พันธกิจ
mission

สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

National Science Museum

สารบัญ
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
โครงสร้างองค์กร
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สถิตจิ ำ� นวนผูเ้ ข้าชม
รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557
รายงานของผูส้ อบบัญชี และงบการเงิน
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สารจากประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ในการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้า สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมฐานความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นบทบาทส�ำคัญที่จะท�ำให้สังคมไทยก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของสังคมฐานความรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึง่ ของประเทศ ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกลทีส่ ำ� คัญ ทีม่ สี ว่ นผลักดันสังคมไทย
ไปสูจ่ ดุ นีต้ ามนโยบายของรัฐบาล
การท�ำหน้าที่ของ อพวช. ประจ�ำปี 2557 นอกจากจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์หลัก 3 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา และพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คลองห้า ปทุมธานี แล้ว อพวช. ยังเปิดให้บริการจัตรุ สั วิทยาศาสตร์
ณ จัตรุ สั จามจุรี อีกแห่งหนึง่ การด�ำเนินงานของ อพวช. จะขยายออกไปทัว่ ประเทศอย่างเข้มแข็ง เพือ่ น�ำองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสูเ่ ยาวชนและประชาชนในภูมภิ าคต่างๆ ด้วยคาราวานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การด�ำเนินงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ อพวช. ที่ก�ำหนดให้ อพวช. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการท�ำหน้าที่เป็นกลไกลหลักที่ส�ำคัญเพื่อสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ด้วยภารกิจการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ
แม้วา่ ในรอบปีทผ่ี า่ นมาจะมีเรือ่ งราวมากมายทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย แต่การผลักดัน อพวช. ก็ยงั คงเข้มข้นขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ น�ำสังคมไทยไปสูส่ งั คมทีม่ เี หตุ มีผล มีวจิ ารณญาณในทุกระดับ ซึง่ อพวช. ก็สามารถด�ำเนินงานได้เป็นอย่างดีสมตามเจตนารมณ์
และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และยังคงยืนหยัดทีจ่ ะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึง่ ของประเทศ ทีจ่ ะสร้างสังคมไทยไปสูส่ งั คมวิทยา
ศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อไป

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (ปอมท.) นายกสภามหาวิทยาลัย
ทีป่ รึกษาโครงการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาครูในโครงการ
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประวัติการท�ำงาน : 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.

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�ำงาน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ั ฑิต (ฟิสกิ ส์นวิ เคลียร์),
การศึกษา :
วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

กรรมการผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�ำงาน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา :
Ecology University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : นิติกร 9 ชช. กรมบัญชีกลาง
ประวัติการท�ำงาน : ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับงบประมาณและการคลังภาครัฐ
การศึกษา :
เนติบัณฑิตไทย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติการท�ำงาน : อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
การศึกษา :
ปริญญาโท M.A. (Teachling in Community Colleges)
Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

www.nsm.or.th

ANNUAL REPORT 2014

5

National Science Museum

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
กรรมการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการท�ำงาน : หัวหน้าหน่วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ (พสวท.) อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา :
ปริญญาเอก (เคมีคอมพิวเตอร์) Innsbruck University, Austria

นายจรัลธาดา กรรณสูต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาส�ำนักราชเลขาธิการ ส�ำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง
ประวัติการท�ำงาน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อธิบดีกรมประมง
การศึกษา :
ปริญญาเอก สัตววิทยา สาขาวิเคราะห์พันธุ์ปลา

นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 1 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
ประวัติการท�ำงาน : ผู้อ�ำนวยการฝ่าย, หัวหน้าแผนกสินเชื่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การศึกษา :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ประวัติการท�ำงาน : อธิบดีกรมการค้าภายใน, อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
การศึกษา :
M.A. (Econs.) Western Michigan University U.S.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการร่างกฎหมายประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประวัติการท�ำงาน : รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะ
รัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) อาจารย์พิเศษ
การศึกษา :

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

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน : รองผู้อ�ำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รักษาการผู้อ�ำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประวัติการท�ำงาน : ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร
การศึกษา :
ปริญญาโท (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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วิสัยทัศน์
Vision

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้และการสร้าง
ความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์
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สารจากผู ้อำ� นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
รักษาการผู้อ�ำนวยการ อพวช.

การสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เป็นเรือ่ งทีย่ ากส�ำหรับสังคมไทย ทีห่ ยัง่ ลึกทางวัฒนธรรมมาอย่างช้านาน การเข้าไป
แก้ไขเปลีย่ นแปลงความเชือ่ ทีย่ ดึ ถือมานานจึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เวลา วิทยาศาสตร์สำ� หรับสังคมไทยแล้ว หลายๆ คนมองว่าเป็นเรือ่ ง
ของหลักวิชาการ เป็นเรือ่ งยาก อันทีจ่ ริงแล้ววิทยาศาสตร์เป็นสิง่ ทีใ่ กล้ตวั เรา ตัง้ แต่ตนื่ นอนจนกระทัง่ หลับ การด�ำรงชีวติ ของคนเรา
ล้วนแต่เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ทงั้ สิน้
เมื่อเป็นเช่นนี้ ภารกิจของ อพวช. จึงมีบทบาทส�ำคัญที่จะท�ำให้สังคมไทยเกิดความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด
เพือ่ ให้คนไทยได้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ ลดละความเชือ่ และการตัดสินใจทีไ่ ม่ใช้หลักเหตุและผล ให้มกี ารใช้เหตุและผลมากยิง่ ขึน้ ในการด�ำเนิน
ชีวติ
ในปี 2557 เป็นปีทมี่ กี ารขัดแย้งและการปรับเปลีย่ นทางสังคมมากมาย แม้ในท่ามกลางการปรับเปลีย่ นเหล่านี้ อพวช. ยังคง
ท�ำหน้าทีอ่ ย่างเสมอต้นเสมอปลาย ในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์สสู่ งั คมไทย ตัง้ แต่การจัดการแหล่งเรียนรูท้ าง อพวช.
ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและจัตุรัสวิทยาศาสตร์ รวมถึง
การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ไปทั่วประเทศกว่า 40 จังหวัด และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�ำปี 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากภารกิจหลักที่ อพวช. ต้องท�ำอย่างต่อเนือ่ งแล้ว เรายังน�ำนิทรรศการใหม่ๆ จากต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างต่อเนือ่ ง
โดยปีนี้ ได้นำ� นิทรรศการ Ice age the Exhibition จากประเทศอาเจนตินา่ มาให้คนไทยได้เรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์เสมือนจริง
สิง่ ทีน่ า่ ดีใจอีกสิง่ หนึง่ ของปีนี้ คือ อพวช. ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เดินหน้าโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระราม 9 จากรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
โดยจะเร่งกระท�ำการจัดซือ้ จัดจ้างและการก่อสร้างต่อไป
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์จะเป็นเรือ่ งยาก จะต้องมีการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง แต่ อพวช.
ก็คงยืนหยัดทีจ่ ะท�ำต่อไปอย่างไม่ลดละ ไม่ยอมแพ้ และตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำงานให้มากขึน้ และหนักขึน้
ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อให้ อพวช. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศ ในการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ด้วย
การสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์สสู่ งั คมไทย

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
รองผูอ้ ำ� นวยการ
รักษาการ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
www.nsm.or.th
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คณะผู ้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
รักษาการผู้อ�ำนวยการ อพวช.

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

รองผู้อ�ำนวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์
และแผน
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นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รองผู้อ�ำนวยการ อพวช.
รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหาร

www.nsm.or.th
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ดร.สมชัย บุศราวิช

นางสาวรตดา พรหมแก้ว

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม
ผู้อ�ำนวยการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้อ�ำนวยการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ

นางกรรณิการ์ เฉิน

นายพินิตย์ ขจรผดุงกิตติ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้อ�ำนวยการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

www.nsm.or.th

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนาความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
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ข้อมูลเบื้องต้น และวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้ง
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ พ.ศ. 2538 มี ฐ านะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ด�ำเนินงานบริหาร และพัฒนาโครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ซงึ่ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
จัดท�ำขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีภารกิจ
คือเป็นองค์กรของประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยที่ส� ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน
1. ด� ำ เนิ น การส่ง เสริมและแสดงกิจกรรมหรือ ผลงาน สิ่ ง
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพือ่ ให้ความรูแ้ ละความ
บันเทิงแก่ประชาชน
2. ด�ำเนินการรวบรวมวัตถุ จ�ำแนกประเภทวัตถุ...จัดท�ำบันทึก
หลักฐาน...และสงวนรักษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี . ..เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ความก้ า วหน้ า
ทางวิชาการ
3. ด�ำเนินการส่งเสริมการวิจยั ...การให้บริการทางวิชาการ และ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน
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4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
กิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. ร่วมมือกับองค์กรอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์
ในด้านการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์
7. ด� ำ 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

www.nsm.or.th
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน

พันธกิจ
mission

วิสัยทัศน์
Vision

สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์แหล่ง
เรียนรู้และการสร้าง
ความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์

ค่านิยม
Value

ร่วมสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน

www.nsm.or.th
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นิทรรศการถาวร

14

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรืออาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
มหาราชิ นี เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง แรกขององค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีภารกิจหลัก คือ
1. พั ฒนาและจัดแสดงนิท รรศการด้า นวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เ พื่ อ ชั ก น� ำ ให้ ผู ้ ช มเกิ ด ความเข้ า ใจ และรั ก ใน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน เพื่อให้
ผู้เข้าชมเข้าใจถึงกระบวนการผลิตที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์
แทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอน และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ของบรรพบุรษุ ...ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย นอกจาก
ผู้ชมจะได้สัมผัสกับอาคารทรงลูกเต๋าที่มีรูปทรงอันน่าทึ่งแล้ว
ภายในยั ง จะได้ สั ม ผั ส กั บ การจั ด แสดงนิ ท รรศการที่ มี รู ป แบบ
การน�ำเสนอ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มี
การจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เป็น

www.nsm.or.th

นิ ท รรศการที่ เ น้ น การสื่ อ ความหมายระหว่ า งผู ้ เ ข้ า ชมและ
นิทรรศการ โดยให้ผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการใน
รูปแบบทีส่ ามารถค้นพบ ทดลอง และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองผ่านสือ่
ที่มีความหลากหลาย ทั้งชิ้นงานวิทยาศาสตร์ สื่อผสมแผ่นภาพ
ประกอบค�ำอธิบายและวัตถุตวั อย่างรูปแบบต่างๆ สามารถเข้าใจ
ได้งา่ ย เนือ้ หาและเรือ่ งราวของนิทรรศการทีจ่ ดั แสดงในแต่ละชัน้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และเหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมายที่จะเข้าชมโดยมีการจัดแสดง
นิทรรศการทัง้ หมด 6 ชัน้ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะน�ำการเข้าชม, นิทรรศการไฟฟ้า
ชัน้ ที่ 2 ประวัตคิ วามเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
		
ดินแดนวิทยาศาสตร์
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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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ “อาคารธรรมชาติวิทยา
บุญส่ง เลขะกุล” เป็นพิพธิ ภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
และจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์แบบที่สุด
แห่งแรกของไทย บนเนือ้ ทีก่ ว่า 1,100 ตารางเมตร โดยมีภารกิจ
หลัก ดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศทางด้านธรรมชาติวิทยา
ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
2. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ แ สดงนิ ท รรศการ และเผยแพร่ ค วามรู ้
ทางด้านธรรมชาติวทิ ยา ของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา และวิจัยธรรมชาติวิทยา
ของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ซึ่งนิทรรศการที่น�ำมา
จั ด แสดงภายในจะท� ำ ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ ท ราบถึ ง ประวั ติ
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ทางธรรมชาติวทิ ยา นับตัง้ แต่การก�ำเนิดโลก สิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งอาศัย
การวิวฒ
ั นาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน จนถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีการน�ำเสนอ
ความรูใ้ นรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอน คือ
การก�ำเนิดโลก การก�ำเนิดสิง่ มีชวี ติ วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชัน้ ที่ 2 ห้องแสดงเขาสัตว์ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล จัด
แสดงตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ สัตว์ เขาสัตว์ ทีค่ น้ พบทัง้ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างเนื้อสมัน ละมั่ง กวางป่า วัวแดง กระทิง
ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึ่งได้รับการอุทิศจากทายาท
ของนายแพทย์บุญส่งฯ เพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติ
ของชาติสบื ไป
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่
ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาขึ้นเพื่อให้
บริการความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และความส�ำคัญของเทคโนโลยี
ด้านการสือ่ สารและสารสนเทศ ทีม่ ตี อ่ การด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันและ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชม
เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทั้งเพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและอาจน�ำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยี
ทีด่ กี ว่าในอนาคต จะส่งผลในการลดการพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศและน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้...มีพื้นที่จัดแสดง
นิทรรศการรวมทัง้ สิน้ 9,300 ตารางเมตร โดยน�ำเสนอเนือ้ หาสาระ
ในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
ชิ้นงานนิทรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัสทดลองด้วย
ตนเองกว่า 50 ชิ้น วัตถุตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครื่องมือที่
มนุ ษ ย์ พั ฒ นาขึ้ น ใช้ อ� ำ นวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ระหว่ า งกั น ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ตลอดจนการน� ำ เสนอในรู ป
ของภาพยนตร์ วีดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการท�ำงาน
ของเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี
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นิทรรศการหลักของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบด้วยทัง้ หมด 5 โซน คือ
• เทคโนโลยีการสือ่ สารยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
• เทคโนโลยีสอื่ สารยุคใหม่
• เทคโนโลยีการค�ำนวณ
• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
• เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร มีพนื้ ทีก่ ว่า 3,000 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ ณ บริเวณ
ชัน้ 4 และชัน้ 5 ของอาคารจัตรุ สั จามจุรี บนถนนพระราม 4 บริเวณ
สามย่าน “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” จัดตั้งขึ้นภายใต้ของแนว
ความคิดวิทยาศาสตร์ ในบรรยากาศอันทันสมัยตาม วิถชี วี ติ ของ
คนเมือง ด้วยนิทรรศการ กิจกรรม และชิน้ งานวิทยาศาสตร์แบบ
Interactive ทีผ่ ชู้ มสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทมี่ ที งั้ ความสนุกสนาน และเป็นทางเลือก
ส�ำหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพภายในจัตุรัสวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย
ชัน้ A โถงนิทรรศการ ส�ำหรับจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ที่น่าสนใจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดปี สวนสนุกวิทยาศาสตร์
สนามเด็กเล่นเพือ่ กระตุน้ การเรียนรูข้ องวัยเด็ก 3-8 ปี และมุมห้อง
สมุดวิทยาศาสตร์
ชั้น B พื้นที่ส�ำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่
สนุ ก สนาน ห้ อ งทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue In
The Dark)
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นิทรรศการเคลื่อนที่

22

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum

นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นิทรรศการ มายา
อพวช. ร่วมกับ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) ส� ำ นั ก งานใหญ่ ร่ ว มกั น พั ฒ นาและจั ด สร้ า ง นิ ท รรศการ
“วิทยาศาสตร์ในโลกสีเงิน” ซึง่ ในปี 2557 ได้พฒ
ั นานิทรรศการเรือ่ ง “มายา”
ซึ่งน�ำเสนอในเรื่องประสาทสัมผัส ความน่าเชื่อถือรวมถึงข้อจ�ำกัดใน
การรับรูเ้ รือ่ งรอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ ของมนุษย์ เพือ่ ให้เรียนรู้
ถึง ภาพลวงตาต่าง ๆ และความน่าเชือ่ ถือ ของประสาทสัมผัสของมนุษย์
จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มิถนุ ายน – 25 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณโถง
นิทรรศการชัว่ คราวพิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพานิชย์
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นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา

1. นิทรรศการ Thai Croco
เป็นนิทรรศการเกีย่ วกับจระเข้ทสี่ มั พันธ์กบั สังคมไทย
ในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคม วัฒนธรรม วิวัฒนาการและ
ชีววิทยา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ ด้วย
การน�ำเสนอข้อมูลผสมผสาน ทัง้ ทีเ่ ป็นโมเดล และตัวอย่าง
จริง เพื่อจัดแสดง โดยน�ำนิทรรศการไปร่วมจัดแสดง
ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2556 ณ พิพธิ ภัณฑ์แห่ง
มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด เมืองซับโปโร ประเทศญีป่ นุ่

2. นิทรรศการนกในทุง่ หลวงรังสิต
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชนิดของความหลากหลายของนกที่
พบบริเวณทุง่ หลวงรังสิต มีนกไม่นอ้ ยกว่า 200 ชนิดสามารถ
พบเห็ น ได้ ใ นพื้ น ที่ ทุ ่ ง หลวงรั ง สิ ต โดยเฉพาะในกลุ ่ ม นกน�้ ำ
สามารถพบได้ตลอดปี ทัง้ กลุม่ นกประจ�ำถิน่ และนกอพยพ โดย
น�ำนิทรรศการไปร่วมจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12
ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานตากอากาศบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ และงานพรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง
ร.9 ครัง้ ที่ 26 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2556
ณ สวนหลวง ร.9
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3. นิทรรศการนานาพันธุส์ ตั ว์บนเกาะลันตา
เป็ น นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ น� ำ ข้ อ มู ล ทางด้ า น
ความหลากหลายทางชีวภาพของสภาพภูมศิ าสตร์
ความหลากชนิดของปลิงทะเล ผีเสื้อกลางวัน มด
สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และนก
เพื่ อ ร่ ว มสนองพระราชด� ำ ริ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา จังหวัดกระบี่
โดยน� ำ นิ ท รรศการไปร่ ว มจั ด งานการประชุ ม
วิ ช าการและนิ ท รรศการทรั พ ยากรไทย :
น�ำสิง่ ดีงามสูต่ าโลก ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม
2556 ณ เขือ่ นศรีนครินทร์ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี

4 นิทรรศการผลึกซ่อนเร้น
เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับการศึกษาความหลากชนิดของ
ปลิ ง ทะเลโดยนั ก อนุ ก รมวิ ธ าน จะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว อย่ า ง
ชิ้ น ส่ ว นหิ น ปู น ขนาดเล็ ก (ossicles หรื อ Spicules)
เป็นสารประกอบจ�ำพวกหินปูนที่แทรกอยู่ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ
ของปลิงทะเลเพื่อใช้ในการจ�ำแนกชนิดอย่างละเอียด ใต้กล้อง
Microscope ด้วยการน�ำเสนอข้อมูลพร้อมจัดแสดงตัวอย่างจริง
โดยน�ำนิทรรศการไปร่วมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
วันที่ 9-11 มกราคม 2557 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5. นิทรรศการ “My name is ASEAN” The region of being named
เป็นนิทรรศการเกีย่ วกับการตัง้ ชือ่ สิง่ มีชวี ติ การตัง้ ชือ่ ของสิง่ มีชวี ติ มี 2 แบบ คือ ชือ่ สามัญ (Common name) ทัง้ ชือ่ ภาษาไทย
และภาษาอั งกฤษ ซึ่ง จะไม่มีหลัก เกณฑ์แน่นอน แต่ สุ ด ท้ า ยชื่ อ ที่ ถู ก เรี ย กบ่ อ ยๆ ก็ จะได้ รับ การยอมรั บ ชื่ อ วิ ทยาศาสตร์
(Scientific name) สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดจะมีชอื่ วิทยาศาสตร์เพียงชือ่ เดียวเท่านัน้ คือชือ่ ทีไ่ ด้รบั การตัง้ และเขียนบรรยายลักษณะชนิด
เป็นครั้งแรก ต้องตั้งเป็นภาษาลาติน หรือถ้าเป็นภาษาอื่นก็ต้องท�ำให้มีลักษณะเป็นภาษาลาตินก่อน ส่วนใหญ่ชื่อวิทยาศาสตร์
จะมีความหมายแฝงลักษณะส�ำคัญบางอย่างของสิ่งมีชีวิตนั้นไว้ เช่น ลักษณะที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดเจน การเปรียบเทียบ ตั้งชื่อ
เพือ่ เป็นเกียรติแก่บคุ คลส�ำคัญหรือผูท้ คี่ น้ พบ และทีพ่ บเสมอคือตัง้ ชือ่ สิง่ มีชวี ติ ตามแหล่งทีพ่ บ ซึง่ การตัง้ ชือ่ แบบนีจ้ ะบ่งบอกสถาน
ทีใ่ ห้เรารูท้ นั ทีวา่ สิง่ มีชวี ติ นัน้ พบครัง้ แรกหรือมีแหล่งกระจายพันธุห์ ลักอยูท่ ไี่ หน และการทีเ่ อเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งรวบรวม
ความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์แหล่งหนึ่งของโลก การศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงมีสิ่งมีชีวิตถูกเรียกขานตาม
ประเทศนัน้ ๆ ทัง้ ชือ่ สามัญและชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ โดยน�ำนิทรรศการไปร่วมจัดแสดงในงานแสดงสัตว์พเิ ศษ งานเกษตรแฟร์ ประจ�ำ
ปี 2557 ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

