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คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
นิทรรศการถาวร
นิทรรศการเคลื่อนที่
นิทรรศการชั่วคราว
นิทรรศการเสมือน
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กิจกรรมสำคัญประจำปีของ อพวช.
ผลงานเด่นของ อพวช.
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สถานภาพด้านกําลังคน
ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์
โครงสร้างองค์กร
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สถิติจํานวนผู้เข้าชม
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ 2555
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
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ในปีงบประมาณ 2555 องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานหนึง่ ที่ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั มิ หาอุทกภัย
ในช่วงไตรมาสแรก ถึงแม้ตวั อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ซง่ึ ตัง้ อยูท่ ค่ี ลองห้า จังหวัดปทุมธานี จะไม่ได้รบั ความเสียหาย แต่ระดับน้ำล้อมพืน้ ทีโ่ ดย
รอบสูงเกือบ 2 เมตร ทำให้ระบบสื่อสารและคมนาคมถูกตัดขาด จนต้องประกาศปิดให้บริการ และย้ายทีท่ ำการไปทำการชัว่ คราวยังจัตรุ สั วิทยาศาสตร์
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ระยะหนึง่ และได้ออกมาตรการแผนเร่งด่วนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยน้ำท่วม เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานและ
ผูป้ ระสบภัยบริเวณพืน้ ทีข่ า้ งเคียง อาทิ จัดพืน้ ทีเ่ ป็นศูนย์พกั พิง ดูแล จัดหารถบริการรับ-ส่ง จัดหาอาหารและถุงยังชีพพร้อมเครื่องใช้จำเป็น
สำหรับแจกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานภายนอกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดข้างเคียง ตามนโยบาย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ จัดหาและแจกจ่ายถุงยังชีพ เรือยาง และจุลลินซีบอล (EM ball) บำบัดน้ำเสียจากการท่วมขัง
เป็นต้น รวมมูลค่ากว่า 3,500,000 ล้านบาท จนภายหลังน้ำลด อพวช. ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่อเชื่อมเข้าพื้นที่ที่ถูก
ตัดขาดทุกระบบ พร้อมกับปรับแผนการให้บริการนิทรรศการและกิจกรรมสัญจรในภูมิภาคต่างๆ ใหม่หมด เพื่อสามารถเปิดให้บริการได้ตาม
ปกติในไตรมาสที่ 2
ขณะเดียวกัน อพวช. พร้อมดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสนองนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ในภารกิจทีส่ ำคัญ ได้แก่ โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า โครงการจัดทำสถานีโทรทัศน์วทิ ยาศาสตร์ผา่ นระบบดาวเทียม และการจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 เป็นต้น นอกจากนี้ อพวช. ยังได้ให้บริการแหล่งเรียนรู้ใจกลางกรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง
ได้แก่ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ จามจุรีสแควร์ โดยมีการดำเนินงานคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงการประชุมหารือแลกความคิดเห็น
และความร่วมมือระหว่างพิพธิ ภัณฑ์กบั เครือข่ายทัง้ ภายในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์สมู่ าตรฐานสากล
และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 อีกด้วย
ทั้งนี้ อพวช. ขอยืนยันที่จะสร้างให้เยาวชนไทยเกิดความตระหนักและมีความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และจะเป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี พร้อมอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีเหตุมผ
ี ลและสุขสงบ ตามปณิธานของ อพวช. ทีจ่ ะ “ร่วมสร้าง
สังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ตลอดไป

นางสาวเสาวณี มุสิแดง
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการ
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประวัติการทำงาน :
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ		
ประสานมิตร
การศึกษา :



Ph.D. (Genetics) , Certificate in Population
Studies จาก U. Of Hawaii, Honolulu,
Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
M.S. (Genetics) จาก U. Of Wisconsin,
Madison, Wis, U.S.A.
B.A. (Zoology) จาก U. Of Wisconsin,
Madison, Wis, U.S.A.

นายพนา จันทรวิโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ตำแหน่งปัจจุบัน :
กรรมการอำนวยการ บริษัท เนชั่น
มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน :
กรรมการอำนวยการหนั ง สื อ พิ ม พ์
เดอะเนชั่นและเดลี่ เอ็กซ์เพรส 2008
การศึกษา:
ปริ ญ ญาโท ทางด้ า นเศรษฐศาสตร์
M.A. (Economics) จาก Tufts University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริ ญ ญาตรี จ าก Essex University,
ประเทศอังกฤษ
NATIONAL SCIENCE MUSEUM ANNUAL REPORT 2012

นางสาวเสาวณี มุสิแดง
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :

การศึกษา :

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ ำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผูต้ รวจ
ราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปริญญาโท Interdisciplinary Technology
Eastern Michigan University ประเทศสหรัฐ
อเมริกา
ั ฑิต มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ธรรมศาสตร์



นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :

การศึกษา :

ผู ้ ต รวจราชการกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
หั ว หน้ า สำนั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการ
ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสรเทศและการสื่อสาร
รั ฐ ศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :
การศึกษา :

นิติกร 9 ชช. กรมบัญชีกลาง
ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณและ
การคลังภาครัฐ
เนติบัณฑิตไทย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :



การศึกษา :

ผู ้ อ ำนวยการศู น ย์ ว ิ ท ยาศาสตร์ เ พื ่ อ
การศึกษา
อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปริ ญ ญาโท M.A. (TEACHING IN
COMMUNITY COLLEGES) WESTERN
MICHIGAN UNIVERSITY ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ปริ ญ ญาตรี ศ.ศบ.
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว
กรรมการ โดยตำแหน่งนายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :

การศึกษา :
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นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าหน่วยโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
(พสวท) อาจารย์ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
ุ าลงกรณ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์จฬ
มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก (เคมีคอมพิวเตอร์) Innbruck
University, Austria ปริ ญ ญาโท วทม.
(เคมีฟสิ กิ ลั ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี
วทบ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสันติ สาทิพย์พงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งปัจจุบัน :

ประวัติการทำงาน :

การศึกษา :

ที ่ ป รึ ก ษาสำนั ก กฎหมายสยามพรี เ มี ย ร์
จำกัด ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการ
มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
ที่ปรึกษาทั่วไป (พนักงานราชการพิเศษ)
สำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนกระทรวงอุตสาหกรรม
นิ ต ิ ศ าสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
ั ฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นิตศิ าสตร์บณ
มหาวิทยาลัย

นายจรัลธาดา กรรณสูต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :
การศึกษา :

ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ สำนัก
ราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง
ปริญญาเอก สัตว์วทิ ยา สาขาวิเคราะห์
พันธุ์ปลา มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า
ประเทศแคนาดา ปริญญาโท ประมง
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งปัจจุบัน :

ประวัติการทำงาน :
การศึกษา:

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย
ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 บมจ. ธนาคาร
กรุงไทย
ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้าแผนกสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
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นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :
การศึกษา :

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการ
ค้าต่างประเทศ
M.A. (Econs.) Western Michigan
University U.S.A. รั ฐ ศาสตร์ บ ั ณ ฑิ ต
(การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :



การศึกษา :

กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐ
สภา (ปคร.) หัวหน้าสำนักเลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎีกา อาจารย์พิเศษ
นิ ต ิ ศ าสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย D.E.A. Droit Public
(กฎหมายมหาชน) Universite’ de
Strasboarg, France

นายพิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ
ตำแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทำงาน :
การศึกษา :
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ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยา
ศาสตร์แห่งชาติ
ผูอ้ ำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ปริ ญ ญาโท วิ ท ยาศาสตร์
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สารจากผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โลกเราทุกวันนี้ เป็นโลกที่เรียกว่า “ไร้พรมแดน” ด้านความคิด ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารซึ่งมีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา แต่คำว่า “ไร้พรหมแดน” ไม่ ใช่จำกัดอยู่เฉพาะเรื่อง
ข่าวสารต่าง ๆ เท่านัน้ ยังรวมถึงเรื่องของความรูต้ า่ งๆ อีกด้วย ได้แก่ ความเข้าใจเรื่องของการเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ
ของโลก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้และรับทราบเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกใน
ภูมิภาคหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของโลกอย่างเป็นลูกโซ่ จึงต้องทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยน
แปลงเหล่านี้เพื่ออย่างน้อยจะสามารถปรับตัวเองให้รองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างมีสติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกว่ามีความสำคัญต่อคนไทย และต่อการพัฒนาของประเทศ จึงได้มุ่งมั่น
ในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้เผยแพร่ ไปสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ในรูปแบบนิทรรศการ การจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
มาทุกๆ ปี ดังจะได้เห็นจากภารกิจในวาระต่างๆ ของ อพวช. ที่จัดขึ้น
ในปี 2555 นับเป็นปีทพ
่ี เิ ศษยิง่ ขึน้ สำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อสร้างเสริมความตระหนักทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในเรื่องการสื่อสารและการเข้าใจสิง่ แวดล้อม อพวช. จึงได้เปิดให้บริการพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีก่ า้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเริม่ ต้นโครงการพิพธิ ภัณฑ์
พระรามเก้าขึน้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูท้ ส่ี ร้างความเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และการอนุรกั ษ์
น้ำ ดิน สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดด้วยความมุ่งมั่นของ อพวช. ที่จะสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ในปี 2555 เราจึงมิได้มีเพียงการริเริ่มดำเนินการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ
ระดับประเทศเฉพาะ 2 โครงการนี้เท่านั้น เรายังคงมุ่งเน้นให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์อย่างครบถ้วนได้แก่ การจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป

(นายพิชัย สนแจ้ง)
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร. พิชัย สนแจ้ง
ผู้อำนวยการ อพวช.

10

นายธนากร พละชัย

รองผู้อำนวยการ อพวช.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด

นายมานพ อิสสะรีย์
รองผู้อำนวยการ อพวช.

รักษาการผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ
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นายสาคร ชนะไพฑูรย์
รองผู้อำนวยการ อพวช.

รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

11

นางสาวรตดา พรหมแก้ว

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ				
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
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ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

นายสมชัย บุศราวิช

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
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นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

13

นางกรรณิการ์ เฉิน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสาตร์
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ข้อมูลเบื้องต้น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ดำเนินงานบริหารและพัฒนาโครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ซง่ึ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมจัดทำขึน้ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ มีภารกิจ คือเป็นองค์กรของ
ประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน
1. ดำเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงาน สิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรูแ้ ละความบันเทิงแก่ประชาชน
2. ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำ บันทึกหลักฐานและสงวนรักษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์ ในการศึกษา วิจัยความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ดำเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน
6. ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
7. ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนา การบริหาร
จัดการ การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้ และการสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์”

พันธกิจ (Mission)

“สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระ และ
พัฒนาการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์”

ค่านิยม (Value)

“ร่วมสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติ
อย่างยั่งยืน”
“Creating Scientific Society
for the Sustainable
Development
of the nation”

นิทรรศการถาวร
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
		 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์หรืออาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาตร์
มหาราชิ น ี เ ป็ น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง แรกขององค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์มีภารกิจหลัก คือ
1. พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื ่ อ ชั ก นำให้ ผ ู ้ ช มเกิ ด ความเข้ า ใจและรั ก ในวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
2. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้เข้าชม
เข้าใจถึงกระบวนการผลิตที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์แทรก
อยู่ในแต่ละขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
		 นอกจากผูช้ มจะได้สมั ผัสกับอาคารทรงลูกเต๋าทีม่ รี ปู ทรง
อันน่าทึ่งแล้วภายในยังจะได้สัมผัสกับการจัดแสดงนิทรรศการที่มี
รูปแบบการนำเสนอแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนา
ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
		 ภายในพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มกี ารจัดแสดงนิทรรศการ
บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เป็นนิทรรศการที่เน้นการสื่อ
ความหมายระหว่ า งผู ้ เ ข้ า ชมและนิ ท รรศการโดยให้ ผ ู ้ เ ข้ า ชมมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการในรูปแบบที่สามารถค้นพบ ทดลอง
และเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่มีความหลากหลายทั้งชิ้นงาน
วิ ท ยาศาสตร์ สื ่ อ ผสมแผ่ น ภาพประกอบคำอธิ บ าย และวั ต ถุ
ตัวอย่างรูปแบบต่าง ๆ นี้สามารถเข้าใจได้ง่าย เนื้อหา และเรื่องราว
ของนิทรรศการที่จัดแสดงในแต่ละชั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมกับ กลุ ่ม
เป้าหมายที่จะเข้าชมโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 6 ชั้น
ดังนี้
ชั้นที่ 1
  	ชั้นที่ 2
			
ชั้นที่ 3
   ชั้นที่ 4
   	ชั้นที่ 5
   	ชั้นที่ 6

ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชม นิทรรศการไฟฟ้า
ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดินแดนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
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		 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา หรือ “อาคารธรรมชาติวทิ ยา ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน คือ การ
บุญส่ง เลขะกุล” เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การพิพิธภัณฑ์ 			 กำเนิดโลก การกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่ง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและ 			 มีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ
ุ ส่ง เลขะกุล จัดแสดง
จัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวทิ ยาทีส่ มบูรณ์แบบทีส่ ดุ แห่งแรก ชั้นที่ 2 ห้องแสดงเขาสัตว์ นายแพทย์บญ
ของไทย บนเนื้อที่กว่า 1,100 ตารางเมตร โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้ 			 ตัวอย่างสัตว์ สตัฟฟ์สตั ว์ เขาสัตว์ ทีค่ น้ พบทัง้ ในประเทศ
			 ไทยและต่างประเทศ อย่างเนื้อสมัน ละมั่ง กว่างป่า
1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางด้านธรรมชาติวิทยาของ
			 วัวแดง กระทิง ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึ่งได้รับ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
			 การอุทศิ จากทายาทนายแพทย์บญ
ุ ส่งฯ เพื่อให้ใช้ในการ
2. เพื่อเป็นศูนย์แสดงนิทรรศการและเผยแพร่ความรู้ ทางด้านธรรม
			 จัดแสดงและเป็นสมบัติของชาติสืบไป
ชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจยั ธรรมชาติวทิ ยาของประเทศ
ไทยและประเทศใกล้เคียง
		 ซึ่งนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงภายในจะทำให้ผู้เข้าชมได้
ทราบถึงประวัตทิ างธรรมชาติวทิ ยา นับตัง้ แต่การกำเนิดโลกสิง่ มีชวี ติ
ทีต่ อ้ งอาศัยการวิวฒ
ั นาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการ
นำเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ดังนี้
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
		 เป็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ พัฒนาขึน้ เพื่อให้บริการความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์และความสำคัญ
ของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและสารสนเทศที่มีต่อการดำรงชีวิต
ประจำวันและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ ข้าชมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งเพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิ
ภาพและอาจนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีกว่าใน
อนาคต จะส่งผลในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและ
นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
		 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้ มีพื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการรวมทัง้ สิน้ 9,300 ตารางเมตร โดยนำเสนอเนือ้ หาสาระ
ในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยชิ้น
งานนิทรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส ทดลองด้วย
ตนเองกว่า 50 ชิ้น วัตถุตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครื่องมือที่
มนุษย์พฒ
ั นาขึน้ ใช้อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนการนำเสนอในรูปของภาพยนตร์
วีดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆ
ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุคใช้ในชีวิต
ประจำวันได้เป็นอย่างดี นิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบด้วยทัง้ หมด 5 โซนคือ เทคโนโลยีการสื่อสารยุค
ก่อนประวัตศิ าสตร์ เทคโนโลยีสอื่ สารยุคใหม่ เทคโนโลยีการคำนวณ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณ
ภาพชีวิต
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จัตรุ สั วิทยาศาสตร์
		 แหล่ ง เรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ั น ทั น สมั ย
ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพน้ื ทีก่ ว่า 3,000 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ ณ
บริเวณชัน้ 4 และชัน้ 5 ของอาคารจัตรุ สั จามจุรี บนถนนพระราม 4
บริเวณสามย่าน “จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ของ
แนวความคิดวิทยาศาสตร์ ในบรรยากาศอันทันสมัยตาม Life Style
ของคนเมือง ด้วยนิทรรศการ กิจกรรม และชิน้ งานวิทยาศาสตร์แบบ
Interactive ที่ผู้ชมสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทม่ี ที ง้ั ความสนุกสนาน และเป็นทางเลือก
สำหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพภายในจัตุรัสวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
ชัน้ A โถงนิทรรศการสำหรับจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์
			 ที่น่าสนใจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปี สวนสนุก
			 วิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของ
			 วัยเด็ก 3-8 ปี และมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ชั้น B พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่
			 สนุกสนาน ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแสดง
			 ทางวิทยาศาสตร์และนิทรรศการบทเรียนในความมืด
			 (Dialogue In The Dark)
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1. นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.1 นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
		 ภูมิพลอดุลยเดช” จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
		 และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
		 นอกจากนั ้ น ยั ง จั ด แสดงเกี ่ ย วกั บ พระราชประวั ต ิ และ
		 โครงการพระราชดำริทส่ี ำคัญอีกด้วย ในงาน “การนำเสนอ
		 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 7
		 (The 7th International Student Science Fair 2011
		 (ISSF 2011) จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
		 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
1.2 นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ : จากหลักคิดสูห่ ลักปฏิบตั ”ิ
		 โครงการโลกสีเงินครัง้ ที่ 4 นิทรรศการทีเ่ กิดจากความร่วม
		 มือระหว่าง อพวช. และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคาร
		 ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงเนือ้ หาเกีย่ วกับหลัก
		 การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเรื่องการ
		 นำวิทยาศาสตร์มาสอดแทรกในแนวคิดการดำเนินงานของ
		 พระองค์ท่าน นอกจากนั้นยังจัดแสดงเกี่ยวกับพระราช
		 ประวัติ และโครงการพระราชดำริทส่ี ำคัญอีกด้วย จัดแสดง
		 ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 7 มกราคม พ.ศ. 2555
		 ณ พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารไทย ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
		 สำนักงานใหญ่
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1.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
1.4
		
		
		
		
		

นิทรรศการ “ฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัย” นิทรรศการที่รวบ
รวมความรู้จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งประดิษฐ์
สร้างสรรค์ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม อาทิ ส้วมพกพา ซึง่ ทำจาก
วัสดุหลากหลายชนิด อย่างส้วมจากกระดาษ ส้วมจาก
พลาสติก เสื้อชูชีพที่ทำเองได้จากการนำขวดน้ำพลาสติก
มาตัดเย็บเป็นเสื้อกั๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ
“เอเลี ่ ย นสปี ช ี ส ์ ” สั ต ว์ ต ่ า งถิ ่ น ทั ้ ง ที ่ ส ร้ า งปั ญ หา
และเป็นประโยชน์ โดยเน้นสิ่งมีชีวิตที่ต่างถิ่นที่ถูกพัดพามา
พร้ อ มน้ ำ ท่ ว ม เช่ น ปลาช่ อ นอเมซอน ปลาซั ค เกอร์
หอยเชอรี่ เป็นต้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม
พ.ศ. 2555 กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ ณ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิทรรศการ “ภาพสะท้อน Reflection” ณ สถาบันวิจยั แสง
ซินโครตรอน สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน จับมือ อพวช.
ร่วมเปิดนิทรรศการภาพสะท้อน ณ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน หวังเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ประชาชนทั่วไป นิทรรศการที่น่าสนใจ
ออกเป็น 3 โซน คือ

โซนที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแสง ภายใต้คำถาม “แสงทำให้เรา
เห็นภาพสะท้อนได้อย่างไร ?” ซึ่งโซนนี้จะพาเราไปทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับแสง เราเห็นสิ่งต่างๆ เพราะแสงมาตกกระทบกับวัตถุโดย
ลักษณะการสะท้อนจะขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของตัวกลางที่
แสงตกกระทบ ในโซนนี้มีชิ้นงานที่อธิบายความรู้เกี่ยวกับแสงได้ คือ
กระจกนูน กระจกเว้า
โซนที่ 2. ปรากฏการณ์ภาพสะท้อนจากแสง “ภาพสะท้อนสร้าง
ความประทับใจให้กับเราเพียงใด” โซนนี้เราจะได้ทราบว่า เพราะอะไร
กระจกสามารถสะท้อนแสงและภาพได้ ชิ้นงานในโซนนี้สร้างสรรค์
จากสิ่งที่ ได้จากการสะท้อนของกระจก เช่น กระจกสร้างภาพ
ไม้กวาดเหินเวหา เขาวงกตมายา และแท่นกระจกไม่รู้จบ เป็นต้น
โซนที่ 3. เลื่อมพรายรุ้ง “กระจกที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิต” สิ่งมีชีวิต
หลายชนิดปรากฏสิ่งที่คล้ายกระจก ในตัวของมัน ด้วยความสวย
งามจากสีสันของกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เราเรียกกระจก
ในสิง่ มีชวี ติ ว่า เลื่อมพรายรุง้ (Iridescent Wilderness) เลื่อมพราย
รุ้งในสิ่งมีชีวิต เช่น ปีกผีเสื้อ แมลงทับ หอยมุก ผิวหนังของงู
หรือแม้กระทั่งเส้นผมของเรา ชิ้นงานเด่นในโซนนี้ ได้แก่ ภาพ 3 มิติ
กระจกส่องผูต้ อ้ งหา และเลื่อมพรายรุง้ เป็นต้น จัดแสดงตัง้ แต่วนั ที่
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ณ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน
ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา
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1.5
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นิทรรศการ “เรียนรูเ้ รื่องน้ำ (H2O Exhibition)” เรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องหลักการพื้นฐานด้านคุณสมบัติ
ของน้ำ ได้แก่ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการใช้
ประโยชน์ รวมถึงการอนุรกั ษ์ และประหยัดการใช้ทรัพยากร
น้ำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมถึงการประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ
ไบเทค บางนา

2. นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
2.1 นิทรรศการเคลื่อนที่ มาตามน้ำ Alien species เมื่อปลายปี
		 2554 เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมมีสัตว์หลากหลายสปีชีส์ถูก
		 พัดพามาพร้อมกับสายน้ำในจำนวนนั้นมี “ปลาเอเลี่ยน”
		 หรือปลาสายพันธุต์ า่ งถิน่ ที่ไหลมาพร้อมกระแสน้ำ จึงได้จดั
		 นิทรรศการเพื่อให้เราได้รู้จักมาเป็นบทเรียนให้เราได้รู้จัก
		 เอเลีย่ นสปีชสี ์ (Alien Species) หรือสัตว์สายพันธุต์ า่ งถิน่ ที่
		 ไม่เคยปรากฏในเขตที่พบมาก่อน แต่เมื่อนำมาปล่อยแล้ว
		 สามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ ในพื้นที่นั้นได้ ซึ่งในกรณีที่
		 บางสายพันธุ์มีความแข็งแรงจนสามารถยึดครองพื้นที่
		 กลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเด่น และทำให้สัตว์สายพันธุ์เดิม
		 สูญพันธุห์ รืออาจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ
		 และสุขอนามัยของประชาชน สิง่ มีชวี ติ ชนิดนัน้ จัดเป็นเอเลีย่ น
		 สปีชีส์รุกราน (Invasive species) และได้นำไปจัดแสดง
		 ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
		 • งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็ก ประจำปี 2555 ณ
			 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 12-14
			 มกราคม 2555
		 • งานประชุมวิชาการเนื่องในวันความหลากหลายทาง
			 ชีวภาพสากล ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น วันที่ 23
			 พฤษภาคม 2555
		 • งานรำลึกเหตุการณ์ รศ.112 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
			 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วันที่ 13-14
			 กรกฎาคม 2555
		 • งานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ณ สถาบัน
			 เทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 11-12 สิงหาคม
			 2555
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2.2 นิทรรศการ The NSM’s Hornbill Collection เป็น
		 นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างนกเงือกใน
		 ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ ไป
		 ได้รบั ทราบถึงภาระงานของ อพวช. ด้านการเก็บตัวอย่าง
		 อ้างอิง และเป็นคลังการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและความ
		 หลากหลายทางชีวภาพ
		 • จัดแสดงในงาน “วันรักนกเงือก” ณ คณะวิทยาศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
2.3 นิทรรศการเรื่องลึกลับกับสัตว์เมืองไทย เป็นเรื่องราว
		 เกี่ยวกับความรู้ตามหลักวิชาการ ความเชื่อ หรือข่าวลือ
		 ต่าง ๆ ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด กลายเป็น“สิ่งมีชีวิต
		 ที่ลึกลับ” ทั้งลึกลับจากตัวของมันเอง เพราะเป็นสัตว์หา
		 ยากหรือไม่คอ่ ยได้พบเห็น ไปจนถึงความลึกลับจากการเข้า
		 ใจผิด เพราะเรื่องราวเล่าต่อกันมา
		 • จัดแสดงในงานเกษตรแฟร์ ร่วมกับคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์
			 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 29 พฤษภาคม – 7
			 มิถุนายน 2555
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2.4 นิทรรศการ Taxidermy….คืนชีวิตให้ซากสัตว์ นำไป
		 จัดแสดงณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
		 • งาน “Dinosaur Museum Festival” ณ ห้างสรรพสินค้า
			 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต วันที่ 30 กันยายน – 16 ตุลาคม
			 2554
		 • งานประชุมวิชาการโลกด้านบรรพชีวินและลำดับชั้นหิน
			 ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา
			 วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2554
		 • นำนิทรรศการ Texidermy…คืนชีวติ ให้ซากสัตว์ ไปร่วม
			 จัดแสดงในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
			 ขอนแก่น วันที่ 17 สิงหาคม – 17 กันยายน 2555
		 • งานรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร “ตามรอยเสือตาม
			 รอยสื บ ” ณ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า แฟรี ่ แ ลนด์ จ ั ง หวั ด
			 นครสวรรค์ วันที่ 22 สิงหาคม – 12 กันยายน 2555
2.5 นิทรรศการน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ
		 • นำไปจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 แห่งชาติ 2555 ที่ Bitec บางนา วันที่ 17-31 สิงหาคม
			 2555
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ในปีงบประมาณ 2555 มีนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ ดังนี้
1. นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
		1.1 นิทรรศการ “เส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์”
				 จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและผลงานของผู้ที่ ได้รับ
			 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2553 รางวัลนักวิทยา
			 ศาสตร์รุ่นใหม่และการประสบความสำเร็จของการแข่งขัน
			 โอลิมปิกวิชาการ ปี 2554
		1.2 นิทรรศการ “ภาพสะท้อน Reflection”
				 เป็นนิทรรศการที่นำเสนอกระบวนการเกิดการสะท้อน
			 ของแสง จนเกิ ด ภาพในมุ ม มองต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย
			 นิทรรศการ 3 ส่วน คือ ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแสงปรากฏ
			 การณ์จากแสงสะท้อน และการใช้ประโยชน์จากแสงสะท้อน
		1.3 นิทรรศการ “จากหลักคิดสู่หลักปฏิบัติ”
				 จัดแสดงเกีย่ วกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
			 พระเจ้าอยู่หัวฯ ที่สร้างคุณประโยชน์นานับประการให้แก่
			 ปวงชนชาวไทย ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำผ่านชิ้น
			 งาน Kinetic ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวที่มาการใช้ประโยชน์
			 และการจัดเก็บ และรักษาทรัพยากร
		1.4 นิทรรศการ “ฝ่าวิกฤตน้ำท่วม 2554”
				 จัดแสดงนิทรรศการเกีย่ วกับสาเหตุท่ที ำให้เกิดน้ำท่วม
			 บริเวณพื้นที่น้ำท่วม แนวทางการป้องกันน้ำท่วมของไทย
			 และต่างประเทศนี้ รวมถึงการนำไปสูน่ วัตกรรมของการอยู่
			 ร่วมกันกับน้ำ บทสรุป น้ำจะท่วมในปี 2555 นี้ หรือไม่ ?
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1.5 นิทรรศการ “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
			 ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษา
			 ครบ 80 พรรษา”
		 จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
			 ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
			 มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การฟืน้ คืนความหลากหลาย
			 ทางชีวภาพ ด้วยป่าไม้ของประเทศให้กลับมีความอุดม
			 สมบูรณ์ ซึ่งใช้เป็นฐานทรัพยากรให้แก่ประเทศรวมถึง
			 โครงการพระราชดำริ การพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพต่าง ๆ
			 ซึ่งยังมีประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยและเป็นการ
			 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนม
			 พรรษาครบ 80 พรรษา
		1.6 นิทรรศการ “การบิน Flight”
				 นำเสนอเรื่องราวเกีย่ วกับพัฒนาการด้านการบิน ตัง้ แต่
			 อดีตจนถึงปัจจุบนั และการสร้างจินตนาการหากมนุษย์บนิ
			 ได้ พร้อมหาคำตอบว่าเครื่องบินบินได้อย่างไรด้วยการลง
			 มือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้เพลิดเพลินกับบทเพลงแห่ง
			 การบิน และการทดสอบว่าคุณเป็นนักบินได้หรือไม่ ด้วยการ
			 วัดประสิทธิภาพของดวงตา
		1.7 นิทรรศการ “2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น”
				 นิทรรศการชุดนีป้ ระกอบด้วยสื่อผสมต่าง ๆ ทีพ่ ร้อมจะ
			 พิสูจน์ว่าในปี 2012 จะเป็นปีที่โลกจะสูญสิ้นจริงหรือไม่ ?
			 โดยการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสิ้นสุดของปฏิทิน
			 มายา ดาวเคราะห์ชนโลก สนามแม่เหล็กโลกกลับขั้ว และ
			 พายุสุริยะขนาดใหญ่ถล่มโลก

		1.8 นิทรรศการ “โลก และดาราศาสตร์”
				 เป็นนิทรรศการที่ ให้ความรู้เรื่องโลกและดาวเคราะห์
			 ต่างๆ ผ่านโมเดลขนาดยักษ์ จำลองระบบสุริยะจักรวาลที่
			 สวยงาม และสามารถเคลื่อนที่ได้รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ ทีน่ า่
			 สนใจ ได้แก่ตามรอยยานคิวริออสซิตี้ ของนาซ่า เรียนรู้
			 เกีย่ วกับดาวอังคาร การทดสอบแรงโน้มถ่วงทีแ่ ตกต่างกัน
			 ระหว่างโลกดวงจันทร์และดาวเคราะห์ดวงต่างๆ กับเครื่อง
			 ชั่งน้ำหนักแรงโน้มถ่วงต่างๆ เป็นต้น
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2. นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา
		2.1 นิทรรศการ Prehistoric park
				 เป็นนิทรรศการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
			 ตระหนักในเรื่องธรรมชาติของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากโลก
			 นี้แล้วและมีหลักฐานว่าเคยอาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศ
			 ไทยในปัจจุบนั ด้วยการนำเสนอข้อมูลผสมผสาน ทัง้ ทีเ่ ป็น
			 โมเดลตัวอย่าง หิน แร่ ในยุคต่างๆ พืชพรรณโบราณ
			 แผ่นป้ายข้อมูลที่ทำด้วยวัสดุคงทนถาวร เช่น หินทราย
			 โดยตั้งแสดงภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
			 นพ.บุญส่ง เลขะกุล
		2.2 นิทรรศการชั่วคราวชุด The Wonder Treasures
				 เป็นนิทรรศการจากการนำตัวอย่างที่ ได้รับมอบตัว
			 อย่างจาก วว.พร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร
			 วิ ช าการทางธรรมชาติ ว ิ ท ยา และวั ต ถุ จ ดหมายเหตุ )
			 ให้กบั อพวช.เพื่อดูแลรักษาเป็นสมบัตขิ องชาติและอำนวย
			 ประโยชน์ดา้ นองค์ความรู้ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
			 อย่างยั่งยืน
2.3 นิทรรศการชั่วคราวชุด แอนตาร์กติกโลกเก่าสู่การค้น
			 พบใหม่
				 เป็ น นิ ท รรศการที ่ ไ ด้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันวิจยั ขัว้ โลก (National
			 Institute of Polar Research= NIPR) ประเทศญี่ปุ่น
			 นำสิง่ ทีแ่ สดงทีเ่ กีย่ วข้องกับขัว้ โลกจาก NIPR มาจัดแสดง
			 เป็นนิทรรศการ ได้แก่ ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต อุปกรณ์การ
			 สำรวจเพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา
			 อดีตของนักวิจัยจากทวีปแอนตาร์กติก ดินแดนที่ถูก
			 ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง จึงสามารถคงความบริสุทธิ์ของ
			 ธรรมชาติไว้ได้กว่าล้านปี ทำให้เราได้รู้ถึงความเป็นไปของ
			 โลกในยุค ต่างๆ จนนำไปสู่การคาดการณ์อนาคตที่จะเกิด
			 ขึ้นกับโลกของเราได้
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3. นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
		3.1 ชิ้นงาน “ภาพในโทรทัศน์เกิดขึ้นได้อย่างไร”
				 การนำภาพเล็กๆ มาฉายเรียงต่อๆ กัน หรือที่เรา
			 เรียกกันว่า Frame rate นัน้ สามารถทำให้เกิดภาพในโทรทัศน์
			 ได้
		3.2 ชิ้นงาน “Binary Code”
				 ตัวเลขฐานสองซึ่งประกอบด้วย 0 และ 1 ที่เรียงต่อ
			 กันเพื่อแทนค่ารหัสความหมายต่างๆ จึงเป็นพื้นฐานที่
			 สำคัญของระบบดิจิตอลในปัจจุบันนั่นเอง
		3.3 ชิ้นงาน “โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader)”
				 เทคโนโลยีที่เรียกว่า Screen reader และSpeech
			 synthesizer จะเป็นตัวช่วยเพื่อให้ผู้พิการทางสายตา
			 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ก็ไม่
			 ถูกจำกัดด้วยความพิการอีกต่อไป
		3.4 ชิ้นงาน “ผีเสื้อดิจิตอล”
				 ใช้เทคโนโลยี Image processing หรือทีเ่ รียกว่าเทคโนโลยี
			 การประมวลผลภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ ใช้กับ
			 งานที่หลากหลาย เช่น กล้องดิจิตอลที่ตรวจจับใบหน้า
			 คนในรูปการตรวจระบุตัวตนด้วยรายนิ้วมือระบบจดจำ
			 ป้ายทะเบียนรถ เป็นต้น
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		3.5 ชิ้นงาน “Blue Screen”
				 เป็นเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการ
			 โดยนำภาพเคลื่อนไหวมาซ้อนเป็นฉากหลัง จำลองว่า
			 ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ ได้เหมือนจริง
		3.6 ชิ้นงาน “กลองดิจิตอล”
				 กลองดิจิตอลนี้ ใช้เทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหว
			 ของวั ต ถุ แล้ ว นำเข้ า ข้ อ มู ล จากกล้ อ งไปประมวลผล
			 เพื่อจำลองการตีกลอง โดยใช้มือเปล่าตีไปบนอากาศ
		3.7 ชิ้นงาน “Computer Vision”
				 เทคโนโลยี Computer Vision สามารถตรวจจับใบหน้าใน
			 ภาพจากกล้อง Webcam ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับ
			 รู้ตำแหน่งต่างๆ ของใบหน้าได้ เช่น ตำแหน่งของหว่างคิ้ว
			 ตา จมูก เป็นต้น
		3.8 ชิ้นงาน “Game Wii”
				 เป็นเกมส์คอมพิวเตอร์ทน่ี ำเอาเทคโนโลยีทล่ี ำ้ หน้ามาใช้
			 เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลินกับผู้เล่น
			 โดยใช้ ระบบเซ็ น เซอร์ ต่ า งๆ เช่ น การตรวจจั บ
			 การเคลื่อนไหวผสานกับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบไร้
			 สาย เพื่อให้การเล่นเกมส์สมจริงยิ่งขึ้น
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		3.9 ชิ้นงาน “Mind Flex Game”
				 เป็นชิ้นงานที่นำเสนอการใช้คลื่นสมองของมนุษย์ ใน
			 การสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานตามความต้องการได้
		3.10 ชิ้นงาน “โทรทัศน์ 3D”
				 ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้หลักการทำงานของโทรทัศน์ 3D
			 องค์ประกอบ รวมถึงได้ทดลองชมโทรทัศน์ 3D ด้วย
		3.11 ชิ้นงาน “iPad”
				 iPad แท็บเล็ตพีซี ที่ได้รบั ความนิยมอย่างสูงในปัจจุบนั
			 โดยผสมผสานเทคโนโลยีเด่นๆ ในปัจจุบันไว้หลายอย่าง
			 เช่น Multi Touch screen, Digital magnetic compass,
			 Accelerometer เป็นต้น ชิน้ งานนีจ้ ดั แสดงเพื่อให้ผเู้ ข้าชม
			 ได้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
			 สามารถนำความรูท้ ่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้ดว้ ย
		3.12 ชิ้นงาน “Mind Storms”
				 Mind Storms เป็นชุดประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ถูก
			 พัฒนาขึน้ มาโดย LEGO ตัวหุน่ ยนต์ตวั นีจ้ ะมีสว่ นประกอบ
			 มากมายหลายแบบ เพื่อให้ผเู้ ล่นสามารถประกอบหุน่ ยนต์
			 เป็นรูปแบบต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ จุดเด่นของ Mind
			 Storms อีกประการคือ การที่เราสามารถเขียนโปรแกรม
			 ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ผู้เล่นได้
			 ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมอีกด้วย
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4. นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในจัตุรัสจามจุรี
		4.1 นิทรรศการ “บันทึกธรรมชาติ วาดวิทย์สานศิลป์”
		 อพวช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
			 สำนัก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
			 (สวทช.) และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ นำผลงานของ
			 Ms.Gretchen Halpert ศิ ล ปิ น นั ก พฤกษศาสตร์
			 อดีตนายกสมาคม Guild of Natural Scientific Illustrators
			 ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับผลงานของนักศึกษาวิชา
			 นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
			 มหิดลและสมาชิกเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ มาจัดแสดง
			 ซึง่ ล้วนแต่เป็นภาพวาดทางธรรมชาติ ทีผ่ ชู้ มสามารถศึกษา
			 รายละเอียดทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกับความงด
			 งามในคราวเดียวกัน อาทิ ภาพปาล์มหมาก ภาพวงจรชีวติ
			 ของผีเสื้อ ภาพปูราชินี ปูน้ำจืดที่สวยที่สุดในโลก
		4.2 นิทรรศการ “เต่า”
				 อพวช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			 จัดแสดงนิทรรศการ “เต่า” (Turtles) เพื่อสร้างความ
			 ตระหนักให้กับสังคมในการอนุรักษ์เต่า อันจะเป็นประโยชน์
			 ในเชิงนิเวศวิทยาของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการ
			 ร่วมเฉลิมฉลองปีเต่าสากล 2554 ที่ผ่านมา ซึ่ ง ถู ก
			 กำหนดโดยองค์กรนานาชาติในการอนุรักษ์สัตว์เลื้อย
			 คลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Partners in Amphibian
			 and Reptile Conservation (PARC)
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นิทรรศการเสมือน (E-exhibition)
นิทรรศการเสมือน หรือนิทรรศการในรูปแบบดิจิตอล เป็น
การเสนอนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) www.nsm.or.th ที่เปิด
โอกาสให้ผู้ชมได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการชมนิทรรศการ
ภายใต้หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยสามารถเข้า
ชมได้สะดวกรวดเร็วและสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ตาม
ต้องการ ทั้งนี้รูปแบบในการทำนิทรรศการในรูปแบบดิจิตอลนี้
ได้มกี ารเรียบเรียงจะจัดทำเนือ้ หาให้เข้าใจง่าย มีรปู แบบการนำเสนอที่
น่าสนใจและสนุกสนาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผา่ นระบบสารสนเทศ กระตุน้ ให้เกิดความ
สนใจและทัศนคติที่ดีในการเข้าชมเว็บไซด์ของ อพวช. ในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล
ในปี 2555 จัดทำนิทรรศการเสมือนทั้งหมด 29 เรื่อง
ได้ แ ก่ รู ้ จ ั ก ฮอร์ โ มนหญิ ง และชาย, เกมแบบทดสอบความรั ก ,
เกมถุงยางอนามัย, วงจรชีวติ กบ, Padina เห็ดหูหนูทะเล, พารามีเซียม,
ราขนมปั ง , รู ้ จ ั ก แบคที เ รี ย พวกสร้ า งมี เ ทน, ตั ว อะไรกั น แน่ ,
นักสำรวจกบ, นักสืบมด, ความลับของเคส, ตำนานแห่งคอมพิวเตอร์,
การผจญภัยในโลกไอที, ผจญภัยข้ามมิติคอมพิวเตอร์, ตามล่า
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หาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์, ไอทีง่ายนิดเดียว, โลกแห่งไซเบอร์,
จดหมายแห่งเวทมนต์, เกมเด็กเนิร์ด, การผจญภัยของนักเวทย์
น้อย, ปริศนาหาคำตอบ, Picross Game ปริศนาภาพ, Music เสียง
สั บ เปลี ่ ย นตั ว โน้ ต ดนตรี , Mayan Game แก้ ป ริ ศ นามายั น ,
บ้านฉันอยู่ลุ่มน้ำไหน,รู้ทันภัยพิบัติ, อุบัติเหตุอุบัติภัยและมารู้จัก
ข้างขึ้นข้างแรม เป็นต้น

