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สารจากประธานกรรมการ อพวช.
คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
สารจากผูอ้ ำ� นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะผูบ้ ริหารองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ข้อมูลเบือ้ งต้น และวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพืน้ ฐาน
นิทรรศการถาวร
นิทรรศการเคลือ่ นที่
นิทรรศการชัว่ คราว
ชิน้ งานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่
กิจกรรมส�ำคัญประจ�ำปีของ อพวช.
ผลงานเด่นของ อพวช.
กิจกรรมเสริมศึกษา
งานบริการทางวิชาการ
งานวิจยั และรวบรวมวัสดุตวั อย่าง
การตลาดและประชาสัมพันธ์
เครือข่ายและผูส้ นับสนุน
แขกพิเศษทีม่ าเยือนพิพธิ ภัณฑ์
การพัฒนาบุคลากร
ก้าวต่อไปของพิพธิ ภัณฑ์
สถานภาพด้านก�ำลังคน
โครงสร้างองค์กร
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถิตจิ ำ� นวนผูเ้ ข้าชม
รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556
รายงานของผูส้ อบบัญชี และงบการเงิน
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สารจากประธานกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ในการพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญรุง่ เรืองนัน้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นปัจจัยการขับเคลือ่ นทีส่ ำ�คัญ หาก
แต่การจะนำ�วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนจะต้องมีการพัฒนาหลายๆ...ด้านพร้อมๆ...กันไป...ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนาหาองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการต่างๆ ของมนุษย์ หรือ การพัฒนาของประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ�คัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าปัจจัยด้านอืน่ ๆ คือ การสร้างให้ประชาชนทัง้ ประเทศมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์น้ี จะนำ�สังคมไทย
ไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ นัน่ หมายความถึง สังคมไทยเป็นสังคมทีค่ ดิ อย่างเป็นเหตุ เป็นผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
มีความเข้าใจและร่วมกันรักษาสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการทีจ่ ะสนับสนุนงานวิจยั และพัฒนาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศในระยะยาว
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นับเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ หน่วยงานหนึง่ ...ทีม่ หี น้าที่ และ
บทบาทในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์...ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด...ผ่านการให้บริการด้วย
พิพธิ ภัณฑ์ คือ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ณ
จามจุรสี แควร์ การกระจายความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ไปทัว่ ประเทศด้วยคาราวานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมระดับประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ ซึง่ ปี 2556 ทีผ่ า่ นมา อพวช. ได้ทำ�หน้าที่
เหล่านีอ้ ย่างเข้มแข็ง สามารถให้บริการประชาชนคนไทยกว่าสีล่ า้ นคน
อพวช. ยังได้มบี ทบาททีส่ ำ�คัญด้านการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ โดยเป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การเข้ามาดำ�เนินการสถานีโทรทัศน์ MOST Channel เพือ่ พัฒนาให้เป็นสถานีโทรทัศน์ชอ่ งวิทยาศาสตร์ของ ประเทศไทย นอกจาก
นี้ ยังมีโครงการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ขึน้ อีก 2 แห่ง คือ ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ การท่องเทีย่ ว ณ จังหวัด
เชียงใหม่ และศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชัน้ สูงเพือ่ การเกษตร ณ จังหวัดแพร่ ในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์
อพวช. ไม่สามารถดำ�เนินการได้สำ�เร็จเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นหน้าทีข่ องทุกคนทัง้ ประเทศทีจ่ ะมาช่วยกันสร้างให้เกิดขึน้ ซึง่
อพวช. พร้อมยืนหยัดในการทำ�หน้าทีข่ อง อพวช. สืบไป

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
www.nsm.or.th
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คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย
(ปอมท.) นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษา
เพื่อ
พัฒนาครูในโครงการพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ประวัติการทำ�งาน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์ วิโรฒ ประสานมิตร
การศึกษา :
Ph.D. (Genetics), Certificate in Population Studies จาก
U. Of Hawaii, Honolulu, Hi., U.S.A. โดยทุน East West Center
M.S. (Genetics) จาก U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.
B.A. (Zoology) จาก U. Of Wisconsin, Madison, Wis, U.S.A.

นายพนา จันทรวิโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : กรรมการอำ�นวยการ บริษทั เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการทำ�งาน : กรรมการอำ�นวยการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ เดลี่ เอ็กซ์เพลส
2008
การศึกษา:
ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (MA Economics) จาก Tufts
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีจาก Essex University, ประเทศอังกฤษ
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รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำ�งาน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา :
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ฟิสกิ ส์นวิ เคลียร์), Kent State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำ�งาน : หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผู้อำ�นวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำ�นักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา :
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

กรรมการผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำ�แหน่งปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการทำ�งาน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา :
Ecology University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา
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คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : นิติกร 9 ชช. กรมบัญชีกลาง
ประวัติการทำ�งาน : ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังภาครัฐ
การศึกษา :
เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติการทำ�งาน : อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
การศึกษา :
ปริญญาโท M.A. (TEACHING IN COMMUNITY COLLEGES)
WESTERN MICHIGAN UNIVERSITYประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

กรรมการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำ�แหน่งปัจจุบัน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำ�งาน : หัวหน้าหน่วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ (พสวท.) อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา :
ปริญญาเอก (เคมีคอมพิวเตอร์) Innsbruck University Austria
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นายจรัลธาดา กรรณสูต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาสำ�นักราชเลขาธิการ สำ�นักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง
ประวัติการทำ�งาน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมประมง
การศึกษา :
ปริญญาเอก สัตววิทยา สาขาวิเคราะห์พันธุ์ปลา

นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
ประวัติการทำ�งาน : ผู้อำ�นวยการฝ่าย, หัวหน้าแผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การศึกษา :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ประวัติการทำ�งาน : อธิบดีกรมการค้าภายใน, อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
การศึกษา :
M.A. (Econs.) Western Michigan University U.S.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : กรรมการร่างกฎหมายประจำ�สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประวัติการทำ�งาน : รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) อาจารย์พิเศษ
การศึกษา :

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

นายพิชัย สนแจ้ง
กรรมการและเลขานุการ

ตำ�แหน่งปัจจุบัน : ผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประวัติการทำ�งาน : ผู้อำ�นวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
การศึกษา :
ปริญญาเอก สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
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สารจากผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

นายมานพ อิสสะรีย์

รองผู้อำ�นวยการ อพวช.
รักษาการ ผู้อำ�นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ตลอดช่วงปีการดำ�เนินงาน 2556 เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทยรวมหลายล้านคน ได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จาก อพวช. ทัง้ สาระองค์ความรู้ สะสมประสบการณ์ กระบวนการ เรียนรู้ ตลอดจนได้ตระหนักในบทบาท คุณค่า ความ
สำ�คัญ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบทีส่ มั ผัสจับต้องและเข้าใจได้งา่ ย
ในการถ่ายทอดสาระองค์ความรูแ้ ละส่งเสริมพัฒนาการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เครือ่ งมือทีส่ ำ�คัญ ยังคงเป็นพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ ณ จามจุรสี แควร์ และกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ โดยมีคาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นสือ่ เคลือ่ นที่ ทีก่ ระจายโอกาสการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ไปสูท่ กุ
ภูมภิ าคของประเทศ เครือ่ งมือเหล่านี้ ยังทำ� หน้าทีไ่ ด้เป็นอย่างดีและมีการเพิม่ พูนคุณภาพต่อการเรียนรูม้ ากยิง่ ขึน้ นอกจากนีแ้ ล้ว
ยังได้พฒ
ั นาสือ่ อืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายและช่องทางการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ของผูส้ นใจอีกหลายประการ อาทิ การเตรียมการ
ก่อสร้างโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า โครงการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าค ในภาคเหนือ การเปิดให้บริการโดมภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ในระบบดิจติ อล 3 มิติ โครงการโทรทัศน์วทิ ยาศาสตร์ “MOST Channel” ออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ CU Band
ช่อง 94 ให้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอด 24 ชัว่ โมง เป็นต้น
ในด้านการสัง่ สมภูมปิ ญ
ั ญา งานวิจยั ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทำ�ให้รบั รูถ้ งึ ความสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ
พืน้ ฐานของชาติมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการรวบรวมเก็บรักษาวัสดุอเุ ทศ ทัง้ พืช สัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีตา่ งๆ เพือ่ การอ้างอิง
วิจยั และเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาบุคลากร ทัง้ ด้าน วิชาการ วิชาชีพด้านงานพิพธิ ภัณฑ์ และการบริหารจัดการองค์กร การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ กับทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทัง้ ภายในและต่างประเทศ เหล่านี้ นับเป็นรากฐานสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ อพวช. มีความ
พร้อมและมีศกั ยภาพทีจ่ ะดำ�เนินงานตามภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ยง่ิ ๆ ขึน้ ในระยะต่อไป
ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานของ อพวช. ดังกล่าวนี้ ได้รบั การสนับสนุน ความร่วมมืออย่างดียง่ิ ทัง้ จากเจ้าหน้าทีท่ กุ คน
และจากหลายภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณในการมีสว่ นร่วม ของทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ผมเชือ่ มัน่ ว่า ด้วย
ความมุง่ มัน่ ความพร้อมและศักยภาพของเราทุกคน จะช่วยผลักดันให้ อพวช. สามารถสร้างสรรค์และดำ�เนินภารกิจให้กา้ วหน้าต่อ
ไปอย่างเข้มข้น กว้างขวางและประสบความสำ�เร็จ ในการยกระดับการเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ของคนในชาติให้สงู ขึน้ เป็นลำ�ดับ อย่าง
แน่นอน

นายมานพ อิสสะรีย์
รองผูอ้ ำ�นวยการ
รักษาการ ผูอ้ ำ�นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
www.nsm.or.th
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คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร. พิชัย สนแจ้ง

นายมานพ อิสสะรีย์

ผู้อำ�นวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายมานพ อิสสะรีย์

รองผู้อำ�นวยการ อพวช.
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักโครงการพิเศษ
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รักษาการผู้อำ�นวยการ อพวช.
วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2556

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
รองผู้อำ�นวยการ อพวช.
รักษาการผู้อำ�นวยการ
สำ�นักยุทธศาสตร์และแผน

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รองผู้อำ�นวยการ อพวช.
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหาร

www.nsm.or.th
www.nsm.or.th

คณะผูบ้ ริหารองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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นางสาวรตดา พรหมแก้ว

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม
ผู้อำ�นวยการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ

นางกรรณิการ์ เฉิน

นายพินิตย์ ขจรผดุงกิตติ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

www.nsm.or.th

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์

นายสมชัย บุศราวิช

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
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ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงาน
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตัง้ องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ด�ำเนินงาน
บริหาร...และพัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดท�ำขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีภารกิจ คือ เป็น
องค์กรของประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงาน
1. ดำ�เนิ น การส่ ง เสริ ม และแสดงกิ จ กรรมหรื อ ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพื่อให้ความรู้และ
ความบันเทิงแก่ประชาชน
2. ดำ�เนินการรวบรวมวัตถุ จำ�แนกประเภทวัตถุ...จัดทำ�บันทึก
หลักฐาน...และสงวนรักษาผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี...เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
3. ดำ�เนินการส่งเสริมการวิจยั ...การให้บริการทางวิชาการ และ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
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4. จั ด นิ ท รรศการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี . ..รวมทั้ ง
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี . ..และให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ...เพื่อประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
7. ดำ�เนิ น กิ จ กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ กิ จ การ
พิพธิ ภัณฑ์
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
พันธกิจ

mission

สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
Vision

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้และการสร้าง
ความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์

ค่านิยม
Value

ร่วมสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน

www.nsm.or.th
www.nsm.or.th
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นิทรรศการถาวร

NATIONAL SCIENCE MUSEUM, THAILAND
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พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ม หาราชิ นี เ ป็ น
พิพธิ ภัณฑ์แห่งแรกขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ มีภารกิจหลัก
คือ
1. พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชักน�ำให้
ผู้ชมเกิดความเข้าใจ...และรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...อันจะน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน...เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึง
กระบวนการผลิตทีม่ หี ลักการทางวิทยาศาสตร์แทรกอยูใ่ นแต่ละขัน้ ตอน และเกิด
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ...ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ไทย...นอกจากผู้ชมจะได้สัมผัสกับอาคารทรงลูกเต๋าที่มีรูปทรงอันน่าทึ่งแล้ว
ภายในยังจะได้สมั ผัสกับการจัดแสดงนิทรรศการทีม่ รี ปู แบบการน�ำเสนอ แสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มกี ารจัดแสดงนิทรรศการบนพืน้ ที่ 10,000 ตารางเมตร
เป็นนิทรรศการที่เน้นการสื่อความหมายระหว่างผู้เข้าชมและนิทรรศการ...โดยให้
ผูเ้ ข้าชมมีปฏิสมั พันธ์กบั ชุดนิทรรศการในรูปแบบทีส่ ามารถค้นพบ...ทดลอง และ
เรี ย นรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเองผ่ า นสื่ อ ที่ มี ค วามหลากหลาย...ทั้ ง ชิ้ น งานวิ ท ยาศาสตร์
สือ่ ผสมแผ่นภาพ...ประกอบค�ำอธิบายและวัตถุตวั อย่างรูปแบบต่างๆ สามารถ
เข้าใจได้งา่ ย เนือ้ หาและเรือ่ งราวของนิทรรศการทีจ่ ดั แสดงในแต่ละชัน้ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...และเหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมายทีจ่ ะเข้าชม
โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทัง้ หมด 6 ชัน้ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะน�ำการเข้าชม, นิทรรศการไฟฟ้า
ชัน้ ที่ 2 ประวัตคิ วามเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, ดินแดน
		
วิทยาศาสตร์
ชัน้ ที่ 3 วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน และพลังงาน
ชัน้ ที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับประเทศไทย
ชัน้ ที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติ ประจ�ำวัน
ชัน้ ที่ 6 เทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญาไทย
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา หรือ “อาคารธรรมชาติวทิ ยา บุญส่ง เลขะกุล” เป็น
พิพธิ ภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทีถ่ อื
ได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล...และจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่
สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ แห่งแรกของไทย บนเนือ้ ทีก่ ว่า 1,100 ตารางเมตร โดยมีภารกิจ
หลัก ดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย
และประเทศใกล้เคียง
2. เพือ่ เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการ และเผยแพร่ความรูท้ างด้านธรรมชาติวทิ ยา
ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
3. เพือ่ เป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิจยั ธรรมชาติวทิ ยาของประเทศไทยและ
ประเทศใกล้เคียง ซึง่ นิทรรศการทีน่ ำ�มาจัดแสดงภายในจะทำ�ให้ผเู้ ข้าชมได้ทราบ
ถึงประวัตทิ างธรรมชาติวทิ ยา นับตัง้ แต่การกำ�เนิดโลก สิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งอาศัยการ
วิวฒ
ั นาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการนำ�เสนอความรูใ้ นรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเนื้อหาเป็น...4...ตอน...คือ...การกำ�เนิดโลก
การกำ�เนิดสิง่ มีชวี ติ วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
ชัน้ ที่ 2 ห้องแสดงเขาสัตว์ นายแพทย์บญ
ุ ส่ง เลขะกุล จัดแสดงตัวอย่างสัตว์
สตัฟฟ์ สัตว์ เขาสัตว์ ทีค่ น้ พบทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ อย่างเนือ้ สมัน
ละมัง่ กวางป่า วัวแดง กระทิง ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึง่ ได้รบั การอุทศิ จาก
ทายาทของนายแพทย์บุญส่งฯ...เพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติของชาติ
สืบไป
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...พัฒนาขึ้น
เพือ่ ให้บริการความรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ และความส�ำคัญของเทคโนโลยี...ด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศ...ที่มีต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชม เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ เพือ่ ให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอาจน� ำไปสู่ก ารต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ ดี ก ว่ า ใน
อนาคต จะส่งผลในการลดการพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้...มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น
9,300 ตารางเมตร โดยน�ำเสนอเนือ้ หาสาระในรูปแบบทีส่ นุกสนานผ่านสือ่ หลาก
หลายรูปแบบ ประกอบด้วยชิน้ งานนิทรรศการทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยการสัมผัส
ทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิน้ วัตถุตวั อย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทีม่ นุษย์
พัฒนาขึ้นใช้อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย
ตลอดจนการน�ำเสนอในรูปของภาพยนตร์ วีดโี อ ทีม่ เี นือ้ หาสาระ อธิบายหลักการ
ท�ำงานของเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีน่ า่ สนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสามารถน�ำไป
ประยุ ก ษ์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี . ..นิ ท รรศการหลั ก ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยทัง้ หมด 5 โซน คือ
เทคโนโลยีการสือ่ สารยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
เทคโนโลยีสอื่ สารยุคใหม่
เทคโนโลยีการค�ำนวณ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย...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
ขึ้นภายใต้ของแนวความคิดวิทยาศาสตร์...ในบรรยากาศอันทันสมัยตามวิถีชีวิต
ของคนเมือง ด้วยนิทรรศการ กิจกรรม และชิน้ งานวิทยาศาสตร์แบบ Interactive
ทีผ่ ชู้ มสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทม่ี ี
ทัง้ ความสนุกสนาน และเป็นทางเลือกสำ�หรับการพักผ่อนอย่างมีคณ
ุ ภาพ ภายใน
จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
ชัน้ A โถงนิทรรศการสำ�หรับจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทน่ี า่ สนใจ ผลัด
เปลีย่ นหมุนเวียนตลอดปี สวนสนุกวิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่นเพือ่ กระตุน้ การ
เรียนรูข้ องวัยเด็ก 3-8 ปี และมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ชัน้ B พืน้ ทีส่ ำ�หรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ทส่ี นุกสนาน ห้องทดลอง
ทางวิ ท ยาศาสตร์ . ..การแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์ . ..และนิ ท รรศการบทเรี ย นใน
ความมืด (Dialogue In The Dark)