6. นิทรรศการ 13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก
เป็นนิทรรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเก็บตัวอย่างนกเงือกใน
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ ไปได้
รับทราบถึงภาระงานของ อพวช. ด้านการเก็บตัวอย่างอ้างอิง และ
เป็นคลังการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยน�ำนิทรรศการไปร่วมจัดแสดงในงาน “วันรักนกเงือก
ประจ�ำปี 2557” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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7. นิทรรศการ Taxidermy…คืนชีวติ ให้ซากสัตว์
เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นตอนใน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
การสตัฟ๊ สัตว์ เพือ่ การจัดแสดง โดยเฉพาะกลุม่ สัตว์ทมี่ กี ระดูก
7.3 คาราวานบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สันหลัง ซึง่ ตัวอย่างมีการจัดท่าทางต่างๆ ให้เหมือนกับตอนที่ นวัตกรรม สูจ่ งั หวัด ชุมชน และท้องถิน่ (วทน.)
สั ต ว์ เ หล่ านี้มีชีวิต เสมือนที่อยู่ต ามธรรมชาติ จริ ง โดยน� ำ
• จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2-3 มิถนุ ายน 2557
นิทรรศการไปจัดแสดงตามสถานทีต่ า่ งๆ ดังนี้
• จังหวัดสุโขทัย วันที่ 19-20 มิถนุ ายน 2557
7.1 งานสตูลฟอสซิลเฟสติวลั ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-15
• จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
ธันวาคม 2556 ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
• จังหวัดสกลนคร วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557
7.2 คาราวานวิทยาศาสตร์ วันที่ 28-31 มกราคม 2557 ณ
• จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557

8. นิทรรศการ ASEAN Wilderness
เป็นนิทรรศการที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนัก ในเรือ่ งความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอาเซียน
(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับพืน้ ทีธ่ รณีกาล
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตแต่ละ
กลุม่ รวมถึงมนุษย์ โดยน�ำนิทรรศการไปจัดแสดงตามสถานที่
ต่างๆ ดังนี้
คาราวานบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสูจ่ งั หวัด ชุมชนและท้องถิน่ (วทน.)
• จังหวัดสระบุรี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 • จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556
• จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 16-17 ธันวาคม 2556
• จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 23-24 ธันวาคม 2556
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นิทรรศการชั่ วคราว
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นิทรรศการชั่ วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1. นิทรรศการ โรคร้ายในข่าว
ในปี พ.ศ. 2557 เกิดโรคระบาดอุบัติใหม่บนโลกนี้
ได้แก่ โรคไวรัสอีโบลา ทีเ่ กิดจาก เชือ้ ไวรัสในสกุล Ebolavirus ทีร่ ะบาดครัง้ แรกในประเทศซูดาน การกลับมาระบาด
ใหม่อกี ครัง้ เกิดขึน้ ในสามประเทศ ในแถบแอฟริกา นัน่ คือ
กินี ไลบีเรีย และ เซียร์รา ลีโอน สิง่ ส�ำคัญในการหยุดยัง้
โรคนี้ คือการผลิตเซรุม่ และการป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชือ้ ไวรัสอย่างเข้มแข็งและรัดกุม
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556
ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการชั่วคราว อาคารพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ มหาราชินี

2. นิทรรศการ รักชีวติ รักษ์โลก
การเปลี่ ย นแปลงสภาวะของโลกการเกิ ด มลภาวะทาง
อากาศ จากมนุษย์และ ธรรมชาติการเกิดมลภาวะทางดินจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงทางการเกษตร รวมถึงมลภาวะทางน�้ำ ที่
เกิดจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การ
ปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพของน�ำ้ เพือ่ การบริโภค และยังได้
จัดแสดงเกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกิดจาก
สภาวะแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ สร้างความตระหนักให้ผู้
เข้าชมได้เห็นถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
การรักษาสภาพแวดล้อมของโลกและรักษาสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ บน
โลกใบนี้
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณพื้นที่
นิทรรศการชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ มหาราชินี
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3. นิทรรศการ พายุลมวนขัว้ โลก
ช่วงรอยต่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 เกิดสภาพอากาศสุดขัว้ ใน
ทุ ก มุ ม โลก ทั้ ง หนาวจั ด ร้ อ นจั ด พายุ ข นาดใหญ่ รวมถึ ง
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทเี่ รียกกันว่า โพลาร์ วอร์เท็กซ์ (Polar
Vortex) สภาพอากาศทีแ่ ปรเปลีย่ นนี้ นักวิทยาศาสตร์เชือ่ ว่าส่วน
หนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่น� ำไปสู่ภาวะ
โลกร้อน และสภาพอากาศสุดขัว้ ตามมา
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557
ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการชัว่ คราว
อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี

4. นิทรรศการ แผ่นดินไหวเขย่าแผ่นดินไทย : รุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ 100 ปี
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และบริเวณใกล้เคียง เมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.08 น. เป็นแผ่นดิน
ไหวบนบกขนาด 6.3 ริกเตอร์ เป็นเหตุการณ์ แผ่นดินไหวทีม่ ศี นู ย์กลางแผ่นดินไหวในไทยทีม่ คี วามรุนแรงทีส่ ดุ ในรอบ 100 ปี ประชาชน
ทีอ่ าศัยบริเวณภาคเหนือ และในอาคารสูงเขตกรุงเทพ ฯ สามารถรับรูไ้ ด้ถงึ แรงสัน่ สะเทือนได้ เหตุการณ์นอี้ ยูใ่ นความสนใจของประชาชน
เป็นจ�ำนวนมาก จึงได้มกี ารพัฒนานิทรรศการชุดนีข้ นึ้ เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวครัง้ นี้ และวิธกี ารเอาตัว
รอดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี
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5. นิทรรศการ ฟุตบอลโลก 2014
มหกรรมลูกหนังที่คนทั่วโลกรอคอย ฟุตบอล
โลก ปี 2557 จัดขึน้ ทีป่ ระเทศบราซิล เบือ้ งหลังลูก
บอลกลมๆ เต็มไปด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์
มากมาย ตัง้ แต่เทคโนโลยีการผลิต ลูกฟุตบอลให้
เคลื่อนที่ได้ดีที่สุด การใช้เทคโนโลยีส�ำหรับการ
ตัดสินที่เด็ดขาด เช่น การใช้สเปรย์ล่องหน และ
เทคโนโลยีชว่ ยตัดสินการเข้าประตูของลูกฟุตบอล
จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม
2557 ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการชัว่ คราว
อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหาราชินี

6. นิทรรศการ ถีบ...เปลีย่ นเรา เปลีย่ นโลก
เกือบ ๒๐๐ ปีมาแล้วทีจ่ กั รยานคันแรกถูกประดิษฐ์ขนึ้ มาในโลกด้วยความชาญฉลาด ของมนุษย์ และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จนถึง
ปัจจุบนั จนเกิดเป็นจักรยานมากมายหลายชนิด ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั มนุษย์ อพวช. เล็งเห็นถึงบทบาท และความส�ำคัญ
ของจักรยาน จึงได้พฒ
ั นาและจัดแสดง นิทรรศการชุด ถีบ..เปลีย่ นเรา เปลีย่ นโลก เพือ่ น�ำเสนอความรูเ้ กีย่ วกับ จักรยานในแง่มมุ ต่างๆ เช่น
ประวัตศิ าสตร์ของการประดิษฐ์จกั รยานในสมัยแรกของโลก การน�ำ จักรยานเข้ามาใช้ในประเทศไทยครัง้ แรก จักรยานประเภทต่างๆ
ทีผ่ รู้ กั การขีจ่ กั รยาน และนักขี่ หน้าใหม่ควรเลือกใช้ การขีจ่ กั รยานช่วยส่งเสริมสุขภาพ สถิตกิ ารใช้จกั รยานในโลก และ วิทยาศาสตร์
ทีแ่ ฝงอยูก่ บั การขีจ่ กั รยาน ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ เพือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประวัน และการสร้าง
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การขีจ่ กั รยานเพือ่ สุขภาพ และรักษาสิง่ แวดล้อมของโลก
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณพืน้ ทีน่ ทิ รรศการชัว่ คราว อาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
มหาราชินี
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นิทรรศการชั่ วคราวที่จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา

นิทรรศการ แกะรอยซากดึกด�ำบรรพ์
การน�ำเสนอซากดึกด�ำบรรพ์ประเภทร่องรอยที่เกิดจากสัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตแต่ครั้งบรรพกาล ซึ่งยังไม่เคยมี
การน�ำเสนอในที่ใดมาก่อน นับตั้งแต่กระบวนการเกิดประเภทของร่องรอยสัตว์ดึกด�ำบรรพ์และตัวอย่างที่พบใน
ประเทศไทย โดยวิธกี ารน�ำเสนอด้วยตัวอย่างจริง แบบจ�ำลอง และสือ่ เสริมทักษะการเรียนรู้ นอกจากนีแ้ ล้วยังเป็นการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมในการศึกษาร่องรอยดึกด�ำบรรพ์ (มูลสัตว์โบราณ) ของนักวิชาการด้านบรรพชีวินวิทยาของ
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาในรูปแบบของนิทรรศการ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 10 กรกฎาคม 2557
ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
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นิทรรศการชั่ วคราวที่จัดแสดงในจัตรุ สั จามจุ รี

1. นิทรรศการ คณิตศาสตร์ทคี่ ณ
ุ สัมผัสได้
อพวช. และสถาบัน เกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกันจัดแสดง
งานนิทรรศการคณิตศาสตร์ที่คุณสัมผัสได้ หรือ Mathematik
Zum Anfassen ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช.โดยได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากคณิตศาสตร์
เป็นแขนงวิชาที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์มาก
มีบทบาทในชีวิตทุกๆ แง่มุม ซึ่งอันที่จริงแล้ว คณิตศาสตร์อยู่
รอบๆ ตัวเราแม้เราจะไม่ได้สังเกตเห็นก็ตาม รวมทั้งยังเป็น
รากฐานของการพัฒนาและท�ำความเข้าใจกับวิทยาศาสตร์ใน
สาขาอืน่ ๆ แต่กม็ คี วามเป็นนามธรรมท�ำให้สอื่ สารหรือถ่ายทอด
ให้ผอู้ นื่ เข้าใจนัน้ ได้ยาก จึงน�ำนิทรรศการคณิตศาสตร์ (Mathematikum) จากพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ปฏิบตั กิ ารแห่ง
แรกของโลก เมืองกี เซ่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาจัดแสดง
ในประเทศไทย
จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มิถนุ ายน - 6 สิงหาคม 2557
ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4
อาคารจามจุรสี แควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ
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2. นิทรรศการท่องโลกการสือ่ สาร
นิทรรศการชุดนี้น�ำเข้ามาจากประเทศฟินแลนด์ เป็นนิทรรศการในรูปแบบ
Interactive ทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถทดลอง สัมผัส และค้นหาค�ำตอบได้ดว้ ยตนเอง ใน
เรือ่ งเกีย่ วกับเทคโนโลยีการสือ่ สารในปัจจุบนั
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ชิ้ นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
ชิน้ งานทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่
ชิน้ งานทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ ในปี 2557 มีชนิ้ งาน ซึง่ จัดแสดงในอาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ มหาราชินี
จ�ำนวน 23 ชิน้ งาน ดังนี้

1. ชิน้ งานฝาปิดท่อระบายน�ำ้
เป็ น วงกลมและมี รู ป ทรงที่ ค วามกว้ า งเท่ า กั บ เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง สมมุติว่าถ้าฝาปิดท่อระบายน�้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
คนทั่วไปอาจตกลงไปในท่อได้ง่ายขึ้น เพราะเส้นทแยงมุมของรูป
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั จะยาวกว่าเส้นรอบรูป โอกาสตกลงไปจะมีมากกว่า
รูปทรงกลม
วิธเี ล่น ใส่ฝารูปทรงต่างๆ ลงไปในช่องให้ได้ และรูปทรงแบบใด
ทีไ่ ม่สามารถใส่ลงไปในช่องได้

2. ชิน้ งานไฮเพอร์โบลิค
ไฮเพอร์โบลา กับ พาราโบรา หมายถึง เส้นโค้งและผิวโค้งทาง
คณิตศาสตร์ ซึง่ น�ำมาใช้เพือ่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มากมาย เช่น
รูปทรงของอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน โคมไฟ ส่วน
ประกอบในรถยนต์ ล้วนมีรูปแบบจากเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาและ
พาราโบลา
วิธเี ล่น สร้างทรงกระบอกทีท่ ำ� จากเส้นเชือกเรียงกันอยูใ่ นแนวตัง้
ตามทรงกระบอก โดยขอบฐานที่เป็นวงกลมด้านหนึ่งยึดอยู่กับที่
ส่วนอีกด้านหมุนได้ ลองหมุนขอบวงกลมด้านที่หมุนได้ แล้วให้
สังเกตดูความเปลีย่ นแปลงต่างๆ

3. ชิน้ งานโครงสร้างทีโ่ ค้งของจาน
ลักษณะรูปทรงจานโค้งแบบพาราโบลานี้ มีคณ
ุ สมบัตคิ อื คลืน่
เสียงหรือสัญญาณใดๆ ที่มาตกกระทบ ที่บริเวณผิวของจาน
สัญญาณเหล่านัน้ จะถูกสะท้อนให้ไปรวมกันทีจ่ ดุ โฟกัสของจานและ
สะท้อนออกไปเป็นรูปเส้นขนาน เมื่อคลื่นเสียงเดินทางไปถึงจาน
อีกด้านหนึ่ง แผ่นโค้งทรงพาราโบลาจะท�ำหน้าที่รวมคลื่นเสียง
มายังจุดโฟกัสท�ำให้ได้ยินเสียงที่ส่งมาจากจานใบแรกได้อย่าง
ชัดเจน
วิธเี ล่น คุณและเพือ่ นไปยืนอีกฝัง่ ของจาน แล้วคุณกับเพือ่ นมา
พูดผ่านจาน มาดูวา่ เพือ่ นคุณได้ยนิ เสียงทีค่ ณ
ุ พูดหรือไม่
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4. ชิน้ งานโคมไฟ
ลักษณะของผิวโค้งที่เหมาะส�ำหรับการสะท้อนแสงให้พุ่งไป
ตามแนวทีต่ อ้ งการ และ/หรือ รวมแสงไปยังจุดทีต่ อ้ งการ มีความ
โค้งทีเ่ ป็นตามสมการของรูปโค้งแบบพาราโบลา
วิธเี ล่น ยืนให้ตรงแนวกึง่ กลางของรางไฟ สังเกตแสงไฟทีส่ ะท้อน
จากแผ่นสะท้อนแสงแล้วลองขยับออกไปทางซ้ายหรือขวา ให้
สังเกตการสะท้อนของรางไฟทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

5. ชิน้ งานปูกระเบือ้ ง
ลายเส้นและรูปทรงสีเ่ หลีย่ มบนพืน้ กระเบือ้ ง มีทฤษฎีทวี่ า่ ด้วย
การหาพื้ น ที่ แอบซ่ อ นอยู ่ มารู ้ จั ก กั บ ทฤษฏี พี ท าโกรั ส “ใน
สามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้าน
ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวม พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้าน
เป็นด้านประชิดมุมของสามเหลีย่ มมุมฉากนัน้ ” (a2+b2=c2)
วิธเี ล่น น�ำกระเบือ้ งทีเ่ ตรียมไว้ มาเรียงต่อกัน เพือ่ หาค�ำตอบ รูป
ทรงแบบไหนสามารถวางต่อกันได้สนิททีส่ ดุ

6. ชิน้ งานสถานีเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
การกะปริมาณด้วยสายตาไม่สามารถบอกน�้ำหนักสินค้าได้
อย่างถูกต้อง เครื่องชั่งน�้ำหนักจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบอกค่าของ
ตัวเลขได้อย่างแม่นย�ำมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์คน้ พบ เมือ่ ราว
2,000 ปีกอ่ น ชาวจีนได้ประดิษฐ์เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก เรียกว่า “ก่าน
เชิ่ง” (Gan Cheng) เครื่องชั่งบอกน�้ำหนักได้อย่างไรเครื่องชั่งใช้
หลักความสัมพันธ์ของมวลและน�ำ้ หนักมาใช้
วิธเี ล่น ลองชัง่ สิง่ ของโดยใช้เครือ่ งชัง่ แต่ละแบบ แล้วสังเกตความ
แตกต่างกันของเครือ่ งชัง่

7. ตาชัง่ 2 แขน
ตาชัง่ 2 แขนใช้จาน 2 ใบ ใบหนึง่ วางของทีจ่ ะชัง่ อีกใบหนึง่
วางลูกน�ำ้ หนักโลหะขนาด ต่าง ๆ จนน�ำ้ หนักบนจานทัง้ สองเสมอ
กันท�ำให้รนู้ ำ�้ หนักของสิง่ ของได้
วิธเี ล่น กะปริมาณจากสิง่ ของ ทีน่ ำ� มาวางบนตาชัง่ ทัง้ 2 ฝัง่ เพือ่
ท�ำให้เกิดความสมดุล
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8. ชิน้ งานขวดไหนบรรจุได้มากทีส่ ดุ
ปริมาตรของภาชนะหมายถึง ความจุของภาชนะนัน้ ๆ การหา
ค�ำตอบว่าเพราะอะไรรูปทรงกระบอกที่มองด้วยตาเห็นว่ามีขนาด
ใหญ่กว่าถึงบรรจุได้นอ้ ยกว่ารูปทรงทีเ่ ห็นว่าเล็กว่า แม้วา่ พืน้ ทีผ่ วิ
รูปทรงกระบอกทัง้ 2 แบบมีพนื้ ทีเ่ ท่ากัน แต่ฐานของขวดทัง้ สอง
คือตัวแปร ขวดใบทีส่ นั้ กว่ามีฐานทีก่ ว้างกว่า ขวดทรงสูง
วิธเี ล่น ลองพลิกกลับด้านขวดเพือ่ ให้นำ�้ ไหลลงมาสูข่ วดด้านล่าง
ดูระดับน�ำ้ ในขวด ท�ำซ�ำ้ ทัง้ สองขวดจะเห็นความแตกต่าง

9. ชิน้ งานตะกร้าบรรจุของ
รูปทรง (Form) เป็นลักษณะ 3 มิติ คือ กว้าง ยาว หนาหรือ
ลึก มีการน�ำรูปทรงมาใช้ออกแบบเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของแบบ
ต่างๆ แต่วา่ ท�ำไมภาชนะทีม่ รี ปู ทรงใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าภาชนะ
อีกชิน้ จึงใส่ของได้มากหรือน้อยกว่า อาจขึน้ อยูก่ บั การจัดเรียงวัตถุ
ทีท่ ำ� ให้เหลือพืน้ ทีว่ า่ งในการบรรจุของภาชนะนัน้ น้อยทีส่ ดุ
วิธเี ล่น เลือกตะกร้าทีช่ อบ เพือ่ ใส่ลกู บอล ลองหาดูวา่ ตะกร้ารูป
ทรงไหนใส่ลกู บอลได้มากทีส่ ดุ

10. ชิน้ งาน Packing
ย้อนไปใน ค.ศ. 1611 โยฮันเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) นักคณิตศาสตร์ ได้คดิ วิธเี รียง
ลูกกระสุนปืนใหญ่ลงกล่องให้ได้มากทีส่ ดุ โดยใช้วธิ แี บบเรียงลูกแดงบนโต๊ะบิลเลียดในชัน้ ล่างสุด คือ
ให้ผวิ ของกระสุนปืนใหญ่แตะสัมผัสกระสุนลูกอืน่ ชัน้ ต่อมาก็ให้วางลงเหนือรอยบุม๋ ระหว่างลูกกระสุน
ปืนทีว่ างเรียงชัน้ ล่าง และท�ำซ�ำ้ ในทุกชัน้ เคปเลอร์พบว่าวิธกี ารดังกล่าวเป็นวิธบี รรจุความหนาแน่น
ลงกล่องได้มากทีส่ ดุ ต่อมานักคณิตศาสตร์เรียกทฤษฎีนวี้ า่ “Face Centered Cubic”
ความรูท้ ไี่ ด้จากการศึกษาสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในหลากหลายเรือ่ ง เช่น การบรรจุหรือ
การเก็บสินค้าให้ได้มากทีส่ ดุ โดยใช้พนื้ ทีใ่ นการจัดเก็บน้อยทีส่ ดุ
วิธเี ล่น ลองหาวิธกี ารจัดเรียงรูปทรงเรขาคณิตทีม่ ี ใส่ลงไปในกล่องให้ได้จนครบ