ชิ้นงานที่พัฒนา
ขึ้นมาใหม่
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ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
1. ชิน้ งานทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ ในปี 2555
1.1 ชิ้นงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ “เรียนรู้เรื่องน้ำ (H2O
		 Exhibition)”
		 • ชิ้นงาน Bermuda Bubbles
				 จั ด แสดง ในนิ ท รรศการน้ ำ ในงานมหกรรม
			 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 เนื้อหา
			 แสดงถึงความหนาแน่นของน้ำ
		 • ชิ้นงาน Catesian Diver
				 นักดำน้ำจัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
			 ปี 2555 เนื้อหาแสดงถึงความหนาแน่นของอากาศ
			 กับน้ำ
		 • ชิ้นงาน Viscosity ความหนืด
				 จัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2555
			 เนื้อหา ความหนืดเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของของ
			 เหลว ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของเหลว
			 ที่มีแรงดูดระหว่างโมเลกุลมากกับโมเลกุลน้อย
		 • ชิ้นงาน Water-scal ระดับน้ำในร่างกาย
				 จัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2555
			 เนือ้ หา น้ำคือส่วนประกอบทีส่ ำคัญในร่างกายมนุษย์ตาม
			 ปกติในร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบ 70%
		 • ชิ้นงาน Siphon กาลักน้ำ
				 จัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2555
			 เนือ้ หาเป็นกระบวนการถ่ายเทของเหลวจากทีส่ งู ไปยังที่
			 ต่ำด้วยการอาศัยแรงดันอากาศ
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2. ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นมาใหม่
ในปี 2555
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดหาและพัฒนา ชิ้นงาน
นิทรรศการใหม่มาจัดแสดงเพิ่มเติมดังนี้
2.1
		
		
		
		
2.2
		
		
2.3
		
		
		
		

จัดทำตูจ้ ดั แสดงวัตถุตวั อย่างด้านการสื่อสารและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ประกอบด้วยตู้แสดง
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการคำนวณ, ตูจ้ ดั แสดงเครื่อง
มือสื่อสารและโทรคมนาคม, ตู้จัดแสดงคอมพิวเตอร์ และ
ตู้จัดแสดงการบันทึกข้อมูล
คอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส รวบรวมฐานข้อมูลของ
ตัวอย่างวัสดุอุเทศ สามารถค้นหาข้อมูลทางด้านวิชาการ
ของอุปกรณ์ทุกชิ้น ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นี้ ได้
ชิ้นงานเกมส์ Wii Sports แสดงถึงการพัฒนารูปแบบของ
ระบบควบคุมที่ใช้ร่างกายคนให้สั่งการได้ โดยผู้เล่นจะได้รับ
ประสบการณ์เสมือนจริง เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอดใน
การเอาหลั ก การของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
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2.4
		
		
		
		
2.5
		
		
		
2.6
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ชิ้นงาน RFID พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้การนำเอา
หลักการการทำงานของระบบ RFID มาใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยจำลองระบบการคิดเงินโดยใช้ RFID Tag มาใช้งาน ให้ผู้
เข้าชมเรียนรู้ถึงหลักการทำงาน และสามารถนำแนวคิดไป
ต่อยอดได้
ชิน้ งานรับภาพจากดาวเทียม เป็นชิน้ งานทีป่ รับปรุงเพิม่ เติม
เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้การทำงานและลักษณะของการส่ง
สัญญาณของระบบดาวเทียม และทราบถึงข้อจำกัดการใช้
งานของระบบดาวเทียม
ชุดนิทรรศการ Math Amaze เป็นนิทรรศการเพื่อการ
เรี ย นรู ้ เ รื ่ อ ง คณิ ต ศาสตร์ พ ื ้ น ฐาน ตั ้ ง แต่ จ ำนวนนั บ
เรขาคณิต ความน่าจะเป็น ตลอดจน พีชคณิต โดยรูป
แบบให้เข้าใจหลักการของคณิตศาสตร์ ในแบบของการ
เล่ น ชิ ้ น งานในรู ป แบบที ่ แ ตกต่ า งจากการเรี ย นรู ้ ใ นหลั ก
สูตรที่โรงเรียน

กิจกรรมสำคัญ
ประจำปีของ
อพวช.
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กิจกรรมสำคัญประจำปีของ อพวช.

ในปีงบประมาณ 2555 อพวช. จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งนับเป็น
ผลงานสำคัญ
1. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2555
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อพวช.
เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศ และบริษทั เอกชนทัง้ ภายใน
และต่างประเทศ ภายใต้ชื่อว่า “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจำปี 2555” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม
2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จเป็นประธานเปิดงาน
ภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย การจัดแสดงนวัตกรรมทางวิทยา
ศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ยังมีนทิ รรศการ
จากต่างประเทศมาให้คนไทยได้เรียนรู้มากมาย นอกจากนี้ยังมี
การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ได้แก่ การแสดง
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน เช่น ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาของการจัดงานมีผู้เดินทาง
มาเข้าชมจากทั่วประเทศกว่า 1,243,067 คน
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2. ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์รับ
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2555” เพื่อกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทย
หันมาให้ความสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เป็นวาระสำคัญในการจัดงาน
ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด Science
Carnival โดยเนรมิตทัง้ ถนนโยธีและข้ามฝัง่ ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ ก ลายเป็ น สวนสนุ ก วิ ท ยาศาสตร์ ระดมกิ จ กรรมฝึ ก สมอง
พร้อมต่อยอดความคิด จินตนาการ ผ่านเกมส์ทางวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีกว่า 100 กิจกรรม จาก 48
สถานีการเรียนรู้ ซึ่งพร้อมให้ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในตำรา
เรียนทัง้ นี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม
2555 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธีและถนน
พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า
25,765 คน

กระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประดิษฐ์ การทดลอง การแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการผ่านทางประดิษฐ์กรรมที่นำเสนอ
การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวด
ขวดน้ำ” จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้หลัก
การออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ การนำกิจกรรมจรวดขวดน้ำ
ไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษา การเรียนการสอนโดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนา ทั้งสิ้น จำนวน 1,475 คน และส่วนที่ 2 การแข่งขันจรวด
ขวดน้ำระดับประเทศ กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกในภูมภิ าคต่าง ๆ
ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
และ ภาคกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 5,585 คน จาก
1,131 ทีม

3. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ปี 2555
(Thailand Water Rocket Championship # 10)
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศครัง้ ที่ 10 (Thailand
Water Rocket Championship # 10) เป็นกิจกรรมที่ อพวช.
ดำเนินงานติดต่อกันมาเป็นปีท่ี 10 และได้รบั ความนิยมจากผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น เสริมสร้าง
พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์อย่าง
เป็นระบบให้กับเยาวชน ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจ
กรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย และตื่นเต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึก
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4. คาราวานวิทยาศาสตร์
คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่
ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
เสริมศึกษามากมาย ซึ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
ในปีงบประมาณ 2555 อพวช. ได้นำกิจกรรมคาราวาน
วิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยัง 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
สกลนคร ร้อยเอ็ด นครปฐม เชียงใหม่ (2 ครั้ง) พิษณุโลก แพร่
สุราษฎร์ธานี สงขลา สตูล สระแก้ว ตราด อุตรดิตถ์ พะเยา
ลำพูน ยโสธร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ลพบุรี สมุทรปราการ
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง ทั้งนี้ มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 214,872 คน
5. ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 4
อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศกึ ษาใน พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการกิจกรรมค่าย “Thai Science
Camp” ระดับมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รว่ ม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดเวทีพบปะและแลกเปลี่ยน
ความคิด ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์ชน้ั นำทัง้ ไทยและต่างชาติ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้เยาวชนไทย
ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science
Camp ซึ่งเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ ในระดับนานาชาติต่อไป
ทัง้ นี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1
เมษายน 2555 ณ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 126 คน
6. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สำหรับศูนย์ภาคกลาง
ปี 2555
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดงาน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับ
เยาวชนศูนย์ภาคกลางปี 2555” ขึ้นในส่วนของพื้นที่ภาคกลาง
18 จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2555
ณ อพวช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตภายในงาน
ประกอบด้วยการประกวด การแข่งขัน และการแสดงความสามารถทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนภาคกลาง อาทิ การประกวดสิง่ ประดิษฐ์
และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การแข่งขันวาดการ์ตูนและ
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยา
ศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานถึง
158,035 คน
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7. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ปญ
ั หา
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทรู
วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้”
รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ มูลนิธริ กั เมืองไทย และมูลนิธพิ ทิ กั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา และสตูล ได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมค่าย “เปิดโลกการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์กับ ทรู วิชั่นส์ – อพวช.” หนึ่งในกิจกรรมของ
โครงการฯ ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชน
ที ่ จ ำเป็ น อย่ า งยิ ่ ง ในการพั ฒ นาให้ เ กิ ด การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
อันจะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจทำให้
เกิดความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้
อย่างยั่งยืน ตลอดจนนำไปสู่ความสมานฉันท์ ในสังคมต่อไป
โดยกิจกรรมค่ายฯ รุ่นที่ 16 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4
พฤศจิกายน 2554 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 238 คน และรุน่ ที่ 17 จัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 23 – 26 เมษายน 2555 ณ อพวช. คลองห้าปทุมธานีโดย
มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 239 คน
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8. โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ไทยประจำปี 2555 (Young
Thai Science Ambassador Award 2012)
อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัททรู วิชั่นส์ จำกัด
(มหาชน) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
จัดค่าย “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2555 (Young Thai Science
Ambassador Award 2012)” เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม รวมทั้งคัดเลือกผู้แทน
ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี
ทัง้ นีก้ จิ กรรมฯ ดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างเดือนสิงหาคม–ตุลาคม
2555 โดยมีเยาวชนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 35 คน
9 . โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมของ อพวช. (CSR)
อพวช. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคมนอกเหนือจากภารกิจหลัก จึงได้ร่วมกับจังหวัด
เชี ย งราย ดำเนิ น โครงการ “พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ อ ารยธรรม
ท้องถิน่ จังหวัดเชียงราย” สนับสนุนชุมชนบ้านเวียงเดิม ในการจัดตัง้
พิพธิ ภัณฑ์วดั โบราณเวียงเดิมขึน้ มา เพื่อจัดเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า
และเรียนรู้อารยธรรมที่สั่งสมและถ่ายทอดสืบเนื่องต่อกันมาของ
ชุมชนในท้องถิ่น ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับความร่วมมือทั้ง
จากวัด กรมศิลปากร องค์กรส่วนท้องถิน่ และชาวบ้าน ในการรวบ
รวมวัตถุโบราณที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ที่ขุดค้นพบมาจัดแสดง
โดยโครงการฯ นี้ ได้เริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2554
และสิ ้ น สุ ด ลงในเดื อ นกั น ยายน 2555 ทั ้ ง นี ้ ได้ จ ั ด ให้ ม ี พ ิ ธ ี เ ปิ ด
“พิพิธภัณฑ์วัดโบราณเวียงเดิม” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15
กันยายน 2555 โดยมีผบู้ ริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อพวช. และองค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคนในชุมชนมาร่วมงาน
อย่างคับคั่ง
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อพวช.
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ผลงานเด่นของ อพวช.

1. นิทรรศการ “นอร์เวย์ ดินแดนขั้วโลก”
อพวช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เ วย์ ป ระจำ
ประเทศไทย จั ด แสดงนิ ท รรศการ “นอร์ เ วย์ ด ิ น แดนขั ้ ว โลก
(Polar Norway)” เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และสภาพแวดล้อมของขั้วโลก ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในทุกวันนี้ และนำไปสูก่ ารตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยให้มนุษย์
เผชิญหน้าและรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นได้จัดแสดง
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 31 มีนาคม 2555
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2. มารี คูรี และเคมี ชีวิตของเรา อนาคตของเรา
อพวช. ร่ ว มกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต โปแลนด์ ป ระจำ
ประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการ “มารี คูรี และ เคมีชีวิตของเรา
อนาคตของเรา” ( Marie Curie and Chemistry : Our Life Our
Future ) ซึง่ พัฒนาขึน้ โดย พิพธิ ภัณฑ์มาเรีย สโคลดอฟสก้า – คูรี
ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายการเฉลิมฉลอง
ปีเคมีสากล (International Year of Chemistry) และร่วมรำลึก
100 ปีมาดาม มารี คูรี สตรีคนแรกซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี
โดยนิทรรศการชุดนี้จะเล่าเรื่องราวของ มารี คูรี ตั้งแต่ช่วงที่เธอ
กำลังศึกษา ชีวิตครอบครัว การค้นคว้า ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และรางวัลต่าง ๆ ที่เธอได้รับ ทำให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความพยายาม
ของผูห้ ญิงคนหนึง่ ที่ไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรค จนทำให้คน้ พบและแยก
ธาตุกมั มันตรังสีเรเดียมบริสทุ ธิก์ บั สารประกอบธาตุเรเดียมได้สำเร็จ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 2 เมษายน 2555

NATIONAL SCIENCE MUSEUM ANNUAL REPORT 2012

3. นิทรรศการ “แอนตาร์กติก...โลกเก่าสู่การค้นพบใหม่”
อพวช. ร่วมกับ สถาบันวิจยั ขัว้ โลกแห่งชาติ ประเทศญีป่ นุ่
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการ “แอนตาร์กติก...
โลกเก่าสู่การค้นพบใหม่” เพื่อแสดงถึงความสำคัญของการศึกษา
อดีตจากดินแดนแอนตาร์กติก ดินแดนขั้วโลกใต้ที่ถูกปกคลุมไปด้วย
น้ำแข็ง ซึ่งสามารถคงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้มากกว่า
ล้านปี จนทำให้เราได้เรียนรูถ้ งึ ความเป็นไปของโลกในยุคต่าง ๆ นำไป
สู่การคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเราได้ นิทรรศการฯ
ชุดนี้ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
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4. นิทรรศการ “วิทยาการในโลกมุสลิม (Sultans of Science)”
อพวช. นำนิทรรศการ “วิทยาการในโลกมุสลิม (Sultans
of Science)” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเอ็มทีอีสตูดิโอ (MTE Studio)
ประเทศดูไบ มาจัดแสดง เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับรู้ข้อมูลของ
โลกวิทยาศาสตร์ในแง่มมุ ใหม่ ว่าความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเคยถูกค้นพบและสร้างขึ้นโดย
นักปราชญ์ชาวมุสลิมเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน
นิ ท รรศการฯ ชุ ด นี ้ บ างส่ ว นถู ก นำไปจั ด แสดงในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2555 ระหว่างวันที่
16 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา จากนั้นได้เปิดแสดงอย่างเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ 11
กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2555 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี
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กิจกรรมเสริม
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อพวช.
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1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงที่ให้ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ โดยนำหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐาน แม้กระทัง้ วิทยาศาสตร์ทอ่ี ยูร่ อบๆ ตัวเรา มาผสมผสานกับ
การแสดงทีส่ นุกสนาน โดยใช้สอื่ เป็นอุปกรณ์ตา่ งๆ ประกอบการแสดง
ผูเ้ ข้าชมจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินจากการถ่ายทอดของ
ผู้แสดงที่มีความรู้และความชำนาญของพิพิธภัณฑ์
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ปัจจุบัน อพวช. มีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้า
ชมได้เลือกเรียนรู้ถึง 7 เรื่อง คือ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์,
ไข่มหัศจรรย์, บั๊มโชว์, สนุกกับเสียงและดนตรี, โลกมหัศจรรย์แห่ง
ความเย็น, ฟองสบูม่ หัศจรรย์และธรรมชาติมหัศจรรย์ ทัง้ นีม้ ผี สู้ นใจ
เข้าชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์คลอดทั้งปี รวมทั้งสิ้น 1,094
รอบ และมีผู้เข้าชมจำนวน 235,195 คน

2. กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนากระบวน
การเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต
มีการคิด ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล นอกจากนัน้ ยังเป็นกิจกรรมทีส่ ร้าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าชมทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป และเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
ในเดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 อพวช.
จั ด กิ จ กรรมท่ อ งโลกพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ (Science
Walk Rally) สำหรับกลุ่มผู้เข้าชมทั่วไป ทุกวันอาทิตย์หรือใน
ช่วงวันหยุดและเทศกาล และจัดกิจกรรมตามความต้องการของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 239 รอบ และมีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 31,079 คน
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3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการถ่ายทอดความรูท้ างวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ปลูกฝังเยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป ให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในรูปแบบของการทดลอง ให้เห็นผลด้วยตนเอง โดยผูร้ ว่ มกิจกรรม
จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกล้าแสดงออก
และได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้
เข้าใจในสิง่ ต่างๆ ทีท่ ดลอง และสามารถอธิบายผลการทดลองไว้ดว้ ย
หลักทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่สังคมการเรียนรู้และสังคม
วิทยาศาสตร์ต่อไป
ในปีงบประมาณ 2555 อพวช. ได้ จัดกิจกรรมการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ทง้ั ภายในและภายนอก ทัง้ หมด 8 เรื่อง ประกอบด้วย
เรื่อง ช็อกโกแลตฮาเฮ, ดีเอ็นเอ กล้วยๆ, เคมีหรรษา, โลกใบจิ๋ว,
ความเร็วแสง, พลังแม่เหล็ก, สนุกกับมวล, ไอศกรีมแสนอร่อย
ซึง่ ในรอบปีทผ่ี า่ นมา ได้จดั กิจกรรมการทดลองทัง้ หมด 2,210 รอบ
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทั้งสิ้น 68,863 คน
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4. ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
อพวช. จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดำเนินงานค่ายวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ ในปี 2555 ได้แบ่งประเภทของการจัดค่ายฯ ดังนี้
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4.1 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็นโครงการเพื่อสังคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ได้แก่
		 • ค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน
			 อพวช. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมค่ายในหัวข้อ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน” ครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกจัดในวันที่
1 - 5 มิถนุ ายน 2555 เพื่อเป็นเวทีให้ครูได้เรียนรูเ้ ทคนิคและกระบวน
การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 20 คนและจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน และครั้งที่ 2 จัดในวันที่ 27 -39
มิถุนายน 2555 ให้กับเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ความบก
พร่องทางการได้ยนิ ได้เรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ที่ตอบสนองกับศักยภาพในการเรียนรู้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน
70 คน
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• ค่ายเยาชนทรู “คิดดี ทำดีรว่ มกันสร้างสรรค์ชมุ ชน”
อพวช. ร่วมกับ True Corporation และ True Visions
จัดกิจกรรมค่ายในโครงการค่ายเยาวชนทรู “คิดดี ทำดีร่วมกัน
สร้างสรรค์ชมุ ชน” ในวันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อส่งเสริมความ
เป็นผู้นำให้กับเยาวชน และกระตุ้นในเกิดจิตสำนึก ตระหนักถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม และสามารถหาแนวทางการแก้ไขต่อไปในรูปแบบของ
การนำเสนอโครงงานที่นำไปประยุกต์ ใช้ได้จริงภายในโรงเรียนหรือ
ท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
• ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางการ
มองเห็น
• ค่าย Day Camp กับ IBM และมูลนิธิศุภนิมิต
4.2 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและระดับ
ชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 498 คน ได้แก่
• ค่าย Thai Science Camp
				 อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดกิจกรรม ค่าย Thai Science Camp เป็นปีที่ 4 ในวันที่
29 มี.ค.- 1 เม.ย. 2555 เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบเวทีนานาชาติ รับฟังประสบการณ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 211 คน
• ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
				 อพวช. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 – 4 เมษายน,
วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2555 และ วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม
2555 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ ได้รับการสรรหาจากนักเรียนที่มี
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางคณิตศาสตร์
ให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 180 คน
• ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
				 อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์,
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ณ หว้ากอ ครัง้ ที่ 29 ในหัวข้อ “ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ ไทย” ในวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2555 เพื่อร่วมรำลึก
ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่
4 และ 5 เข้าร่วมโครงการจำนวน 107 คน
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4.3 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปสำหรับโรงเรียน/
หน่ ว ยงาน ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจำนวน 455 คน
ได้แก่
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. หาดใหญ่วิทยาลัย
				 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. 55 จำนวน 70 คน
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. อนุบาลกำแพงเพชร
				 ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 55 จำนวน 62 คน
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. สระบุรีวิทยาคม
				 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 55 จำนวน 60 คน
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. ปทุมคงคา ระหว่าง
				 วันที่ 18-19 ก.พ. 55 จำนวน 54 คน
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. เทศบาล 1 วัดเทียนดัด
				 ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 55 จำนวน 72 คน
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. อนุบาลสงขลา
				 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ก.ค. 55 จำนวน 85 คน
			 • ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ รร. อนุบาลลพบุรี
				 ระหว่างวันที่ 1 – 2 ส.ค. 55 จำนวน 52 คน
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5. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5.1 กิจกรรม Science For Kids เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้
			 • “ตุ๊กตาล้มลุก” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการ
				 ทางความคิด ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจุด
				 ศูนย์ถ่วงของวัตถุ และฝึกทักษะกระบวนการทาง
				 วิทยาศาสตร์
			 • “Buddy Finger” เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและ
				 ทักษะการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายรวมทั้ง
				 การใช้สมาธิในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรูก้ ระบวน
				 การคิดอย่างมีระบบ เพื่อช่วยกระตุน้ แนวคิดสร้างสรรค์
				 และจินตนาการและเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
		 • “Magic Balloon” เป็นกิจกรรมพัฒนาความแข็งแรง
				 และฝึกความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ้ มือ และนิว้ ฝึกการ
				 ประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและประสาท (กล้าม
				 เนื้อมือ-ประสาทตา) และฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์
				 และเสริมสร้างจินตนาการ
		 • “ละครหุน่ ” เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและทักษะ
				 การใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งการใช้
				 สมาธิในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรูก้ ระบวนการคิด
				 อย่างมีระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นแนวคิดสร้างสรรค์และ
				 จินตนาการ
		 • “กังหันท้าลม” เป็นกิจกรรมฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กใน
				 การวัด-ตัดกระดาษ เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
				 ของการเกิดพลังงานลมจากกังหันลม		
			 • “ตุก๊ ตาตีลงั กา” เป็นกิจกรรมเรียนรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับ
				 หลักของแรงเสียดทานและจุดศูนย์ถว่ ง เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
				 หลักการพื้นฐานของการเกิดพลังงานลมจากกังหัน
				 ลม ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการวัด – ตัดกระดาษการ
				 แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า หากตุ๊กตาไม่ยอมตีลังกา
				 เกิดความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
			 • “ตุ๊กตาดุ๊กดิ๊ก” เป็นกิจกรรมส่งเสริมจินตนาการและ
				 ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มือ
				 เข้าใจและสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความสมดุล
				 ของวัตถุ
			 • “กงล้อภาพยนตร์/ลูกข่างลวงตา” เป็นกิจกรรมที่
				 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้หลักการของการเกิด
				 ภาพลวงตา ภาพติดตา เรียนรู้ในเรื่องของแสง สี
				 ทีท่ ำให้เกิดภาพลวงตาและเรียนรูห้ ลักการพืน้ ฐานของ
				 การสร้างภาพยนตร์ ทีเ่ รียกว่าภาพติดตาและได้ทดลอง
				 ประดิษฐ์วงล้อภาพยนตร์อย่างง่าย
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5.2 กิจกรรม ภูมิปัญญาไทย
• “แกะหนั ง แต้ ม สี สื บ สานงานตะลุ ง ” เป็ น กิ จ กรรม
		 เรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการแกะหนังตะลุง ที่เป็นภูมิปัญญา
		 ไทยอันชาญฉลาดสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้ง
		 ได้เรียนรูห้ ลักการวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของแสงและเงาจาก
		 การแสดงของหนังตะลุง
• “การ์ดกระดาษสา” เป็นกิจกรรมเรียนรู้การทำการ์ดจาก
		 กระดาษสา ฝึกทักษะความคิด การออกแบบประดิษฐ์การ์ด
		 จากกระดาษสา ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
• “กำหมุนลูกยาง” เป็นกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรูเ้ กีย่ ว
		 กับวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง พลังงาน จากวัสดุที่เหลือใช้จาก
		 ธรรมชาตินำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น
• “ของเล่นภูมิปัญญาไทย” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยว
		 กับการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์หนอนดิน และยังได้
		 เรียนรูห้ ลักการทางวิทยาศาสตร์ ทีท่ ำให้หนอนดินวิง่ ได้ โดย
		 ใช้หลักการของการเกิดพลังงาน โดยการเปลี่ยนพลังงาน
		 ศักย์ ให้เป็นพลังงานจลน์
• “ที่รองแก้วกระจูด” เป็นกิจกรรมเรียนรู้และสืบสานภูมิ
		 ปัญญาไทย ในเรื่องของการจักสานเข้าใจถึงกระบวน
		 การทำตอกกระจูด พร้อมกับการจักสานรองแก้วกระจูด
ั ญา
• “งูกนิ นิว้ ” เป็นกิจกรรมศึกษาเรื่องราวของเล่นภูมปิ ญ
		 ไทย เรียนรู้ประโยชน์การเล่นงูกินนิ้ว
• “ถักทอผ้าไทย” เป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
		 ไทยถึงกรรมวิธกี ารทอผ้า โดยใช้หลักการอย่างง่ายในการ
		 ทอผ้า คือการขัดกันของเส้นใย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้
		 ทดลองทอผ้า จากกี่อย่างง่ายที่จัดทำขึ้น
• “กังหันใบลาน” เป็นกิจกรรมเรียนรู้วิธีการนำเอาใบลาน
		 มาสานเป็นกังหัน และยังได้เรียนรูห้ ลักการทางวิทยาศาสตร์
		 ที่ทำให้กังหันใบลานหมุน โดยอาศัยแรงลมในการหมุน
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5.3 กิจกรรม ในวันสำคัญ
• “กล่องกระดาษสาวันวาเลนไทน์” เป็นกิจกรรมต้อนรับวัน
		 แห่งความรักกับการทำกล่อง กระดาษสา ได้เรียนรูข้ น้ั ตอน
		 การทำกระดาษสา พร้อมทัง้ ขัน้ ตอนการทำกล่องกระดาษสา
• “สืบสานงานสงกรานต์ดว้ ยของเล่นพืน้ บ้าน” เป็นกิจกรรม
		 ประเพณีวนั ขึน้ ปีใหม่ของไทย ซึง่ ได้ยดึ ถือปฏิบตั มิ าเนิน่ นาน
		 บรรพบุรุษของเราได้กำหนด ธรรมเนียมปฏิบัติมาอย่าง
		 ชัดเจนสืบทอดต่อกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ
		 เป็นความงดงาม ซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความ
		 เป็นไทยอย่างแท้จริง วันสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13 – 15
		 เมษายน ของทุกปี จึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อสืบทอดและ
		 อนุรกั ษ์ประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ การประดิษฐ์ของเล่น
		 ไทยแบบไทย อาทิเช่น หนอนดิน กังหันใบลาน นกบิน และ
		 กำหมุนลูกยาง
• วันวิทยาศาสตร์ “ไอศกรีมสื่อรัก” เป็นกิจกรรมที่เสริม
		 สร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว สร้างจินตนาการให้กับ
		 เด็กๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมและสอนให้เด็กนำของเหลือใช้มาทำ
		 ให้เกิดประโยชน์
• วันวิทยาศาสตร์ “ยาดมสมุนไพร” เป็นกิจกรรมเรียนรูส้ ว่ น
		 ผสมต่างๆ และวิธกี ารทำยาดมสมุนไพร ตลอดจนสรรพคุณ
		 ของสมุนไพร และสารหอมระเหยชนิดต่างๆ และยังได้เรียนรู้
		 การเปลี่ยนสถานะของสสาร
• “การ์ดวันพ่อ” เป็นกิจกรรมฝึกทักษะในการใช้มอื ให้สมั พันธ์
		 กับการสั่งงานของระบบประสาท ฝึกการพัฒนาทางด้าน
		 ความคิด และสติปญ
ั ญา และได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับหลักการเกิด
		 ภาพจากกระจกเงา
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5.4 กิจกรรม Science Demonstration
• “เขาวงกตพิศวง” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
		 การเกิดภาพจากกระจกเงา ฝึกทักษะ ในการใช้มอื ให้สมั พันธ์
		 กับการสั่งงานของระบบประสาท ฝึกการพัฒนาทางด้าน
		 ความคิด และสติปัญญา
• “การ์ดสองมิต”ิ เป็นกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
		 และเสริมสร้างจินตนาการ ปลูกฝังให้มใี จรักด้านคณิตศาสตร์
		 และสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างรูปสอง
		 มิติกับรูปสามมิติได้
• “แบบจำลอง DNA” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดย
		 ผ่านการสร้างเป็นโมเดลกระดาษดีเอ็นเอ ซึง่ เป็นแบบจำลอง
		 เพื่อดูโครงสร้างที่เป็นเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ อย่างง่ายๆ
		 สร้างความเข้าใจและทำความรู้จักกับดีเอ็นเอ ว่าดีเอ็นเอ
		 คืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีความสำคัญกับตัวเราและ
		 สิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างไร
• “เพ้นท์ถงุ ผ้าลดโลกร้อน” เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเห็น
		 คุณค่าของการใช้ทรัพยากรและช่วย รักษาสิ่งแวดล้อม
			 เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
• “เครื่องร่อนพลังลม” เป็นกิจกรรมเพื่อศึกษาหลักการ
		 และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการลอยและการบินของเครื่องร่อน
• “สนุกกับ Illusion” เป็นกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประสาท
		 สัมผัสด้านการมองเห็น และการเกิดภาพลวงตาต่าง ๆ
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6. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
6.1 กิจกรรมซากดึกดำบรรพ์ ใต้ท้องทะเล
			 นำเสนอความหลากหลายและตัวอย่างของซากดึกดำ
บรรพ์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate fossil) ที่พบใน
ประเทศไทย โดยข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
สำรวจความหลากหลายของซากบรรพชีวินและแหล่งธรณีวิทยา
ในอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู และอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ปี 2554
ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ หว้า ร่วมกับสถาบันวิจยั
ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิม
พระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ธรรม
ชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
6.2 กิจกรรมแม่เหล็กหยดน้ำ
			 ถ้าหยดน้ำลงบนผิวเรียบมัน เช่น พลาสติกหรือวัตถุที่
เคลือบเงาบางชนิด หยดน้ำจะมีลกั ษณะเป็นรูปทรงกลมเกาะทีผ่ วิ วัสดุ
นั้นเพราะว่าแรงยึดเหยี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำกับวัสดุ การมอง
ผ่านหยดน้ำเปรียบเสมือนการมองผ่านแว่นขยาย ถ้าให้หยดน้ำเป็น 61
แทนแว่นขยายส่องดูวตั ถุตา่ ง ๆ โดยเฉพาะตัวหนังสือ โดยส่องดูทร่ี ะยะ
ต่าง ๆ จะเห็นว่าตัวหนังสือขยายแตกต่างกันไป ถ้านำวัตถุโปร่งใส
ทรงโค้งนูนมาส่องดูวัตถุต่าง ๆ ก็จะเห็นภาพวัตถุขยายขึ้นเช่นกัน		
6.3 กิจกรรมประดิษฐ์ Bat Bookmark
			 เป็นการส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมเนื่องในโอกาสปี
สากลของค้างคาว เพื่อให้ผู้เข้าชมทราบถึงบทบาทของค้างคาวใน
แง่การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
6.4 กิจกรรมคว่ำไม่หก
			 หลายๆ คนคงสงสัยว่าทำไมกระดาษแผ่นเล็กๆ แผ่นเดียวจึง
สามารถรับน้ำหนักของน้ำได้ ความจริงไม่ใช่แผ่นกระดาษทีร่ บั น้ำหนัก
ของน้ำได้ แต่เป็นเพราะอากาศภายนอก เนื่องจากอากาศมีแรงดัน
ทุกทิศทาง อากาศจะดันรอบ ๆ แก้ว รวมถึงดันด้านใต้แผ่นกระดาษด้วย
แรงดั น ของอากาศที ่ ม ี ต ่ อ กระดาษแข็ ง มี ม ากกว่ า แรงดั น ที ่ เ กิ ด
จากน้ำหนักของน้ำในขวดแก้ว กระดาษแข็งจึงปิดปากขวดแก้วอยู่
ได้ โดยไม่หล่น แต่เมื่อดึงกระดาษออกแล้ว น้ำไม่ไหลออกมาเป็น
เพราะว่ามีแรงดันที่ยึดกันระหว่างโมเลกุลน้ำเรียกว่า “แรงตึงผิว”
แต่เมื่อเอียงขวดแก้วไปด้านใดด้านหนึ่งทำให้อากาศเข้าไปภายในขวด
น้ำในขวดจะไหลออกมา

NATIONAL SCIENCE MUSEUM ANNUAL REPORT 2012

6.5 กิจกรรมดินวิทยาศาสตร์ หรือ  Magic crystal soil
			 เจลสีสวยหลากสีเหล่านี้ จริงๆ แล้วเราเรียกว่า ไฮโดรเจล
เป็นสารสังเคราะห์พอลิเมอร์ ซึ่งเมื่อดูดซับน้ำเข้าไปก็จะพองตัวถึง
600 เท่า ของน้ำหนักตัวทีเดียว ด้วยเหตุนจ้ี งึ มีคนนิยมใช้ปลูกพืชแทน
ดิน โดยเฉพาะพลูดา่ งและไม้กระถางต่างๆ เพราะไฮโดรเจลสามารถดูด
ซับน้ำได้ดี ทำให้พชื อยูร่ อดได้ แม้จะไม่ได้รบั น้ำเป็นเวลานาน ๆ ก็ตาม
และเมื่อเราเติมไฮโดรเจลลงไปในดิน ไฮโดรเจลช่วยอุ้มน้ำในดินให้มี
ความชุ่มชื้นสูง แถมยังดูดซับแร่ธาตุต่างๆ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มที่ จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนเ่ี อง ทำให้มี
เจลมหัศจรรย์เหล่านีม้ าใช้ในการปลูกต้านไม้ได้ โดยไม่ตอ้ งใช้ดนิ และไม่
ต้องกังวลว่า ต้นไม้ของเราจะเหี่ยวแห้งขาดน้ำตาย เวลาเราไม่อยู่
6.6 กิจกรรมเทียนน้ำแข็ง
			 ทำไมน้ำแข็งถึงยังคงลวดลายในเนื้อเทียนได้ เพราะว่า
พาราฟินที่เรานำมาหลอมเพื่อทำเทียนนั้น มีคุณสมบัติคล้ายน้ำมัน
เมื่อนำมาเทบนน้ำแข็ง จะทำให้เกิดการแยกชั้นเคลือบรอบนอกของ
ก้อนน้ำแข็ง ขณะเดียวกันพาราฟิน จะมีจดุ หลอมเหลวต่ำ อยูท่ ร่ี ะหว่าง
48-68 องศาเซลเซียส จึงทำให้นำ้ แข็งละลายไปพร้อมกับเทียนทีแ่ ข็ง
ตัวทำให้เราได้เทียนที่มีลวดลายน้ำแข็ง
6.7 กิจกรรม ORIGAMI 3D ชุด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
			 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เดิมรู้จักในชื่อของสัตว์ครึ่งบก
ครึง่ น้ำ เป็นสัตว์มกี ระดูกสันหลัง 4 ตีน ผิวหนังบางและเปียกชืน้ อยู่
เสมอ พวกมันมีชีวิตอยู่ 2 ภาค คือช่วงชีวิตที่เป็นลูกอ๊อด หรือตัว
อ่อน เป็นช่วงฟักตัวจากไข่มรี ปู ร่างคล้ายกับปลาดำรงชีวติ อยู่ในน้ำ
อีกช่วงคือตัวเต็มวัย มีลกั ษณะรูปร่างเหมือนพ่อแม่และเมื่อตัวเต็มวัย
เข้าสูว่ ยั เจริญพันธุจ์ งึ กลับลงสูแ่ หล่งน้ำ เพื่อผสมพันธุแ์ ละวางไข่ใน
น้ำแหล่งน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตของสัตว์
กลุ่มนี้
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7. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 กิจกรรมเสริมชิ้นงานนิทรรศการ
			 • กิจกรรมจับคูส่ ายส่งสัญญาณ เป็นกิจกรรมที่ให้ความ
				 รูเ้ กีย่ วกับคุณสมบัตแิ ละลักษณะของสายส่งสัญญาณ
				 ประเภทต่างๆ
			 • กิจกรรมจับคูด่ าวเทียม เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูเ้ กีย่ ว
				 กับประเภทและวงโคจรของดาวเทียม
			 • กิจกรรมถอดรหัสลับ (ชุดเล็ก) เป็นกิจกรรมที่ให้ความ
				 รูเ้ กีย่ วกับหลักการเข้าและถอดรหัส เพื่อใช้ในการสื่อสาร
				 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
			 • กิจกรรม Numbering Plan เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้
				 เกี่ยวกับหลักการกำหนดและสืบค้นระบบหมายเลข
				 โทรศัพท์ของไทยและทั่วโลก
			 • กิจกรรมสนุกกับคณิตศาสตร์ (Math is Fun) ตอน
				 บ้านไทยสูภ้ ยั น้ำท่วม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
				 เกีย่ วกับโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิตในชีวติ ประจำวัน
				 สำหรับงานค่าย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
				 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. ประจำปี
				 2555
			 • กิจกรรมสนุกกับเรขาคณิต สำหรับจัดกิจกรรมให้กบั
				 เจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท IBM
			 • กิจกรรมลายพิมพ์ซลิ สกรีน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้
				 เกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ลายซิลสกรีน
			 • กิจกรรมเข็มกลัดทีร่ ะลึก เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูเ้ กีย่ ว
				 กับการพิมพ์อีกรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน
			 • กิจกรรมรหัสสัญญาณเพื่อการสื่อสาร ตอนรหัส
				 มอร์ส เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเข้า
				 และถอดรหัสมอร์สเพื่อใช้ในการสื่อสาร

			 •
				
				
			 •
				
				
				