20 | ANNUAL REPORT 2013

www.nsm.or.th

National

Science
Museum

Science
SQUARE
NATIONAL SCIENCE MUSEUM, THAILAND

www.nsm.or.th

ANNUAL REPORT 2013 | 21

National

Science
Mu se u m

นิทรรศการเคลื่อนที่
N AT I O N A L S C I E N C E M U S E U M , T H A I L A N D
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นิทรรศการเคลื่อนที่ของ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
1. นิทรรศการ “เรียนรูเ้ พือ่ อยู่ และสูก้ บั ...น�ำ้ ”
นิทรรศการนีจ้ ดั แสดงเกีย่ วกับน�ำ้ ในแง่มมุ ต่างๆ เช่น ก�ำเนิดน�ำ้ น�ำ้ กับสิง่ มีชวี ติ
เจาะลึกคุณสมบัตขิ องน�ำ้ ปัญหาภัยธรรมชาติตา่ งๆ โดยน�ำเสนอสาระ และองค์
ความรู้ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัส...เกมการทดลอง...เช่น...น�้ำพุหมุนจากแรงดันน�้ำ
น�ำ้ น�ำแสง พิณสายน�ำ้ การจ�ำลองแผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีบอร์ด
นิทรรศการ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา (walk rally) และกิจกรรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(workshop) อาทิ สเปรย์หอมไล่ยงุ และ ด�ำดิง่ ลงน�ำ้ ลึก ล้วนแต่นา่ สนใจทัง้ สิน้
เหมาะส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา และผูส้ นใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทไี่ ม่ซบั ซ้อน
และเข้าใจได้งา่ ย จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2555 ณ
บริเวณชัน้ 1 พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์สำ� นักงานใหญ่
2. นิทรรศการ “360 องศา ทีวรี กั ษ์โลก”
มหกรรมทีวรี กั ษ์โลก 360 องศา 2013 SAVE THE WORLD EXPO ซึง่ อพวช. ได้
น�ำนิทรรศการไปร่วมจัดแสดงกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง...3...และรายการ ทีวี
360 องศา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ภายใต้แนวคิด “Learn
to live in the world of change” หรือ...“การเรียนรูอ้ ยูก่ บั ความเปลีย่ นแปลงของ
โลก” เพือ่ ให้เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปได้เรียนรูถ้ งึ วิกฤตปัญหาสิง่ แวดล้อม และ
สามารถน�ำไปแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมต่างๆ อย่างบูรณาการ จัดแสดงระหว่างวันที่
19 – 22 เมษายน 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
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นิทรรศการเคลื่อนที่ของ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
1. นิทรรศการนางนวล
เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับชนิดของนกนางนวลทีน่ า่ สนใจ...เช่น...นกนางนวล
ปาก
เหลื อ ง...ทั่ ว โลกมี จ� ำ นวนมาก...แต่ เ ป็ น นกนางนวลหายากมากของไทยและ
ภูมภิ าคนี.้ ..นกนางนวลปากเรียว...นกอพยพหายากพบเพียงปีละ 1-2 ตัว นก
นางนวลเล็กเป็นนกนางนวลทีห่ ายากทีส่ ดุ อีกชนิดหนึง่ ของไทย โดยครองต�ำแหน่ง
นกนางนวลที่เล็กที่สุดในโลกไว้ด้วย...โดยน�ำไปร่วมจัดงาน...“เทศกาลดูนกเอเชีย
ครัง้ ที่ 3” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ
2. นิทรรศการ ASEAN wilderness
นิทรรศการชุดนี้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในเรือ่ งความหลาก
หลายทางชีวภาพในเขตอาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
พืน้ ทีธ่ รณีกาล ในอดีตจนถึงปัจจุบนั และการกระจายตัวของสิง่ มีชวี ติ แต่ละกลุม่
รวมถึงมนุษย์ โดยน�ำไปร่วมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2556 ณ องค์การ
ส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 18-27
มกราคม 2556
3. นิทรรศการ The voice around you
เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับความรูต้ ามหลักวิชาการเกีย่ วกับเสียงร้องของสัตว์
ใน
ธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบตัวเรา ทีไ่ ด้ยนิ กันบ่อยๆ ว่าเสียงร้องทีเ่ ราได้ยนิ เป็นเสียงร้อง
ของสัตว์ชนิดใด โดยน�ำไปร่วมจัดงาน “ย้อนร�ำลึก 75 ปี สวนสัตว์ไทย” ระหว่างวัน
ที่ 4-6 พฤษภาคม 2556 ณ สวนสัตว์ดสุ ติ
4. นิทรรศการเต่าทะเลและมหันตภัยของสัตว์นำ�้
นิทรรศการเต่าทะเลและมหันตภัยของสัตว์น�้ำที่น�ำมาแสดงนั้น...จะให้ความรู้เกี่ยว
กับเต่าทะเลในประเทศไทย ผูล้ า่ เต่าทะเล การอนุรกั ษ์เต่าทะเล พร้อมทัง้ ยก
ตัวอย่างกรณีการสูญเสียทรัพยากรสัตว์นำ�้ ทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดขึน้ จากภัยธรรมชาติ และ
จากการกระท�ำของมนุษย์ พร้อมน�ำตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ของชนิดเต่าทะเลทีพ่ บใน
ประเทศไทย และปลากระเบนราหู ปลากระดูกอ่อนน�ำ้ จืดทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
มาจัดแสดงให้ผเู้ ทีย่ วชมงานได้สมั ผัสกันอย่างใกล้ชดิ อีกด้วย โดยน�ำไปร่วมจัดงาน
มหกรรมทีวรี กั ษ์โลก 360 องศา 2013 (Save The World Expo) ระหว่างวันที่ 2022 เมษายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี
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5. นิทรรศการทายาทไดโน (The Large Lizard)
ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดใหญ่...ซึ่งมีขอบเขตการกระจายอยู่ใน
บริเวณเขตร้อนของโลก และมีความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมใกล้ชดิ กับมนุษย์ พร้อม
แสดงตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ของชนิดสัตว์เลือ้ ยคลานกลุม่ นีท้ พี่ บในประเทศไทย
6. นิทรรศการ Taxidermy คืนชีวติ ให้ซากสัตว์
•...น�ำนิทรรศการร่วมจัดในงาน EDUCA ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
•...น�ำนิทรรศการร่วมจัดงานคาวบอยเฟสติวัล...2012...ระหว่างวันที่...23-25
พฤศจิกายน 2555 องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
•...น�ำนิทรรศการไปร่วมจัดงานนิทรรศการประชาคมอาเซียน วันที่ 28 พฤศจิกายน
2555 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
•...น�ำนิทรรศการ ไปร่วมจัดแสดงในงานเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม
ถึง...9...กุมภาพันธ์...2556...ณ...อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ...ภายในมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
7. นิทรรศการต่อแตนแมลงร้ายทีโ่ ลกต้องการ
น�ำไปจัดแสดงระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2556 – มิถนุ ายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...เป็นความร่วมมือของ...2...หน่วยงานที่แลกเปลี่ยน
นิทรรศการโดยจัดแสดงเป็นระยะเวลา 1 ปี
8. นิทรรศการ อัญมณีแห่งท้องทะเล
น�ำไปจัดแสดงระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2556 – มิถนุ ายน 2557 ณ พิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา...เกาะและทะเลไทย...ตัง้ อยูบ่ นเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี ซึง่ เป็นความร่วมมือของ 2 หน่วยงานทีแ่ ลกเปลีย่ นนิทรรศการโดยจัด
แสดงเป็นระยะเวลา 1 ปี
9. นิทรรศการน�ำ้
น�ำไปร่วมจัดแสดงงาน การประชุมผูน้ ำ� ด้านน�ำ้ แห่งภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ครัง้ ที่
2 (2nd Asia – Pacific Water Summit : 2nd APWS) ระหว่างวันที่ 10-15
พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่
10. นิทรรศการชุดสัตว์รกุ รานในประเทศไทย
น�ำไปจัดแสดงระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2556 – มิถนุ ายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...เป็นความร่วมมือของ...2...หน่วยงานที่แลกเปลี่ยน
นิทรรศการโดยจัดแสดงเป็นระยะเวลา 1 ปี
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นิทรรศการชั่วคราว
N AT I O N A L S C I E N C E M U S E U M , T H A I L A N D
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นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
1. นิทรรศการ “โลก และดาราศาสตร์”
เริม่ ต้น เรียนรู้ และรูจ้ กั โลก โดยผ่านโมเดลขนาดยักษ์จำ� ลองระบบสุรยิ จักรวาล ที่
สวยงาม และสามารถเคลือ่ นทีเ่ พือ่ เรียนรู้ เจาะลึกดาวเคราะห์ทงั้ แปดแต่ละดวง
อย่างละเอียด ถึงลักษณะ ขนาด และการเรียงตัว ตามรอยยาน “คิวริออสซิต”ี้ ของ
นาซ่าทีบ่ นิ ไปส�ำรวจดาวอังคาร และยิงเลเซอร์วจิ ยั หินดาวอังคารก้อนแรก เพือ่ หา
ข้อมูลพืน้ ฐานทางเคมี เรียนรูเ้ รือ่ งดาวอังคารหรือดาวคริปตัน บ้านเกิดของ
ซูปเปอร์แมนก่อนทีจ่ ะถูกส่งตัวขึน้ ยานอวกาศมายังโลก แรงโน้มถ่วงทีแ่ ตกต่างกัน
ขณะทีอ่ ยูบ่ นโลก ดวงจันทร์ และทดลองเกีย่ วกับการค้นหาแรงโน้มถ่วงบนดาว
เคราะห์ดวงอืน่ ๆ ด้วยเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนักแรงโน้มถ่วง และตารางเปรียบเทียบแรงโน้ม
ถ่วงบนดาวเคราะห์ตา่ งๆ เพือ่ เปรียบเทียบกับน�ำ้ หนักเมือ่ อยูบ่ นดาวอืน่ ๆ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2555 – ปัจจุบนั ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการ
ชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี
2. นิทรรศการ “จากหลักคิดสูห่ ลักปฏิบตั ”ิ
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์...และเทคโนโลยี...ผ่านโครงการ
พระราชด� ำ ริ ที่ ส� ำ คั ญ ๆ...ซึ่ ง ท� ำ ให้ ค นไทยได้ ป ระจั ก ษ์ ว ่ า พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเข้าถึงธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างถ่องแท้...ทรงพัฒนาและ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้
อยู่ดีกินดีตามวิถีแห่งความพอเพียงตลอดมา...โดยน�ำเสนอผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัส
พร้อมค�ำบรรยาย และสือ่ ประสมชุด My King จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม
2554 – 5 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์มหาราชินี
3. นิทรรศการ “เรียนรูเ้ รือ่ งน�ำ้ (H2O Exhibition)”
เป็นนิทรรศการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้...ท�ำความรู้จัก...และ
ท�ำความเข้าใจน�ำ้ ได้อย่างลึกซึง้ กับชิน้ งานสือ่ สัมผัส ทีแ่ สดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ
ของน�ำ้ ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ทางฟิสกิ ส์ ทางเคมี และทางชีววิทยา
จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2555 – 13 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณพืน้ ที่
นิทรรศการชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี
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4. นิทรรศการ “สุขพอดี ชีวติ ดีพอ เริม่ ต้นวันนีท้ ตี่ วั คุณ”
เป็นนิทรรศการที่ อพวช. ร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) โดยนิทรรศการจะมีแนวคิดหลักคือ “สุขภาวะ” ทีด่ ี เกิดจากการจัด
“สมดุล” ทีด่ ี ในนิทรรศการประกอบด้วยเสือ้ สัมผัส เกมส์ วิดทิ ศั น์ และกิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ทัง้ วิธกี ารเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อร่างกาย การออกก�ำลังกาย และเทคนิคการจัดสรรชีวติ ...ทัง้ การจัดสรรเวลา
งาน และเงิน เมือ่ ทุกอย่างได้รบั การจัดสรรอย่างสมดุล ก็จะท�ำให้ชวี ติ มีความสุขได้
จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มิถนุ ายน - 30 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการ
ชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี
5. นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์...สิง่ ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นภูมปิ ญ
ั ญาไทย”
เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...โดยเชื่อมโยง
วิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า กั บ ภู มิ ป ั ญ ญาไทยในแต่ ล ะสาขา...ได้ แ ก่ ก ารทอผ้ า
เครือ่ งปัน้ ดินเผา เป็นต้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบนั ณ
บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี
6. โครงการ “One touch: Love and Learn รักต้องเรียนรู”้
อพวช. ร่วมกับ บริษทั ซีพี คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จ�ำกัด จัดโครงการ “One touch:
Love and Learn รักต้องเรียนรู”้ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเรือ่ งการมี
เพศสัมพันธ์แก่เยาวชน อันน�ำไปสูก่ ารลดปัญหาการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัย และลดอัตรา
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมเคลือ่ นทีใ่ นรูปแบบ Edutainment
ที่หมุนเวียนไปจัดแสดงและจัดกิจกรรมในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ตัง้ แต่ระดับมัธยมและอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีวทิ ยากร
และสื่อความรู้จาก...อพวช....คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่...ศูนย์วิจัยโรคเอดส์...และ
สภากาชาดไทย ร่วมเดินทางไปให้ความรูแ้ ก่เยาวชนอย่างเต็มที่
ทัง้ นี้ โครงการ “One touch: Love and Learn รักต้องเรียนรู”้ มีก�ำหนดจัดแสดง
ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 จนถึง เดือนกันยายน 2556 โดยหมุนเวียนไปตาม
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
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นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
นิทรรศการ Wild & Precious
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...(อพวช.)...และสถานทูตฝรั่งเศสได้
ประสานงานความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการ...Wild...&...Precious...เป็น
ภาพถ่ายทางด้านธรรมชาติ ซึง่ ได้รบั มอบจาก GOODPLANET FOUNDATION
จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 10 กรกฎาคม 2556 ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นิทรรศการ “MOVE and PLAY : The 7 Senses”
พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า...ประเทศฟินแลนด์...เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับประสาทสัมผัสทัง้ 7 ของร่างกายมนุษย์ อันได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ลิน้ การ
เคลือ่ นไหวและการทรงตัว ผ่านเครือ่ งเล่นวิทยาศาสตร์ ซึง่ สามารถแสดงผลการ
ประเมินทักษะการใช้ประสาทสัมผัสในกิจกรรมต่างๆ...ที่จะช่วยให้ผู้ชมได้รับทั้ง
ความรู้ และความสนุกสนานตลอดเวลาทีไ่ ด้สมั ผัสกับเครือ่ งเล่นในนิทรรศการชุดนี้
จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นิทรรศการ Math and Science in Daily Life
จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่
รอบตัวเราโดยน�ำสิง่ ของต่างๆ รอบตัวมาอธิบายเป็นคณิตศาสตร์ทเี่ ข้าใจง่าย โดย
จัดเป็นนิทรรศการ เช่น การพิสจู น์พชี คณิต การค้นหาความสัมพันธ์ของปริมาตร
การทดลองใช้ปฏิทินล้านปี...รวมถึงการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มี
ความส�ำคัญต่อชีวติ ประจ�ำวัน ด้วยชิน้ งานต่างๆ เช่น เกมส์จบั คูพ่ ชื กับผลิตภัณฑ์
เกมส์ทดสอบความจ�ำและการดมกลิน่ การใช้สถิตกิ บั การแต่งกาย เป็นต้น จัด
แสดงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2556 ณ พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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นิทรรศการชั่วคราวที่
จัดแสดงในจัตุรัสจามจุรี
1. นิทรรศการ Eye of the Sky
อพวช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและการวิจยั แห่งประเทศเยอรมนี (German
Federal Ministry of Education and Research) โดยสถาบันแลกเปลีย่ นวิชาการ
แห่งประเทศเยอรมนี (German Academic Exchange Service) และสถาน
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพือ่ เฉลิมฉลอง
วาระ 150 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมัน โดยจัดแสดงนิทรรศการชุด
“Eye of the Sky” ภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่ บนพืน้ ทีซ่ งึ่ อียแู ละอาเซียนได้มี
การท�ำงานวิจัยร่วมกัน...โดยภาพถ่ายเหล่านี้จะแสดงให้เห็นลักษณะภูมิประเทศ
ของสองทวีป คือ ยุโรป และเอเชียทีม่ คี วามสวยงามน่าประทับใจจากศูนย์อวกาศ
แห่งชาติเยอรมัน (DLR) เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมเห็นถึงความส�ำคัญของงานวิจยั วิชาการ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพธรรมชาติที่เกิดจากการกระท�ำ
ของมนุษย์ พร้อมเน้นให้เห็นถึงความส�ำคัญและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ทมี่ ี
ต่อกันอย่างแน่นแฟ้นของทัง้ สองภูมภิ าคนี้ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2555
ถึง 31 มกราคม 2556 ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจุรสี แควร์
สามย่าน กรุงเทพฯ
2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ในสายน�ำ้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจ�ำประเทศไทย จัด
นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์ในสายน�ำ้ Water at the Heart of Science” น�ำองค์
ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์มาบริหารจัดการน�ำ้
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
เห็นความส�ำคัญของน�ำ้
สร้างความตระหนักในการร่วมอนุรกั ษ์แหล่งน�ำ้ ใช้
ทรั พ ยากรน�้ ำ อย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า ...เป็ น การแลกเปลี่ ย นความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากประเทศฝรัง่ เศส สูป่ ระเทศไทย จัดแสดงระหว่างวัน
ที่ 22 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2556 ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4
อาคารจามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
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3. นิทรรศการ คืนชีวติ ให้ซากสัตว์
(Taxidermy)
หากมี สั ต ว์ ล ้ ม ตายลง...เมื่ อ ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ ก็ จ ะเน่ า ตามกลไก
ธรรมชาติ...มนุษย์จึงคิดค้นการเก็บตัวอย่างไว้เพื่อการศึกษา
วิจยั หรือน�ำมาจัดแสดง ทัง้ การไว้ในขวดโหล รูปปัน้ ภาพถ่าย
ตลอดจนวิธีการสตัฟฟ์...แต่ก็มีข้อจ�ำกัดว่าวิธีเหล่านั้นไม่ใกล้
เคียงความจริงตามธรรมชาติ ทัง้ รูปร่าง ท่วงท่า สัดส่วนต่างๆ
ทั้งการเก็บรักษาไม่ยั่งยืนอีกด้วย...ปัญหาดังกล่าวได้รับการ
แก้ไขด้วยเทคนิคการสตัฟฟ์แบบใหม่ซึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา อพวช. ได้นำ� มาใช้ และเปิดเป็นนิทรรศการ “Taxidermy
คื น ชี วิ ต ให้ ซ ากสั ต ว์ ” โดยมี ก ารจั ด แสดงผลงานสั ต ว์ ส ตั ฟ ฟ์
ประเภทต่างๆ...ที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงตามธรรมชาติ...จัด
แสดงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์
อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
4. นิทรรศการความลับของโครงกระดูก
(Skeleton’s secret)
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา
50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
พิพธิ ภัณฑสถานธรรมชาติวทิ ยาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โครงกระดูกทีเ่ รารูจ้ กั กัน คือ โครงสร้างแข็ง ซึง่ ท�ำ
หน้าทีค่ ำ�้ จุนร่างกายของคนและสัตว์ ในความเป็นจริงแล้ว โครง
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กระดูกสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ โครงกระดูกภายใน และ
โครงกระดูกภายนอก โดยทัว่ ไปแล้ว เราจะคุน้ เคยกับโครง
กระดูกภายในมากกว่า...นั่นเป็นเพราะตัวเราเองและสัตว์มี
กระดูกสันหลังรอบๆ...ตัวเราล้วนมีระบบโครงกระดูกภายใน...
ซึง่ ประกอบไปด้วยกระดูกชิน้ ต่างๆ...มากมาย ส่วนระบบโครง
กระดูกภายนอกนัน้ เราจะรูจ้ กั มันในอีกชือ่ หนึง่ นัน่ คือ เปลือก
อันได้แก่ เปลือกกุง้ เปลือกหอย...หรือแม้แต่เปลือกแมลง ทัง้ นี้
ระบบโครงกระดูกทัง้ 2 แบบ แม้จะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกัน แต่กลับ
มีโครงสร้างทีต่ า่ งกันโดยสิน้ เชิง จัดแสดงเดือนสิงหาคม 2556
เป็นต้นไป ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจุรสี
แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
5. นิทรรศการสาหร่ายเพือ่ มวลมนุษย์ (Algae for Humankind)
จัดขึน้ เนือ่ งในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี ของการก่อตัง้ สมาคม
การศึกษาสาหร่ายของพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
และครบรอบ 40 ปี แห่งการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือ
กั น ระหว่ า งญี่ ปุ ่ น และกลุ ่ ม ประเทศอาเซี ย น...ไฮไลต์ ข อง
นิทรรศการชุดนี้คือ...การจัดแสดงสาหร่ายขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า
มะคอมบุ น�ำเข้ามาเพือ่ การศึกษาจากเกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ่น...ประวัติการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสาหร่ายที่ผ่านจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน...รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสาหร่าย...จัดแสดง
เดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.
ชัน้ 4 อาคารจามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
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6. นิทรรศการสีสนั ศิลปะ ดิจติ ลั
(Asia Digital Art Award 2013)
นิทรรศการ “สีสนั ศิลปะ ดิจติ ลั ” หรือ Asia Digital Art Award
2013 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และองค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ...ร่วมจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวด Asia Digital Art Award 2012 (ADAA 2012) ทัง้ ใน
ระดับมืออาชีพ และมือสมัครเล่นหรือผูท้ มี่ คี วามสนใจทัว่ ไป ซึง่
เป็ น การประกวดการสร้ า งผลงานศิ ล ปะที่ ส ร้ า งสรรค์ โ ดย
คอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ still images (ภาพนิง่ ) moving images (ภาพเคลือ่ นไหวด้วย
คอมพิวเตอร์) entertainment (สือ่ บันเทิง) และ interactive art
(ศิลปะทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์ตอ่ มนุษย์) วัตถุประสงค์ในการจัดงานดัง
กล่าวเพื่อที่จะน�ำเสนอในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี...ดิจิตัลมิเดีย...และผลงานดิจิทัลอาร์ต
เพือ่ หาแนวทางความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานวิจยั และ
พัฒนารวมทั้งการผลิตผลงานด้านดิจิทัลอาร์ตที่แสดงออกถึง
ความเป็นเอเชีย...และกระตุ้นการผลิตผลงานด้านดิจิตัลอาร์ต
โดยคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติมากขึน้ ใน
อันที่จะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศได้ตอ่ ไป จัดแสดงเดือนสิงหาคม 2556
เป็นต้นไป ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจามจุรสี
แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
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7. Birthday Party in the Dark
อพวช....ได้ด�ำเนินการจัดนิทรรศการ...“บทเรียนในความมืด...:
Dialogue...in...Dark”...ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ให้ผู้ข้าชมทั่วไปได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของประสาทสัมผัสทางร่างกาย...และ
สร้างความเข้าใจระหว่างความหลากหลายและผู้คนในสังคมได้
อย่างเป็นประโยชน์และมีคุณค่า...โดยผู้น�ำชมจะน�ำเข้าไปสัมผัส
กับประสบการณ์ตา่ งๆ ด้วยตนเอง ภายในนิทรรศการทีจ่ �ำลอง
ให้มสี ภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันไปส�ำหรับกิจกรรม Birthday
Party in the Dark ถือเป็นกิจกรรมพิเศษทีจ่ ะท�ำให้ผเู้ ข้าชมได้
เข้าถึงการด�ำรงชีวิตของผู้พิการทางสายตามากยิ่งขึ้น...แท้จริง
แล้วผู้พิการทางสายตาไม่ได้เป็นผู้ผิดปกติ...เพียงแต่พวกเขามี
วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างจากคนปกติเท่านัน้ และพวกเขาเหล่านัน้ ก็
มีกจิ กรรมการจัดงานคล้ายวันเกิด ซึง่ คนไทยคุน้ เคยกันเป็น
อย่างดี ทาง อพวช. จึงได้เลือกกิจกรรมดังกล่าวมาจัดเป็น
กิจกรรมพิเศษ...อย่างแรกซึ่งถือเป็นกิจกรมที่จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้การใช้ประสาทสัมผัสที่มากกว่าการเข้าชมนิทรรศการใน
รอบปกติ...ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษคือ การเขียนการ์ด
และตัดเค้กอวยพรวันเกิด ไปมอบของขวัญสุดพิเศษ พร้อมกับ
การบรรเลงดนตรีสด ตลอดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง...การเข้า
ร่วมกิจกรรมจะต้องจองล่วงหน้าและจัดเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเวลา 17.00-17.30 น.
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ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

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

ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมาใหม่
1. องค์ประกอบของเซลล์
จัดแสดงมัลติมเี ดียเรือ่ งเซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ จัด
แสดง ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ จ.ร้อยเอ็ด
2. พันธุวศิ วกรรม เป็นชิน้ งานสือ่ สัมผัสทีผ่ ชู้ มสามารถตัดต่อยีน
เพือ่ สร้างสิง่ มีชวี ติ ใหม่ขนึ้ มาได้ จัดแสดง ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
จ.ร้อยเอ็ด
3. โคลนนิง่ เป็นชิน้ งานสือ่ สัมผัสทีผ่ ชู้ มสามารถดูด และย้าย
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DNA เพือ่ สร้างแกะดอลลีไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง จัดแสดง ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ จ.ร้อยเอ็ด
4. DNA เป็น Landmark Interactive รูปเกลียว DNA ผูเ้ ข้าชม
สามารถเรียนรูเ้ รือ่ งการจับคูเ่ บสบนสาย DNA จัดแสดง ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ จ.ร้อยเอ็ด
5. มัลติมเี ดีย การค้นพบ DNA เป็นมัลติมเี ดียแสดงเกีย่ วกับการ
ค้นพบ DNA จัดแสดง ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ จ.ร้อยเอ็ด
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ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาขึ้นมาใหม่
1. ชิน้ งาน Information Digital Signage จำ�นวน 2 ชุด จัด
แสดงในพืน้ ทีน่ ทิ รรศการ โซน A
2. ชิน้ งาน การสร้างประโยค (ภาษาไทย, ญีป่ นุ่ ) จัดแสดงใน
พืน้ ทีน่ ทิ รรศการ โซน B
3. ชิน้ งานการสือ่ สารผ่านดาวเทียม จัดแสดงในพืน้ ที่
นิทรรศการ โซน C

www.nsm.or.th

4. ชิน้ งาน Napier’s bones จำ�นวน 1 ชุด ใช้สำ�หรับพืน้ ทีก่ จิ กรรม
5. ชิน้ งาน Chip Chip Chip จัดแสดงในพืน้ ทีน่ ทิ รรศการ โซน D
6. ชิน้ งาน Green Screen จัดแสดงในพืน้ ทีน่ ทิ รรศการ โซน F
7. ชุดนิทรรศการ IT Sustainable จัดแสดงในพืน้ ทีน่ ทิ รรศการ
โซน F
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กิจกรรมสำ�คัญประจำ�ปีของ อพวช.
N AT I O N A L S C I E N C E M U S E U M , T H A I L A N D
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มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
เพือ่ ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนชาวไทยทีต่ อ้ งการจะเห็นการ
รวบรวมองค์ความรู้และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์...ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมารวบรวมไว้ ณ ทีแ่ ห่งเดียว กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้จดั
งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี พร้อมถือ
เป็นโอกาสส�ำคัญในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หั ว ...“พระบิ ด าแห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย”...และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมพิ ลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย”
กิจกรรมนี้จึงนับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมีระยะเวลาการจัด
งานทีย่ าวนานทีส่ ดุ ของประเทศ และในปี 2556 นี้ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติได้จดั ขึน้ อีกครัง้ ภายใต้แนวคิด “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกาย
ความคิดสูอ่ าเซียน” โดยในปีนไี้ ด้มกี ารน�ำกิจกรรมและนิทรรศการของงานเทคโน
มาร์ทมารวมอยูด่ ว้ ยเพือ่ ให้เป็นงานทีย่ งิ่ ใหญ่ระดับอาเซียน นอกจากนี้ ในปี 2556
ยังถือเป็นปีสากลแห่งความร่วมมือเรื่องน�้ำ...ตามมติขององค์การการศึกษาวิทยา
ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ...นิทรรศการและกิจกรรมในปีนี้จึงมีเรื่อง
ราวหลากหลายให้ผเู้ ข้าชมได้เปิดมุมมองการเรียนรู้ และรับประสบการณ์แปลก
ใหม่ ทีจ่ ะสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกับได้
อั พ เดทเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ...จากการจั ด แสดงองค์ ค วามรู ้ แ ละผลงานด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนร่วมสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทมี่ มี ากมายได้
ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ซึง่ มีขนึ้ ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2556 ณ
ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ทัง้ นี้ มีผสู้ นใจจากทัว่ ประเทศเดิน
ทางมาเข้าชมเป็นจ�ำนวนถึง 1,100,016 คน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อพวช.
เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 (12 มกราคม 2555) อพวช. จึงได้จดั
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มาร่วมสนุกอย่างมีสาระกันเต็มที่กับ
แหล่งเรียนรูข้ อง อพวช. คือ พิพธิ ภัณฑ์ทงั้ 4 แห่ง ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า
ปทุมธานี และจัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ณ จามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
โดยกิจกรรมในปีนี้มีการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริม
ศึกษาทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่ ให้เยาวชนและประชาชนทีม่ าร่วมกิจกรรมได้รบั
ทั้ ง สาระควบคู ่ ไ ปกั บ ความสนุ ก สนานจากกิ จ กรรมการทดลอง...และเกมส์
วิทยาศาสตร์ตา่ งๆ มากมาย โดยมีผเู้ ดินทางมาร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 23,935 คน

กระทรวงวิทย์ Kids Day
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน
“กระทรวงวิทย์ Kids Day 2013” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 เพือ่ กระตุน้
และจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสนใจเรียนรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีมากขึน้ โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เป็นวาระส�ำคัญในการจัด
งาน ซึง่ ได้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด Science Carnival โดย
เนรมิตทั้งถนนโยธีและข้ามฝั่งไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล...ให้กลายเป็นสวนสนุก
วิทยาศาสตร์ ระดมกิจกรรมฝึกสมอง พร้อมต่อยอดความคิดจินตนาการผ่านเกมส์
ทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ มี่ กี ว่า 100 กิจกรรม จาก 40
สถานีการเรียนรู้...ซึ่งพร้อมให้ประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้ในต�ำราเรียน...ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที.่ ..10...-...12...มกราคม...2556 ณ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี และถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมีผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนกว่า 21,873 คน
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การแข่งขันจรวดขวดน้ำ�
ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
การแข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศครัง้ ที่ 11 (Thailand Water Rocket
Championship # 11) เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ด�ำเนินงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11
และได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นทุกปี...เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
กระตุน้ เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์
อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชน...ควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่
สนุกสนาน ท้าทาย และตืน่ เต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกกระบวนการท�ำงานเป็น
ทีมอย่างมีระบบ ส่งเสริมและพัฒนาการประดิษฐ์ การทดลอง การแสดงออกซึง่
ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านทางประดิษฐ์กรรมทีน่ ำ� เสนอการด�ำเนิน
งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน�้ำ”...จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ได้เรียนรูห้ ลักการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน�ำ้ การน�ำกิจกรรมจรวดขวด
น�้ำไปใช้เป็นกิจกรรมเสริมศึกษาการเรียนการสอน...โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น
จ�ำนวน 446 คน และส่วนที่ 2 การแข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศ ก�ำหนดการ
แข่งขันรอบคัดเลือกในภูมภิ าคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอน
บน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคใต้
ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 5,150 คน จาก
1,030 ทีม

คาราวานวิทยาศาสตร์
คาราวานวิทยาศาสตร์...เป็นกิจกรรมที่...อพวช....จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระจายฐานการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์สทู่ กุ ภูมภิ าคของประเทศ ผ่านการจัด
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามากมาย...ซึ่งเน้นให้เยาวชนสามารถ
เข้าไปมีสว่ นร่วม เพือ่ ค้นหาค�ำตอบได้ดว้ ยตนเอง ในปีงบประมาณ 2556 อพวช.
ได้นำ� กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยัง 26 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น สกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี อ�ำนาจเจริญ บุรรี มั ย์ ยโสธร ชัยภูมิ นครปฐม
อุทยั ธานี พิจติ ร พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮอ่ งสอน (2 ครัง้ ) แพร่ น่าน
ตาก สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา กระบี่ ภูเก็ต จันทบุรี และปราจีนบุรี ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 232,301 คน
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ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 5
อพวช. ร่วมกับ มูลนิธสิ ง่ เสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์...(สอวน.)...สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย...และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดท�ำโครงการกิจกรรมค่าย “Thai
Science Camp” ระดับมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 5 เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รว่ ม
กิ จ กรรมทางวิ ท ยาศาสตร์ . ..ด้ ว ยการจั ด เวที พ บปะและแลกเปลี่ ย นความคิ ด
ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำทัง้ ไทยและต่างชาติ เพือ่ สร้างแรงบันดาล
ใจ และเพิม่ ทักษะด้านการสือ่ สารให้เยาวชนไทยในการเป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมโครงการ...Asian...Science...Camp...ซึ่งเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ในระดับ
นานาชาติตอ่ ไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2555 ณ
อพวช. โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 98 คน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ�หรับเยาวชน
สำ�หรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จัดงาน
“กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชน ส�ำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2556” ขึน้
ในส่วนของพืน้ ทีภ่ าคกลาง 18 จังหวัด ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม
2556 ณ อพวช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต ภายในงานประกอบ
ด้วย การประกวด การแข่งขัน และการแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
ของเยาวชนภาคกลาง...อาทิ...การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนัก
วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ย...การแข่ ง ขั น วาดการ์ ตู น ...และวาดภาพจิ น ตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และ
เกมส์วิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบให้ร่วมสนุก...โดยมีเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไปเข้าร่วมงานถึง 219,409 คน
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โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้  
อพวช....ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงใน...3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รว่ มกับ บริษทั ทรู วิชนั่ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุน
“โครงการสานใจไทย สูใ่ จใต้” รุน่ ที่ 18 และรุน่ ที่ 19 ซึง่ จัดโดย มูลนิธริ ฐั บุรษุ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธริ กั เมืองไทย และมูลนิธพิ ทิ กั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์...จากกิจกรรมค่าย
“เปิดโลกการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์สานใจไทย สูใ่ จใต้” หนึง่ ในกิจกรรมของโครงการฯ
ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง...รวมทั้งเสริมสร้าง
ทักษะประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิด
อย่างมีเหตุผล อันจะน�ำไปสูค่ วามรู้ ความเข้าใจเรือ่ งของวิทยาศาสตร์มากยิง่ ขึน้
นอกจากนัน้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมัน่ ใจ ท�ำให้เกิดความพร้อม
ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาชาติได้อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนน�ำไปสู่
ความสมานฉันท์ในสังคมต่อไป
โดยกิจกรรมค่ายฯ รุน่ ที่ 18 จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 ณ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 240
คน และรุน่ ที่ 19 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2556 ณ อพวช. โดยมี
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 240 คน
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โครงการนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
โครงการนักเขียนวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ จัดท�ำขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เป็นเวทีให้
เยาวชน...ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แสดงความสามารถด้านการ
สือ่ สารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียน ผ่านการจัดท�ำวารสารวิทยาศาสตร์ โดย
ในปี 2556 ทีผ่ า่ นมาเปิดให้นกั เรียนส่งผลงานตัง้ แต่ชว่ งเดือนมิถนุ ายน – สิงหาคม
2556 ในหัวข้อ “วิกฤติพลังงานและแนวทางการแก้ไข” โดยทีมทีผ่ ลงานผ่านการ
คัดเลือกจะได้เข้าค่ายนักเขียนวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ ในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2556
เพือ่ ท�ำการฝึกฝนและพัฒนาการเขียนผลงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยในปีที่
ผ่านมามีทมี ส่งผลงานเข้าคัดเลือกจ�ำนวน 72 ทีม จากโรงเรียนทัว่ ประเทศ และได้
ท�ำการคัดเลือกจ�ำนวน 21 ทีมเข้าร่วมกิจกรรมค่าย และประกวดผลงานรอบตัดสิน
โดยในปี 2556 ทีมทีไ่ ด้รบั รางวัลอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่เต็มเปีย่ ม
ด้วยสาระความรู้ เยาวชนทีผ่ า่ นการเข้าร่วมกิจกรรมมีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้
รับโอกาสเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ สือ่ สารมวลชน และ
พลังงาน เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาพัฒนาผลงานของตน นอกจากการน�ำความรูม้ า
พัฒนาผลงานเขียนแล้ว เยาวชนหลายคนยังกล่าวอีกด้วยว่ารูส้ กึ ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของปัญหาพลังงาน และเห็นคุณค่าของพลังงานมากยิง่ ขึน้