11. ชิน้ งานล็อตเตอรี่
ในหนึง่ วงล้อแบ่งเป็น 10 ช่อง (แต่ละช่องมีเลข 0-9) ดังนัน้
ตัวเลขแต่ละต�ำแหน่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1/10 หากต้องการ
หมุนวงล้อให้ได้ 3 ตัวท้ายตรงกับบัตรประชาชน มีความน่าจะเป็น
คือ 1/(10 x 10 x 10) = 1/1,000
วิธเี ล่น ลองหมุนวงล้อสามอัน แล้วดูวา่ เลขทีอ่ อกตรงกับเลข 3 ตัว
ท้ายของบัตรประจ�ำตัวประชาชนของคุณหรือไม่
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12. ชิน้ งาน Slot Machine
ชิ้นงานนี้ประกอบด้วย 3 วงล้อ หนึ่งวงล้อแบ่งเป็น 4 ช่อง
(แต่ละช่องมีภาพต่างกัน) ดังนั้น แต่ละภาพมีความน่าจะเป็น
เท่ากับ 1/4 หากต้องการหมุนทัง้ 3 วงล้อแล้วได้ภาพเดียวกัน มี
ความน่าจะเป็นคือ 1/(4x4x4) = 1/64
วิธเี ล่น กดคันโยกเพือ่ ให้วงล้อหมุน หากทัง้ 3 วงล้อ แสดงภาพ
เดียวกันทัง้ หมดนัน้ คือรางวัลแจ๊คพอทของเกมนี้

13. ชิน้ งานทอยลูกเต๋า
เมือ่ ลูกเต๋า 1 ลูกมี 6 ด้าน 2 ลูก 12 ด้าน 3 ลูก 18 ด้าน มาดูวา่ ความน่าจะ
เป็นในการโยนแต่ละครัง้ ให้ได้แต้มสูงทัง้ 5 ครัง้ โอกาสความน่าจะเป็นมากน้อยแค่
ไหน
วิธีเล่น ปล่อยลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกกลิ้งไปตามราง โดยให้ได้ 11 แต้ม ในแต่ละครั้ง
(ทดลอง 5 ครัง้ )

14. ชิน้ งานวงล้อพาโชค
วงล้อแบ่งเป็น 10 ช่อง โดยมีสแี ดง 1 ช่อง (รางวัลแจ๊คพอท) /สีเหลือง
2 ช่อง (รางวัลที่ 1) /สีฟา้ 3 ช่อง (รางวัลที่ 2) /สีชมพู 4 ช่อง (รางวัลที่ 3)
ความน่าจะเป็นทีจ่ ะได้รบั แจ๊คพอท คือ 1/10
ความน่าจะเป็นทีจ่ ะได้รบั รางวัลที่ 1 คือ 2/10 = 1/5
ความน่าจะเป็นทีจ่ ะได้รบั รางวัลที่ 2 คือ 3/10
ความน่าจะเป็นทีจ่ ะได้รบั รางวัลที่ 3 คือ 4 /10 = 2 / 5
วิธีเล่น หมุนวงล้อ สังเกตการหมุน คุณจะได้รับรางวัลแจ๊คพอทจากการ
หมุนวงล้อนีห้ รือไม่

15. ชิน้ งานข้างขึน้ ข้างแรม
ข้างขึน้ - ข้างแรม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทีม่ องเห็นดวงจันทร์เป็นเสีย้ ว
เล็ก เสีย้ วใหญ่ สว่างเต็มดวง หรือมืดทัง้ ดวง ดวงจันทร์มลี กั ษณะทรงกลม ไม่มี
แสงสว่างในตัวเอง แสงจันทร์ทเี่ ห็นเกิดจากการสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ทตี่ กลง
บนพืน้ ผิว รูปร่างของดวงจันทร์ทมี่ องเห็นบนพืน้ โลกจะเปลีย่ นแปลงไปทุกวัน ทัง้
สว่างเต็มดวง มืดทัง้ ดวง และเป็นเสีย้ ว ซึง่ ลักษณะเหล่านีเ้ กิดจากการทีด่ วงจันทร์
โคจรรอบโลก แสงอาทิตย์ที่ตกลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในต�ำแหน่งที่แตกต่างกัน
ท� ำ ให้ มุ ม มองที่ เ ราเห็ น ส่ ว นสว่ า งและส่ ว นมื ด ของดวงจั น ทร์ จ ากบนพื้ น โลก
เปลี่ยนแปลงไปด้วย คนโบราณใช้การดูดวงจันทร์เพื่อ ก�ำหนดปฏิทินจันทรคติ
และก�ำหนดวันส�ำคัญทางศาสนา
วิธเี ล่น หมุนวงล้อเพือ่ ดูปรากฏการณ์ แบบไหนคือข้างขึน้ - ข้างแรม เห็นความ
แตกต่างของดวงจันทร์

38

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum

16. ชิน้ งานวิวฒ
ั นาการการนับเลข
พบหลักฐานว่ามีการใช้ตวั เลขเมือ่ 5,000 ปี โดยชาวบาบิโลน
(อิรักในปัจจุบัน) และชาวอียิปต์โบราณเขียนสัญลักษณ์แทน
ตัวเลข และพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจ�ำวัน ตัวเลข
ไทยถูกประดิษฐ์ขนึ้ โดย พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย
ดัดแปลงจากตัวอักษรขอมซึ่งมีรากฐานมาจากอักษรเทวนาครี
ของอินเดีย เช่นเดียวกับเลขอารบิก เป็นหนึ่งในไม่กี่ภาษาที่ใช้
ระบบจ�ำนวนนับเป็นเลขฐานสิบ ตัวเลขไทยได้วิวัฒนาการเขียน
ต่อมาอีก 2 ยุค คือ อยุธยา และ ยุครัตนโกสินทร์ เพือ่ ให้มคี วาม
แตกต่างกับภาษาขอม มากขึน้
วิธเี ล่น ลองค้นว่ามีตวั เลขอยูท่ งั้ หมดกีแ่ บบ แล้วเรียงตามล�ำดับ
ให้ถกู ต้อง

17. ชิน้ งานศิลปะจากลวดลายคณิตศาสตร์
หากสังเกตให้ดลี วดลายศิลปะบนผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จะมีรปู ทรง
คณิตศาสตร์แอบซ่อนอยู่ เช่นลวดลายบนผืนผ้าทอแบบไทย ซึง่
ลายไทยเกิดขึ้นจากการลอกเลียนแบบของรูปทรงต่างๆ ทั้ง
ดอกบัว ใบไม้ เถาวัลย์ ท่าทางของคนและสัตว์ ล้วนเป็นรูปทรง
เลขาคณิตในธรรมชาติทมี่ อี ยูแ่ ล้ว น�ำมาผสมเข้ากับวัฒนธรรมไทย
ท�ำให้ได้ลวดลายทีแ่ ตกต่าง ลวดลายทีอ่ ยูบ่ นผ้า เช่น ลายกระหนก
ลายกระจังต่างๆ แม่ลายยาม มีพื้นฐานจากสามเหลี่ยมมุมฉาก
และสีเ่ หลีย่ ม
วิธเี ล่น ใช้อปุ กรณ์ทใี ห้สร้างลวดลายศิลปะด้วยจิตนาการของตัว
เอง แล้วดูซวิ า่ เป็นรูปทรงคณิตศาสตร์แบบไหนบ้าง

18. ชิน้ งานวาดรูปจากรูปทรง
รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบๆ วัตถุตา่ งๆ มี 3 ประเภท คือ รูป
ร่างธรรมชาติ รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างอิสระ การลากเส้นสามารถ
สร้างรูปร่างแบบต่าง ๆ ขึน้ มาได้ โดยแต่ละรูปร่างล้วนอยูภ่ ายใต้
สมการคณิตศาสตร์ของรูปทรงเรขาคณิต
วิธเี ล่น มีแผ่นพลาสติกกลมเจาะรู 3-4 แผ่น ทีม่ ขี นาดต่างกัน ใช้
ดินสอใส่ลงไปในรูของแผ่นพลาสติกวาดบนไปรอบๆ กรอบด้าน
นอก แล้วสังเกตว่าได้รปู ทรงอย่างไร
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19. ชิน้ งานเลขบนผ้ายันต์
ยันต์ เป็นการบันทึกเรื่องราวยุคโบราณ พบเห็นได้ทั่วโลก
โดยใช้ อักษรหรือตัวเลขบันทึก ซึง่ การสร้างยันต์ อาศัยหลักความ
เชื่อทางวัฒนธรรมผสมกับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ทั้งรูปทรง
เรขาคณิต และสูตรการค�ำนวณคณิตศาสตร์มาใช้ เช่น
ภาพวงกลม : แทนพระพักตร์พระพุทธเจ้า
ภาพสามเหลีย่ ม : มีความหมายว่าเป็นพระรัตนตรัย หรือภพทัง้
สาม ศาสนาพราหมณ์ให้ความหมายว่าเป็นพระเป็นเจ้าทัง้ 3 คือ
พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ์
ภาพสีเ่ หลีย่ ม : แทนทวีปทัง้ สี่ หรือธาตุทงั้ สี่ คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ
ภาพตัวเลข : ใช้แทนภาษาบาลีที่มีความยาว เพื่อง่ายต่อการ
เขียนลงบนช่องได้ เช่น นะโมพุธายะ = ๕, อะสังวิสโุ ล ปุสะพุภะ
= ๙ เป็นต้น
ยันต์แบบจัตุรัสกล ปรากฏหลักฐานทั่วทุกมุมโลก หลายๆ
ชนชาติถือเป็นเครื่องราง ของขลัง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ป้องกัน
ภยันต์อนั ตราย
ในทางพระพุทธศาสนา ตัวเลขที่อยู่บนยันต์ใช้แทนความ
หมายของ ธาตุนำ�้ ดิน ไฟ ลมอากาศ ทีร่ วมกันเป็นร่างกายของ
พระพุทธเจ้า ส่วนสาเหตุทคี่ า่ ของตัวเลขเมือ่ บวกกันทุกแถวจะได้
ผลลัพธ์ทเี่ ท่ากันนัน้ เป็นความจงใจของผูค้ ำ� นวณทีต่ อ้ งการให้มี
จ�ำนวนเท่ากับพระพุทธคุณ โดยอาศัยสูตรทางคณิตศาสตร์ทคี่ อ่ น
ข้างยากและซับซ้อน ดังนี้
จัตรุ สั กล (Magic Square) คือ การเรียงตัวเลขทัง้ หมด n² จ�ำนวน
ลงในตารางสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด ผลบวกทุกตัวในแต่ละแถว เรียก

ว่า ค่าคงตัวกล (magic constant) หรือ ผลบวกกล ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ค่า n มีคา่ เท่ากับ M(n)=(n(n^2+1))/2
ตัวอย่าง จัตรุ สั กล 4 4
16 14 18
19

7

8

17 13

10 20 12 14
11 15 9 21
ผลลัพธ์ ทีไ่ ด้ทกุ แถว เท่ากับ 56
วิธเี ล่น ใช้จนิ ตนาการและความเข้าใจเขียนยันต์เป็นของตัวเอง
โดยใช้ รูปทรง และตัวเลข

20. ชิน้ งานมาบวกเลขกันเถอะ
ตัวอย่าง : มีเลข 8 แปดตัวมา บวก ลบ คูณ หาร ท�ำอย่างไรให้ได้ 1,000
แบบที่ 1
แบบที่ 2
วิธคี ดิ : {[(8+8)-(8/(8+8))]*8*8}+8 {[(8x8)+(8x8)]x8}-(8+8+8)
8 + 8 = 16
ค�ำตอบ = [(64+64)x8] -24 =
8 / 16 = 0.5 พักไว้
(128x8)-24 = 1,024-24 = 1,000
8 + 8 = 16
แบบที่ 3
16 - 0.5 = 15.5
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1,000
15.5 x 8 = 124
วิธีเล่น จากตัวอย่างที่ให้ลองน�ำ
124 x 8 = 992
เลข 8 แปดตั ว มาหาค่ า ให้ ไ ด้
992 + 8 = 1000
ผลลัพธ์ เท่ากับ 1,000 โดยคิดวิธี
การเป็นของตัวเอง

40

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum

21. ชิน้ งานความสมมาตรในชีวติ
สมมาตร เป็นการจัดสมดุลของรูปร่างในธรรมชาติ โดยใช้ระนาบกึ่งกลางเป็นตัวแบ่ง ซึ่งใน
ธรรมชาตินนั้ มีรปู ร่างหลายอย่างทัง้ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นสมมาตรและไม่เป็นสมมาตร นักชีววิทยาแบ่ง
หมวดหมูข่ องสิง่ มีชวี ติ ออกเป็นกลุม่ ต่างๆ ดังนี้ อสมมาตร (Asymetry) การจัดเรียงตัวของส่วนต่างๆ
ของรูปร่างเป็นแบบไม่มจี ดุ ศูนย์กลาง หรือมีรปู ร่างไม่แน่นอน เช่น ฟองน�ำ้ สมมาตรแบบรัศมี
(Radial symmetry) ระนาบทีต่ ดั ผ่านเส้นกลางล�ำตัวไม่วา่ จะเป็นด้านใด จะได้สว่ นแบ่งของรูปทรง
สองด้านทีเ่ หมือนกัน (เช่น แมงกะพรุน หวีวนุ้ ดาวทะเล) สมมาตรแบบครึง่ ซีก (Bilateral symmetry) ระนาบทีต่ ดั ผ่านเส้นกลางล�ำตัวตามแนวตัง้ แบ่งออกเป็นสองซีกซ้าย – ขวาทีเ่ ท่ากัน ได้เพียง
ครัง้ เดียว (พบในหนอนตัวแบนไปจนถึงสัตว์ขาปล้อง และสัตว์มกี ระดูกสันหลัง)
วิธเี ล่น ใช้กระจกค้นหาสมมาตรอีกครึง่ หนึง่ ทีห่ ายไปจากภาพตัวอย่างของสิง่ มีชวี ติ เช่น ดาวทะเล
เขาสัตว์ ปะการัง ตะขาบ ผีเสือ้ แมงปอ ใบเมเปิล้ ผักแว่น ใบเฟริน์ ลูกสน ฯลฯ แล้วลองค้นหาดูวา่
รูปทรงเหล่านีเ้ ป็นสมมาตรแบบใด

22. ชิน้ งานรูปทรงในธรรมชาติ
ธรรมชาติสร้างสรรค์ต้นแบบอันงดงามส�ำหรับรูปทรงเรขาคณิตไว้
มากมาย เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เราจะมา
ท�ำความรู้จักถึงสมบัติที่น่าทึ่งของรูปทรงเรขาคณิตที่พบได้บ่อยใน
ธรรมชาติ แม้แต่ในร่างกายของเรา นัน่ คือ วงกลม และ รูปหกเหลีย่ ม
วงกลมจอมจุ วงกลม และ ทรงกลม เป็นรูปร่างทีพ่ บบ่อยในองค์ประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตรอบตัว เช่น ต้นกระบองเพชรในทะเลทราย หรือ
แม้แต่ในร่างกายของเราเอง เช่น เส้นเลือดที่น�ำพาสารอาหารไปหล่อ
เลีย้ งเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ในร่างกาย สมบัตทิ สี่ ำ� คัญประการหนึง่ คือในปริมาตร
ทีเ่ ท่ากัน จะมีพนื้ ทีผ่ วิ ทีใ่ ช้นอ้ ยทีส่ ดุ ในสัตว์เลือดอุน่ เช่น แมว และคน
ก็มีการขดตัวเป็นวงกลม เพื่อเก็บกักความอบอุ่นไว้ในร่างกาย ลดการ
สูญเสียความร้อนออกสูส่ ภาพแวดล้อมมากเกินไป และลดพืน้ ทีผ่ วิ สัมผัส
กับอากาศภายนอกให้นอ้ ยทีส่ ดุ สัตว์บางชนิดมีการขดตัวเป็นรูปวงกลม
เพือ่ ป้องกันอันตรายอวัยวะทีอ่ อ่ นแอและบอบบางทีส่ ดุ และช่วยลดพืน้ ที่
บาดเจ็บอีกด้วย เช่น ลิน่ อาร์มาดิลโล่ และงูหกเหลีย่ มทรงพลัง ในจ�ำนวน
รูปทรงเรขาคณิต มีเพียงรูปสามเหลีย่ มด้านเท่า รูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั และ
รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้พอดี โดยไม่มี
พืน้ ทีว่ า่ งเหลืออยูเ่ ลย เป็นการใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีไ่ ด้สงู สุด และมีความ
แข็งแรง แต่ทงั้ สามรูปนี้ รูปหกเหลีย่ มด้าน
เท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดเมื่อมี
พื้นที่เท่ากัน ตัวอย่างของรูปหกเหลี่ยมใน
ธรรมชาติ เช่น รังผึง้ รวมทัง้ รังต่อ-แตนบาง
ชนิด การสร้างช่องเป็นรูปหกเหลีย่ มจะท�ำ
ใช้วสั ดุและแรงงานน้อยกว่าการสร้างรังเป็น
รูปทรงอืน่ ทีม่ พี นื้ ทีเ่ ท่ากัน
วิธเี ล่น น�ำเชือกไปคล้องกับหลักทีเ่ ป็นแกน
พลาสติกตามรูปร่างทีเ่ ราต้องการ
www.nsm.or.th

23. ชิน้ งานล้อเลือ่ นสามเหลีย่ มอ้วน

ถึงแม้ว่าวงกลมจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตขั้นพื้นฐานที่
ง่ายต่อการผลิตและสร้างเป็น ล้อ ทีก่ อ่ ให้เกิดแรงเสียดทาน
ต�่ำในการเคลื่อนที่ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีรูปทรงในธรรมชาติ
อืน่ อีกทีม่ สี มบัตใิ กล้เคียงกัน นัน่ คือ สามเหลีย่ มอ้วน หรือ
“สามเหลี่ ย มรู โ ลซ” เช่ น ที่ เ ห็ น จากลู ก ก่ อ (Chestnut)
สามเหลีย่ มอ้วน เกิดจากการน�ำวงกลม 3 วงมาจัดเรียงกัน
โดยให้ขอบของวงกลมแต่ละวงตัดผ่านจุดศูนย์กลางของ
วงกลมวงอืน่ อีกสองวง ซึง่ ขอบด้านในของวงกลมแต่ละวง
นี้ จะสร้ า งให้ เ กิ ด เป็ น รู ป สามเหลี่ ย มอ้ ว นขึ้ น มา
สามเหลี่ยมอ้วน มีความสูงคงที่เมื่อหมุนวน และสามารถ
หมุนวนภายในเส้นขนานได้โดยยังคงสามารถสัมผัสเส้น
ขนานนัน้ ได้ตลอดเวลา ถึงแม้วา่ สามเหลีย่ มอ้วนจะมีความ
สูงคงทีเ่ มือ่ หมุนก็ตาม แต่ยงั ยากทีจ่ ะน�ำไปประยุกต์ใช้เป็น
ล้อได้โดยตรง เพราะเมือ่ เกิดการหมุนวนแล้ว จุดศูนย์กลาง
จะไม่คงที่อย่างวงกลม ท�ำให้ยากต่อการน�ำไปยึดติดกับ
เ พ ล า เ พื่ อ ท� ำ เ ป ็ น ล ้ อ ส า ม เ ห ลี่ ย ม รู โ ล ซ ห รื อ
ล้อสามเหลี่ยมอ้วน จะใช้ได้ผลเมื่อหมุนวนไปบนพื้นผิว
ขรุขระทีม่ คี วามสม�ำ่ เสมอเท่ากัน หรือประยุกต์ใช้รว่ มกับล้อ
รูปห้าเหลีย่ มอ้วนเมือ่ หมุนวนบนทางราบ
วิธีเล่น ทดลองเลื่อนรถที่มีล้อเป็นรูปสามเหลี่ยมอ้วน ไป
ข้างหน้า ข้างหลัง แล้วสังเกตสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
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ชิน้ งานทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึน้ มาใหม่ ในปี 2557
1. ชิน้ งาน Hologram
เป็นชิ้นงานน�ำเสนอวีดีโอที่ฉายลงบนพื้นสีขาวและเกิดการสะท้อนไปยังแผ่นอะครีลิคใส
เคลือบฟิล์ม เป็นรูปคนที่มีมิติ ยืนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช่วยพัฒนาชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมของมนุษย์

2. ชิน้ งาน Interactive Floor
เป็นชิน้ งานทีใ่ ห้ผเู้ ล่นโต้ตอบกับวีดโี อทีฉ่ ายลงบนพืน้ เช่น การจับปลาในน�ำ้ และปลาว่ายหนี เป็นต้น