			 •
				
				
			 •
				
				
			 •
				

กิจกรรมลูกคิดจิ๋ว เป็นกิจกรรมที่ ให้รู้จักกับองค์
ประกอบของลูกคิดจีน ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วาม
เป็นมาและหลักการคคำนวณของลูกคิดจีน
กิจกรรมวิทยุสื่อสารสากล เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบวิทยุสื่อสารสากล
และความหมายของรหัสที่ใช้ตดิ ต่อสื่อสารในงานวิทยุ
สมัครเล่น
กิจกรรมเฮฮาภาษาถิน่ เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับประวัตคิ วามเป็นมา ความแตกต่างระหว่างสำเนียง
และความหมายของภาษาถิน่ ในแต่ละภาคของประเทศไทย
กิจกรรมตัวเขียนของฉัน เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับวิวัฒนาการของตัวเขียนแบบต่างๆ รวมทั้งใช้
จินตนาการในการออกแบบตัวเขียนของตนเอง
กิจกรรมลอกลาย พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเสริม
ชิ้นงานนิทรรศการถาวร
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7.2 กิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 • กิจกรรมคณิตลูกคิดแสนสนุก เป็นกิจกรรมส่งเสริม
				 การเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
				 สารสนเทศ
			 • กิจกรรมพวงมโหตร เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
				 เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
			 • กิจกรรมยึกยือไต่ราว เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
				 รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (การสมดุล)
			 • กิ จ กรรมออกแบบลวดลาย by Design Ruler
				 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับคณิตศาสตร์
				 กับการออกแบบลวดลายต่างๆ
			 • กิจกรรมหุ่นยนต์ครึ่งซีก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
				 เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องการสมมาตร
			 • กิจกรรมถอดรหัสลับสุดหรรษา เป็นกิจกรรมส่งเสริม
				 การเรียนรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์ และการเข้าและถอด
				 รหัสในรูปแบบต่างๆ
			 • กิจกรรมบิงโกนักวิทยาศาสตร์ของโลก เป็นกิจกรรม
				 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เ กี ่ ย วกั บ บุ ค คลสำคั ญ ทาง
				 วิทยาศาสตร์
			 • กิจกรรมตอบคำถาม IT Genius เป็นกิจกรรมส่งเสริม
				 การเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 • กิจกรรม Hitori เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ ว
				 กับหลักการคิดอย่างมีเหตุผล ในรูปแบบของตรรก
				 ศาสตร์
			 • กิจกรรม Calcudoku เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
ั หาโจทย์
				 รูเ้ กีย่ วกับตรรกศาสตร์ และฝึกการคิดแก้ปญ
				 อย่างมีระบบ มีเหตุผล ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
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7.3 กิ จ กรรมเนื ่ อ งในวั น สำคั ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
			 • กิจกรรมหนังสือภาพยนตร์ จัดขึ้นเนื่องในวันทีวีและ
				 วิทยุสำหรับเด็กทั่วโลก
			 • กิจกรรมไพ่บคุ คลสำคัญของโลก จัดขึน้ เนื่องในวันนัก
				 ประดิษฐ์ของไทย
			 • กิจกรรมเครื่องรับวิทยุ FM จัดขึ้นเนื่องในวันวิทยุ
				 กระจายเสียงแห่งชาติ
			 • กิจกรรมบันไดนักข่าว จัดขึน้ เนื่องในวันนักข่าวและสื่อ
				 สารมวลชนแห่งชาติ
			 • กิจกรรมวันหนังสือและลิขสิทธิส์ ากล จัดขึน้ เนื่องในวัน
				 วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล
			 • กิจกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึน้ เนื่องในวันคุม้ ครอง
				 โลก
			 • กิจกรรมจิก๊ ซอว์ลขิ สิทธิ์ จัดขึน้ เนื่องในวันหนังสือและ
				 ลิขสิทธิ์สากล
			 • กิจกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ ตอนเครื่องรับส่ง
				 โทรเลขจัดขึ้นเนื่องในวันโทรคมนาคมโลก
			 • กิจกรรมแยกขยะ จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
			 • กิ จ กรรมวั น พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ไทย จั ด ขึ ้ น เนื ่ อ งในวั น
				 พิพิธภัณฑ์ไทย
			 • กิจกรรมสวัสดีปีใหม่-มอบการ์ดแทนใจและปฏิทิน
				 จัดขึ้นเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2555
			 • กิจกรรมมอบรักด้วยการ์ด Valentines จัดขึน้ เนื่องใน
				 วันแห่งความรัก ปี 2555
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8.4 ชมรมนักพับกระดาษไทย
8. กิจกรรมในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ จามจุรีสแควร์
			 กิจกรรมสอนพับกระดาษให้กบั เด็กๆ และผูท้ ส่ี นใจ เป็นการ
8.1 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
			 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นการปลูกฝังนิสัย สอดแทรกความรูค้ ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รูปทรง,พืน้ ทีต่ า่ งๆ
รักวิทยาศาสตร์ ให้กบั เด็กก่อนปฐมวัย หรือ อนุบาล 1 – อนุบาล 3 ทั้งวิธีการอ่านแบบเบื้องต้น การพับขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
ผ่านการทำกิจกรรม ซึ่งประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ทั้ง
หมดของเด็กล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กๆ จะได้เรียนรู้
เกีย่ วกับสิง่ ทีต่ วั เองรู้ ความรู้ใหม่ท่ีได้รบั และหนทางสูค่ วามรู้ใหม่ๆ มี
การส่งเสริมความอย่างรูอ้ ยากเห็น นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีเ่ ชื่อม
โยงกับผู้ปกครองอีกด้วย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ในครอบครัว
โดยมี กิจกรรมดังนี้ เช่น ความลับของสีดำ, การละลายของน้ำตาล,
สนุกกับฟองสบู่, ทอร์นาโดในขวด, เนินน้ำ, เสียง, แข็งหรืออ่อน
เป็นต้น
8.2 กิจกรรม Eng-Sci LAB. ร่วมกับ บริษทั Union Plus จำกัด
			 เป็นโครงการร่วมกับบริษทั Union Plus จัดกิจกรรมชื่อว่า
Eng-Sci LAB. โดยเป็นการใช้สอื่ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลอง
หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสอนภาษาอังกฤษ โดย
จะดำเนินการร่วมกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ทุกวันอาทิตย์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 30 คน
8.3 ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย (มีทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3
ของเดือน)
			 จัด Workshop สำหรับผู้ที่สนใจการต่อตัวต่อเลโก้ ให้
กับบุคคลทั่วไปทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและ
จินตนาการให้กว้างไกล โดยจะจัดทุกวันอาทิตย์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน
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1. การบรรยายพิเศษ “การสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเด็นขัดแย้ง”
อพวช. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสื่อสารวิทยาศาสตร์
ในประเด็นขัดแย้ง” (Communicating Controversial Issues to
the Public: Who and How?) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใน
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ และการทำงานด้านการเผยแพร่ความ
รู้สู่สังคมให้กับผู้สื่อข่าว นักเขียน ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมี Dr. Richard Nader ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จาก University of North Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร
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		 การบรรยายฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2554
ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน
กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนกว่า 80 คน
2. การอบรมครู “การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ ยนิทรรศการ
และกิจกรรม”
		 อพวช. จัดอบรมครูในโครงการ “การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ดว้ ยนิทรรศการและกิจกรรม” ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
เพื่อแสดงบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญ
และสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปให้แก่ครู – อาจารย์ได้รบั ทราบ
จนสามารถนำความรูท้ ่ีได้จากการอบรมไปถ่ายทอดหรือจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการพาเยาวชนเข้ามาใช้นทิ รรศการในพิพธิ ภัณฑ์ของ
อพวช. รวมทั้งกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ ให้สมประโยชน์ ในทุก ๆ
ด้าน อีกทัง้ ยังได้แนะนำแหล่งเรียนรู้ใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทค่ี รู – อาจารย์ ตลอดจนเยาวชนสามารถเข้าไปศึกษาและ
ใช้ประโยชน์ ในการเรียนการสอนได้
		 ทัง้ นี้ การอบรมครูฯ ในปีงบประมาณ 2555 จัดขึน้ 2 รอบ
ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555
และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2555 โดยมีจำนวน
ผู้เข้าอบรมรวม แล้วกว่า 30 คน
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3. การเสวนา “2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น”
		 อพวช. ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
จัดแสดงเสวนาในหัวข้อ การเสวนา “2012 ฤาโลกจะสูญสิ้น” เพื่อ
สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
ทีค่ าดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ ภายในปี 2012 คำทำนายและข่าวลือ ตลอด
จนการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ จากหลากหลายมุมมอง
ของนักวิชาการ ได้แก่ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ
ดรศ. ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิชาการสำนักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สวทช.) และ ดร. พิ ช ั ย สนแจ้ ง
ผู้อำนวยการ อพวช.
โดยการเสวนาฯ ครัง้ นี้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ
จัตรุ สั วิทยาศาตร์ อพชว. ชัน้ 4 จามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 150 คน
4. การเสวนา “Thailand & the Polar Regions: Consequences
of Climate Change”
		 อพวช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำ
ประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง “Thailand & the Polar Regions:
Consequences of Climate Change” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
สาธารณชน เกี่ยวกับสภาพอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง และได้
ส่งผลกระทบไปทั่วจนกลายเป็นประเด็นสำคัญในระดับนานาชาติ
โดยเชิญนักวิชาการชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศร่วมพูดคุย นำโดย
ดร. เสรี ศุภราทิตย์
		 ทัง้ นี้ การเสวนาฯ ดังกล่าวจัด ขึน้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555
ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรี สแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน
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5. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
		 อพวช. ได้จดั การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมเกีย่ ว
กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในกลุม่
ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต
		 โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ในวันที่
19 – 21 มิถุนายน 2555 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4 – 6 กันยายน 2555
ณ อพวช. ต. คลองห้า จ. ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
รวมแล้วกว่า 30 คน
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6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการพิพิธภัณฑ์”
		 อพวช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และกระบวนทัศน์ระหว่างหน่วยงานภายใต้หัวข้อ
“การจัดการพิพธิ ภัณฑ์ (Museum Management)” ต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารอย่างรอบด้านให้แก่ผบู้ ริหาร 71
และผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ ตลอดจนสร้าง
โอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารงานซึง่
กันและกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ในอนาคตให้มี
บทบาททีเ่ ด่นชัด และเป็นทีย่ อมรับในฐานะเป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ
นอกเหนือจากการยอมรับด้านการเป็นสถานทีเ่ ก็บรักษาสมบัตหิ ลัก
ฐานด้านต่าง ๆ ของสังคมอย่างที่ผ่านมา
		 ทัง้ นี้ การสัมมนาฯ ในปี 2555 นี้ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 11 - 14
กันยายน 2555 ณ อพวช. โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งสิ้น
9 คน
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7. การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร “เทคนิ ค การวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์”
		 อพวช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข้อ “เทคนิคการ
วาดภาพทางวิทยาศาสตร์” (Scientific Illustration) เพื่อถ่ายทอด
ความรูแ้ ละประสบการณ์การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนวิธี
การเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและชิ้นงานต่าง ๆ โดย คุณวิชัย
มะลิกุล ศิลปินไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับโลก จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สถาบันสมิธโซเนียน
สหรัฐอเมริกา
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		 การสัมมนาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน
2555 ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรสี แควร์ สามย่าน
กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 25 คน
8. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์”
		 อพวช. ได้จดั การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง “การพัฒนา
การแสดงทางวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครู อาจารย์ เนื่องจากการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ หรือ Science Show เป็นวิธีการหนึ่งในการสื่อ
สารวิทยาศาสตร์ทำให้ผู้รับสารในทุกระดับการศึกษามีความเข้า
ใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดยี ง่ิ ขึน้ รวมทัง้ สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจหรือทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
		 โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 27
กันยายน 2555 ณ อพวช. ต. คลองห้า จ. ปทุมธานีโดยมีผเู้ ข้าร่วม
อบรมฯ จำนวน 24 คน
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งานวิจัยและรวบ
รวมวัสดุตัวอย่าง
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1. งานสำรวจวิจัย
1.1 ในปี 2555 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ดำเนินการสำรวจ
และวิจัยรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ ได้แก่
		 • โครงการความหลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและ
			 สัตว์เลือ้ ยคลานในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ อุม้ ผางจังหวัด
			 ตาก
		 • โครงการการศึกษาอนุกรมวิธาน การแพร่กระจายและ
			 สถานภาพของกบในเผ่ากบอกหนามในประเทศไทย
		 • โครงการความหลากชนิดของสัตว์เลือ้ ยคลานตามระดับ
			 ความสูงในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ดอยเชียงดาว จังหวัด
			 เชียงใหม่
		 • โครงการความหลากชนิดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในเขต
			 พรรณพฤกษชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
		 • โครงการความหลากหลายของพรรณพื ช ริ ม ฝั ่ ง
			 แม่น้ำโขง
		 • โครงการการศึกษาระยะยาวเพื่อเปรียบเทียบถิ่นที่อยู่
			 อาศัยของนกในลุ่มน้ำโขง
		 • โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่า
			 ภาคเหนือ
		 • โครงการศึกษาและเก็บตัวอย่างอ้างอิงทางชีวภาพภาย
			 ในราชอาณาจักร
		 • โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช : ศึกษาความหลากหลาย
			 ของสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก หมู่เกาะ
			 สุรินทร์ จังหวัดพังงา
		 • โครงการการศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาของลู ก อ๊ อ ดใน
			 ประเทศไทย
		 • โครงการศึกษาโครโมโซมสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์
			 เลื้อยคลานในประเทศไทย
		 • โครงการสำรวจความหลากหลายในพืน้ ทีส่ วนป่าภาคเหนือ
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2. งานรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
2.1 งานวัสดุตวั อย่าง ของพิพธิ ฑ์ภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
ปีงบประมาณ 2555 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ได้รวบรวมวัสดุ
ตัวอย่างทั้งสิ้น 5 ชิ้น
		 • จัดทำหนังสือ “เรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ผ่าน
สิง่ ประดิษฐ์” จัดทำขึน้ เพื่อส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจใน
			 สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ภายในพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
			 วิ ท ยาศาสตร์ โดยในแต่ ล ะชิ ้ น งานมี ห ลั ก การทาง
			 วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยชิ้นงานทุกชิ้นส่งเสริม
			 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสิ่ง
			 ประดิษฐ์เป็นแรงจูงใจให้ค้นคว้าหาความรู้เฉพาะทาง
			 โดยจะเป็นสิง่ ประดิษฐ์ทเ่ี ห็นแล้วเข้าใจง่าย สามารถเล่นให้
			 สนุกสนานเหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย
• จั ด แสดงและจั ด เก็ บ วั ส ดุ ต ั ว อย่ า ง “Showcase
นิทรรศการภาพสะท้อน” จัดทำขึ้นเพื่อเสริมการเรียน
			 รู้ในนิทรรศการภาพสะท้อน
• จัดแสดง และจัดเก็บวัสดุตัวอย่าง “Showcase
ตัวอย่างหินนิทรรศการชั้น ๔” จัดทำขึ้นเพื่อเสริม
			 การเรียนรู้นิทรรศการชั้น ๔ โซนธรณีวิทยา
• จัดแสดง และจัดเก็บวัสดุตวั อย่าง “โคมไฟนิทรรศการ
และหม้อแปลง” จัดเก็บอุปกรณ์ซึ่งเคยใช้จัดแสดงใน
			 นิทรรศการ เพื่อไว้ใช้อ้างอิงสำหรับนิทรรศการชุดที่
			 เกี่ยวข้อง
• จัดแสดง และจัดเก็บวัสดุตัวอย่าง “เหรียญที่ระลึก”
			 กรมธนารักษ์มอบให้เป็นของที่ระลึก จัดเก็บไว้เพื่อใช้
			 อ้างอิงสำหรับนิทรรศการชุดที่เกี่ยวข้อง
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2.2 งานวัสดุตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
			 ในปีงบประมาณ 2555 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดเก็บตัวอย่าง
อ้างอิงด้านธรรมชาติวทิ ยาจำนวน 7 กลุม่ ตัวอย่าง ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างสะสม
ได้ จำนวน 111,162 ตัวอย่าง ดังนี้
ครัสตาเซียน ปะการัง หอย และอื่นๆ
จำนวน
15,253 ตัวอย่าง
ปลา				
จำนวน
5,332 ตัวอย่าง
สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
จำนวน
30,183 ตัวอย่าง
แมลง				
จำนวน
37,613 ตัวอย่าง
นก				
จำนวน
10,805 ตัวอย่าง
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
จำนวน
8,284 ตัวอย่าง
พืช				
จำนวน
3,692 ตัวอย่าง
นอกจากนี้ พธช. ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร/วัตถุจดหมายเหตุ และเอกสาร/
วารสารอ้างอิงทางวิชาการ จำนวน 23,052 รายการ
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2.3 งานวัสดุตวั อย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปีงบประมาณ 2555 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมวัสดุ
อุเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมจำนวน 82 ชิ้น
โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
• หมวดการสื่อสารทั่วไป 		จำนวน 26 ชิ้น
• หมวดโทรคมนาคม		จำนวน 12 ชิ้น
• หมวดการคำนวณ		จำนวน 1 ชิ้น
• หมวดอุปกรณ์บันทึก		จำนวน 32 ชิ้น
• หมวด Input/Output		จำนวน 8 ชิ้น
• หมวดอื่น ๆ		จำนวน 3 ชิ้น
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3. สิ่งมีชีวิตที่พบใหม่ของโลก
3.1 จิ้งเหลนจารุจินต์ (Jarujinia bipedalis sp. nov.)
			 ตัวอย่างต้นแบบ (Holotype) THNHM 15410 ค้นพบโดย
ธัญญา จัน่ อาจ บริเวณบ้านพุนำ้ ร้อน ตำบลโป่งกระทิง อำเภอสวน
ผึง้ จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530 บรรยายลักษณะและ
ตัง้ ชื่อโดย ธัญญา จัน่ อาจ สัญชัย เมฆฉาย และไมเคิล โคตาโดยตัง้
ชื่อสกุลเป็นสกุลใหม่ของโลก ตามชื่อของ ดร. จารุจินต์ นภีตะภัฏ
ผูอ้ ำนวยการพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาคนแรก ซึง่ ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2551
			 ลักษณะเด่น เป็นจิ้งเหลนขนาดกลางขนาดของหัวและ
ลำตัวรวมกัน 88.2 มม. หาง 34.2 มม. (ปลายหางขาด) ลำตัวแบนราบ
ขาหน้าสั้น มีนิ้วที่ลดรูปเพียงข้างละ 2 นิ้วไม่มีขาหลังเกล็ดบนลำตัว
3.2 จิ้งเหลนเขานัน (Larutia nubisilvicola sp. nov.)  
		 ตัวอย่างต้นแบบ (Holotype) THNHM 11799 ค้นพบโดย
ธัญญา จัน่ อาจ สัญชัย เมฆฉาย และไมเคิล โคตา บริเวณสันเย็น
พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติเขานัน อำเภอนบพิตำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 บรรยายลักษณะ
และตั้งชื่อโดย ธัญญา จั่นอาจ สัญชัย เมฆฉาย ไมเคิล โคตา
และสุทธิณี เหลาแตว
			 ลักษณะเด่น เป็นจิ้งเหลนขนาดกลางขนาดของหัวและ
ลำตัวรวมกัน 119 มม. ลำตัวเป็นท่อนทรงกระบอกขาหน้าสั้น
มีนิ้วที่ลดรูปเพียง 2 นิ้ว ขาหลังสั้น มีนิ้วตีนลดรูป 2 นิ้วเกล็ดบน
ลำตัวและท้องเรียบ รูปกลม เรียงรอบตัว 24 แถว
3.3 ตุก๊ แกป่าเกาะสุรนิ ทร์ (Cyrtodactylus surin  sp.nov.)
ตัวอย่างต้นแบบ (Holotype) THNHM 9527ค้นพบ
โดย สัญชัย เมฆฉาย และภานุมาศ จันทร์สวุ รรณ บริเวณเกาะสุรนิ ทร์
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 บรรยาย
และตั้งชื่อโดย ธัญญา จั่นอาจ และสัญชัย เมฆฉาย

			 ลักษณะเด่น เป็นตุก๊ แกขนาด กลางขนาดของหัวและลำตัว
รวมกัน 72.6 มม. ลำตัวค่อนข้างสัน้ รอยพับของหนังทางด้านล่าง
ของลำตัวเห็นชัด เกล็ดที่ท้องระหว่างรอยพับนี้แบน เรียงซ้อนกัน
22 แถว บนหลังมีตุ่มใหญ่เรียงเป็นแนวตามยาว 16-18 แถวโดยมี
เกล็ดและตุม่ เล็กๆ แทรก ตัวผูว้ ยั เจริญพันธุม์ เี กล็ดทีม่ รี ตู อ่ มหน้าช่อง
เปิดทวารร่วมติดต่อกับเกล็ดที่มีรูต่อมหน้าทวาร จำนวน 34 เกล็ด
3.4 หญ้าเกาะกูด (Arundinella kokutensis Teerawat. &
Sungkaew,2009)
			 ตัวอย่างต้นแบบ หญ้าเกาะกูดพบและเก็บตัวอย่างครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2513 บริเวณน้ำตกคลองเจ้า เกาะกูด จังหวัดตราด
โดยนายจรัล ฉ. เจริญผล นักวิชาการประจำกรมป่าไม้ โดยในขณะ
นัน้ การตรวจสอบเบือ้ งต้นพบว่าหญ้าดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ายหญ้า
ชนิดหนึง่ ทีช่ อื่ วิทยาศาสตร์วา่ Arundinella metzii Hochst. Ex Miq.
กระทัง่ ต่อมา ดร.อัจฉรา ตะระวัฒนานนท์ นักวิชาการ ของ อพวช.
และ ดร.สราวุธ สังข์แก้ว อาจาร์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ได้ศึกษาและตรวจสอบตัวอย่างหญ้าอย่างละเอียดแล้วพบว่าไม่ใช่
ชื่อดังกล่าวข้างต้น แต่พบว่าเป็นหญ้าชนิดใหม่ของโลก (World
new grass species) จึงตั้งชื่อว่า “หญ้าเกาะกูด” Arundinella
kokutensis Teerawat. & Sungkaew เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที่ที่
พบ คือ ที่น้ำตกคลองเจ้า เกาะกูด จังหวัดตราด
			 ลักษณะเด่น เป็นหญ้าทีม่ เี กสรเพศผู้ 2 อัน และทีป่ ลายกาบ
ล่างมีหางซึ่งค่อนข้างยาว เป็นลักษณะที่ ไม่เคยพบมาก่อนและมี
ความแตกต่างจากสมาชิกอื่นในกลุ่มสกุล Arundinella อย่างมาก
ดังนั้นจึงได้ตีพิมพ์เผยแพร่ชื่อวิทยาศาสตร์ของหญ้าเกาะกูดใน
วารสารทางวิชาการด้านอนุกรมวิธานพืช Kew Bulletin ในปี 2552
(ค.ศ. 2009)
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3.5 มดทหารพิชยั (Aenictus sonchaengi Jaitrong et
Yamane, 2011)
			 ตัวอย่างต้นแบบ ค้นพบโดยนายวียะวัฒน์ ใจตรงและ
ศาสตราจารย์ Seiki Yamane แห่งมหาวิทยาลัยคาโกะชิมะ ประเทศญีป่ นุ่
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายลักษณะและตั้งชื่อโดย
นายวียะวัฒน์ ใจตรง และศาสตราจารย์ Seiki Yamane โดยตัง้ ชื่อ
เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.พิชยั สนแจ้ง ผูอ้ ำนวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตีพมิ พ์เผยแพร่ครัง้ แรกในวารสาร “Zootaxa”
ฉบับที่ 3128
			 มดทหารพิ ช ั ย ถู ก ค้ น พบครั ้ ง แรกในเกาะบอร์ เ นี ย ว
ประเทศมาเลเซีย ปี พ.ศ. 2536 ซึง่ ครัง้ นัน้ ถูกจำแนกในนามมดทหาร
อกเรียบ ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2553 นายวียะวัฒน์ ใจตรง
และทีมงานทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของมดในภาค
ใต้ของประเทศไทย ทำให้พบมดชนิดนีอ้ กี ครัง้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช และสงขลา
			 ลักษณะเด่น มีความแตกต่างจากมดชนิดอื่นๆ คือด้าน
ข้างของส่วนหัวมีลกั ษณะเป็นสีเหลือง หัวเรียบมีขนเพียง 1 คูบ่ ริเวณ
สันกะโหลก อกปล้องแรกและปล้องสองโค้งนูนชัดเจน บนอกมีขนขึน้
ปกคลุม 2-4 เส้น ปล้องท้ายส่วนอกเรียบ เอวแต่ละปล้องค่อนข้างกลม
และมีขนาดใกล้เคียงกัน ท้องมีผิวเรียบเป็นมัน

