวน 4 หลกัสตูร ได้แก่ เรือ่ง แม่เหลก็ไฟฟ้า ผลกึลกึลบั ตามรอย
นกัสบื สนกุสนานน�า้นม ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการทดลองทัง้หมด 2,620 รอบ รวมผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการทดลองทัง้สิน้ 83,401 คน
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ค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์

 ทรพัยากรธรรมชาตขิองโลก มคีวามส�าคญัต่อมนุษย์ในหลาก
หลายด้าน เช่น แหล่งน�า้ ป่าไม้ หรอื ร่วมถงึสตัว์ป่า ทีก่�าลงัลด
จ�านวนลงอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปของคน และ
การขยายตวัของชมุชน ล้วนมผีลกระทบต่อทรพัยากรทัง้สิน้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เร่ือง 
นก..The Bird จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง ๆ  ผ่านชวีติของนก เช่น ประเภทของนก 
วงจรชวีติ แหล่งอาหาร ประโยชน์ และพษิภยัทีแ่ฝงมากบันก ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�ารวจ เรียนรู้แบบตั้งค�าถามที่
สนกุสนาน พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมมมุมอง และการใช้ชวีติ 
ให้เกดิผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตขิองโลกให้น้อยทีส่ดุ 
โดยจดักจิกรรมในระหว่างวนัที ่1 – 3 เมษายน 2557 โดยมเียาวชน
ร่วมกจิกรรม 59 คน

 อพวช. มภีารกจิในการสร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้กบัประชาชนดงันัน้ ในทกุช่วงปิดภาคเรียน ได้จดั
กจิกรรมค่ายส�าหรบันกัเรยีนทัง้ระดบัชัน้ประถมและมธัยมศกึษาทัว่ประเทศทีม่คีวามสนใจในวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและความหลาก
หลายทางชวีภาพ โดยในปี 2557 ได้พฒันากจิกรรมเสรมิศกึษา ในรปูแบบของค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์ขึน้ใหม่จ�านวน 2 ค่าย ดงัน้ี

 กิจกรรมค่ายนี้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ประวัติการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารจากอดีต
จนถึงปัจจุบันนี้ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเน้น
เทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสารเป็นหลัก รวมถึงการเรียนรู้ การ
พัฒนาหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้เยาวชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรือ่งการสือ่สาร และเทคโนโลยกีารสือ่สาร ส่งเสรมิ
ให้เกดิกระบวนการเรยีนรู ้การค้นหาข้อมลู ด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีสร้างทกัษะและการใช้เทคโนโลยกีารสือ่สาร
ทีถ่กูต้อง เหมาะสม และส่งเสรมิทกัษะประสบการณ์ชวีติการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม ได้จดักจิกรรมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 
ในระหว่างวนัที ่18 – 20 ตลุาคม 2556 มเียาวชนร่วมกจิกรรม 
64 คน และวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557 มีเยาวชนร่วม
กจิกรรม 59 คน

1 ค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์เรือ่ง Hello Robot

2 ค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์เรือ่ง นก..The Bird
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กจิกรรมในพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

• กจิกรรมไปส์เป่าลม
 ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของอากาศ
และแรงดนัของอากาศ 

• กจิกรรมตุก๊ตากลิง้ม้วน
 ฝ ึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  เสริมสร ้าง
กระบวนการทางความคิด ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
จดุศนูย์ถ่วงของวตัถุ

• กจิกรรมจติรกรน้อย
 เพือ่ให้เดก็แสดงออกถงึความรูส้กึนกึคดิ จนิตนาการ ความ
คิดสร้างสรรค์และฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อ ประสาทสัมพันธ์
ระหว่างมอืและตา ฝึกการลากเส้นรปูทรง รวมทัง้การใช้ส ีและการ
ผสมสต่ีางๆ

• กจิกรรมกงัหนัท้าลม
 ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการวัด-ตัดกระดาษ และเรียนรู้เก่ียว
กบัหลกัการพืน้ฐานของการเกดิพลงังานลมจากกงัหนั

 เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ปลกูฝังการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างพฒันาการของเดก็ปฐมวยั จนถงึ 10 ปี ในด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม 
และสตปัิญญา สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรู ้ให้เด็กได้วเิคราะห์ แสดงออก มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการทดลองและค้นหาค�าตอบ 
ในบรรยากาศการเรยีนรูคู้ค่วามบนัเทงิทีม่กีระบวนการอนัสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ 

1. กจิกรรมนกัวทิยาศาสตร์น้อย (Science For Kids) 
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• กจิกรรมกายกรรมนกน้อย
 ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ พฒันาทกัษะการใช้
กล้ามเนื้อมือ เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด ความรู้ และ
ความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งจดุศนูย์กลางมวล

• กจิกรรม Science for kid “Animal Finger Puppets”
 ฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เสรมิสร้างพฒันาการ
เกีย่วกบักล้ามเนือ้มดัเลก็ ฝึกการท�างานประสานสมัพนัธ์ระหว่าง
ตากบัมือ

• กจิกรรมตุก๊ตาล้มลกุ
 ฝ ึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  เสริมสร ้าง
กระบวนการทางความคิด ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
จดุศนูย์ถ่วงของวตัถุ

• กจิกรรมประดษิฐ์แผนทีด่าว
 ประดษิฐ์แผนทีด่าวอย่างง่ายด้วยตวัเอง เรยีนรู้การใช้แผนที่
ดาวเบือ้งต้น เพือ่ใช้ในการดดูาวบนท้องฟ้า
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• กจิกรรมเขาวงกตพศิวง
 เรยีนรู้เกีย่วกบัหลกัการเกดิภาพจากกระจกเงา ฝึกทกัษะใน
การใช้มือให้สัมพันธ์กับการสั่งงานของระบบประสาทและ
ฝึกการพฒันาทางด้านความคดิ สตปัิญญา

• กจิกรรมการ์ดสองมติิ
 สามารถอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปสองมิติกับ
รูปสามมิติได้ และปลูกฝังให้มีใจรักด้านคณิตศาสตร์ พัฒนา
ความคดิสร้างสรรค์ และเสรมิสร้างจนิตนาการ

• กจิกรรมฝงูบนิพฆิาต
 เพื่อศึกษาหลักการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลอย และ
การบนิของเครือ่งบนิ

• กจิกรรมฟองเต้นระบ�า
 เรยีนรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัคณุสมบติัของของเหลว กบัปฏกิริิยา
ทางเคมทีีเ่กดิขึน้

 เป็นกจิกรรมทีจั่ดขึน้เพ่ือส่งเสรมิความรูใ้ห้ผูเ้ข้าชม ไม่ว่าจะเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา หรอืประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ได้สร้างประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรูท้ีแ่ปลกใหม่นอกเหนอืจากนทิรรศการทีจ่ดัแสดง สามารถมส่ีวนร่วมในการทดลอง ปฏบิตัจิรงิ ประกอบการอธบิาย
ให้ความรู้ 

2. กจิกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(SCIENCE DEMONSTRATION)
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• กจิกรรมแบบจ�าลอง DNA
 เพื่อสร้างความเข้าใจและท�าความรู้จักกับดีเอ็นเอ ว่าดีเอ็นเอคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีความส�าคัญกับตัวเราและ
สิง่มีชวีติต่างๆ อย่างไร โดยผ่านการสร้างเป็นโมเดลกระดาษดเีอน็เอ ซึง่เป็นแบบจ�าลอง เพือ่ดโูครงสร้าง  ทีเ่ป็นเกลยีวคู่ของดเีอ็นเอ 
อย่างง่ายๆ

• กจิกรรมกระดาษสลบัลาย
 เรยีนรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัรปูทรงเรขาคณติ

• กจิกรรมสนกุกบั Illusion
 เรียนรู ้ เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด ้านการมองเห็น และ
การเกดิภาพลวงตาต่าง ๆ
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• กจิกรรมแกะหนงัแต้มสี
 เรยีนรู้ขัน้ตอน วธิกีารแกะหนงัตะลงุทีเ่ป็นภมูปัิญญาไทยอนั
ชาญฉลาด สบืทอดกนัจนถงึปัจจุบนั   พร้อมทัง้ได้เรยีนรูห้ลกัการ
วทิยาศาสตร์ในเรือ่งของแสง และเงาจากการแสดงของหนงัตะลงุ

• กจิกรรมการ์ดกระดาษสา
 เรียนรู้การท�าการ์ดจากกระดาษสา ฝึกทักษะความคิดการ
ออกแบบประดษิฐ์การ์ดจากกระดาษสา ทีเ่ป็นภมูปัิญญาท้องถิน่
ของไทย

• กจิกรรมทีค่ัน่หนงัสอืใบลาน
เรยีนรูป้ระวติัความเป็นมาของทีค่ัน่หนงัสือใบลาน และยงัเป็นการ
อนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทย โดยใช้วสัดจุากธรรมชาติมาประดษิฐ์
และตกแต่งลวดลาย ตามความคิดและจินตนาการในการ
สร้างสรรค์อย่างสวยงาม และยงัส่งเสรมิให้รกัการอ่านมากขึน้

• กจิกรรมเทยีนหอมลอยน�า้
 เรยีนรูภ้มูปัิญญาไทยในการท�าเทยีนหอม ถงึขัน้ตอนวธิกีาร
ท�า และหลกัวทิยาศาสตร์ เรือ่งการเปลีย่น สถานะของสสาร ผ่าน
การท�าเทียนหอมลอยน�า้

 กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยเป็นกิจกรรมที่กระตุ ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยภีมูปัิญญาไทย โดยให้ผูเ้ข้าชมเรยีนรูถ้งึเทคนคิวธีิการและขบวนการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยภีมูปัิญญา
ไทยพืน้บ้านชนดิต่าง ๆ เพือ่น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์และเผยแพร่เทคโนโลย ีภมูปัิญญาไทยต่อไป

3. กจิกรรมเทคโนโลยภีมูปัิญญาไทย
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• กจิกรรมเทยีนเจล 
 เรยีนรู้ภมูปัิญญาไทยในการท�าเทยีนหอม ถงึขัน้ตอน วธิกีาร
ท�า และยังสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยน
สถานะของสสารผ่านการท�าเทยีนเจล

• กจิกรรมการบรูแฟนซี
 เรยีนรู้และสนกุไปกบัการประดษิฐ์การบรูแฟนซ ีเรยีนรูถ้งึคณุ
ประโยชน์ของการบรู ทีน่�ามาใช้ ในชวีติประจ�าวนั เช่น ช่วยในการ
ขบัลม แก้ปวดท้อง ช่วยในการไล่แมลง ดบักลิน่อบัในตูเ้สือ้ผ้า และ
รองเท้า เป็นต้น

• กจิกรรมยาหม่องน�า้มนัระก�า
เรยีนรู้คณุสมบตัแิละประโยชน์ของน�า้มันระก�า และส่วนผสมต่างๆ 
เช่น การบรู พมิเสน เมนทอล ตลอดถงึกระบวนการเปลีย่นแปลง
ทางเคมี ของสารบางชนดิทีน่�ามาใช้ในการท�ากจิกรรม “ยาหม่อง
น�า้มนัระก�า”

• กจิกรรมว่าวนกฮกู
 เรยีนรู้ขัน้ตอนและวธิกีารท�าว่าวไทย ทีเ่ป็นภมูปัิญญาของคน
ไทยสมยัอดตี พร้อมกบัหลกัการ วทิยาศาสตร์ทีส่ามารถท�าให้ว่าว
ลอยอยูใ่นอากาศได้

• กจิกรรมหนอนดนิ
 เรยีนรูเ้กีย่วกบัการน�าเอาวสัดธุรรมชาตมิาประดษิฐ์หนอนดนิ 
และยังได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีท�าให้หนอนดินวิ่งได้ 
โดยใช้หลกัการของการเกดิพลงังาน โดยการเปลีย่นพลงังานศกัย์ 
ให้เป็น พลงังานจลน์  

• กจิกรรมพญาลมืแลง
 เป ็นของเล ่นเกมเชาวน ์พื้นบ ้านอีกชนิดหนึ่ งที่ เน ้น
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน ความพยายามและความ
อดทน การมองปัญหาจากหลายๆ ด้านท�าให้เป็นทีโ่ปรดปรานของ
เดก็ทีเ่ล่นจนลมืเวลา จนได้ชือ่ว่า พญาลมืแลง
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• กจิกรรมกงล้อภาพยนตร์/ลกูข่างลวงตา
 เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู ้หลักการของการเกิด
ภาพลวงตา ภาพติดตา เรียนรู ้ เรื่องของแสง สีที่ท�าให้เกิด
ภาพลวงตาและเรยีนรูห้ลกัการพืน้ฐานของการสร้างภาพยนตร์ที่
เรยีกว่าภาพตดิตา และได้ทดลองประดษิฐ์วงล้อภาพยนตร์อย่าง
ง่าย

• กจิกรรม pop up กระดาษสา
 เป็นกจิกรรมเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครวัระหว่างพ่อ
ลกูผ่านกจิกรรมการ์ดวนัพ่อ สนกุกบัการออกแบบการ์ด pop up 
ด้วยตวัเอง และส่งเสรมิด้านความคดิสร้างสรรค์

• กจิกรรมกระทงใบตอง
 เป็นการอนรุกัษ์วฒันธรรมประเพณลีอยกระทงทีส่บืต่อกนัมา
ให้คงอยูก่บัสงัคมไทยต่อไป และนอกจากนัน้เรากค็วรอนุรักษ์สิง่
แวดล้อมควบคู่กันไป ด้วยการรณรงค์ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาตเิป็นมติร กบัสิง่แวดล้อมและย่อยสลายได้ง่าย เพือ่รกัษา
แม่น�า้ล�าคลอง ให้อยูก่บัสงัคมไทยต่อไป

• กจิกรรมกล่องกระดาษสาวาเลนไทน์
 ต้อนรบัวนัแห่งความรกักบัการท�ากล่องกระดาษสาและยังได้
เรียนรู้ขั้นตอนการท�ากระดาษสา พร้อมทั้งขั้นตอนการท�ากล่อง
กระดาษสา

 4. กจิกรรมพเิศษ
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• กจิกรรมเพาะถัว่งอก
 เรียนรู้ขั้นตอนวิธีท�า และดูแลรักษาการเพาะถั่วงอกโดยใช้
วัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน เช่น ขวดน�้าดื่ม เข่งพลาสติก กะละมัง 
กระสอบป่านและเมลด็ถัว่เขยีว

• กจิกรรมเขม็กลดัสือ่รกั
 เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้มาส�าหรบัวนัแม่ เพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์
ในครอบครวั และฝึกจนิตนาการ ด้านความคดิผ่านการท�าเขม็กลดั
เพือ่มอบให้กบัคนทีค่ณุรกั

• กจิกรรมพบัสานโบราณไทย
สงกรานต์เป็นประเพณวีนัขึน้ปีใหม่ของไทย ซึง่ได้ยดึถอืปฏบิตัมิา
เนิน่นาน บรรพบรุษุของเรา ได้ก�าหนด ธรรมเนยีมปฏบิตัมิาอย่าง
ชัดเจนสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาติ เป็น
ความงดงาม ซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นไทยอย่าง
แท้จรงิ วนัสงกรานต์จะตรงกบัวนัที ่13 – 15 เมษายน ของทกุปี 
จึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณี เช่น การ
สรงน�้าพระ การจักรสานแบบไทยๆ อาทิเช่น งูกินนิ้ว กังหันใบ
ลาน สานสตัว์ชนดิต่างๆ เช่น นก ปลาตะเพยีน
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กจิกรรมในพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา

 ความพยายามในการเกบ็รักษาดอกไม้ให้มอีายยุาวนาน ได้มกีารท�าในรปูแบบต่างๆ มานาน
แล้วโดยมีหลายวธิ ีเช่น ปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาต ิการท�าดอกไม้ทบัแห้ง ในการศกึษาอนกุรม
วธิาน พชืมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเกบ็ตวัอย่างพรรณไม้และเกบ็รกัษาไว้เพือ่ศกึษา โดยกจิกรรม
นี้ใช้ซิลิกา สารดูดความชื้น มารักษาสภาพจะได้ดอกไม้ที่ยังคงสภาพสีสันรูปทรงสมบูรณ์ ยังคง
ความสวยงามตามธรรมชาตไิว้ได้มากทีส่ดุ เมือ่อบเสรจ็แล้วกจ็ดัเกบ็ใส่ในภาชนะต่างๆ ทีม่ฝีาปิด 
กจ็ะยดือายกุารเกบ็รกัษาดอกไม้ไว้ได้นานหลายปี

1. ดอกไม้สญูญากาศแห่งความทรงจ�า

 เป็นการเรยีนรูช้นดินกทีพ่บบรเิวณทุง่หลวงรงัสติ สามารถเล่นได้ ครัง้ละ 10 - 30 คน ผูเ้ล่น
จะรับบัตรบิงโกนกในทุ่งหลวงรังสิตคนละแผ่น และเบี้ยวางคะแนนจ�านวนหนึ่ง เมื่อเริ่มเกมส์เจ้า
หน้าทีจ่ะเป็น ผูสุ้ม่ขึน้มา ให้น�าเบีย้วางในช่องนัน้ และด�าเนนิการเล่นต่อไป จนกว่าจะมผีูเ้ล่นคน
ใดคนหนึง่วางเบีย้ในบตัรของตนเป็นแถวแนวตัง้ แนวนอนหรอืแนวแทยง และให้ผูเ้ล่นคนนัน้ร้อง
ว่า “บงิโกนกในทุง่หลวงรงัสติ” แล้วการเล่นจะจบลง พร้อมทัง้ได้รบัของทีร่ะลกึด้วย

3. บงิโกนกในทุง่หลวงรงัสติ

 ผเีสือ้เป็นแมลงพวกหนึง่ทีม่สีสีนัสวยสดงดงาม ในความสวยงามนัน้เกดิจากเกลด็เลก็ๆ
จ�านวนมากทีเ่รยีงซ้อนกนัอยูบ่นปีกของผเีส้ือ โครงสร้างของปีกผเีส้ือมลีกัษณะพเิศษ ทีช่่วย
สะท้อนคลื่นแสง ท�าให้ผีเสื้อมีสีสันสวยงาม และบางชนิดก็มีสีเหลือบระยับวับวาว โดย
กิจกรรมนี้เป็นการแต่งแต้มสีสันแห่งเกล็ดลงบนปีกของส่ิงมีชีวิต ท่ีชื่อว่า ผีเสื้อ เป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือท�าและทดลองด้วยตัวเองพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั “ทฤษฎกีารสะท้อนแสง” ซึง่เกดิจากโครงสร้างของเกลด็บนปีกทีป่รากฏ
ต่อสายตามนษุย์

2. ผลกึใสบนปีกสวย
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 เป็นการเรียนรู้การจมและการลอยของวัตถุโดยน�าหมึกยักษ์ท่ีภายในหัวบรรจุน�้าและอากาศ
ในปริมาตรทีเ่หมาะสม ใส่ลงในขวดพลาสตกิทีบ่รรจนุ�า้ เมือ่บบีขวดปรมิาตรของขวดลดลง ความ
ดนัภายในขวดเพิม่มากขึน้ ดนัน�า้เข้าในหวัหมกึยกัษ์ ท�าให้หมกึยกัษ์มนี�า้หนกัมากขึน้จึงจมลง เมือ่
คลายมอืออกความดนัภายในขวดลดลง อากาศทีอ่ยูใ่นหวัหมกึยกัษ์ดนัน�า้ออกมา ท�าให้หมกึยกัษ์
น้อยลงจงึลอยขึน้

4. กจิกรรมยกัษ์ใหญ่ใต้ทะเลลกึ

 เป็นการเรยีนรูล้กัษณะสายพนัธุข์องเต่าในธรรมชาต ิคอื เต่าทะเล เต่าน�า้จดื และเต่าบก ซึง่
มีรปูทรงกระดองทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะการด�ารงชวีติ โดยผ่านการเล่นแบบ “จิก๊ซอ” ด้วย
รปูทรงเรขาคณติ เต่าเป็นสตัว์เลือ้ยคลาน โดยมกีระดองทีเ่ปลีย่นสภาพจากกระดกูเกลด็ทีห่่อหุม้
ร่างกาย เป็นแผ่นเกล็ดท่ีใช้ส�าหรับปกป้องตัวเองจากศัตรู ส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไป
หลบซ่อนภายในกระดองได้ บางชนดิไม่สามารถหดหวัได้ เช่น เต่าคองู

6. กจิกรรมต่อเต่าเตม็ตวั

 กจิกรรมนีเ้ป็นการประดิษฐ์ตุ๊กตาสัตว์ทีเ่ป็นตัวแทนของส่ิงมชีวีติ ทีอ่าศยัอยูใ่น ขัว้โลกเหนอื
และข้ัวโลกใต้ คอื หมขีาวและนกเพนกวนิ โดยภาพทีป่รากฏออกมาจะเป็นแบบ 3 มติิ โดยภาพ
สัตว์ขั้วโลกท่ีมองเห็นเป็นภาพสามมิตินี้ ใช้เทคนิคการสร้างภาพท่ีเรียกว่า อะนามอร์โฟสิส
(Anamorphosis) โดยภาพทีเ่หน็ผดิสดัส่วนบนแผ่นกระดาษนี ้ เป็นภาพของสัตว์ขัว้โลกซ่ึงถกู
ยืดออกให้มีลักษณะที่เห็นเหมือนยืนอยู่ในแนวต้ัง ทั้งที่จริงภาพอยู่ในแนวนอน การมองเห็น
ภาพเป็นสามมตินิี ้จ�ากดัอยูแ่ค่เฉพาะ มมุมองหนึง่ ๆ  เท่านัน้ การมองด้วยตาเพยีงข้างเดยีวจะ
ท�าให้เหน็ลกัษณะภาพสามมติชิดัเจนขึน้