3. นิทรรศการ SAMSUNG
เป็นชุดนิทรรศการแสดงถึงเทคโนโลยีของห้องเรียนในอนาคต

4. ชิน้ งาน AR Code
เป็นชิน้ งานทีใ่ ห้ผเู้ ล่นโต้ตอบกับวีดโี อทีฉ่ ายลงบนฉากในเรือ่ งเชิญชวนร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์
เพือ่ พัฒนาชาติอย่างยัง่ ยืน

5. ชิน้ งาน Printer 3D
เป็นชิน้ งานแสดงการพิมพ์เป็นแบบ 3 มิติ

6. ชิน้ งาน ตูช้ าร์จอุปกรณ์การสือ่ สาร
เป็นชิน้ งานทีใ่ ห้บริการชาร์จอุปกรณ์การสือ่ สารแก่ผเู้ ข้าชมพร้อมมีวดี โี อ บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับเรือ่ งแบตเตอรีแ่ ละหัวชาร์จอุปกรณ์การสือ่ สารแบบต่างๆ

7. เสือ้ LED
เป็นเสือ้ คลุมเรืองแสง LED ส�ำหรับใส่ทำ� กิจกรรมต่างๆในนิทรรศการ
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กิจกรรมส�ำคัญประจ�ำปี

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

ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. จัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ นับเป็นผลงานส�ำคัญ

1. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุก
ปี โดยมี อพวช. เป็นผูป้ ระสานงานหลัก เนือ่ งใน “สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึง่ ปีนจี้ ดั เป็นปีที่ 9 เป็นการผนึกก�ำลังร่วมกับ 7
กระทรวง 5 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ เปิดโลกแห่งการเรียนรูน้ อกห้องเรียน ภายใต้แนวคิด “จุด
ประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 รวมถึง
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย รัชกาลที่ 9 โดยภายในงานจะมีการรวบรวมผลงานวิจยั และพัฒนาความ
ก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั้ ในและต่างประเทศ มาจัดแสดงได้อย่างยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย อาทิ โรงภาพยนต์สี่
มิติ หุน่ ยนต์แมมมอธและโครงกระดูกไดโนเสาร์ยาวทีส่ ดุ ในโลก เป็นต้น เพือ่ หวังกระตุน้ ให้สงั คมไทยหันมาใส่ใจและเกิดแรงบันดาลใจ
ในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์กบั สังคมต่อไป
โดยในปี 2557 นี้ เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากกรุงเทพฯ มาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระจายความรู้และลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงสือ่ การเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนในจังหวัดทางภาคเหนือ ซึง่ ยังมีอยูอ่ ย่างมากมาย ทีไ่ ม่มโี อกาสเช่นเยาวชนในส่วน
กลาง งานมหกรมวิทยาศาสตร์ฯ ปีนจี้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 12 – 28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และผู้
บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจ�ำปี 2557 โดยมีนโยบายให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน เน้นกระจายความรูส้ ภู่ มู ภิ าค หลังจัดครัง้ แรกทีเ่ ชียงใหม่แล้ว จะส่งเสริมให้จดั กิจกรรมเช่น
นีท้ กุ ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
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2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 (11 มกราคม 2557) อพวช. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพือ่ ให้เยาวชนไทยได้มาร่วมสนุก
อย่างมีสาระกันเต็มทีก่ บั 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
โดยกิจกรรมในปีนมี้ กี ารเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมเสริมศึกษาทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่ ให้เยาวชนและประชาชน
ทีม่ าร่วมกิจกรรมได้รบั ทัง้ สาระควบคูไ่ ปกับความสนุกสนานจากกิจกรรมการทดลอง และเกมส์วทิ ยาศาสตร์ตา่ ง ๆ มากมาย โดยมีผู้
เดินทางมาร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 14,499 คน
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3. ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 เพือ่ กระตุน้ และจุดประกายให้เยาวชน
ไทยหันมาให้ความสนใจเรียนรูเ้ รือ่ งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน้ โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปี เป็นวาระส�ำคัญในการจัด
งาน ซึง่ ได้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด Science Carnival โดยเนรมิตทัง้ ถนนโยธีและข้ามฝัง่ ไปยังมหาวิทยาลัย
มหิดล ให้กลายเป็นสวนสนุกวิทยาศาสตร์ ระดมกิจกรรมฝึกสมอง พร้อมต่อยอดความคิดจินตนาการผ่านเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ และ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ มี่ กี ว่า 100 กิจกรรม จาก 51 สถานีการเรียนรู้ ซึง่ พร้อมให้ประสบการณ์จริงทีห่ าไม่ได้ในต�ำราเรียน
ทัง้ นี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2557 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธีและถนน
พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนกว่า 24,022 คน
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4. การแข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 12
(Thailand Water Rocket Championship # 12)
การแข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 12 (Thailand Water Rocket championship # 12) เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ด�ำเนิน
งานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 และได้รบั ความนิยมทุกปี เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมหนึง่ ในการกระตุน้ เสริมสร้าง พัฒนาทักษะกระบวนการ
และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กบั เยาวชนควบคูก่ บั การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ผา่ นกิจกรรมทีส่ นุกสนานและท้าทาย ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาการประดิษฐ์ ทดลอง การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ การด�ำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ ง “การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ผา่ นกิจกรรมจรวดขวดน�ำ้ ”
ซึง่ มีกลุม่ เป้าหมายเป็นครู และบุคคลทัว่ ไปทีม่ คี วามสนใจในกิจกรรม ได้เรียนรูห้ ลักการออกแบบและประดิษฐ์จรวดขวดน�ำ้ ซึง่ มีผเู้ ข้า
ร่วมสัมมนาทัง้ สิน้ 740 คน และการแข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศ โดยมีกำ� หนดการแข่งขันรอบคัดเลือกในภูมภิ าค ได้แก่ ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีผเู้ ข้าร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 6,390 คน จาก 1,278 ทีม ทีม
ระดับมัธยมทีช่ นะเลิศการแข่งขันประเภทความแม่นย�ำด้วยสถิติ 0.28 เมตร ซึง่ ปีนแี้ ชมป์ตกเป็นของทีมเบญจมานุสรณ์ 3 จากโรงเรียน
เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในเวที APRSAF ครัง้ ที่ 21 ณ ประเทศญีป่ นุ่
ต่อไป
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5. การแข่งขันเครือ่ งบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครัง้ ที่ 10
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย
(Thailand Paper-Folded Airplane Competition) อพวช. ร่วม
กับ สมาคมเครือ่ งบินกระดาษพับ ได้ดำ� เนินการแข่งขันมา เป็น
ครั้งที่ 10 เพื่อสร้างกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และ
จินตนาการให้กบั เยาวชน และคัดเลือกผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ
ไปแข่ ง ขั น ณ ประเทศญี่ ปุ ่ น โดยได้ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ
ประเทศไทยตลอดมา ซึ่งการด�ำเนินงานได้ขยายกิจกรรมไป
ยังภูมภิ าคเพือ่ สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรูแ้ ละเข้าร่วมการ
แข่งขันได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตลอดจนเกิด
ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การด�ำเนินการแข่งขัน
ในรอบคัดเลือกในภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยมีผเู้ ข้า
ร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 7,977 คน ซึง่ ผูท้ ที่ ำ� สถิตดิ ที สี่ ดุ ในครัง้ นีใ้ น
รุน่ อายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ ด.ช. รัฐพล วิเศษชาติ ด้วยสถิติ
16.06 วินาที และรุน่ ทัว่ ไป ได้แก่ นายสิทธิศกั ดิ์ วิเศษชาติ ด้วย
สถิติ 19.93 วินาที
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6. คาราวานวิทยาศาสตร์
คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ทุก
ภูมภิ าคของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามากมาย ซึ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อ
ค้นหาค�ำตอบได้ดว้ ยตนเอง
ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้นำ� กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยัง 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา เชียงใหม่
สุโขทัย มหาสารคาม นครพนม เลย สุรนิ ทร์ ราชบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พะเยา ศรีสะเกษ
หนองบัวล�ำภู หนองคาย แพร่ ก�ำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ระยอง พังงา และตรัง ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนทัง้ สิน้ 230,444
คน
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7. ค่าย Thai Science Camp ครัง้ ที่ 6
อพวช. ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดท�ำโครงการกิจกรรมค่าย “Thai Science Camp” ระดับมัธยมศึกษา ครัง้ ที่ 6 เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รว่ ม
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดเวทีพบปะและแลกเปลีย่ นความคิด ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำทัง้ ไทยและต่างชาติ
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและเพิม่ ทักษะด้านการสือ่ สารให้เยาวชนไทยในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ Asian Science
Camp ซึง่ เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติตอ่ ไป
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2557 ณ อพวช. โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 122 คน
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8. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชน ส�ำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง
อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จัดงาน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชน ส�ำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจ�ำปี 2557” ขึน้ ในส่วนของ
พืน้ ทีภ่ าคกลาง 18 จังหวัด ระหว่างวันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557 ณ อพวช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
ภายในงานประกอบด้วย การประกวด การแข่งขัน และการแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนภาคกลาง อาทิ
การประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย การแข่งขันวาดการ์ตนู และวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปญ
ั หา
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยเยาวชนทีช่ นะการประกวดและชนะการแข่งขันทุกประเภทจะได้รบั เงินรางวัล และเกียรติบตั ร
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9. โครงการสานใจไทย สูใ่ จใต้
อพวช. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการร่วมกันแก้ปัญหา
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้รว่ มกับ บริษทั ทรู
วิชนั่ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุน “โครงการสานใจไทย สูใ่ จใต้”
รุน่ ที่ 20 และรุน่ ที่ 21 ซึง่ จัดโดย มูลนิธริ ฐั บุรษุ พลเอกเปรม ติณ
สูลานนท์ มูลนิธริ กั เมืองไทย และมูลนิธพิ ทิ กั ษ์อทุ ยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เปิด
โอกาสให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการเพิม่ พูนประสบการณ์ดา้ นวิทยาศาสตร์ จากกิจกรรมค่าย
“เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” หนึ่งใน
กิจกรรมของโครงการฯ ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บนพื้น

ฐานข้อมูลทีถ่ กู ต้อง รวมทัง้ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชวี ติ ให้
กับเยาวชนที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เกิดการคิดอย่างมี
เหตุผล อันจะน�ำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์
มากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้ ยังเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความ
มัน่ ใจ ท�ำให้เกิดความพร้อมทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน ช่วยสร้างสรรค์และ
พัฒนาชาติได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนน�ำไปสู่ความสมานฉันท์ใน
สังคมต่อไป
โดยกิจกรรมค่ายฯ รุน่ ที่ 20 จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม
- 1 พฤศจิกายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา
มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 240 คน และรุน่ ที่ 21 จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ อพวช. โดย
มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 240 คน

10. โครงการนักเขียนวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์
โครงการนักเขียนวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ จัดท�ำขึน้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เป็นเวทีให้เยาวชน ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้
พัฒนาศักยภาพด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเขียนเป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารวิทยาศาสตร์สสู่ งั คม ขณะเดียวกันก็เป็นการ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีทกั ษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล รูจ้ กั เรียบเรียง วิเคราะห์ และกลัน่ กรอง
ข้อมูลเพือ่ เขียนบทความ และจัดท�ำวารสารเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมาเปิดให้นกั เรียนส่ง ในหัวข้อ “เทคโนโลยี
อนาคตเพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ” (Future Technology for Climate Change) โดยทีมทีผ่ ลงานผ่านการคัดเลือกจะได้เข้า
ค่ายนักเขียนวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์ ในวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 เพือ่ ท�ำการฝึกฝนและพัฒนาการเขียนผลงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่เต็มเปีย่ มด้วยสาระความรู้ เยาวชนทีผ่ า่ นการเข้าร่วมกิจกรรมมีความยินดีเป็นอย่าง
ยิง่ ทีไ่ ด้รบั โอกาสเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ สือ่ สารมวลชน และพลังงาน เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาพัฒนาผล
งานของตน นอกจากการน�ำความรู้มาพัฒนาผลงานเขียนแล้ว เยาวชนหลายคนยังกล่าวอีกด้วยว่ารู้สึกตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ รับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
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11. โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์
(Young Thai Science Ambassador Award)
อพวช. ร่ ว มกั บ สถาบั น เกอเธ่ ประเทศไทย สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษทั
ทรู วิชนั่ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดค่าย “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
2557 (Young Thai Science Ambassador Award 2014)” เพือ่
สร้างเครือข่ายเยาวชนนักสือ่ สารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
ให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเผยแพร่ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ สู ่ สั ง คม รวมทั้ ง คั ด เลื อ กผู ้ แ ทนทู ต เยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทย ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี
ทัง้ นี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว จัดขึน้ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557
– พฤษภาคม 2558 ณ อพวช. โดยมีเยาวชนได้รบั การคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจ�ำนวน 2 ทีม

12. เทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ (Science Film Festival)
งานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ จัดเป็นงานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ระดับโลก ซึง่ จัดขึน้ ในหลายประเทศแถบภูมภิ าค
อาเซียน อาทิเช่น ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย โดยจัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี โดยในประเทศไทยเกิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับ
สถาบันเกอเธ่ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพือ่ จัดฉายภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์ โดย
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์แก่สงั คม นอกจากนีแ้ ล้วยังเป็นการกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในการผลิตสือ่ ภาพยนตร์เพือ่
ใช้ในการเผยแพร่และให้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์อกี ด้วย
งานเทศกาลภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การเรียนรู้ ประจ�ำปี 2557 จัดขึน้ ระหว่าง 10 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2557 มีศนู ย์จดั ฉายทัว่
ประเทศ จ�ำนวน 10 แห่ง โดย อพวช. มีสถานทีจ่ ดั ฉาย คือ อพวช. คลองห้า จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรสี แควร์ และคาราวาน
วิทยาศาสตร์ทวั่ ประเทศ
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13. กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์นอ้ ยประเทศไทย

อพวช. ร่วมกับ มูลนิธพิ ระเทพรัตนราชสุดา ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จ�ำกัด กลุม่ บริษทั
บี.กริม และส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย 2557 ในหัวข้อ “ความลับของตัวฉัน” เพือ่
สร้างสีสนั และความตืน่ เต้นให้กบั เด็กๆ ในการเรียนรูถ้ งึ ร่างกายของเราว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และรูจ้ กั ถึงหน้าทีข่ อง
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา เหมาะสมส�ำหรับเด็กอายุตงั้ แต่ 3-6 ปี เพราะเป็นช่วงอายุทมี่ คี วามสามารถในการเรียนรูแ้ ละจดจ�ำ
มากทีส่ ดุ โดยจัดตัง้ แต่วนั ที่ 25 มิถนุ ายน – 28 สิงหาคม 2557

14. โครงการและกิจกรรมเพือ่ สังคมของ อพวช. (CSR)
อพวช. ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถด�ำเนิน
การได้ในรูปแบบอืน่ ๆ อย่างเป็นบูรณาการ นอกเหนือจากภารกิจ
หลักในการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยนโยบาย
ของคณะกรรมการ อพวช. จะต้องปฏิบตั ภิ ารกิจช่วยเหลือรับผิด
ชอบต่อสังคมและเยาวชน อพวช. ได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งเป็น
ประจ�ำทุกปี ซึง่ ในปี 2557 ได้ดำ� เนินโครงการต่างๆ ดังนี้
• พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อารยธรรม ปรับปรุงสภาพภูมทิ ศั น์รอบ
อาคาร และพืน้ ทีจ่ ดั แสดงแนวก�ำแพงเดิมของวัดโบราณเวียงเดิม
อ�ำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
• ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม โดยการมอบถุงเยียวยา
ผ้าห่ม น�ำ้ ดืม่ ยารักษาโรค จ�ำนวน 3,000 ถุง จังหวัดกาฬสินธุ์
• ท�ำกิจกรรมสถานแรกรับเลีย้ งเด็กหญิง บ้านธัญพร มอบนม
ไทยเดนมาร์ค จ�ำนวน 50 หีบ และวารสาร อพวช. จ�ำนวน 300
เล่ม ให้เด็กและเยาวชนหญิง อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
• มอบวารสาร อพวช. ให้กบั ห้องสมุดโรงเรียนทัว่ ประเทศที่
ขาดแคลน ได้แก่
- “โครงการห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ” ศู น ย์ ส ารสนเทศทาง
สังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.nsm.or.th

- ชุมชนวัดใหม่พเิ รนทร์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนริมทาง
รถไฟมักกะสัน และเทศบาลต�ำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
- ศูนย์พัฒนาคุณธรรม (องค์กรสวัสดิการชุมชน) จังหวัด
อ่างทอง
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กต�ำบลบึงยีโ่ ถ และโรงเรียบอนุบาลบึงยีโ่ ถ
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- “โครงการเพือ่ น้อง รฟม.”เข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังลาน
วังทอง/โรงเรียนบ้านห้วยหมาก ต�ำบลผานกเค้า อ�ำเภอภูกระดึง
จ.เลย และโรงเรียนถิน่ ธุรกันดาร
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ผลงานเด่นของ อพวช.

นิทรรศการ “ICE AGE The Exhibition”
เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
นิทรรศการ “ICE AGE The Exhibition” เปิดประสบการณ์แสน
สนุก ยุคน�ำ้ แข็งนี้ เป็นการเรียนรูเ้ รือ่ งราวในอดีต วิวฒ
ั นาการของ
สิง่ มีชวี ติ และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ของโลกนับตัง้ แต่ยคุ เริม่ แรก
จนมาถึงการเกิด “ยุคน�้ำแข็ง” แสดงให้เห็นถึงลักษณะสภาพ
แวดล้อมของยุคน�ำ้ แข็ง ผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ทีต่ อ้ งมีการ
ปรับตัว เพือ่ การอยูร่ อดหลายชนิดอพยพย้ายถิน่ ฐาน หลายชนิด
สูญพันธุ์ไป และบางชนิดพันธุ์มีวิวัฒนาการเชื่อมโยงมาเป็นสัตว์
ในปัจจุบนั ทีเ่ ราเห็นและคุน้ เคยกัน รวมถึงบรรพบุรษุ ของมนุษย์ก็
ถือก�ำเนิดขึน้ ในยุคน�ำ้ แข็งนีเ้ ช่นเดียวกัน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 เปิดกล่องความทรงจ�ำ อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน ด้วย
เทคโนโลยีอนาคต
โซนที่ 2 การเปลีย่ นแปลงธรณีสณ
ั ฐาน การอพยพย้ายถิน่ ของสิง่
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มีชวี ติ น�ำเสนอภาพรวมของ “ธรณีกาลโลก” และข้อมูลโดยสังเขป
ของ 4 มหายุควิวฒ
ั นาการโลก
โซนที่ 3 วิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ เรือ่ งราวของโลกยุคน�ำ้ แข็ง และ
สัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชีวิตในยุคนั้น ใน
รูปแบบของหุน่ ยนต์ทเี่ คลือ่ นไหวได้
โซนที่ 4 แมมมอธ น�ำเสนอเรื่องราวผ่านวิวัฒนาการของสัตว์
ประเภทงวง สาเหตุของการสูญพันธ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในยุค
น�ำ้ แข็ง ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และปรากฏ
การณ์อนื่ ๆ
โซนที่ 5 กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ เพื่อกระตุ้นจินตนาการ
ของผูเ้ ข้าชม และให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการ การปรับ
ตั้งของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศของโลก โดยนิทรรศการชุดนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12
กันยายน 2557 ถึง เมษายน 2558
www.nsm.or.th
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โครงการค่าย The 3rd ASEAN Plus Three
Junior Science Odyssey (APTJSO#3)
อพวช. ร่วมกับองค์กร ASEAN+3 Centre for the Gifted in
Science (ACGS), Korea ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จัดค่าย
วิทยาศาสตร์ “The 3rd ASEAN Plus Three Junior Science
Odyssey (APTJSO#3)” หรือ “ค่ายเยาวชนผูม้ อี จั ฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์จากกลุม่ ประเทศอาเซียน+3” ครัง้ ที่ 3 เพือ่ ส่งเสริม
เยาวชนจาก 13 ประเทศ ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของตัวเอง ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน” (Innovative Agriculture for Global Sustainability) เพื่อให้สอดคล้องกับการที่
สหประชาชาติ ป ระกาศให้ ป ี นี้ เ ป็ น ปี Family Farming หรื อ
เกษตรกรรมแบบครอบครัว พร้อมเรียนรูป้ ระสบการณ์สร้างความ
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สัมพันธ์กับเยาวชนประเทศต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต ผ่าน
กระบวนการท�ำกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ อาทิ การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงาน และการท�ำงานวิจัย
เป็นต้น
ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 24-29 มิถุนายน
2557 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมีเยาวชน และ
ครู-อาจารย์เดินทางมาเข้าร่วมกว่า 80 คน จากประเทศบรูไน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม ลาว พม่า จีน
เกาหลี ญีป่ นุ่ และไทย นอกจากนีย้ งั มีอกี 3 ประเทศทีส่ ง่ ตัวแทน
มาร่วมสังเกตการณ์ คือ ไต้หวัน ไนจีเรีย และสวีเดน
www.nsm.or.th
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นิทรรศการเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ
อพวช. ร่วมกับพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ร่วม
เปิดนิทรรศการ “เทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ (Biomimetics)”
งานวิจยั ระดับแนวหน้าของญีป่ นุ่ ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในนิทรรศการจัดแสดง
ถึงการศึกษาสรีรวิทยาและกลไกของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เพื่อ
น�ำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยี อาทิ ชุดว่ายน�ำ้ ทีเ่ ลียบแบบเมือกจาก

www.nsm.or.th

ผิวปลาทู เพื่อลดแรงเสียดทานเมื่อว่ายน�้ำ ร่มและเสื้อกันฝนที่
เลียนแบบการไม่ดดู ซับน�ำ้ ของใบบัว แถบยึดติด (Velcro) ทีเ่ ลียน
แบบตีนตุ๊กแกที่สามารถยึดเกาะวัตถุได้ดีขึ้น และบ้านประหยัด
พลังงานที่น�ำแนวคิดในการลดการใช้พลังงานมาจากจอมปลวก
ทีม่ รี ะบบจัดการไหลเวียนของอากาศ โดยมีวธิ กี ารทางวิศวกรรม
อันน่าทึ่งในการสร้างรัง ท�ำให้อากาศภายในรังเย็นสบาย น่าอยู่
ขณะทีภ่ ายนอกร้อนระอุ เป็นต้น
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เปิดตัวตราไปรษณียากร ชุดสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก
อพวช. ร่วมกับ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด สร้าง
ตราไปรษณียากร ชุดสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก 4 ชนิด
ทีพ่ บเห็นได้ในประเทศไทย ประกอบด้วย คางคกหัว
ราบ ปาดเขียว อึ่งกรายหัวแหลม กบบัว ซึ่งถือเป็น
ครัง้ แรกทีไ่ ด้นำ� ภาพสัตว์เหล่านีม้ าท�ำเป็นแสตมป์ เพือ่
ให้คนทั่วไปได้เห็นถึงความส�ำคัญของสัตว์กลุ่มนี้ใน
ระบบนิเวศ รวมถึงมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ สัตว์กลุม่ กบเขียด
โดยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา อพวช. ได้ ส ่ ง นั ก
วิชาการ ประกอบด้วย นายสัญชัย เมฆฉาย นายวัชระ
สงวนสมบัติ และนายยุทธพงษ์ รัศมี น�ำภาพถ่ายและ
ข้อมูล เช่น ความถูกต้องของชือ่ วิทยาศาสตร์ การจัด
ท่าทาง ความถูกต้องของลักษณะและสีสันของภาพ
เพือ่ จัดท�ำแสตมป์ชดุ ดังกล่าว
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กิจกรรมเสริมศึกษา

การแสดงทางวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยน�ำหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แม้กระทัง่ วิทยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบๆ ตัวเรามาผสมผสานกับการแสดงทีส่ นุกสนาน โดยใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ เป็นสือ่ ประกอบการแสดง ผูเ้ ข้า
ชมจึงสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างเพลิดเพลินจากการถ่ายทอดของผูแ้ สดงทีม่ คี วามรูแ้ ละความช�ำนาญ
ในปีงบประมาณ 2557 ได้จดั กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ทงั้ ภายในและภายนอกประกอบด้วยเรือ่ ง วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ ไข่
มหัศจรรย์ บัม๊ โชว์ สนุกกับเสียงและดนตรี โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น พลังงานมหาสนุก จรวดหรรษา หรรษาอากาศโชว์ ธรรมชาติ
มหัศจรรย์ เฮลโลโชว์ และในปีนไี้ ด้พฒ
ั นาการแสดงขึน้ ใหม่จำ� นวน 2 เรือ่ ง คือ เรือ่ ง The Fire, The Pressure (English version) ทัง้ นี้
มีผสู้ นใจเข้าชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ สิน้ 1,369 รอบ และมีผเู้ ข้าชมจ�ำนวน 307,985 คน
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กิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
กิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต มีการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้กบั ผูเ้ ข้าชมทัว่ ไป ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างเพือ่ น พีน่ อ้ ง และครอบครัวอีกทางหนึง่ ด้วย
ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. จัดกิจกรรมท่องโลกพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ส�ำหรับกลุม่ ผูเ้ ข้าชมทัว่ ไป ทุกวัน
อาทิตย์หรือในช่วงวันหยุดและเทศกาล และจัดกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก รวมทัง้ สิน้ 239 รอบ
และมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 31,055 คน
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ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบหนึง่ ของการถ่ายทอดความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปเกิดความสนใจใฝ่รใู้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของการทดลองให้เห็นผลด้วยตนเอง โดยผูร้ ว่ มกิจกรรม
จะมีสว่ นร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้กล้าแสดงออก เกิดความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้ เข้าใจในสิง่ ต่างๆ จากการ
ทดลอง และสามารถอธิบายผลการทดลองไว้ดว้ ยหลักทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�ำไปสูส่ งั คมการเรียนรู้ และสังคมวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป
ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้จดั กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทงั้ ภายในและภายนอก ประกอบด้วย เรือ่ ง ช็อกโกแลต
ฮาเฮ ดีเอ็นเอ กล้วยๆ เคมีหรรษา โลกใบจิว๋ ความเร็วแสง พลังแม่เหล็ก สนุกกับมวล ไอศกรีมแสนอร่อย มีอะไรอยูใ่ นน�้ำ อร่อยกับ
เชฟตัวจิว๋ ตะลุยโลกพฤกษา และในปีนไี้ ด้พฒ
ั นากิจกรรมขึน้ ใหม่จำ� นวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เรือ่ ง แม่เหล็กไฟฟ้า ผลึกลึกลับ ตามรอย
นักสืบ สนุกสนานน�ำ้ นม ทัง้ นีม้ ผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทัง้ หมด 2,620 รอบ รวมผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทัง้ สิน้ 83,401 คน
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ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบั ประชาชนดังนัน้ ในทุกช่วงปิดภาคเรียน ได้จดั
กิจกรรมค่ายส�ำหรับนักเรียนทัง้ ระดับชัน้ ประถมและมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศทีม่ คี วามสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยในปี 2557 ได้พฒ
ั นากิจกรรมเสริมศึกษา ในรูปแบบของค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ขนึ้ ใหม่จำ� นวน 2 ค่าย ดังนี้

1 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เรือ่ ง Hello Robot
กิจกรรมค่ายนี้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ประวัติการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารจากอดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ รวมถึ ง เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย โดยเน้ น
เทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสารเป็นหลัก รวมถึงการเรียนรู้ การ
พัฒนาหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรือ่ งการสือ่ สาร และเทคโนโลยีการสือ่ สาร ส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สร้างทักษะและการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร
ทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม และส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชวี ติ การ
อยูร่ ว่ มกันในสังคม ได้จดั กิจกรรมทัง้ สิน้ 2 ครัง้
ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2556 มีเยาวชนร่วมกิจกรรม
64 คน และวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2557 มีเยาวชนร่วม
กิจกรรม 59 คน

2 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เรือ่ ง นก..The Bird
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก มีความส�ำคัญต่อมนุษย์ในหลาก
หลายด้าน เช่น แหล่งน�ำ้ ป่าไม้ หรือ ร่วมถึงสัตว์ปา่ ทีก่ ำ� ลังลด
จ�ำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไปของคน และ
การขยายตัวของชุมชน ล้วนมีผลกระทบต่อทรัพยากรทัง้ สิน้ ไม่วา่
ทางตรงหรือทางอ้อม กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง
นก..The Bird จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติตา่ ง ๆ ผ่านชีวติ ของนก เช่น ประเภทของนก
วงจรชีวติ แหล่งอาหาร ประโยชน์ และพิษภัยทีแ่ ฝงมากับนก ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส�ำรวจ เรียนรู้แบบตั้งค�ำถามที่
สนุกสนาน พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมุมมอง และการใช้ชวี ติ
ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้นอ้ ยทีส่ ดุ
โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2557 โดยมีเยาวชน
ร่วมกิจกรรม 59 คน
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กิจกรรมในพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
1. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย (Science For Kids)
เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ปลูกฝังการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จนถึง 10 ปี ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปญ
ั ญา สร้างประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ให้เด็กได้วเิ คราะห์ แสดงออก มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการทดลองและค้นหาค�ำตอบ
ในบรรยากาศการเรียนรูค้ คู่ วามบันเทิงทีม่ กี ระบวนการอันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

• กิจกรรมจิตรกรน้อย
• กิจกรรมไปส์เป่าลม
เพือ่ ให้เด็กแสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด จินตนาการ ความ
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของอากาศ คิดสร้างสรรค์และฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อ ประสาทสัมพันธ์
ระหว่างมือและตา ฝึกการลากเส้นรูปทรง รวมทัง้ การใช้สี และการ
และแรงดันของอากาศ
ผสมสีตา่ งๆ

• กิจกรรมตุก๊ ตากลิง้ ม้วน
• กิจกรรมกังหันท้าลม
ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เสริ ม สร้ า ง
ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการวัด-ตัดกระดาษ และเรียนรู้เกี่ยว
กระบวนการทางความคิด ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง กับหลักการพืน้ ฐานของการเกิดพลังงานลมจากกังหัน
จุดศูนย์ถว่ งของวัตถุ
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• กิจกรรมตุก๊ ตาล้มลุก
• กิจกรรมกายกรรมนกน้อย
ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เสริ ม สร้ า ง
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมือ เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด ความรู้ และ กระบวนการทางความคิด ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
จุดศูนย์ถว่ งของวัตถุ
ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งจุดศูนย์กลางมวล

• กิจกรรม Science for kid “Animal Finger Puppets”
• กิจกรรมประดิษฐ์แผนทีด่ าว
ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างพัฒนาการ
ประดิษฐ์แผนทีด่ าวอย่างง่ายด้วยตัวเอง เรียนรูก้ ารใช้แผนที่
เกีย่ วกับกล้ามเนือ้ มัดเล็ก ฝึกการท�ำงานประสานสัมพันธ์ระหว่าง ดาวเบือ้ งต้น เพือ่ ใช้ในการดูดาวบนท้องฟ้า
ตากับมือ
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2. กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE DEMONSTRATION)
เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมความรูใ้ ห้ผเู้ ข้าชม ไม่วา่ จะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป ได้สร้างประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรูท้ แี่ ปลกใหม่นอกเหนือจากนิทรรศการทีจ่ ดั แสดง สามารถมีสว่ นร่วมในการทดลอง ปฏิบตั จิ ริง ประกอบการอธิบาย
ให้ความรู้

• กิจกรรมฝูงบินพิฆาต
• กิจกรรมเขาวงกตพิศวง
เพื่อศึกษาหลักการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลอย และ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับหลักการเกิดภาพจากกระจกเงา ฝึกทักษะใน
การใช้ มื อ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การสั่ ง งานของระบบประสาทและ การบินของเครือ่ งบิน
ฝึกการพัฒนาทางด้านความคิด สติปญ
ั ญา

• กิจกรรมการ์ดสองมิติ
• กิจกรรมฟองเต้นระบ�ำ
สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปสองมิติกับ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องของเหลว กับปฏิกริ ยิ า
รูปสามมิติได้ และปลูกฝังให้มีใจรักด้านคณิตศาสตร์ พัฒนา ทางเคมีทเี่ กิดขึน้
ความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างจินตนาการ
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• กิจกรรมแบบจ�ำลอง DNA
เพื่อสร้างความเข้าใจและท�ำความรู้จักกับดีเอ็นเอ ว่าดีเอ็นเอคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีความส�ำคัญกับตัวเราและ
สิง่ มีชวี ติ ต่างๆ อย่างไร โดยผ่านการสร้างเป็นโมเดลกระดาษดีเอ็นเอ ซึง่ เป็นแบบจ�ำลอง เพือ่ ดูโครงสร้าง ทีเ่ ป็นเกลียวคูข่ องดีเอ็นเอ
อย่างง่ายๆ

• กิจกรรมสนุกกับ Illusion
• กิจกรรมกระดาษสลับลาย
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประสาทสั ม ผั ส ด้ า นการมองเห็ น และ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับรูปทรงเรขาคณิต
การเกิดภาพลวงตาต่าง ๆ
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3. กิจกรรมเทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญาไทย
กิ จ กรรมสาธิ ต เทคโนโลยี ภู มิ ป ั ญ ญาไทยเป็ น กิ จ กรรมที่ ก ระตุ ้ น ให้ เ ยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปได้ เ พิ่ ม พู น ประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญาไทย โดยให้ผเู้ ข้าชมเรียนรูถ้ งึ เทคนิควิธกี ารและขบวนการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีภมู ปิ ญ
ั ญา
ไทยพืน้ บ้านชนิดต่าง ๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารอนุรกั ษ์และเผยแพร่เทคโนโลยี ภูมปิ ญ
ั ญาไทยต่อไป

• กิจกรรมแกะหนังแต้มสี
เรียนรูข้ นั้ ตอน วิธกี ารแกะหนังตะลุงทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาไทยอัน
ชาญฉลาด สืบทอดกันจนถึงปัจจุบนั พร้อมทัง้ ได้เรียนรูห้ ลักการ
วิทยาศาสตร์ในเรือ่ งของแสง และเงาจากการแสดงของหนังตะลุง

• กิจกรรมทีค่ นั่ หนังสือใบลาน
เรียนรูป้ ระวัตคิ วามเป็นมาของทีค่ นั่ หนังสือใบลาน และยังเป็นการ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย โดยใช้วสั ดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์
และตกแต่ ง ลวดลาย ตามความคิ ด และจิ น ตนาการในการ
สร้างสรรค์อย่างสวยงาม และยังส่งเสริมให้รกั การอ่านมากขึน้

• กิจกรรมการ์ดกระดาษสา
• กิจกรรมเทียนหอมลอยน�ำ้
เรียนรู้การท�ำการ์ดจากกระดาษสา ฝึกทักษะความคิดการ
ั ญาไทยในการท�ำเทียนหอม ถึงขัน้ ตอนวิธกี าร
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ออกแบบประดิษฐ์การ์ดจากกระดาษสา ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ท�ำ และหลักวิทยาศาสตร์ เรือ่ งการเปลีย่ น สถานะของสสาร ผ่าน
ของไทย
การท�ำเทียนหอมลอยน�ำ้
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• กิจกรรมว่าวนกฮูก
• กิจกรรมเทียนเจล
เรียนรูข้ นั้ ตอนและวิธกี ารท�ำว่าวไทย ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาของคน
ั ญาไทยในการท�ำเทียนหอม ถึงขัน้ ตอน วิธกี าร
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ท�ำ และยังสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยน ไทยสมัยอดีต พร้อมกับหลักการ วิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถท�ำให้วา่ ว
ลอยอยูใ่ นอากาศได้
สถานะของสสารผ่านการท�ำเทียนเจล

• กิจกรรมการบูรแฟนซี
เรียนรูแ้ ละสนุกไปกับการประดิษฐ์การบูรแฟนซี เรียนรูถ้ งึ คุณ
ประโยชน์ของการบูร ทีน่ ำ� มาใช้ ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ช่วยในการ
ขับลม แก้ปวดท้อง ช่วยในการไล่แมลง ดับกลิน่ อับในตูเ้ สือ้ ผ้า และ
รองเท้า เป็นต้น

• กิจกรรมหนอนดิน
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการน�ำเอาวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์หนอนดิน
และยังได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ท�ำให้หนอนดินวิ่งได้
โดยใช้หลักการของการเกิดพลังงาน โดยการเปลีย่ นพลังงานศักย์
ให้เป็น พลังงานจลน์

• กิจกรรมยาหม่องน�ำ้ มันระก�ำ
เรียนรูค้ ณ
ุ สมบัตแิ ละประโยชน์ของน�ำ้ มันระก�ำ และส่วนผสมต่างๆ
เช่น การบูร พิมเสน เมนทอล ตลอดถึงกระบวนการเปลีย่ นแปลง
ทางเคมี ของสารบางชนิดทีน่ ำ� มาใช้ในการท�ำกิจกรรม “ยาหม่อง
น�ำ้ มันระก�ำ”

• กิจกรรมพญาลืมแลง
เป็ น ของเล่ น เกมเชาวน์ พื้ น บ้ า นอี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ น้ น
กระบวนการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นขัน้ ตอน ความพยายามและความ
อดทน การมองปัญหาจากหลายๆ ด้านท�ำให้เป็นทีโ่ ปรดปรานของ
เด็กทีเ่ ล่นจนลืมเวลา จนได้ชอื่ ว่า พญาลืมแลง
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4. กิจกรรมพิเศษ

• กิจกรรมกงล้อภาพยนตร์/ลูกข่างลวงตา
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า ร่วมกิจ กรรมได้เ รีย นรู้หลัก การของการเกิ ด
ภาพลวงตา ภาพติดตา เรียนรู้ เรื่องของแสง สีที่ท�ำให้เกิด
ภาพลวงตาและเรียนรูห้ ลักการพืน้ ฐานของการสร้างภาพยนตร์ที่
เรียกว่าภาพติดตา และได้ทดลองประดิษฐ์วงล้อภาพยนตร์อย่าง
ง่าย

• กิจกรรมกระทงใบตอง
เป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีลอยกระทงทีส่ บื ต่อกันมา
ให้คงอยูก่ บั สังคมไทยต่อไป และนอกจากนัน้ เราก็ควรอนุรกั ษ์สงิ่
แวดล้อมควบคู่กันไป ด้วยการรณรงค์ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติเป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อมและย่อยสลายได้งา่ ย เพือ่ รักษา
แม่นำ�้ ล�ำคลอง ให้อยูก่ บั สังคมไทยต่อไป

• กิจกรรม pop up กระดาษสา
• กิจกรรมกล่องกระดาษสาวาเลนไทน์
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างพ่อ
ต้อนรับวันแห่งความรักกับการท�ำกล่องกระดาษสาและยังได้
ลูกผ่านกิจกรรมการ์ดวันพ่อ สนุกกับการออกแบบการ์ด pop up เรียนรู้ขั้นตอนการท�ำกระดาษสา พร้อมทั้งขั้นตอนการท�ำกล่อง
ด้วยตัวเอง และส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์
กระดาษสา
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• กิจกรรมเพาะถัว่ งอก
เรียนรู้ขั้นตอนวิธีท�ำ และดูแลรักษาการเพาะถั่วงอกโดยใช้
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ขวดน�้ำดื่ม เข่งพลาสติก กะละมัง
กระสอบป่านและเมล็ดถัว่ เขียว

• กิจกรรมพับสานโบราณไทย
สงกรานต์เป็นประเพณีวนั ขึน้ ปีใหม่ของไทย ซึง่ ได้ยดึ ถือปฏิบตั มิ า
เนิน่ นาน บรรพบุรษุ ของเรา ได้กำ� หนด ธรรมเนียมปฏิบตั มิ าอย่าง
ชัดเจนสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ�ำชาติ เป็น
ความงดงาม ซึ่งบ่งบอกถึงคุณลักษณะของความเป็นไทยอย่าง
แท้จริง วันสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี • กิจกรรมเข็มกลัดสือ่ รัก
เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ มาส�ำหรับวันแม่ เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์
จึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณี เช่น การ
สรงน�้ำพระ การจักรสานแบบไทยๆ อาทิเช่น งูกินนิ้ว กังหันใบ ในครอบครัว และฝึกจินตนาการ ด้านความคิดผ่านการท�ำเข็มกลัด
เพือ่ มอบให้กบั คนทีค่ ณ
ุ รัก
ลาน สานสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น นก ปลาตะเพียน
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กิจกรรมในพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
1. ดอกไม้สญ
ู ญากาศแห่งความทรงจ�ำ
ความพยายามในการเก็บรักษาดอกไม้ให้มอี ายุยาวนาน ได้มกี ารท�ำในรูปแบบต่างๆ มานาน
แล้วโดยมีหลายวิธี เช่น ปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติ การท�ำดอกไม้ทบั แห้ง ในการศึกษาอนุกรม
วิธาน พืชมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะเก็บตัวอย่างพรรณไม้และเก็บรักษาไว้เพือ่ ศึกษา โดยกิจกรรม
นี้ใช้ซิลิกา สารดูดความชื้น มารักษาสภาพจะได้ดอกไม้ที่ยังคงสภาพสีสันรูปทรงสมบูรณ์ ยังคง
ความสวยงามตามธรรมชาติไว้ได้มากทีส่ ดุ เมือ่ อบเสร็จแล้วก็จดั เก็บใส่ในภาชนะต่างๆ ทีม่ ฝี าปิด
ก็จะยืดอายุการเก็บรักษาดอกไม้ไว้ได้นานหลายปี