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์
อพวช. ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษทั ทรู วิชนั่ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดค่าย “ทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทย 2556 (Young Thai Science Ambassador Award 2013)” เพือ่
สร้างเครือข่ายเยาวชนนักสือ่ สารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มสี ว่ นร่วมใน
การช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม...รวมทั้งคัดเลือก
ผูแ้ ทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี
ทัง้ นี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึน้ ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2556 ณ อพวช.
โดยมีเยาวชนได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำ�นวน 3 ทีม
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เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์
(Science Film Festival)
งานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ จัดเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์
ระดับโลก ซึง่ จัดขึน้ ในหลายประเทศแถบภูมภิ าคอาเซียน อาทิเช่น ฟิลปิ ปินส์
อินโดนีเซีย โดยจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี...โดยในประเทศไทยเกิดขึน้ จากความร่วม
มือระหว่าง อพวช. สถาบันเกอเธ่อ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เพือ่ จัดฉายภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์แก่สงั คม นอกจากนีแ้ ล้วยังเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อใช้ในการเผยแพร่...และให้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย...งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ ประจ�ำปี 2556 จัดขึน้ ระหว่าง 24 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2556 มีศนู ย์จดั ฉายทัว่
ประเทศ จ�ำนวน 10 แห่ง และศูนย์วทิ ยาศาสตร์ในแถบภูมภิ าค จ�ำนวน 15 แห่ง
โดยในปี 2556 มีผเู้ ข้าร่วมงานเทศกาลทัว่ ประเทศรวมทัง้ สิน้ 215,116 คน โดย
อพวช. มีสถานทีจ่ ดั ฉาย 2 แห่ง คือ อพวช. มีผเู้ ข้าร่วมงานเทศกาล จ�ำนวน 4,378
คน และ จามจุรสี แควส์ มีจำ� นวน 763 คน
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กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
อพวช. ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย ของมูลนิธสิ มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา และบริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จ�ำกัด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน จัดกิจกรรม “วันนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย 2556” ขึน้ เนือ่ งในวันนัก
วิทยาศาสตร์นอ้ ย ซึง่ ตรงกับวันที่ 12 มิถนุ ายน ของทุกปี เพือ่ ปลูกฝังความรัก
ความประทับใจในวิทยาศาสตร์ จากการเรียนรู้ สังเกต คิดวิเคราะห์ ตัง้ ค�ำถาม และ
ค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเี่ ชือ่ มโยงสิง่ ต่าง ๆ
รอบตัวในโลกของเรา กับ 4 เรือ่ งราว ได้แก่ ดิน น�ำ้ ลม ไฟ ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวัน
ที่ 12 มิถนุ ายน – 31 สิงหาคม 2556 พร้อมกันทัง้ 4 ภูมภิ าค ได้แก่ ภาคกลาง เรือ่ ง
“น�ำ้ ” จัดขึน้ ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 จามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ เรือ่ ง “ดิน” จัดขึน้ ณ ลานข่วงเมืองน่าน อ. เมือง จ. น่าน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เรือ่ ง “ไฟ” จัดขึน้ ณ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ภาคใต้ เรือ่ ง “ลม” จัดขึน้ ณ หาดทรายแก้ว
อ. สิงหนคร จ. สงขลา
นอกจากนี้ ยังได้ขยายกิจกรรมไปสูโ่ รงเรียนต่างๆ อีกกว่า 8,000 โรงเรียน
ทัว่
ประเทศ ด้วยการสนับสนุนจากผูน้ ำ� เครือข่าย ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ส�ำนักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ . ..และเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ . ..(สวทช.)...สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และกลุม่ บริษทั บี.กริม เพือ่ ให้เด็กไทยใน
ทั่วทุกภูมิภาคมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมนี้ได้มากที่สุด...ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการทดลอง
หลากหลายทีท่ า้ ทายความสามารถ และเกมส์วทิ ยาศาสตร์ทสี่ นุกสนานส�ำหรับเด็ก
วัยนีโ้ ดยเฉพาะ
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ผลงานเด่นของ อพวช.
N AT I O N A L S C I E N C E M U S E U M , T H A I L A N D
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โดมภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์
(Science Dome)
ในปี 2556 อพวช. เปิดตัวโดมภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ (Science Dome)
แหล่งเรียนรู้คู่ความบันเทิงแห่งใหม่ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์...ที่ฉายภาพยนตร์
ด้วยระบบดิจติ อล 3 มิติ ในแบบทีเ่ รียกว่า Fulldome ซึง่ เป็นการฉายภาพขึน้ บน
โดมทีม่ โี ค้งและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 13 เมตร ด้วยความละเอียด 1200
พิกเซล จึงให้ความรูส้ กึ เสมือนอยูใ่ นเหตุการณ์จริงตลอดการเข้าชม
โดยภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ มีเครือ่ งฉายดาวเลนส์เดีย่ ว อาศัยเลนส์ตาปลา (Fish
Eye) ในการสร้างภาพครึง่ วงกลม เรียกได้วา่ เป็นท้องฟ้าจ�ำลองแบบดิจติ อล ซึง่ จะ
ต่างกับเครือ่ งฉายดาวแบบ อนาลอค ทีใ่ ช้หลอดไฟในการสร้างดวงดาว และใช้
ระบบกลไกฟันเฟืองในการขับเคลือ่ น เพือ่ ให้ดวงดาวเคลือ่ นทีเ่ ปลีย่ นต�ำแหน่งไป
อพวช. ได้เปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ โดยเบือ้ งต้น จ�ำนวน 3 เรือ่ ง คือ
1. ต�ำนานแห่งการเดินทางมาสูโ่ ลก (Chronicle of a Journey to Earth)
2. ดาราศาสตร์: 3,000 ปีแห่งการดูดาว (Astronomy: 3,000 Years of Stargazing)
3. ก�ำเนิดระบบสุรยิ ะ (The Birth of the Solar System) โดยจัดฉาย...วันละ 9 รอบ
ซึง่ แต่ละรอบสามารถจุผเู้ ข้าชมได้ถงึ 96 ทีน่ งั่
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โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยนำ�ชมสำ�หรับพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์

(Science Museum’s Smart Guide via Smart Phone)
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยน�ำชมส�ำหรับ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ดว้ ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นโครงการ
วิจยั และพัฒนาซึง่ อพวช. ร่วมมือกับ ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ในการ
พัฒนาแอพลิเคชั่นช่วยน�ำชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ด้วยอุปก
รณ์สมาร์ทโฟน ซึง่ เป็นการสร้างแรงจูงใจและยังสามารถต่อยอด
องค์ความรู้ที่มีการจัดแสดงในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ได้อีก
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ด้วย พร้อมกันนี้ อพวช. ยังเตรียมศึกษาวิจยั พฤติกรรมของผู้
เข้าชม เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
ปัจจุบนั ผูส้ นใจสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชัน่ iQ@museum
มาทดลองใช้ได้ฟรี โดยเบือ้ งต้นรองรับระบบปฏิบตั กิ ารแอน
ดรอยด์ และอนาคตก�ำลังเตรียมพัฒนาสู่ iOS ต่อไป
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กิจกรรมเสริมศึกษา
N AT I O N A L S C I E N C E M U S E U M , T H A I L A N D
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การแสดงทางวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงทีใ่ ห้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ โดยน�ำหลัก
การและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน...แม้กระทั้งวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆ
ตั ว เรามาผสมผสานกั บ การแสดงที่ ส นุ ก สนาน...โดยใช้ สื่ อ เป็ น อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
ประกอบการแสดง ผูเ้ ข้าชมจึงสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเพลิดเพลินจากการถ่ายทอด
ของผูแ้ สดงทีม่ คี วามรูแ้ ละความช�ำนาญของพิพธิ ภัณฑ์
ปัจจุบนั อพวช. มีการแสดงทางวิทยาศาสตร์ให้ผเู้ ข้าชมได้เลือกเรียนรูถ้ งึ 10 เรือ่ ง
คือ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์, ไข่มหัศจรรย์, บัม๊ โชว์, สนุกกับเสียงและดนตรี, โลก
มหัศจรรย์แห่งความเย็น, พลังงานมหาสนุก, จรวดหรรษา, หรรษาอากาศโชว์,
ธรรมชาติ ม หั ศ จรรย์ , ...และเฮลโลโชว์ . ..ทั้ ง นี้ มี ผู ้ ส นใจเข้ า ชมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์คลอดทัง้ ปี รวมทัง้ สิน้ 1,312 รอบ และมีผเู้ ข้าชมจ�ำนวน 277,636 คน

กิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
กิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมได้
รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต มีการคิดตัดสินใจอย่างมีเหตุผล นอกจากนัน้ ยัง
เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กบั ผูเ้ ข้าชมทุกระดับชัน้ ไม่วา่
จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป และเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือ่ น พีน่ อ้ ง และครอบครัวอีกทางหนึง่ ด้วย
ในเดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 อพวช. จัดกิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ส�ำหรับกลุม่ ผูเ้ ข้าชมทัว่ ไป (Walk In) ทุกวัน
อาทิตย์หรือในช่วงวันหยุดและเทศกาล...และจัดกิจกรรมตามความต้องการของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก (Group จอง) รวมทัง้ สิน้ 254 รอบ และมีผเู้ ข้า
ร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 31,947 คน
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ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ปลูกฝังเยาวชน และประชาชนทัว่ ไปให้เกิดความสนใจใฝ่รใู้ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของการทดลองให้เห็นผลด้วยตนเอง โดยผู้
ร่วมกิจกรรมจะมีสว่ นร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกล้าแสดงออก และ
ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้...เข้าใจในสิ่งต่างๆ...ที่
ทดลอง และสามารถอธิบายผลการทดลองด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำไปสู่
สังคมการเรียนรู้ และสังคมวิทยาศาสตร์ตอ่ ไปในปีงบประมาณ 2556 อพวช. ได้จดั
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทงั้ ภายในและภายนอก ทัง้ หมด 11 เรือ่ ง
ประกอบด้วย เรือ่ ง ช็อกโกแลตฮาเฮ, ดีเอ็นเอ กล้วยๆ, เคมีหรรษา, โลกใบจิว๋ ,
ความเร็วแสง, พลังแม่เหล็ก, สนุกกับมวล, ไอศกรีมแสนอร่อย, มีอะไรอยูใ่ นน�ำ้ ,
อร่อยกับเชฟตัวจิว๋ , ตะลุยโลกพฤกษา ซึง่ ในรอบปีทผี่ า่ นมา ได้จดั กิจกรรมการ
ทดลองทัง้ หมด 2,113 รอบ รวมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทัง้ สิน้ 71,039 คน

ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
1 ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ
ในปี 2556 อพวช. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครัง้ ที่ 30 “ตามรอย
พระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี
นีจ้ ดั ขึน้ ในระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2556 ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ และสถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่ง
ชาติ รวมทัง้ ร่วมร�ำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ วั ในฐานะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และส่งเสริมให้เยาวชนไทย
ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีนสี้ ำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตทัว่ ประเทศ ได้คดั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
4 และ 5 เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 103 คน ณ อพวช. และ อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2 ค่ายหนังสัน้ กับนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (IBM My School in 5 Film Project)
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษทั ไอบีเอ็ม...ประเทศไทย
จ�ำกัด พัฒนาและจัด ค่ายหนังสัน้ กับนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (IBM My School
in 5 Film Project) ซึง่ มีจดุ ประสงค์หลักให้ผเู้ ข้าค่ายได้เรียนรูก้ ระบวนการในการ
ผลิตหนังสัน้ และได้ทดลองผลิตหนังสัน้ ด้วยตนเอง อีกทัง้ ได้ความรูใ้ นเรือ่ งของ
เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม...ได้ร่วมกันคิดจิตนาการถึงนวัตกรรมที่จะเกิด
ขึน้ ในอนาคตอีก 5 ปีขา้ งหน้า ทางพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำ� เนินการ
จัดค่ายให้กบั บริษทั ไอบีเอ็ม โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน คือ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน
2556 เวลา 8.00 น. – 18.00 น. ซึง่ มีบตุ รหลานของผูบ้ ริหารไอบีเอ็ม บุตรหลาน
ของ...พนักงานไอบีเอ็ม...ผู้บริหารไอบีเอ็มและพนักงานพร้อมด้วยครอบครัวเข้า
ร่วมกิจกรรม 50 คน
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กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้...และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยจนถึง 10 ปี ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา สร้างประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้...ให้เด็กได้วิเคราะห์...แสดงออก...มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ทดลองและค้นหาค�ำตอบ...ในบรรยากาศการเรียนรู้คู่ความบันเทิงที่มีกระบวนการ
อันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
• กิจกรรมตุก๊ ตาล้มลุก
เป็นกิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริม
สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งจุดศูนย์ถว่ งของวัตถุ
• กิจกรรมจิตรกรน้อย
กิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีฝ่ กึ ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มือ...ผ่านจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเรียนรูเ้ รือ่ งการผสมสีตา่ งๆ
• กิจกรรมตุก๊ ตาตีลงั กา
กิจกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัยทีฝ่ กึ กล้ามเนือ้ มัดเล็กในการวัด ตัดกระดาษ เรียนรูแ้ ละ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักของแรงเสียดทานและจุดศูนย์ถ่วง...ตลอดจนเสริมสร้างความ
คิดสร้างสรรค์
• กิจกรรมกังหันท้าลม
เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับพลังงานลม
• กิจกรรมดินกระดาษปัน้ ฝัน
วันนีน้ อ้ งๆ...ช่วยโลกด้วยการใช้กระดาษให้คมุ้ ค่าแล้วหรือยัง มาร่วมสร้างสรรค์
จินตนาการและสนุกกับกิจกรรม “ดินกระดาษปัน้ ฝัน” ด้วยการน�ำกระดาษทีใ่ ช้แล้ว
มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของเล่น นอกจากเป็นการลดการใช้ทรัพยากรแล้วยังช่วย
ลดโลกร้อนได้อกี ด้วย
• กิจกรรมไปป์เป่าลม
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กได้ศกึ ษา ท�ำความเข้าใจ และสังเกตเรือ่ งแรงโน้มถ่วงได้ดี
ยิง่ ขึน้ ตลอดจนเพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูถ้ งึ ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของอากาศ
และความดันของอากาศ
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2. กิจกรรมสาธิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้เข้าชม...ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน...
นักศึกษา หรือประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป ได้สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรียนรูท้ ี่
แปลกใหม่นอกเหนือจากนิทรรศการที่จัดแสดง...สามารถมีส่วนร่วมในการทดลอง
ปฏิบตั จิ ริง ประกอบการอธิบายให้ความรู้
• กิจกรรม Flubber จอมดึง๋
เรียนรู้ และเข้าใจเกีย่ วกับพอลิเมอร์และคุณสมบัตขิ องพอลิเมอร์
• กิจกรรม Pop Up การ์ดสองมิติ
เป็นกิจกรรมทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปสองมิตกิ บั รูปสามมิติ ปลูก
ฝังให้มใี จรักด้านคณิตศาสตร์ พร้อมทัง้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
จินตนาการให้กบั เด็ก
• กิจกรรมแบบจ�ำลอง DNA
เป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและท�ำความรู้จักกับดีเอ็นเอที่มีความส�ำคัญกับตัว
เราและสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ โดยผ่านการสร้างเป็นโมเดลกระดาษดีเอ็นเอ ซึง่ เป็นแบบ
จ�ำลองเพือ่ ดูโครงสร้างทีเ่ ป็นเกลียวคูข่ องดีเอ็นเอ อย่างง่าย
• กิจกรรมสนุกกับ Illusion
เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้าน...“การมองเห็น”...และการเกิด
ภาพลวงตาต่างๆ
• กิจกรรมพลาสติกแปลงกาย
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังการรักษ์โลกให้กับเยาวชน...ฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์และ
เสริมสร้างจินตนาการ พร้อมทัง้ ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประเภทและลักษณะการใช้งาน
ของพลาสติก
• กิจกรรมเขาวงกตพิศวง
เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นและหลักการเกิด
ภาพจากกระจกเงา
3. กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญาไทย
กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่ ว ไปได้ เ พิ่ ม พู น ประสบการณ์ . ..ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย โดยให้ผเู้ ข้าชมเรียนรูถ้ งึ เทคนิควิธกี าร และขบวนการสร้างสรรค์
งานเทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญาไทยพืน้ บ้านชนิดต่างๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ และเผย
แพร่เทคโนโลยี ภูมปิ ญ
ั ญาไทยต่อไป
• กิจกรรม แกะหนังแต้มสี
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้หลักการของแสงและเงาผ่านการแกะหนังตะลุงที่
เป็นศิลปะการแสดงทางภาคใต้
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• กิจกรรม การ์ดกระดาษสา
เรียนรูก้ ารท�ำการ์ดจากกระดาษสา ฝึกทักษะความคิดการออกแบบประดิษฐ์การ์ด
จากกระดาษสา ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทย
• กิจกรรมเทียนหอมลอยน�ำ้
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาไทยในการท�ำเทียนหอม ถึงขัน้ ตอน วิธกี ารท�ำ และยังสอดแทรก
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสสาร...ผ่านการท�ำเทียนหอม
ลอยน�ำ้
• กิจกรรมว่าวไทยกับสายลม
เรียนรูข้ นั้ ตอนและวิธกี ารท�ำว่าวไทย ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาของคนไทยสมัยอดีต พร้อม
กับหลักการวิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถท�ำให้วา่ วลอยอยูใ่ นอากาศได้
• กิจกรรมงูกนิ นิว้
ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยที่เกิดจากการน�ำวัสดุธรรมชาติมาจักสานให้เกิดรูปทรง
แบบต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน งูกนิ นิว้ ก็เกิดจากการจักสานจากวัสดุธรรมชาติ
ซึง่ เป็นของเล่นของคนสมัยก่อนทีเ่ อาไว้เล่นกัน งูกนิ นิว้ นอกจากเป็นของเล่นแล้วยัง
สอดแทรกหลักการทางเรขาคณิต เกีย่ วกับรูปสีเหลีย่ มด้านขนาน เมือ่ เราดึงงูกจ็ ะ
ท�ำให้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเปลี่ยนรูปไปเป็นเส้นทแยงมุมท�ำให้เส้นรอบวงเล็กลงงู
จึงรัดนิว้ ของเรา และทีส่ ำ� คัญจากการวิจยั พบว่างูกนิ นิว้ สามารถช่วยบริหารโรคนิว้
ล๊อคได้อกี ด้วย
• กิจกรรมการบูรแฟนซี
เรียนรูแ้ ละสนุกไปกับการประดิษฐ์การบูรแฟนซี เรียนรูถ้ งึ คุณประโยชน์ของการบูรที่
น�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ช่วยในการขับลม แก้ปวดท้อง ช่วยในการไล่แมลง
ดับกลิน่ อับในตูเ้ สือ้ ผ้า และรองเท้า เป็นต้น
• กิจกรรมสเปรย์หอมไล่ยงุ
ได้เรียนและสนุกกับภูมปิ ญ
ั ญาไทยในการน�ำพืชบางชนิดมาท�ำเป็นสเปรย์หอม ไล่
ยุง ซึง่ คุณสมบัตขิ องพืชเหล่านีท้ มี่ กี ลิน่ เฉพาะตัวทีย่ งุ ไม่ชอบ พร้อมทัง้ ได้เรียนรูอ้ ปุ
การณ์ ขัน้ ตอน และทดลองท�ำสเปรย์หอมไล่ยงุ ด้วยตัวของท่านเอง
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กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
1. กิจกรรมนกไต่จอมซน
เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน...เยาวชน...และประชาชนทั่วไปได้
เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนกหัวขวาน...ที่จัดเป็นนกที่ชอบ
เจาะมากทีส่ ดุ มันเจาะต้นไม้เพือ่ สร้างรังและหาแมลงกิน และ
นกไต่ไม้ ทีม่ คี วามสามารถในการไต่ไปตามกิง่ ไม้และล�ำต้นได้
ทุกๆ แนว ไม่วา่ จะไต่ขนึ้ หรือไต่เอาหัวลง มันจะก้าวขาสองข้าง
ไม่พร้อมกันโดยเท้าที่เกาะอยู่ข้างบนจะท�ำหน้าที่เกาะยึดไว้เพื่อ
การห้อยตัว ในขณะทีเ่ ท้าทีอ่ ยูข่ า้ งล่างจะท�ำหน้าทีค่ ำ�้ ยันไว้เพือ่
การทรงตั ว ...น� ำ กิ จ กรรมนกไต่ จ อมซนร่ ว มจั ด งานถนนสาย
วิทยาศาสตร์ วันที่ 10-12 มกราคม 2556 ณ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กิจกรรมคว�ำ่ ไม่หก
หลายๆ คนคงสงสัยว่าท�ำไมกระดาษแผ่นเล็กๆ แผ่นเดียวจึง
สามารถรับน�ำ้ หนักของน�ำ้ ได้ จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่แผ่นกระดาษที่
รับน�้ำหนักของน�้ำได้แต่เป็นอากาศภายนอกต่างหากเนื่องจาก
อากาศมีแรงดันทุกทิศทางอากาศจะดันรอบๆ แก้ว รวมถึงดัน
ด้านใต้แผ่นกระดาษด้วยแรงดันของอากาศที่มีต่อกระดาษแข็ง
นั้ น มี ม ากกว่ า แรงดั น ที่ เ กิ ด จากน�้ ำ หนั ก ของน�้ ำ ในขวดแก้ ว
กระดาษแข็งจึงปิดปากขวดแก้วอยู่ได้โดยไม่หล่น...แต่เมื่อดึง
กระดาษออกแล้วแล้วน�้ำไม่ไหลออกมาเป็นเพราะว่ามีแรงดันที่
ยึดกันระหว่างโมเลกุลน�ำ้ ทีเ่ รียกว่า แรงตึงผิว แต่ทเี่ อียงขวด
แก้วไปด้านใดด้านหนึง่ ให้อากาศเข้าไปภายในขวด น�ำ้ ในขวด
จะไหลออกมา น�ำกิจกรรมไปร่วมจัดงาน EDUCA 2012 : The
5th Annual Congress for Teacher Professional...Development (งานมหกรรมทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่
5) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
3. กิจกรรมทะเลสวยในขวดใส
เป็นการจ�ำลองทะเลไว้ในขวดแก้ว โดยใช้สารละลายจ�ำนวน 2
ชนิด...ได้แก่...น�้ำกับน�้ำมัน...อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์
เรื่องความหนาแน่นของสาร...โดยของเหลวที่มีความหนาแน่น
น้อยกว่าจะลอยอยู่ด้านบน...ส่วนของเหลวที่มีความหนาแน่น
มากจะอยูด่ า้ นล่าง พร้อมทัง้ ตกแต่งองค์ประกอบให้บรรยากาศ
คล้ายกับทะเล อีกด้วย น�ำกิจกรรมทะเลในขวดแก้ว และเดคู
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พาจ ร่วมจัดกิจกรรมงาน อพวช.สัมพันธ์ วันที่ 4 พฤษภาคม
2556
4. กิจกรรมเดคูพาจแม็กเน็ตมหัศจรรย์
เป็นการเรียนรูส้ งิ่ มีชวี ติ ทางธรรมชาติ โดยผ่านจากสิง่ ประดิษฐ์
ที่ท�ำจากกระดาษทิชชูลาย...โดยใช้ศิลปะลวดลายที่เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ...มาแต่งแต้มลงบนภาชนะหรือวัตถุที่ใช้แล้ว...เช่น
กล่องกระดาษ กระป๋องโลหะ กล่องไม้ กระถางดินเผาหรือพวก
เครือ่ งจักสาน เป็นต้น นอกจากนีย้ งั น�ำมาประดิษฐ์เป็นของ
ตกแต่งบ้านและเป็นที่ติดตู้เย็นน่ารักๆอีกด้วยเหมาะส�ำหรับทุก
คนในครอบครัว
5. กิจกรรม Jump จอมกระโดด
กิจกรรมประดิษฐ์ตกุ๊ ตาสัตว์ทมี่ พี ฤติกรรมกระโดด ในธรรมชาติ
จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างที่มีพฤติกรรมดังกล่าว...สามารถร่วม
เรียนรูไ้ ด้จากกิจกรรม “JUMP จอมกระโดด” สิง่ ประดิษฐ์ทผี่ เู้ ข้า
ร่วมกิจกรรม ได้ลงมือท�ำและทดลองด้วยตัวเอง พร้อมทัง้ ฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับขัว้ ของแม่เหล็ก ซึง่ เป็นอุปกรณ์หลักทีใ่ ช้ในการ
ประดิษฐ์
6. กิจกรรมนักกายกรรมในธรรมชาติ
กิจกรรมประดิษฐ์ตกุ๊ ตาสัตว์ ทีม่ พี ฤติกรรมการม้วนตีลงั กาหรือ
ขดตัว โดยตุก๊ ตาสัตว์ทปี่ ระดิษฐ์นนั้ สามารถม้วนตัวกลิง้ ลงจาก
ทางลาดได้อย่างสวยงาม ในธรรมชาติจะมีสงิ่ มีชวี ติ ชนิดใดบ้าง
ทีม่ พี ฤติกรรมดังกล่าว สามารถร่วมเรียนรูไ้ ด้จากกิจกรรม “นัก
กายกรรมในธรรมชาติ” สิง่ ประดิษฐ์ทผี่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือ
ท�ำและทดลองด้วยตัวเองพร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแรงเสียด
ทานและจุดศูนย์ถว่ ง
น�ำกิจกรรม Jump จอมกระโดด และนักกายกรรมในธรรมชาติ
ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 วันที่
6-21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม ไบเทค
บางนา
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กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าชมที่
สนใจเป็ น จ� ำ นวนมาก...โดยแบ่ ง ออกเป็ น ...กิ จ กรรมเสริ ม
นิทรรศการถาวร จ�ำนวน 20 กิจกรรม กิจกรรมเสริมนิทรรศการ
ชัว่ คราว จ�ำนวน 5 กิจกรรม กิจกรรมวันส�ำคัญ จ�ำนวน 5 กิจกรรม
และกิจกรรมพิเศษ อีก 17 กิจกรรม
1. กิจกรรมเสริมนิทรรศการถาวร
• กิจกรรมโปสการ์ดแทนใจ
• กิจกรรมลายพิมพ์ซลิ สกรีน
• กิจกรรมเข็มกลัดทีร่ ะลึก
• กิจกรรมตัวเขียนของฉัน
• กิจกรรมลูกคิดจิว๋
• กิจกรรมหอคอยเสียดฟ้า (จัดแสดงในพืน้ ที่ Kids Zone)
• กิจกรรมนวัตกรรมไม้ไอติม (จัดแสดงในพืน้ ที่ Kids Zone)
• กิจกรรมโมเสกรูปภาพ (จัดแสดงในพืน้ ที่ Kids Zone)
• กิจกรรมเรขาคณิต With Things (จัดแสดงในพืน้ ที่ Kids Zone)
• กิจกรรมวิทยุสอื่ สารสากล
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กิจกรรมถอดรหัสสีดว้ ยลูกคิดแสนสนุก
กิจกรรม Mini Science Show ตอน เครือข่ายใยแมงมุม
กิจกรรม Mini Science Show ตอน เฮฮาภาษาถิน่
กิจกรรม Mini Science Show ตอน อักษรเบรลล์
กิจกรรม Mini Science Show ตอน ตีความภาษาภาพ
กิจกรรมค่าย One Day Camp ตอน ย้อนรอยการสือ่ สาร
กิจกรรมค่าย One Day Camp ตอน โลกสามมิติ
กิจกรรมค่าย One Day Camp ตอน ถอดรหัสสะท้านโลก
กิจกรรมโมบายปมเชือกกีปู
กิจกรรมถ่ายรูป NSM Fan Club (ปรับปรุงใหม่)