5. กจิกรรมลอยตวัขัว้โลก

 ปลงิทะเล มรีปูร่างส่วนใหญ่เป็นทรงกระบอกยาว มหีนวดจ�านวน 10 - 30 เส้นอยูล้่อม
รอบปาก ล�าตัวด้านบนมปีุม่เลก็ๆ ท�าหน้าทีร่บัความรูส้กึ ส่วนด้านล่างหรอืด้านท้องจะมเีท้า
ท่อจ�านวนมากใช้ในการเคล่ือนท่ี แต่ก็มีปลิงทะเลบางกลุ่มท่ีไม่มีเท้าท่อเหมือนกลุ่มอื่นๆ 
เช่น กลุม่ปลงิสร้อยไข่มกุ เป็นต้น กจิกรรมนีเ้ป็นการปฏบิตังิานแบบห้องปฏบิติัการ โดยจะ
เรยีนรูเ้รือ่งราวของปลงิทะเล ซึง่เป็น “สตัว์ทีม่ผีวิล�าตัวเป็นหนาม” โดยหนามของปลงิทะเล
จะถกูซ่อนและฝังตวัอยูใ่นเนือ้เยือ่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรอืทีเ่รยีกว่า “สปิคุล (specules)” 
นัน่เอง 

7. กจิกรรมผลกึซ่อนเร้น
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กจิกรรมในพพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

1.1 กจิกรรมมหศัจรรย์การคณูด้วยแท่งเนเปียร์ 
ให้ความรู้เกีย่วกบัการคณูด้วยแท่งเนเปียร์ ซึง่เป็นอปุกรณ์ทีช่่วย
ในการหาผลคณูสมยัโบราณ
1.2 กจิกรรมตราป๊ัมยางลบ 
ให้ผูเ้ข้าชมได้แกะสลกัตวัป้ัมจากยางลบออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมเข้าใจเก่ียวกับหลักการพิมพ์
ภาพวสัด ุและเข้าใจวธิกีารป้ัมในสมยัโบราณทีไ่ด้พฒันาต่อมาเป็น
เทคโนโลยกีารพมิพ์ในปัจจบุนั
1.3 กจิกรรมพอร์ตหรรษา 
ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเก่ียวกับการใช้งานพอร์ตของคอมพิวเตอร์
แต่ละชนดิเพือ่ใช้เชือ่มต่อกบัอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนดิต่างๆ
1.4 กจิกรรมโดมจอมพลงั 
ให้ผู ้เข้าชมได้เข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างและการออกแบบจาก
การน�าวัสดุมาสานหรือต่อกันเป็นรูปสามเหล่ียมจนกลายเป็นรูป
ทรงกลม
1.5 กจิกรรม Color Code 
ให้ความรูใ้นการวเิคราะห์การถอดรหสัสี
1.6 กจิกรรม Geo Board 
ให้ความรู้ทักษะในการฝึกสร้างพร้อมทั้งเรียนรู้การค�านวณพื้นที่
อย่างง่ายของรปูเรขาคณติต่างๆ
1.7 กจิกรรม Color Pattern 
ให้ผูเ้ข้าชมได้ฝึกทกัษะการสงัเกต และกระบวนการคดิจากรปูแบบ
และความสมัพนัธ์ของสี
1.8 กจิกรรม IT POP UP 
ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความหมายของซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์ 
(Freeware) และซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source) 
อกีทัง้ได้ท�าความรูจ้กัโปรแกรมประเภทต่างๆ ทีส่ามารถน�าไปใช้
งานหลากหลายประเภทอีกทั้งให้ผู้เข้าชมได้ท�าความเข้าใจเก่ียว
กบัหน่วยในการวดัความจใุนคอมพวิเตอร์และหน่วยทีใ่ช้วดัความ
ละเอยีดของภาพ
1.9 กจิกรรมโดมิโนไอที 
ให้ผูเ้ข้าชมได้ทราบถงึววิฒันาการของการสือ่สาร และการพฒันา

 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้จดักจิกรรมให้แก่ผูเ้ข้าชมทีส่นใจเป็นจ�านวนมาก โดยแบ่งออกเป็น กจิกรรมเสรมินิทรรศการ
ถาวร จ�านวน 14 กิจกรรม กิจกรรมเสริมนิทรรศการชั่วคราว จ�านวน 7 กิจกรรม กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ จ�านวน 5 
กจิกรรม และกจิกรรมเสรมิความรูด้้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ จ�านวน 3 กจิกรรม

1.  กจิกรรมเสรมินทิรรศการถาวร

ของเทคโนโลยีต่างๆ อีกท้ังได้ทราบถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ได้
ประดษิฐ์เทคโนโลยทีางการสือ่สารเหล่านัน้อกีด้วย

1.10 กจิกรรมสายแลนแสนกล 
ให้ผูเ้ข้าชมได้เข้าใจเกีย่วกบัสายแลน (Lan) และวธิกีารประกอบ
สายแลนได้ด้วยตนเอง
1.11 กจิกรรมโบกโบยโดยรหสัธง  
ให้ผูเ้ข้าชมได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการใช้รหสัธงเพือ่การสือ่สารในวงการ
เดินเรือ โดยมีค�าถามที่ต้องถอดรหัสจากสัญลักษณ์ธงรูปแบบ
ต่างๆ
1.12 กจิกรรมถอดรหสั AEC 
ให้ผู้เข้าชมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติของประเทศต่างๆ ใน 
กลุ่มอาเซียนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้สัญลักษณ์และความหมาย
ของธงชาตทิัง้ ๑๐ ประเทศ
1.13 กจิกรรมลอกลายภาพสวย 
ให้ผูช้มได้เรยีนรูข้ัน้ตอนและฝึกทกัษากระบวนการลอกลายซึง่เป็น 
วธีิการคกัลอกสารของเทคโนโลยกีารพมิพ์ในสมยัก่อนซึง่ยงัคงใช้
อยูใ่นปัจจบุนั
1.14 กจิกรรมอกัษรภาพหรรษา 
ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการของการสร้างตัวอักษร
จนีทีเ่ลยีนแบบธรรมชาติ
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2.1 กจิกรรม Math จ๋า...หรรษาจงั
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Math Land และ Science 
daily life ทีมุ่่งเน้นเพือ่ให้ผูเ้ข้าชมได้เข้าใจเกีย่วกบัหน่วยวดัสากล
รวมถึงหน่วยการวัดปริมาณต่างๆ ของไทย และมาตรวัดที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน เช่น การหาค่าความยาว พื้นท่ี ปริมาตรและน�้า
หนกั
2.2 กจิกรรมชักกระตกุ…สตัว์ยคุน�า้แขง็ 
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Ice Age : The exhibition 
ที่มุ ่งเน ้นเพื่อให้ผู ้ เข ้าชมเรียนรู ้ ลักษณะทางกายภาพและ
พฤตกิรรมของสตัว์ยคุน�า้แขง็
2.3 กจิกรรมรอยตีนรอยใคร 
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Ice Age : The exhibition 
ทีมุ่่งเน้นเพือ่ให้ผูเ้ข้าชมรูจ้กัรอยเท้าสตัว์ยคุน�า้แขง็ ศกึษาถงึความ
มหศัจรรย์ของโครงสร้างเท้าสตัว์ยคุน�า้แขง็ทีท่�าให้มันสามารถยนื

2. กจิกรรมเสรมินทิรรศการชัว่คราว

อยูบ่นน�า้แขง็ได้อย่างยาวนาน
2.4 กจิกรรมขยับ..งบัอะไร 
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Ice Age : The exhibition ที่
มุง่เน้นเพือ่ให้ผูเ้ข้าชมเรยีนรูว้ถิกีารกนิและการด�ารงชวีติของสตัว์
ยคุน�า้แขง็
2.5 กจิกรรม Ice Age Walk Rally 
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Ice Age : The exhibition
2.6 กจิกรรมก้าวสูย่คุน�า้แขง็ 
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Ice Age : The exhibition ที่
มุง่เน้นให้ผูเ้ข้าชมได้จนิตนาการถงึสิง่มชีวีติในยคุน�า้แขง็ในอนาคต
2.7 กจิกรรมค้นหาฟอสซลิไดโนเสาร์ 
เป็นกจิกรรมเสรมิชิน้งานนทิรรศการ Ice Age : The exhibition ที่
มุ ่งเน้นให้ผู ้เข้าชมได้ทดลองใช้เครื่องมือการขุดหาซากทาง
โบราณคด ีเพือ่เรยีนรูโ้ครงสร้างไดโนเสาร์แบบต่างๆ
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3.1 กจิกรรม One day camp 
• ตอน นักไอทีตัวน้อย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด�าเนินกิจกรรมวันที่ 29 
เมษายน 2557
• ตอน โลก 3 มติ ิเป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการท�า
ภาพ 3  มติ ิและเทคโนโลยกีารท�าภาพ 3 มติ ิและด�าเนนิกจิกรรม
วนัที ่6 พฤษภาคม 2557
• ตอน ย้อนรอยการสือ่สาร เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้กีย่ว
กับวิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่การสื่อสารในยุคแรกจนถึง
ปัจจบุนั ด�าเนนิกจิกรรมวนัที ่8 พฤษภาคม 2557

3. กจิกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

3.2 กจิกรรมค่ายวฒันธรรมวทิยาศาสตร์ 
• ตอน Hello Robot มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เยาวชนในกลุม่ระดบั
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้เรียนรู้กระบวนการคิด ฝึกทักษะ และ
พฒันาระบวนการวเิคราะห์อย่างมเีหตผุล พร้อมทัง้เรียนรู้วธิกีาร
พฒันาหุน่ยนต์อย่างเบือ้งต้น มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 58 คน 
ด�าเนินกจิกรรมในระหว่างวนัที ่27-29 มนีาคม 2557
• ตอน Smart Robot ถกูพฒันาขึน้เพือ่ให้เยาวชนไทยเกดิความ
เข้าใจ และเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยว
กับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-3 จ�านวน 30 คน ด�าเนินกจิกรรมใน
ระหว่างวนัที ่20-22 ตลุาคม 2557
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4.1 กจิกรรมทีจ่ดัแสดงในงานวนัเดก็แห่งชาตแิละงานถนน
สายวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 2557
• กจิกรรมโมเดลดาวเทยีมนา่รูจ้ากวสัดเุหลือใช้ เป็นกิจกรรมส่ง
เสรมิการเรยีนรูอ้งค์ประกอบทีส่�าคญัของดาวเทยีม
• กิจกรรมพัฒนาสมองด้วย Hungie เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
เรยีนรูห้ลกัการเชงิตรรกะในการแก้ไขปรศินาตวัเลข
• กจิกรรมโมบายเลขาคณติ เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัรปูทรงเลขาคณติต่างๆ
• กจิกรรมลกูข่างแสงส ี เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารผสม
แถบสแีสงสเปกตรมั
• กจิกรรมตรรกะกริง๊  เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการฝึกสมองและช่วย
พฒันาระบบการคดิ
• กิจกรรมร่างกายเรากับเจ้าคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การเรยีนรูส่้วนประกอบต่างๆ ของคอมพวิเตอร์
4.2 กจิกรรมทีจ่ดัแสดงในงานวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาตแิละ
มหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2557
• กจิกรรมหุน่ยนต์แมลงเต้นระบ�า เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน
รูล้กัษณะโครงสร้างทัว่ไปของหุน่ยนต์
• กจิกรรมคอนเทนเนอร์ทรงพลงั เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน
รูก้ารแก้ปัญหาการบรรจโุดยใช้หลกัการของคณติศาสตร์
• กจิกรรมคณติศาสตร์ในผ้ายนัต์ เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีน
รูเ้พือ่ท�าความเข้าใจและเฉลยความลับของการเขยีนตวัเลขต่างๆ 
บนผ้ายนัต์ของไทย
• กิจกรรมกังหันพลังงานลม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้    
การใช้วัสดุอย่างง่าย เพื่อประดิษฐ์กังหันพลังงานลมซึ่งเป็น
พลงังานทดแทนทีส่�าคญั
• กจิกรรมเคร่ืองเป่าเสยีงใส เป็นกจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัการเดนิทางของเสยีงและการเกดิเสยีง
• กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นฟันเฟือง 

4. กจิกรรมเสรมิความรูด้้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
 เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือจดัแสดงตามวาระงานต่างๆ

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและการ
ท�างานของฟันเฟือง
4.3 กิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
• กจิกรรมของเล่นเคล่ือนไหว ตอน Praxinoscope เนือ่งในวนัทวีี
และวทิยขุองเดก็แห่งชาติ
• กจิกรรมโหวดรายการทวีใีนดวงใจ เนือ่งในวนัโทรทศัน์โลก เป็น
กิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าชมร่วมกันโหวตรายการโทรทัศน์ในดวงใจที่มี
เนื้อหารายการเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ประเทศต่างๆ มีรายการท่ีเน้นเก่ียวกับเรื่องสันติภาพ 
ความมัน่คง เศรษฐกจิ และการพฒันาสงัคมไปในทางสร้างสรรค์
• กจิกรรมนกัประดษิฐ์บนัลอืโลก เนือ่งในวนันกัประดษิฐ์
• กิจกรรมบิงโกนักวิทยาศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ให้ผู้เข้า
ชมได้รบัความรูเ้กีย่วกบันกัวทิยาศาสตร์ทีม่คีวามส�าคญัต่อวงการ
วทิยาศาสตร์
• กิจกรรมย้อนวันวานการประดิษฐ์ลูกคิดจิ๋ว กิจกรรมที่ผู้เข้าชม
จะได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์และการใช้งานลูกคิดเพื่อการค�านวณ
อย่างง่าย
• กิจกรรม Telecommunication card เนื่องในวันโทรคมนาคม
โลก เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รู้จักอุปกรณ์การสื่อสาร
พร้อมสอดแทรกประวัติความเป็นมาของอุปกรณ์การสื่อสารที่น่า
สนใจ
• กจิกรรมประกวดคดัลายมอื เนือ่งในวนัภาษาไทย เป็นกจิกรรม
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้ฝึกการเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนค�าไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตส�านึก
ของคนไทย ให้ตระหนกัถงึความส�าคญัและคณุค่าของภาษาไทย 
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท�านุบ�ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษา
ไทย
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กจิกรรมในจตัรุสัจามจุรี 

• วทิยาศาสตร์มหศัจรรย์ (Magic Show)
เป็นการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ทีอ่ยูร่อบตวัเรา สิง่ทีเ่ราเหน็อาจจะท�า
อะไรได้มากกว่าทีเ่ราคดิ 
• ไมโครเวฟโชว์ (Microwave Show)
เป็นการเรยีนรูท้ัง้ประโยชน์และโทษ ของเตาอบไมโครเวฟ ซึง่เป็น
สิง่ใกล้ตวัส�าหรบัทกุครวัเรอืน  สิง่ทีใ่กล้ตวัและใช้กนัเกอืบทกุวนั 
• หรรษาอากาศโชว์ (Air Show)
 เป็นการแสดงทีเ่กีย่วข้องกบั “อากาศ” ซึง่เป็นสถานะหนึง่ของ
สสาร โดยเป็นการเชื่อมโยงการทดลองและกฎต่างๆ ทาง
วทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัอากาศ เช่น กฎของแบนรู,ี การเปลีย่นแปลง
อณุหภมูแิละความดนั, การใช้ประโยชน์จากสญุญากาศ ให้เข้าใจ
ง่ายและประยกุต์กบัชวีติประจ�าวนัของเราได้

• สบูห่รรษา 
ผูเ้ข้าร่วมการทดลองจะได้ทราบถงึประวตั ิโครงสร้างทางเคมขีอง
สบู ่ คณุสมบตัขิองสบูแ่ต่ละชนดิ ส่วนผสมทีส่�าคญัในสบู ่ และได้
ร่วมสนกุผลติสบูใ่นรปูแบบของตวัเองอกีด้วย
• ไอศกรมีแสนอร่อย 
การทดลองน้ีมีการสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
ตลอดจนประวัติของไอศกรีมผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้สร้างความ
คิดอย่างเป็นระบบและได้ลงมือท�าไอศกรีมด้วยตนเอง เป็นการ
เพิม่ทกัษะการใช้เครือ่งมอื/อปุกรณ์ต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์
• ชอ็กโกแลตฮาเฮ 
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
ชอ็กโกแลต ทีม่ผีงโกโก้เป็นส่วนประกอบส�าคญั ซึง่มวีทิยาศาสตร์
ซ่อนอยูม่ากมาย นอกจากนีผู้เ้ข้าร่วมได้ลงมอืท�าชอ็กโกแลตด้วย
ตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆทาง
วทิยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

 การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการน�าหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์เป็นการแสดง
ทีเ่ข้าใจง่าย โดยใช้สือ่และอปุกรณ์ต่างๆ ประกอบการทดลองทีส่นกุสนาน ตืน่เต้น ชวนตดิตาม ทกุคนสามารถมส่ีวนร่วมกบัการแสดง
และเรยีนรูไ้ด้โดยง่าย เพราะวทิยาศาสตร์นัน้เป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัตวัเราและพบได้ในชวีติประจ�าวนั ม ี3 ชดุ การแสดงทีจ่ดัแสดงใน
ปีงบประมาณ 2557 คอื

1. กจิกรรมการแสดงวทิยาศาสตร์

2. กจิกรรมห้องทดลองทางวทิยาศาสตร์ (Science Lab)

• ขนมปังยสีต์พองโต 
การทดลองนีผู้เ้ข้าร่วมจะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัสิง่มชีวีติขนาดเลก็
ทีเ่รยีกว่า “ยสีต์” โดยจะได้เรยีนรูก้ระบวนการหมกัอนัเนือ่งมาจาก
ยสีต์และกรรมวธิทีีใ่ช้ยสีต์ในการท�าขนมปัง รวมถงึส่วนประกอบ
ต่างๆ ของขนมปัง ผูเ้ข้าร่วมได้ลงมอืท�าขนมปังด้วยตนเองเป็นการ
เพิม่ทกัษะการใช้เครือ่งมอื/อปุกรณ์ต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี
• ทองแดงส่องแสงร�าไร 
การทดลองนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งวงจรไฟฟ้าแบบ
ขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม คุณสมบัติของฉนวนและตัวน�า
ไฟฟ้า ซึง่ผูเ้ข้าร่วมทดลอง จะได้ทราบถงึวธิสีกดัสารทองแดงเพือ่
น�าไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง และ
สามารถน�าความรูน้ี ้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในชวีติประจ�าวนัได้
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• เทยีนแฟนซี 
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
เทยีน การเผาไหม้ การเกดิเขม่าทราบถงึส่วนประกอบและความ
ส�าคัญของเทียน ได้สนุกไปกับการประดิษฐ์เทียนในรูปแบบของ
ตวัเอง และฝึกความคุน้ชนิกบัอปุกรณ์ในห้องปฏบิตักิารด้วย
• หอคอยหลากส ีกับ อญัมณลีกึลบั 
การทดลองนีผู้เ้ข้าร่วมจะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัความหนาแน่นของ
ของเหลว การเรยีงล�าดบัชัน้ตามความหนาแน่น การท�าสารละลาย
อิ่มตัว และการตกผลึกของสารละลายอิ่มตัว ได้รับความรู้ควบคู่
ไปกบัความสนกุสนานในการทดลอง และได้สารละลายอิม่ตวักลบั
บ้าน เพือ่น�าไปสงัเกตผลต่อไปอกีด้วย
• โอ้โห..ภเูขา
การทดลองนีน้�าเสนอการเกดิการระเบดิของภเูขาไฟ และจ�าลอง
เพื่อแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา รวมท้ังสร้างความเข้าใจ
ถงึโครงสร้างภายในของเปลอืกโลก ซึง่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจะได้ร่วม
กนัท�าการทดลอง และจ�าลองการระเบดิของภเูขาไฟ

• สายลบันกัสบืวทิย์ 
ผู้เข้าร่วมทดลองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุพยานทั้งทางกายภาพ
และชีวภาพผ่านกิจกรรมดังนี้ การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และ
เรยีนรูร้ปูแบบของลายนิว้มอื ฝึกจดจ�าใบหน้าหรือลกัษณะเด่นของ
คนร้าย ร่วมท�าหมกึล่องหนทางวทิยาศาสตร์กลบับ้าน
• Candy Pop
การทดลองนี ้ผูเ้ข้าร่วมทดลองจะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัน�า้ตาล เช่น 
ประเภทของน�า้ตาล ข้อด ีข้อเสยีของการบรโิภคน�้าตาล ปริมาณ
น�้าตาลที่มีอยู่ในเครื่องด่ืมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงได้ท�า
ลกูอมกลิน่ และรสต่างๆ รบัประทานด้วยฝีมอืตวัเองอีกด้วย 
 • สมดลุหรรษา
การทดลองนี้ ผู้เข้าร่วมทดลองจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสมดุลใน
ทางวทิยาศาสตร์ การหาจดุศนูย์กลางมวลของวตัถ ุผ่านกจิกรรม
ต่างๆ เช่น การท�าตุก๊ตาไต่ราว เพือ่ให้สมดลุและแข่งขนักนั การ
หาจดุศนูย์กลางมวลของแผนทีป่ระเทศไทย การท�าให้วตัถต้ัุงได้
ทีจ่ดุๆ เดยีว เป็นต้น
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• ชมรมนกัพบักระดาษไทย
กิจกรรมสอนพบักระดาษให้กบัเดก็ๆ และผูท้ีส่นใจ เป็นการสอด
แทรกความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รูปทรง พื้นที่ต่างๆ 
ทัง้วธิกีารอ่านแบบเบือ้งต้น การพบัขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น 
• ค่ายวทิยาศาสตร์
ค่าย Science Summer Day Camp ในระหว่างปิดภาคการ
ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะและ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ รวมไปถงึเป็นการเสริมสร้างการ
เรยีนรูท้ีจ่ะท�ากจิกรรมร่วมกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามสขุ ประกอบกบั
เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้ข้าร่วมมคีวามกระตอืรอืร้น 
• ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย
เพลิดเพลินด้วยโมเดลตัวต่อเลโก้ท่ีย่ิงใหญ่ และสวยงามมาก 
นอกจากนีย้งัมพีี่ๆ  จากชมรมเลโก้ประเทศไทยมาร่วมท�า Work 
Shop ให้กบัน้องๆ อกีด้วยได้รบัทัง้ความรู ้และความสนกุสนาน
จากตวัต่อเลโก้

 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กผ่านการท�ากิจกรรม ซึ่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ
การส่งเสรมิความอยากรูอ้ยากเหน็ นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงกบัผูป้กครอง เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ ในครอบครวั เช่น ความ
ลบัของสดี�า การละลายของน�า้ตาล สนกุกบัฟองสบู ่ลกูข่างหลากส ีแม่เหลก็ เนนิน�า้ เสียง แขง็หรอือ่อน เป็นต้น

3. กจิกรรมบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย

4. กจิกรรมพเิศษ
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งานบริการทางวิชาการ

พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ได้จดัการอบรม ดงันี้

1. เทคนคิการสือ่สารวทิยาศาสตร์และการเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 
(Seminar on Science Communication Technique and Public Engagement)

 การสมัมนาเชงิวชิาการนีม้เีนือ้หาเพือ่ถ่ายทอดเทคนคิและเสรมิทกัษะด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์ในระดบันานาชาต ิและให้เกดิ
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์ และการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพสูงสุด อนัน�าไปสูก่ารสร้าง
ความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ในสงัคม  โดยมคีณะผูเ้ชีย่วชาญจากองค์กร British High Commission ในโครงการ UK - Thailand 
Partners in Science programme ประเทศสหราชอาณาจกัร เป็นวทิยากรทัง้หมด 4 ท่าน คอื Dr. Fiona Lethbridge, Press Officer 
at the Science Media Center, Dr. Amy Sanders, Programme Manager in Engaging Science at the Wellcome Trust, 
Dr. Alice Bell, Research Fellow at the Science and Policy Research Unit at the University of Sussex และ Dr. Gail Cardew, 
Director of Science and Education at the Royal Institution โดยในการสมัมนามกีารน�าเสนอเทคนคิวธิกีารทีห่น่วยงานส�าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์ในประเทศสหราชอาณาจักรได้น�ามาใช้ อาทิเช่น การใช้วิดีโอคลิปเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสารคดีสั้นทาง
วทิยาศาสตร์เพือ่ช่วยให้เกดิความเข้าใจเรือ่งราวทางวทิยาศาสตร์ต่อสาธารณะของ ราชสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งสหราชอาณาจกัร รวม
ถงึการจดัการเรือ่งการน�าเสนอข่าวหรอืเรือ่งราวทางวทิยาศาสตร์ทีม่มีาตรฐานในการให้ข้อมลูและกลไกทีไ่ด้มาซึง่ข้อมลู ในการสมัมนา
ครัง้นีมี้ผูส้นใจเข้ารบัฟังจ�านวน 168 คน
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2. เสวนาคยุกนัฉนัวทิย์ 

เสวนาคยุกนัฉนัวทิย์ เป็นโครงการเสวนาทีน่�าเร่ือง
ราวทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์มาพดูคุยบนเวทใีน
รปูแบบการสนทนาแบบทีเ่ข้าใจง่ายและเปิดโอกาส
ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ตอบค�าถามกับผู้เสวนาบนเวที โดยคาดหวังให้
ประชาชนทัว่ไปสนใจ เข้าร่วม และสร้างความคุ้น
เคยกบัวทิยาศาสตร์ผ่านการเสวนาเรือ่งราวใกล้ตวั 
และในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้จัดเสวนา 2 
เรื่อง ได้แก่ เพราะรักแท้หรือแค่เคมี ในเดือน
กมุภาพนัธ์ และเล่นกบัลกูอย่างมลีกูเล่น ซึง่จดัเมือ่
เดือนเมษายน โดยทั้งสองครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วม
การเสวนาเป็นจ�านวนมากรวมแล้ว 135 คน

3. การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง“การด�าเนนิงานวจิยัและส�ารวจความคดิเหน็ประชาชนด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์” 
(Public Opinion Survey and Research for Science Communication) 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การด�าเนินงานวิจัยและส�ารวจความคิดเห็น
ประชาชนด้านการส่ือสารวทิยาศาสตร์” (Public Opinion Survey and Research 
for Science Communication) เมือ่วนัที ่21 – 23 สงิหาคม 2557 ณ ศนูย์ประชมุ
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชยีงใหม่ เป็นการอบรมเพือ่พฒันาบคุลากรทางด้านการศกึษา นกัวทิยาศาสตร์ 
นักวิจัย และผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้ความรู้และท�างานวิจัย ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชน ให้เกิด
ทักษะและความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ณ องค์การพิพธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
คลองห้า จงัหวดัปทมุธาน ีเมือ่วนัที ่27 – 28 มกราคม 2557 ใน เรือ่ง “การวจิยั
เชงิส�ารวจพฤตกิรรมผูเ้ข้าชม เพือ่พฒันาความรูค้วามเข้าใจด้านการสือ่สารทาง
วิทยาศาสตร์” (Public Survey Research for Science Communication 
Proficiency Development) โดยการอบรมทั้งสองครั้ง เราได้รับเกียรติจาก 
Prof. Sung Kyum Cho ผูเ้ชีย่วชาญเทคนคิด้านการสือ่สารวทิยาศาสตร์ จาก
The College of Social Sciences, Chungnam National University ประเทศ
สาธารณรฐัเกาหล ีเป็นวทิยากรบรรยาย 
 การอบรมครัง้นีม้ผีูส้นใจ หลากหลายสาขา เข้าร่วมอบรม 24 คน โดยได้รบั
การตอบรบัเป็นอย่างด ีว่าการอบรมการด�าเนนิงานวจิยัและด้านการสือ่สารทาง
วทิยาศาสตร์ เป็นเวทเีพือ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ความรูใ้นการประเมนิผล
การด�าเนนิงานวจิยั และร่วมศกึษาตวัอย่างงานวจิยัเชงิการส�ารวจด้านการสือ่สาร
ทางวทิยาศาสตร์ในสงัคมอย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถประเมนิผลลพัธ์ทีไ่ด้
จากการจดัอบรม น�าไปพัฒนาหน่วยงานได้อย่างถกูจดุประสงค์ 
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5. การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “ฝึกเดก็เป็นนกัคดิด้วยการเรยีนวทิย์แบบ Enquiry” ณ ศนูย์ประชมุและแสดง
สนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชยีงใหม่

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งฝึกเดก็เป็นนกัคดิด้วยการเรยีนวทิย์แบบ Enquiry 
เป็นกจิกรรมที ่อพวช. ร่วมกบั บรษิทัอนิเทล ไมโครอเิลค็ทรอนกิส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนา
ทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ ปลกูฝังแนวคดิด้านวทิยาศาสตร์ รวมถงึการพฒันาสือ่และกจิกรรม
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม โดยกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ของเยาวชนต้องเป็น
ไปอย่างเพลดิเพลนิและสนกุสนานตามอธัยาศยั 

4. สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง โครงงานวทิย์คดินอกกรอบ (ในงานมหกรรมทางการศกึษาเพือ่พฒันาวชิาชพีคร ูครัง้ท่ี 6 
– EDUCA2013) 

 กจิกรรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรโครงงานวทิย์คดินอกกรอบ เป็นกจิกรรมซึง่เหมาะส�าหรับคร-ูอาจารย์ ทีม่คีวามสนใจใน
การพฒันากจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์อนัเป็นเครือ่งมอืช่วยให้เกดิการกระบวนการคดิและเกดิการเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั หลกัสตูรนีไ้ด้
น�าเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงงานวทิยาศาสตร์ทีไ่ม่จ�าเป็นต้องอยู่แต่ในต�ารา แต่จะมุง่เน้นไปทีค่วามสนใจของผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ 
คุณครูจะได้รับแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้
 อพวช. เริม่บรรยายหลกัสตูรนีเ้ป็นครัง้แรกในงานมหกรรมทางการศกึษาเพือ่พฒันาวชิาชพีคร ูครัง้ที ่6 หรอื EDUCA 2013 ซ่ึง
จดัขึน้ระหว่างวนัที ่9 - 11 ตลุาคม 2556 มคีณุครใูห้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน 40 คน ซึง่ผูผ่้านการอบรมต่างชืน่ชมและคาด
ว่าจะน�าแนวคิดไปประยกุต์ใช้กบัการเรยีนการสอนต่อไป
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1. พฒันาหลกัสตูรอบรม โครงการพฒันาทกัษะการผลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่

พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้พฒันาหลกัสตูรอบรมเพือ่เสรมิสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจส�าหรบัผูเ้ข้าชมดงันี้

 โครงการพฒันาทกัษะการผลติสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส์ยคุใหม่ได้จดัอบรมอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2556 โครงการนีจั้ดขึน้เพือ่พฒันา
ทกัษะการจดัท�าสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ประกอบสอนให้กบัครไูทย เป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาสให้กบัครทูีส่นใจทีจ่ะสร้างสือ่การสอนเพือ่น�าไป
ใช้เป็นส่ือเสรมิในการเรยีนการสอน ซึง่ครทูีเ่ข้าอบรมจะได้รบัความรูเ้พิม่เติมในเรือ่งของโปรแกรมทีใ่ช้ในการออกแบบกราฟิก โปรแกรม
ทีใ่ช้ในการจดัท�าวดิโีอ และโปรแกรมทีใ่ช้ในการจดัท�าบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ครผููเ้ข้าอบรมจะได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิสร้างสรรค์สือ่
การสอนด้วยตนเอง ซึง่ในปี 2557 นีไ้ด้พฒันาหลกัสตูรใหม่ขึน้อกี 1 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรการผลติสือ่การส่อนอเิลก็ทรอนิกส์ยคุใหม่ 
หลกัสตูรต่อยอด เป็นหลกัสตูรในการต่อยอดความรูแ้ละทกัษะให้กบัครผููท้ีเ่คยได้เข้าร่วมการอบรมในปีทีผ่่านมา ให้มทีกัษะการผลติ
สือ่ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ มผีูส้นใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 149 คน

2. อบรมเชงิปฏบิตักิารด้าน IT ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ

 การอบรมทีใ่ห้ความรูก้บัผูเ้ข้าชมด้าน IT สนกุสนานกบัการเรยีนรูอ้ปุกรณ์ทางด้านไอที 
ท่องไปในโลกของเทคโนโลยซีอฟท์แวร์ สมัผสัการใช้งานโปรแกรมและอปุกรณ์ไอทจีรงิ ด้วย
ตวัเอง ทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างประสบการณ์ตรงและเกดิแรงบนัดาลใจในการน�าไปประยกุต์ใช้ให้
เกดิประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั ตลอดจนได้เรยีนรูก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยหลกัสตูร
ประจ�าห้องปฏบิตักิารจะหมนุเวยีนผลดัเปลีย่นเป็นประจ�าทกุเดอืน ในปีงบประมาณ 2557 
เปิดให้บรกิารประจ�าห้องปฏบิตักิาร IT จ�านวน 6 หลกัสตูร ดงันี ้My calendar, 3D pop up 
model, Fun games, Robot control, My robot และ Relay robot  มผีูเ้ข้าร่วมอบรมประมาณ 
350 คน
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3. พฒันาคลงัความรู ้IT เผยแพร่ความรู ้ICT ผ่านสือ่ทีอ่ยูใ่นรปูของ เวบ็ไซต์

4. นทิรรศการ IT Gadget และ IT hot news board

เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหน่ึงท่ีจะท�าให้บุคคลภายนอกได้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
ICT ได้เป็นอย่างด ี โดยกองวชิาการท�าหน้าทีด่แูลจดัการเวบ็ไซต์ของพพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ข้อมลูเป็นปัจจบุนั มคีวาม
ถกูต้องในการเผยแพร่ และในปีทีผ่่านมาได้จดัท�าข้อมลู เพือ่เผยแพร่บนเวบ็ไซต์พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยแบ่งเป็นหวัข้อ
ต่าง ๆ ดงันี้
• IT hot news: เผยแพร่ข่าวต่าง ๆ ทางด้าน IT จ�านวน 53 ข่าว
• IT Glossary: ให้ความรูด้้านค�าศพัท์ทางด้านไอททีีท่นัสมยั จ�านวน 33 ค�าศพัท์
• IT Knowledgebase: จดัท�าฐานความรูด้้านไอท ีจ�านวน 3 เร่ือง  

เป็นการจดัแสดงนทิรรศการทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัข่าวสารและเทคโนโลยใีหม่ด้านไอที



87ANNUAL REPORT 2014www.nsm.or.th

 NatioNal ScieNce MuSeuM

6. Application น�าชมพพิธิภณัฑ์

 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ อพวช. ร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) จดัท�าโครงการ 
“พฒันาระบบบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์ และระบบน�าชมพพิธิภณัฑ์ด้วยสมาร์ทโฟน” โดยพจิารณาหวัข้อในการน�าเสนอเร่ืองราวต่างๆ 
ทีน่่าสนใจ จ�านวน 30 เรือ่ง และได้จดัท�าอนิเมชัน่ประกอบเรือ่งราวอกี 15 เรือ่ง และจะน�าเข้าสูร่ะบบแอพพลเิคชัน่น�าชมพิพธิภณัฑ์
ต่อไป

5. นทิรรศการ Samsung Smart 

 บริษัท Samsung ประเทศไทย ได้ให้ความสนับสนุน
งบประมาณและอุปกรณ์ส�าหรับการจัดนิทรรศการ Samsung 
School ให้แก่ทาง อพวช. ซึง่จดัแสดง ณ พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนทิรรศการหลกัจะจดัแสดงระบบห้องเรยีนอจัรยิะ 
ทีท่างบรษิทัซมัซงุ ได้พฒันาขึน้มาเพือ่ใช้ในการจดัการเรยีนการ
สอนในยคุอเิลก็ทรอนกิส์ในปัจจบุนั ส่วนของเนือ้หาวชิาการในการ
จดัแสดงจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คอื ววิฒันาการของเทคโนโลยี
ทางการศกึษาของโลกและของไทย เทคโนโลย ีSamsung school 
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา
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8. การพฒันาระบบ LMS ส�าหรบัส�าหรบัเผยแพร่สือ่การเรยีนรูแ้ละจดัการการเรยีนรู้ 

 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้พฒันาระบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ เพือ่เผยแพร่สือ่การเรยีนรูต่้างๆ 
และแลกเปลีย่นความรูใ้นการพฒันาสือ่การเรยีนรูแ้บบออนไลน์โดยการ น�าหลักสตูรทีไ่ด้พฒันาขึน้ระหว่างการอบรมไปปรับ
ใช้ในการเรยีนการสอนจรงิ ซึง่สามารถเข้าถงึได้จาก 
URL: http://e-learning.nsm.or.th/lms

7. การพฒันาหลกัสตูรส�าหรบัค่าย Hello robot 

 พพิธิภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศได้พัฒนาหลกัสตูรส�าหรบัอบรมการพฒันาและเขยีนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนตร์ ตลอดจนรปูแบบ
วธิกีารแข่งขนัการปฏบิตัภิารกจิของหุน่ยนต์ ในค่าย Hello robot 
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ในปี 2557 พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา ด�าเนนิการส�ารวจและวจิยัรวมทัง้สิน้ 9 โครงการ ได้แก่

งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง

1. โครงการความหลากหลายของไผ่มเีน้ือไม้เขตอบอุน่ในประเทศไทย
2. โครงการตดิตามชนิดนกทีใ่กล้สญูพนัธุบ์รเิวณชายฝ่ังและเกาะในประเทศไทย
3. โครงการศกึษาความสัมพนัธ์ของมดต้นไม้สรินิธรกบัพชือาศยัในภาคตะวนัออกของประเทศไทย
4. โครงการความหลากหลายและการแพร่กระจายของสตัว์มีกระดกูสนัหลงัและสภาพแวดล้อมบรรพกาลในสมยัไพลสโตซีน
 ตอนปลายสมยัต้นโฮโลซีน อ�าเภอทุง่หว้า จงัหวดัสตลู
5. โครงการการใช้กบัดักแสงไฟเพือ่ลดปรมิาณหนอนผเีสือ้เจาะต้นสกัในสวนป่า จงัหวดัล�าพนู เชยีงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
6. โครงการความหลากชนดิและการกระจายพันธุข์องสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมวงศ์หนผู ี(Family Soricidae) 
 ในพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย
7. โครงการส�ารวจ ความหลากหลายของแมลงในพืน้ทีป่กปักพนัธกุรรมพชื อพ.สธ. องค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 (สวนสตัว์อบุลราชธาน)ี อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี
8. โครงการส�ารวจ ความหลากหลายทางชวีภาพของหมูเ่กาะและทะเลไทย (หมูเ่กาะแสมสาร จงัหวดัชลบรุ)ี 
9. โครงการส�ารวจสตัว์ป่าในพืน้ทีป่่าฮาลาบาลา จงัหวดัยะลา และ จงัหวดันราธวิาส

1. งานส�ารวจวจิยั
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2.1 งานวสัดตุวัอย่าง ของพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

2.2 งานวสัดตุวัอย่างของพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา

ในปีงบประมาณ 2557 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ ได้รวบรวมวสัดุ
ตวัอย่าง ทัง้สิน้ 2 รายการ
• ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธพิร และแพทย์หญงิกหุลาบ จิตต์
มติรภาพ บรจิาค เครือ่งฉายโปรเจค็เตอร์  1 รายการ
• นายนรุิต กววีจัน์ บรจิาค โมเดลจ�าลอง ASIMO 1 รายการ

 ในปีงบประมาณ 2557 พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา (พธช.) จดัเกบ็ตวัอย่างอ้างอิงด้าน
ธรรมชาติวิทยาจ�านวน 8 กลุ่มตัวอย่าง ด�าเนินการจัดเก็บตัวอย่างสะสมได้ จ�านวน 
142,700 ตวัอย่าง ดงันี้
• ครสัตาเซยีน ปะการงั หอย และอืน่ๆ          จ�านวน  31,133 ตวัอย่าง           
• ปลา             จ�านวน    8,489 ตวัอย่าง 
• สตัว์เลือ้ยคลานและสตัว์สะเทนิน�า้สะเทนิบก  จ�านวน   30,595 ตวัอย่าง
• แมลง            จ�านวน   39,206 ตวัอย่าง
• นก             จ�านวน   11,065 ตวัอย่าง 
• สตัว์เล้ียงลกูด้วยนม           จ�านวน     8,284 ตวัอย่าง 
• พชื           จ�านวน     5,160 ตวัอย่าง
• สตัว์สต๊ัฟ             จ�านวน        103 ตวัอย่าง

2. งานรวบรวมวสัดตุวัอย่าง 
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2.3 วตัถตุวัอย่างด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

3.1 Ficus chiangraiensis Chantaras พชืชนดิใหม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย ดร.ภานมุาศ จนัทร์
สวุรรณ สรรพนามระบชุนดิว่า chiangraiensis มาจากชือ่จงัหวดัเชยีงราย อนัเป็นสถานทีแ่รกที่
ได้มีการเก็บตัวอย่างโดย J.F.Maxwell พืชชนิดใหม่นี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Systematic 
Botany ฉบบัที ่38 เล่มที ่3 เดอืนตลุาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์บาง
ประการคล้ายคลงึกบั Ficus cupulata ของอนิเดยี แต่มลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่าง คอื เป็นไม้ต้น 
สงูถงึ 18 เมตร ใบรปูร ี รปูไข่ จนถงึรปูขอบขนาน กว้าง  9–15 เซนตเิมตร ยาว 16.3–22.5 
เซนตเิมตร เนือ้ใบเหนยีวหนา ผวิใบเกลีย้งทัง้สองด้าน ผลแบบมะเดือ่ เกอืบกลม ไม่มก้ีานผล 
ขนาด 0.6 – 0.8 เซนตเิมตร ออกเดีย่วหรอืคูต่ามซอกใบหรอืตามกิง่ และออกเป็นกลุม่ต้ังแต่สาม
ถงึแปดผลตามปุม่บนกิง่ กลบีประดบัฐานผลมสีามกลบี ยาว 4 – 6 มลิลเิมตร หุม้จนถงึครึง่ผล 
มีขนยาวสขีาวปกคลมุ ตดิทน พบกระจายในภาคเหนอืประเทศไทย
 

3.2 Ficus middletonii Chantaras  พชืชนดิใหม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย ดร.ภานมุาศ จนัทร์สวุรรณ 
สรรพนามระบชุนดิว่า middletonii มาจากชือ่ของ Dr. David Middleton นกัพฤกษศาสตร์แห่ง 
Royal Botanic Garden Edinburgh ผูท้ีเ่ข้ามาช่วยงานพรรณพฤกษชาตแิห่งประเทศไทย และ
เป็นผู้เก็บตัวอย่างต้นแบบแรก จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พืชชนิดใหม่นี้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร Systematic Botany ฉบบัที ่38 เล่มที ่3 เดอืนตลุาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) มลีกัษณะ
บางประการคล้ายคลงึกบั Ficus arnottiana ของอนิเดยี แต่มลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่างคอื เป็นไม้
ต้น สงูถงึ 20 เมตร ใบรปูรถีงึรปูไข่ กว้าง 2.5–6.5 เซนตเิมตร ยาว 5–10 เซนตเิมตร โคนใบเว้า
หรอืมน เนือ้ใบเหนยีวหนา ผวิใบเกลีย้งทัง้สองด้าน  ผลแบบผลมะเดือ่เกอืบกลม ขนาด 0.5 – 
0.8 เซนตเิมตร ออกเดีย่วหรอืคูต่ามซอกใบ ตามกิง่ และ ตามปุม่บนกิง่ มก้ีานผลยาวถงึ 1.5 
มิลลเิมตร กลบีประดบัฐานผลสามกลบี ยาว 1 – 1.5 มลิลเิมตร หุม้เฉพาะฐานผล มขีนปกคลมุ 
พบกระจายในประเทศไทย และอนิเดยี

ในปีงบประมาณ 2557 พพิิธภณัฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ รวบรวม
วสัดอุเุทศทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยกีารสือ่สารและสารสนเทศ รวม
จ�านวน 86 ชิน้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดงัต่อไปนี้

• ตูร้บับรจิาคตามพพิธิภณัฑ์ต่าง ๆ  
 จ�านวน   ๓๐   รายการ   
• หน่วยงานราชการ ได้แก่ มหาวทิยลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน
 จ�านวน   ๒๙   รายการ
• หน่วยงานเอกชน เช่น บรษัิท อาคเนย์ประกนัภยั จ�ากดั
 จ�านวน  ๒    รายการ
• บคุคลธรรมดา ทัว่ไป   
 จ�านวน  ๒๕   รายการ