2. ผลึกใสบนปีกสวย
ผีเสือ้ เป็นแมลงพวกหนึง่ ทีม่ สี สี นั สวยสดงดงาม ในความสวยงามนัน้ เกิดจากเกล็ดเล็กๆ
จ�ำนวนมากทีเ่ รียงซ้อนกันอยูบ่ นปีกของผีเสือ้ โครงสร้างของปีกผีเสือ้ มีลกั ษณะพิเศษ ทีช่ ว่ ย
สะท้อนคลื่นแสง ท�ำให้ผีเสื้อมีสีสันสวยงาม และบางชนิดก็มีสีเหลือบระยับวับวาว โดย
กิจกรรมนี้เป็นการแต่งแต้มสีสันแห่งเกล็ดลงบนปีกของสิ่งมีชีวิต ที่ชื่อว่า ผีเสื้อ เป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือท�ำและทดลองด้วยตัวเองพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับ “ทฤษฎีการสะท้อนแสง” ซึง่ เกิดจากโครงสร้างของเกล็ดบนปีกทีป่ รากฏ
ต่อสายตามนุษย์

3. บิงโกนกในทุง่ หลวงรังสิต
เป็นการเรียนรูช้ นิดนกทีพ่ บบริเวณทุง่ หลวงรังสิต สามารถเล่นได้ ครัง้ ละ 10 - 30 คน ผูเ้ ล่น
จะรับบัตรบิงโกนกในทุ่งหลวงรังสิตคนละแผ่น และเบี้ยวางคะแนนจ�ำนวนหนึ่ง เมื่อเริ่มเกมส์เจ้า
หน้าทีจ่ ะเป็น ผูส้ มุ่ ขึน้ มา ให้นำ� เบีย้ วางในช่องนัน้ และด�ำเนินการเล่นต่อไป จนกว่าจะมีผเู้ ล่นคน
ใดคนหนึง่ วางเบีย้ ในบัตรของตนเป็นแถวแนวตัง้ แนวนอนหรือแนวแทยง และให้ผเู้ ล่นคนนัน้ ร้อง
ว่า “บิงโกนกในทุง่ หลวงรังสิต” แล้วการเล่นจะจบลง พร้อมทัง้ ได้รบั ของทีร่ ะลึกด้วย
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4. กิจกรรมยักษ์ใหญ่ใต้ทะเลลึก
เป็นการเรียนรู้การจมและการลอยของวัตถุโดยน�ำหมึกยักษ์ที่ภายในหัวบรรจุน�้ำและอากาศ
ในปริมาตรทีเ่ หมาะสม ใส่ลงในขวดพลาสติกทีบ่ รรจุนำ�้ เมือ่ บีบขวดปริมาตรของขวดลดลง ความ
ดันภายในขวดเพิม่ มากขึน้ ดันน�ำ้ เข้าในหัวหมึกยักษ์ ท�ำให้หมึกยักษ์มนี ำ�้ หนักมากขึน้ จึงจมลง เมือ่
คลายมือออกความดันภายในขวดลดลง อากาศทีอ่ ยูใ่ นหัวหมึกยักษ์ดนั น�ำ้ ออกมา ท�ำให้หมึกยักษ์
น้อยลงจึงลอยขึน้

5. กิจกรรมลอยตัวขัว้ โลก
กิจกรรมนีเ้ ป็นการประดิษฐ์ตกุ๊ ตาสัตว์ทเี่ ป็นตัวแทนของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ าศัยอยูใ่ น ขัว้ โลกเหนือ
และขัว้ โลกใต้ คือ หมีขาวและนกเพนกวิน โดยภาพทีป่ รากฏออกมาจะเป็นแบบ 3 มิติ โดยภาพ
สัตว์ขั้วโลกที่มองเห็นเป็นภาพสามมิตินี้ ใช้เทคนิคการสร้างภาพที่เรียกว่า อะนามอร์โฟสิส
(Anamorphosis) โดยภาพทีเ่ ห็นผิดสัดส่วนบนแผ่นกระดาษนี้ เป็นภาพของสัตว์ขวั้ โลกซึง่ ถูก
ยืดออกให้มีลักษณะที่เห็นเหมือนยืนอยู่ในแนวตั้ง ทั้งที่จริงภาพอยู่ในแนวนอน การมองเห็น
ภาพเป็นสามมิตนิ ี้ จ�ำกัดอยูแ่ ค่เฉพาะ มุมมองหนึง่ ๆ เท่านัน้ การมองด้วยตาเพียงข้างเดียวจะ
ท�ำให้เห็นลักษณะภาพสามมิตชิ ดั เจนขึน้

6. กิจกรรมต่อเต่าเต็มตัว
เป็นการเรียนรูล้ กั ษณะสายพันธุข์ องเต่าในธรรมชาติ คือ เต่าทะเล เต่าน�ำ้ จืด และเต่าบก ซึง่
มีรปู ทรงกระดองทีแ่ ตกต่างกันไปตามลักษณะการด�ำรงชีวติ โดยผ่านการเล่นแบบ “จิก๊ ซอ” ด้วย
รูปทรงเรขาคณิต เต่าเป็นสัตว์เลือ้ ยคลาน โดยมีกระดองทีเ่ ปลีย่ นสภาพจากกระดูกเกล็ดทีห่ อ่ หุม้
ร่างกาย เป็นแผ่นเกล็ดที่ใช้ส�ำหรับปกป้องตัวเองจากศัตรู ส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไป
หลบซ่อนภายในกระดองได้ บางชนิดไม่สามารถหดหัวได้ เช่น เต่าคองู

7. กิจกรรมผลึกซ่อนเร้น
ปลิงทะเล มีรปู ร่างส่วนใหญ่เป็นทรงกระบอกยาว มีหนวดจ�ำนวน 10 - 30 เส้นอยูล่ อ้ ม
รอบปาก ล�ำตัวด้านบนมีปมุ่ เล็กๆ ท�ำหน้าทีร่ บั ความรูส้ กึ ส่วนด้านล่างหรือด้านท้องจะมีเท้า
ท่อจ�ำนวนมากใช้ในการเคลื่อนที่ แต่ก็มีปลิงทะเลบางกลุ่มที่ไม่มีเท้าท่อเหมือนกลุ่มอื่นๆ
เช่น กลุม่ ปลิงสร้อยไข่มกุ เป็นต้น กิจกรรมนีเ้ ป็นการปฏิบตั งิ านแบบห้องปฏิบตั กิ าร โดยจะ
เรียนรูเ้ รือ่ งราวของปลิงทะเล ซึง่ เป็น “สัตว์ทมี่ ผี วิ ล�ำตัวเป็นหนาม” โดยหนามของปลิงทะเล
จะถูกซ่อนและฝังตัวอยูใ่ นเนือ้ เยือ่ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือทีเ่ รียกว่า “สปิคลุ (specules)”
นัน่ เอง
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กิจกรรมในพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั กิจกรรมให้แก่ผเู้ ข้าชมทีส่ นใจเป็นจ�ำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็น กิจกรรมเสริมนิทรรศการ
ถาวร จ�ำนวน 14 กิจกรรม กิจกรรมเสริมนิทรรศการชั่วคราว จ�ำนวน 7 กิจกรรม กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 5
กิจกรรม และกิจกรรมเสริมความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 3 กิจกรรม

1. กิจกรรมเสริมนิทรรศการถาวร
1.1 กิจกรรมมหัศจรรย์การคูณด้วยแท่งเนเปียร์
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการคูณด้วยแท่งเนเปียร์ ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทชี่ ว่ ย
ในการหาผลคูณสมัยโบราณ
1.2 กิจกรรมตราปัม๊ ยางลบ
ให้ผเู้ ข้าชมได้แกะสลักตัวปัม้ จากยางลบออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพิมพ์
ภาพวัสดุ และเข้าใจวิธกี ารปัม้ ในสมัยโบราณทีไ่ ด้พฒ
ั นาต่อมาเป็น
เทคโนโลยีการพิมพ์ในปัจจุบนั
1.3 กิจกรรมพอร์ตหรรษา
ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานพอร์ตของคอมพิวเตอร์
แต่ละชนิดเพือ่ ใช้เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดต่างๆ
1.4 กิจกรรมโดมจอมพลัง
ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการออกแบบจาก
การน�ำวัสดุมาสานหรือต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมจนกลายเป็นรูป
ทรงกลม
1.5 กิจกรรม Color Code
ให้ความรูใ้ นการวิเคราะห์การถอดรหัสสี
1.6 กิจกรรม Geo Board
ให้ความรู้ทักษะในการฝึกสร้างพร้อมทั้งเรียนรู้การค�ำนวณพื้นที่
อย่างง่ายของรูปเรขาคณิตต่างๆ
1.7 กิจกรรม Color Pattern
ให้ผเู้ ข้าชมได้ฝกึ ทักษะการสังเกต และกระบวนการคิดจากรูปแบบ
และความสัมพันธ์ของสี
1.8 กิจกรรม IT POP UP
ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความหมายของซอฟต์แวร์ประเภทฟรีแวร์
(Freeware) และซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source)
อีกทัง้ ได้ทำ� ความรูจ้ กั โปรแกรมประเภทต่างๆ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้
งานหลากหลายประเภทอีกทั้งให้ผู้เข้าชมได้ท�ำความเข้าใจเกี่ยว
กับหน่วยในการวัดความจุในคอมพิวเตอร์และหน่วยทีใ่ ช้วดั ความ
ละเอียดของภาพ
1.9 กิจกรรมโดมิโนไอที
ให้ผเู้ ข้าชมได้ทราบถึงวิวฒ
ั นาการของการสือ่ สาร และการพัฒนา
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ของเทคโนโลยี ต ่ า งๆ อี ก ทั้ ง ได้ ท ราบถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ที่ไ ด้
ประดิษฐ์เทคโนโลยีทางการสือ่ สารเหล่านัน้ อีกด้วย
1.10 กิจกรรมสายแลนแสนกล
ให้ผเู้ ข้าชมได้เข้าใจเกีย่ วกับสายแลน (Lan) และวิธกี ารประกอบ
สายแลนได้ดว้ ยตนเอง
1.11 กิจกรรมโบกโบยโดยรหัสธง
ให้ผเู้ ข้าชมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้รหัสธงเพือ่ การสือ่ สารในวงการ
เดินเรือ โดยมีค�ำถามที่ต้องถอดรหัสจากสัญลักษณ์ธงรูปแบบ
ต่างๆ
1.12 กิจกรรมถอดรหัส AEC
ให้ผู้เข้าชมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติของประเทศต่างๆ ใน
กลุ่มอาเซียนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้สัญลักษณ์และความหมาย
ของธงชาติทงั้ ๑๐ ประเทศ
1.13 กิจกรรมลอกลายภาพสวย
ให้ผชู้ มได้เรียนรูข้ นั้ ตอนและฝึกทักษากระบวนการลอกลายซึง่ เป็น
วิธกี ารคักลอกสารของเทคโนโลยีการพิมพ์ในสมัยก่อนซึง่ ยังคงใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั
1.14 กิจกรรมอักษรภาพหรรษา
ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจวิวัฒนาการของการสร้างตัวอักษร
จีนทีเ่ ลียนแบบธรรมชาติ
www.nsm.or.th
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2. กิจกรรมเสริมนิทรรศการชัว่ คราว

2.1 กิจกรรม Math จ๋า...หรรษาจัง
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Math Land และ Science
daily life ทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมได้เข้าใจเกีย่ วกับหน่วยวัดสากล
รวมถึงหน่วยการวัดปริมาณต่างๆ ของไทย และมาตรวัดที่ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น การหาค่าความยาว พื้นที่ ปริมาตรและน�้ำ
หนัก
2.2 กิจกรรมชักกระตุก…สัตว์ยคุ น�ำ้ แข็ง
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Ice Age : The exhibition
ที่ มุ ่ ง เน้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมเรี ย นรู ้ ลั ก ษณะทางกายภาพและ
พฤติกรรมของสัตว์ยคุ น�ำ้ แข็ง
2.3 กิจกรรมรอยตีนรอยใคร
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Ice Age : The exhibition
ทีม่ งุ่ เน้นเพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมรูจ้ กั รอยเท้าสัตว์ยคุ น�ำ้ แข็ง ศึกษาถึงความ
มหัศจรรย์ของโครงสร้างเท้าสัตว์ยคุ น�ำ้ แข็งทีท่ ำ� ให้มนั สามารถยืน
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อยูบ่ นน�ำ้ แข็งได้อย่างยาวนาน
2.4 กิจกรรมขยับ..งับอะไร
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Ice Age : The exhibition ที่
มุง่ เน้นเพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมเรียนรูว้ ถิ กี ารกินและการด�ำรงชีวติ ของสัตว์
ยุคน�ำ้ แข็ง
2.5 กิจกรรม Ice Age Walk Rally
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Ice Age : The exhibition
2.6 กิจกรรมก้าวสูย่ คุ น�ำ้ แข็ง
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Ice Age : The exhibition ที่
มุง่ เน้นให้ผเู้ ข้าชมได้จนิ ตนาการถึงสิง่ มีชวี ติ ในยุคน�ำ้ แข็งในอนาคต
2.7 กิจกรรมค้นหาฟอสซิลไดโนเสาร์
เป็นกิจกรรมเสริมชิน้ งานนิทรรศการ Ice Age : The exhibition ที่
มุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ ท ดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ การขุ ด หาซากทาง
โบราณคดี เพือ่ เรียนรูโ้ ครงสร้างไดโนเสาร์แบบต่างๆ
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3. กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

3.1 กิจกรรม One day camp
• ตอน นักไอทีตัวน้อย เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด�ำเนินกิจกรรมวันที่ 29
เมษายน 2557
• ตอน โลก 3 มิติ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำ
ภาพ 3 มิติ และเทคโนโลยีการท�ำภาพ 3 มิติ และด�ำเนินกิจกรรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
• ตอน ย้อนรอยการสือ่ สาร เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับวิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่การสื่อสารในยุคแรกจนถึง
ปัจจุบนั ด�ำเนินกิจกรรมวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

www.nsm.or.th

3.2 กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
• ตอน Hello Robot มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชนในกลุม่ ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้เรียนรู้กระบวนการคิด ฝึกทักษะ และ
พัฒนาระบวนการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล พร้อมทัง้ เรียนรูว้ ธิ กี าร
พัฒนาหุน่ ยนต์อย่างเบือ้ งต้น มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 58 คน
ด�ำเนินกิจกรรมในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2557
• ตอน Smart Robot ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ให้เยาวชนไทยเกิดความ
เข้าใจ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยว
กับการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ�ำนวน 30 คน ด�ำเนินกิจกรรมใน
ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557
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4. กิจกรรมเสริมความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ จัดแสดงตามวาระงานต่างๆ

4.1 กิจกรรมทีจ่ ดั แสดงในงานวันเด็กแห่งชาติและงานถนน
สายวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2557
• กิจกรรมโมเดลดาวเทียมน่ารูจ้ ากวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรูอ้ งค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของดาวเทียม
• กิจกรรมพัฒนาสมองด้วย Hungie เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูห้ ลักการเชิงตรรกะในการแก้ไขปริศนาตัวเลข
• กิจกรรมโมบายเลขาคณิต เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ
• กิจกรรมลูกข่างแสงสี เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูก้ ารผสม
แถบสีแสงสเปกตรัม
• กิจกรรมตรรกะกริง๊ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการฝึกสมองและช่วย
พัฒนาระบบการคิด
• กิจกรรมร่างกายเรากับเจ้าคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรูส้ ว่ นประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
4.2 กิจกรรมทีจ่ ดั แสดงในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและ
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557
• กิจกรรมหุน่ ยนต์แมลงเต้นระบ�ำ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
รูล้ กั ษณะโครงสร้างทัว่ ไปของหุน่ ยนต์
• กิจกรรมคอนเทนเนอร์ทรงพลัง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
รูก้ ารแก้ปญ
ั หาการบรรจุโดยใช้หลักการของคณิตศาสตร์
• กิจกรรมคณิตศาสตร์ในผ้ายันต์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
รูเ้ พือ่ ท�ำความเข้าใจและเฉลยความลับของการเขียนตัวเลขต่างๆ
บนผ้ายันต์ของไทย
• กิจกรรมกังหันพลังงานลม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การใช้วัสดุอย่างง่าย เพื่อประดิษฐ์กังหันพลังงานลมซึ่งเป็น
พลังงานทดแทนทีส่ ำ� คัญ
• กิจกรรมเครือ่ งเป่าเสียงใส เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับการเดินทางของเสียงและการเกิดเสียง
• กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นฟันเฟือง
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เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและการ
ท�ำงานของฟันเฟือง
4.3 กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น ส� ำ คั ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กิจกรรมของเล่นเคลือ่ นไหว ตอน Praxinoscope เนือ่ งในวันทีวี
และวิทยุของเด็กแห่งชาติ
• กิจกรรมโหวดรายการทีวใี นดวงใจ เนือ่ งในวันโทรทัศน์โลก เป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมร่วมกันโหวตรายการโทรทัศน์ในดวงใจที่มี
เนื้อหารายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ประเทศต่างๆ มีรายการที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องสันติภาพ
ความมัน่ คง เศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมไปในทางสร้างสรรค์
• กิจกรรมนักประดิษฐ์บนั ลือโลก เนือ่ งในวันนักประดิษฐ์
• กิจกรรมบิงโกนักวิทยาศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ให้ผู้เข้า
ชมได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับนักวิทยาศาสตร์ทมี่ คี วามส�ำคัญต่อวงการ
วิทยาศาสตร์
• กิจกรรมย้อนวันวานการประดิษฐ์ลูกคิดจิ๋ว กิจกรรมที่ผู้เข้าชม
จะได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์และการใช้งานลูกคิดเพื่อการค�ำนวณ
อย่างง่าย
• กิจกรรม Telecommunication card เนื่องในวันโทรคมนาคม
โลก เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้รู้จักอุปกรณ์การสื่อสาร
พร้อมสอดแทรกประวัติความเป็นมาของอุปกรณ์การสื่อสารที่น่า
สนใจ
• กิจกรรมประกวดคัดลายมือ เนือ่ งในวันภาษาไทย เป็นกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมได้ฝึกการเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตาม
หลักการเขียนค�ำไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตส�ำนึก
ของคนไทย ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญและคุณค่าของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษา
ไทย
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กิจกรรมในจัตรุ สั จามจุรี
1. กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการน�ำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์เป็นการแสดง
ทีเ่ ข้าใจง่าย โดยใช้สอื่ และอุปกรณ์ตา่ งๆ ประกอบการทดลองทีส่ นุกสนาน ตืน่ เต้น ชวนติดตาม ทุกคนสามารถมีสว่ นร่วมกับการแสดง
และเรียนรูไ้ ด้โดยง่าย เพราะวิทยาศาสตร์นนั้ เป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเราและพบได้ในชีวติ ประจ�ำวัน มี 3 ชุด การแสดงทีจ่ ดั แสดงใน
ปีงบประมาณ 2557 คือ
• วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Show)
เป็นการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบตัวเรา สิง่ ทีเ่ ราเห็นอาจจะท�ำ
อะไรได้มากกว่าทีเ่ ราคิด
• ไมโครเวฟโชว์ (Microwave Show)
เป็นการเรียนรูท้ งั้ ประโยชน์และโทษ ของเตาอบไมโครเวฟ ซึง่ เป็น
สิง่ ใกล้ตวั ส�ำหรับทุกครัวเรือน สิง่ ทีใ่ กล้ตวั และใช้กนั เกือบทุกวัน
• หรรษาอากาศโชว์ (Air Show)
เป็นการแสดงทีเ่ กีย่ วข้องกับ “อากาศ” ซึง่ เป็นสถานะหนึง่ ของ
สสาร โดยเป็ น การเชื่ อ มโยงการทดลองและกฎต่ า งๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับอากาศ เช่น กฎของแบนูร,ี การเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมแิ ละความดัน, การใช้ประโยชน์จากสุญญากาศ ให้เข้าใจ
ง่ายและประยุกต์กบั ชีวติ ประจ�ำวันของเราได้

2. กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab)
• สบูห่ รรษา
ผูเ้ ข้าร่วมการทดลองจะได้ทราบถึงประวัติ โครงสร้างทางเคมีของ
สบู่ คุณสมบัตขิ องสบูแ่ ต่ละชนิด ส่วนผสมทีส่ ำ� คัญในสบู่ และได้
ร่วมสนุกผลิตสบูใ่ นรูปแบบของตัวเองอีกด้วย
• ไอศกรีมแสนอร่อย
การทดลองนี้มีการสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
ตลอดจนประวัติของไอศกรีมผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้สร้างความ
คิดอย่างเป็นระบบและได้ลงมือท�ำไอศกรีมด้วยตนเอง เป็นการ
เพิม่ ทักษะการใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ตา่ งๆ ทางวิทยาศาสตร์
• ช็อกโกแลตฮาเฮ
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
ช็อกโกแลต ทีม่ ผี งโกโก้เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ซึง่ มีวทิ ยาศาสตร์
ซ่อนอยูม่ ากมาย นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมได้ลงมือท�ำช็อกโกแลตด้วย
ตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆทาง
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
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• ขนมปังยีสต์พองโต
การทดลองนีผ้ เู้ ข้าร่วมจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็ก
ทีเ่ รียกว่า “ยีสต์” โดยจะได้เรียนรูก้ ระบวนการหมักอันเนือ่ งมาจาก
ยีสต์และกรรมวิธที ใี่ ช้ยสี ต์ในการท�ำขนมปัง รวมถึงส่วนประกอบ
ต่างๆ ของขนมปัง ผูเ้ ข้าร่วมได้ลงมือท�ำขนมปังด้วยตนเองเป็นการ
เพิม่ ทักษะการใช้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ตา่ งๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี
• ทองแดงส่องแสงร�ำไร
การทดลองนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งวงจรไฟฟ้าแบบ
ขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม คุณสมบัติของฉนวนและตัวน�ำ
ไฟฟ้า ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมทดลอง จะได้ทราบถึงวิธสี กัดสารทองแดงเพือ่
น�ำไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายด้วยตนเอง และ
สามารถน�ำความรูน้ ี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันได้
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• เทียนแฟนซี
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของ
เทียน การเผาไหม้ การเกิดเขม่าทราบถึงส่วนประกอบและความ
ส�ำคัญของเทียน ได้สนุกไปกับการประดิษฐ์เทียนในรูปแบบของ
ตัวเอง และฝึกความคุน้ ชินกับอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั กิ ารด้วย
• หอคอยหลากสี กับ อัญมณีลกึ ลับ
การทดลองนีผ้ เู้ ข้าร่วมจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับความหนาแน่นของ
ของเหลว การเรียงล�ำดับชัน้ ตามความหนาแน่น การท�ำสารละลาย
อิ่มตัว และการตกผลึกของสารละลายอิ่มตัว ได้รับความรู้ควบคู่
ไปกับความสนุกสนานในการทดลอง และได้สารละลายอิม่ ตัวกลับ
บ้าน เพือ่ น�ำไปสังเกตผลต่อไปอีกด้วย
• โอ้โห..ภูเขา
การทดลองนีน้ �ำเสนอการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ และจ�ำลอง
เพื่อแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
ถึงโครงสร้างภายในของเปลือกโลก ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะได้รว่ ม
กันท�ำการทดลอง และจ�ำลองการระเบิดของภูเขาไฟ
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• สายลับนักสืบวิทย์
ผู้เข้าร่วมทดลองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุพยานทั้งทางกายภาพ
และชีวภาพผ่านกิจกรรมดังนี้ การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และ
เรียนรูร้ ปู แบบของลายนิว้ มือ ฝึกจดจ�ำใบหน้าหรือลักษณะเด่นของ
คนร้าย ร่วมท�ำหมึกล่องหนทางวิทยาศาสตร์กลับบ้าน
• Candy Pop
การทดลองนี้ ผูเ้ ข้าร่วมทดลองจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับน�ำ้ ตาล เช่น
ประเภทของน�ำ้ ตาล ข้อดี ข้อเสียของการบริโภคน�ำ้ ตาล ปริมาณ
น�้ำตาลที่มีอยู่ในเครื่องดื่มต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงได้ท�ำ
ลูกอมกลิน่ และรสต่างๆ รับประทานด้วยฝีมอื ตัวเองอีกด้วย
• สมดุลหรรษา
การทดลองนี้ ผู้เข้าร่วมทดลองจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสมดุลใน
ทางวิทยาศาสตร์ การหาจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การท�ำตุก๊ ตาไต่ราว เพือ่ ให้สมดุลและแข่งขันกัน การ
หาจุดศูนย์กลางมวลของแผนทีป่ ระเทศไทย การท�ำให้วตั ถุตงั้ ได้
ทีจ่ ดุ ๆ เดียว เป็นต้น
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3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กผ่านการท�ำกิจกรรม ซึ่งประสบการณ์และ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของเด็กล้วนมีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ
การส่งเสริมความอยากรูอ้ ยากเห็น นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับผูป้ กครอง เพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ในครอบครัว เช่น ความ
ลับของสีดำ� การละลายของน�ำ้ ตาล สนุกกับฟองสบู่ ลูกข่างหลากสี แม่เหล็ก เนินน�ำ้ เสียง แข็งหรืออ่อน เป็นต้น

4. กิจกรรมพิเศษ
• ชมรมนักพับกระดาษไทย
กิจกรรมสอนพับกระดาษให้กบั เด็กๆ และผูท้ สี่ นใจ เป็นการสอด
แทรกความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รูปทรง พื้นที่ต่างๆ
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
• ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย
เพลิดเพลินด้วยโมเดลตัวต่อเลโก้ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามมาก
นอกจากนีย้ งั มีพๆี่ จากชมรมเลโก้ประเทศไทยมาร่วมท�ำ Work
Shop ให้กบั น้องๆ อีกด้วยได้รบั ทัง้ ความรู้ และความสนุกสนาน
จากตัวต่อเลโก้
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งานบริการทางวิชาการ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ได้จดั การอบรม ดังนี้

1. เทคนิคการสือ่ สารวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
(Seminar on Science Communication Technique and Public Engagement)

การสัมมนาเชิงวิชาการนีม้ เี นือ้ หาเพือ่ ถ่ายทอดเทคนิคและเสริมทักษะด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ และให้เกิด
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ และการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันน�ำไปสูก่ ารสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในสังคม โดยมีคณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์กร British High Commission ในโครงการ UK - Thailand
Partners in Science programme ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นวิทยากรทัง้ หมด 4 ท่าน คือ Dr. Fiona Lethbridge, Press Officer
at the Science Media Center, Dr. Amy Sanders, Programme Manager in Engaging Science at the Wellcome Trust,
Dr. Alice Bell, Research Fellow at the Science and Policy Research Unit at the University of Sussex และ Dr. Gail Cardew,
Director of Science and Education at the Royal Institution โดยในการสัมมนามีการน�ำเสนอเทคนิควิธกี ารทีห่ น่วยงานส�ำคัญด้าน
วิทยาศาสตร์ในประเทศสหราชอาณาจักรได้น�ำมาใช้ อาทิเช่น การใช้วิดีโอคลิปเรื่องการทดลองทางวิทยาศาสตร์และสารคดีสั้นทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจเรือ่ งราวทางวิทยาศาสตร์ตอ่ สาธารณะของ ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักร รวม
ถึงการจัดการเรือ่ งการน�ำเสนอข่าวหรือเรือ่ งราวทางวิทยาศาสตร์ทมี่ มี าตรฐานในการให้ขอ้ มูลและกลไกทีไ่ ด้มาซึง่ ข้อมูล ในการสัมมนา
ครัง้ นีม้ ผี สู้ นใจเข้ารับฟังจ�ำนวน 168 คน
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2. เสวนาคุยกันฉันวิทย์
เสวนาคุยกันฉันวิทย์ เป็นโครงการเสวนาทีน่ ำ� เรือ่ ง
ราวทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์มาพูดคุยบนเวทีใน
รูปแบบการสนทนาแบบทีเ่ ข้าใจง่ายและเปิดโอกาส
ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
ตอบค�ำถามกับผู้เสวนาบนเวที โดยคาดหวังให้
ประชาชนทัว่ ไปสนใจ เข้าร่วม และสร้างความคุน้
เคยกับวิทยาศาสตร์ผา่ นการเสวนาเรือ่ งราวใกล้ตวั
และในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้จดั เสวนา 2
เรื่อง ได้แก่ เพราะรักแท้หรือแค่เคมี ในเดือน
กุมภาพันธ์ และเล่นกับลูกอย่างมีลกู เล่น ซึง่ จัดเมือ่
เดือนเมษายน โดยทั้งสองครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วม
การเสวนาเป็นจ�ำนวนมากรวมแล้ว 135 คน

3. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง“การด�ำเนินงานวิจยั และส�ำรวจความคิดเห็นประชาชนด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์”
(Public Opinion Survey and Research for Science Communication)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การด�ำเนินงานวิจัยและส�ำรวจความคิดเห็น
ประชาชนด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์” (Public Opinion Survey and Research
for Science Communication) เมือ่ วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์
นักวิจัย และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้และท�ำงานวิจัย ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชน ให้เกิด
ทั ก ษะและความสามารถในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
คลองห้า จังหวัดปทุมธานี เมือ่ วันที่ 27 – 28 มกราคม 2557 ใน เรือ่ ง “การวิจยั
เชิงส�ำรวจพฤติกรรมผูเ้ ข้าชม เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจด้านการสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์” (Public Survey Research for Science Communication
Proficiency Development) โดยการอบรมทั้งสองครั้ง เราได้รับเกียรติจาก
Prof. Sung Kyum Cho ผูเ้ ชีย่ วชาญเทคนิคด้านการสือ่ สารวิทยาศาสตร์ จาก
The College of Social Sciences, Chungnam National University ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นวิทยากรบรรยาย
การอบรมครัง้ นีม้ ผี สู้ นใจ หลากหลายสาขา เข้าร่วมอบรม 24 คน โดยได้รบั
การตอบรับเป็นอย่างดี ว่าการอบรมการด�ำเนินงานวิจยั และด้านการสือ่ สารทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นเวทีเพือ่ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรูใ้ นการประเมินผล
การด�ำเนินงานวิจยั และร่วมศึกษาตัวอย่างงานวิจยั เชิงการส�ำรวจด้านการสือ่ สาร
ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผลลัพธ์ทไี่ ด้
จากการจัดอบรม น�ำไปพัฒนาหน่วยงานได้อย่างถูกจุดประสงค์
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4. สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง โครงงานวิทย์คดิ นอกกรอบ (ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 6
– EDUCA2013)
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรโครงงานวิทย์คดิ นอกกรอบ เป็นกิจกรรมซึง่ เหมาะส�ำหรับครู-อาจารย์ ทีม่ คี วามสนใจใน
การพัฒนากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อนั เป็นเครือ่ งมือช่วยให้เกิดการกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรูอ้ ย่างจริงจัง หลักสูตรนีไ้ ด้
น�ำเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ทไี่ ม่จำ� เป็นต้องอยูแ่ ต่ในต�ำรา แต่จะมุง่ เน้นไปทีค่ วามสนใจของผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
คุณครูจะได้รับแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
อพวช. เริม่ บรรยายหลักสูตรนีเ้ ป็นครัง้ แรกในงานมหกรรมทางการศึกษาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครู ครัง้ ที่ 6 หรือ EDUCA 2013 ซึง่
จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2556 มีคณ
ุ ครูให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 40 คน ซึง่ ผูผ้ า่ นการอบรมต่างชืน่ ชมและคาด
ว่าจะน�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนต่อไป
5. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “ฝึกเด็กเป็นนักคิดด้วยการเรียนวิทย์แบบ Enquiry” ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งฝึกเด็กเป็นนักคิดด้วยการเรียนวิทย์แบบ Enquiry
เป็นกิจกรรมที่ อพวช. ร่วมกับ บริษทั อินเทล ไมโครอิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด พัฒนาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาได้พัฒนา
ทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาสือ่ และกิจกรรม
การเรียนรูท้ เี่ หมาะสม โดยกระบวนการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของเยาวชนต้องเป็น
ไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานตามอัธยาศัย
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พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรมเพือ่ เสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจส�ำหรับผูเ้ ข้าชมดังนี้

1. พัฒนาหลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่
โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่ได้จดั อบรมอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2556 โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ พัฒนา
ทักษะการจัดท�ำสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบสอนให้กบั ครูไทย เป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดโอกาสให้กบั ครูทสี่ นใจทีจ่ ะสร้างสือ่ การสอนเพือ่ น�ำไป
ใช้เป็นสือ่ เสริมในการเรียนการสอน ซึง่ ครูทเี่ ข้าอบรมจะได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ งของโปรแกรมทีใ่ ช้ในการออกแบบกราฟิก โปรแกรม
ทีใ่ ช้ในการจัดท�ำวิดโี อ และโปรแกรมทีใ่ ช้ในการจัดท�ำบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ครูผเู้ ข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงสร้างสรรค์สอื่
การสอนด้วยตนเอง ซึง่ ในปี 2557 นีไ้ ด้พฒ
ั นาหลักสูตรใหม่ขนึ้ อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการผลิตสือ่ การส่อนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่
หลักสูตรต่อยอด เป็นหลักสูตรในการต่อยอดความรูแ้ ละทักษะให้กบั ครูผทู้ เี่ คยได้เข้าร่วมการอบรมในปีทผี่ า่ นมา ให้มที กั ษะการผลิต
สือ่ ทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ มีผสู้ นใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 149 คน
2. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้าน IT ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมทีใ่ ห้ความรูก้ บั ผูเ้ ข้าชมด้าน IT สนุกสนานกับการเรียนรูอ้ ปุ กรณ์ทางด้านไอที
ท่องไปในโลกของเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ สัมผัสการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์ไอทีจริง ด้วย
ตัวเอง ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและเกิดแรงบันดาลใจในการน�ำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวัน ตลอดจนได้เรียนรูก้ ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตร
ประจ�ำห้องปฏิบตั กิ ารจะหมุนเวียนผลัดเปลีย่ นเป็นประจ�ำทุกเดือน ในปีงบประมาณ 2557
เปิดให้บริการประจ�ำห้องปฏิบตั กิ าร IT จ�ำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ My calendar, 3D pop up
model, Fun games, Robot control, My robot และ Relay robot มีผเู้ ข้าร่วมอบรมประมาณ
350 คน
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3. พัฒนาคลังความรู้ IT เผยแพร่ความรู้ ICT ผ่านสือ่ ทีอ่ ยูใ่ นรูปของ เว็บไซต์
เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารอย่างหนึ่งที่จะท�ำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักกับพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งสามารถเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ICT ได้เป็นอย่างดี โดยกองวิชาการท�ำหน้าทีด่ แู ลจัดการเว็บไซต์ของพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ขอ้ มูลเป็นปัจจุบนั มีความ
ถูกต้องในการเผยแพร่ และในปีทผี่ า่ นมาได้จดั ท�ำข้อมูล เพือ่ เผยแพร่บนเว็บไซต์พพิ ธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้
• IT hot news: เผยแพร่ขา่ วต่าง ๆ ทางด้าน IT จ�ำนวน 53 ข่าว
• IT Glossary: ให้ความรูด้ า้ นค�ำศัพท์ทางด้านไอทีทที่ นั สมัย จ�ำนวน 33 ค�ำศัพท์
• IT Knowledgebase: จัดท�ำฐานความรูด้ า้ นไอที จ�ำนวน 3 เรือ่ ง

4. นิทรรศการ IT Gadget และ IT hot news board
เป็นการจัดแสดงนิทรรศการทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ดา้ นไอที

86

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum
5. นิทรรศการ Samsung Smart
บริ ษั ท Samsung ประเทศไทย ได้ ใ ห้ ค วามสนั บ สนุ น
งบประมาณและอุปกรณ์ส�ำหรับการจัดนิทรรศการ Samsung
School ให้แก่ทาง อพวช. ซึง่ จัดแสดง ณ พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยนิทรรศการหลักจะจัดแสดงระบบห้องเรียนอัจริยะ
ทีท่ างบริษทั ซัมซุง ได้พฒ
ั นาขึน้ มาเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในยุคอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนั ส่วนของเนือ้ หาวิชาการในการ
จัดแสดงจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของโลกและของไทย เทคโนโลยี Samsung school
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา

6. Application น�ำชมพิพธิ ภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดท�ำโครงการ
“พัฒนาระบบบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ และระบบน�ำชมพิพธิ ภัณฑ์ดว้ ยสมาร์ทโฟน” โดยพิจารณาหัวข้อในการน�ำเสนอเรือ่ งราวต่างๆ
ทีน่ า่ สนใจ จ�ำนวน 30 เรือ่ ง และได้จดั ท�ำอนิเมชัน่ ประกอบเรือ่ งราวอีก 15 เรือ่ ง และจะน�ำเข้าสูร่ ะบบแอพพลิเคชัน่ น�ำชมพิพธิ ภัณฑ์
ต่อไป
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7. การพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับค่าย Hello robot
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒ
ั นาหลักสูตรส�ำหรับอบรมการพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนตร์ ตลอดจนรูปแบบ
วิธกี ารแข่งขันการปฏิบตั ภิ ารกิจของหุน่ ยนต์ ในค่าย Hello robot

8. การพัฒนาระบบ LMS ส�ำหรับส�ำหรับเผยแพร่สอื่ การเรียนรูแ้ ละจัดการการเรียนรู้
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒ
ั นาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพือ่ เผยแพร่สอื่ การเรียนรูต้ า่ งๆ
ั นาขึน้ ระหว่างการอบรมไปปรับ
และแลกเปลีย่ นความรูใ้ นการพัฒนาสือ่ การเรียนรูแ้ บบออนไลน์โดยการ น�ำหลักสูตรทีไ่ ด้พฒ
ใช้ในการเรียนการสอนจริง ซึง่ สามารถเข้าถึงได้จาก
URL: http://e-learning.nsm.or.th/lms
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งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
1. งานส�ำรวจวิจยั
ในปี 2557 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา ด�ำเนินการส�ำรวจและวิจยั รวมทัง้ สิน้ 9 โครงการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการความหลากหลายของไผ่มเี นือ้ ไม้เขตอบอุน่ ในประเทศไทย
ู พันธุบ์ ริเวณชายฝัง่ และเกาะในประเทศไทย
โครงการติดตามชนิดนกทีใ่ กล้สญ
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของมดต้นไม้สริ นิ ธรกับพืชอาศัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
โครงการความหลากหลายและการแพร่กระจายของสัตว์มกี ระดูกสันหลังและสภาพแวดล้อมบรรพกาลในสมัยไพลสโตซีน
ตอนปลายสมัยต้นโฮโลซีน อ�ำเภอทุง่ หว้า จังหวัดสตูล
โครงการการใช้กบั ดักแสงไฟเพือ่ ลดปริมาณหนอนผีเสือ้ เจาะต้นสักในสวนป่า จังหวัดล�ำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน
โครงการความหลากชนิดและการกระจายพันธุข์ องสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมวงศ์หนูผี (Family Soricidae)
ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย
โครงการส�ำรวจ ความหลากหลายของแมลงในพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สวนสัตว์อบุ ลราชธานี) อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการส�ำรวจ ความหลากหลายทางชีวภาพของหมูเ่ กาะและทะเลไทย (หมูเ่ กาะแสมสาร จังหวัดชลบุร)ี
โครงการส�ำรวจสัตว์ปา่ ในพืน้ ทีป่ า่ ฮาลาบาลา จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส

www.nsm.or.th

ANNUAL REPORT 2014

89

National Science Museum

2. งานรวบรวมวัสดุตวั อย่าง
2.1 งานวัสดุตวั อย่าง ของพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2557 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ได้รวบรวมวัสดุ
ตัวอย่าง ทัง้ สิน้ 2 รายการ
• ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพร และแพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์
มิตรภาพ บริจาค เครือ่ งฉายโปรเจ็คเตอร์ 1 รายการ
• นายนิรตุ กวีวจั น์ บริจาค โมเดลจ�ำลอง ASIMO 1 รายการ

2.2 งานวัสดุตวั อย่างของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
ในปีงบประมาณ 2557 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา (พธช.) จัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงด้าน
ธรรมชาติวิทยาจ�ำนวน 8 กลุ่มตัวอย่าง ด�ำเนินการจัดเก็บตัวอย่างสะสมได้ จ�ำนวน
142,700 ตัวอย่าง ดังนี้
• ครัสตาเซียน ปะการัง หอย และอืน่ ๆ
จ�ำนวน 31,133 ตัวอย่าง
• ปลา				
		