78

NATIONAL SCIENCE MUSEUM ANNUAL REPORT 2012

3.6 มดทหารยักษ์ (Aenictus paradentatus Jaitrong et
Yamane, 2012)
			 ตัวอย่างต้นแบบ ค้นพบโดยนายวียะวัฒน์ ใจตรงและ
ศาสตราจารย์ Seiki Yamane จากมหาวิทยาลัยคาโกะชิมะ ประเทศ
ญี่ปุ่น ร่วมกันตั้งชื่อและตีพิมพ์ผลงานลงวารสารเฉพาะทางด้าน
มดวิทยา ชื่อ Myrmecological News ฉบับที่ 16 ปี ค.ศ. 2012
(พ.ศ.2555) ในนาม “Aenictus paradentatus” แปลว่า “คล้ายกับมด
Aenicutus dentatus” พบในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่
		 ลักษณะเด่น มีขนาดลำตัวค่อนข้างโต หัว อก และเอว
มีลักษณะขรุขระชัดเจน หนวดสั้น ผิวส่วนท้องขรุขระเล็กน้อย
พบตั้งแต่จีนตอนใต้ เวียดนาม ลาว เรื่อยมาจนถึงภาคกลางของ
ประเทศไทย สามารถพบได้ทั้งป่าธรรมชาติและป่าเสื่อมโทรม
3.7 มดทหารก้านยาว (Aenictus longinodus Jaitrong et
Yamane, 2012)
			 ตัวอย่างต้นแบบ ค้นพบโดย นายวียะวัฒน์ ใจตรง
และศาสตราจารย์ Seiki Yamane จากมหาวิทยาลัยคาโกะชิมะ
ประเทศญี่ปุ่น จากจังหวัดตรัง รวมถึงการบรรยายลักษณะและ
ตั ้ ง ชื ่ อ ว่ า “longinodus” เป็ น ภาษาลาติ น แปลว่ า “เอวยาว”
เนื่องจากเอวปล้องแรกของมดชนิดนี้มีความยาวมากกว่ากว้าง
ซึ่งแตกต่างจากมดชนิดอื่นๆ ในกลุ่มที่มีหน้าตาคล้ายกัน
			 ลักษณะเด่น หัวเรียบเป็นมัน อกมีลกั ษณะทรงสีเ่ หลีย่ ม
คล้ายกล่อง ด้านข้างของอกปล้องแรกเรียบเป็นมัน เอวมีความยาว
มากกว่าความสูง ลำตัวสีน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลแดง มดชนิดนี้
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พบได้เฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยเท่านัน้ (ตรัง นครศรีธรรมราช
และสงขลา) พบทั้งในป่าธรรมชาติและป่าเสื่อมโทรม หากินทั้งกลาง
วันและกลางคืน
3.8 มดทหารประทีป (Aenictus duengkaei Jaitrong et
Yamane, 2012)
			 ตัวอย่างต้นแบบ ค้นพบโดยนายวียะวัฒน์ ใจตรง
และศาสตราจารย์ Seiki Yamane มหาวิ ท ยาลั ย คาโกะชิ ม ะ
ประเทศญี่ปุ่น บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายลักษณะและตั้ง
ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.ประทีป ด้วงแค อาจารย์คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตีพิมพ์ ในวารสาร Zookeys ฉบับที่
193 ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555)
		 ลั ก ษณะเด่ น มี ล ั ก ษณะคล้ า ยมดทหารก้ า นยาวแต่
ขอบด้านในของกรามมีฟันเล็กๆ 1-2 ซี่ (ไม่มีในมดทหารก้านยาว)
และมีขนาดเล็กกว่ามดทหารก้านยาวมาก ตลอดทัง้ ลำตัวเป็นสีนำ้ ตาล
เหลืองพบได้เฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทยในป่าธรรมชาติ
เท่านั้น
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3.9 มดทหารจิ ๋ ว (Aenictusminimus Jaitrong et
Hashimoto, 2012)
			 ตัวอย่างต้นแบบ ค้นพบโดยนายวียะวัฒน์ ใจตรง และ
Dr.Yoshiaki Hashimoto จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเฮียวโกะ
ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ พบในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการบรรยายลักษณะ
และตั้งชื่อว่า “minimus” เป็นภาษาลาตินแปลว่า “เล็ก”
			 ลักษณะเด่น มีความยาวลำตัว 1.80-2.15 มิลลิเมตร
หนวดสัน้ ไม่มตี า กรามแคบมีฟนั 6 ซี่ สันหลังส่วนอกค่อนข้างตรง
แผ่นแข็ง โปร่งใสบริเวณด้านข้างของอกปล้องสามมีขนาดใหญ่
ผิวตลอดลำตัวเรียบเป็นมัน ผิวลำตัวเหลือง มดชนิดนี้มีลักษณะ
รูปร่างหน้าตาคล้ายกับมดทหารล้านนา ที่พบทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ปัจจุบันพบมดทหารจิ๋วเฉพาะ
ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ในป่าชุมชน
3.10 มดทหารดิน (Aenictus subterraneus Jaitrong et
Hashimoto, 2012)
			 ตัวอย่างต้นแบบ ค้นพบโดยนายวียะวัฒน์ ใจตรง และ
Dr.Yoshiaki Hashimoto จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเฮียวโกะ
ประเทศญี ่ ป ุ ่ น ซึ ่ ง พบในบริ เ วณอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ม าลั ว บาสิ น
เกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย รวมถึงบรรยายลักษณะและตั้ง
ชื่อว่า “subterraneus” เป็นภาษาลาตินแปลว่า “อาศัยอยู่ในดิน”
และให้ชื่อไทยว่า “มดทหารดิน”
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			 ลักษณะเด่น คือ มีความยาวลำตัว 2.10-2.15 มิลลิเมตร
หนวดสั้น ไม่มีตา กรามแคบมีฟันประมาณ 15 ซี่ สันหลังของ
อกปล้องแรกและปล้องสองโค้งสูงขึ้น แผ่นแข็งโปร่งใสบริเวณ
ด้านข้างของอกปล้องสามมีขนาดเล็ก ผิวส่วนหัว อกปล้องแรก
และท้องเรียบเป็นมัน อกปล้องสองและสามมีผิวขรุขระ ผิวลำตัว
น้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเหลือง มดชนิดนี้ค่อนข้างหายาก พบเฉพาะ
ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย ในป่าที่ค่อนข้าง
สมบูรณ์

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
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1. การตลาด
1.1 การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้กับเว็บไซต์ STKC
(www.stkc.go.th)
		 STKC เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมและให้บริการ
ข้อมูล ข้อสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี คี วามหลากหลาย
ครอบคลุมสาระทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ความก้าวหน้าของผลการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งข้อมูลการให้
บริการต่างๆ ทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุม่ ให้ได้มากทีส่ ดุ และเพื่อ
ให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้เข้ามารูจ้ กั ค้นหาความรู้ และใช้ประโยชน์
จากเว็บไซต์ STKC อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ทางเว็บไซต์ STKC
จึงได้ตกลงว่าจะจ้างให้ อพวช. ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์
ให้กับทางเว็บไซต์ โดยได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2549
เป็นครั้งแรก
		 สำหรับปีงบประมาณ 2555 นี้ อพวช. ยังคงได้รบั ความไว้วาง
ใจจากเว็บไซต์ RTKC ให้เป็นผู้ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้กับ
ทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ อพวช. ได้ดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ
มากมาย อาทิ จัดทำ Event Marketing ร่วมกับกิจกรรมเด่นๆ
ของ อพวช. ทำ Direct Marketing ให้กับกลุ่มโรงเรียน, กระตุ้น
การเข้าชมเว็บไซต์ผ่านสื่อต่างๆ, จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายของ อพวช. โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เป็นต้น
จากกลยุทธ์เหล่านี้ จึงทำให้มีผู้รู้จักและทราบถึงบทบาทของเว็บไซต์
STKC ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อพวช.
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2. สื่อการเรียนรู้ อพวช.
2.1 รายการโทรทัศน์ อพวช.
		 อพวช. ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในชื่อ “ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย
อพวช.” เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสสัมผัส รู้จัก และคุ้นเคยกับ
วิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ที่นำเสนอในรูปแบบ
Science Discovery โดยมี 2 พิธีกรรับหน้าที่พาผู้ชมไปเรียนรู้
และผจญภัย ซึง่ มีทง้ั ความสนุกสนาน น่าติดตาม และยังช่วยส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
		 ทั้งนี้ รายการ “ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” ออก
อากาศทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)
2.2 รายการวิทยุ อพวช.
		 อพวช. ดำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ อพวช. ให้สาธารณชนได้รับทราบมากว่า 11 ปี โดยปัจจุบัน
อพวช. มีรายการที่ออกอากาศตามสถานีวิทยุต่าง ๆ ดังนี้
		 • “วันนี้กับวิทยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทีกับ อพวช.”
			 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
			 ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (AM 819)
		 • “เด็กดีคนเก่ง” ช่วง “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์
			 วิทยาศาสตร์”ออกอากาศ ทุกวัน เวลา 06.30– 07.00 น.
			 ทางสถานีวิทยุกองทัพบก (FM 103)
		 • “วั ย ใสวั ย สร้ า งสรรค์ ” ช่ ว ง “รอบรู ้ ส นุ ก คิ ด กั บ
			 พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ ”ออกอากาศทุ ก วั น
			 เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานี
			 วิทยุศึกษา (FM 92)

2.3 วารสาร อพวช.
		 อพวช. ได้ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับ
เยาวชนในรูปแบบวารสารรายเดือน ในชื่อ “วารสาร อพวช.” มา
ตัง้ แต่ปี 2545 วารสารฉบับนีบ้ รรจุไปด้วยสารพันความรูม้ ากมาย ที่
พร้อมพิสจู น์ ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเรียนรู้ได้ไม่ยาก
อาทิ คอลัมน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก, Science in
Movie, รอบรู้สนุกคิด, หรรษานานาสัตว์, สิ่งนี้ ได้แต่ใดมา เป็นต้น
ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นจำนวนกว่า 9,000 คน
2.4 เว็บไซต์ อพวช. (www.nsm.or.th)
www.nsm.or.th เป็นเว็บไซต์ที่ อพวช. จัดทำขึ้นเพื่อให้
เป็นอีกหนึง่ แหล่งเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ตลอดจนเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อพวช. แก่สาธารณชน
โดยที่ผ่านมา อพวช. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีความ
ทันสมัย ขณะเดียวกัน ยังเพิม่ เติมสาระความรูท้ างวิทยาศาสตร์ รวม
ทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี
2555 นี้ มียอดผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจำนวนถึง 1,844,293
ครั้ง
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3. สื่อสิ่งพิมพ์ อพวช.
3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ อพวช. จัดทำขึ้นมีดังนี้
		 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจรรมต่าง ๆ ของ อพวช. แก่บุคคลทั่วไป ในปี 2555 นี้ อพวช. จึงได้จัดทำ
สื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบของวารสาร สูจิบัตร แผ่นปลิว โปสเตอร์ โบว์ชัวร์ และคู่มือ ดังนี้
84

		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
		 •
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			

วารสาร อพวช.
•
ปฏิทินพกพา ปี 2555
•
Year Plan ปี 2555
•
คู่มือการประดิษฐ์และทดสอบจรวดขวดน้ำ		
โบว์ชัวร์นิทรรศการ “นอร์เวย์...ดินแดนขั้วโลก” •
โบว์ชัวร์นิทรรศการ “แอนตาร์กติก...โลกเก่าสู่ •
การค้นพบใหม่”
•
โบว์ชัวร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
•
เทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555
•
โปสเตอร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ		
เทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555
•
โปสเตอร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน		
ศูนย์ภาคกลาง ปี 2555
•

3.2
1.
		
		
2.
3.
4.
5.
		
		
		

สรุปจำนวนสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.
สื่อวิทยุ
1.1 สื่อวิทยุท่ี อพวช. ผลิต
ออกอากาศจำนวน
512
1.3 สื่อวิทยุอื่น ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.
ออกอากาศจำนวน
2,248
สื่อโทรทัศน์
ออกอากาศจำนวน
305
สื่อหนังสือพิมพ์
ตีพิมพ์จำนวน
624
สื่อนิตยสาร/วารสาร
ตีพิมพ์จำนวน
96
สื่อเว็บไซต์
5.1 สื่อเว็บไซต์ที่ อพวช. ผลิตเอง (www.nsm.or.th) เผยแพร่เป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งปี
5.2 สื่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.
เผยแพร่จำนวน
789
5.3 สื่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.
เผยแพร่จำนวน
865
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ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2555
ส.ค.ส ปี 2555
คู่มือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ปี 2555
โบว์ชวั ร์นทิ รรศการ “วิทยาการในโลกมุสลิม (Sultans of Science)”
โบว์ชัวร์พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โบว์ชัวร์แนะนำ อพวช.			
สูจบิ ตั รงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555
แผ่นปลิวแนะนำงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 		
ประจำปี 2555
สูจิบัตรกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
ศูนย์ภาคกลาง ปี 2555
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

ครัง้
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

เครือข่ายและ
ผู้สนับสนุน
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เครือข่ายและผู้สนันบสนุน
1. หน่วยงานที่สนับสนุนกิจการของ อพวช.
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1

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

2

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

3

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

4

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

5

บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

6

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

7

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

9

มหาวิทยาลัยนเรศวร

10

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

11

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

12

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

13

เว็บไซด์ etvMAC.tv

14

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

15

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

16

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

17

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
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18

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

19

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

20

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

21

องค์การค้าของ สกสค.

22

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

23

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

24

บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด

25

บริษัท สยามพาร์คซิตี้ จำกัด

26

บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด

27

บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด

28

โรงภาพยนตร์กรุงศรี ไอแมกซ์

29

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

30

family weekend co.,ltd.

31

บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด

32

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

33

Ajinomoto Sales (Thailand) Co.,Ltd.

34

บริษัท คอฟฟี่ เซลส์ จำกัด

35

บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
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2. องค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุน

88

2.1 องค์กรในประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)
		 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		 • มูลนิธอิ นุรกั ษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
		 • บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน)
		 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์
		 • Asian Institute of Technology
		 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
		 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
			 (องค์การมหาชน)
		 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
		 • มหาวิทยาลัยเอเชียน
		 • องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
		 • สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
		 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
		 • สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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2.2 องค์กรต่างประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)
		 • Insectarium de Montreal
		 • JSC ROSAT RESOURCE
		 • The field Museum of Natural History(FMNH)
		 • The Hungarian Natural History Museum(HNHM)
		 • Australia National University
		 • Senckenberg Gesellschaft for Naturforschung
		 • Shanghai Science and Technology Museum,China
		 • National Institute of Polar Research Japan
		 • Aarhus University, Denmark
		 • Science Centre Board of Singapore
		 • Wenzhou University , China
		 • National Science Museum of Korea
2.3 องค์กรต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุน
		 • Japan Agency for Marine-Earth Science and
			 Technology (JAMSTEC)

3. องค์กรระหว่างประเทศที่ อพวช.เป็น
สมาชิก ณ ปัจจุบัน
3.1 Asia Pacific Network of Science and Technology
		 Centers, ASPAC
3.2 Association of Science-Technology Centers,
		 ASTC
3.3 International Council of Museum, ICOM และ ICOM-NATHIST
3.4 European Collaborative for Science, Industry and
		 Technology Exhibitions, ECSITE

4. องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ (MOU)
ในและต่างประเทศ (ที่เกิดขึ้นใบปี
2555)
4.1 องค์กรในประเทศ
		 • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
		 • มหาวิทยาลัยมหิดล
		 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
		 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.2 องค์กรต่างประเทศ
		 • The Canadian Museum of Nature A Crown
			 Corporation and agent of Her Majesty in right
			 of Canada
		 • Zhejiang Mariculture research Institute,China
		 • ASEAN +3 Center for the Gifted in Science (ACGS)
		 • Goethe Institut, Thailand
		 • The Otago Museum The Otago Museum 419
			 Great King Street, Dunedin 9016, New Zealand
		 • Gwacheon National Science Museum, 110
			 Sanghabeol-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do,
			 The Republic of Korea
		 • The Oil and Gas Discovery Centre (OGDC) F20,
			 Jalan Tengah, Seria, Belait KA3534 Negara
			 Brunei Darussalam
89
		 • Stiftung Haus der kleinen Forscher, German /
			 และหน่วยงานในประเทศไทย 7 หน่วยงาน ได้แก่ HRR
			 Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundatiion,
			 The Institute for the Promotion of Teaching
			 Science and Technology (IPST), Office of the
			 Basic Education Commission (OBEC), National
			 Science and Technology Development Agency
			 (NSTDA), Nanmeebooks Co.,Ltd., B.Grimm Air
			 Conditioning Ltd., National Science Museum
			 THAILAND (NSM)
		 • YUNNAN SCIENCE AND TECHNOLOGY
			 EXCHANGE CENTER. China
		 • Hokkaido University Museum JAPAN
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แขกพิเศษที่มา
เยือนพิพิธภัณฑ์
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แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์

1. แขกพิเศษที่มาเยือนจากต่างประเทศ
1.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Dr. Moshe
		 Rishpon ผูอ้ ำนวยการสถาบัน The Weizmann Institute
		 of Science ประเทศอิสราเอล เดินทางเยือน อพวช.
		 เพื่อหารือความร่วมมือกับผูบ้ ริหาร และจัดการบรรยาย
		 พิเศษเรื่องการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าที่
		 อพวช.และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
		 วันที่ 14-17 ตุลาคม 2554			
1.2 Dr.James Lin จาก National Palace Museum , Taiwan
		 เยี่ยมชมจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ จามจุรี สแควร์สามย่าน
		 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554
1.3 Dr.Danial Reighvarg ผู้บริหารจากมหาวิ ท ยาลั ย
		 Universite De Bourgogne ประเทศฝรัง่ เศส เยีย่ มชม
		 จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. หารือความร่วมมือและความเป็น
		 ไปได้ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารทาง
		 วิทยาศาสตร์ (Science Communication) สำหรับนิสิต
		 นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
		 ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
1.4 ฯพณฯ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการ
		 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ H.E. Mrs. Katja
		 Cristina Nordgaard เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำ
		 ประเทศไทยเยีย่ มชมจัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. และร่วมงาน
		 เปิดนิทรรศการ “Polar Norway: The White Adventure
		 Exhibition” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
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1.5
		
		
		
		
		
		
1.6
		
		
1.7
		
		
1.8
		
		
		
		
		
1.9
		
		
		
		
		
		
1.10
		
		
		
		
		
1.11
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Dr. Richard Nader, University of North Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม อพวช.
และหารือกับ ผูบ้ ริหาร อพวช. รวมทัง้ บรรยายพิเศษ เรื่อง
“การสื ่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ ในประเด็ น ขั ด แย้ ง ”
(Communicating Controversial Issues to The
Public: Who and How) ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.
เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2554
Mr.Xinbin Shao และคณะผู้บริหารจาก Zhejiang
Mariculture Research Institute, China เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2554
Ms. Ha Thi Lam Hong, Deputy Director
General, Department of International Cooperation
และคณะประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
Dr. Gerhard Winter อดีตประธาน ICOM NATHIST
(International Committee for Museums and
Collections of Natural History) และภรรยา เข้าเยีย่ มชม
อพวช. พร้อมร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการ
ดำเนินงานและการจัดการพิพิธภัณฑ์ เมื่อ วั น ที ่ 18
มกราคม 2555
Mr.Toshihiro SONODA, Programme Specialist,
Division of Water Sciences, UNESCO ประเทศฝรัง่ เศส
เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าพบและเจรจาความร่วมมือกับ
อพวช. และได้กำหนดให้มีการประชุมกับผู้บริหาร Japan
Aerospace Exploration Agency, JAXA, Bangkok
เพื่อหารือในการเตรียมการด้านนิทรรศการในโครงการ
พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
คณะวิทยากร Petrosains ประเทศมาเลเซียร่วมเดินทาง
และจัดกิจกรรม ให้เยาวชนได้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ใน
กิจกรรมระดับนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเครือข่าย ASPAC ในงาน
คาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. เมื่อวันที่ 11-20
กุมภาพันธ์ 2555
Mr. Sushil K. Saraswat ผู้บริหาร CEO หน่วยงาน
Thar Education and Research Foundation, Pilani
(Rajasthan), อดีตรองประธาน ICOM NATHAIST
และผู้อ ำนวยการ National Museum of Natural
History, New Delhi ประเทศอินเดีย ในการเดินทางเยือน
อพวช. เพื่อหารือความร่วมมือด้านธรรมชาติวิทยา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