3. สิง่มชีวีติชนดิใหม่ (New species) และพนัธุใ์หม่ (New varieties)
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3.3 Ficus pseudoconcinna Chantaras พืชชนิดใหม่ได้รับการตั้งชื่อโดย ดร.ภานุมาศ จันทร์
สวุรรณ ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Systematic Botany ฉบบัที ่38 เล่มที ่3 เดอืนตลุาคม ค.ศ. 2013 
(พ.ศ.2556)    มีลกัษณะบางประการคล้ายคลงึกบัต้นไกร (Ficus concinna) แต่มลีกัษณะเด่นทีแ่ตก
ต่างคอื เป็นไม้ต้น สงูถงึ 18 เมตร ใบรปูร ีรปูขอบขนาน รปูใบหอก กว้าง 1–4 เซนตเิมตร ยาว 5–11 
เซนตเิมตร เนือ้ใบเหนยีวหนา ผวิใบเกลีย้งทัง้สองด้าน ผลแบบผลมะเดือ่เกอืบกลม ขนาด 0.3 – 0.6 
เซนตเิมตร ออกเดีย่วหรอืคูต่ามซอกใบและตามกิง่ มก้ีานผลยาวถงึ 2 มลิลเิมตร กลบีประดบัฐาน
ผลสามกลบี ยาว 1.5 – 2 มลิลเิมตร กลบีหุม้เฉพาะฐานผล ตดิทน พบกระจายเฉพาะในประเทศ
อนิโดนเีซยี

3.4 Ficus cornelisiana Chantaras พชืชนดิใหม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย ดร.ภานมุาศ จนัทร์สวุรรณ 
สรรพนามระบชุนดิว่า cornelisiana มาจากชือ่ของ Profssor Cornelis C. Berg ผูเ้ชีย่วชาญพรรณ
ไม้สกลุมะเดือ่ พชืชนดิใหม่นีไ้ด้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Blumea ฉบบัที ่ 59 ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 
2557) มลีกัษณะบางประการคล้ายคลงึกบัไฮหนิ (Ficus orthoneura) แต่มลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่าง
คอื เป็นไม้ต้นเลก็ สงู 5 เมตร ใบรปูร ีถงึรปูไข่กลบั กว้าง 5.5–7 เซนตเิมตร ยาว 13–15 เซนตเิมตร 
เนือ้ใบเหนยีวหนา ผวิใบเกลีย้งทัง้สองด้าน ผลแบบผลมะเด่ือ รปูร ีปกคลมุด้วยขนอยุ ขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 0.8 – 1 เซนตเิมตร ออกเดีย่วหรอืคูต่ามซอกใบและตามกิง่ มก้ีานผลยาวถงึ 1–3 มลิลเิมตร 
กลบีประดบัฐานผลสามกลบี หลดุร่วงง่าย พบกระจายในประเทศเวยีดนาม และจนี

3.5 Ficus virens Aiton var. dispersa Chantaras พชืพนัธุใ์หม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย ดร.ภานมุาศ 
จนัทร์สวุรรณ ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Systematic Botany ฉบบัที ่38 เล่มที ่3 เดอืนตลุาคม ค.ศ. 
2013 (พ.ศ.2556) มลีกัษณะทัว่ไปคล้ายผกัเลอืด (Ficus virens) พนัธุอ์ืน่ แต่มลีกัษณะเด่นทีแ่ตก
ต่าง คือ ดอกเพศผู้เกิดกระจายท่ัวท้ังช่อดอก พบกระจายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ติมอร์
ตะวนัออก ปาปัวนวิกนี ีออสเตรเลยี โซโลมอน นวิคาลโีดเนยี วานอูาต ูและไมโครนเีซยี

3.6 Ficus virens Aiton var. matthewii Chantaras  พชืพนัธุใ์หม่ได้รบัการตัง้ชือ่โดย ดร.ภานุ
มาศ จนัทร์สวุรรณ ได้รบัการตพีมิพ์ในวารสาร Systematic Botany ฉบบัที ่38 เล่มที ่3 เดอืนตลุาคม 
ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) มลีกัษณะทัว่ไปคล้ายผกัเลอืด (Ficus virens) พนัธุอ์ืน่ แต่มลีกัษณะเด่นที่
แตกต่างคอื ผลมีขนาดใหญ่กว่าทกุพนัธุ ์ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.2 – 1.5 เซนตเิมตร พบกระจาย
เฉพาะในประเทศอนิเดยี
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 ในปี 2557 มรีายงานครัง้แรกของมดสกลุ Metapone ในประเทศไทย (Hymenoptera: Formicidae) โดยมดชนิดน้ีมลีกัษณะ
ทัว่ไปคล้ายกบัมด Metapone jacobsoni Crawley, 1924 และ Metapone nicobarensis Tiwari et Jonathan, 1986 มากทีส่ดุคือกราม
มีฟัน 5 ซี ่แผ่นแขง็ด้านล่างของเอวปล้องแรกเป็นรปูสามเหลีย่มเช่นเดยีวกนั แต่ มด M. jacobsoni มตีารวมใหญ่ (เลก็มากในชนิดที่
พบบนเกาะลนัตา) เอวมลีกัษณะเป็นร่องเลก็ ๆ  ขนานกบัความยาวล�าตวัอย่างไม่เป็นระเบยีบ (ค่อนข้างเรยีบในชนดิทีพ่บบนเกาะลนัตา) 
ส่วนมด M. nicobarensis มขีอบด้านหน้าของรมิผปีากบนโค้งมนเลก็น้อย และมสีคีล�้ากว่าชนดิ ทีพ่บบนเกาะลนัตาเลก็น้อย นอกจาก
นีม้ดชนดิทีร่ายงานใหม่ในประเทศไทยนีม้ลีกัษณะคล้ายกบัมด Metapone quadridentata Eguchi, 1998 (เทยีบตวัอย่างต้นแบบ) แต่
แตกต่างกนัตรงทีก่รามของมด M. quadridentata มฟัีนเพยีง 4 ซี ่(มดชนดิทีพ่บบนเกาะลนัตาใหญ่มฟัีน 5 ซี)่ แผ่นแขง็ด้านล่างของ
เอวปล้องแรกเป็นแผ่นคล้ายสีเ่หลีย่มในมด M. quadridentata (เป็นรปูสามเหลีย่มในมดทีพ่บบนเกาะลนัตา)
นเิวศวทิยา จากการส�ารวจพบมดชนดินีส้ร้างรงัในกิง่ไม้ผบุนพืน้ดนิ อยูร่่วมกบัปลวกสกลุ Cryptotermes สอดคล้องกบั Eguchi (1998) 
พบมด M. quadridentata ในรงัปลวกทีส่ร้างรงัอยูใ่นกิง่ไม้ผ ุซึง่ Eguchi (1998) และ Alpert (2007) ให้ความเหน็ว่ามดสกลุ Metapone 
อาจเป็นมดทีก่นิปลวกเป็นอาหาร (Termitophagous)
การแพร่กระจายในประเทศไทย อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะลนัตา จงัหวดักระบี ่(รายงานครัง้แรกในประเทศไทย) 

4. สิง่มชีวีติทีม่กีารรายงานครัง้แรกในประเทศไทย
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การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
การตลาด

สือ่การเรยีนรู ้อพวช.

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

1. รายการโทรทัศน์ อพวช.

2. รายการวทิย ุอพวช.

2. เสวนาคยุกนัฉนัวทิย์ 

 STKC เป็นเว็บไซต์ทีพ่ฒันาขึน้โดยกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้วยวตัถปุระสงค์ในการเป็นศนูย์รวบรวมและให้บริการ
ข้อมลู ข้อสนเทศ ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่คีวามหลากหลาย ครอบคลมุสาระทัง้ด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน วทิยาศาสตร์ประยกุต์ 
ความก้าวหน้าของผลการวจิยัและพฒันา รวมทัง้ข้อมลูการให้บรกิารต่างๆ ทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัแหล่งข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มให้ได้มากท่ีสุด และเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้เข้ามารู้จัก ค้นหาความรู้ และใช้
ประโยชน์จากเวบ็ไซต์ STKC อย่างกว้างขวาง ดงันัน้ ทางเวบ็ไซต์ STKC จงึได้ตกลงว่าจะจ้างให้ อพวช. ท�าการตลาดและประชาสัมพนัธ์
ให้กบัทางเวบ็ไซต์ โดยได้เริม่ด�าเนนิการในปีงบประมาณ 2549 เป็นครัง้แรก
 ส�าหรับปีงบประมาณ 2557 นี ้อพวช. ยงัคงได้รบัความไว้วางใจจากเวบ็ไซต์ STKC ให้เป็นผูท้�าการตลาดและประชาสมัพนัธ์ให้
กบัทางเวบ็ไซต์อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ในปีนี ้อพวช. ได้ด�าเนนิกลยทุธ์ต่างๆ มากมาย อาท ิจดัท�า Event Marketing ร่วมกบักจิกรรมเด่นๆ 
ของ อพวช. ท�า Direct Marketing ให้กบักลุม่โรงเรยีน กระตุน้การเข้าชมเวบ็ไซต์ผ่านสือ่ต่างๆ จดัท�าสือ่สิง่พมิพ์และเผยแพร่ไปยงั
กลุม่เป้าหมายของ อพวช. โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา เป็นต้น จากกลยทุธ์เหล่านี ้จงึท�าให้มผีูรู้จ้กัและทราบถงึบทบาทของเวบ็ไซต์ 
STKC ผ่านกจิกรรมต่างๆ ของ อพวช.

 อพวช. ได้ด�าเนนิโครงการโทรทศัน์ผ่านระบบดาวเทยีม และออกอากาศในชือ่ว่า Most Channel ในช่องสญัญาณ C Band ช่อง 
246 น�าเสนอรายการ 2 รปูแบบ คอื
 • รายการ  MOST NEWS น�าเสนอข่าวสารเกีย่วกบักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและหน่วยงานในสงักดัของกระทรวง  
วิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยออกอากาศทกุวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ เวลา 11.30 – 12.30 น. 
 • รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรปูแบบเสวนา น�าเสนอวสิยัทศัน์และผลงานด้านวทิยาศาสตร์ของรฐัมนตรีหรือผู้
บรหิาร เพือ่ประชาสมัพนัธ์และน�าเสนอกจิกรรมต่าง ๆ  ของกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีน่่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
เป็นการน�าเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก หรือเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจในขณะนั้นโดยออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
เวลา 12.30 – 13.30 น.

 อพวช. ด�าเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางส่ือสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของ 
อพวช. ให้สาธารณชนได้รบัทราบมากว่า 13 ปี โดยปัจจบุนั อพวช. มรีายการทีอ่อกอากาศตามสถานวีทิยตุ่าง ๆ ดงันี้ 
 • “วนัน้ีกบัวทิยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทกีบั อพวช.” 
   ออกอากาศ ทกุวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
  ทางสถานวิีทยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย (AM 819)
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3. วารสาร อพวช. 

 อพวช. ได้ผลติสือ่เพือ่การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ส�าหรบัเยาวชนในรปูแบบวารสารรายเดือน ในชือ่ “วารสาร อพวช.” มาตัง้แต่ปี 2545 
วารสารฉบบันีบ้รรจไุปด้วยสารพนัความรูม้ากมาย ทีพ่ร้อมพสิจูน์ให้เหน็ว่าวทิยาศาสตร์เป็นเรือ่งสนกุและเรยีนรูไ้ด้ไม่ยาก อาท ิคอลมัน์
ตามรอยนกัวทิยาศาสตร์เอกของโลก Science in Movie รอบรูส้นกุคดิ หรรษานานาสตัว์ สิง่นีไ้ด้แต่ใดมา เป็นต้น ปัจจุบนัมผู้ีสนใจ
สมคัรเป็นสมาชกิเป็นจ�านวนกว่า 9,500 คน 

 • “เดก็ดคีนเก่ง” ช่วง “รอบรูส้นกุคดิกบัพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์”
    ออกอากาศ ทกุวัน เวลา 06.30 – 07.00 น.
   ทางสถานวิีทยกุองทพับก (FM 103)
 • “ตามตะวนั” ช่วง “10 นาทกีบั อพวช.”
    ออกอากาศ ทกุวันพธุ – วนัศกุร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.
   ทางสถานวิีทยศุกึษา (FM 92)
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4. เวบ็ไซต์ของ อพวช.

• www.nsm.or.th เป็นเวบ็ไซต์ที ่ อพวช. จดัท�าขึน้เพือ่ให้เป็นอกีหนึง่แหล่งเรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์ของไทย ตลอดจนเป็นช่อง
ทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยที่ผ่านมา อพวช. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ   
ทนัสมยั ขณะเดยีวกนั ยงัเพิม่เตมิสาระความรูท้างวทิยาศาสตร์ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการจดักจิกรรมอย่างสม�า่เสมอ โดยใน
ปี 2557 นี ้มยีอดผูเ้ข้าใช้บรกิารเวบ็ไซต์เป็นจ�านวนถงึ 1,110,598 ครัง้

• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อกีเวป็ไซด์หนึง่ที ่ อพวช. จดัท�าขึน้เพือ่ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมลูของการบริหารจัดการ
องค์กร และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กร ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง          
การควบคมุภายใน การจดัวางระบบและการประเมนิผล และกจิกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. เป็นต้น เพือ่สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจแก่พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้เหน็ความส�าคญัของการบรหิารจดัการองค์กรทีเ่ป็นหน้าทีข่องพนกังานทกุคน
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 เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูเกีย่วกบักจิรรมต่าง ๆ ของ อพวช. แก่บคุคลทัว่ไป ในปี 2557 นี ้อพวช. จงึได้จดัท�าสือ่
สิง่พมิพ์ในรปูแบบของวารสาร สจูบิตัร แผ่นปลวิ โปสเตอร์ โบรชวัร์ และคูม่อื ดงันี้ 
 • วารสาร อพวช. 
 • ปฏทิินตัง้โต๊ะ ปี 2557
 • ส.ค.ส ปี 2557
 • Year Plan ปี 2557
 • คูม่อืการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์นอกห้องเรยีนด้วยพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ ปี 2557
 • คูม่อืการประดษิฐ์และทดสอบจรวดขวดน�า้
 • โบรชวัร์โรงภาพยนตร์วทิยาศาสตร์แบบโดม (SCIENSE DOME)
 • โบรชวัร์แนะน�า อพวช.
 • โบรชวัร์งานถนนสายวทิยาศาสตร์ ประจ�าปี 2557
 • โบรชวัร์นทิรรศการ “ICE AGE : The Exhibition”
 • โบรชวัร์งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิประจ�าปี 2557
 • สจูบิตัรงานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิประจ�าปี 2557
 • แผ่นปลวิแนะน�างานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิประจ�าปี 2557
 • โปสเตอร์งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิประจ�าปี 2557
 • วารสารภายใน อพวช. “NSM Time line”

 • สือ่วทิยุ
  ◊ สือ่วทิยทุี ่อพวช. ผลติ ออกอากาศจ�านวน  522 ครัง้
  ◊ สือ่วทิยอุืน่ ๆ ทีเ่ผยแพร่ข่าว อพวช. ออกอากาศจ�านวน 3,000 ครัง้
 • สือ่โทรทศัน์  ออกอากาศจ�านวน 350 ครัง้
 • สือ่หนงัสอืพมิพ์ ได้ตพีมิพ์จ�านวน 530 ครัง้
 • สือ่นติยสาร/วารสาร  ได้ตพีมิพ์จ�านวน 59 ครัง้
 • สือ่เวบ็ไซต์
  ◊ สือ่เวบ็ไซต์ที ่อพวช. ผลติเอง (www.nsm.or.th) เผยแพร่เป็นประจ�าต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี
  ◊ สือ่เวบ็ไซต์อืน่ ๆ ทีเ่ผยแพร่ข่าว อพวช. เผยแพร่จ�านวน 870 ครัง้

สือ่สิง่พมิพ์ อพวช.

สรปุจ�านวนสือ่ประเภทต่าง ๆ ทีเ่ผยแพร่ข่าว อพวช.
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เครือข่ายและผู้สนับสนุน
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1 บรษิทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

2 บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) 

3 บรษิทั ทร ูวชิัน่ส์ เคเบิล้ จ�ากดั (มหาชน) 

4 บรษิทั ยนูลิเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั 

5 สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 ในพระบรมราชปูถัมภ์

6 ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

7 องค์การค้าของ สกสค.

8 ศนูย์ความรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 บรษิทั แลคตาซอย จ�ากดั

10 บรษิทั อายโินะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากดั

11 มวิเซยีมสยาม

12 นทิรรศน์รตันโกสนิทร์

13 ไปรสนยีาคาร

14 พพิธิภณัฑ์ตราไปรษณยีากร สามเสนใน

15 พพิธิภณัฑ์ต�ารวจวงัปารสุกวนั

16 พพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

17 พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย

18 พพิธิภณัฑ์ศริริาช

19 พพิธิภณัฑ์ชาวบางกอก

20 พพิธิภณัฑ์สือ่สาธารณะ

21 หอศลิป์กรงุไทย

22 หอศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ

23 หอศลิป์สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ

24 พระราชวงัพญาไท

25 บ้านสตัว์ประหลาดสยาม

26 3 ศลิป์รตันโกสนิทร์ มรภ.สวนสนุนัทา

27 พพิธิภณัฑ์ศลิปะไทยร่วมสมยั

28 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

29 โรงพยาบาลนครธน

30 โรงพยาบาลกรงุเทพภูเกต็

31 โรงพยาบาลเอกชล2

32 โรงพยาบาลกรงุเทพคริสเตยีน

33 สถาบนัภาษายนูเิซร์ิช

34 บรษิทั ฟาร์มจระเข้และสวนสตัว์สมทุรปราการ จ�ากดั

35 บรษิทั ซเีกท เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ�ากดั

35

< Notice >
Corporate Slogan “Eat Well, Live Well.” shall always be used in 
combination with Corporate Brand Logo                          .
Independent use of the Corporate Slogan on the communication 
materials is prohibited.

10

เครอืข่ายและผูส้นบัสนนุ
กจิกรรมของ อพวช. 

29
รพ.นครธน
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1. องค์กรในประเทศ ทีล่งนามความร่วมมอื (MOU)
 • มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
 • มหาวทิยาลัยขอนแก่น
 • มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
 • มหาวทิยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวทิยาลัยเอเชยีน
 • มหาวทิยาลัยนเรศวร
 • มหาวทิยาลัยบรูพา
 • มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร
 • โรงเรยีนสาธิตนวตักรรมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับรุี
 • โรงเรยีนปราโมชวิทยาทานรามอนิทรา
 • โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝ่ายประถม)
 • สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถมัป์
 • สถาบนัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)
 • ส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ 
กบัองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
 • มลูนิธอิทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ในพระ
ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
 • คณะศลิปกรรมศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยักรงุเทพ
 • มลูนิธอินมุลูนธิมิหาจกัรสีรินิธรรกัษ์และพฒันา
อากาศยานไทยในพระบรมราชปูถมัภ์
 • มลูนิธมิหาจกัรสีรินิธร
 • สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)
 • ส�านักนโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 • ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ
 • บรษัิท นานมบีุค๊ส์ จ�ากดั
 • บรษัิท บ ีกรมี แอร์คอนนชิัน่นิง่ จ�ากัด
 • ศนูย์เทคโนโลยีอเิลค็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 
 • องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย

องค์กรพนัธมติรและผูส้นบัสนนุ

 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • ส�านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 
(องค์การมหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

2. องค์กรต่างประเทศ ทีล่งนามความร่วมมอื (MOU)
 • JSC   ROSAT RESOURCE
 • The field Museum of Natural History(FMNH)
 • The Hungarian Natural History Museum (HNHM)
 • Aarhus University, Denmark
 • Science Centre Board of Singapore
 • The Canadian Museum of Nature
 • The Otago Museum, New Zealand
 • Gwacheon National Science Museum, Korea
 • The Oil and Gas Discovery Centre (OGDC), Brunei 
Darussalam
 • Stiftung Haus der kleinen Forscher, Germany
 • Yunnan Science and Technology Exchange Center, 
China
 • La Sierra University, USA
 • Chungnam national University, Korea
 • Heureka, The Finnish Science Centre
 • Hokkaido University Museum, Japan

3. องค์กรระหว่างประเทศ ที ่อพวช. เป็นสมาชกิในปัจจบัุน
 • เครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างศนูย์/พพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก (Asia Pacific Network of 
Science and Technology Centers, ASPAC)
 • เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์และศนูย์วทิยาศาสตร์ (Association 
of Science - Technology Centers Incorporated – ASTC)
 • สมาชกิกลุม่พพิธิภณัฑ์ทัว่โลก (International Council of 
Museum, ICOM)
 • องค์กรเครอืข่ายพิพธิภณัฑ์และศนูย์วทิยาศาสตร์ภาคพืน้
ยโุรป (ECSITE, the European network of science centres 
and museums)
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แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์

แขกพเิศษทีม่าเยอืนจากต่างประเทศ

 • Mr. Stephane Roy, Attache for scientific cooperation สถานทตูฝรัง่เศส มาเลเซยี เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนั
ท่ี 7 พฤศจกิายน 2556
 • Ministry of Science and Technology of Vietnam; Ms.Nguyen Thi Hue, Deputy Chief of Office เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2556
 • คณะผูเ้ชีย่วชาญจากองค์กร British High Commission เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2556 ประกอบ
ด้วย
  • Mrs. Gail Cardew, Director of Science and Education, The Royal Institution 
  • Ms. Fiona Lethbridge, Press officer, The Science Media Centre
  • Ms. Alice Bell, Research Fellow, the University of Sussex
  • Mr. Tom Crawley, Senior Science and Innovation Officer, British High Commission
  • Dr. Amy Sanders, Programme Manager in Engaging Science, the Wellcome Trust  Sales
 • Mr. Yoshinori Kobayashi, Director at Japan Space Forum เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่14 พฤศจิกายน 2556
 • คณะผเูชีย่วชาญจาก Ontario Science Center  เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2556 
ประกอบด้วย
  • Ms. Lesley Lewis, CEO of Ontario Science Centre
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  • Ms.Heather Farnworth, Director of International Sales
 • คณะ European Union (EU), Delegation to Thailand เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2556 
ประกอบด้วย
  • Mr.Mads Korn, Attache 
 • Ms. Jenifer Spoley, Manager Traveling Exhibitioจาก American Museum of Natural History เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ 
เม่ือวนัที ่8 มกราคม 2557
 • Prof. Sung Kyum Cho, The College of Social Sciences, Chungnam National University ประเทศเกาหล ีเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ เม่ือวนัที ่27 มกราคม 2557
 • Mr. Ramasamy Jayakumar, Chief-Natural Science, UNESCO เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 
2557
 • Dr. Ku Min Chung, Director of 21st Century Life Science Foundation ประเทศเกาหลีและคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ เม่ือวนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2557
 • Mrs. Clare Wilson,  ผูบ้รหิารพพิธิภณัฑ์ The Otago Museum ประเทศนวิซแีลนด์ เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนั
ที ่24 เมษายน 2557
 • Prof.Dr.Per-Edvin Persson เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2557
 • Mr.Lee Tae Won & Mr.Oh Seung Geun ประเทศเกาหล ีเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่11-26 พฤษภาคม 2557
 • ดร. ปรณิดา วนากลุ ผูเ้ชีย่วชาญด้านนทิรรศการและพพิธิภณัฑ์ จาก The Tech Museum Innovation  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่7สงิหาคม 2557
 • คณะผูบ้รหิารจาก Yunnan Science and Technology Exchange Center เยีย่มชมงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที ่13 
สิงหาคม 2557 
 • Dr. Tsuyoshi Abe และ Dr. Toshio Kawai จาก Hokkaido University, Japan เยีย่มชมงานมหกรรมวทิยาศาสตร์ เมือ่วนัที่ 
14 สงิหาคม 2557 
 • Prof. Sung Kyum Cho, The College of Social Sciences, Chungnam National University ประเทศเกาหล ีเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์
วทิยาศาสตร์ เม่ือวนัที ่19-25 สงิหาคม 57
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แขกพเิศษทีม่าเยอืนพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา

1. แขกพเิศษทีม่าเยอืนในประเทศ

 • คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตสกลนคร ร่วมหารอืการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้กบัผู้บริหาร 
อพ. และเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2556
 • คณะครแูละนักเรยีนโรงเรยีนอนบุาลบ้านพลอยภมู ิเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2556
 • คณะครแูละนักเรยีนโรงเรยีนสตรปีระเสรฐิศลิป์ จังหวดัตราด เยีย่มชมพพิธิภัณฑ์ธรรมชาติวทิยา เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2557 
 • คณะอาจารย์และนกัศึกษาภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เยีย่มชมพพิธิภัณฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่
วนัที ่21 มนีาคม 2557
 • คณะอาจารย์และนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วันที ่31 มนีาคม 
2557
 • คณะเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่17 
เมษายน 2557
 • คณะศนูย์ศกึษาพเิศษจงัหวดัสระบรุ ีเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา  เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 
 • คณะเจ้าหน้าทีส่ถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั (พพิธิภณัฑ์
สตัว์น�า้ราชมงคลตรัง) เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา  เมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2557
 • คณะอาจารย์และนกัศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์รงัสติ เยีย่มชมและศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติ
วทิยา  เม่ือวนัที ่19 สงิหาคม 2557
 • คณะอาจารย์และนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหดิล เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2557
 • คณะเจ้าหน้าทีข่องพพิธิภณัฑ์แมลง ภาควชิากฏีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูาน
พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2557
 • คณะเจ้าหน้าทีข่องสวนสตัว์อบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ีเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยา เมือ่วนั
ที ่30 กนัยายน 2557
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2. แขกพเิศษทีม่าเยอืนจากต่างประเทศ

 • นกัวชิาการจากประเทศมาเลเซยี เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2556
 • Dr.Peter Last CSIRO National, Australia ผูเ้ชีย่วชาญด้าน Fish Collection เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่22 
ตลุาคม 2556
 • Dr.Nozomu Muto นกัวจิยัแห่งสถาบนั Research Institute of Humanity and Nature ประเทศญีปุ่น่ หารอืเรือ่งการบริจาค
ตวัอย่างปลาให้กบั อพ. และเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2556
 • Miss Donie เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2556
 • คณะเจ้าหน้าทีจ่าก College of Aquaculture and Fisheries on the University, Vietnam เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยา 
เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2556
 • Dr.Lawrence M.Liao จาก Hiroshima University ประเทศญีปุ่น่ เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2556
 • Dr.Toshihiko Fujita จาก National Museum of Nature and Science, Japan เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที่ 
24 มกราคม 2557
 • Prof.Dr.Fuminori Ito จาก Kagawa University, Japan เยีย่มชม และตรวจเทยีบตวัอย่างมด ณ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติวทิยา 
เม่ือวนัที ่24 มกราคม 2557
 • คณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีจ่าก The National Museum of Ethnology, Japan เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที่ 
12 มนีาคม 2557
 • Mrs. Clare Wilson ผูบ้รหิารจาก The Otago Museum ประเทศนวิซแีลนด์ เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา เมือ่วนัที ่24 
เมษายน 2557
 • Mr.Lee Tae Won และ Mr.Oh Seung Geun นกัวชิาการจากสถาบนัวทิยาศาสตร์ชวีภาพฮนักุก๊ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ร่วมฝึกปฏบิตัด้ิานการจดัเกบ็และจ�าแนกตวัอย่างสตัว์ (taxidermy) การดองใส (wet Specimen) การท�าโครงกระดกูสตัว์ (skeleton/
bone preparation) และบรรยายพเิศษ เรือ่ง Introduction 6 Theme Science Museum in Korea ระหว่างวนัที ่11-26 พฤษภาคม 
2557 ณ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตวิทิยา 
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การพัฒนาบุคลากร

หลกัสตูรอบรมภายนอก

 อพวช. เชือ่มัน่ว่าการเจรญิเตบิโตขององค์กรขึน้อยูก่บัพนกังานทีม่คีณุภาพ มคีวามรบัผดิชอบและมจีรยิธรรม ดงัน้ัน อพวช. จึง
มนีโยบายมุง่เน้นการพฒันาทรพัยากรบคุคลให้สอดคล้องกบัสมรรถนะขององค์กร เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาให้พนกังานเป็นทัง้คนเก่ง
และคนดเีป็นกลไกหลกัในการพัฒนา อพวช. ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร และสนบัสนนุให้พนกังานได้ใช้ความรูค้วามสามารถของ
ตนเองอย่างเตม็ที่
 อพวช. ได้ด�าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยวิเคราะห์ความจ�าเป็นในการพัฒนา/ฝึกอบรมและด�าเนินการตามแผนพัฒนาที่
วางไว้ ซึง่ในปีงบประมาณ 2557 พนกังานได้เข้ารบัการอบรมเฉลีย่ 10.30 วนัต่อคน ต่อปี โดย อพวช. ได้จดัหลกัสตูรอบรมภายใน
รวม 12 เรือ่งและส่งพนกังานเข้ารบัการอบรมภายนอก รวมทัง้ได้ส่งพนกังานเข้าร่วมการประชมุ/สมัมนา/ดงูานต่างประเทศ

อพวช. ได้ส่งบคุลากรเข้ารบัการพัฒนาอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอกเพือ่น�ามาใช้ในการพฒันาปรบัปรุงการด�าเนิน
งานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ได้แก่
1. เทคนคิการผลิตหนงัสอืดจิติอลมลัตมิเีดยีด้วย Flip Album
2. การพฒันา Web Service ด้วย Rest
3. การออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ด้วย Scribus
4. นกัสร้างสุของค์กร
5. นกับริหารการเงนิการคลงัภาครฐัระดบัสงู
6. การพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการด้านการเงนิ การบญัช ีและการพสัดุ
7. การจดัการวตัถพุพิธิภณัฑ์
8. บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย
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 ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้ส่งบคุลากรเข้าร่วมประชมุภาคเีครอืข่ายต่าง ๆ  ด้านพพิธิภณัฑ์/ แหล่งเรยีนรู ้ตลอดจนการศกึษา
ดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือในด้านการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ การพัฒนากิจกรรม การสื่อสาร
วทิยาศาสตร์ และการค้นคว้าวจิยัด้านธรรมชาตวิทิยา ดงันี้
 1. การประชุมเครอืข่ายสมาชกิองค์กรระหว่างประเทศภาคพืน้ยโุรป (The European Network Of Science Centres and Muse-
ums – ECSITE) ณ กรงุเฮก ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 
 2. การประชมุ The Science Center World Summit – SCWS ณ เมือง Mechelen ราชอาณาจกัรเบลเยีย่ม
 3. การประชุมเครอืข่ายศนูย์/ พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ ภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิก (Asia Pacific Network of Science and Technol-
ogy Centers – ASPAC) ณ ประเทศบรูไน ดารสุซาลาม
 4. การประชุมวชิาการและร่วมเสนอผลงานวจิยั เรือ่ง Checklist of amphioxus diversity in Thai Waters และเรือ่ง Review of 
seafood poisoning cases from toxic marine organisms in Thailand ในการประชมุ The 9th WESTPAC International Scientific 
Symposium : A Healthy Ocean for Prosperity in the Western Pacific : scientific challanges and possible solutions ณ  เมอืง 
Nha Trang ประเทศเวยีดนาม 
 5. ร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�าในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของ Noyce Leadership Institute ณ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา
 6. ดงูานด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและวฒันธรรม โดยน�าเยาวชนไทยจ�านวน 92 คน เข้าร่วมโครงการ Japan – East Asia 
Network of Exchange for Students and Youths ณ ประเทศญีปุ่น่
 7. ดงูาน The Intel International Science and Engineering Fair ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
 8. ดงูาน โครงการพืน้ฟปูระชากรเสอืโคร่ง ณ ประเทศเนปาล

การประชมุ/ สมัมนา/ ดงูานต่างประเทศ
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สถานภาพด้านก�าลังคน
 ทรพัยากรบคุคลนบัเป็นปัจจยัส�าคัญทีม่บีทบาทอย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นกลยทุธ์องค์กร แม้ว่าปัจจบุนั อพวช. จะมอัีตราก�าลงัที่
เป็นพนกังานทีจ่�ากัดแต่ด้วยภารกจิความรบัผดิชอบในการสร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสงัคมไทย ซึง่จ�าเป็น
ต้องกระจายการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจไปสูภ่มูภิาคของประเทศดงันัน้ อพวช. จงึได้บรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล โดยจดัหา
ลกูจ้างและอาสาสมคัรช่วยปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ  ส�าหรบัอตัราก�าลงัพนกังาน อพวช. ในปีงบประมาณ 2557 มจี�านวนทัง้หมด 135 อัตรา 
โดยจ�าแนกได้ดงัต่อไปนี้

จ�านวนอตัราก�าลงัจ�าแนกตามประเภทบคุลากร

จ�านวนอตัราก�าลงัจ�าแนกตามประเภทบคุลากร

จ�านวนอัตราก�าลงัจ�าแนกตามประเภทบคุลากร

จ�านวนอัตราก�าลงัจ�าแนกตามประเภทบคุลากร

26%	  

22%	  

52%	  

6%	  

46%	  

48%	  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%	  

22%	  

52%	  

6%	  

46%	  

48%	  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%	  

29%	  

45%	  

20%	  

3%	   5%	  

33%	  

59%	  

 

 

 

 

 

 

6%	  

29%	  

45%	  

20%	  

3%	   5%	  

33%	  

59%	  

 

 

 

 

 

 

พนกังาน  135 ต�าแหน่ง

ลกูจ้าง 115 ต�าแหน่ง

อาสาสมคัร 270 ต�าแหน่ง

ปรญิญาเอก 7 ต�าแหน่ง 
ปรญิญาโท 44 ต�าแหน่ง 
ปรญิญาตร ี 80 ต�าแหน่ง 
ต�า่กว่าปรญิญาตร ี 4 ต�าแหน่ง

25-34 ปี 39 ต�าแหน่ง 
35-44 ปี 61 ต�าแหน่ง 
45-54 ปี 27 ต�าแหน่ง
54 ปี ขึน้ไป  8 ต�าแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัสงู   8 ต�าแหน่ง

กลุม่วิชาการ 62 ต�าแหน่ง

กลุม่สนบัสนนุ 65 ต�าแหน่ง
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ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์
นทิรรศการนาโนเทคโนโลยี 

โครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า

แนวความคดิ

 ในปี 2558 พพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์มโีครงการด�าเนนิการก่อสร้าง นทิรรศการ นาโนเทคโนโลย ีโดยมสีาระทีน่่าสนใจเกีย่วกบั นาโน
เทคโนโลยทีีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนั  ทัง้อปุกรณ์ เครือ่งใช้ เส้ือผ้าเครือ่งนุง่ห่ม ความปลอดภัยและวธีิการเลอืกผลติภัณฑ์นาโน การท�าความ
เข้าใจ กบัคณุสมบตัขิองสิง่ทีเ่รยีกว่า นาโน  ซึง่มขีนาดเลก็มาก ไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า รวมถงึ เรยีนรู ้โครงสร้างนาโนใน
ธรรมชาต ิแหล่งทีม่าของนวตักรรมหลายอย่างในยคุปัจจบุนั นทิรรศการชดุนีจ้ดัแสดง ณ บรเิวณนทิรรศการชัน้ 5  ใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้าง 8 เดอืน และมกี�าหนด เปิดให้บรกิารปลายปี 2558

1. โครงการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหรอื BIOWORLD
ก�าหนดเป้าหมายการส่ือสารและแนวทางการจดัแสดงเพือ่ให้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบนเิวศวทิยาของโลก ดงันี้
(1) เป้าหมายการสือ่สาร คอืการอยูร่่วมกนัของมนษุยชาต ิ(Sharing our Planet)
(2) การจดัแสดงระบบนเิวศวทิยา 3 ระบบ โดยจ�าลองสภาพระบบนเิวศเสมอืนจรงิ มสีิง่มชีวีติ  ในระบบ ทัง้พชื สตัว์ ในสัดส่วนทีต่าม
จรงิตามหลกัวชิาการ มกีารควบคมุอณุหภมูคิวามชืน้และบรรยายเสมอืนธรรมชาต ิประกอบด้วย
 - ระบบนเิวศวิทยาเขตอบอุน่ (Temperate Region)
 - ระบบนเิวศเขตหนาว (Sub Antarctic Region)
 - ระบบนเิวศเขตร้อน (Tropical Ecology)
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2. โครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า
 สาระส�าคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่ง
เรยีนรูท้ีส่ร้างความเข้าใจในหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ คอื การเกบ็
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง การสรุป
และขยายผล ซึง่เป็นแบบอย่างของการพฒันาอย่างยัง่ยนื น�ามา
ซึง่ปรชัญาของโครงการ “พระมหากษตัรย์ินกัพฒันา เพือ่การอยู่
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื”
 เป้าหมายในการสื่อสาร คือ การให้ผู้เข้าชมได้น�าแบบอย่าง
หลกัการทรงงานของพระองค์ท่านไปใช้ในชวีติประจ�าวนั รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีน�าไปสู่การอนุรักษ์น�้า ดิน และสิ่ง
แวดล้อม ด้วยวธิกีารจดัแสดงทีผู่เ้ข้าชมสามารถเรยีนรู ้สัมผสัด้วย
ตวัเองและการจดักจิกรรมเสรมิการศกึษา
สาระทีน่�าเสนอในนทิรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนที ่1 บทน�า  โลกและการปรบัตวัของสิง่มชีวีติ  
(Cluster 1 Earth and adaptation of life)
2) ส่วนที ่2 ระบบนเิวศกบัความหลากหลายทางชวีภาพ 
(Cluster 2 Ecosystem and biodiversity)
3) ส่วนที ่3 มนษุย์กบัระบบนเิวศในประเทศไทย
 (Cluster 3 Human and Ecosystems in Thailand)
4) ส่วนที ่ 4 ระบบวธิคีดิและกระบวนการทรงงานของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่วักบัวสัิยทศัน์
การพัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานการคิดในเชิงนิเวศ) (Cluster 4 
King’s Thought System : His Majesty’s vision of 
Sustainability based on Ecological Concept)
5) ส่วนที ่5 การประยกุต์ใช้ระบบคดิเชงินเิวศเพือ่แก้ปัญหาและ
พฒันาอย่างยัง่ยนื (Cluster 5  Solving Problem with Ecological 

Concept System) 
คณะรฐัมนตรมีมีติเหน็ชอบให้ อพวช. ด�าเนนิโครงการพพิธิภณัฑ์
พระรามเก้า ในการประชมุเมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ.2554 โดย
ให้ด�าเนนิการต้ังแต่ปี 2555-2558 ในวงเงนิงบประมาณ 1,800.00 
ล้านบาท โครงการพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า แบ่งการพฒันาออกเป็น 
2 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะที่ 1 การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เวลา
ด�าเนินการ 4 ปี (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2558) วงเงินงบ
ประมาณ 712.00 ล้านบาท
(2) ระยะที่ 2 การก่อสร้างงานนิทรรศการพร้อมติดตั้งพื้นที่ 
20,000 ตารางเมตร เวลาด�าเนนิการ 2 ปี (ตลุาคม 2556-กนัยายน 
2558) วงเงนิงบประมาณ 1,088.00 ล้านบาท
ความคบืหน้าโครงการก่อสร้างพพิธิภณัฑ์พระรามเก้า
1. ด�าเนนิการแก้ไขในจุดบกพร่อง และปรบัปรงุแบบรปูอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร ให้แบบรูป และ และปริมาณงานมีความ
สอดคล้อง ถกูต้องตรงกนั เพือ่น�ามาใช้ส�าหรบัการเปิดประมลู คร้ัง
ที ่2 ต่อไป
2. บรษิทัทีป่รกึษาออกแบบ ได้น�าส่งแบบรปูฉบบัแก้ไขล่าสดุ ที่
ได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ส่งมาเพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถกูต้อง ก่อนทีจ่ะ
ด�าเนนิการจดัท�าส�าเนาเพือ่น�าส่งงาน และเพือ่ใช้ในการประมลูต่อ
ไป
3. ด�าเนนิการจ้างบรษิทัทีป่รกึษาควบคมุการก่อสร้าง ให้ด�าเนนิ
การตรวจสอบแบบรปู และ เอกสารประมาณราคาก่อสร้าง ว่าถกู
ต้อง สมบูรณ์ หรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร เพื่อที่จะเตรียมความ
พร้อมของแบบรปู เพือ่ใช้ในการประมลูครัง้ต่อไป
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อพวช.มวีตัถปุระสงค์ในการก่อสร้างดงันี ้
 • น�าเสนอความเป็นมา และอนาคตของกลุม่จงัหวดัล้านนาตะวนัออก เพือ่ให้ผูเ้ข้าชมรูจ้กัความเป็นมาและเป็นไปของดนิแดนแห่ง
นี ้เช่น การเป็นศนูย์กลางของการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรชัน้สงูในอนาคต
 • น�าเสนอภูมสิงัคมของพืน้ที ่เพือ่ให้ผูช้มเข้าใจในสภาพภมูปิระเทศ สภาพสงัคมวฒันธรรม เพือ่เชือ่มโยงและแสดงให้เหน็ความ
สมัพนัธ์ และความสมดลุระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม
 • น�าเสนอความส�าคญัของการท�าเกษตรซึง่อาศยัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ช่วยเพิม่คณุภาพของผลผลติและประสทิธภิาพในระบบ
การผลิต ที่นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังช่วยส่วนสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของโลกสร้างพื้นที่อันเข้ม
แขง็ของประเทศไทยในประชาคมโลก
สาระทีน่�าเสนอในนทิรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1. Origin of Lanna : ก�าเนดิล้านนาตะวนัออก
 • น�าเสนอความเป็นมาของอารยธรรมล้านนา นบัตัง้แต่การถอืก�าเนดิ ขึน้ของภมูปิระเทศเมือ่หลายล้านปีก่อน การก่อเกดิภเูขา 
แม่น�า้ จนเป็นสภาพพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัการตัง้ถิน่ฐานและการท�าการเกษตร
 • น�าเสนอการอพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน การพฒันารปูแบบเทคโนโลยกีารเกษตร ตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั และทศิทางในอนาคต
2. Sustainable Agriculture Society: สงัคมเกษตรยัง่ยนื
 • น�าเสนอสภาพภมูปิระเทศ สภาพสงัคม และวฒันธรรมทีม่พีืน้ฐานมาจากการเกษตร ก่อเกดิเป็นสงัคมเกษตรทีเ่ข้มแขง็และเป็น
เอกลกัษณ์
 • น�าเสนอลักษณะของสงัคมเกษตรตัง้แต่อดตี แสดงถงึการพึง่พาและอยูร่่วมกบัธรรมชาต ิรวมถงึการเป็นกระดกูสนัหลงัทีส่�าคญั
ของประเทศมาตัง้แต่อดตี
 • น�าเสนอรูปแบบของการท�าการเกษตรแบบยัง่ยนื โดยเน้นทีก่ารอยูร่่วมกบัธรรมชาตอิย่างสมดลุ
3. Appropriated Agriculture Technology : เทคโนโลยเีกษตรเพือ่ชวีติ
 • น�าเสนอการน�าเทคโนโลยี นวตักรรม และองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ มาพฒันากระบวนการผลติและผลติผลทางการเกษตร
โดยน�าเสนอผ่านกระบวนการผลิต ได้แก่ ขัน้ตอนก่อนการเพาะปลกู และหลงัการเพาะปลกู รวมถงึเป็นศนูย์รวมข้อมลูและสถติิด้าน
การเกษตรทีส่�าคญั

โครงการศนูย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมชัน้สงู
เพือ่การเกษตร กลุม่ จ.ภาคเหนอืตอนบน 2 

โครงการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ภมูภิาคจงัหวดัเชยีงใหม่