2. กิจกรรมเสริมนิทรรศการชัว่ คราวกิจกรรมฮูลา่ ฮุปสลับลาย
• กิจกรรมตุก๊ ตาสมดุล
• กิจกรรมโมบายเรขาคณิต
• กิจกรรม Flow Chart ช่วยคิด
• กิจกรรมแท่งเนเปียร์
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กิจกรรมในจัตุรัสวิทยาศาสตร์
1. กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการน�ำหลักการทางวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐาน และวิทยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบตัวมาประยุกต์เป็นการแสดง
ทีเ่ ข้าใจง่าย โดยใช้สอื่ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ประกอบการทดลองที่
สนุกสนาน ตืน่ เต้น ชวนติดตาม ทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมกับ
การแสดงและเรียนรูไ้ ด้โดยง่าย เพราะวิทยาศาสตร์นนั้ เป็นสิง่ ที่
เกีย่ วข้องกับตัวเราและพบได้ในชีวติ ประจ�ำวัน มี 2 ชุดการแสดง
ทีจ่ ดั แสดงในปีงบประมาณ 2556 คือ
• วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
เป็นการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบตัวเรา สิง่ ทีเ่ ราเห็นอาจจะ
ท�ำอะไรได้มากกว่าทีเ่ ราคิด
• ไมโครเวฟโชว์
เป็นการเรียนรูท้ งั้ ประโยชน์และโทษ ของเตาอบไมโครเวฟ ซึง่
เป็นสิ่งใกล้ตัวส�ำหรับทุกครัวเรือน...สิ่งที่ใกล้ตัวและใช้กันเกือบ
ทุกวัน
2. กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
• DNA กล้วย กล้วย
เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาด้านต่างๆ
รอบตัวเรามากขึ้น...ซึ่งจะต้องท�ำการศึกษาจากระดับหน่วย
ดีเอ็นเอ ของสิง่ มีชวี ติ กับการทดลองนีเ้ พือ่ ให้นอ้ งๆ รูจ้ กั เซลล์
รูจ้ กั ดีเอ็นเอ เรียนรูว้ า่ ดีเอ็นเอสามารถถ่ายทอดได้ และได้สนุก
กับการสกัดดีเอ็นเอออกมาจากสิง่ มีชวี ติ ทราบถึงขัน้ ตอนการ
สกัดในเบือ้ งต้นคุน้ เคยกับการใช้อปุ กรณ์ให้หอ้ งทดลองด้วย
• สบูห่ รรษา
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ทราบถึงประวัติ...โครงสร้างทางเคมี
ของสบู่ คุณสมบัตขิ องสบูแ่ ต่ละชนิด ส่วนผสมทีส่ ำ� คัญในสบู่
และได้รว่ มสนุกผลิตสบูใ่ นรูปแบบของตัวเองอีกด้วย
• ไอศกรีมแสนอร่อย
การทดลองนี้มีการสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
ตลอดจนประวัติของไอศกรีม...ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้สร้าง
ความคิดอย่างเป็นระบบและได้ลงมือท�ำไอศกรีมด้วยตนเอง
เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ...ทาง
วิทยาศาสตร์
• ช็อกโกแลตฮาเฮ
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
ช็ อ กโกแลต...ที่ มี ผ งโกโก้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบส� ำ คั ญ ...ซึ่ ง มี
วิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่มากมายในนั้น...นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมได้
ลงมื อ ท� ำช็ อ กโกแลตด้วยตนเอง...เป็นการเพิ่มทัก ษะการใช้
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เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ตา่ งๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ขนมปังยีสต์พองโต
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กทีเ่ รียกว่า “ยีสต์” โดยจะได้เรียนรูก้ ระบวนการหมักอันเนือ่ ง
มาจากยีสต์และกรรมวิธที ใี่ ช้ยสี ต์ในการท�ำขนมปัง รวมถึงส่วน
ประกอบต่างๆ ของขนมปัง ผูเ้ ข้าร่วมได้ลงมือท�ำขนมปังด้วย
ตนเองเป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆทาง
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ทองแดงส่องแสงร�ำไร
การทดลองนีจ้ ะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับไฟฟ้า ทัง้ วงจรไฟฟ้าแบบ
ขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม คุณสมบัตขิ องฉนวนและตัวน�ำ
ไฟฟ้า ซึง่ น้องๆ จะได้สนุกและทราบถึงวิธสี กัดสารทองแดงเพือ่
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง
และสามารรถน�ำความรูน้ ี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้
• เทียนแฟนซี
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
เทียน การเผาไหม้ การเกิดเขม่า ทราบถึงส่วนประกอบและ
ความส�ำคัญของเทียน...ได้สนุกไปกับการประดิษฐ์เทียนในรูป
แบบของตัวเอง...และฝึกความคุ้นชินกับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติ
การด้วย
• หอคอยหลากสี กับอัญมณีลกึ ลับ
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความหนาแน่น
ของของเหลว การเรียงล�ำดับชัน้ ตามความหนาแน่น การท�ำ
สารละลายอิม่ ตัว และการตกผลึกของสารละลายอิม่ ตัว ได้รบั
ความรู ้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ ความสนุ ก สนานในการทดลอง...และได้
สารละลายอิม่ ตัวกลับบ้าน เพือ่ น�ำไปสังเกตผลต่อไปอีกด้วย
• โอ้โห..ภูเขา
การทดลองนี้ น� ำ เสนอการเกิ ด การระเบิ ด ของภู เ ขาไฟ...และ
จ�ำลองเพื่อแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา...รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจถึงโครงสร้างภายในของเปลือกโลก...ซึ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รว่ มกันท�ำการทดลอง และจ�ำลองการระเบิดของ
ภูเขาไฟ
• ร้อยเสียง หรรษา
การทดลองนีน้ อ้ งๆ จะได้เรียนรูก้ ารเดินทางของเสียง และใช้
ประสาทสัมผัสในการรับฟังเสียงต่างๆ...ที่เกิดขึ้น...ซึ่งต้องใช้
ประสบการณ์เดิมในการช่วยหาค�ำตอบ และสังเกตการเดินทาง
ของเสียงผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกัน...และประมวลความรู้ที่ได้
รั บ ทั้ ง หมดเพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอดชิ้ น งานหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ วิ ท ยา
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ศาสตร์อนื่ ๆได้อกี ด้วย
• ท่องโลกทางเดินอาหาร
การทดลองนี้...น้องๆ...จะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหารภายในร่างกายมนุษย์...และได้ปฏิบัติการจ�ำลองระบบ
ย่อยอาหาร เพือ่ ให้งา่ ยต่อการเข้าใจ และน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้ใน
ด้านสุขภาพและโภชนาการได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์
มากทีส่ ดุ
3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
• กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปลูกฝังนิสัยรัก
วิทยาศาสตร์ให้กบั เด็กผ่านการท�ำกิจกรรม ซึง่ ประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
ของเด็ก...เด็กๆ...จะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ทีต่ วั เองรู้ ความรูใ้ หม่ที่
ได้รับและหนทางสู่ความรู้ใหม่ๆ...มีการส่งเสริมความอยากรู้
อยากเห็น นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับผูป้ กครองอีก
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ด้วยเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมี กิจกรรมดังนี้
เช่น ความลับของสีดำ� , การละลายของน�ำ้ ตาล, สนุกกับฟองสบู,่
ลูกข่างหลากสี, แม่เหล็ก, เนินน�ำ้ , เสียง, แข็งหรืออ่อน เป็นต้น
4 กิจกรรมพิเศษ
• ชมรมนักพับกระดาษไทย
กิจกรรมสอนพับกระดาษให้กบั เด็กๆ และผูท้ สี่ นใจ เป็นการสอด
แทรกความรูค้ ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รปู ทรง, พืน้ ทีต่ า่ งๆ
ทัง้ วิธกี ารอ่านแบบเบือ้ งต้น การพับขัน้ พืน้ ฐาน เป็นต้น
• ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่าย Science Summer Day Camp ในระหว่างปิดภาคการ
ศึกษา...มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างการ
เรียนรูท้ จี่ ะท�ำกิจกรรมร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข ประกอบกับ
เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีความกระตือรือร้น
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5. กิจกรรมวันส�ำคัญ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ตระหนัก...และร�ำลึกถึงเหตุการณ์ส�ำคัญใน
วันนัน้ ๆ ด้วยความภาคภูมใิ จและยึดมัน่ ในความดีงาม ทีไ่ ด้ปฏิบตั เิ ป็นแนวทางสืบ
ต่อกันมา ซึง่ วันส�ำคัญจะมีหลายระดับ เช่น วันส�ำคัญของบุคคล วันส�ำคัญของ
หน่วยงาน วันส�ำคัญของชาติ วันส�ำคัญเกีย่ วกับประเพณี และศาสนา
• กิจกรรมกระทงเวเฟอร์
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่สืบต่อกันมาให้คงอยู่กับสังคม
ไทยต่อไป และนอกจากนัน้ เราก็ควรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไป...ด้วยการ
รณรงค์ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...และย่อยสลาย
ได้งา่ ย เพือ่ รักษาแม่นำ�้ ล�ำคลอง ให้อยูก่ บั สังคมไทยต่อไป
• กิจกรรมการ์ดวันพ่อ
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อลูกผ่านกิจกรรม
การ์ดวันพ่อ...สนุกกับการออกแบบการ์ดด้วยตัวเอง และส่งเสริมด้านความคิด
สร้างสรรค์
• กิจกรรมหนีบรูปสือ่ รัก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันวาเลนไทน์ ชึง่ เป็นวันทีม่ อบของขวัญให้แก่
กันเพือ่ แสดงถึงความรัก จึงจัดกิจกรรมประดิษฐ์ทหี่ นีบรูป เพือ่ มอบให้กบั คนทีร่ กั
และยังเป็นการฝึกทักษะความคิดและจินตนาการผ่านการท�ำทีห่ นีบรูป
• กิจกรรมยาดมสมุนไพร
เรียนรู้ส่วนผสมต่างๆ...และวิธีการท�ำยาดมสมุนไพร...ตลอดจนสรรพคุณของ
สมุนไพรและสารหอมระเหยชนิดต่างๆ...และยังได้เรียนรู้การเปลี่ยนสถานะของ
สสาร
• กิจกรรมกรอบรูปสือ่ รัก
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาส�ำหรับวันแม่...เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ส�ำหรับครอบครัว
และฝึกจินตนาการด้านความคิดผ่านการท�ำกรอบรูปจากไม้ไอศกรีมเพื่อมอบให้
กับคนทีค่ ณ
ุ รัก
• กิจกรรมส่งความสุข เนือ่ งในวันไปรษณียโ์ ลก
• กิจกรรมหนังสือภาพเล่าเรือ่ ง เนือ่ งในวันโทรทัศน์โลก
• กิจกรรมตามล่าเส้นทางนักข่าว เนือ่ งในวันนักข่าวและสือ่ สารมวลชนแห่งชาติ
• กิจกรรมเย็บหนังสือ เนือ่ งในวันหนังสือและลิขสิทธิส์ ากล
• กิจกรรมประกวดคัดไทย เนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ
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งานบริการทางวิชาการ
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การจัดอบรมพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
1. โครงการพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
เป็นกิจกรรมซึง่ เหมาะส�ำหรับครู-อาจารย์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ...เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นากระบวนการคิ ด แบบ
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง...ฝึกสงสัยในสิ่งรอบตัวและตั้งค�ำถามอันเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างธรรมชาติ...โดยคุณครูจะได้รับแนวทางการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามความสนใจ เพือ่ น�ำไปปลูกฝังให้กบั เด็ก ๆ ส่งผลให้เยาวชน
ของชาติสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่รจู้ บ
ในปีงบประมาณ 2556 อพวช. โครงการดังกล่าวเริม่ ออกสัญจรให้ความรูท้ วั่ ทุก
ุ ครูให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ภูมภิ าคของประเทศไทย จ�ำนวน 11 ครัง้ มีคณ
จ�ำนวน 803 คน ซึง่ ผูผ้ า่ นการอบรมต่างชืน่ ชมและคาดว่าจะน�ำแนวคิดไปเผยแพร่
ให้กบั เพือ่ นครูและนักเรียนต่อไป
2. บรรยายเรือ่ งเราได้อะไรจากงานวิจยั ผูเ้ ข้าชม โดย Dr. John Folk and Dr. Lynn
Dierking
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2556 เราได้รบั เกียรติจากผูเ้ ชีย่ วชาญมือหนึง่ ด้านการ
สือ่ สารวิทยาศาสตร์ คือ Dr. John Folk and Dr. Lynn Dierking จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาบรรยายพิเศษเรือ่ ง เราได้อะไรจากงานวิจยั ผูเ้ ข้าชม เพือ่ ให้
ความรูก้ บั เจ้าหน้าทีภ่ ายใน อพวช. และผูส้ นใจทัว่ ไป ซึง่ เป็นการเปิดโลกทัศน์และ
ท�ำให้เราได้เรียนรูว้ า่ กลุม่ ผูเ้ ข้าชมพิพธิ ภัณฑ์แบ่งได้เป็น 5 กลุม่ ประกอบด้วย
นักส�ำรวจ ผูส้ นับสนุน ผูค้ น้ หา ผูส้ นใจเฉพาะทาง และผูต้ อ้ งการหาทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ และทุกกลุม่ เมือ่ มาพิพธิ ภัณฑ์ตา่ งมีความคาดหวังแตกต่างกัน อพวช.
ในฐานะ...ผู้ให้บริการจึงใช้ประโยชน์จากความรู้นี้ในการรับมือกับผู้เข้าชมได้อย่าง
มัน่ ใจ
3. การอบรม “อีราโตทีเนส วัดโลกทัง้ ใบด้วยไม้แท่งเดียว”
อพวช. จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “อีราโตทีเนส” ให้แก่ครู – อาจารย์ทวั่
ประเทศ...เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการทดลองวัดเส้น
รอบวงของโลก ด้วยไม้เพียงแท่งเดียว ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีค่ น้ พบมานานกว่า
2,000 ปี โดยนักคณิตศาสตร์ชอื่ ก้องโลก “อีราโตทีเนส” วิธกี ารนีเ้ ป็นวิธที ี่
นักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนน�ำมาใช้ในการวัดขนาดของเส้นรอบวงของโลก โดย
การสังเกตเงาของดวงอาทิตย์ ซึง่ นับเป็นวิธวี ดั ทีง่ า่ ยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัย
มากนัก สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอน ท�ำให้เด็กเข้าใจได้งา่ ยยิง่
ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมการดูเวลาผ่านนาฬิกาแดด พร้อมยังได้ทดลอง
ประดิษฐ์นาฬิกาแดดในแบบต่าง ๆ อีกด้วย
การอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึน้ ทัง้ หมด 2 รุน่ คือ รุน่ ที่ 1 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2556
และ รุน่ ที่ 2 วันที่ 25 – 26 กันยายน 2556 ที่ อพวช. โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมอบรม
รวมแล้วกว่า 100 คน
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4. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร Science Communication
Leadership Workshop II 2013
อพวช. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อ “Science Communication Leadership Workshop II 2013” ส�ำหรับบุคลากรที่
ท�ำงานด้านพิพธิ ภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ อาจารย์และผู้
เชีย่ วชาญด้านวิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างเครือข่ายและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
อันจะน�ำไปสูก่ ารร่วมกันพัฒนางานด้าน
พิพธิ ภัณฑ์ ตลอดจนแหล่งเรียนรูข้ องไทยในอนาคต
การสัมมนาฯ ครัง้ นี้ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2556 ณ
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยมีผสู้ นใจเข้าร่วมกว่า 52 คน
5....การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร...“การพั ฒ นาการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์”
อพวช. ได้จดั การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์” ให้แก่ครู อาจารย์ เนือ่ งจากการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ หรือ Science Show เป็นวิธกี ารหนึง่ ในการ
สื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ท�ำให้ผู้รับสารในทุกระดับการศึกษา...มี
ความเข้าใจในเรือ่ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดยี งิ่ ขึน้ รวม
ทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยการสัมมนาฯ ครัง้ นี้ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่
25 - 27 กันยายน 2556 ณ อพวช. โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรมฯ
จ�ำนวน 20 คน
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6....การอบรมครู . ..“การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ด ้ ว ย
นิทรรศการและกิจกรรม”
อพวช. จัดอบรมครูในโครงการ “การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยนิทรรศการและกิจกรรม” ต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่
แสดงบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส�ำคัญและ
สมบูรณ์แห่งหนึง่ ของประเทศ
ซึง่ จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปให้แก่ครู – อาจารย์ได้
รับทราบ จนสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมไปถ่ายทอด
หรื อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ . ..โดยการพาเยาวชนเข้ า มาใช้
นิทรรศการในพิพธิ ภัณฑ์ของ อพวช. รวมทัง้ กิจกรรมเสริม
ศึกษาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ในทุกๆ ด้าน อีกทัง้ ยังได้แนะน�ำ
แหล่งเรียนรูใ้ หม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทคี่ รู –
อาจารย์ . ..ตลอดจนเยาวชนสามารถเข้ า ไปศึ ก ษา...และใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ ทัง้ นี้ การอบรมครูฯ ใน
ปีงบประมาณ 2556 จัดขึน้ 2 วัน ได้แก่ วันที่ 19 กรกฎาคม
2556 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยมีจำ� นวนผูเ้ ข้าอบรม
รวม ทัง้ สิน้ 312 คน
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7. สัมมนาเรือ่ ง “การให้ความรูเ้ รือ่ งเพศกับวัยรุน่ ”
การสัมมนาเรือ่ ง “การให้ความรูเ้ รือ่ งเพศกับวัยรุน่ ” เป็นการ
สัมมนาส�ำหรับครู อาจารย์ระดับมัธยมศึกษา เพือ่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการให้ความรู้เรื่องเพศ...รวมถึงเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคในการสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น
เพื่อน�ำไปใช้ในการสอนเรื่องเพศศึกษา...และสุขภาวะทางเพศ
รวมถึ ง เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยครู ผู ้ ส อนเพศศึ ก ษา...และครู
แนะแนวด้านสุขภาวะทางเพศ
ในปีงบประมาณ 2556 อพวช. ได้จดั สัมมนาดังกล่าวในเขต
ภูมภิ าค จ�ำนวน 3 ครัง้ ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) และภาคใต้ (จังหวัดพัทลุง)
มีครูอาจารย์เข้าร่วมรวมทัง้ สิน้ 240 คน โดยครูและอาจารย์ที่
เข้าร่วมการสัมมนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการ
สัมมนาและสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปใช้ในการ
สอนนักเรียน และแนะน�ำให้มกี ารสัมมนาเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่
เป็นการอัพเดทข่าวสารและเทคนิคในกลุม่ ผูท้ ำ� งานด้านดังกล่าว
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8. การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการพิพธิ ภัณฑ์”
อพวช....จั ด การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ . ..และกระบวนทั ศ น์ ระหว่ า งหน่ วยงานภายใต้
หัวข้อ “การจัดการพิพธิ ภัณฑ์” (Museum Management) ต่อ
เนื่องเป็นประจ�ำทุกปี...เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารอย่างรอบ
ด้านให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดจนสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นในการบริหารงานซึง่ กันและกัน โดยมุง่ หวังให้เกิดการ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอนาคตให้มีบทบาทที่เด่นชัด...และเป็นที่
ยอมรับในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต...นอกเหนือจากการ
ยอมรับด้านการเป็นสถานทีเ่ ก็บรักษาสมบัตหิ ลักฐานด้านต่าง ๆ
ของสังคมอย่างทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ การสัมมนาฯ ในปี 2556 นี้ จัดขึน้
ในระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2556 ณ อพวช. โดยมีจ�ำนวน
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาฯ รวมกว่า 40 คน
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร IT (IT Lab) ณ ห้องปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์ พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
• สิง่ พิมพ์ยคุ ไอทีดไี ซน์ดี มีคนซือ้ ตอน ปฏิทนิ ของฉัน เป็น
หลักสูตรที่ให้ผู้เข้าอบรมเข้ามาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมใน
การออกแบบกราฟิกซึ่งจะได้ออกแบบและผลิตปฏิทินด้วยตัว
เอง...อีกทัง้ ผูเ้ ข้าชมจะได้เรียนรูก้ ระบวนการผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์ ทัง้
การออกแบบ...จนถึงขั้นตอนการผลิตปฏิทินออกมาเป็นผลงาน
ที่ส�ำเร็จ...พร้อมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องของขนาดของกระดาษ
และชนิดของกระดาษ ประเภทของเครือ่ งพิมพ์อกี ด้วย
• 3D pop up model แบบจ�ำลอง 3 มิติ เป็นหลักสูตรทีใ่ ห้ผเู้ ข้า
อบรมได้เรียนรูก้ ารใช้งานโปรแกรมในการสร้าง model 3 มิติ
• Programming...นั ก โปรแกรมเมอร์. ..ตอน...นัก เขียนเกม
สร้างสรรค์
เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมสวมบทบาทเป็นนักพัฒนาเกมส์...
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างเกมส์และทดลองสร้างเกมส์ด้วยตัวเอง
ด้วยโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ...ฝึกคิด
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อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนในการแก้ ป ั ญ หาในการพั ฒ นาเกมส์ . ..ซึ่ ง
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมสนใจในการพัฒนา
โปรแกรมมากขึน้
• Mini robot lab การเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์อย่างง่าย:
เป็นหลักสูตรที่เปิดให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทดลองเขียน
โปรแกรมเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์...เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ก�ำหนดได้
ส�ำเร็จ...ซึง่ จะเน้นให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมคิด วิเคราะห์...และหาวิธี
การแก้ ไ ขปั ญ หา...ผู ้ เ ข้ า อบรมจะได้ ส นุ ก สนานกั บ การเขี ย น
โปรแกรมและเข้าใจการท�ำงานของหุน่ ยนต์ ซึง่ เป็นการอบรมที่
สามารถเข้าอบรมได้ในรูปแบบของครอบครัว
• My robot หุน่ ยนต์ในฝันของฉัน เป็นหลักสูตรทีส่ ร้างจิตนา
การให้กบั เด็กๆ ในเรือ่ งของหุน่ ยนต์ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวของหุน่
ยนต์ องค์ประกอบ ประเภท และประโยชน์ของหุน่ ยนต์ คิดหุน่
ยนต์ในฝันของตัวเองว่า จะมีรปู ร่างในลักษณะใด ใช้ประโยชน์
ในด้านไหน ช่วยให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าน�ำเสนอ และกล้าแสดง
ความคิดเห็น
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2. หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการจัดท�ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบสอนให้กบั ครูไทย ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก บริษทั
IBM ประเทศไทยจ�ำกัด เป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดโอกาสให้กบั ครูที่
สนใจในการสร้างสือ่ การสอนเพือ่ เสริมในการเรียนการสอน ผู้
เข้าอบรมจะได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ใน
การออกแบบกราฟิก...โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท�ำวิดีโอ...และ
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน...ด้วย
การปฏิบตั จิ ริงและสร้างสรรค์สอื่ การสอนด้วยตนเอง การจัด
อบรมรวม 3 ครัง้ ครัง้ ละ 30 คน ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21
มิถนุ ายน 2556, ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2556
และครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2556 มีครูสนใจ
สมัครเข้าร่วมอบรม 347 คน
3. หลักสูตรอบรม ผูใ้ หญ่ฉลาดใช้ไอที ส�ำหรับ อบต. อบจ. และ
บุคคลทัว่ ไป จ.ปทุมธานี
พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของประชาชน...ในการใช้
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารและสารสนเทศได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น
หลักสูตรการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึน้ ส�ำหรับ
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เจ้าหน้าทีใ่ นส่วนราชการ อบต. อบจ. ซึง่ จะเลือกเจ้าหน้าทีใ่ น
จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดน�ำร่อง เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าถึง
ความส�ำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ...ซึ่งมีบทบาทอย่างมาก
ในปั จ จุ บั น ...และพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศ...แก่ บุ ค ลากรในส่ ว นงานราชการให้ ส ามารถน� ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานและการพัฒนาชุมชมได้อย่าง
เหมาะสม
ในปีงบประมาณ...2556...ด�ำเนินการจัดอบรม...2...หลักสูตร
จัดอบรมหลักสูตรละ 4 ครัง้ ครัง้ ละ 30 คน ดังนี้
• หลักสูตรผูใ้ หญ่ฉลาดใช้...IT...(พืน้ ฐาน) ส�ำหรับผูท้ เี่ ริม่ ต้นใช้
งานคอมพิ ว เตอร์ . ..หรื อ ต้ อ งการความรู ้ แ ละท� ำ ความเข้ า ใจ
คอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้ในการท�ำงาน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน
• หลักสูตรผู้ใหญ่ฉลาดใช้...IT...ต่อยอด)...ส�ำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน
การใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้ว...ซึ่งจะอบรมให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ทอ่ งไปในโลกของ internet ใช้งาน social media
พร้ อ มทั้ ง เรี ย นรู ้ ห ลั ก การเบื้ อ งต้ นของการท� ำ งานของ...web
browser การสืบค้นข้อมูลเบือ้ งต้น หลักการของ email สามารถ
ใช้งานสังคมออนไลน์ (social network) ให้เกิดประโยชน์ในการ
ติดต่อสือ่ สารกัน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน
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4. หลักสูตรอบรม พัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่
โรงเรียนเตรียมทหาร...สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ...ได้ขอความอนุเคราะห์
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ช่วยจัดอบรมเรือ่ ง “พัฒนาทักษะการผลิต
สือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่” ให้แก่ อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน
เตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จ�ำนวน 20 คน อพวช. ซึง่ ทาง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวจะมีส่วนช่วย
สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนในการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงให้กับประเทศ
จึงได้ดำ� เนินการจัดหลักสูตรอบรมให้โดยใช้เวลาในการอบรม 4 วัน คือ ระหว่างวัน
จันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556
5. อบรมการเขียนโปรแกรมควบควบหุน่ ยนต์อย่างง่าย
อพวช. ได้เข้าไปร่วมจัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์อย่างง่ายให้กบั ผู้
เข้าชมในงาน Robot and Classic CRR show ทีต่ งั้ ฮัว่ เส็ง ธนบุรี
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งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง

N AT I O N A L S C I E N C E M U S E U M , T H A I L A N D
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งานสำ�รวจวิจัย
ในปี 2556 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ด�ำเนินการส�ำรวจและวิจยั รวมทัง้ สิน้ 9
โครงการ ได้แก่
1. โครงการความหลากชนิดของมดบริเวณสระเก็บน�้ำพระรามเก้า...อันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการจัดท�ำบัญชีรายชื่อมดและผีเสื้อกลางวันที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
3. โครงการความหลากชนิดของสัตว์เลื้อยคลานตามระดับความสูงในเขตรักษา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4. โครงการความหลากหลายของพรรณพืชริมฝัง่ แม่นำ�้ โขง
5. โครงการการศึ ก ษาระยะยาวเพื่ อ เปรี ย บเที ย บถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของนกในลุ ่ ม
น�ำ้ โขง
6. โครงการส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในสวนป่าภาคเหนือ
7. โครงการศึกษาและเก็บตัวอย่างอ้างอิงทางชีวภาพภายในราชอาณาจักร
8. โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช: ส�ำรวจทรัพยากรชีวภาพ บริเวณหมูเ่ กาะลันตา
จังหวัดกระบี่
9. โครงการการใช้กับดักแสงไฟเพื่อลดปริมาณหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่า
จังหวัดล�ำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน

งานรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
1. งานวัสดุตวั อย่าง ของพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2556 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ได้รวบรวมวัสดุตวั อย่าง
ทัง้ สิน้ 24 รายการ
• อพวช. บริจาค กล้องและเลนส์ 8 รายการ
• Mr. Vichai Malikul บริจาค กล้องและเลนส์ 13 รายการ
• คุณพรหมา ชุมพล บริจาค อุปกรณ์ทอมือหวีและตะกร้อ 1 รายการ
• Tribesindia บริจาค ของทีร่ ะลึก 2 รายการ
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2. งานวัสดุตวั อย่างของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
ในปีงบประมาณ 2556 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา (พธช.) จัดเก็บ
ตัวอย่างอ้างอิงด้านธรรมชาติวทิ ยาจ�ำนวน 8 กลุม่ ตัวอย่าง ด�ำเนิน
การจัดเก็บตัวอย่างสะสมได้ จ�ำนวน 151,416 ตัวอย่าง ดังนี้
• แมลงจ�ำนวน 37,686 ตัวอย่าง
• สัตว์เลือ้ ยคลานและสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบกจ�ำนวน 30,407
ตัวอย่าง
• ครัสตาเซียน ปะการัง หอย และอืน่ ๆ จ�ำนวน 17,175 ตัวอย่าง
• นก จ�ำนวน 11,065 ตัวอย่าง
• สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม จ�ำนวน 8,284 ตัวอย่าง
• ปลา จ�ำนวน 5,344 ตัวอย่าง
• พืช จ�ำนวน 3,692 ตัวอย่าง
• สัตว์สตัฟ๊ จ�ำนวน 103 ตัวอย่าง
นอกจากนี้ พธช. ด�ำเนินการจัดเก็บเอกสาร/วัตถุจดหมายเหตุ
และเอกสาร/วารสารอ้างอิงทางวิชาการ จ�ำนวน 37,660 รายการ
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3. วัสดุตวั อย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในปีงบประมาณ 2556 พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวบรวมวัสดุอุเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ รวมจ�ำนวน 212 ชิน้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้
• หมวด Storage จ�ำนวน 119 ชิน้
• หมวดโทรคมนาคม จ�ำนวน 26 ชิน้
• หมวดการค�ำนวณจ�ำนวน 26 ชิน้
• หมวด Application Software จ�ำนวน 25 ชิน้
• หมวด Input/Output Device จ�ำนวน 12 ชิน้
• หมวดการสือ่ สาร จ�ำนวน 3 ชิน้
• หมวด Computer Set จ�ำนวน 1 ชิน้
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สิ่งตีพิมพ์
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาได้จดั ท�ำวารสาร/คูม่ อื จ�ำนวน 5 เล่ม คือ
1. วารสาร The Thailand Natural History Museum Journal จัดพิมพ์ปลี ะ 2 ฉบับ
เป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดท�ำขึน้ เพือ่ เผยแพร่บทความทางด้านธรรมชาติวทิ ยา
2. คูม่ อื การบริหารจัดการตัวอย่างอ้างอิงในพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เรียบเรียง
โดย นายธัญญา จัน่ อาจ ผูอ้ ำ� นวยการกองวัสดุอเุ ทศธรรมชาติวทิ ยา เพือ่ เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการตัวอย่างอ้างอิงในพิพธิ ภัณฑ์ หรือองค์การทีม่ ภี ารกิจ
คล้ายคลึงกับพิพธิ ภัณฑ์
3. คูม่ อื การเตรียมตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ มี่ คี วามสนใจใน
การเตรียมตัวอย่างสิง่ มีชวี ติ ในกลุม่ ต่างๆ ได้ศกึ ษาถึงวิธกี ารทีใ่ ช้สำ� หรับเตรียม
ตัวอย่าง โดยเฉพาะเพือ่ การศึกษาวิจยั การเรียนการสอนทางชีววิทยา และการจัด
แสดงนิทรรศการ
4. คูม่ อื จ�ำแนกสกุลมดในประเทศไทย โดย นายวียะวัฒน์ ใจตรง จากการศึกษา
ตัวอย่างมดทีเ่ ก็บรวบรวมจากทัง่ ทุกภาคของประเทศไทยยาวนานกว่า 10 ปี (พ.ศ.
2542-2554)
5. ตั ว อย่ า งต้ น แบบแมลงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา...ประเทศไทย...โดย
นายทัศนัย จีนทอง, นายวียะวัฒน์ ใจตรง และนาวสาวศรัญญา จันทรา จัดท�ำขึน้
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับตัวอย่างต้นแบบ (type specimens) กลุม่ แมลง (insect)
ที่ เ ก็ บ รวบรวมรั ก ษาไว้ ใ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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สิ่งมีชีวิตที่พบใหม่ของโลก
ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการของ อพวช. ค้นพบและตัง้ ชือ่ มดชนิดใหม่ของโลกจำ�นวน 22 ชนิดจากภูมภิ าคอาเซียน ในจำ�นวน
นี้ 9 ชนิด ตัง้ ชือ่ จากประเทศไทย และหนึง่ ชนิดได้รบั พระราชทานนามให้ใช้ชอ่ื “มดต้นไม้สริ นิ ธร” (Cladomyrma sirindhornae
Jaitrong, Leadprathom et Yamane, 2013) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มดชนิดใหม่ของโลก ปี 2556
มดต้นไม้สริ นิ ธร (Cladomyrma sirindhornae
Jaitrong, Leadprathom et Yamane)
มดทหารราบ (Aenictus apprissipilosus Jaitrong et Yamane)
มดทหารบาหลี (Aenictus baliensis Jaitrong et Yamane)
มดทหารขาสัน้ (Aenictus brevipodus Jaitrong et Yamane)
มดทหารหัวแบน (Aenictus concavus Jaitrong et Yamane)
มดทหารหลอด (Aenictus cylindripetiolus Jaitrong et Yamane)
มดทหารเอะกุชิ (Aenictus eguchii Jaitrong et Yamane)
มดทหารหูยาว (Aenictus gonioccipus Jaitrong et Yamane)
มดทหารอิโตะ (Aenictus itoi Jaitrong et Yamane)
มดทหารชิโบดัส (Aenictus jawadwipa Jaitrong et Yamane)
มดทหารเขาใหญ่ (Aenictus khaoyaiensis Jaitrong et Yamane)
มดทหารหน้ายาว (Aenictus longicephalus Jaitrong et Yamane)
มดทหารสมโภช (Aenictus maneerati Jaitrong et Yamane)
มดทหารลอมบอก (Aenictus minipetiolus Jaitrong et Yamane)
มดทหารลูซอน (Aenictus pilosua Jaitrong et Yamane)
มดทหารนันทศักดิ์ (Aenictus pinkaewi Jaitrong et Yamane)
มดทหารป่าฝน (Aenictus sundalandensis Jaitrong et Yamane)
มดทหารศุภฤกษ์ (Aenictus watanasiti Jaitrong et Yamane)
มดทหารวิลยั (Aenictus wilaiae Jaitrong et Yamane)
มดทหารเดชา (Aenictus wiwatwitayai Jaitrong et Yamane)
มดทหารคาลิมนั ตัน (Aenictus kutai Jaitrong et Wiwatwitaya)
มดทหารสุลาเวสี (Aenictus sulawesiensis Jaitrong et Wiwatwitaya
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แหล่งทีพ่ บ
ไทย (จันทบุร)ี
มาเลเซีย (เกาะบอร์เนียว)
อินโดนีเซีย (เกาะบาหลี)
เวียดนาม
ไทย (จันทบุร)ี
ไทย (ตรัง)
เวียดนาม
อินโดนีเซีย (เกาะสุลาเวสี)
อินโดนีเซีย (เกาะสุมาตรา)
อินโดนีเซีย (เกาะชวา)
ไทย (นครราชสีมา)
อินโดนีเซีย (เกาะลอมบอก)
ไทย (ตาก)
อินโดนีเซีย (เกาะลอมบอก)
ฟิลปิ ปินส์ (เกาะลูซอน)
ไทย (เชียงใหม่)
อินโดนีเซีย (เกาะชวา)
ไทย (เชียงใหม่)
ไทย (ฉะเชิงเทรา)
ไทย (นครราชสีมา)
อินโดนีเซีย
(คาลิมนั ตันตะวันออก)
อินโดนีเซีย (เกาะสุลาเวสี)
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ซึง่ ในทีน่ จ้ี ะขอแนะนำ�มดบางชนิด คือ
• มดต้นไม้สริ นิ ธร (Cladomyrma sirindhornae Jaitrong,
Leadprathom et Yamane, 2013)
ค้ น พบและตั้ ง ชื่ อ โดย...ดร.วี ย ะวั ฒ น์ . ..ใจตรง...นายค� ำ รน
เลียดประถม (กรมป่าไม้) และศาสตราจารย์ Seiki Yamane
(มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญีป่ นุ่ ) ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
วารสาร Species Diversity ฉบับที่ 18 ปี ค.ศ. 2013 (พ.ค.
2556) มดชนิดนีไ้ ด้รบั พระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มดงานมีหนวด 8 ปล้อง หัวแบน อกขนาดใหญ่ เอว 1 ปล้อง
อาศัยอยูใ่ นไม้เถาฮ่อสะพายควาย (Sphenodesme pentandra)
ปัจจุบนั พบเฉพาะในภาคตะวันออกของประเทศไทย
• มดทหารราบ (Aenictus apprissipilosus Jaitrong et Yamane, 2013)
ค้นพบและตัง้ ชือ่ โดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และศาสตราจารย์
Seiki Yamane (มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญีป่ นุ่ ) ได้รบั
การตีพมิ พ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research
ฉบับที่ 31 ปี ค.ศ. 2013 (มี.ค. 2556)
มดงานไม่มตี า บนส่วนหัวมีขนยาว 1 คู่ บริเวณส่วนอกมีขนขึน้
ปกคลุมเล็กน้อย แต่เป็นขนทีน่ อนราบกับผิวล�ำตัว พบในป่าดิบ
ชืน้ ทีส่ มบูรณ์บนเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย
• มดทหารวิลยั (Aenictus wilaiae Jaitrong et Yamane,
2013)
ค้นพบและตัง้ ชือ่ โดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และศาสตราจารย์
Seiki Yamane (มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญีป่ นุ่ ) ได้รบั
การตีพมิ พ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research
ฉบับที่ 31 ปี ค.ศ. 2013 (มี.ค. 2556)
มดชนิดนีม้ ขี นาดเล็ก สีเหลืองหรือน�ำ้ ตาลเหลือง แพร่กระจาย
ค่อนข้างกว้างในประเทศไทย พบตัง้ แต่ภาคเหนือตอนล่าง ภาค
ตะวันออก ตลอดจนภาคใต้ มดชนิดใหม่นตี้ งั้ ชือ่ เพือ่ เป็นเกียรติ
แก่นางวิลยั ใจตรง คุณแม่ผลู้ ว่ งลับของ ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง
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• มดทหารหูยาว (Aenictus gonioccipus Jaitrong et Yamane, 2013)
ค้นพบและตัง้ ชือ่ โดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และศาสตราจารย์
Seiki Yamane (มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญีป่ นุ่ ) ได้รบั
การตีพมิ พ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research
ฉบับที่ 31 ปี ค.ศ. 2013 (มี.ค. 2556)
มดไม่มตี า ฐานกะโหลกเมือ่ มองจากทางด้านข้างล�ำตัวจะเป็น
มุมแหลมไม่โค้งมนเหมือนชนิดอืน่ ๆ พบเฉพาะบนเกาะสุลาเวสี
ประเทศอินโดนีเซีย
• มดทหารขาสัน้ (Aenictus brevipodus Jaitrong et Yamane,
2013)
ค้นพบและตัง้ ชือ่ โดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และศาสตราจารย์
Seiki Yamane (มหาวิทยาลัยคาโกชิมา ประเทศญีป่ นุ่ ) ได้รบั
การตีพมิ พ์ในวารสาร Journal of Hymenoptera Research
ฉบับที่ 31 ปี ค.ศ. 2013 (มี.ค. 2556)
มดไม่มตี า ล�ำตัวสัน้ ป้อม ขาค่อนข้างสัน้ เมือ่ เทียบกับมดชนิด
อืน่ ๆ เป็นมดทีพ่ บเฉพาะบนพืน้ ทีส่ งู ทางภาคเหนือของประเทศ
เวียดนาม
• มดทหารคาลิมนั ตัน (Aenictus kutai Jaitrong et Wiwatwitaya, 2013)
ค้นพบและตัง้ ชือ่ โดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง และรศ.ดร เดชา
วิวฒ
ั น์วทิ ยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้รบั การตีพมิ พ์ใน
วารสาร The Raffles Bulletin of Zoology ฉบับที่ 61 ปี ค.ศ.
2013 (ก.พ. 2556)
มดงานมีผวิ ของส่วนหัว อก และเอว ไม่เรียบ จากการส�ำรวจพบ
เพียงรังเดียวในป่าระดับต�ำ่ บนเกาะบอร์เนียว จังหวัดคาลิมนั ตัน
ตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
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การตลาด
การท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กบั เว็บไซต์ STKC
เป็นเว็บไซต์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวัตถุประสงค์
ในการเป็นศูนย์รวบรวมและให้บริการข้อมูล...ข้อสนเทศ...ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย...ครอบคลุมสาระทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความก้าวหน้าของผลการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ ข้อมูลการ
ให้บริการต่างๆ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการทุกกลุม่ ให้ได้มากทีส่ ดุ และเพือ่ ให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชน
ได้เข้ามารูจ้ กั ค้นหาความรู้ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ STKC อย่างกว้างขวาง
ดังนัน้ ทางเว็บไซต์ STKC จึงได้ตกลงว่าจะจ้างให้ อพวช. ท�ำการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางเว็บไซต์ โดยได้เริม่ ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2549 เป็น
ครัง้ แรก
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2556 นี้ อพวช. ยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากเว็บไซต์ STKC
ให้เป็นผูท้ ำ� การตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กบั ทางเว็บไซต์อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปีนี้
อพวช. ได้ดำ� เนินกลยุทธ์ตา่ งๆ มากมาย อาทิ จัดท�ำ Event Marketing ร่วมกับกิจ
กรรมเด่นๆ ของ อพวช. ท�ำ Direct Marketing ให้กบั กลุม่ โรงเรียน, กระตุน้ การเข้า
ชมเว็บไซต์ผ่านสื่อต่างๆ...จัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายของ
อพวช. โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เป็นต้น จากกลยุทธ์เหล่านี้ จึงท�ำให้มผี รู้ จู้ กั
และทราบถึงบทบาทของเว็บไซต์ STKC ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ อพวช.

สื่อการเรียนรู้ อพวช.
1. รายการโทรทัศน์ อพวช.
• อพวช. ผลิตรายการโทรทัศน์เพือ่ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สำ� หรับ
เยาวชน ในชือ่ “ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส
สัมผัส รูจ้ กั และคุน้ เคยกับวิทยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบตัว ผ่านทางสือ่ โทรทัศน์ทนี่ ำ� เสนอ
ในรูปแบบ Science Discovery โดยมี 2 พิธกี รรับหน้าทีพ่ าผูช้ มไปเรียนรู้ และผจญ
ภัย ซึง่ มีทงั้ ความสนุกสนาน น่าติดตาม และยังช่วยส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รายการ “ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” ออกอากาศ
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ์ (NBT)
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• อพวช. ได้ดำ� เนินโครงการโทรทัศน์ผา่ นระบบดาวเทียม และ
ออกอากาศในชือ่ ว่า Most Channel ในช่องสัญญาณ C Band
ช่อง 94 น�ำเสนอรายการ 2 รูปแบบ คือ
- รายการ MOST NEWS น�ำเสนอข่าวสารเกีย่ วกับกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี . ..และหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพือ่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.30 น.
- รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรูปแบบเสวนา
น�ำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรีหรือ
ผูบ้ ริหาร...เพือ่ ประชาสัมพันธ์และน�ำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ที่น่าสนใจเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน...เป็นการน�ำเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก หรือเป็น
ประเด็นร้อนทีไ่ ด้รบั ความสนใจในขณะนัน้ โดยออกอากาศทุก
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 13.30 น.
2. รายการวิทยุ อพวช.
อพวช....ด�ำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ อพวช. ให้สาธารณชนได้รบั ทราบมากว่า 11 ปี โดยปัจจุบนั
อพวช. มีรายการทีอ่ อกอากาศตามสถานีวทิ ยุตา่ งๆ ดังนี้
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• “วันนีก้ บั วิทยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทีกบั อพวช.”
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น. ทางสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (AM 819)
• “เด็ ก ดี ค นเก่ ง ”...ช่ ว ง...“รอบรู ้ ส นุ ก คิ ด กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์”
ออกอากาศ ทุกวัน เวลา 06.30 – 07.00 น. ทางสถานีวทิ ยุ
กองทัพบก (FM 103)
• “วัยใสวัยสร้างสรรค์”...ช่วง...“รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์”
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.00 น.
ทางสถานีวทิ ยุศกึ ษา (FM 92)
3. วารสาร อพวช.
อพวช....ได้ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน
ในรูปแบบวารสารรายเดือน ในชือ่ “วารสาร อพวช.” มาตัง้ แต่ปี
2545...วารสารฉบับนีบ้ รรจุไปด้วยสารพันความรูม้ ากมาย ที่
พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเรียนรู้ได้
ไม่ยาก อาทิ คอลัมน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก,
Science in Movie, รอบรูส้ นุกคิด, หรรษานานาสัตว์, สิง่ นีไ้ ด้แต่
ใดมา เป็นต้น ปัจจุบนั มีผสู้ นใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นจ�ำนวนกว่า
9,500 คน
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4. เว็บไซต์
• www.nsm.or.th เป็นเว็บไซต์ที่ อพวช. จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นอีกหนึง่ แหล่งเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ของไทย...ตลอดจนเป็นช่อง
ทางในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยทีผ่ า่ นมา อพวช. ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มคี วาม
ทันสมัย ขณะเดียวกัน ยังเพิม่ เติมสาระความรูท้ างวิทยาศาสตร์...รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการจัดกิจกรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ โดย
ในปี 2556 นี้ มียอดผูเ้ ข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจ�ำนวนถึง 2,301,103 ครัง้
• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อีกเว็ปไซด์หนึง่ ที่ อพวช. จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการบริหารจัดการ
องค์กร...และฐานข้อมูลต่างๆ...ทีเ่ ป็นประโยชน์...ต่อพนักงาน และสนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กร ได้แก่ การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน การจัดวางระบบและการประเมินผล และกิจกรรมต่างๆ ของ อพวช. เป็นต้น เพือ่ สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจแก่พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้เห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการองค์กรทีเ่ ป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคน

สื่อสิ่งพิมพ์ อพวช.
1. สือ่ สิง่ พิมพ์ที่ อพวช. จัดท�ำขึน้ มีดงั นี้
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจรรมต่างๆ
ของ อพวช. แก่บคุ คลทัว่ ไป ในปี 2556 นี้ อพวช. จึงได้จดั ท�ำสือ่
สิง่ พิมพ์ในรูปแบบของวารสาร สูจบิ ตั ร แผ่นปลิว โปสเตอร์
โบว์ชวั ร์ และคูม่ อื ดังนี้
• วารสาร อพวช.
• ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ปี 2556
• ปฏิทนิ พกพา ปี 2556
• ส.ค.ส ปี 2556
• Year Plan ปี 2556
• คู่มือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
ปี 2556
• คูม่ อื การประดิษฐ์และทดสอบจรวดขวดน�ำ้
• โบว์ชวั ร์นทิ รรศการ “Eye fo the Sky”

www.nsm.or.th

• โบว์ชวั ร์นทิ รรศการ “วิทยาศาสตร์ในสายน�ำ้ ”
• โบว์ชวั ร์แนะน�ำ อพวช.
• โบว์ชัวร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2556
• สู จิ บั ต รงานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
ประจ�ำปี 2556
• แผ่นปลิวแนะน�ำงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ ประจ�ำปี 2556
• โปสเตอร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2556
• สูจบิ ตั รกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
ปี 2556
• โปสเตอร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส�ำหรับเยาวชน...ศูนย์ภาค
กลาง ปี 2556
• ปฏิทนิ กิจกรรมประจ�ำเดือน
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2. สรุปจำ�นวนสือ่ ประเภทต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ขา่ ว อพวช.
• สือ่ วิทยุ
- สือ่ วิทยุท่ี อพวช. ผลิตออกอากาศจำ�นวน 522 ครัง้
- สือ่ วิทยุอน่ื ๆ ทีเ่ ผยแพร่ขา่ ว อพวช. ออกอากาศจำ�นวน 2,856 ครัง้
• สือ่ โทรทัศน์
ออกอากาศจำ�นวน 305 ครัง้
• สือ่ หนังสือพิมพ์
ตีพมิ พ์จำ�นวน 523 ครัง้
• สือ่ นิตยสาร/วารสาร
ตีพมิ พ์จำ�นวน 59 ครัง้
• สือ่ เว็บไซต์
- สือ่ เว็บไซต์ท่ี อพวช. ผลิตเอง (www.nsm.or.th) เผยแพร่เป็นประจำ�
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
- สือ่ เว็บไซต์อน่ื ๆ ทีเ่ ผยแพร่ขา่ ว อพวช เผยแพร่จำ�นวน 864 ครัง้
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เครือข่ายและผู้สนับสนุน
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เครือข่ายและผู้สนับสนุน
กิจกรรมของ อพวช.
1 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2 บริษทั เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
3 บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ำกัด
4 บริษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิล้ จ�ำกัด (มหาชน)
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
11 บริษทั ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟูด้ จ�ำกัด
12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
14 บริษทั ส�ำนักพิมพ์แม็ค จ�ำกัด
15 บริษทั ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จ�ำกัด
16 บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
17 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
18 ศูนย์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
19 บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
20 องค์การค้าของ สกสค.
21 บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตเลียมจ�ำกัด (มหาชน)
22 บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตรด จ�ำกัด (มหาชน)
23 บริษทั ซิตวี้ อล์ค จ�ำกัด
24 บริษทั แลคตาซอย จ�ำกัด
25 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
26 โรงพยาบาลราษฎร์บรู ณะ
27 พิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ ไทย
28 โรงพยาบาลกล้วยน�ำ้ ไท
29 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
30 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
31 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล
32 โรงพยาบาลสายไหม
33 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี
34 สถาบันภาษายูนเิ ซิรช์
35 บริษทั ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ จ�ำกัด
36 DigitUp Co.,Ltd.
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องค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุน
1. องค์กรในประเทศ ทีล่ งนามความร่วมมือ (MOU)
• กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
• ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.
• โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• โรงเรียนนานาชาติ เอสไอไอเอส
• โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน รามอินทรา
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
• มหาวิทยาลัยเอเซียน
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
• มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. องค์กรต่างประเทศ ทีล่ งนามความร่วมมือ (MOU)
• La Sierra University, USA
• College of Social Science , Chungnam National University
• Heureka, The Finnish Science Centre
• MOU Trilateral: NSM/Heureka/National