1.12 Dr. Lutz Fiesser ผู้บริหาร ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์
		 Phanomenta ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2555
1.13 เอกอัครราชทูตโปแลนด์ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชม
		 จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. และร่วมงานพิธเี ปิดนิทรรศการ
		 ชุด “มารี คูรี และเคมี ชีวิตของเรา อนาคตของเรา”
		 เพื่อนำเสนอชีวประวัติของมาดาม มารี คูรี เมื่อวันที่ 2
		 มีนาคม 2555
1.14 คณะผู ้ บ ริ ห าร Zhejiang Mariculture Research
		 Institute (ZMRI) และ Zhejiang Oceanic and Fishery
		 Bureau (ZOFB) เยี่ยมชม และลงนามความร่วมมือกับ
		 อพวช. เมื่อวันที่ 5 – 12 มีนาคม 2555
1.15 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งชาติ (National
		 Institute of Polar Research, NIPR) ประเทศญี่ปุ่น
		 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยีย่ มชม อพ.และร่วมงาน
		 พิธเี ปิดนิทรรศการชุด Discovery Antarctica Exhibition
		 ณ อพวช. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
1.16 Mr. Jussi Sava และคณะจาก ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ Heureka
		 ประเทศฟิ น แลนด์ เข้ า ร่ ว ม Hydrology workshop
		 และเยี่ยมชม อพวช. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
1.17 Dr. Eric Dorfman และผู้เข้าประชุม ICOM NATHIST
		 2012 เข้าร่วมงานประชุม 25 เม.ย. 55
1.18 Dr. Choi Eunchul, Mr. Lee Jeong Gu, Mr. Lee
		 Seung-bae และ Ms. Jeung Ji Won จากพิพิธภัณฑ์
		 Gwacheon National Science Museum, Korea
		 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
1.19 Mr. Hideaki Oda และผู้เข้าร่วมประชุม Asia Pacific
		 Water Museum เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ณ อพวช.
		 คลองห้า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
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การพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2555  อพวช.ได้ดำเนินการทั้งด้านการ 		
7. ระบบสารสนเทศด้าน HR
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
		
8. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
		
9. การดำเนินเชิงรุกของฝ่าย HR
• การทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
			 ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ 		 ผลจากการสำรวจพบว่ า พนั ก งาน อพวช. มี ค วาม
		 ประมาณ 2553-2555 โดยในแผนกลยุทธ์นี้ ได้จัดทำ HR พึงพอใจในการทำงาน เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
		 Strategy Map ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และพันธ์กิจของ 63 และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
		 องค์กร และได้แปลงแผนกลยุทธ์ไปสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารประจำปี เมื ่ อ พิ จ ารณาตามหน่ ว ยงานแล้ ว โดยส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย
		 และดำเนินการตามแผนที่วางไว้
สภาพแวดล้อมบรรยากาศการทำงานทรัพยากรที่สนับสนุนการ
• การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ทำงานรวมถึ ง สั ม พั น ธภาพกั บ เพื ่ อ นร่ ว มงานและหั ว หน้ า งาน
(Career Path Development) ของพนักงาน อพวช. ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานมากที่สุด อย่างไรก็ตามหาก
			 ได้ดำเนินการทบทวนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ พิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปร
		 ของพนักงาน อพวช.ทุกตำแหน่งงาน และจัดทำคู่มือ ตาม ได้แก่ การดำเนินงานเชิงรุก ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลระบบ
		 การออกแบบผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อนำไปใช้ใน สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล และระบบงานขององค์กร
		 การบริ ห ารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งจะทำให้
		 พนั ก งานทราบถึ ง ทิ ศ ทางและโอกาสในการเติ บ โตตาม
		 สายอาชีพในอนาคต อันจะส่งผลถึงขวัญกำลังใจและแรง
		 จูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
		 ตนเองอย่างต่อเนื่อง
• การวิเคราะห์ผลตอบแทนความคุ้มค่าในการฝึกอบรม  
(Return on Investment in Training : ROI in training)
			 อพวช.ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ROI in training มาตัง้ แต่
		 ปี 2553 โดยได้พจิ ารณาคัดเลือกหลักสูตรทีม่ คี วามสำคัญ
		 และสะท้อนถึงเป้าประสงค์ขององค์กรและนำมาวิเคราะห์
		 ผลตอบแทนความคุ้มค่า เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
		 ดำเนินงานในปีตอ่ ไป โดยในปี งบประมาณ 2555 นี้ อพวช.
		 ได้ ด ำเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลตอบแทนความคุ ้ ม ค่ า ใน
		 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง “การพัฒนานิทรรศการ
		 Hydrodynamics (The Thai-Finnish Exhibit Development
		 Workshop)
• การประเมินทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงาน
			 อพวช.ได้ดำเนินการสำรวจและประมวลผลทัศนคติและ
		 ความพึงพอใจของพนักงาน อพวช.ประจำปีงบประมาณ
		 2555 ใน 9 ปัจจัยดังนี้
			 1. ระบบงาน
			 2. กระบวนการสื่อสารขององค์กร
			 3. ระบบประเมินผลการดำเนินงาน
			 4. การพัฒนาบุคลากร
			 5. การจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพ
			 6. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงาน
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• การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
			 การพั ฒ นาพนั ก งานถื อ เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังนั้น อพวช. จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์
Competency Gap เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาราย
บุคคล (Individual Development Plan)
			 ในปีงบประมาณ 2555 อพวช. ได้สง่ พนักงานเข้ารับการ
อบรมภายนอก ในหลักสูตรที่สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานและได้จัดการฝึกอบรมภายในองค์กร ซึ่งพนักงานได้เข้า
รับการอบรมเฉลีย่ 11.2 วัน ต่อคนต่อปี โดยมีหลักสูตรทีส่ ำคัญได้
แก่กลยุทธ์การพัฒนาและการสร้างความผูกพันในองค์กร การ
พัฒนาภาวะผู้นำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน เทคนิค
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์
การจัดการพิพิธภัณฑ์ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Business Continuity
Management ระบบการบริ ห ารจั ด การเพื ่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง
เศรษฐศาสตร์ แ ละธรรมมาภิ บ าลสำหรั บ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง
เป็นต้น
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2. สัมมนาระดมสมอง เรื่องแนวทางการจัดทำพิพิธภัณฑ์นำ้
เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Water Museum : Concept and
DevelopmentWorkshop)

		 อพวช. ร่วมกับ International Hydrological Program
ขององค์การยูเนสโกจัดการสัมมนาระดมสมอง ระหว่างประเทศใน
เอเชียแปซิฟิก ถึงแนวทางการจัดทำพิพิธภัณฑ์น้ำเอเชียแปซิฟิก
ซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์รชั กาลทีเ่ ก้า ทีเ่ ชื่อมโยงองค์ความ
รู้และกิจกรรมสร้างความตระหนักในการดูแลทรัพยากรน้ำ ระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ
จากผู้แทนประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี
อินโดนีเซีย ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย อียปิ ต์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเทศไทย เช่นกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมชลประทาน สถาบั น เทคโนโลยี อ วกาศและภู ม ิ ส ารสนเทศ
เป็นต้น โดยมี Mr. Hideaki Oda จาก Japan Water Forum
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
3. อพวช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ของกลุ่ม
พิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติวิทยา ในเครือข่ายสภาพิพิธภัณฑ์โลก
			 นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องการ ประจำปี 2555 (ICOM-NATHIST Annual Meeting 2012)
สื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเด็นขัดแย้ง (Communicating Controversial ในหัวข้อ “Museums as Centers of Excellence in Natural
issues to The Public: Who and How) และเรื่องการเพิม่ ประสบการณ์ Science ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2555
เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (How to use the
digital technology to enhance museum experience) รวมทัง้ ได้จดั
กิจกรรมสำคัญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. เสวนาวิชาการเรื่อง “Thailand and the Polar Region:
Consequences of Climate Change”
		 อพวช. ได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูต
นอร์เวย์ประจำประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมี Dr. Tore
Furevik ผู้อำนวยการ Centre for Climate Dynamics of
Bjerknes Centre ประเทศนอร์เวย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ศูนย์เตือน
พิ บ ั ต ิ ภ ั ย มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และ ดร.สุ ช นา ชวนิ ต ย์ และ
ดร.วรณพวิยกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรและ อพวช. ได้นำนิทรรศการชุด Polar Norway :
The White Adventure จากประเทศนอร์เวย์ มาจัดแสดง ณ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ด้วย
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สถานภาพด้านกำลังคน
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร แม้ว่าปัจจุบัน อพวช. จะมีอัตรา
กำลังที่เป็นพนักงานที่จำกัด แต่ด้วยภารกิจความรับผิดชอบในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย
ซึ่งจำเป็นต้องกระจายการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ไปสู่ภูมิภาคของประเทศดังนั้น อพวช. จึงได้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
โดยจัดหาลูกจ้างและอาสาสมัครช่วยปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ สำหรับอัตรากำลังพนักงาน อพวช. ในปีงบประมาณ 2555 มีจำนวนทั้งหมด
120 อัตรา โดยจำแนกได้ดังต่อไปนี้
จำนวนอัตรากำลังจำแนกตามประเภทบุคลากร

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับการศึกษา

จำนวนพนักงานจำแนกตามกลุ่มตำแหน่ง

จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ
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ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์

1. โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
			 เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของประเทศ คือ การฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้พฒ
ั นาโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าขึน้ โดยปรับปรุงแนวคิดโครงการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดแสดงถึงระบบนิเวศวิทยาที่สำคัญของโลก ให้สามารถจัดแสดงผลของโครงการศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา, สิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ ของประชาชน
โดยมีแนวความคิด (Concept) ของโครงการ ดังนี้
		 แนวความคิด
1.1 โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ BIOWORLD
			 กำหนดเป้าหมายการสื่อสารและแนวทางการจัดแสดงเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาของโลก ดังนี้
			 (1) เป้าหมายการสื่อสาร คือการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ (Sharing our Planet)
			 (2) การจัดแสดงระบบนิเวศวิทยา 3 ระบบ โดยจำลองสภาพระบบนิเวศเสมือนจริง มีสง่ิ มีชวี ติ ในระบบ ทัง้ พืช สัตว์ ใน
				 สัดส่วนที่ตามจริงตามหลักวิชาการ มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและบรรยายเสมือนธรรมชาติ ประกอบด้วย
				 • ระบบนิเวศวิทยาเขตอบอุ่น (Temperate Region)
				 • ระบบนิเวศเขตหนาว (Sub Antarctic Region)
100 				 • ระบบนิเวศเขตร้อน (Tropical Ecology)

1.2 โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
			 สาระสำคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจในหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง
การสรุปและขยายผล ซึง่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นำมาซึง่ ปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา เพื่อการ
อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”
			 เป้าหมายในการสื่อสาร คือ การให้ผู้เข้าชมได้นำแบบอย่างหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีน่ ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์นำ้ ดิน และสิง่ แวดล้อม ด้วยวิธกี ารจัดแสดงทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัสด้วย
ตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
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สาระที่นำเสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
			 (1) ส่วนที่ 1 บทนำ โลกและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต (Cluster 1 Earth and adaptation of life)
			 (2) ส่วนที่ 2 ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Cluster 2 Ecosystem and biodiversity)
			 (3) ส่วนที่ 3 มนุษย์กับระบบนิเวศในประเทศไทย (Cluster 3 Human and Ecosystems in Thailand)
			 (4) ส่วนที่ 4 ระบบวิธีคิดและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกับ
				 วิสยั ทัศน์การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนบทพืน้ ฐานการคิดในเชิงนิเวศ) (Cluster 4 King’s Thought System : His Majesty’s vision
				 of Sustainability based on Ecological Concept)
			 (5) ส่วนที่ 5 การประยุกต์ ใช้ระบบคิดเชิงนิเวศเพื่อแก้ปญ
ั หาและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Cluster 5 Solving Problem with
				 Ecological Concept System)
			 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ อพวช. ดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ.2554 โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2555-2558 ในวงเงินงบประมาณ 1,800.00 ล้านบาท โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
			 (1) ระยะที่ 1 การก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า เวลาดำเนินการ 4 ปี (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2558) วงเงินงบ
				 ประมาณ 712.00 ล้านบาท
			 (2) ระยะที่ 2 การก่อสร้างงานนิทรรศการพร้อมติดตัง้ พืน้ ที่ 20,000 ตารางเมตร เวลาดำเนินการ 2 ปี (ตุลาคม 2556-กันยายน
				 2558) วงเงินงบประมาณ 1,088.00 ล้านบาท
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2. โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
			 อพวช. ได้กำหนดนโยบายสร้างพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าค เพื่อเป็นเครื่องมือและสร้างโอกาสให้กบั เยาวชนในภูมภิ าค
อย่างทัว่ ถึง นอกเหนือจากทีม่ อี ยู่ ณ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานีแล้ว ทัง้ นี้ ได้พจิ ารณาเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกแห่งหนึง่ ทีม่ ตี ำแหน่ง
ทีต่ ง้ั ทีเ่ หมาะสมในระดับภูมภิ าค เนื่องจากทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ได้มกี ารติดตัง้ หอดูดาวขนาดใหญ่ และยังได้กำหนดจะให้มแี หล่งเรียนรู้ สำหรับการ
ศึกษาเรื่องดวงดาวขึน้ การนำพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าคไปตัง้ อยู่ในสถานที่ บริเวณเดียวกัน จึงจะทำให้เกิดความคุม้ ค่าในการเดินทาง
เข้ามาเยี่ยมชมสำหรับเยาวชนและประชาชนในภาคเหนือมากขึ้น
			 โครงการพิพธิ ภัณฑ์ภมู ภิ าค จังหวัดเชียงใหม่ ถูกกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วท.) โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดทำแผนหลักพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอความเห็นชอบโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป
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อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ อพวช.
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อพวช.
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อพวช.
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อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อพวช.
กำกับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ และการใช้เงินสำรองของ อพวช. (มาตรา 9)
กำกับการจัดทำรายงานที่สำคัญต่างๆ เช่น รายงานการตรวจสอบ รายงานค่าใช้จ่าย งบลงทุน
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดและกำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ (มาตรา 16)
แต่งตัง้ ผูอ้ ำนวยการ หรือให้ผอู้ ำนวยการออก ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และกำหนดอัตราเงินเดือนของผูอ้ ำนวยการ
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ( มาตรา 18)
แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ( มาตรา 17 )
กำหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และค่าดำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนวิธกี ารชำระราคาและค่าบริการของ อพวช.
กำหนดสัญลักษณ์และเครื่องหมายของ อพวช.
วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ อพวช.
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คณะอนุกรรมการ
1

คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.
นายดิสทัต  โหตระกิตย์

2

3

คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร

ประธานกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ อพวช. (นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์)

กรรมการ

นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ

กรรมการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำนวยการ อพวช.

4
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5

ประธานอนุกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
นายจรัลธาดา  กรรรสูต          

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการ อพวช.

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ อพวช.
นางรุ่งทิพย์  สิงห์สุวรรณ

ประธานอนุกรรมการ

นายจรัลธาดา  กรรณสูต

อนุกรรมการ

6

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

7

ผู้อำนวยการ อพวช.
คณะอนุกรรมการติดตามการออกแบบผังบริเวณและโครงการขององค์
การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการ อพวช.

ประธานกรรมการ

ประธานอนุกรรมการ

กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
การประเมินตนเอง
คณะกรรมการ อพวช. ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
กำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกรอบปี โดยในปี 2555 ได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินตนเองและทำการประเมินตนเองโดยใช้
แบบประเมิน 2 แบบ ประกอบด้วย
1) แบบประเมินกรรมการ (รายบุคคล)
2) แบบประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ
รายบุคคลมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ของกรรมการทั้งคณะโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม
การพัฒนาความรู้ความสามารถ
คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่ของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1. อบรมหลั ก สู ต ร “การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การสำหรั บ
กรรมการและผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุน่ ที่ 9
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2555 มีกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 1
ท่าน คือ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
2. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์
การเรียนรู้ (กรรมการทุกท่าน)
2.1 งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่กรุงเทพมหานคร      
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา
ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
2.2 พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ผ ้ า ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ 107
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2555 ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
2.3 งานมหกรรมพื ช สวนโลก 2555 จั ง หวั ด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ใช้เวลา
ประมาณ 1 วัน
2.4 พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในภาคเหนือ
- จังหวัดแพร่ และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 28
ธันวาคม 2555
- จั ง หวั ด เชี ย งราย ระหว่ า งวั น ที ่ 14- 16
กันยายน 2555
ประโยชน์ที่กรรมการและองค์กรได้รับ
1 กรรมการได้รับความรู้ ความเข้าใจ สร้างเสริมการ
เรียนรู้แนวทางและวิทยาการใหม่ๆ และพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการ
2 พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการใน
การบริหาร เพื่อการพัฒนากิจการขององค์การฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ ในต่าง
ประเทศ เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนชิ้นงาน บุคลากร และการ
พัฒนางานนิทรรศการและกิจกรรมต่อไปในอนาคต
4 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมใหม่
ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
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สถิติจำนวน
ผู้เข้าชม
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สถิติจำนวนผู้เข้าชม
แผนภูมิเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนผู้รับบริการประจำปี 2555

109

แผนภูมิแสดงสัดส่วนจำนวนผู้รับบริการของ อพวช. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยนิทรรศการนอกสถานที่ มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ
44.91 อันดับ รองลงมาคือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีสัดส่วนร้อยละ 16.36 และจัตุรัสจามจุรีที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.91
ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
รายงายผลการเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2555 และ 2554 กับเป้าหมายจำนวนผู้ใช้บริการ
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จำนวนผู้ใช้บริการรวม ระหว่างปีงบประมาณ 2551 - 2555
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การเปรียบเทียบเป้าหมายจำนวนผู้ใช้บริการ อพวช.
ประจำปีงบประมาณ 2555 และ 2554 แยกประเภทนิทรรศการและกิจกรรม
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รายงานผล
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2555

เรียน ประธานคณะกรรมการ อพวช.
คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นประธานคณะกรรมการ  นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ และนางรุ่งทิพย์   สิงห์สุวรรณ เป็นกรรมการ
โดยมีนางสาวรตดา  พรหมแก้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน และทีป่ รึกษาทางด้านการ
เงินการบัญชี/ผูส้ อบบัญชี เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ อพวช. และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ/
112 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางด้านการ
เงินการบัญชี ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายบริหาร โดยซักถามให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ เพื่อให้มน่ั ใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตร
ฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
สอบทานแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการเพื่อลดหรือ
ควบคุมความเสีย่ ง รวมทัง้ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผลการสอบทานจริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อพวช.
หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ
การวางแผนการตรวจสอบ เพื่อมิให้มีการปฏิบัติการตรวจสอบที่ซ้ำซ้อน ตลอดจนติดตามการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอ
แนะของผู้สอบบัญชี
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เกิดความเป็นอิสระและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาอนุมัติในการปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 รวม 1 ครั้ง และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 และอนุมัติ
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 5 ปี (2556–2560) สอบทานกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสและรายงานประจำปีทส่ี รุปความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบภายในและข้อ
สังเกตในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติ สอบทานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และผลการประเมินโดยหน่วยงานทีร่ บั การตรวจ สอบทานแผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้
แผนการสรรหาและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีโอกาสพัฒนา
ความรู้ และวุฒิบัตรทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะและราย
บุคคล) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
สอบทานให้ อพวช. ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า อพวช. ถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญมีผลให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มขี อ้ บกพร่องอย่างเป็นสาระสำคัญ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสมรายงาน
ทางการเงิน แสดงข้อเท็จจริงในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำคัญครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มีการปฏิบตั ติ ามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 113
และนโยบายที่คณะกรรมการ อพวช. กำหนด รวมทั้งไม่พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
							
(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   วันที่ 28 กันยายน 2555
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รายงานของผู้สอบ
บัญชีและงบการเงิน
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ

2555

หน่วย : บาท
2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

116

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
วัสดุคงเหลือ
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3

เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

6
7
8

4
5

251,386,842.08
2,652,828.82
3,678,374.67
10,634,072.60
6,964,950.10
275,317,068.27