 อพวช. ในฐานะเครือ่งมอืของรฐัรบัผดิชอบในการสือ่ความ สร้างความเข้าใจ และตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ให้แก่สงัคมไทย  จงึได้
ก�าหนดนโยบายสร้างพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ภมูภิาค เพือ่เป็นเครือ่งมอืและสร้างโอกาสให้กบัเยาวชนในภมูภิาคอย่างทัว่ถงึ นอกเหนอื
จากทีมี่อยู ่ณ เทคโนธาน ีคลองห้า ปทมุธานแีล้ว ทัง้นีไ้ด้พจิารณาเหน็ว่า จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นอกีแห่งหนึง่ทีม่ตี�าแหน่งท่ีต้ังทีเ่หมาะ
สมในระดับภูมิภาค เน่ืองจากท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดต้ังหอดูดาวขนาดใหญ่ และยังได้ก�าหนดจะให้มีแหล่งเรียนรู้ ส�าหรับการ
ศกึษาเรือ่งดวงดาวขึน้ การน�าพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์ภมูภิาคไปตั้งอยูใ่นสถานที ่ บรเิวณเดยีวกนั จึงจะท�าให้เกดิความคุม้ค่าในการ
เดนิทางเข้ามาเยีย่มชมส�าหรบัเยาวชนและประชาชนในภาคเหนอืมากขึน้ 
 โครงการพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ถูกก�าหนดให้เป็นโครงการส�าคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณส�าหรับด�าเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดท�าแผนหลักพิพิธภัณฑ์
วทิยาศาสตร์ภมิูภาค จังหวดัเชยีงใหม่ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการขอความเหน็ชอบโครงการต่อส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิและคณะรฐัมนตร ีตามขัน้ตอนต่อไป
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โครงการศนูย์รวบรวมองค์ความรูแ้ละจดัแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ
 ศนูย์รวบรวมองค์ความรูแ้ละจดัแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นศนูย์วจิยั จดัแสดงนทิรรศการ จดักจิกรรม 
และเกบ็รวบรวมตวัอย่างอ้างองิ เกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่การพฒันาการผลติส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
และการพฒันาคณุภาพชวีติส�าหรบัประชาชนทัว่ไป โดยน�าเสนอในรูปแบบการสาธติ สือ่ผสม แบบจ�าลอง รวมทัง้การฝึกอบรม การ
เผยแพร่สิง่พมิพ์ สือ่โทรทศัน์ วทิย ุสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ และสารสนเทศ ทีม่คีวามน่าสนใจและประทบัใจ เกดิการน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปใช้ในการเพิม่รายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ตามยทุธศาสตร์ของประเทศ โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่เป็นศนูย์กลางการวจัิยและเผย
แพร่ความรู้เก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยวิจัยและศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรูท้ัว่ประเทศดงันี้
 1.1 เป็นศนูย์วจิยั แสวงหา รวบรวม จดัแสดง และเผยแพร่ความรูด้้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
 1.2 เป็นศนูย์ฝึกอบรมและบรกิารสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ
 1.3 เป็นศนูย์ส่งเสรมิการวจิยัเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากภมูปัิญญาและความหลากหลายทางชวีภาพของพืน้ที่
 1.4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการ
พฒันาการผลติและคณุภาพชวีติ รวมถงึให้นกัวจิยัน�าไปวจิยัพฒันาต่อยอด

4. Looking Forward : ล้านนาอนาคต
 • น�าเสนอทิศทางของล้านนาตะวนัออกในอนาคต และแนวทางการพฒันาไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้
 • น�าเสนอเกียรตปิระวตัขิองบคุคลส�าคญัทีม่ส่ีวนในการพฒันาพืน้ทีล้่านนาตะวนัออก
5. Scientific Based Community : สงัคมแห่งการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
 • น�าเสนอความรูพ้ืน้ฐานด้านการเกษตรเพือ่ชมุชน โดยเน้นด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีจ่�าเป็น ซึง่จะท�าให้เกดิการต่อยอด
และเรยีนรูเ้ทคโนโลยชีัน้สงูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น วทิยาศาสตร์เกีย่วกบัดินและน�า้ เทคโนโลยสีารสนเทศ พนัธศุาสตร์ เทคโนโลยี
นวิเคลยีร์เพือ่การเกษตร



112 ANNUAL REPORT 2014 www.nsm.or.th

 NatioNal ScieNce MuSeuM

 

 

โครงสร้างองค์กร
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อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบ

โครงสร้างคณะกรรมการ

 พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิพ.ศ. 2538 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547 มาตรา 
๑๑ ก�าหนดให้มคีณะกรรมการบรหิารกจิการของ อพวช. คณะหนึง่เรยีกว่า “คณะกรรมการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ” 
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผู้แทน
กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนกระทรวงศกึษาธกิาร นายกสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และผูท้รงคณุวฒุซิึง่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
จ�านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้ผูอ้�านวยการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน 5 คน (ครม. แต่งตั้ง) 
	  

ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 
กรรมการผู้แทนหน่วยงาน 

 

 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 ผู้แทนกระทรวงการคลัง 

 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

 
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์   

แห่งประเทศฯ 

 

แห่งประเทศฯ 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 

ผู้อํานวยการ อพวช. 
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อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

คณะอนกุรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. วางนโยบายและควบคมุดแูลโดยทัว่ไปซึง่กจิการของ อพวช. 
2. ก�ากบัและตดิตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3. พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนวสิาหกจิ แผนปฏบิตักิาร และการใช้เงนิส�ารองของ อพวช. 
4. ก�ากบัการจดัท�ารายงานทีส่�าคญัต่างๆ เช่น รายงานการตรวจสอบ รายงานค่าใช้จ่าย งบลงทนุ
5. แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ด�าเนนิกจิการอย่างหนึง่อย่างใด และก�าหนดค่าตอบแทนอนกุรรมการ
6. แต่งตั้งผู้อ�านวยการ หรือให้ผู้อ�านวยการออก ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และก�าหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ�านวยการด้วย
ความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี 
7. แต่งตัง้ทีป่รกึษาของคณะกรรมการ 
8. ก�าหนดอตัราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบรกิาร ค่านายหน้า และค่าด�าเนนิธรุกจิต่างๆ ตลอดจนวธิกีารช�าระราคา และ
ค่าบริการของ อพวช. 
9. ก�าหนดสญัลกัษณ์ และเครือ่งหมายของ อพวช. 
10. วางข้อบงัคบัหรอืระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และอ�านาจหน้าท่ีของ อพวช. 

 คณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ ตําแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.  

1 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  ประธานกรรมการ 

2 ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ อพวช.  

(นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์) 

กรรมการ 

3 นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ กรรมการ 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 

2 นายจรัลธาดา  กรรณสูต อนุกรรมการ 

 คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.  

1 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ ประธานอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  กรรมการ 

2 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ กรรมการ 

3 นายพิชัย  สนแจ้ง กรรมการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นายจรัลธาดา  กรรณสูต  ประธานกรรมการ 

2 นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ กรรมการ 
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1. เบีย้ประชมุและค่าตอบแทน
ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2556 เหน็ชอบการปรบัปรงุอตัราค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการรัฐวสิาหกจิ โดย
ให้กรรมการได้รบัค่าตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่ เบีย้ประชมุกรรมการรายครัง้และค่าตอบแทนรายเดอืน ซึง่มผีลตัง้แต่วันที ่1 สงิหาคม 
2556 เป็นต้นไป 
1.1  เบีย้ประชมุกรรมการ (รายครัง้ ไม่เกนิหนึง่ครัง้ต่อเดอืน)
- กรรมการ               8,000  บาทต่อครัง้ต่อเดอืน
- ประธานกรรมการ   10,000  บาทต่อครัง้ต่อเดอืน
     (ประธานกรรมการได้มากกว่าในอตัราร้อยละ 25 ของเบีย้ประชมุกรรมการ)

 คณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ ตําแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.  

1 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  ประธานกรรมการ 

2 ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ อพวช.  

(นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์) 

กรรมการ 

3 นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ กรรมการ 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 

2 นายจรัลธาดา  กรรณสูต อนุกรรมการ 

 คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.  

1 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ ประธานอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  กรรมการ 

2 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ กรรมการ 

3 นายพิชัย  สนแจ้ง กรรมการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นายจรัลธาดา  กรรณสูต  ประธานกรรมการ 

2 นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 คณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ ตําแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.  

1 นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  ประธานกรรมการ 

2 ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ อพวช.  

(นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์) 

กรรมการ 

3 นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ กรรมการ 

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 

2 นายจรัลธาดา  กรรณสูต อนุกรรมการ 

 คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.  

1 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ ประธานอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นางสาวอัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์  กรรมการ 

2 นายดิสทัต  โหตระกิตย์ กรรมการ 

3 นายพิชัย  สนแจ้ง กรรมการ 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อํานวยการ อพวช.  

1 นายจรัลธาดา  กรรณสูต  ประธานกรรมการ 

2 นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ กรรมการ 

 

 

 

 

 

 คณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ ตําแหน่ง 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ  

1 ผู้อํานวยการ อพวช. ประธานอนุกรรมการ 

 คณะอนุกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  

1 นายจรัลธาดา  กรรรสูต           อนุกรรมการ 

2 ผู้อํานวยการ อพวช. อนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

1 ผู้อํานวยการ อพวช. ประธานกรรมการ 
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1.2  ค่าตอบแทนรายเดอืน
- กรรมการ                8,000  บาทต่อเดอืน  (เท่ากับเบีย้ประชมุกรรมการ)
- ประธานกรรมการ   16,000  บาทต่อเดอืน  (ได้รับเป็นสองเท่าของกรรมการ)

 โดยกรรมการได้รบัเบ้ียประชมุคณะกรรมการชดุย่อยได้ไม่เกนิสองคณะต่อเดอืน และจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนตามสดัส่วนระยะ
เวลาทีก่รรมการอยูใ่นต�าแหน่ง

2. โบนสัประจ�าปี
ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงนิในแต่ละตามระดบัผลการประเมนิการด�าเนนิงานไว้ดงันี้

 

 

คณะกรรมการ               คณะกรรมการชุดย่อย 

  ค่าตอบแทน รายเดือน 

ไม่เกิน  (บาท : คน : เดือน) 

   เบี้ยประชุม รายครั้ง 

 ไม่เกิน  (บาท : คน : ครั้ง) 

เบี้ยประชุม รายครั้ง 

              ไม่เกิน  (บาท/คน/ครั้ง) 

  ประธาน  กรรมการ   ประธาน  กรรมการ ประธาน กรรมการ	   บุคคลภายนอก	  

  16,000	       8,000	     10,000	       8,000	     10,000	       8,000	   3,000	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับผลประเมิน อัตราเงินโบนัสที่ได้รับ 
(คะแนน) (บาท) 

5    ดีขึ้นมาก 25,000 
4.5  20,000 
4    ดีขึ้น 15,000 
3.5 10,000 
3    ปกติ   5,000 
1.0 - 2.5 0 

 

ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัสคณะกรรมการปี 2557 

หน่วย : บาทต่อปี 

ค่าตอบแทน 2556 2557 
จํานวน (คน) 12  

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ อพวช. 808,000 760,000 
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย 312,000 501,750 
3. ค่าตอบแทนรายเดือน 264,533 903,999 
 4. เงินโบนัสตามผลประเมินประจําปี 97,550 อยู่ระหว่างประเมินผล 

รวม  1,482,083 2,165,749* 
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การประชมุ

 คณะกรรมการ อพวช.  ได้ก�าหนดแผนการจดัประชมุคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าเป็นประจ�าตลอดทัง้ปี ส�าหรบัในปี 2557 ก�าหนด
จัดประชมุในวนัพธุสปัดาห์ทีส่ีข่องทกุเดอืน โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณาระเบยีบวาระการประชมุ และเปิดโอกาสให้กรรมการ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมทุกท่าน รวมทั้งดูแลจัดสรรเวลาเพื่อการอภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการอย่างเหมาะสม โดยใช้ระยะเวลาในการประชมุเฉลีย่ครัง้ละประมาณสองชัว่โมงครึง่
 การจดัประชมุคณะกรรมการ อพวช. ในปีงบประมาณ 2557 (1 ตลุาคม 2556 - กนัยายน 2557) มกีารประชมุขึน้รวมทัง้หมด 12 
ครั้ง อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการโดยเฉล่ียร้อยละ 83 ของการประชุมท้ังหมด ส่วนการจัดประชุมคณะกรรมการและ
อนกุรรมการชดุย่อยจดัขึน้ทัง้หมดรวม 15 ครัง้ โดยมอีตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ/อนกุรมการโดยเฉลีย่ร้อยละ 92 ของการ
ประชมุชดุย่อยทัง้หมด

รายชื่อกรรมการ 
เข้าประชุม  (ครั้ง) 

กรรมการ อนุกรรมการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ 12 /12 - 
2. ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ 10 /12 5/5 
3. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์  9 /12 7/9 
4. นายสุรนันท์  ศุภวรรณกิจ 11 /12 1/1 
5. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  หารหนองบัว  8 /12 1/1 
6. ดร. จรัลธาดา  กรรณสูต 7 /9 1/1 
7. นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ 7 /9 5/5 
8. นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร 7 /9 4/5 
9. นายดิสทัต  โหตระกิตย์  9 /12 7/7 
10. นายสาคร  ชนะไพฑูรย์ 12 /12 7/7 

คิดเป็นร้อยละ (%) 83 92 
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กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันา

1. การประเมนิตนเอง
คณะกรรมการ อพวช. ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีใน
รฐัวสิาหกจิเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรบัปี 2557 มกีารพจิารณาแบบประเมนิและท�าประเมนิตนเอง โดยใช้แบบประเมนิรวม 2 แบบ เช่นปี
ทีผ่่านมา ประกอบด้วย
   1) แบบประเมนิกรรมการ   (รายบุคคล)
   2) แบประเมนิคณะกรรมการ (ท้ังคณะ)
ผลการประเมนิการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องกรรมการรายบคุคลมรีะดบัผลคะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ 85.86 ถอืว่ามปีระสทิธภิาพด ี ซ่ึง
สงูกว่าปีทีผ่่านมา ส่วนผลการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องคณะกรรมการทัง้คณะมรีะดบัผลคะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ 93.77 ซ่ึงถอืว่าอยูใ่น
เกณฑ์ทีมี่ประสทิธภิาพดเียีย่มเช่นปีทีผ่่านมา

2. การพฒันาความรูค้วามสามารถ
 คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถ เพือ่ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานในหน้าทีข่อง
คณะกรรมการให้เกดิประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ซึง่มกีจิกรรมทีส่�าคญั ดงันี้
 2.1 การศกึษาอบรม รวม 2 หลักสตูร
   1) หลกัสตูร “การก�ากับดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน” รุน่ที ่12 ระหว่างเดอืน
สงิหาคม – ตลุาคม 2556 จดัโดยสถาบนัพระปกเกล้า ซึง่มกีรรมการทีผ่่านการอบรม จ�านวน 1 คน คือ นางรุง่ทพิย์ สงิห์สวุรรณ 
   2) หลักสตูร “ ผูบ้รหิารงานด้านกฎหมายภาครฐัระดบัสงู” รุน่ที ่1 ระหว่างวนัที ่15 ตลุาคม – 13 ธนัวาคม 2556 ทีจ่ดัโดย
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  ส�านักนายกรฐัมนตร ีจ�านวน 1 คน คือ นายดสิทสั  โหตระกติย์
 2.2 การศกึษาดูงานการบรหิารจดัการแหล่งเรยีนรู ้รวม 4 แห่ง 
   1) งานมหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิประจ�าปี 2557 เมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2557 ณ ศนูย์ประชุมและแสดง
สนิค้านานาชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม่ ใช้เวลาประมาณ ครึง่วนั (บ่าย) โดยมกีรรมการเข้าร่วม รวม 6 คน ได้แก่ รศ.ดร. วรีะพงษ์ฯ ดร.อจัฉราฯ  
นางสาวเยาวนชุฯ  นายสรุนนัท์ฯ  ศ.ดร. สพุจน์ฯ  นายสาครฯ

   2) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์  จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน 
โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 2 คน ได้แก่ นางสาวเยา
วนชุฯ และนายสรุนนัท์ฯ
   3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จงัหวดัเชยีงใหม่  
เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2557  ใช้เวลาประมาณ ครึง่วนั 
โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 2 คน ได้แก่ นางสาวเยา
วนชุฯ และนายสรุนนัท์ฯ
   4) พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด
ก�าแพงเพชร เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 ใช้เวลา
ประมาณ ครึ่งวัน โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 2 คน 
ได้แก่ นางสาวเยาวนชุฯ



119ANNUAL REPORT 2014www.nsm.or.th

 NatioNal ScieNce MuSeuM

สถิติจ�านวนผู้เข้าชม

 

 

แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนผูรับบริการของ อพวช. ประจําปงบประมาณ 2557 โดยนิทรรศการนอกสถานที่ มีสัดสวนสูงสุด 

รอยละ 44.30 อันดับ รองลงมาคือ ผูเขารวมกิจกรรมตางๆมีสัดสวนรอยละ 16.15 และจัตุรัสจามจุรีที่มีสัดสวนนอยที่สุด 

คิดเปนรอยละ 2.88 ของจํานวนผูรับบริการทั้งหมด 

 

 

 

เปาหมายป 2557) ต.ค. 55 - ก.ย. 56) ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

รวมจำนวนผูรับบริการ) 2,771,000 ) 3,764,027 ) 3,133,144 )

 2,771,000 )

 3,764,027 )

 3,133,144 )

 -   )

 500,000 )

 1,000,000 )

 1,500,000 )

 2,000,000 )

 2,500,000 )

 3,000,000 )

 3,500,000 )

 4,000,000 )

รายงานผลการเปรียบเทียบจำนวนผูใชบริการ ปงบประมาณ )
2556 และ 2557 กับเปาหมายจำนวนผูใชบริการ)

0 

16.15!

13.54!

11.90!

11.23!2.88!

44.30!

แผนภูมิเปรียบเทียบสัดสวนจำนวนผูรับบริการ )
ประจำปงบประมาณ 2557)

ผูเขารวมกิจกรรม
ตางๆ)

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร)

พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยา))

พิพิธภัณฑเทคโนโลยี

สารสนเทศ)
จัตุรัสจามจุรี)

นิทรรศการนอก
สถานที่)
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 -    
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 4,000,000  

 4,500,000  

ปี 2553   ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 

 4,360,385  

 3,908,937  

 3,355,303  

 3,764,027  

 3,133,144  

จำนวนผู้ใช้บริการรวม ระหว่างปีงบประมาณ 2553 - 2557 

พวท.  พธช.  พทส.  จัตุรัสจามจุรี 
นิทรรศการนอก

สถานที่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ 

เป้าหมาย ปี 2557  600,000   600,000   600,000   150,000   450,000   371,000  

เป้าหมายเฉลี่ยแต่ละไตรมาส  150,000   150,000   150,000   37,500   112,500   92,750  

ค.ต. 55 - ก.ย. 56  706,732   686,781   355,468   97,907   1,439,466   477,673  

ต.ค. 56 - ก.ย. 57  424,179   373,003   351,703   90,130   1,388,070   506,059  
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การเปรียบเทียบเป้าหมายจำนวนผู้ใช้บริการ อพวช. 
ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 แยกประเภทนิทรรศการและกิจกรรม จำนวน (คน) 

0 

0 
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ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

 ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีจ�านวน 2 ชุด  ชุดแรกมี

จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นประธานกรรมการ นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ และนางรุ่งทิพย์  สิงห์

สุวรรณ เป็นกรรมการ ได้ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557  และคณะกรรมการ อพวช. ได้ออกค�าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ขึ้นทดแทน ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ นายสุรนันท์  สุวรรณ

กิจ และนายสุพจน์  หารหนองบัว เป็นกรรมการ โดยมีนางสาวรตดา พรหมแก้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 

 ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ชุด ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้มีการประชุมหารือร่วม

กับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางด้าน

การเงินการบัญชี และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

อพวช. และตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ/คูม่อืการปฏบิตังิานส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 

สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินประจ�าปี 2556 และรายไตรมาส ของปีงบประมาณ 

2557 ร่วมกับฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ อพวช. 

ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและ

เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงนิ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชเีป็นการเฉพาะรวม 1 คร้ัง เพือ่

หารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน

 2. การสอบทานการบรหิารความเส่ียง พจิารณาสอบทานการบรหิารความเสีย่งของ อพวช. ตามนโยบายและแนวทางการบริหาร

ความเสีย่งของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารประเมนิความเส่ียงครอบคลมุปัจจยัเส่ียงทีส่�าคญั แผนปฏบิตักิาร

บรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ สามารถควบคมุหรอืลดผลกระทบทีอ่าจมต่ีอการบรรลวุตัถปุระสงค์การด�าเนินงานขององค์กรให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้

 3. การสอบทานการควบคุมภายใน พิจารณาสอบทานการติดตามดูแลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการควบคุมภายใน

อย่างต่อเนื่อง พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้หน่วยงานต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินงานตามข้อ

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยตดิตามให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ มกีารด�าเนนิงานอย่างสร้างสรรค์ 

โดยพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�าปี ทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คู่มือการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตัิงาน

ตามแผน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ ผู้ตรวจ

สอบภายใน อนุมัติแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และพัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากล

 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

มีจํานวน ๒ ชุด  ชุดแรกมีจํานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นประธานกรรมการ 
นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ และนางรุ่งทิพย ์ สิงห์สุวรรณ เป็นกรรมการ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที ่๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗  และคณะกรรมการ อพวช. ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ขึ้นทดแทน 
ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ นายสุรนันท ์ สุวรรณกิจ และนายสุพจน์  
หารหนองบัว เป็นกรรมการ โดยมีนางสาวรตดา พรหมแก้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง ๒ ชุด ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๖ ครั้ง 
โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการบัญชี และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อพวช. 
และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินประจําป ี๒๕๕๖ 
และรายไตรมาส ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ร่วมกับฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี 
และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของ อพวช. 
ได้จัดทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นการเฉพาะรวม ๑ ครั้ง 
เพื่อหารือกับผู้ตรวจสอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน 

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาสอบทานการบริหารความเสี่ยงของ อพวช. 
ตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ 
สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. การสอบทานการควบคุมภายใน 
พิจารณาสอบทานการติดตามดูแลการดําเนินงานที่สําคัญของคณะกรรมการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 
พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้หน่วยงานต่างๆ 
มีการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยติดตามให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
มีการดําเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจําปี 
ทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
สอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน 
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ         
ผู้ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากล 

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองรายบุคคลและทั้งคณะ 

 อพวช. 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองรายบุคคล

และท้ังคณะ พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ อพวช. กรรมการตรวจสอบได้ไปดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

ทั้งในและต่างประเทศ และดูงานการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ตามภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อเสริมความรู้และทักษะ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้จัดท�างบการเงินอย่างถูกต้องตามหลัก

การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป การบรหิารความเสีย่งสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์องค์กร ด้วยระบบการควบคมุภายในทีดี่ มกีารก�ากบัดแูลโดย

การตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

  

     

 (นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗
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รายงานของผูส้อบบญัชี

เสนอ คณะกรรมการองค์การพพิธิภ์ณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภ์ณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทนุและงบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดง
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ส�านักการตรวจเงนิแผ่นดนิ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินได้ปฎบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก�าหนดให้ส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ปฎิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฎิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูทีข่ดั
ต่อข้อเท็จริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบ
บญัชพีจิารณาการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิโดยถกูต้องตามทีค่วรของกจิการ เพือ่ออกแบบ
วธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของ
กิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณ
การทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการน�าเสนองบการเงนิโดยรวม
 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ความเหน็
 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเหน็ว่า งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิขององค์การพพิธิภ์ณฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิณ 
วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

(นางภทัรา โชว์ศรี)
ผูอ้�านวยการส�านกัตรวจสอบการเงนิที ่6

( นางชืน่สขุ มติรภกัด)ี
ผูอ้�านวยการกลุม่
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557

                                       สนิทรพัย์ หมายเหต ุ 2557 2556 
สนิทรพัย์หมนุเวยีน
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 262,323,498.69 140,249,478.40
 เงนิลงทุนระยะสัน้ 6 20,000,000.00 20,000,000.00
 ลกูหนีเ้งนิยมืทดรอง  4,850,502.97    4,284,504.90
 วสัดคุงเหลอื      3,061,262.84          2,951,906.10
 รายได้ค้างรบั 7        643,064.35 14,206,371.65
 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 8     3,928,925.63     3,460,509.04
      รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน  294,807,254.48 185,152,770.09
สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน   
 เงนิลงทุนระยะยาว 9 6,594,773.61 6,594,773.61
 อาคารและอปุกรณ์ 10 849,767,240.85 888,058,954.01
 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 11 13,780,837.46 16,279,062.77
      รวมสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน  870,142,851.92 910,932,790.39
รวมสนิทรพัย์  1,164,950,106.40 1,096,085,560.48
                           หนีส้นิและส่วนของทนุ  
หนีส้นิหมนุเวยีน   
   เจ้าหนี ้ 12 17,020,456.48 21,231,861.91
   เงนิรับฝาก  420,983.00 420,983.00 
   ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย  876,677.49 298,008.63
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 13 78,735,847.74 25,214,887.05
        รวมหนีส้นิหมุนเวยีน  97,053,964.71 47,165,740.59
หนีส้นิไม่หมนุเวยีน   
   รายได้จากการรบับริจาครอการรบัรู ้ 14 285,140,676.49 298,357,125.97
   รายได้เงนิอุดหนนุรอการรบัรู ้ 4,15 524,792,473.56 551,086,700.68
   หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 16 20,776,414.00 20,267,823.00
        รวมหนีส้นิไม่หมนุเวยีน  830,709,564.05 869,711,649.65
รวมหนีส้นิ  927,763,528.76 916,877,390.24
ส่วนของทนุ   
   ทนุประเดิม  10,000,000.00 10,000,000.00
   ก�าไรสะสม 4 227,186,577.64 169,208,170.24
รวมส่วนของทนุ  237,186,577.64 179,208,170.24
รวมหนีส้นิและส่วนของทนุ  1,164,950,106.40 1,096,085,560.48

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

(นายสาคร ชนะไพทรูย์)
รองผูอ้�านวนการ รกัษาการแทน

ผูอ้�านวนการองค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

(นางกรรณกิาร์ วงศ์ทองศริ)ิ
รองผูอ้�านวนการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ

รกัษาการผูอ้�านวยการส�านกับรหิาร

ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
หน่วย : บาท
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงนิ

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2557

 หมายเหต ุ 2557 2556
รายได้   
   รายได้เงนิงบปรมาณรับจากรฐับาล 4,17 556,688,120.43 466,294,810.71
   รายได้จากการด�าเนนิงานพพิธิภณัฑ์  46,453,395.75 37,252,923.38
   รายได้อืน่  
        รายได้ดอกเบีย้  2,674,909.07 2,454,044.50
        อืน่ๆ 18 14,270,249.95 15,922,833.73
   รวมรายได้  620,086,675.20 521,924,612.32
ค่าใช้จ่าย   
   ค่าใช้จ่ายบคุลากร 19 82,605,061.95 85,502,232.05
   ค่าใช้จ่ายบรหิารท่ัวไปและอืน่ๆ 20 396,681,524.24 391,918,093.68
   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 21 82,821,681.61 78,364,023.16
   รวมค่าใช้จ่าย  562,108,267.80 555,784,348.89
ก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรบัปี  57,978,407.40 (33,859,736.57)
ก�าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่  - -
ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี  57,978,407.40 (33,859,736.57)

องค์การพพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของทนุ

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2557

รายการ หมายเหต ุ ทนุประเดิม รายได้สงูกว่า รวม  
    ค่าใช้จ่ายสะสม 
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2556 ก่อนการปรบัปรงุ  10,000,000.00 720,294,870.92 730,294,870.92
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี 4 - (551,086,700.68) (551,086,700.68) 
ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 ตลุาคม 2556 – หลงัปรบัปรงุ  10,000,000.00 169,208,170.24 179,208,170.24
ก�าไรส�าหรับปี  .....................- 57,978,407.40 57,978,407.40
ก�าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่  - - - 
ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  .....................10,000,000.00 227,186,577.64 237,186,577.64
    
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 – ก่อนการปรบัปรงุ  10,000,000.00 691,389,507.42 701,389,507.42
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี  - (494,556,396.29) (494,556,396.29)
ปรบัปรุงจากการแก้ไขข้อผดิพลาด 
     ลดยอดเจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงานเนือ่งจากผูร้บัจ้างไม่ปฏบิตัติามสญัญา - 6,704,170.00 6,704,170.00
     ลดยอดรายได้ค้างรบัเน่ืองจากจดัเกบ็ไม่ได้และบนัทกึรบัรายได้แล้ว - (469,374.32) (469,374.32)
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 – หลงัปรบัปรงุ  10,000,000.00 203,067,906.81 213,067,906.81
ขาดทนุส�าหรับปี  - (33,859,736.57) (33,859,736.57)
ก�าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่  - - -
ยอดยกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  10,000,000.00 169,208,170.24 179,208,170.24

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
หน่วย : บาท
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
งบกระแสเงนิสด

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 2557 2556 
ก�าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ  57,978,407.40 (33,859,736.57)
ปรบักระทบรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด�าเนนิงาน  
   ค่าเสือ่มราคา  77,440,625.30 73,710,972.17
   ค่าตดัจ�าหน่าย  5,381,056.31 4,653,050.99
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิ  - (937,964.50)
   ขาดทนุ(ก�าไร)จากอตัราแลกเปลีย่น  24.09 (345,087.83)
   ดอกเบีย้รบั  (2,674,909.07) (2,454,044.50)
   รายได้จากการรบับริจาค  (13,216,449.48) (13,264,469.08)
   รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาล  (64,404,230.43) (58,749,418.85)
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  1,643,791.00 2,411,707.00
รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ และหนีส้นิด�าเนนิงาน 62,148,315.12 (28,834,991.17)
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์ด�าเนนิงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง
   ลกูหนีเ้งนิยมืทดรอง  (565,998.07) 1,631,376.00)
   วสัดุคงเหลอื  (109,356.74) 726,468.57
   รายได้ค้างรบั  13,673,041.70 2,641,416.80
   สนิทรัพย์หมนุเวยีนอืน่  (468,416.59) 3,504,441.06
การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิด�าเนนิงานเพิม่ขึน้(ลดลง)
   เจ้าหนี ้  (4,211,405.43) (32,615,352.71)
   เงนิรบัฝาก  - (49,320.00)
   ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย  578,668.86 (977,847.33)
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  53,520,960.69 (24,620,900.91)
   รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลรอการรบัรู ้  - 115,279,723.24
   หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน  (1,135,200.00) -
เงนิสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงาน 167,345,371.40 33,421,961.47
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ
   เงนิสดจ่ายในเงนิลงทนุระยะสัน้  - (20,000,000.00)
   เงนิสดจ่ายในอาคาร และอปุกรณ์  (13,996,370.42) (117,376,693.56)
   เงนิสดจ่ายในระหว่างก่อสร้าง  (30,957,324.36) -
   เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์  - 937,971.50
   เงนิสดจ่ายในสินทรพัย์ไม่มตีวัตน  (2,882,831.00) (10,595,727.42)
   เงนิสดรบัจากดอกเบีย้  2,565,174.67 2,475,124.33
เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (45,271,351.11) (144,559,325.15)
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สทุธ ิ  122,074,020.29 (111,137,363.68)
เงนิสด และรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด  140,249,478.40 251,386,842.08
เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด  262,323,498.69 140,249,478.40

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
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องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2557
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามทีไ่ด้ระบไุว้)

1. วตัถุประสงค์ในการจดัตัง้   
 องค์การพพิิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) จดัตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฏกีาจดัตัง้องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
 พ.ศ.2538 เพือ่ด�าเนินงานด้านพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจดัท�าขึน้เป็นโครงการ 
 เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ เนือ่งในมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 5 รอบ โดยได้รับอนุมติัจากคณะ 
 รฐัมนตรีเม่ือ วนัที ่24 ธนัวาคม 2534 มวีตัถปุระสงค์ดงันี้
 1.1 ด�าเนินการส่งเสรมิและแสดงกจิกรรมหรอืผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ให้ความรูแ้ละความบนัเทงิแก่
  ประชาชน
 1.2 ด�าเนินการรวบรวมวตัถ ุจ�าแนกประเภทวตัถ ุจดัท�าบนัทกึหลกัฐาน และสงวนรกัษาผลงานสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ีเพ่ือประโยชน์ในการศกึษาวจิยั และความก้าวหน้าทางวชิาการ
 1.3 ด�าเนินการส่งเสรมิการวจิยั การให้บรกิารด้านวชิาการและนทิรรศการวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยแีก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 1.4 จดันิทรรศการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1.5 เป็นศนูย์รวมทางด้านข้อมลูและวชิาการเกีย่วกบัพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและให้บรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองแก่หน่วยงาน 
  ของรฐัและเอกชนตามความเหมาะสม
 1.6 ร่วมมือกบัองค์กรอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ประโยชน์ในด้านการพฒันาพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์
 1.7 ด�าเนินกจิกรรมหรอืธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักจิการพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์

2. เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ
 งบการเงนิขององค์การพิพธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.) จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่�าหนดในพระราช 
 บญัญตั ิพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึมาตรฐานการการรายงานทางการเงนิทีอ่อกายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพี พ.ศ. 2547 รวมถงึการ 
 ตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีในพระบรมราชปูถมัภ์ (สภาวชิาชพีบญัชฯี)

 งบการเงนิน้ีได้จดัท�าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิในการวดัมลูค่าองค์ประกอบของงบการเงนิ ยกเว้นรายการบญัชบีางประเภทซ่ึงใช้ 
 มลูค่ายุตธิรรมในการวดัมลูค่าตามทีอ่ธบิายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 3.2 นโยบายการบญัชทีีส่�าคัญ

3. นโยบายการบญัชี
 3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน  
  ทางการเงนิ ท่ีเริม่มผีลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั และมผีลบงัคบัใช้ในอนาคต มรีายละเอยีดดงันี้
  มผีลบังคบัใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผยข้อมลู 
     เกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของ
     อตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบับที ่8 เรือ่ง ส่วนงานด�าเนินงาน
  • การตคีวามมาตรฐานบัญช ีฉบบัที ่10 เรือ่ง ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล – กรณทีีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องอย่าง  
     เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด�าเนนิงาน
  • การตคีวามมาตรฐานบัญช ีฉบบัที ่21 เรือ่ง ภาษเีงนิได้ – การได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้คิดค่าเสือ่ม 
     ราคาทีต่รีาคาใหม่
  • การตคีวามมาตรฐานบัญช ีฉบบัที ่25 เรือ่ง ภาษเีงนิได้ – การเปลีย่นแปลง
     สถานภาพทางภาษขีองกิจกรรมหรอื ของผูถ้อืหุ้น
  การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีอ่อกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงม ี
  ผลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิทีเ่ริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป มผีลให้เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการ 
  บญัชีของ อพวช. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนีไ้ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4
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  มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2557
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง การน�าเสนองบการเงนิ
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง งบกระแสเงนิสด
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง ภาษเีงินได้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง สญัญาเช่า
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง รายได้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
      เงนิตราต่างประเทศ
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้อง
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง การด้อยค่าของสนิทรัพย์
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2555)  เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่2 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่3 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง การรวมธรุกจิ
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่5 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทีถ่อืไว้เพือ่
       ขายและการด�าเนนิงานทีย่กเลกิ
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่8 (ปรบัปรงุ 2555) เรือ่ง ส่วนงานด�าเนนิงาน
  • การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15   เรือ่ง  สญัญาเช่าด�าเนนิงาน – สิง่จงูใจทีใ่ห้แก่ผู้เช่า
  • การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27                   เรือ่ง การประเมนิเน้ือหาสญัญาเช่าที่
       ท�าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย
  • การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29  เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบรกิาร  
  • การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32  เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน – ต้นทนุเวบ็ไซต์ 
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1 เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้จากการร้ือถอน   
      การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคลายคลงึกนั
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 เรือ่ง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5 เรือ่ง สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุ การรือ้ถอน การบรูณะ และ 
      การปรบัปรงุสภาพแวดล้อม
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่29 
      เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะ 
      เงนิเฟ้อรนุแรง
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 เรือ่ง ข้อตกลงสมัปทานบริการ
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 เรือ่ง โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลกูค้า
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 เรือ่ง การจ่ายสนิทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18  เรือ่ง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า
  มผีลบังคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง การน�าเสนองบการเงนิ
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่2 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง สนิค้าคงเหลอื
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง งบกระแสเงนิสด
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่8 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง
      ประมาณการทางบญัชีและข้อผดิพลาด
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง สญัญาก่อสร้าง
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ภาษเีงนิได้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง สญัญาเช่า
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง รายได้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน
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  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่20 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผย 
      ข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ผลกระทบจากการเปลีย่นแผลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
      ตราต่างประเทศ
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ต้นทนุการกูย้มื
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่26 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ออก 
      จากงาน
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง งบการเงนิเฉพาะกจิการ
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่33 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ก�าไรต่อหุน้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาล
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง การด้อยค่าของสนิทรัพย์
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่37 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรัพย์
      ทีอ่าจเกดิขึน้
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่38 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
  • มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่40 (ปรบัปรงุ 2557)  เรือ่ง อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่2 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่3 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การรวมธรุกจิ
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่5 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนทถีอืไว้เพือ่ขาย
       และด�าเนนิงานทีย่กเลกิ
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่6 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่8 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ส่วนงานด�าเนนิงาน
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่10   เรือ่ง งบการเงนิรวม
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่11   เรือ่ง การร่วมการงาน
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12   เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้   
       ส่วนเสยีในกิจการอืน่
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่13   เรือ่ง การวดัมลูค่ายตุธิรรม
  • การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่10 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ความช่วยเหลอืจากรัฐบาล – กรณทีีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้อง 
      อย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด�าเนินงาน
  • การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สญัญาเช่าด�าเนนิงาน – สิง่จงูใจทีใ่ห้แก่ผู้เช่า
  • การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่25 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ภาษเีงินได้  – การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษี
      ของกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้
  • การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การประเมนิเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่�าขึน้ตามรูปแบบกฎหมาย
  • การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสัมปทานบริการ
  • การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง รายได้ – รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับริการโฆษณา
  • การตคีวามมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน – ต้นทนุเวบ็ไซต์
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่1   เรือ่ง การเปลีย่นแปลงในหนีส้นิทีเ่กดิขึน้ จากการร้ือถอน 
   (ปรบัปรุง 2557)   การบรูณะ และหนีส้นิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกนั 
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4  เรือ่ง การประเมนิว่า ข้อตกลงประกอบด้วย สัญญาเช่าหรือไม่  
   (ปรบัปรุง 2557)  
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่5  เรือ่ง สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทนุ    
   (ปรบัปรงุ 2557)   การรือ้ถอน การบรูณะ และการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การปรบัปรงุย้อนหลงัภายใต้ มาตรฐานการบญัช ี  
   (ปรบัปรงุ 2557)   ฉบบัที ่29 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่งการรายงาน  
      ทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่10 เรือ่ง งบการเงนิระหว่างกาลและการด้อยค่า 
   (ปรบัปรงุ 2557)   
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่12 เรือ่ง ข้อตกลงสมัปทานบริการ
   (ปรบัปรงุ 2557)
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   • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13   เรือ่ง โปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลกูค้า
   (ปรบัปรงุ 2557) 
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่14  เรือ่ง ข้อจ�ากดัสนิทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนด 
   (ปรบัปรุง 2557)   เงนิทนุขัน้ต�า และปฏสิมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีส�าหรับ 
      มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2557)   
      เรือ่งผลประโยชน์ของพนกังาน  
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เรือ่ง สญัญาส�าหรบัการก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์   
   (ปรบัปรุง 2557)   
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่17 เรือ่ง การจ่ายสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ
   (ปรบัปรุง 2557)
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 เรือ่ง การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า
   (ปรบัปรุง 2557)   
  • การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่20 เรือ่ง ต้นทนุการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติ ส�าหรับเหมอืงผิวดนิ 
   (ปรบัปรุง 2557)   
 มผีลบังคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่4  เรือ่ง สญัญาประกนัภยั
   (ปรบัปรุง 2557)      
   ผูบ้รหิารของ อพวช. ได้ประเมนิและเหน็ว่ามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐาน
   การบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการายงานทางการเงนิจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อข้อมลูทางการเงนิ
   ทีน่�าเสนอ
3.2 นโยบายการบัญชทีีส่�าคญั
 3.2.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม และเงนิฝากธนาคาร 
  ประเภทฝากประจ�าซึง่มอีายไุม่เกนิ 3 เดอืน โดยไม่มภีาระผกูพนั
 3.2.2 เงนิลงทุนระยะสัน้ หมายถงึ เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าซึง่มอีายเุกนิ 3 เดอืน แต่ไม่เกนิ 12 เดอืน
 3.2.3  วสัดุคงเหลอื แสดงตามราคาทนุโดยวธิเีข้าก่อนออกก่อน
 3.2.4  อาคารและอปุกรณ์
  อาคารและอปุกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทนุ ณ วนัทีไ่ด้มาหรอืก่อสร้างแล้วเสรจ็ หกัค่าเสือ่มราคาสะสมและ 
  ค่าเผือ่การด้อยค่า ส�าหรบัอปุกรณ์ทีม่รีาคาต่อหน่วยต�า่กว่า 10,000 บาท จะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายทัง้จ�านวน
  สนิทรัพย์รบัโอนจากส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและสนิทรพัย์รบับรจิาค แสดงด้วยราคาทนุ ณ วนัรับ 
  โอน หรอืราคาท่ีคณะกรรมการประเมนิราคาสนิทรพัย์เป็นผูก้�าหนดคูก่บัรายการรายได้จากการรบับรจิาครอการรับรู้ และจะ 
  ทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้จากการรบับรจิาคตามสดัส่วนของค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ในแต่ละงวดบญัชตีลอดอายกุารใช้งานของ 
  สนิทรัพย์ดงักล่าว
  ค่าเสือ่มราคา ค�านวณจากมลูค่าเสือ่มสภาพของรายการอาคารและอปุกรณ์ ซึง่เป็นราคาทนุของสนิทรพัย์นัน้หกัด้วยมลูค่าคง 
  เหลอืของสนิทรพัย์
  ค่าเสือ่มราคารบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 
  สนิทรัพย์แต่ละประเภท โดยสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาหลงัวนัที ่15 ของเดอืนจะเริม่ค�านวณค่าเสือ่มราคาในเดอืนถดัไป
  ประมาณการอายกุารใช้งานของสินทรพัย์แต่ละประเภท มดีงันี้
   ประเภทของสนิทรัพย์ อายกุารใช้งาน (ปี)
  อาคารถาวร  40
  อาคารกึง่ถาวรและค่าตกแต่งภายใน 10
  อปุกรณ์และชิน้งานวทิยาศาสตร์ 5 – 10
  ยานพาหนะ  5 
 3.2.5  สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม 
  สนิทรัพย์ไม่มตีวัตน ประกอบด้วย ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์และค่าลขิสทิธิภ์าพยนตร์ เป็นต้น
  ค่าตดัจ�าหน่าย ค�านวณโดยน�าราคาทนุของสนิทรพัย์ หกัด้วยมลูค่าคงเหลอื ค่าตดัจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ 
  เบด็เสร็จโดยวธิเีส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ 3-5 ปี
 3.2.6  หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน
  การประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายให้แก่พนกังานหลงัออกจากงานกรณเีกษยีณอายปุระมาณการตามหลกั  
  คณติศาสตร์ประกนัภยัซึง่ต้องใช้สมมตฐิานด้านการเงนิ เช่น อตัราคดิลดเงนิเดอืนพนกังาน และปัจจยัอืน่ๆ และข้อสมมตฐิานด้าน 
  ประชากรศาสตร์ เช่น อัตราการเข้า – ออก ของพนกังาน อตัรามรณะ เป็นต้น โดยมกีารประเมนิภาระผกูพนัตามหลกั  
  คณติศาสตร์ ประกนัภยั ตามการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบัต้นทนุบรกิารในอดตีของ อพวช. สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554  
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  จ�านวน 17.08 ล้านบาท อพวช. ได้ ปรบักบัก�าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลาบญัชปีี 2555 โดยปฏบิติัตามหนังสอื  
  กระทรวงการคลงัที ่กค 0805.1/ว.95 ลงวนัที ่20 ตลุาคม 2554 เรือ่ง การปฏบิตั ิ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการ 
  เงนิฉบบัใหม่ภาระผกูพนัเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน รบัรูเ้ป็นหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิใน 
  รายการหนีส้นิผล ประโยชน์พนกังาน โดยจะรบัรูคู้ก่บัค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ เมือ่มผีลก�าไรขาดทุนจากการประมาณ 
  การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงวดบญัชนีัน้ทนัที
 3.2.7  กองทนุส�ารองเล้ียงชพี
  อพวช. จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพือ่เป็นสวสัดกิารให้แก่ลกูจ้างโดยจดทะเบยีนเข้าร่วมกบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี ธนชาติทว ี
  ค่า ซึง่จดทะเบยีนแล้ว (กองทนุ) และมอบหมายให้บรษิทัหลกัทรพัย์จดักากองทนุ ธนชาต ิจ�ากดั เป็นบรษิทัจดัการ สมาชกิต้อง 
  จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุทกุครัง้ทีม่กีารจ่ายค่าจ้างโดยหกัจากค่าจ้างของสมาชกิ โดยสมาชกิทีม่อีายงุานน้อยกว่า 20 ปี เลอืก 
  จ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 – 9 ของค่าจ้างในแต่ละเดอืน ส่วนสมาชกิทีม่อีายงุานตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เลอืกจ่ายเงนิ 
  สะสมเข้ากองทนุในอัตราร้อยละ 3 – 10 ของค่าจ้างในแต่ละเดอืน 
  อพวข.จะต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนทกุครัง้ทีม่กีารจ่ายค่าจ้าง โดยสมาชกิทีม่อีายงุานน้อยกว่า 20 ปี จะจ่ายเงนิสมทบเข้า 
  กองทนุร้อยละ 9 ของค่าจ้างใน แต่ละเดอืน ส่วนสมาชกิทีม่อีายงุานตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไปจะจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุในอัตราร้อยละ  
  10 ของค่าจ้างในแต่ละเดอืน เงิน สมทบเข้ากองทนุรับรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายของ อพวช. ในงวดทีเ่กดิรายการ
 3.2.8 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย
  -    เงนิงบประมาณรับจากรฐับาล รบัรูเ้ป็นรายได้ทัง้จ�านวนในงวดท่ีได้รบั
  -    รายได้ดอกเบีย้รบั รบัรูเ้ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยค�านึงถงึอตัราผลตอบแทนที ่ แท้จรงิของสนิทรัพย์
  -    ค่าใช้จ่าย รับรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