องค์กรระหว่างประเทศ ที่ อพวช.
เป็นสมาชิก ณ ปัจจุบัน
•
•
•
•

Asia Pacific Network of Science and Technology Center, ASPAC
Association of Science Technology Centers, ASTC
International Council of Museum, ICOM และ ICOM NATHIST
European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibition, ECSITE
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องค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของ อพวช. ทั้งในและต่างประเทศ
1. องค์กรในประเทศ
• มูลนิธอิ นุรกั ษ์และพัฒนาอากาศยานไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
• บริษทั กฟผ. จ�ำกัด (มหาชน)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• องค์การสวนพฤกษศาสตร์
• องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
• ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
• ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) สวทช.
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• มหาวิทยาลัยเอเซียน
• มหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยแม่โจ้
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยสงขลา
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
• หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
• คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• Asian Institute of Technology (AIT)
• โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
• โรงเรียนนานาชาติ เอสไอไอเอส
• โรงเรียนปราโมชวิทยาทาน รามอินทรา
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
• บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

www.nsm.or.th

2. องค์กรต่างประเทศ
• Insectarium de Montreal, Canada
• JSC Rosat Resource
• The Field Museum of National History (FMNH)
• The Hungarian Natural History Museum
• Australia National University
• Senckenberg Gesellschaft fur Naturforschung
• Shanghai Science and Technology Museum,China
• National Institute of Polar Research Japan
• Aarhus University, Denmark
• Science Centre Board of Singapore
• Wenzhou University, China
• National Science Museum of Korea
• The Canadian Museum of Nature
• Zhejiang Mariculture Research Institute, China
• Goethe Institut, Thailand
• The Otago Museum
• Gwacheon National Science Museum
• The Oil and Gas Discovery Centre
• Stiftung Haus der kleinen Forscher, German
• Yunnan Science and Technology Exchange Center,
China
• Hokkaido University Museum, Japan
• La Sierra University, USA
• College of Social Science, Chungnam National
University
• Heureka, The Finnish Science Centre
• MOU Trilateral: NSM/Heureka/National Council of
Science Museums, India
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แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์
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แขกพิเศษจากต่างประเทศ
• วันที่ 2 เมษายน 2556 Dato Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar,
Permanent Secretary (Technical & Professional), Ministry of Development
และผูบ้ ริหาร พร้อม Hj Irwandy Hj Lois ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ Oil and
Gas Discovery Centre (OGDC), Brunei Shell Petroleum ประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม เดินทางเยือน อพวช. เพือ่ หารือความร่วมมือในการเตรียมการจัดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ การแลกเปลีย่ นชิน้ งานนิทรรศการ การเข้าร่วมจัดกิจกรรม
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศบรูไน และการแลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยมีผบู้ ริหาร อพ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
• วันที่ 19 เมษายน 2556 Dr. Toshirou Tsumagari ผูอ้ �ำนวยการพิพธิ ภัณฑ์
Hokkaido University Museum ประเทศญีป่ นุ่ และคณะ เดินทางเยือน อพวช. เพือ่
หารือความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการชุดพิเศษและการจัดการบรรยาย
พิเศษ เพือ่ จัดแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2556
โดยมีผบู้ ริหาร อพวช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
• วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วยงานวิจยั Institute of Environmental
Problems of the North โดย Ivan Bolotov, Position Doctor of Biology, Deputy
Director for research work และคณะ เดินทางเยือน อพวช. เพือ่ หารือความร่วม
มือด้านงานวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ และการแลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ระหว่างกัน โดยมีผบู้ ริหาร อพวช. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
• วันที่ 27 มิถนุ ายน 2556 Prof. Per-Edvin Persson ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ Heureka, The Finnish Science Center ประเทศฟินแลนด์ เดินทาง
เยือน อพวช. และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับ HEUREKA โดย
ความร่วมมือดังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
การพัฒนาความร่วมมือด้านนิทรรศการ กิจกรรม และงานวิจยั รวมทัง้ พัฒนา
บุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาทางสังคมและ
วิชาการระหว่างสองหน่วยงาน
• ผูบ้ ริหาร Gwacheon National Science Museum ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
และผูบ้ ริหารศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี China-ASEAN Technology Transfer
Center (CATTC) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมชมงานและหารือความ
ร่วมมือกับผูบ้ ริหาร อพวชใในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6 - 21 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประ
ชุมไบเทค บางนา
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แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
1. แขกพิเศษทีม่ าเยือนในประเทศ
• ดร.วิ เ ชี ย ร...มากตุ ่ น ...คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิ โ รฒ...เดิ น ทางมาเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา วันที่ 22 ตุลาคม 2555
• ภาควิชาชีววิทยา...คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี . ..มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
สวนสุ นั น ทา...เดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง าน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา...วั น ที่ . ..4
กุมภาพันธ์ 2556
• อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะพนักงานใหม่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
แพร่ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
• นายมิคมินทร์ จารุจนิ ดา เดินทางมา
ศึ ก ษาดู ง านพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
• อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
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วิทยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
• คณะวิ ท ยาศาสตร์ . ..มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เดินทางมาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา วันที่ 26 มีนาคม 2556
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ทะเลอันดามัน เดินทางมา
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่
27 มีนาคม 2556
• คณะครู . ..และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสยาม
สามไตร... เดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง าน
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่ 6
มิถนุ ายน 2556
• คณะเจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารสวนสั ต ว์ ใ น
พระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยีย่ มชม
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่ 13
มิถนุ ายน 2556
• ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และคณะ เดินทางมาเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา วันที่ 19 มิถนุ ายน 2555
• คุณเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดี ประธาน
กรรมการบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) และคณะ พร้อมด้วยครอบครัว
ของนายแพทย์บญ
ุ ส่ง เลขะกุล เดินทางมา
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่
1 สิงหาคม 2556
• คณะอาจารย์ . ..และนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่
14 กันยายน 2556
• คณะเจ้ า หน้ า ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ
วิทยา เกาะและทะเลไทย เดินทางมา
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่
10 และ 17 กันยายน 2556
• คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่ ฟ ้ า หลวง...เดิ น ทางมาเยี่ ย มชม
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา วันที่ 24
กันยายน 2556
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2. แขกพิเศษทีม่ าเยือนจากต่างประเทศ
• วันที่ 6 ตุลาคม 2555 คณะผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม Fresh water/Brackisn Water fish
Taxonomy เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา
• วันที่ 12 ตุลาคม 2555 เจ้าหน้าทีจ่ าก
Ibaraki Natural Museum เยีย่ มชม
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
• วันที่ 22 ตุลาคม 2555 Dr.Barry
Russell, Museum & Art Gallery of NT
Darwin, Australia เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 Dr.Laszld
Papp...Hungarian...Aced....Sci.,
Budapest, Hungary เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 Miss Juliet
Pierce, Otago Museum, New Zealand
เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 4 ธันวาคม 2555 Dr.Lee Grismer
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เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 18 ธันวาคม 2555 Jean Marc
DUBOST, France เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 21 ธันวาคม 2555 Dualan
Ieschtch, University of Massachusetts
Amherst...เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา...องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
• วันที่ 2 เมษายน 2556 ปลัดกระทรวง
และผูบ้ ริหารจากกระทรวง Ministry of
Development ประเทศบูรไน เยีย่ มชม
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 19 เมษายน 2556 คณะผูบ้ ริหาร
จาก Hokkaido University Museum
ประเทศญี่ ปุ ่ น ...เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่...17...พฤษภาคม...2556...Prof.
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Dr. Annemarie OHLER, Curator of
Reptiles...and...Amphibians,...Scientific
manager...of...Vertebrate...collections,
Museum national d’Histoire naturelle
จากประเทศฝรั่งเศส...เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 คณะผู้
บริ หารและผู ้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัย
Institute of Environmental Problems of
the...North...ประเทศรัสเซีย...เยี่ยมชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก าร
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ผูบ้ ริหาร
Gwanchoung...National...Science
Museum,...Korea...เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 4 กันยายน 2556 คณะเจ้าหน้าที่
จาก...Goethe...Institute...เยี่ ย มชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา...องค์ ก าร
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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การพัฒนาบุคลากร

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

พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา Senckenberg Gesellschaft fur Naturforschung ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
• 25-29 มีนาคม 2556 พนักงาน อพ. (ฐาปนี อัศวโชคชัย) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี
• 6-10 พฤษภาคม 2556 ผูบ้ ริหารและพนักงาน อพ. เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เจรจาความร่วมมือในการประชุมเครือข่าย
ASPAC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
• 28 พฤษภาคม-3 มิถนุ ายน 2556 ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ อพ. เดินทางไปดูงานด้านการบริหารจัดการประเทศญีป่ นุ่
• 4-15 มิถนุ ายน 2556 ผูบ้ ริหาร อพ. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศภาคพืน้ ยุโรป ประเทศสวีเดน เดนมาร์ก และx-
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การดำ�เนินการทั้งด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อพวช.
1. การอบรม/สัมมนา/ดูงานในประเทศ
• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารับการอบรม เรือ่ ง “KM for MK” จ�ำนวน 57 คน
• วันที่ 21, 26, 28 กุมภาพันธ์ 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่ง
ชาติเข้ารับการอบรม เรือ่ ง “การควบคุมภายใน อพ.” จ�ำนวน 74 คน
• วันที่ 15 มีนาคม 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้เข้า
รับการอบรม เรือ่ ง “การบริหารสัญญา, การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ”
จ�ำนวน 81 คน
• วันที่ 25 มีนาคม 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้ เข้า
รับการอบรม เรือ่ ง “สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน” จ�ำนวน 53 คน
• วันที่ 25 มีนาคม 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้ เข้า
รับการอบรม เรือ่ ง “สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน” จ�ำนวน 53 คน
• วันที่ 27 มีนาคม 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้ เข้า
รับการอบรม เรือ่ ง “การใช้ระบบบริหารคลังพัสดุ” จ�ำนวน 65 คน
• วันที่ 29 เมษายน 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารับการอบรม...เรื่อง...“เทคนิคการใช้เกมในการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล”
จ�ำนวน 43 คน
• วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารับการอบรม เรือ่ ง “พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540” จ�ำนวน 46 คน
• วันที่ 14 มิถนุ ายน 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารับการอบรม เรือ่ ง “การสร้างแรงจูงใจ” จ�ำนวน 96 คน
• วันที่ 29 มิถนุ ายน 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้
เข้ารับการอบรม เรือ่ ง “ติดอาวุธความรู้ พิชติ ความรวยอย่างยัง่ ยืน” จ�ำนวน 51 คน
• วันที่ 1 ตุลาคม 2556 พนักงานองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติได้เข้า
รับการอบรม เรือ่ ง “การใช้ KM เป็นกลยุทธ์ในการจัดการองค์กร”
จ�ำนวน 96 คน
2 การอบรม/สัมมนา/ดูงานต่างประเทศ
• 20-26 กุมภาพันธ์ 2556 ผูบ้ ริหารและพนักงาน อพ. เดินทางเจรจาความร่วมมือ
ประเทศอังกฤษ
• 18-24 กรกฎาคม 2556 ผูบ้ ริหาร อพ. เดินทางเจรจาความร่วมมือ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
• 9 มิถนุ ายน-1 กรกฎาคม 2556 ผูบ้ ริหารและพนักงาน อพ. เดินทางศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาแห่งสถาบันสมิธโซ
เนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• 15-17 สิงหาคม 2556 ผูบ้ ริหาร อพ. เดินทางเจรจาความร่วมมือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• 2-5 กันยายน 2556 ผูบ้ ริหาร อพ. เดินทางเข้าร่วมประชุม Technology Transfer ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
• 9-14 กันยายน 2556 พนักงาน อพ. เดินทางไปดูงานการจัดการโรงไฟฟ้า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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การดำ�เนินการทั้งด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
1. การอบรม/สัมมนา/ดูงานต่างประเทศ
• วันที่ 5-11 มีนาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การ The 3rd IOC/WESTPACTMO Workshop ในหัวข้อ
“Toxic marine organisms ณ Tropical Marine Science
Institute, National University of Singapore
• วันที่ 12-16 มีนาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
• วันที่ 4-14 พฤษภาคม 2556 นางสาวปัทมา หนูคง เดินทาง
เข้าร่วมประชุมเครือข่าย ASPAC และศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
เกาหลี
• วันที่ 13-25 พฤษภาคม 2556 นายชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ
เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟินแลนด์
• วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถนุ ายน 2556 นายวัชระ สงวน
สมบัติ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญีป่ นุ่
• วันที่ 9-30 มิถนุ ายน 2556 นายธัญญา จัน่ อาจ, นายวีระ
วิลาศรี และนายวัชระ สงวนสมบัติ เดินทางเปรียบเทียบตัวอย่าง
อ้างอิงทางธรรมชาติวทิ ยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วันที่ 30 มิถนุ ายน – 4 กรกฎาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช
ผูอ้ ำ� นวยการพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมสัมมนาและ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง The Integrative Use of Classical
and molecular Taxonomy on marine benthic organisms
Part 2 ณ Universiti Sains Malaysia รัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย
• วันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน
ตัวอย่างการจัดแสดงชิน้ งานวัสดุอเุ ทศธรรมชาติวทิ ยา ร่วมกับ
Mr.Kenneth E.Behling ประธานมูลนิธิ Global Health &
Education Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ พิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เมืองเซีย่ งไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. การอบรม/สัมมนา/ดูงาน ในประเทศ
• วันที่ 5 ตุลาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมเสวนา เรือ่ ง “อนาคต
ประเทศไทยกับทิศทางการวิจยั เพือ่ พัฒนาพลังงานทางเลือก”
• วันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
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พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง Strategic Planning
• วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 นายวียะวัฒน์ ใจตรง เข้าร่วม
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เผยแพร่ แ ละระดมความเห็ น ต่ อ
พิธสี ารนาโงยา เรือ่ ง การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
• วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา และนายสัญชัย เมฆฉาย นักวิชาการ
เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร หั ว ข ้ อ . . . ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในการ
แปลง...(ร่าง)...แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ พ.ศ. 2555-2593 ไปสูร่ ะดับจังหวัดและท้องถิน่
• วันที่ 3 ธันวาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา และนายธัญญา จัน่ อาจ ผูอ้ ำ� นวย
การกองวัสดุอเุ ทศธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรือ่ ง
“ภัณฑารักษ์”
• วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เข้าร่วมการสัมมนาสัตว์ปา่ เมืองไทย
• วันที่ 19 ธันวาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิ ช าการพิ จ ารณาสถานภาพสั ต ว์ ป ่ า ที่ เ ป็ น สั ต ว์ น�้ ำ ...ตาม
พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่
• วันที่ 25 ธันวาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมหารือทบทวนและ
บูรณาการการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย
• วันที่ 4 มกราคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมและ
สมรรถนะของบริษทั ซาฟารีเวิรล์ ในการน�ำเข้าวาฬบลูกา้
• วันที่ 7 มกราคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร่วมประชุมแผนบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพ
• วันที่ 14 มกราคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
การบู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ ก ารส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ
(Country Strategy) ปีงบประมาณ 2556-2561 ข้อ 8 การวิจยั
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และพัฒนา
• วันที่ 17 มกราคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรกั ษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครัง้
ที่ 1/2556
• วันที่ 23-27 มกราคม 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรง, นางสาว
อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ และนายวัชระ สงวนสมบัติ เข้าร่วม
ประชุ ม และน� ำเสนอผลงานทางวิชาการ...“เครือข่า ยนั ก วิ จัย
นิเวศวิทยาป่าไม้ในประเทศไทย
• วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมสัมมนา “วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจำ� เป็นไหม น�ำพาไทยสู่ AEC…ท�ำอย่างไร”
• วันที่ 4-29 มีนาคม 2556 นางสาวจันทรัสม์ โพธิส์ มบัติ เข้ารับ
การอบรม “ต้นกล้าวิจยั ”
• วันที่ 6-8 มีนาคม 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรง น�ำเสนอผลงาน
เรือ่ ง “อนุกรมวิธานและการแพร่กระจายของมดสกุล Aenictus
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในการประชุมวิชาการวนศาสตร์
ระดั บ ชาติ . ..“การป่ า ไม้ เ พื่ อ สั ง คม”...ณ...คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
• วันที่ 13 มีนาคม 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรง เข้าร่วมหารือ
การวางแนวทางส� ำ รวจแตนฝอยปม...ณ...คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• วันที่ 15 มีนาคม 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรงเข้าร่วมประชุม
ระดมความคิดเห็น เรือ่ ง แนวทางการป้องกันและก�ำจัดหนอน
ผี เ สื้ อ เจาะไม้ สั ก ...ครั้ ง ที่. ..3...ณ...อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จ. ปทุมธานี
• วันที่ 17-22 มีนาคม 2556 นางสาวสุภาวดี เทีย่ งบางหลวง
เข้ารับการอบรม...ณ...องค์การสวนพฤกษศาสตร์...จังหวัด
เชียงใหม่
• วันที่ 25 มีนาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้ารับการอบรมหลักสูตร “สุดยอด
การเป็นหัวหน้างาน”
• วันที่ 3-5 เมษายน 2556 นางสาวอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ เข้า
ร่วมประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์
• วันที่ 11-13 เมษายน 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรง ร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาตัดสินในการประชุมวิชาการฯ การอนุรกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย อนุกรมวิธานและ
ซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• วันที่ 26 เมษายน 2556 เจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
เข้ารับการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการเพิ่มมูลค่าเชิง
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เศรษฐศาสตร์
• วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช และนาย
ธัญญา จัน่ อาจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การจัดการ
กับ “แมลง” ในพิพธิ ภัณฑ์และห้องสมุด
• วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ผูอ้ ำ� นวยการพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา ร่วมประชุมระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจยั
ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2556-2559
• วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 ผูอ้ ำ� นวยการพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เข้าร่วมประชุมระดมความเห็น เรือ่ ง การปรับปรุงการจัด
สถานภาพการถู ก คุ ก คามของสั ต ว์ มี ก ระดู ก สั น หลั ง ใน
ประเทศไทย
• วันที่ 14-15 มิถนุ ายน 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวย
การพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ร่วมประชุมวิชาการ ICSAWC2013 และประชุมโครงการศึกษาวิจยั การศึกษาและการ
จัดการองค์ความรูช้ มุ ชนลุม่ น�ำ้ กก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ และวัดท่าตอน อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
• วันที 17 มิถนุ ายน 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวย
การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : น�ำ
สิง่ ดีงามสูต่ าโลก ครัง้ ที่ 1/2556
• วันที่ 19 มิถนุ ายน 2556 ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริฯ องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• วันที่ 27 มิถนุ ายน 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครัง้
ที่ 1/2556
• วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556
นายธัญญา จัน่ อาจ ร่วมฝึกอบรมเกณฑ์ SEPA 2556
• วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นายธัญญา จัน่ อาจ ร่วมประชุม
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาสถานภาพสัตว์นำ�้
• วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช และนาย
วัชระ สงวนสมบัติ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านความหลาก
หลายทางชีวภาพ ปี 2556 ในหัวข้อ “อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู มุง่ สูก่ ารใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน”
• วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัด
งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9
• วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
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เรือ่ ง การด�ำเนินการตามแผนการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม
• วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา...เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต รการ
พัฒนาผูบ้ ริหาร
• วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรง ร่วมประชุม
ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา
การระบาดของหนอนผีเสือ้ เจาะไม้สกั ครัง้ ที่ 1 ณ ส�ำนักงาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ . ..อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี
• วันที่ 5 สิงหาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเข้ า ร่ ว มสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
WestPac Inception Workshop on “DNA Taxonomy in the
Identification of Marine Organisms in Coral Reef Ecosustems
• วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงกรอบวิจยั วช. และ 5 ส.
• วันที่ 8 สิงหาคม 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการพิจารณาสถานภาพสัตว์ปา่ ทีเ่ ป็นสัตว์นำ�้
• วันที่ 13 สิงหาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์การเรียนรูโ้ ลกใต้ทะเลบางแสน ครัง้ ที่ 1/2556
• วันที่ 20 สิงหาคม 2556 นายวียะวัฒน์ ใจตรง ร่วมประชุม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เรือ่ ง คูม่ อื ชนิดพันธุพ์ ชื ต่างถิน่ และการจัดท�ำร่าง
คูม่ อื ชนิดพันธุแ์ มลงต่างถิน่
• วันที่ 24 สิงหาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง นโยบายและเป้าหมายการสนับสนุนส่งเสริมการวิจยั
• วันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
เพือ่ ทบทวนนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
• วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
ร่วมอบรมหลักสูตร “พัฒนากระบวนการชีวติ เชิงบวก”
• วันที่ 3-5 กันยายน 2555 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมเก็บข้อมูลและสอบสวนโรค
การบาดเจ็บจากพิษแมงกะพรุนในพืน้ ทีเ่ กะสมุย และเกาะพงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• วันที่ 4 กันยายน 2556 นายธัญญา จัน่ อาจ ร่วมประชุม
วิชาการองค์การสวนสัตว์
• วันที่ 9-11 กันยายน 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ ำ� นวยการ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เข้าร่วมการประชุมและเป็นวิทยากร
เวนา “พิพธิ ภัณฑ์ตวั อย่างอ้างอิงกับการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศไทย”
• วันที่ 11 กันยายน 2556 นายธัญญา จัน่ อาจ ร่วมอบรม
Being a new manager Q-House
• วันที่ 12-13 กันยายน 2556 เจ้าหน้าทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการพิพธิ ภัณฑ์”
• วันที่ 19 กันยายน 2556 นายสมชัย บุศราวิช ผูอ้ �ำนวยการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา...เข้าร่วมการประชุมแนวทางการ
ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม

การดำ�เนินการทั้งด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 การอบรมด้านไอที
• วันที่ 9-11 ม.ค. 56 อบรมหลักสูตร การพัฒนาเว็ปไซต์ดว้ ย
HTML5
• วันที่ 16-19 ม.ค. 56 อบรมหลักสูตร การพัฒนาโมบาย
แอพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั กิ าร Android เบือ้ งต้น
• วันที่ 21-23 ม.ค. 56 อบรมหลักสูตร การพัฒนาโมบาย
แอพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั กิ าร Android ขัน้ สูง
• วันที่ 27-29 มี.ค. 56 อบรมหลักสูตร Joomla Advance
Template & Mobile Workshop (รุน่ ที่ 1)
• วันที่ 3-5 เม.ย. 56 อบรมหลักสูตร Microsofe Acess ขัน้ สูง
รุน่ ที่ 1
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• วันที่ 25-26 เม.ย. 56 อบรมหลักสูตร Adobe Illustrator
รุน่ ที่ 1
• วันที่ 12 มิ.ย. 56 อบรม เรือ่ ง Productive E-mail with
Outlook 2007 and Handy Wi-Fi
• วันที่ 24-26 มิ.ย. 56 อบรม หลักสูตร สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender
• วันที่ 1-3 ก.ค. 56 อบรม หลักสูตร สร้างแบบส�ำรวจออนไลน์
เพือ่ งานวิจยั ด้วย LimeSurvey
• วันที่ 17- 19 ก.ค. 56 อบรม หลักสูตร OpenOffice.org. Draw
• วันที่ 31 ก.ค - 2 ส.ค. 56 อบรมหลักสูตร การผลิตสือ่ ด้วยสุด
ยอดโปรแกรมตัดต่อวีดโี อ Lightworks
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• วันที่ 7-9 ส.ค. 56 อบรมหลักสูตร การออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์
ด้วย Scribus
• วันที่ 11-13 ก.ย. 56 โครงการติวและสอบในระดับ IP Passport ( IP)
• วันที่ 30 ก.ย. – 2 ต.ค. 56 โครงการติวและสอบในระดับ IP
Passport ( IP)
3.2 การอบรมด้านการจัดการ
• วันที่ 3 ธ.ค. 55 ฟังบรรยายและเสวนาทางวิชาการเพือ่ พัฒนา
วิชาชีพของภัณฑารักษ์
• วันที่ 7 ม.ค. – 30 เม.ย. 56 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง
• วันที่ 19 ก.พ. 56 อบรมเรือ่ ง เรือ่ ง KM for MK การจัดการ
ความรูส้ กู่ ารจัดการความดี
• วันที่ 23 ก.พ. 56 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การควบคุม
ภายใน รุน่ ที่ ๑
• วันที่ 26 ก.พ. 56 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การควบคุม
ภายใน รุน่ ที่ ๒
• วันที่ 28 ก.พ. 56 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การควบคุม
ภายใน รุน่ ที่ ๓
• วันที่ 8 มี.ค. 56 อบรม เรือ่ ง การบริหารสัญญา
• วันที่ 15 มี.ค. 56 อบรม เรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
• วันที่ 25 มี.ค. 56 อบรมเรือ่ ง สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน (Effective Leadership)
• วันที่ 27 มี.ค. 56 อบรมเรือ่ ง ระบบการบริหารคลังพัสดุ
• วันที่ 23 เม.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM: Economic Value management )
• วันที่ 26 เม.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ (EVM: Economic Value management )
• วันที่ 8 พ.ค. 56 อบรมเรือ่ ง พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
• วันที่ 3-5 ก.ค. 56 สัมมนาตามระบบประเมินคุณภาพ
วิสาหกิจกลุม่ C รัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี 2556 ส�ำหรับ
• วันที่ 28 ก.ค. 56 การอบรม เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการค�ำนวณราคากลาง
• วันที่ 27 ก.ค. 56 การอบรม เรือ่ งการก�ำหนดหมายเลข
ครุภณ
ั ฑ์ ในประเภท ครุภณ
ั ฑ์นทิ รรศการ
• วันที่ 11 ส.ค. 56 อบรม หลักสูตร Being to be A Manager
• วันที่ 12-13 ก.ย. 56 การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การ
จัดการพิพธิ ภัณฑ์ (Museum Managenment)
• วันที่ 1 ต.ค. 56 อบรม การใช้ KM เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
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องค์กร
3.3 การอบรมด้านวิชาการ
• วันที่ 24-25 ต.ค. 55 สัมมนา เรือ่ ง Strategic Planning
• วันที่ 8-9 พ.ย. 55 งานสัมมนา Open house TOT Academy
• วันที่ 18 ก.พ. 56 ไปศึกษาดูงาน ณ พิพธิ ภัณเ์ ทคโนโลยีทาง
ภาพ
• วันที่ 20-25 ก.พ. 56 ไปศึกษาดูงาน ณ เยอรมนี และ ฝรัง่ เศส
• วันที่ 28 เม.ย. 56 อบรมเรือ่ ง เทคนิคการใช้เกมส์เพือ่ การฝึก
อบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
• วันที่ 4-14 พ.ค. 56 ASPAC 2013 ณ ประเทศเกาหลีใต้
• วันที่ 6-14 พ.ค. 56 ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
• วันที่ 10-16 พ.ค. 56 Workshop ประเทศฟินแลนด์
• วันที่ 18 พ.ค. 56 อบรม เรือ่ ง การจัดการกับแมลงใน
พิพธิ ภัณฑ์
• วันที่ 7 มิ.ย. 56 ร่วมงาน Google Search Appliance for
Enterprise
• วันที่ 28 พ.ค. 56 อบรม เรือ่ ง ติดอาวุธความรู้ พิชติ ความรวย
อย่างยัง่ ยืน
• วันที่ 15 พ.ค. 56 เสวนา เรือ่ ง เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำนิทรรศการ
สิง่ ทีค่ วรรู้ สิง่ ทีค่ วรท�ำ
• วันที่ 27-29 พ.ค. 56 อบรมโครงการ อาสาสมัครน�ำเทีย่ ว
• วันที่ 14 มิ.ย. 56 อบรม เรือ่ ง การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
• วันที่ 5 ก.ค. 56 Conference Italian Space Activites :
Cosmo-Sky Med for the User Community
• วันที่ 19 ก.ค. 56 สัมมนา เรือ่ ง สืบสานการศึกษาและการ
วิจยั ของชาติ
• วันที่ 17 ก.ค. 56 ประชุมสัมมนา เรือ่ ง แนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ
• วันที่ 20 ส.ค. 56 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง วิทยาศาสตร์ศิลปะ เพือ่ นวัตกรรมสร้างสรรค์
• วันที่ 21-22 ส.ค.56 อบรมสัมมนา เรือ่ ง eGovernment Forum 2013
• วันที่ 19 ส.ค.-27 ก.ย. 56 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ILC รุน่ ที่ 4/2556
• วันที่ 20-25 ส.ค. 18 การอบรม หลักสูตร การเขียนและ
ประเมินโครงการแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรการปฏิบตั ิ รุน่ ที่
18
• วันที่ 2 ก.ย. 56 สัมมนา TICTA Expo 2013
• วันที่ 2 ก.ย. 56 อบรม การให้บริการด้วยใจ
• วันที่ 25-27 ก.ย. 56 สัมมนาการพัฒนาการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
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นิทรรศการถาวรวิทยาศาสตร์แสนสนุก
(Fun science)
นิทรรศการนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ น�ำเสนอความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ ทัง้ ประสาทสัมผัส
สิง่ แวดล้อม อาหารและโภชนาการ ผ่านชิน้ งานวิทยาศาสตร์ทมี่ สี สี นั สดใส เด็กๆ
สามารถสัมผัสและทดลองเล่นได้ด้วยตนเอง...ท�ำให้เกิดการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ผูป้ กครองทีพ่ าบุตร
หลานมาเยีย่ มชมนิทรรศการสามารถมีสว่ นร่วมในการเรียนรูข้ องเด็กๆ ได้ กลุม่
เป้าหมายของนิทรรศการเป็นเด็กวัย 6-9 ปี นิทรรศการมีกำ� หนดจัดแสดงในปี
พ.ศ. 2558

นิทรรศการถาวรวิทยาศาสตร์นาโนและ
นาโนเทคโนโลยี
(Nano Science and
Nanotechnology)

นิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีนั้น...ถูกพัฒนาขึ้นเนื่องจาก
ปัจจุบนั นาโนเทคโนโลยี ได้เข้ามาอยูร่ ายล้อมตัวเรา ทัง้ อย่างรูต้ วั และไม่รตู้ วั และ
เริม่ มีบทบาทในการด�ำเนินชีวติ มากขึน้ กว่าอดีต นาโนเทคโนโลยีถกู น�ำมาใช้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมหลายด้ า น...ทั้ ง ด้ า นการแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์ สิง่ แวดล้อม...ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติหลายประการ
นิทรรศการชุดนี้น�ำเสนอสาระเกี่ยวกับ...ประวัติการค้นพบของนาโนเทคโนโลยี
นาโนและขนาดคืออะไร คุณสมบัตแิ สนมหัศจรรย์ของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับนาโน...และ
ร่ ว มทดสอบคุ ณ สมบั ติ แ สนมหั ศ จรรย์ ข องนาโนด้ ว ยตั ว เอง...เพื่ อ เรี ย นรู ้ ว ่ า
ผลิ ต ภั ณฑ์ นาโนเทคโนโลยี มี คุ ณสมบั ติ ที่ พิ เศษ...และแตกต่ า งจากผลิตภัณฑ์
ธรรมดาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น าโนและอนาคตของนาโน
เทคโนโลยี สาระต่างๆ จะถูกออกแบบในรูปของ แผ่นป้ายนิทรรศการ มัลติมเี ดีย
และชิ้ น งานสื่ อ สั ม ผั ส ที่ ผู ้ ช มสามารถสั ม ผั ส ...และทดลองเล่ น ได้ ด ้ ว ยตนเอง
นิทรรศการมีกำ� หนดจัดแสดงในปี พ.ศ. 2559
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โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
เนือ่ งในโอกาสอันเป็นมหามงคลของประเทศ คือ การฉลองสิริ
ราชสมบัตคิ รบ 60 ปี และเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้พฒ
ั นา
โครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระรามเก้ า ขึ้ น ...โดยปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด
โครงการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึง่
จัดแสดงถึงระบบนิเวศวิทยาที่ส�ำคัญของโลก...ให้สามารถจัด
แสดงผลของโครงการศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระ
ราชด�ำริ เพือ่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อ
ระบบนิเวศวิทยา, สิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ ของประชาชน โดยมี
แนวความคิด (Concept) ของโครงการ ดังนี้
แนวความคิด
1. โครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือ BIOWORLD
ก�ำหนดเป้าหมายการสื่อสารและแนวทางการจัดแสดงเพื่อให้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบนิเวศวิทยาของโลก ดังนี้
(1) เป้าหมายการสือ่ สาร คือ การอยูร่ ว่ มกันของมนุษยชาติ
(Sharing our Planet)
(2) การจั ด แสดงระบบนิ เ วศวิ ท ยา...3...ระบบ...โดยจ� ำ ลอง
สภาพระบบนิเวศเสมือนจริง มีสงิ่ มีชวี ติ ในระบบ ทัง้ พืช สัตว์
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ในสัดส่วนที่ตามจริงตามหลักวิชาการ...มีการควบคุมอุณหภูมิ
ความชืน้ และบรรยายเสมือนธรรมชาติ ประกอบด้วย
- ระบบนิเวศวิทยาเขตอบอุน่ (Temperate Region)
- ระบบนิเวศเขตหนาว (Sub Antarctic Region)
- ระบบนิเวศเขตร้อน (Tropical Ecology)
2. โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
สาระส�ำคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ...เป็นแหล่ง
เรี ย นรู ้ ที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจในหลั ก การทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง
การสรุปและขยายผล ซึง่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน น�ำมาซึง่ ปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา
เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืน”
เป้าหมายในการสือ่ สาร คือ การให้ผเู้ ข้าชมได้น�ำแบบอย่างหลัก
การทรงงานของพระองค์ทา่ นไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารอนุรกั ษ์นำ�้ ดิน และสิง่
แวดล้อม ด้วยวิธกี ารจัดแสดงทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส
ด้วยตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
สาระทีน่ ำ� เสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1) ส่ ว นที่ . ..1...บทน� ำ ...โลกและการปรั บ ตั ว ของสิ่ ง มี ชี วิ ต

www.nsm.or.th

National

(Cluster 1 Earth and adaptation of life)
2)...ส่วนที่...2...ระบบนิเวศกับความหลากหลายทางชีวภาพ
(Cluster 2 Ecosystem and biodiversity)
3) ส่วนที่ 3 มนุษย์กบั ระบบนิเวศในประเทศไทย (Cluster 3 Human and Ecosystems in Thailand)
4) ส่วนที่ 4 ระบบวิธคี ดิ และกระบวนการทรงงานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (พระบาทสมเด็จ...พระเจ้าอยูห่ วั กับวิสยั
ทัศน์การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนบทพืน้ ฐานการคิดในเชิงนิเวศ) (Cluster
4 King’s Thought System : His Majesty’s vision of Sustainability based on Ecological Concept)
5) ส่วนที่ 5 การประยุกต์ใช้ระบบคิดเชิงนิเวศเพือ่ แก้ปญ
ั หาและ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Cluster 5 Solving Problem with Ecological Concept System)
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ . ..อพวช....ด� ำ เนิ น โครงการ
พิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า ในการประชุมเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ.2554 โดยให้ดำ� เนินการตัง้ แต่ปี 2555-2558 ในวงเงินงบ
ประมาณ 1,800.00 ล้านบาท โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะที่ 1 การก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า เวลา
ด�ำเนินการ 4 ปี (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2558) วงเงินงบ
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ประมาณ 712.00 ล้านบาท
(2) ระยะที่ 2 การก่อสร้างงานนิทรรศการพร้อมติดตัง้ พืน้ ที่
20,000 ตารางเมตร เวลาด�ำเนินการ 2 ปี (ตุลาคม 2556กันยายน 2558) วงเงินงบประมาณ 1,088.00 ล้านบาท
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
1. ด�ำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่อง และปรับปรุงแบบรูปอาคาร
และระบบประกอบอาคาร ให้แบบรูป และปริมาณงานมีความ
สอดคล้อง ถูกต้องตรงกัน เพือ่ น�ำมาใช้สำ� หรับการเปิดประมูล
ครัง้ ที่ 2 ต่อไป
2. บริษทั ทีป่ รึกษาออกแบบ ได้นำ� ส่งแบบรูปฉบับแก้ไขล่าสุด ที่
ได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ส่งมาเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่
จะด�ำเนินการจัดท�ำส�ำเนาเพื่อน�ำส่งงาน...และเพื่อใช้ในการ
ประมูลต่อไป
3.ด�ำเนินการจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้าง ให้ดำ� เนิน
การตรวจสอบแบบรูป...และเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง ว่า
ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีขอ้ ผิดพลาดอย่างไร เพือ่ ทีจ่ ะเตรียม
ความพร้อมของแบบรูป เพือ่ ใช้ในการประมูลครัง้ ต่อไป
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โครงการพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่
อพวช. ในฐานะเครือ่ งมือของรัฐรับผิดชอบในการสือ่ ความ
สร้างความเข้าใจ และตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สงั คม
ไทย...จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบายสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์
ภูมิภาค...เพื่อเป็นเครื่องมือและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนใน
ภูมภิ าคอย่างทัว่ ถึง นอกเหนือจากทีม่ อี ยู่ ณ เทคโนธานี คลอง
ห้า ปทุมธานีแล้ว ทัง้ นีไ้ ด้พจิ ารณาเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็น
อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ มี ต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง ที่ เ หมาะสมในระดั บ ภู มิ ภ าค
เนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตั้งหอดูดาวขนาดใหญ่
และยังได้กำ� หนดจะให้มแี หล่งเรียนรู้ ส�ำหรับการศึกษาเรือ่ ง
ดวงดาวขึน้ การน�ำพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าคไปตัง้ อยูใ่ น
สถานที่ บริเวณเดียวกัน จึงจะท�ำให้เกิดความคุม้ ค่าในการเดิน

ทางเข้ามาเยี่ยมชมส�ำหรับเยาวชนและประชาชนในภาคเหนือ
มากขึน้
โครงการพิพธิ ภัณฑ์ภมู ภิ าค จังหวัดเชียงใหม่ ถูกก�ำหนดให้เป็น
โครงการส�ำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รบั การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
ด�ำเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำแผนหลักพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ในการขอความเห็นชอบโครงการต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . ..และคณะรั ฐ มนตรี
ตามขัน้ ตอนต่อไป

โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง
เพื่อการเกษตร กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน
• น�ำเสนอความเป็นมา...และอนาคตของกลุ่มจังหวัดล้านนา
ตะวันออก เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมรูจ้ กั ความเป็นมาและเป็นไปของดิน
แดนแห่งนี้ เช่น การเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรชัน้ สูงในอนาคต
• น� ำ เสนอภู มิ สั ง คมของพื้ น ที่ . ..เพื่ อ ให้ ผู ้ ช มเข้ า ใจในสภาพ
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ภูมปิ ระเทศ สภาพสังคมวัฒนธรรม เพือ่ เชือ่ มโยงและแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์ และความสมดุลระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อม
• น�ำเสนอความส�ำคัญของการท�ำเกษตรซึ่งอาศัยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม...ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและประสิทธิภาพใน
ระบบการผลิต ทีน่ อกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
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ขึน้ ยังช่วยส่วนสนับสนุนความมัน่ คงด้านอาหารของโลกสร้าง
พืน้ ทีอ่ นั เข้มแข็งของประเทศไทยในประชาคมโลก
สาระทีน่ �ำเสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1. Origin of Lanna : ก�ำเนิดล้านนาตะวันออก
• น�ำเสนอความเป็นมาของอารยธรรมล้านนา นับตัง้ แต่การถือ
ก�ำเนิด ขึน้ ของภูมปิ ระเทศเมือ่ หลายล้านปีกอ่ น การก่อเกิด
ภูเขา แม่นำ�้ จนเป็นสภาพพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับการตัง้ ถิน่ ฐาน
และการท�ำการเกษตร
• น� ำ เสนอการอพยพเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน...การพั ฒ นารู ป แบบ
เทคโนโลยีการเกษตร...ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน...และทิศทางใน
อนาคต
2. Sustainable Agriculture Society: สังคมเกษตรยัง่ ยืน
• น�ำเสนอสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพสังคม และวัฒนธรรมทีม่ พี นื้
ฐานมาจากการเกษตร ก่อเกิดเป็นสังคมเกษตรทีเ่ ข้มแข็งและ
เป็นเอกลักษณ์
• น�ำเสนอลักษณะของสังคมเกษตรตั้งแต่อดีต...แสดงถึงการ
พึ่งพาและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ...รวมถึงการเป็นกระดูกสันหลัง
ส�ำคัญของประเทศมาตัง้ แต่อดีต
• น�ำเสนอรูปแบบของการท�ำการเกษตรแบบยัง่ ยืน โดยเน้นที่
การอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติอย่างสมดุล
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3. Appropriated Agriculture Technology : เทคโนโลยีเกษตร
เพือ่ ชีวติ
• น�ำเสนอการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ มาพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตผลทางการ
เกษตรโดยน�ำเสนอผ่านกระบวนการผลิต ได้แก่ ขัน้ ตอนก่อน
การเพาะปลูก การเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก รวมถึงเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลและสถิตดิ า้ นการเกษตรทีส่ ำ� คัญ
4. Looking Forward : ล้านนาอนาคต
• น� ำ เสนอทิ ศ ทางของล้ า นนาตะวั น ออกในอนาคต...และ
แนวทางการพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
• น�ำเสนอเกียรติประวัติของบุคคลส�ำคัญที่มีส่วนในการพัฒนา
พืน้ ทีล่ า้ นนาตะวันออก
5....Scientific...Based...Community:...สังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
• น�ำเสนอความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อชุมชน...โดยเน้น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�ำเป็น...ซึ่งจะท�ำให้เกิดการ
ต่อยอดและเรียนรูเ้ ทคโนโลยีชนั้ สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินและน�้ำ...เทคโนโลยีสารสนเทศ...พันธุ
ศาสตร์ เทคโนโลยีนวิ เคลียร์เพือ่ การเกษตร
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สถานภาพด้านกำ�ลังคน

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

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำ�คัญทีม่ บี ทบาทอย่างยิง่ ต่อการขับเคลือ่ นกลยุทธ์องค์กร แม้วา่ ปัจจุบนั อพวช. จะมีอตั รากำ�ลังทีเ่ ป็น
พนักงานทีจ่ ำ�กัดแต่ดว้ ยภารกิจความรับผิดชอบในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย ซึง่ จำ�เป็น
ต้องกระจายการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจไปสูภ่ มู ภิ าคของประเทศดังนัน้ อพวช. จึงได้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยจัดหา
ลูกจ้างและอาสาสมัครช่วยปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ สำ�หรับอัตรากำ�ลังพนักงาน อพวช. ในปีงบประมาณ 2556 มีจำ�นวนทัง้ หมด 123
อัตรา โดยจำ�แนกได้ดงั ต่อไปนี้

จ�ำนวนอัตราก�ำลังจ�ำแนก
ตามประเภทบุคลากร

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตาม
ระดับการศึกษา
3%
4%

24%
55%

21%

38%

55%

พนักงาน 123 ต�ำแหน่ง
ลูกจ้าง 106 ต�ำแหน่ง
อาสาสมัคร 285 ต�ำแหน่ง

ระดับปริญญาเอก 5 คน
ระดับปริญญาโท 47 คน
ระดับปริญญาตรี 67 คน
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี 4 คน

จ�ำนวนพนักงานจ�ำแนกตาม
กลุม่ ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนพนักงานตามอายุ

7%
47%

11% 9%
46%

ผูบ้ ริหารระดับสูง 9 ต�ำแหน่ง
กลุม่ นักวิชาการ 56 ต�ำแหน่ง
กลุม่ สนับสนุน 58 ต�ำแหน่ง
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80%
ต�ำ่ กว่า 30 ปี 11 คน
31 - 50 ปี 99 คน
มากกว่า 50 ปี 13 คน
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โครงสร้างองค์กร
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อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อพวช.
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. วางนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง กิ จ การของ
อพวช.
2. ก�ำกับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตั กิ าร
และการใช้เงินส�ำรองของ อพวช. (มาตรา 9)
4. ก�ำกับการจัดท�ำรายงานทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น รายงานการ
ตรวจสอบ รายงานค่าใช้จา่ ย งบลงทุน
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดและก�ำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ (มาตรา 16)

118 | ANNUAL REPORT 2013

6. แต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการ หรือให้ผอู้ ำ� นวยการออก ด้วยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี และก�ำหนดอัตราเงินเดือนของผูอ้ ำ� นวย
การด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 18)
7. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ (มาตรา 17 )
8. ก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และ
ค่าด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนวิธกี ารช�ำระราคาและค่าบริการ
ของ อพวช.
9. ก�ำหนดสัญลักษณ์และเครือ่ งหมายของ อพวช.
10. วางข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าทีข่ อง อพวช.
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คณะอนุกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการประเมินตนเอง
คณะกรรมการ อพวช. ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ รรมการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ใี น
รัฐวิสาหกิจเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับในปี 2556 มีการพิจารณาทบทวนแบบประเมิน และท�ำประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินรวม 2
แบบ เช่นปีทผี่ า่ นมา ประกอบด้วย
1) แบบประเมินกรรมการ (รายบุคคล)
2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องกรรมการรายบุคคลโดยเฉลีย่ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ส่วนผลการปฏิบตั งิ านใน
หน้าทีข่ องกรรมการทัง้ คณะโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพดีเยีย่ ม

การพัฒนาความรู้ความสามารถ
คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น ...ซึ่ ง มี
กิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
1. การอบรมหลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน”...รุ่นที่...12
ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2556 ทีจ่ ดั โดยสถาบันพระ
ปกเกล้า ซึง่ มีกรรมการทีผ่ า่ นการอบรม จ�ำนวน 1 คน คือ นาง
รุง่ ทิพย์ สิงห์สวุ รรณ
2. การอบรมหลักสูตร...“ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐ
ระดับสูง”รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2556
ที่ จั ด โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า...ส� ำ นั ก นายก
รัฐมนตรี จ�ำนวน 1 คน คือ นายดิสทัส โหตระกิตย์
3. การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การเรียนรู้ “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2556” เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ไบเทค บางนา
โดยมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรมนี้
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4. ศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และเจรจาธุรกิจ ระหว่าง
วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถนุ ายน 2556 ณ ประเทศญีป่ นุ่ โดย
มีกรรมการร่วมเดินทาง...รวม...8...คน...ได้แก่...ดร.วีระพงษ์
แพสุวรรณ, นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์, นายสุรนันท์ ศุภวรรณ
กิจ , ดร.จรัลธาดา กรรณสูต, นางรุง่ ทิพย์ สิงห์สวุ รรณ, นางสาว
ชุตมิ า บุณยประภัศร , นายดิสทัต โหตระกิตย์ และ ดร.พิชยั
สนแจ้ง
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
1) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารจั ด การและการเรี ย นรู ้
แนวทางระบบการบริหารงานพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ กฎหมาย
และระเบียบ และวิทยาการใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหาร
จัดการองค์การ
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพิพธิ ภัณฑ์ในการ
แลก
เปลีย่ นชิน้ งาน บุคลากร และการพัฒนางานนิทรรศการและ
กิจกรรมต่อไปในอนาคตให้กบั องค์การ
3) กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมให้ ทัน
สมัยในอนาคต
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สถิติจำ�นวนผู้เข้าชม

แผนภูมแิ สดงสัดส่วนจ�ำนวนผูร้ บั บริการของ อพวช. ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 โดยนิทรรศการนอกสถานที่ มีสดั ส่วนสูงสุด ร้อยละ
38.24 อันดับ รองลงมาคือ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มสี ดั ส่วนร้อยละ 18.78 และจัตรุ สั จามจุรที มี่ สี ดั ส่วนน้อยทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 2.60
ของจ�ำนวนผูร้ บั บริการทัง้ หมด
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รายงานของผูส้ อบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...ซึ่งประกอบ
ด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบรายได้คา่ ใข้จา่ ย งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนทุน และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี ทีส่ ำ� คัญ และหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ...และน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน...และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ� ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน...ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี...ซึ่ง
ก�ำหนดให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน และปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพือ่ ให้ได้
ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงิน...และการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงิน...วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำ...และการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ของกิ จ การเพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ . ..แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในกิจการ...การตรวจสอบรวมถึง...การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ...และ
เหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และผลการ
ด�ำเนินงาน...และกระแสเงินสด...ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน...โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคััญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

( นางชืน่ สุข มิตรภักดี)
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่
www.nsm.or.th

(นางภัทรา โชว์ศรี)
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 6
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
สินทรัพย์
หมายเหตุ
2556
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
140,249,478.40
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง		
4,284,504.90
เงินลงทุนระยะสัน้
5
20,000,000.00
วัสดุคงเหลือ		
2,951,906.10
6
14,206,371.65
รายได้คา้ งรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
7
3,406,509.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
185,152,770.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว
8
6,594,773.61
9
888,058,954.01
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
10
16,279,062.77
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
910,932,790.39
รวมสินทรัพย์		
1,096,085,560.48
หมายเหตุ
2556
หนีส้ นิ และส่วนของทุน
หนีส้ นิ หมุนเวียน			
เจ้าหนี้
11
21,231,861.91
420,983.00
เงินรับฝาก		
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย		
298,008.63
12
25,214,887.05
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน		
47,165,740.59
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน			
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
13
298,357,125.97
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
14
20,267,823.00
318,624,948.97
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน		
รวมหนีส้ นิ 		
365,790,689.56
ส่วนของทุน			
ทุนประเดิม		
10,000,000.00
รายได้สงู กว่าค้าใช้จา่ ยสะสม		
720,294,870.92
รวมส่วนของทุน		
730,294,870.92
รวมหนีส้ นิ และส่วนของทุน		
1,096,085,560.48