279,336,731.33
2,895,389.51
2,429,282.47
15,811,949.52
19,355,353.19
319,828,706.02

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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6,594,773.61
6,594,773.61
845,525,583.80 816,735,142.48
9,204,042.16
5,658,276.30
861,324,399.57 828,988,192.39
1,136,641,467.84 1,148,816,898.41

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หมายเหตุ

2555

หน่วย : บาท
2554

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

9

54,192,302.45
470,303.00
1,275,855.96
48,700,587.96
104,639,049.37

73,353,110.67
420,983.00
687,014.42
42,489,129.38
116,950,237.47

11

311,621,595.05

322,046,638.63

12

18,991,316.00
330,612,911.05
435,251,960.42

322,046,638.63
438,996,876.10

10,000,000.00
691,389,507.42
701,389,507.42

10,000,000.00
699,820,022.31
709,820,022.31

10

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้จากการรับบริจาค
รอการรับรู้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนประเดิม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและ
ส่วนของทุน

1,136,641,467.84 1,148,816,898.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายพิชัย สนแจ้ง)
ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ)
รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร
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งบรายได้ค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
หมายเหตุ

2555

หน่วย : บาท
2554

รายได้
รายได้เงินงบประมาณ
รับจากรัฐบาล
รายได้จากการดำเนินงาน
พิพิธภัณฑ์
รายได้อื่น
รายได้ดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวมรายได้

13

451,047,454.02

496,613,212.78

36,689,548.39

30,850,654.65

2,703,710.26
15,031,321.85
505,472,034.52

1,605,744.59
13,432,272.32
542,501,884.34

75,831,787.53
353,763,315.82
54,027,903.06
483,623,006.41
21,849,028.11

65,917,086.97
322,624,994.01
57,367,584.00
445,909,664.98
96,592,219.36

ค่าใช้จ่าย
118

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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14
15
16

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

หน่วย : บาท
รายการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
รายการปรับปรุง
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
รายการปรับปรุงงวดก่อน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวดนี้
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ทุนประเดิม
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม
699,820,022.31
(16,623,373.00)
(13,656,170.00)
21,849,028.11
691,389,507.42
604,700,971.02
(1,473,168.07)
96,592,219.36
699,820,022.31

รวม
709,820,022.31
(16,623,373.00)
(13,656,170.00)
21,849,028.11
701,389,507.42
614,700,971.02
(1,473,168.07)
96,592,219.36
709,820,022.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
2555

120

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    ค่าเสื่อมราคา
    ค่าตัดจำหน่าย
    รายได้จากการบริจาค
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
    วัสดุคงเหลือ
    รายได้ค้างรับ
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    เจ้าหนี้
    เงินรับฝาก
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดได้มาจากการจำหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
2554

21,849,028.11

96,592,219.36

51,072,859.20
2,955,043.86
(13,701,306.08)
2,367,943.00
64,543,568.09

53,348,362.54
4,019,221.46
(12,936,847.84)
(34,928.00)
140,988,027.52

242,560.69
(1,249,092.20)
(8,478,293.08)
12,390,403.09

(1,756,589.51)
(329,057.80)
(5,075,203.79)
(5,892,150.47)

(19,160,808.22)
49,320.00
588,841.54
6,211,458.58
55,137,958.49

57,560,546.67
90,000.00
328,943.26
8,189,760.91
194,104,276.79

35,055.00
(82,050,701.02) (128,007,077.27)
(1,037,146.72)
(2,428,450.00)
(83,087,847.74) (130,400,472.27)
(27,949,889.25)
63,703,804.52
279,336,731.33 215,632,926.81
251,386,842.08 279,336,731.33

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
(หน่วย ะ ล้านบาท ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้)

1. วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง
องค์ ก ารพิ พ ิธภั ณฑ์ ว ิ ทยาศาสตร์ แ ห่ง ชาติ (อพวช.) จั ดตั ้ งขึ้ นตามพระราชกฤษฎีก าจั ดตั ้ งองค์ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 เพื่อดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำขึ้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา 5 รอบ
โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ดำเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ ความรู้และความ
บันเทิงแก่ประชาชน
1.2 ดำเนินการรวบรวมวัตถุ จำแนกประเภทวัตถุ จัดทำบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงาน สิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ ในการศึกษาวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.3 ดำเนินการส่งเสริมการวิจยั การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่หน่วยงานของ 121
รัฐและเอกชน
1.4 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการ ที่เกี่ยวเนื่องแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ ในด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.7 ดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
2.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความฯ ที่มีผลบังคับใช้
ระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชี (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อพวช.โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
122 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
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เรื่อง
การนำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี และการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเข่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
กำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย                
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
การสำรวจและประเมินค่าแหล่ง ทรัพยากรแร่
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความฯ ที่ออกและปรับปรุงใหม่
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีขององค์การ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 2.2.6 และข้อ 12
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น ระหว่างปี 2554 สภาวิชาชีพ ได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
เป็นต้นไป และไม่ได้มกี ารนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ รายละเอียด ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่
ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25

เรื่อง
ภาษีเงินได้
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ส่วนงานดำเนินงาน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจง กับกิจกรรมดำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จาก สินทรัพย์ที่ ไม่ได้คิดค่าเสื่อม
ราคา ที่ตีราคา,ใหม่
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
123
ของผู้ถือหุ้น

ผู้บริหารคาดว่าจะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และถือปฏิบัติ โดยผู้บริหาร
พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าว
2.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
2.2.1 การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายถือปฏิบัติตามเกณฑ์คงค้าง
2.2.2 เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนในงวดที่ได้รับ
2.2.3 วัสดุคงเหลือแสดงตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
2.2.4 อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
1) อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม
2) สินทรัพย์รับโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสินทรัพย์ รับบริจาค
ก่อนปีงบประมาณ 2552 แสดงในราคาทุน ณ วันรับโอน หรือราคาที่คณะกรรมการประเมินราคา สินทรัพย์เป็นผู้กำหนดคู่กับส่วนเกิน
ทุนจากสินทรัพย์รับโอน และสำหรับค่าเสื่อมราคาจะนำไปหักส่วนเกินทุนจาก สินทรัพย์รับโอน และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 อพวช.
ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับโอน และ สินทรัพย์รับบริจาค คู่กับบัญชีรายได้รอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของ สินทรัพย์นั้นในแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สำหรับหน่วยงาน ภาครัฐฉบับที่ 2 ข้อ 7.14 และข้อ 8.8
3) อาคารและอุปกรณ์ กรณีจัดหาจากเงินงบประมาณก่อนปีงบประมาณ 2552 จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้ง
จำนวนและบันทึกสินทรัพย์คกู่ บั ทุนสินทรัพย์จดั หาด้วยเงินงบประมาณ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ จะนำไปลดทุนสินทรัพย์จดั หาด้วยเงิน
งบประมาณ สำหรับอุปกรณ์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10,000 บาท จะรับรูเ้ ป็น ค่าใช้จา่ ยทัง้ จำนวน และตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2552 อพวช.
ได้เปลีย่ นแปลงวิธกี ารบันทึกบัญชีอาคารและอุปกรณ์ โดยบันทึกบัญชีสนิ ทรัพย์ในราคาทุน ณ วันทีซ่ อ้ื หรือได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมโดย
ประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภทตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  และตามหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ
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4) ค่าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท
อยู่ระหว่าง 5-40 ปี โดยคิดมูลค่าซาก 1 บาท สินทรัพย์ที่ได้มาหลังวันที่ 15 ของเดือนจะเริ่มคำนวณ ค่าเสื่อมราคาในเดือนถัดไป
2.2.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคา ทุนของ
สินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
2.2.6 ผลประโยชน์พนักงาน
การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายให้แก,พนักงานหลังออกจากงานกรณี เกษียณอายุ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องใช้สมมุติฐานทางการเงิน เช่น อัตราคิดลดเงินเดือน พนักงานและปัจจัยอื่นๆ
และข้อสมมุตฐิ านทางประชากรศาสตร์ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน อัตราการมรณะ เป็นต้น โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับต้นทุนบริการ ในอดีตของ อพวช. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำนวน
17.08 ล้านบาท ซึ่ง อพวช. ปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0805.1/ว.95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานภาระผูกพันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
ปัจจุบันและในอดีต รับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่าย โดยหากมีผลกำไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวด บัญชีนั้นทันที
2.2.7 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อพวช. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างโดย
จดทะเบียนเช้าร่วมกับกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ธนชาติทวีคา่ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว (กองทุน) และมอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
ธนชาติ จำกัด เป็นบริษัทจัดการ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่าย ค่าจ้างโดยหักจากค่าจ้างของสมาชิก
124 อายุงานน้อยกว่า 20 ปี เลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-9 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน อายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-10 ของ ค่าจ้างในแต่ละเดือน
อพวช. จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง สมาชิกที่มีอายุงานน้อยกว่า 20 ปี จะจ่าย
เงินสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 9 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน สมาชิกทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 20 ปีขน้ึ ไป จะจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
10 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของ อพวช.
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2555
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากกระแสรายวัน
-  เงินฝากออมทรัพย์
-  เงินฝากประจำ
รวม
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2554
0.19

0.48

9.41
183.09
58.70
251.39

47.68
193.41
37.77
279.34

4. รายได้ค้างรับ ประกอบด้วย
2555
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ดำเนินงานค้างรับ
รายได้อื่นค้างรับ
รวม

2554
8.80
0.45
1.27
0.11
10.63

14.58
0.40
0.12
0.71
15.81

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ จำนวนเงิน 8.80 ล้านบาท เป็นค่าสำรวจออกแบบพิพธิ ภัณฑ์พระราม 9 จำนวนเงิน
0.80 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารฉายภาพยนตร์แบบโดม จำนวนเงิน 1.09 ล้านบาท และชุด นิทรรศการวิทยาศาสตร์ Science on the
Move จำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท ที่เหลือเป็นเงินอุดหนุน ค่าก่อสร้างครุภัณฑ์และรายการโทรทัศน์ จำนวนเงิน 6.82 ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ จำนวนเงิน 0.45 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 0.32
ล้านบาท จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท และจากธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 0.01 ล้านบาท
รายได้ดำเนินงานค้างรับ จำนวนเงิน 1.27 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่ เข้าชมวันที่ 29-30 กันยายน 2555 จำนวนเงิน
0.05 ล้านบาท และรายได้คา่ ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วันที่ 7-9 และ 12-14 พฤษภาคม 2555
จำนวนเงิน 0.42 ล้านบาท รายได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ IBM Try Science จำนวน 6 ค่าย จำนวนเงิน 0.60 ล้านบาท รายได้จัดค่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็นครั้งที่ 5 จำนวนเงิน 0.06  ล้านบาท และรายได้ขายของที่ระลึกจาก
125
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2555 จำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท
รายได้อื่นค้างรับ จำนวนเงิน 0.11 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ค่าสาธารณูปโภคจากกิจการร่วมค้า  เอ็กเซลเลนท์
โปรเฟสซั่น ซีสเต็มส์ จำนวนเงิน 0.05 ล้านบาท และรายได้เงินสนับสนุนสิทธิประโยชน์ จำนวนเงิน 0.06 ล้านบาท

5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2555
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินรองจ่าย
อื่น ๆ
รวม

2554
5.5
0.42
0.68
0.21
0.15
6.96

18.34
0.22
0.12
0.18
0.49
19.35
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6. เงินลงทุนระยะยาว
อพวช. ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ 36 เดือน เป็นเงินจำนวน 6.59 ล้านบาท มีอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ
3.35 ต่อปี และ อพวช. ได้นำเงินฝากประจำดังกล่าวไปวางเป็นประกัน เพื่อให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันสัญญาการเช่าพืน้ ที่ สัญญา
การให้บริการพื้นที่เช่าและสาธารณูปโภคกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
30 ก.ย. 55
รายการ

30 ก.ย. 54

ชิ้นงาน ค่าตกแต่ง
งานระหว่าง
อาคาร แสดงถาวร ภายใน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง

รวม

รวม

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด

662.53

986.35

145.86

61.43

13.95

236.29 2,106.41

1,990.66

3.30

8.66

4.53

10.22

-

55.34

82.05

128.01

รับโอน/บริจาค

-

232.76

-

-

-

-

232.76

-

โอนออก

-

-

-

-

-

(234.95) (234.95)

(4.21)

จำหน่าย

-

-

-

-

-

665.83

1,227.77

150.39

71.65

234.52

908.57

107.00

เพิ่มขึ้น

16.65

16.72

ลดลง

-

เพิ่ม (ลด)ระหว่างงวด
ซื้อ
126

-

(8.05)

13.95

56.68 2,186.27

2,106.41

28.20

11.38

- 1,289.67

1,244.37

7.92

8.38

1.40

-

51.07

53.35

-

-

-

-

-

-

(8.05)

251.17

925.29

114.92

36.58

12.78

- 1,340.74

1,289.67

ณ วันที่ 30 ก.ย. 55

414.66

302.48

35.47

35.07

1.17

56.68

845.53

-

ณ วันที่ 30 ก.ย. 54

428.01

77.78

38.86

33.23

2.57

236.29

-

816.74

ณ วันปลายงวด

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันต้นงวด

ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
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8. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
30 ก.ย. 55
ค่าลิขสิทธิ์

โปรแกรม

ภาพยนตร์

คอมพิวเตอร์

30 ก.ย. 54

ภาพยนตร์

รวม

รวม

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด

3.04

10.25

-

13.29

10.83

ซื้อ

-

0.72

0.32

1.04

2.42

รับจากงานระหว่างทำ

-

5.46

-

5.46

2.74

จำหน่าย

-

-

-

-

(2.70)

3.04

16.43

0.32

19.79

13.29

เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด

ณ วันปลายงวด
ค่าตัดจำหน่ายสะสม

127

ณ วันต้นงวด

2.65

4.98

-

7.63

6.32

เพิ่มขึ้นในงวด

0.36

2.55

0.05

2.96

4.01

-

-

-

-

(2.70)

3.01

7.53

0.05

10.59

7.63

ณ วันที่ 30 ก.ย. 55

0.03

8.90

0.27

9.2

-

ณ วันที่ 30 ก.ย. 54

0.39

5.27

-

-

5.66

จำหน่าย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
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9. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
2555

2554

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

16.14

10.10

3.99

3.27

เจ้าหนี้งานก่อสร้าง

21.77

45.07

เจ้าหนี้ครุภัณฑ์

12.17

2.23

เจ้าหนี้อื่น ๆ

0.12

12.68

รวม

54.19

73.35

เจ้าหนี้เงินประกันซอง/ สัญญา

เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน จำนวน 16.14 ล้านบาท ในจำนวนนีเ้ ป็นเงินประกันผลงานก่อสร้างชิน้ งานนิทรรศการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ 8/2548 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547 งวดที่ 1-3 และงวดที่ 9-11 ของกิจการร่วมค้าเอ็กเซลเลนท์
โปรเพสชัน่ แนล ซิสเต็มส์และซิตน้ี อี อน ดิสเพลส์ แอนด์คอนสตัค๊ ชัน่ ส์ (ประเทศไทย) และ ArchiMeDes Architektur, Medien und Design
จำนวน 6.70 ล้านบาท ซึง่ อพวช. ขอยกเลิกสัญญาจ้างและทรงไว้ซง่ึ สิทธิในการริบหลักประกันสัญญาหรือหลักประกันผลงาน รวมทัง้
128 เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างกำหนดทุกประการของ อพวช. แล้วได้ยึดเงินประกันผลงานนี้ แต่ไม่ได้
ปรับออกเนื่องจากบริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊ตชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้อุทธรณ์คำพิพากษา
ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
2555

2554

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

35.84

31.27

ค่าจ้างเหมาบริการ

3.35

3.17

ค่าวัสดุ

1.15

0.92

ค่าตอบแทน

0.07

0.88

ค่าสาธารณูปโภค

1.46

1.21

โบนัสพนักงานและกรรมการ

2.28

2.53

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4.55

2.51

48.70

42.49

รวม
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11. รายได้จาการรับบริจาครอการรับรู้		
การเคลื่อนไหวในรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ มีดังต่อไปนี้		
รายการ
ยกมา
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยกไป

อาคาร
ชิ้นงานแสดงถาวร
321.85
3.27
(12.88)
(0.76)
308.97
2.51

ครุภัณฑ์
0.20
(0.06)
0.14

รวม
322.05
3.27
(13.70)
311.62

12. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 อพวช. ได้คำนวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตาม มาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 มีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยขน์พนักงาน ณ วันที่  1  ตุลาคม  2554
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ตันทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

2555
17.08
1.69
0.68
(0.46)
18.99

ข้อสมมุตฐิ านหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์ของ
พนักงาน มีดังนี้
            อัตราคิดลดพื้นฐานร้อยละ
4.1 ต่อปี
            อัตราการขึ้นเงินเดือนพื้นฐานร้อยละ        
7.0 ต่อปี
อัตราการลาออกของพนักงาน
            อายุ 29 ปี และน้อยกว่า
ร้อยละ 3.0 ต่อปี
            อายุตั้งแต่ 30 ปี ถึง 49 ปี
ร้อยละ 1.0 ต่อปี
            อายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ 0.0 ต่อปี
อัตราการมรณะ
ตามตารางมรณะไทย 2551
อัตราทุพพลภาพ
ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทย  2551
อายุเกษียณ 60 ปี
60 ปี (วันเกษียอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาตม
หลังจากอายุครบ 60 ปี)
เงินเดือน
เงินเดือนพื้นฐานเดือนสุดท้าย
พนักงานที่นำมาคำนวณโครงการผลประโยชน์ต้องทำงานครบ 5 ปี
เงินตอบแทนความชอบ
อายุงาน       
ผลประโยชน์
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี
6    เดือนของเงินเดือน
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
10   เดือนของเงินเดือน
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13. รายได้เงินอุดหนุบจากรัฐบาล
อพวช. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวนรวมทั้งสิ้น 451.05 ล้านบาท
ซึง่ เป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไปจำนวน 384.09 ล้านบาท เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนจำนวน 66.46 ล้านบาท และเป็นเงินอุดหนุนเบิกแทนกันจำนวน
0.50 ล้านบาท
14. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2555

130

2554

เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงาน

43.93

40.53

เงินเดือนและค่าล่วงเวลาลูกจ้าง

15.38

11.90

เงินบำเหน็จและโบนัสพนักงาน

2.17

2.44

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

2.37

-

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3.67

3.42

ค่าตอบแทน

4.56

4.27

ค่าสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง

3.75

3.36

75.83

65.92

รวม

NATIONAL SCIENCE MUSEUM ANNUAL REPORT 2012

15. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
2555
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

2554
226.57

203.63

ค่าสาธารณูปโภค

30.86

26.69

ค่าจ้างเหมาบริการ

16.30

19.05

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

16.58

13.92

ค่าวัสดุ

10.61

10.84

ค่าเช่า

18.41

4.74

ค่าซ่อมแซม

4.82

11.68

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

0.82

1.00

โบนัสกรรมการ

0.10

0.09

ค่าตอบแทน

12.11

15.26

อื่น ๆ

16.58

15.72

353.76

322.62

รวม

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวน 16.58 ล้านบาท ได้รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรม
เพื่อสังคมที่ อพวช. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวนเงิน 3.25 ล้านบาท
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16. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ประกอบด้วย
2555
ค่าเสื่อมราคา
อาคาร
ขึ้นงานแสดงถาวร
ค่าตกแต่งภายใน
อุปกรณ์
รวมค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำหน่าย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์
รวมค่าตัดจำหน่าย
รวมทั้งสิ้น

2554
16.65
16.72
7.92
9.78
51.07

16.77
14.96
13.06
8.56
53.35

0.36
2.55
0.05
2.96
54.03

2.31
1.71
4.02
57.37

17. การจัดประเภทรายการใหม่
132
ตัวเลขที่นำมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับการแสดงรายการที่เปลี่ยน
แปลงไปในงวดปัจจุบัน
18. สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
อพวช. ได้ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้าเอ็กเซลเลนท์ โปรเฟสชั่น ซีสเต็มส์ และซิตี้นีออน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรั๊คชั่นส์
(ประเทศไทย) และ ArchiMeDes Architektur, Medien und Design ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 1735/2551
ทุนทรัพย์ตามฟ้องจำนวน 220.09 ล้านบาท
ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับ การจ้างผู้อื่น
ทำงานตามสัญญาพิพาทที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จจำนวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน
ดังกล่าวนับถัดจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
แต่บริษทั ซิตน้ี อี อน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรัค๊ ฃัน่ ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผูถ้ กู ฟ้องคดีท่ี 1 ได้อทุ ธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด
ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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พันธกิจ (Mission)

สั่งสมภูมิปัญญาถ่ายทอดสารสาระ
และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