4.  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี
 ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2556 อพวช. มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีคอื การบญัชสี�าหรับเงนิอดุหนนุจากรฐับาล
 โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่20 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาลและการเปิดเผย
 ข้อมูลเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล ดงันี้
 4.1 การแสดงรายการเงนิอุดหนนุทีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรพัย์ แสดงเป็นรายได้รอการรบัรู ้(หนีส้นิ) และทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้เงนิงบ  
  ประมาณรบัจากรฐับาลอย่างเป็นระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วข้อง
 4.2 การแสดงรายการเงนิอุดหนนุทีเ่กีย่วข้องกบัรายได้ แสดงเป็นรายได้เงนิงบประมาณรบัจากรฐับาลทัง้จ�านวนในงวดทีไ่ด้รับเงนิงบ 
  ประมาณ
 การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าว อพวช. ได้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชโีดยปรบัปรงุเงนิอดุหนนุจากรฐับาล   
 เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัในอดตีและเคยรบัรูเ้ป็นรายได้ทัง้จ�านวนแล้วในงวดก่อน เป็นรายการรายได้เงินอดุหนุนจากรัฐบาลรอ  
 การรบัรู้ โดยวธิปีรบัย้อนหลงั (หมายเหตขุ้อ 15) ซึง่มผีลกระทบกบังบการเงนิส�าหรับปีสดุวนัที ่30 กนัยายน 2556 ดงัน้ี
  ปรบัปรงุใหม่ เดมิ
 งบแสดงฐานะการเงนิ   
 รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลรอการรบัรู ้ 551,086,700.68 -
 ก�าไรสะสม 169,208,170.40 720,294,870.92
 งบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็   
 รายได้เงนิงบประมาณรับจากรฐับาล 466,294,810.71 522,825,115.10
 ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม (33,859,736.57) 22,670,567.82

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย
  2557 2556
เงนิสด 0.14 0.12
เงนิฝากธนาคาร  
  - เงนิฝากกระแสรายวัน 5.45 0.01
  - เงนิฝากออมทรพัย์ 216.12 100.45
  - เงนิฝากประจ�า 40.61 39.67
        รวม 262.32 140.25
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 ประกอบด้วย เงนิสดในมอืและเงนิฝาก
ธนาคารมีก�าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน โดยไม่มภีาระผกูพนั

6. เงนิลงทุนระยะสัน้
 อพวช. ได้ลงทนุในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�า 6 เดอืน เป็นเงนิจ�านวน 20 ล้านบาท มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.60 ต่อปี
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7 รายได้ค้างรบั ประกอบด้วย
  2557 2556
 รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลค้างรบั 0.10 10.65
 รายได้ดอกเบีย้ค้างรบั 0.54 0.43
 รายได้ด�าเนินงานค้างรบั - 3.13
         รวม 0.64 14.21
 รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลค้างรบั จ�านวนเงนิ 0.10 ล้านบาท เป็นเงนิประกนัค่าจ้างออกแบบรายละเอยีดจดัท�าแผนหลัก  
 พพิธิภณัฑ์ภมิูภาค
 รายได้ดอกเบีย้ค้างรบั จ�านวนเงนิ 0.54 ล้านบาท เป็นรายได้ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารค้างรบัทัง้จ�านวน โดยเป็นดอกเบ้ียค้างรับจาก 
 ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) จ�านวนเงนิ 0.30  ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�านวน 0.10 ล้านบาท และจากธนาคาร  
 อสิลามแห่งประเทศไทย จ�านวนเงนิ 0.14 ล้านบาท

8. สนิทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ ประกอบด้วย
  2557  2556
 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 1.26  1.81
 ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 1.23  1.17
 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 0.29  0.25
 เงนิรองจ่าย 0.21  0.21
 อืน่ ๆ 0.94  0.02
      รวม 3.93  3.46

9. เงนิลงทุนระยะยาว
 อพวช. ได้ลงทนุในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�า 36 เดอืน เป็นเงนิจ�านวน 6.59 ล้านบาท มอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.35 และ 
 ร้อยละ 2.00 ต่อปี และ อพวช. ได้น�าเงนิฝากประจ�าจ�านวน 6.52 ล้านบาท ไปวางเป็นประกนั เพือ่ให้ธนาคารออกหนงัสอืค�า้ประกัน 
 สญัญาการเช่าพืน้ที ่สญัญาการให้บรกิารพืน้ทีเ่ช่าและสาธารณปูโภคชัน้ 4 และชัน้ 5 ในโครงการจตัรุสัจามจรุกีบัจฬุาลงกรณ์  
 มหาวทิยาลยั
10. อาคาร และอปุกรณ์ ประกอบด้วย
        30 ก.ย. 57      30 ก.ย. 56
รายการ อาคาร ชิน้งาน ค่าตกแต่ง อปุกรณ์ ยานพหนะ งานระหว่าง รวม รวม
  วทิยาศาสตร์ ภายใน   ก่อสร้าง
ราคาทนุ
ณ วันต้นงวด 718.06 1,264.24 164.94 93.60 10.68 46.48 2,298.00 2,185.14
เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด      
ซือ้ - 7.53 - 6.47 - 30.96 44.96 117.37
รบัโอน/บรจิาค - 31.99 3.00 - 9.61 5.71 50.31 100.89
โอนออก - - - (7.12) - (39.71) (46.83) (100.89)
จ�าหน่าย - - - - - (9.30) (9.30) (4.51)
ณ วนัปลายงวด 718.06 1,303.76 167.94 92.95 20.29 34.14 2,337.14 2,298.00
ค่าเสือ่มราคาสะสม
ณ วนัต้นงวด 268.49 964.98 121.77 45.15 9.55 - 1,409.94 1,340.74
เพืม่ขึน้ 18.16 41.57 6.83 8.88 2.00 -  77.44 73.71
รายการปรบัปรุง - 0.04 - (0.41) - - (0.01) (4.51)
ณ วนัปลายงวด 286.65 1,006.95 128.60 53.62 11.55 - 1,487.37 1,409.94
ราคาตามบญัชี 
ณ วนัที ่30 ก.ย. 57 431.41 296.81 39.34 39.33 8.74 34.14 849.77 -
ณ วันที ่30 ก.ย. 56 449.57 299.26 43.17 48.45 1.13 46.48 - 886.06

อพวช. ได้โอนงานระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 39.71 ล้านบาท และโอนอปุกรณ์ จ�านวน 7.12 ล้านบาท ขึน้เป็นชืน้งานวทิยาศาสตร์ ค่า
ตกแต่งภายใน และยานพาหนะ จ�านวนรวม 44.60 ล้านบาท และปรบัปรงุกบัค่าใช้จ่ายจ�านวน 2.23 ล้านบาท และตดัจ�าหน่ายค่าจ้าง



133ANNUAL REPORT 2014www.nsm.or.th

 NatioNal ScieNce MuSeuM

ส�ารวจออกแบบความเป็นไปได้และออกแบบพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ�านวน 9.30 ล้านบาท ออกจากงานระหว่าง
ท�าเน่ืองจากไม่ได้ด�าเนนิการก่อสร้างแล้ว
ค่าเสือ่มราคางวดปี 2557 จ�านวน 77.44 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาจากเงนิอดุหนนุจากรฐับาล จ�านวน 57.66 ล้านบาท
 - ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาจากเงนิรายได้ จ�านวน 6.56 ล้านบาท
 - ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีไ่ด้มาจากการรบับรจิาค จ�านวน 13.22 ล้านบาท

11. สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ประกอบด้วย
                         30 ก.ย. 57 30 ก.ย. 56
 โปรแกรม ค่าลขิสทิธิ ์ ภาพยนตร์ รวม รวม
 คอมพวิเตอร์  ภาพยนตร์    
ราคาทนุ
ณ วันต้นงวด 28.16 - 0.32 28.48 20.92 
เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด
ซือ้ 2.15 0.64 0.09 2.88 10.60  
จ�าหน่าย - - - - (3.04) 
ณ วนัปลายงวด 30.31 0.64 0.41 31.36 28.48 
ค่าตดัจ�าหน่ายสะสม 
ณ วนัต้นงวด 12.05 - 0.15 12.20 10.59 
เพืม่ขึน้ในงวด 4.62 0.64 0.12 5.38 4.65 
จ�าหน่าย - - - - (3.04) 
ณ วนัปลายงวด 16.67 0.64 0.27 17.58 12.20 
ราคาตามบญัชี
ณ วนัที ่30 ก.ย. 56 13.64 - 0.14 13.78 - 
ณ วนัที ่30 ก.ย. 55 16.11 - 0.17 - 16.28 
ค่าตดัจ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์งวดปี 2557  จ�านวน 4.62 บาท ประกอบด้วย
-  ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรพัย์ไม่มต้ีนทีไ่ด้มาจากเงนิอดุหนนุจากรฐับาล จ�านวน 4.29 ล้านบาท
-  ค่าตดัจ�าหน่ายของสินทรพัย์ ทีไ่ม่มต้ีนทีไ่ด้มากจาเงนิรายได้ จ�านวน 0.33 ล้านบาท

12. เจ้าหนี ้ประกอบด้วย
  2557 2556
    เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน 0.79 1.53
    เจ้าหนีเ้งนิประกนัซอง / สญัญา 5.06 5.24
    เจ้าหนีง้านก่อสร้าง 4.10 8.32
    เจ้าหนีค้รภุณัฑ์    2.10 2.09
    เจ้าหนีอ้ืน่ๆ 4.97 4.05
           รวม 17.02 21.23 
13. ค่าใ ช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย 
 2557 2556
 ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรมต่างๆ 54.29 9.41
 ค่าจ้างเหมาบรกิาร 6.47 5.01
 ค่าวสัด ุ 1.04 0.63
 ค่าตอบแทน 0.08 1.46
 ค่าสาธารณปูโภค 2.92 2.45
 ค่าสอบบญัชี 0.36 0.35
 ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนกรรมการ 0.11 0.14
 โบนสัพนักงานและกรรมการ 2.71 3.33
 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 10.76 2.43
          รวม 78.74 25.21
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16. หนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน
     ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม  2554  อพวช. ได้ค�านวณมลูค่าผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ตามมาตรฐานการบญัชี         
     ระหว่างประเทศ ฉบบัที ่19 มรีายละเอยีด ดงันี้
 2557 2556
     ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 20.27 18.99
     หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานทีเ่พิม่ขึน้ในระหว่างงวด 2.46 2.41
     ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจรงิในระหว่างงวด (1.14) (1.13)
     ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภยั (0.81) -
     ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน   20.78 20.27
     ค่าใช้จ่ายทีร่บัรูใ้นงบรายได้ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
 2557 2556
     ต้นทนุบริการปัจจบุนั 1.68 1.68
     ต้นทนุดอกเบ้ีย 0.78 0.73
     ผลก�าไรจากการประมาณการหลกัตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั (0.81) -
     ค่าใช้จ่ายทีร่บัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 1.64 2.41 
     ข้อสมมติุฐานหลกัทีใ่ช้ในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีใ่ช้ในการค�านวณประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนักงาน      
     ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 มดีงันี้
     

14. รายได้จาการรบับรจิาครอการรบัรู้
     การเคลือ่นไหวในรายได้จากการรบับรจิาครอการรบัรูม้ดีงัต่อไปนี้
                               2557   2556
รายการ อาคาร ชิน้งานแสดงถาวร อปุกรณ์ รวม รวม
ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 296.10 2.18 0.08 298.36 311.62
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด - - - - -
ลดลงระหว่างงวด (12.88) (0.32) (0.02) (13.22) (13.26)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 283.22 1.86 0.06 285.14 298.36

15. รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลรอการรบัรู้
     การเคลือ่นไหวในรายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาลรอการรบัรู ้มดีงัต่อไปนี้
  2557  2556
     รายการ อาคารและอปุกรณ์ สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน รวม รวม
     ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม 535.67 15.42 551.09 494.56
    เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 45.28 2.12 47.40 113.32
 580.95 17.54 598.49 607.24
     ลดลงระหว่างงวด (69.41) (4.29) (73.70) (56.79)
     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 511.54 13.25 524.79 551.09
 รายได้เงนิทุนจากรฐับาลรอการรบัรูเ้พิม่ขึน้ จ�านวน  47.40 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เงนิอดุหนนุ 
 จากรฐับาลท่ีได้รบัในงวด จ�านวน 43.91 ล้านบาทเหลอืทีจ่�านวน 3.49 ล้านบาท เป็นการปรบัปรงุรายได้เงนิอดุหนนุจากรัฐบาลทีไ่ด้รับ 
 ในงวดก่อนเพือ่จดัท�าชิน้นทิรรศการคูก่บัการบนัทกึสนิทรพัย์ประเภทชิน้งานวทิยาศาสตร์
 รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลรอการรบัรูล้ดลง จ�านวน 73.70 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - ค่าตดัจ�าหน่ายค่าจ้างส�ารวจออกแบบความเป็นไปได้และออกแบบพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  และสิง่แวดล้อม จ�านวน 9.30 ล้านบาท
 - รายได้เงนิอุดหนนุจากรฐับาลทีเ่กดิจากการตดับญัชรีายได้เงนิอดุหนนุจากรฐับาลรอการรบัรู้ 
  จ�านวน 64.40 ล้านบาท
  • รายได้ตามสดัส่วนค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ 57.66
  • รายได้ตามสดัส่วนค่าตัดจ�าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  (โปรแกรมคอมพวิเตอร์) 4.29
  • รายได้ตามสดัส่วนการปรับปรงุสถานที ่ 2.45
                  รวม 64.40
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สมมตฐิานด้านการเงนิ
 - อตัราคดิลดพืน้ฐาน 4.00 4.10
 -  อตัราการขึน้เงนิเดอืนพืน้ฐาน 7.00 7.00
สมมตฐิานด้านประชากรศาสตร์
 - สมมตฐิานอตัราการเข้า – ออกของพนกังาน
   อาย ุ29 ปี และน้อยกว่า 3.00 3.00
   อายตุัง้แต่ 30 ปี ถงึ 49 ปี 3.00 1.00
   อายตุัง้แต่ 50 ปี ขึน้ไป 0.00 0.00
 - สมมตฐิานอตัรามรณะ 
 ข้อสมมตทิีเ่กีย่วข้องกบัอตัรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอตัรามรณะไทย 2551 [Thailand MorTaliTy Ordinary 2008 (TMo  
 2008) โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั
 - สมมตฐิานอตัราทพุพลภาพ ร้อยละ10 ของตารางมรณะไทย 2551
  ผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้
  ค่าตอบแทนความชอบในการท�างาน 
                 อายงุาน          ผลประโยชน์
  ตัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 15 ปี   6 เดอืน ของเงนิเดอืน
  ตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป      10 เดอืน ของเงนิเดอืน

17. รายได้เงนิงบประมาณรบัจากรฐับาล
 อพวช. ได้รบัเงินงบประมาณจากรฐับาลประเภทเงนิอดุหนนุ ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2557 จ�านวนรวมท้ังสิน้ 556.69 ล้าน
 บาท ประกอบด้วย
  • เงนิอุดหนนุทัว่ไปทีร่บัในงวดปี  2557 478.69
  • เงนิอุดหนนุเพือ่การลงทนุ 64.40
  • เงนิงบประมาณเบิกแทน 13.60
   รวม 556.69
 เงนิอุดหนนุเพือ่การลงทนุ จ�านวน 64.40 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เงนิอดุหนนุทีเ่กีย่วข้องกบัสนิทรพัย์ ซึง่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ 
 ตามมาตราฐานการบญัชี ฉบบัที ่20 เรือ่ง การบญัชสี�าหรบัเงนิอดุหนนุจากรฐับาล และการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอืจาก  
 รฐับาล จ�านวน 61.95 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลอือกีจ�านวน 2.45 ล้านบาท คอื รายได้เงนิอดุหนนุทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัสนิทรพัย์ซ่ึงรับรู้ได้ทัง้  
 จ�านวนในงวดทีไ่ด้รบั

18. รายได้อืน่ ๆ  ประกอบด้วย
  2557 2556
 รายได้จากการรบับริจาค  13.22 13.35
 รายได้เนือ่งจากผดิสญัญา  - 0.96
 ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรพัย์สนิ  - 0.94
 ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  - 0.34
 รายได้สาธารณปูโภค  0.19 0.21
 รายได้ขายแบบก่อสร้าง  0.51 0.01
 รายได้ค่าปรบั  0.19 -
 รายได้เบด็เตล็ด  0.16 0.11
      รวม  14.27 15.92 

อตัราร้อยละต่อปี
2557 2556

19. ค่าใช้จ่ายบคุลากร  ประกอบด้วย
  2557 2556
 เงนิเดอืนและค่าล่วงเวลาพนกังาน  49.95 47.17
 เงนิเดอืนและค่าล่วงเวลาลกูจ้าง  20.37 19.47
 เงนิบ�าเหน็จและโบนสัพนกังาน  2.61 3.20
 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  2.46 2.41
 ก�าไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั  (0.81) -



136 ANNUAL REPORT 2014 www.nsm.or.th

 NatioNal ScieNce MuSeuM

21. ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย ประกอบด้วย
     ค่าเสือ่มราคา  2557 2556
          อาคาร  18.16 17.32
          ชิน้งานวทิยาศาสตร์  41.57 39.69
          ค่าตกแต่งภายใน  6.83 6.85
          อปุกรณ์และยานพาหนะ  10.88 9.85
          รวมค่าเสือ่มราคา  77.44 73.71
      ค่าตดัจ�าหน่าย
          ลิขสทิธิภ์าพยนตร์  0.64 0.03
          โปรแกรมคอมพวิเตอร์  4.62 4.52
          ภาพยนตร์  0.12 0.10
          รวมค่าตดัจ�าหน่าย  5.38 4.65
               รวมทัง้สิน้  82.82 78.36

22. สนิทรัพย์ทีอ่าจเกดิขึน้
 อพวช. ได้ยืน่ฟ้องกจิการร่วมค้าเอก็เซลเลนท์  โปรเฟสชัน่  ซสีเตม็ส์ และซติีน้อีอน  ดสิเพลส์แอนด์  คอนสตรัค๊ชัน่ (ประเทศไทย) และ  
 Architektur, Medien and Design ต่อศาลปกครองกลาง  คดหีมายเลขด�า ที ่1735/2551 ทนุทรพัย์ตามฟ้องจ�านวน 220.09 ล้านบาท
 ศาลปกครองกลางได้พพิากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดทีัง้สาม ร่วมกนัหรอืแทนกนัช�าระค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ส�าหรบัการจ้างผูอ้ืน่ท�างานตามสญัญา 
 พพิาทท่ีค้างอยูใ่ห้แล้วเสรจ็จ�านวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงนิจ�านวนดังกล่าวนับถดัจากวนัที ่
 ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ให้แก่ผูฟ้้องคด ีโดยให้ช�าระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ แต่บรษิทั ซิต้ีนีออน ดสิ 
 เพลส์ แอนด์ คอนสตัค๊ชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ได้อทุธรณ์ค�าพิพากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ ขณะนีส้�านกังาน  
 อยัการสงูสดุได้แจ้งก�าหนดวนัสิน้สดุแสวงหาข้อเทจ็จรงิในคดขีองศาลปกครองสงูสดุหมายเลขด�า ที ่อ.568/2553 ศาลปกครองสงูสดุได้ 
 มีหมายแจ้งก�าหนดวนันัง่พจิารณาคดคีรัง้แรกในวนัที ่16 ต.ค.57 ณ ศาลปกครองสงูสดุและรอวนันดัพจิารณาจากค�าพพิากษาศาลสงู

20. ค่าใช้จ่ายบรหิารทัว่ไปและอืน่ๆ ประกอบด้วย  
  2557 2556
 ค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม  228.54 231.41
 ค่าสาธารณปูโภค  43.31 41.48
 ค่าจ้างเหมาบรกิาร  31.92 30.52
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปปฏิบตังิาน  23.51 28.50
 ค่าวสัด ุ  11.02 11.24
 ค่าเช่า  17.06 9.22
 ค่าซ่อมแซม  9.77 9.91
 ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนกรรมการ  1.66 0.98
 โบนสักรรมการ  0.10 0.14
 ค่าตอบแทน  12.69 12.51
 ค่าอบรมสมัมนา  1.44 1.36
 ค่าเบีย้ประกนัภยั  3.20 1.69
 อืน่ๆ  12.46 12.96
          รวม  396.68 391.92

 เงนิสมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชพี  4.14 3.94
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  - 4.72
 ค่าสวสัดกิารพนกังานและลกูจ้าง  3.88 4.59
          รวม  82.60 85.50