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
2555
251,386,842.08
2,652,828.82
3,678,374.67
10,164,698.28
6,964,950.10
274,847,693.95
6,594,773.61
844,393,239.62
10,336,386.34
861,324,399.57
1,136,172,093.52
2555
47,488,132.45
470,303.00
1,275,855.96
48,700,587.96
97,934,879.37
311,621,595.05
18,991,316.00
330,612,911.05
428,547,790.42
10,000,000.00
697,624,303.10
707,624,303.10
1,136,172,093.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสาคร ชนะไพทูรย์)
รองผูอ้ ำ� นวนการ รักษาการแทน
ผูอ้ ำ� นวนการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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รองผูอ้ ำ� นวนการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหาร
www.nsm.or.th
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
2556
รายได้			
รายได้เงินงบปรมาณรับจากรัฐบาล
15
522,825,115.10
รายได้จากการด�ำเนินงานพิพธิ ภัณฑ์		
37,252,923.38
รายได้อนื่ 		
รายได้ดอกเบีย้ 		
2,454,044.50
16
15,922,833.73
อืน่ ๆ
รวมรายได้		
578,454,916.71
ค่าใช้จา่ ย			
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
17
85,502,232.05
ค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไป และอืน่ ๆ
18
391,918,093.68
19
78,364,023.16
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมค่าใช้จา่ ย		
555,784,348.89
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย		
22,670,567.82
รายการ

หมายเหตุ

ทุนประเดิม

Science
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หน่วย : บาท
2555
451,047,454.02
36,689,548.39
2,703,710.26
15,031,321.85
505,472,034.52
75,831,787.53
353,763,315.82
54,027,903.06
483,623,006.41
21,849,028.11

รายได้สงู กว่า
รวม		
ค่าใช้จา่ ยสะสม
691,389,507.42 701,389,507.42

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ก่อนการ		
10,000,000.00
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
3		
ลดยอดเจ้าหนีเ้ งินประกันผลงานเนือ่ งจาก		
6,704,170.00
ผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
.....................(469,374.32)
ลดยอดรายได้คา้ งรับเนือ่ งจากจัดเก็บไม่ได้		
และบันทักรับรายได้แล้ว				
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - หลังปรับปรุง		
10,000,000.00
697,624,303.10
รายได้สงู การค่าใช้จา่ ยในงวดนี		
22,670,567.82
้
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		
10,000,000.00
720,294,870.92
		
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554		
10,000,000.00
699,820,022.31
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด			
ลดยอดรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลค้างรับเนือ่ งจาก		
(13,656,170.00)
บันทึกรายได้แล้ว			
ปรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี		
(16,623,373.00)
รายได้สงู การค่าใช้จา่ ยในงวดนี		
21,849,028.11
้
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2555		
10,000,000.00
691,389,507.42

6,704,170.00
(469,374.32)
707,624,303.10
22,670,567,82
730,294,870.92
709,820,022.31
(13,656,170.00)
(16,623,373.31)
21,849,028.11
701,389,507.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
2556
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย		
22,670,567.82
ปรับกระทบรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย		
78,364,023.16
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ 		
(937,964.50)
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น		
(345,087.83)
(2,454,044.50)
ดอกเบีย้ รับ		
รายได้จากการรับบริจาค		
(13,264,469.08)
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน		
2,411,707.00
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
86,444,732.07
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดำ� เนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(1,631,676.08)
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง		
วัสดุคงเหลือ		
726,468.57
รายได้คา้ งรับ		
2,641,416.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 		
3,504,441.06
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(32,615,352.71)
เจ้าหนี		
้
เงินรับฝาก		
(49,320.00)
(977,847.33)
ภาษีทกั ณ ทีจ่ า่ ย		
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย		
(24,620,900.91)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
33,421,961.47
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(20,000,000.00)
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสัน้ 		
เงินสดจ่ายในอาคาร และอุปกรณ์		
(117,376,693.56)
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน		
(10,595,727.42)
เงินสดได้มาจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์		
937,971.50
เงินสดรับจากดอกเบีย้ 		
2,475,124.33
(144,559,325.15)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		
(111,137,363.68)
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
251,386,842.08
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด		
140,249,478.40

หน่วย : บาท
2555
21,849,028.11
54,027,903.06
(2,703,710.26)
(13,701,306.08)
2,367,943.00
61,839,857.83
242,560.69
(1,249,092.20)
(8,430,023.44)
12,390,403.09
(19,160,808.22)
49,320.00
588,841.54
6,211,458.58
52,482,517.87
(78,547,736.74)
(4,540,111.00)
2,655,440.62
(80,432,407.12)
(27,949,889.25)
279,336,731.33
251,386,842.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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1. วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ 			
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตัง้ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2538
เพือ่ ด�ำเนินงานด้านพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�ำขึน้ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24
ธันวาคม 2534 มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.1 ด�ำเนินการส่งเสริม และแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ให้ความรู้ และความบันเทิงแก่
ประชาชน
1.2 ด�ำเนินการรวบรวมวัตถุ จ�ำแนกประเภทวัตถุ จัดท�ำบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.3 ด�ำเนินการส่งเสริมการวิจยั การให้บริการด้านวิชาการ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
1.4 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูล และวิชาการเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและให้บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 ร่วมมือกับองค์กรอืน่ ทัง้ ใน และต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์ในด้านพัฒนาพิพภิ ณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
1.7 ด�ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการพิพภิ ณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน และนโยบายการบัญชี
เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน และนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการจัดท�ำงบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
2.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพภายใต้พระราช
บัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ.2557 โดยงบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค้าองค์ประกอบของงบการเงิน
2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพได้ออก และปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชี (มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน) ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินซึง่ มีรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ฝ่ายบริหารของ
อพวช. ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของ อพวช.
รายละเอียดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก และปรับปรุงใหม่ดงั กล่าว มีดงั ต่อไปนี้
เรือ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางเงิน
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนงานด�ำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
2.3 นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
2.3.1 เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม และเงินฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจ�ำซึง่ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มภี าระผูกพัน
2.3.2 เงินลงทุนระยะสัน้ หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำซึง่ มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
2.3.3 วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุนโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
2.3.4 อาคาร และอุปกรณ์
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ หักค่าเสือ่ มราคาสะสม และค่าเผือ่
การด้อยค่า ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต�ำ่ หว่า 10,000 บาท จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวน
สินทรัพย์รบั โอนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสินทรัพย์รบั บริจาก แสดงด้วยราคาทุน ณ วันรับโอน หรือ
ราคาทีค่ ณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นผูก้ ำ� หนดคูก่ บั รายการรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และจะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จาก
การรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ในแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดงั กล่าว
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ค่าเสือ่ มราคา ค�ำนวนจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึง่ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์นนั้ หักด้วยมูลค่าคงเหลือของ
สินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบรายได้คา่ ใช้จา่ ย
ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภท โดยสินทรัพย์ทไี่ ด้มาหลังวันที่ 15 ของเดือนจะเริม่ ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาในเดือนถัดไป
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีดงั นี้
ประเภทของสินทรัพย์
อายุการใช้งาน (ปี)
อาคารถาวร
40
อาคารกึง่ ถาวร และค่าตกแต่งภายใน
10
อุปกรณ์ และชิน้ งานวิทยาศาสตร์
5 - 10
ยานพาหนะ
5
2.3.5 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนประกอกด้วย ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และค่าสิขสิทธิภ์ าพยนตร์ เป็นต้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยน�ำราคาทุนของสินทรัพย์หกั ด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบรายได้คา่ ใช้จา่ ย โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 5 ปี
2.3.6 ผลประโยชน์พนักงาน
การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายให้แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยซึง่ ต้องใช้สมมติฐานด้านการเงิน เช่น อัตราคิดลดเงินเดือนพนักงาน และปัจจัยอืน่ ๆ และข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ เช่น
อัตราการเข้า - ออกของพนักงาน อัตรามรณะ เป็นต้น โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามการจ่ายค่า
ตอบแทนส�ำหรับต้นทุนบริการในอดีตของ อพวช. สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จ�ำนวน 17.08 ล้านบาท อพวช.ได้รบั กับก�ำไรสะสม ณ
วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 โดยปฏิบตั ติ ามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0805.1/ว.95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรือ่ งการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ภาระผูกพันเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยผลประโดยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รับรูเ้ ป็หนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงินในรายการหนีส้ นิ ผลประโยชน์
พนักงาน โดยจะรับรูค้ กู่ บั ค่าใช้จา่ ยในงบรายได้คา่ ใช้จา่ ยเมือ่ มีผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวด
บัญชีนนั้ ทันที
2.3.7 กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
อพวช. จัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่ เป็นสวัสดีการให้แก่ลกู จ้างโดยจดทะเบียนเข้าร่วมกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ธนชาติทวีคา่ ซึง่ จด
ทะเบียนแล้ว (กองทุน) และมอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองงทุนธนชาติ จ�ำกัดั เป็นบริษทั จัดการ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้างโดยหักจากค่าจ้างของสมาชิก โดยสมาชิกทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 20 ปี เลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 3 - 9 ของ ค่าจ้างในแต่ละเดือน ส่วนสมาชิกทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป เลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 10
ของค่าจ้างในแต่ละเดือน
อพวช. จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้าง โดยสมาชิกทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 20 ปี จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนร้อยละ
9 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ส่วนสมาชิกทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไปจะจ่ายเงินสมทบเข้าของทุนในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างในแต่ละ
เดือน เงินสมทบเข้ากองทุนรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยของ อพวช. ในงวดทีเ่ กิดรายการ
2.3.8 การรับรูร้ ายได้ และค่าใช้จา่ ย
- เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล รับรูเ้ ป็นรายได้ทงั้ จ�ำนวนในงวดทีไ่ ด้รบั
- รายได้ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึอตั ราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์
- ค่าใช้จา่ ย รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
3. การปรับปรุงรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมต้นงวด
ในงวดปี 2556 อพวช. ได้มกี ารปรับปรุงบัญชีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมต้นงวด จ�ำนวน 7,074,795.68 บาท เนือ่ งจากได้บนั ทึกเจ้าหนีเ้ งิน
ประกันผลงาน และบัญชีรายได้คา้ งสูงไป จ�ำนวน 6,704,170.00 บาท และ 469,374.32 บาท ตามล�ำดับ โดยมีสาเหตุจาก
3.1 อพวช. ปรับปรุงลดยอดเจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน จ�ำนวน 6,704,170.00 บาท เนือ่ งจากผูร้ บั จ้างปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามเงือ่ นไขแห่ง
สัญญา ตามหนังสือ อพวช. ที่ วท 5501/926 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2550
3.2 อพวช. ปรับปรุงลดยอดรายได้คา้ รับรวม 469,374.32 บาท เนือ่ งจาก อพวช. ได้ปรับปรุงค่าน�้ำ และค่าไฟฟ้าค้างรับจากผูร้ บั จ้างของ
เดือนธันวาคม 2549 - เดือนเมษายน 2550 จ�ำนวน 49,374.32 บาท เพราะไม่สามารถจัดเก็บได้จากการทีบ่ อกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 3.1
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และได้ปรับปรุงรายได้คา่ จัดด้วยวิทยาศาสตร์ ค้างรับ ระหว่างวันที่ 7 - 9, 12 - 14 พฤษภาคม 2555 จ�ำนวน 420,000.00 บาท เนือ่ งจาก
อพวช. ได้บนั ทึกเป็นรายได้คา่ จัดค่ายวิทยาศาสตร์แล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 73267 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4. เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2556
2555
เงินสด
0.12
0.19
เงินฝากธนาคาร		
- เงินฝากกระแสรายวัน
(0.28)
9.41
- เงินฝากออมทรัพย์
100.74
183.09
- เงินฝากประจ�ำ	
39.67
58.70
รวม
140.25
251.39
5. เงินลงทุนระยะสัน้
อพวช. ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�ำ 6 เดือน เป็นเงินิ จ�ำนวน 20 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.30 ต่อปี
6. รายได้คา้ งรับ ประกอบด้วย

2556
2555
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
10.65
8.80
0.43
0.45
รายได้ดอกเบีย้ ค้างรับ
รายได้ดำ� เนินงานค้างรับ
3.13
0.85
รายได้อนื่ ค้างรับ
0.06
รวม
14.21
10.16
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ จ�ำนวนเงิน 10.65 ล้านบาท เป็นเงินประกันผลงานค่าส�ำรวจออกแบบพิพธิ ภัณฑ์พระราม 9 จ�ำนวนเงิน
1.24 ล้านบาท เงินประกันผลงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ Science on the Move จ�ำนวนเงิน 0.09 ล้าน ทีเ่ หลือเป็นเงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์ จ�ำนวนเงิน 9.32 ล้านบาท
รายได้ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ จ�ำนวนเงิน 0.43 ล้านบาท จากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนเงิน 0.16 ล้านบาท ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จ�ำนวนเงิน 0.10 ล้านบาท และจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท
รายได้ดำ� เนินงานค้างรับ จ�ำนวนเงิน 3.13 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้คา่ จัดคาราวานวิทยาศาสตร์จากโรงไฟฟ้าบางประกง จ�ำนวนเงิน
0.05 ล้านบาท รายได้คา่ จ้างท�ำนิทรรศการขุนทรัพย์แห่งทุง่ กุลาเกลือสินเธาว์ งวด 2/4 จ�ำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท รายได้คา่ จ้างท�ำนิทรรศการ
เทคโนโลยีชวี ภาพ งวด 2/4 จ�ำนวนเงิน 1.50 ล้านบาท และเงินสนับสนุนการเผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ จ�ำนวนเงิน 0.08 ล้านบาท
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย

2556
1.81
1.17
0.25
0.21
0.02
3.46

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่างล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินรองจ่าย
อืน่ ๆ
รวม

2555
5.50
0.42
0.68
0.21
0.15
6.96

8. เงินลงทุนระยะยาว
อพวช. ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�ำ 36 เดือน เป็นเงินจ�ำนวน 6.59 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.35 ต่อปี และ
อพวช. ได้นำ� เงินฝากประจ�ำดังกล่าวไปวางเป็นประกัน เพือ่ ให้ธนาคารออกหนังสือค�ำ้ ประกันสัญญาการเช่าพืน้ ที่ สัญญาการให้บริการพืน้ ที่
เช่า และสาธารณูปโภคในโครงการจัตรุ สั จามจุรกี บั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
รายการ
อาคาร
ชิน้ งาน
		 วิทยาศาสตร์
ราคาทุน
665.83 1,227.77
ณ วันต้นงวด
www.nsm.or.th

30 ก.ย. 56
ค่าตกแต่ง อุปกรณ์ ยานพหนะ
ภายใน			
150.39

71.65

13.95

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

30 ก.ย. 55
รวม

55.55

2,185.14

2,103.32
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เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด						
ซือ้
1.77
4.05
18.55
1.18
91.82
117.37
78.54
รับโอน/บริจาค
52.23
34.70
10.50
3.46
100.89
232.76
โอนออก
(100.89)
(100.89)
(229.48)
จ�ำหน่าย
(0.06)
(4.45)
(4.51)
ณ วันปลายงวด
718.06 1,264.24
164.94
93.60
10.68
46.48
2,298.00 2,185.14
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันต้นงวด
251.17 925.29
114.92
36.58
12.78
1,340.74 1,289.67
เพืม่ ขึน้
17.32
39.69
6.85
8.63
1.22
73.71
51.07
ลดลง
(0.06)
(4.45)
(4.51)
ณ วันปลายงวด
268.49 964.98
121.77
45.51
9.55
1,409.94 1,340.74
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 56
449.57 299.26
43.17
48.45
1.13
46.48
888.06
ณ วันที่ 30 ก.ย. 55
414.66 302.48
35.47
35.07
1.17
55.55
844.40
อพวช. ได้โอนงานระหว่างก่อสร้างทีแ่ ล้วสร้างทีแ่ ล้วมาขึน้ เป็นสินทรัพย์แต่ละประเภทจ�ำนวน 100.89 ล้านบาท ซึง่ เป็นอาคารขึน้ งาน
วิทยาศาสตร์ ค่าตกแต่งภายในและค่าอุปกรณ์จำ� นวนรวม 100.89 ล้านบาท
10. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย

30 ก.ย. 56
ค่าลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
โปรแกรม
งานระหว่างท�ำ	
ภาพยนตร์		
คอมพิวเตอร์		

ราคาทุน
3.04
0.32
16.43
ณ วันต้นงวด
เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด
0.03
ซือ้
รับโอน
11.70
โอนจากงานระหว่างท�ำ	
จ�ำหน่าย
(3.04)
ณ วันปลายงวด
0.32
28.16
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
3.01
0.05
7.53
เพืม่ ขึน้ ในงวด
0.03
0.10
4.52
จ�ำหน่าย
(3.04)
ณ วันปลายงวด
0.15
12.05
ราคาตามบัญชี
0.17
16.11
ณ วันที่ 30 ก.ย. 56
ณ วันที่ 30 ก.ย. 55
0.03
0.27
8.90
อพวช.ได้โอนงานระหว่างท�ำขึน้ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ� นวน 11.70 ล้านบาท
11. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
รายการ
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน		
เจ้าหนีเ้ งินประกันซอง / สัญญา		
เจ้าหนีง้ านก่อสร้าง		
เจ้าหนีค้ รุภณ
ั ฑ์
เจ้าหนีอ้ นื่ ๆ		
รวม		
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รวม

30 ก.ย. 55
รวม

1.13

20.92

16.38

10.57
(11.70)
-

10.60
11.70
(11.70)
(3.04)
28.48

4.54
5.46
(5.46)
20.92

-

10.59
4.65
(3.04)
12.20

7.63
2.96
10.59

1.13

16.28
-

10.33

2556
1.53
5.24
8.32
2.09
4.05
21.23

2555
9.44
3.99
21.77
12.17
0.12
47.49
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12. ค่าใ ช้จา่ ยค้างจ่ายประกอบด้วย
		
2556
2555
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่างๆ		
9.41
35.84
4.30
3.35
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าวัสดุ		
0.63
1.15
ค่าตอบแทน		
1.54
0.07
ค่าสาธารณูปโภค		
1.74
1.46
โบนัสพนักงาน และกรรมการ		
3.33
2.28
4.26
4.55
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ		
รวม		
25.21
48.70
				
13. รายได้จาการรับบริจาครอการรับรู้
2555
การเคลือ่ นไหวในรายได้จากการรับบริจาครอการรับรูม้ ดี งั ต่อไปนี้ 2556
รายการ
อาคาร
ชิน้ งานแสดงถาวร
อุปกรณ์
รวม
รวม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
308.97
2.51
0.14
311.62
322.05
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
3.27
ลดลงระหว่างงวด
(12.87)
(0.33)
(0.06)
(13.26)
(13.70)
ณ วันที่ 30 กันยายน
296.10
2.18
0.08
298.36
311.62
14. หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 อพวช. ได้คำ�นวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 19 มีรายละเอียด ดังนี้
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 จำ�นวน 20.27 ล้านบาท และ 18.99 ล้านบาท
ตามลำ�ดับมีการเปลีย่ นแปลงของหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด ดังนี้
		
2556
2555
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม		
18.99
17.08
2.41
2.37
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างงวด		
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ า่ ยจริง่ ในระหว่างงวด		
(1.13)
(0.46)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน		
20.27
18.99
ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบรายได้คา่ ใช้จา่ ย ประกอบด้วย
ต้นทุนบริการปัจจุบนั 		
1.68
1.68
ต้นทุนดอกเบีย้ 		
0.73
0.68
ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบรายได้คา่ ใช้จา่ ย		
2.41
2.37
ข้อสมมุตฐิ านหลักทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555 มีดงั นี้
สมมติฐานด้านการเงิน
1) อัตราคิดลดพืน้ ฐาน ร้อยละ 4.1 ต่อปี
2) อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคตประมาณ ร้อยละ 7.0 ต่อปี
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
1) สมมติฐานอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน
อัตราการเช้า - ออก ของพนักงาน ใช้คา่ เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักของอัตราการเข้า - ออกร้อยละ 0.0 - 3.0 ต่อปี แยกตามช่วงอายุของพนักงาน
ดังนี้ อายุ 29 ปี และน้อยกว่า ร้อยละ 3.0 ต่อปี
อายุตง้ั แต่ 30 ปี ถึง 49 ปึ ร้อยละ 1.0 ต่อปี
อายุตง้ั แต่ 50 ปี ขึน้ ไป
ร้อยละ 0.0 ต่อปี
2) สมมติฐานอัตรามรณะ
ข้อสมมติทเ่ี กีย่ วข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรมรณะไทย 2551 [Thailand Mortality Ordinary 2008 (TMO 2008)] โดย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ และส่งเสริมการนประกอบธุรกิจประกันภัย
www.nsm.or.th
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3) สมมติฐานอัตราทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของตารางมรณะไทย 2551
ผลประโยชน์ทก่ี ำ�หนดไว้
ค่าตอบแทนความชอบในการทำ�งาน
อายุงาน
ผลประโยชน์
ตัง้ แต่ 5 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 15 ปี
6 เดือน ของเงินเดือน
ตัง้ แต่ 15 ปีขน้ึ ไป
10 เดือนของเงินเดือน
15. รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
อพวช. ได้รบั เงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยาน 2556 จำ�นวนทัง้ สิน้ 522.83 ล้านบาท ซึง่ เป็น
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจำ�นวน 410.98 ล้านบาท เงินอุดหนุนเพือ่ การลงทุนจำ�นวน 111.45 ล้านบาท และเงินงบประมาณเบิกแทนจำ�นวน 0.40
ล้านบาท
16. รายได้อน่ื ๆ ประกอบด้วย
อพวช. ได้รบั เงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยาน 2556 จำ�นวนทัง้ สิน้ 522.83 ล้านบาท ซึง่ เป็น
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจำ�นวน
		
2556
2555
รายได้จากการรับบริจาค		
13.35
13.70
0.96
รายได้เนือ่ งจากผิดสัญญา		
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สนิ 		
0.94
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น		
0.34
0.01
รายได้สาธารณูปโภค		
0.21
0.15
0.01
0.86
รายได้ขายแบบก่อสร้าง		
รายได้เบ็ดเตล็ด		
0.11
0.31
รวม		
15.92
15.03
17. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ประกอบด้วย
รายการ		
เงินเดือน และค่าล่วงเวลาพนักงาน		
เงินเดือน และค่าล่วงเวลาลูกจ้าง		
เงินบำ�เหน็จ และโบนัสพนักงาน		
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน		
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ		
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร		
ค่าสวัสดิการพนักงาน และลูกจ้าง		
รวม		

2556
47.17
19.47
3.20
2.41
3.94
4.72
4.59
85.50

2555
43.93
15.38
2.17
2.37
3.67
4.56
3.75
75.83

18. ค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไป และอืน่ ๆ ประกอบด้วย
รายการ		
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าช้างเหมาบริการ		
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน		
ค่าวัสดุ		
ค่าเช่า		
ค่าซ่อมแซม		
ค่าเบีย้ ประชุม		
ค่าตอบแทนกรรมการ		

2556
231.41
41.48
30.52
28.50
11.24
9.22
9.91
0.82
0.16

2555
226.57
33.58
17.86
16.58
10.61
18.41
4.82
0.82
-
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โบนัสกรรมการ		
ค่าตอบแทน		
อืน่ ๆ		
รวม		
19. ค่าเสือ่ มราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
		
ค่าเสือ่ มราคา		
อาคาร		
ชิน้ งานวิทยาศาสตร์		
ค่าตกแต่งภายใน		
อุปกรณ์ และยานพาหนะ		
รวมค่า่ เสือ่ มราคา		
ค่าตัดจำ�หน่าย
ลิขสิทธฺภ์ าพยนตร์		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ภาพยนตร์		
รวมค่าตัดจำ�หน่าย		
รวมทัง้ สิน้ 		

Science
Museum

0.14
12.51
16.01
391.92

0.10
12.11
12.30
353.76

2556

2555

17.32
39.69
6.85
9.85
73.71

16.65
16.72
7.92
9.78
51.07

0.03
4.52
0.10
4.65
78.36

0.36
2.55
0.05
2.96
54.03

20. การจัดประเภทรายการใหม่
20.1 อพวช. ได้จดั ประเภทรายการอาคาร และอุปกรณ์ทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ใหม่ โดยโอนงาน
ระหว่างทำ�ของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนออกจากงานระหว่างก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ดงั นี			
้
		
จัดประเภทใหม่
เดิม
อาคาร และอุปกรณ์		
844.40
845.53
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน		
10.33
9.20
20.2 รายการในการแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำ�หรับรายการค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไป และอืน่ ๆ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวัน
ที่ 30 กันยายน 2555 ทีน่ ำ�มาเปรียบเทียบได้มกี ารจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในปี 2556 เนือ่ งจาก
ได้จดั ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์ และค่าจ้างตกแต่งสภาพภูมทิ ศั น์ ทีเ่ คยแสดงรวมเป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ ในรายการค่าใช้จา่ ย
บริหารทัว่ ไป และอืน่ ๆ แต่ปจั จุบนั ได้แสดงรวมเป็นค่าสาธรณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการ
ผลการจัดประเภทรายการใหม่ดงั กล่างไม่มผี ลทำ�ให้รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิของปี 2555 เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม รายละเอียดการ
เปิดเผยรายการในค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไป และอืน่ ๆ ในส่วนที่ เกีย่ วข้องเป็นดังนี้
.
		
จัดประเภทใหม่
เดิม
ค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไป และอืน่ ๆ
ค่าสาธารณูปโภค		
33.58
30.86
ค่าจ้างเหมาบริการ		
17.86
16.30
อืน่ ๆ		
12.30
16.58
21. สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
อพวช. ได้ยนื่ ฟ้องกิจการร่วมค้าเอ็กเซลเลนท์ โปรเฟสชัน่ ชีสเต็มส์ และซิตนี้ อี อน ดิสเพลส์ แอนด์ คอนสตรัค๊ ชัน่ ส์ (ประเทศไทย) และ ArchiMeDes Architektur, Medien and Design ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด�ำที่ 1735/2551 ทุนทรัพย์ตามฟ้องจ�ำนวน 220.09 ล้านบาท
ศาลปกครองกลางได้พพิ ากษาให้ผถู้ กู ฟ้องคดีทงั้ สาม ร่วมกันหรือแทนกันช�ำระค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับการจ้างผูอ้ นื่ ท�ำงานตามสัญญา
พิพาททีค่ า้ งอยูใ่ ห้และเสร็จจ�ำนวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจ�ำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันทีฟ่ อ้ ง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จให้แก่ผฟู้ อ้ งคดีโดยช�ำระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ แต่บริษทั ซิตนี้ อี อน ดิสเพลส์ แอนด์
คอนสตรัค๊ ชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ได้อทุ ธรณ์คำ� พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนีค้ ดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ
ศาปกครองสูงสุด
www.nsm.or.th
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