จ�ำนวน 8,489 ตัวอย่าง
• สัตว์เลือ้ ยคลานและสัตว์สะเทินน�ำ้ สะเทินบก
จ�ำนวน 30,595 ตัวอย่าง
• แมลง				
จ�ำนวน 39,206 ตัวอย่าง
• นก					
จ�ำนวน 11,065 ตัวอย่าง
• สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม			
จ�ำนวน 8,284 ตัวอย่าง
• พืช					
จ�ำนวน 5,160 ตัวอย่าง
• สัตว์สตัฟ๊ 				
จ�ำนวน
103 ตัวอย่าง
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2.3 วัตถุตวั อย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในปีงบประมาณ 2557 พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม
วัสดุอเุ ทศทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศ รวม
จ�ำนวน 86 ชิน้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
• ตูร้ บั บริจาคตามพิพธิ ภัณฑ์ตา่ ง ๆ		
จ�ำนวน ๓๐ รายการ
• หน่วยงานราชการ ได้แก่ มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จ�ำนวน ๒๙ รายการ
• หน่วยงานเอกชน เช่น บริษทั อาคเนย์ประกันภัย จ�ำกัด
จ�ำนวน ๒ รายการ
• บุคคลธรรมดา ทัว่ ไป			
จ�ำนวน ๒๕ รายการ

3. สิง่ มีชวี ติ ชนิดใหม่ (New species) และพันธุใ์ หม่ (New varieties)
3.1 Ficus chiangraiensis Chantaras พืชชนิดใหม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุมาศ จันทร์
สุวรรณ สรรพนามระบุชนิดว่า chiangraiensis มาจากชือ่ จังหวัดเชียงราย อันเป็นสถานทีแ่ รกที่
ได้มีการเก็บตัวอย่างโดย J.F.Maxwell พืชชนิดใหม่นี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Systematic
Botany ฉบับที่ 38 เล่มที่ 3 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์บาง
ประการคล้ายคลึงกับ Ficus cupulata ของอินเดีย แต่มลี กั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่าง คือ เป็นไม้ตน้
สูงถึง 18 เมตร ใบรูปรี รูปไข่ จนถึงรูปขอบขนาน กว้าง 9–15 เซนติเมตร ยาว 16.3–22.5
เซนติเมตร เนือ้ ใบเหนียวหนา ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ผลแบบมะเดือ่ เกือบกลม ไม่มกี า้ นผล
ขนาด 0.6 – 0.8 เซนติเมตร ออกเดีย่ วหรือคูต่ ามซอกใบหรือตามกิง่ และออกเป็นกลุม่ ตัง้ แต่สาม
ถึงแปดผลตามปุม่ บนกิง่ กลีบประดับฐานผลมีสามกลีบ ยาว 4 – 6 มิลลิเมตร หุม้ จนถึงครึง่ ผล
มีขนยาวสีขาวปกคลุม ติดทน พบกระจายในภาคเหนือประเทศไทย
3.2 Ficus middletonii Chantaras พืชชนิดใหม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุมาศ จันทร์สวุ รรณ
สรรพนามระบุชนิดว่า middletonii มาจากชือ่ ของ Dr. David Middleton นักพฤกษศาสตร์แห่ง
Royal Botanic Garden Edinburgh ผูท้ เี่ ข้ามาช่วยงานพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย และ
เป็นผู้เก็บตัวอย่างต้นแบบแรก จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พืชชนิดใหม่นี้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร Systematic Botany ฉบับที่ 38 เล่มที่ 3 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) มีลกั ษณะ
บางประการคล้ายคลึงกับ Ficus arnottiana ของอินเดีย แต่มลี กั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่างคือ เป็นไม้
ต้น สูงถึง 20 เมตร ใบรูปรีถงึ รูปไข่ กว้าง 2.5–6.5 เซนติเมตร ยาว 5–10 เซนติเมตร โคนใบเว้า
หรือมน เนือ้ ใบเหนียวหนา ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ผลแบบผลมะเดือ่ เกือบกลม ขนาด 0.5 –
0.8 เซนติเมตร ออกเดีย่ วหรือคูต่ ามซอกใบ ตามกิง่ และ ตามปุม่ บนกิง่ มีกา้ นผลยาวถึง 1.5
มิลลิเมตร กลีบประดับฐานผลสามกลีบ ยาว 1 – 1.5 มิลลิเมตร หุม้ เฉพาะฐานผล มีขนปกคลุม
พบกระจายในประเทศไทย และอินเดีย
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3.3 Ficus pseudoconcinna Chantaras พืชชนิดใหม่ได้รับการตั้งชื่อโดย ดร.ภานุมาศ จันทร์
สุวรรณ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Systematic Botany ฉบับที่ 38 เล่มที่ 3 เดือนตุลาคม ค.ศ. 2013
(พ.ศ.2556) มีลกั ษณะบางประการคล้ายคลึงกับต้นไกร (Ficus concinna) แต่มลี กั ษณะเด่นทีแ่ ตก
ต่างคือ เป็นไม้ตน้ สูงถึง 18 เมตร ใบรูปรี รูปขอบขนาน รูปใบหอก กว้าง 1–4 เซนติเมตร ยาว 5–11
เซนติเมตร เนือ้ ใบเหนียวหนา ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ผลแบบผลมะเดือ่ เกือบกลม ขนาด 0.3 – 0.6
เซนติเมตร ออกเดีย่ วหรือคูต่ ามซอกใบและตามกิง่ มีกา้ นผลยาวถึง 2 มิลลิเมตร กลีบประดับฐาน
ผลสามกลีบ ยาว 1.5 – 2 มิลลิเมตร กลีบหุม้ เฉพาะฐานผล ติดทน พบกระจายเฉพาะในประเทศ
อินโดนีเซีย

3.4 Ficus cornelisiana Chantaras พืชชนิดใหม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุมาศ จันทร์สวุ รรณ
สรรพนามระบุชนิดว่า cornelisiana มาจากชือ่ ของ Profssor Cornelis C. Berg ผูเ้ ชีย่ วชาญพรรณ
ไม้สกุลมะเดือ่ พืชชนิดใหม่นไี้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Blumea ฉบับที่ 59 ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ.
2557) มีลกั ษณะบางประการคล้ายคลึงกับไฮหิน (Ficus orthoneura) แต่มลี กั ษณะเด่นทีแ่ ตกต่าง
คือ เป็นไม้ตน้ เล็ก สูง 5 เมตร ใบรูปรี ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 5.5–7 เซนติเมตร ยาว 13–15 เซนติเมตร
เนือ้ ใบเหนียวหนา ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ผลแบบผลมะเดือ่ รูปรี ปกคลุมด้วยขนอุย ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8 – 1 เซนติเมตร ออกเดีย่ วหรือคูต่ ามซอกใบและตามกิง่ มีกา้ นผลยาวถึง 1–3 มิลลิเมตร
กลีบประดับฐานผลสามกลีบ หลุดร่วงง่าย พบกระจายในประเทศเวียดนาม และจีน

3.5 Ficus virens Aiton var. dispersa Chantaras พืชพันธุใ์ หม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุมาศ
จันทร์สวุ รรณ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Systematic Botany ฉบับที่ 38 เล่มที่ 3 เดือนตุลาคม ค.ศ.
2013 (พ.ศ.2556) มีลกั ษณะทัว่ ไปคล้ายผักเลือด (Ficus virens) พันธุอ์ นื่ แต่มลี กั ษณะเด่นทีแ่ ตก
ต่าง คือ ดอกเพศผู้เกิดกระจายทั่วทั้งช่อดอก พบกระจายในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ติมอร์
ตะวันออก ปาปัวนิวกีนี ออสเตรเลีย โซโลมอน นิวคาลีโดเนีย วานูอาตู และไมโครนีเซีย

3.6 Ficus virens Aiton var. matthewii Chantaras พืชพันธุใ์ หม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุ
มาศ จันทร์สวุ รรณ ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Systematic Botany ฉบับที่ 38 เล่มที่ 3 เดือนตุลาคม
ค.ศ. 2013 (พ.ศ.2556) มีลกั ษณะทัว่ ไปคล้ายผักเลือด (Ficus virens) พันธุอ์ นื่ แต่มลี กั ษณะเด่นที่
แตกต่างคือ ผลมีขนาดใหญ่กว่าทุกพันธุ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 – 1.5 เซนติเมตร พบกระจาย
เฉพาะในประเทศอินเดีย
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4. สิง่ มีชวี ติ ทีม่ กี ารรายงานครัง้ แรกในประเทศไทย
ในปี 2557 มีรายงานครัง้ แรกของมดสกุล Metapone ในประเทศไทย (Hymenoptera: Formicidae) โดยมดชนิดนีม้ ลี กั ษณะ
ทัว่ ไปคล้ายกับมด Metapone jacobsoni Crawley, 1924 และ Metapone nicobarensis Tiwari et Jonathan, 1986 มากทีส่ ดุ คือกราม
มีฟนั 5 ซี่ แผ่นแข็งด้านล่างของเอวปล้องแรกเป็นรูปสามเหลีย่ มเช่นเดียวกัน แต่ มด M. jacobsoni มีตารวมใหญ่ (เล็กมากในชนิดที่
พบบนเกาะลันตา) เอวมีลกั ษณะเป็นร่องเล็ก ๆ ขนานกับความยาวล�ำตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ (ค่อนข้างเรียบในชนิดทีพ่ บบนเกาะลันตา)
ส่วนมด M. nicobarensis มีขอบด้านหน้าของริมผีปากบนโค้งมนเล็กน้อย และมีสคี ล�้ำกว่าชนิด ทีพ่ บบนเกาะลันตาเล็กน้อย นอกจาก
นีม้ ดชนิดทีร่ ายงานใหม่ในประเทศไทยนีม้ ลี กั ษณะคล้ายกับมด Metapone quadridentata Eguchi, 1998 (เทียบตัวอย่างต้นแบบ) แต่
แตกต่างกันตรงทีก่ รามของมด M. quadridentata มีฟนั เพียง 4 ซี่ (มดชนิดทีพ่ บบนเกาะลันตาใหญ่มฟี นั 5 ซี)่ แผ่นแข็งด้านล่างของ
เอวปล้องแรกเป็นแผ่นคล้ายสีเ่ หลีย่ มในมด M. quadridentata (เป็นรูปสามเหลีย่ มในมดทีพ่ บบนเกาะลันตา)
นิเวศวิทยา จากการส�ำรวจพบมดชนิดนีส้ ร้างรังในกิง่ ไม้ผบุ นพืน้ ดิน อยูร่ ว่ มกับปลวกสกุล Cryptotermes สอดคล้องกับ Eguchi (1998)
พบมด M. quadridentata ในรังปลวกทีส่ ร้างรังอยูใ่ นกิง่ ไม้ผุ ซึง่ Eguchi (1998) และ Alpert (2007) ให้ความเห็นว่ามดสกุล Metapone
อาจเป็นมดทีก่ นิ ปลวกเป็นอาหาร (Termitophagous)
การแพร่กระจายในประเทศไทย อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา จังหวัดกระบี่ (รายงานครัง้ แรกในประเทศไทย)
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
การตลาด
การท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กบั เว็บไซต์ STKC
(www.stkc.go.th)
STKC เป็นเว็บไซต์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมและให้บริการ
ข้อมูล ข้อสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ คี วามหลากหลาย ครอบคลุมสาระทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ความก้าวหน้าของผลการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ ข้อมูลการให้บริการต่างๆ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
สนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้เข้ามารู้จัก ค้นหาความรู้ และใช้
ประโยชน์จากเว็บไซต์ STKC อย่างกว้างขวาง ดังนัน้ ทางเว็บไซต์ STKC จึงได้ตกลงว่าจะจ้างให้ อพวช. ท�ำการตลาดและประชาสัมพันธ์
ให้กบั ทางเว็บไซต์ โดยได้เริม่ ด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2549 เป็นครัง้ แรก
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2557 นี้ อพวช. ยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากเว็บไซต์ STKC ให้เป็นผูท้ �ำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้
กับทางเว็บไซต์อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปีนี้ อพวช. ได้ดำ� เนินกลยุทธ์ตา่ งๆ มากมาย อาทิ จัดท�ำ Event Marketing ร่วมกับกิจกรรมเด่นๆ
ของ อพวช. ท�ำ Direct Marketing ให้กบั กลุม่ โรงเรียน กระตุน้ การเข้าชมเว็บไซต์ผา่ นสือ่ ต่างๆ จัดท�ำสือ่ สิง่ พิมพ์และเผยแพร่ไปยัง
กลุม่ เป้าหมายของ อพวช. โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เป็นต้น จากกลยุทธ์เหล่านี้ จึงท�ำให้มผี รู้ จู้ กั และทราบถึงบทบาทของเว็บไซต์
STKC ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ อพวช.

สือ่ การเรียนรู้ อพวช.

2. เสวนาคุยกันฉันวิทย์

1. รายการโทรทัศน์ อพวช.
อพวช. ได้ดำ� เนินโครงการโทรทัศน์ผา่ นระบบดาวเทียม และออกอากาศในชือ่ ว่า Most Channel ในช่องสัญญาณ C Band ช่อง
246 น�ำเสนอรายการ 2 รูปแบบ คือ
• รายการ MOST NEWS น�ำเสนอข่าวสารเกีย่ วกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา 11.30 – 12.30 น.
• รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรูปแบบเสวนา น�ำเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรีหรือผู้
บริหาร เพือ่ ประชาสัมพันธ์และน�ำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีน่ า่ สนใจเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
เป็นการน�ำเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก หรือเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจในขณะนั้นโดยออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น.
2. รายการวิทยุ อพวช.
อพวช. ด�ำเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรมของ
อพวช. ให้สาธารณชนได้รบั ทราบมากว่า 13 ปี โดยปัจจุบนั อพวช. มีรายการทีอ่ อกอากาศตามสถานีวทิ ยุตา่ ง ๆ ดังนี้
• “วันนีก้ บั วิทยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทีกบั อพวช.”
		 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.
		 ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (AM 819)
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•
		
		
•
		
		

“เด็กดีคนเก่ง” ช่วง “รอบรูส้ นุกคิดกับพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์”
ออกอากาศ ทุกวัน เวลา 06.30 – 07.00 น.
ทางสถานีวทิ ยุกองทัพบก (FM 103)
“ตามตะวัน” ช่วง “10 นาทีกบั อพวช.”
ออกอากาศ ทุกวันพุธ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.30 น.
ทางสถานีวทิ ยุศกึ ษา (FM 92)

3. วารสาร อพวช.
อพวช. ได้ผลิตสือ่ เพือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์สำ� หรับเยาวชนในรูปแบบวารสารรายเดือน ในชือ่ “วารสาร อพวช.” มาตัง้ แต่ปี 2545
วารสารฉบับนีบ้ รรจุไปด้วยสารพันความรูม้ ากมาย ทีพ่ ร้อมพิสจู น์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ งสนุกและเรียนรูไ้ ด้ไม่ยาก อาทิ คอลัมน์
ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก Science in Movie รอบรูส้ นุกคิด หรรษานานาสัตว์ สิง่ นีไ้ ด้แต่ใดมา เป็นต้น ปัจจุบนั มีผสู้ นใจ
สมัครเป็นสมาชิกเป็นจ�ำนวนกว่า 9,500 คน
www.nsm.or.th
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4. เว็บไซต์ของ อพวช.

• www.nsm.or.th เป็นเว็บไซต์ที่ อพวช. จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นอีกหนึง่ แหล่งเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ตลอดจนเป็นช่อง
ทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยที่ผ่านมา อพวช. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัย ขณะเดียวกัน ยังเพิม่ เติมสาระความรูท้ างวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการจัดกิจกรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยใน
ปี 2557 นี้ มียอดผูเ้ ข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจ�ำนวนถึง 1,110,598 ครัง้

• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อีกเว็ปไซด์หนึง่ ที่ อพวช. จัดท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการบริหารจัดการ
องค์กร และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและสนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กร ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การจัดวางระบบและการประเมินผล และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. เป็นต้น เพือ่ สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจแก่พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้เห็นความส�ำคัญของการบริหารจัดการองค์กรทีเ่ ป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคน
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สือ่ สิง่ พิมพ์ อพวช.
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกิจรรมต่าง ๆ ของ อพวช. แก่บคุ คลทัว่ ไป ในปี 2557 นี้ อพวช. จึงได้จดั ท�ำสือ่
สิง่ พิมพ์ในรูปแบบของวารสาร สูจบิ ตั ร แผ่นปลิว โปสเตอร์ โบรชัวร์ และคูม่ อื ดังนี้
• วารสาร อพวช.
• ปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ ปี 2557
• ส.ค.ส ปี 2557
• Year Plan ปี 2557
• คูม่ อื การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ปี 2557
• คูม่ อื การประดิษฐ์และทดสอบจรวดขวดน�ำ้
• โบรชัวร์โรงภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์แบบโดม (SCIENSE DOME)
• โบรชัวร์แนะน�ำ อพวช.
• โบรชัวร์งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2557
• โบรชัวร์นทิ รรศการ “ICE AGE : The Exhibition”
• โบรชัวร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557
• สูจบิ ตั รงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557
• แผ่นปลิวแนะน�ำงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557
• โปสเตอร์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557
• วารสารภายใน อพวช. “NSM Time line”

สรุปจ�ำนวนสือ่ ประเภทต่าง ๆ ทีเ่ ผยแพร่ขา่ ว อพวช.
•
		
		
•
•
•
•
		
		

สือ่ วิทยุ
◊ สือ่ วิทยุที่ อพวช. ผลิต
ออกอากาศจ�ำนวน
522 ครัง้
◊ สือ่ วิทยุอนื่ ๆ ทีเ่ ผยแพร่ขา่ ว อพวช.
ออกอากาศจ�ำนวน
3,000 ครัง้
สือ่ โทรทัศน์
ออกอากาศจ�ำนวน
350 ครัง้
สือ่ หนังสือพิมพ์
ได้ตพี มิ พ์จำ� นวน
530 ครัง้
สือ่ นิตยสาร/วารสาร
ได้ตพี มิ พ์จำ� นวน
59
ครัง้
สือ่ เว็บไซต์
◊ สือ่ เว็บไซต์ที่ อพวช. ผลิตเอง (www.nsm.or.th) เผยแพร่เป็นประจ�ำต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี
◊ สือ่ เว็บไซต์อนื่ ๆ ทีเ่ ผยแพร่ขา่ ว อพวช.
เผยแพร่จำ� นวน
870 ครัง้
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เครือข่ายและผู ้สนับสนุน
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Corporate Slogan “Eat Well, Live Well.” shall always be used in
combination with Corporate Brand Logo
.
Independent use of the Corporate Slogan on the communication
materials is prohibited.
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เครือข่ายและผูส้ นับสนุน
กิจกรรมของ อพวช.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ทรู วิชนั่ ส์ เคเบิล้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ยูนลิ เี วอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ำกัด
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
องค์การค้าของ สกสค.
ศูนย์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษทั แลคตาซอย จ�ำกัด
บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
มิวเซียมสยาม
นิทรรศน์รตั นโกสินทร์
ไปรสนียาคาร
พิพธิ ภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
พิพธิ ภัณฑ์ตำ� รวจวังปารุสกวัน
พิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
พิพธิ ภัณฑ์ศริ ริ าช
พิพธิ ภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพธิ ภัณฑ์สอื่ สาธารณะ
หอศิลป์กรุงไทย
หอศิลป์รว่ มสมัยราชด�ำเนิน
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระราชวังพญาไท
บ้านสัตว์ประหลาดสยาม
3 ศิลป์รตั นโกสินทร์ มรภ.สวนสุนนั ทา
พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะไทยร่วมสมัย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลเอกชล2
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
สถาบันภาษายูนเิ ซิรช์
บริษทั ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ จ�ำกัด
บริษทั ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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องค์กรพันธมิตรและผูส้ นับสนุน
1. องค์กรในประเทศ ทีล่ งนามความร่วมมือ (MOU)
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• มหาวิทยาลัยเอเชียน
• มหาวิทยาลัยนเรศวร
• มหาวิทยาลัยบูรพา
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
• โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
• โรงเรียนปราโมชวิทยาทานรามอินทรา
• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
• สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมป์
• สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กับองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
• มูลนิธอิ ทุ ยานสิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• มูลนิธอิ นุมลู นิธมิ หาจักรีสริ นิ ธรรักษ์และพัฒนา
อากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• มูลนิธมิ หาจักรีสริ นิ ธร
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
• ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
• ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• บริษทั นานมีบคุ๊ ส์ จ�ำกัด
• บริษทั บี กรีม แอร์คอนนิชนั่ นิง่ จ�ำกัด
• ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
• องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
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• องค์การสวนพฤกษศาสตร์
• ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. องค์กรต่างประเทศ ทีล่ งนามความร่วมมือ (MOU)
• JSC ROSAT RESOURCE
• The field Museum of Natural History(FMNH)
• The Hungarian Natural History Museum (HNHM)
• Aarhus University, Denmark
• Science Centre Board of Singapore
• The Canadian Museum of Nature
• The Otago Museum, New Zealand
• Gwacheon National Science Museum, Korea
• The Oil and Gas Discovery Centre (OGDC), Brunei
Darussalam
• Stiftung Haus der kleinen Forscher, Germany
• Yunnan Science and Technology Exchange Center,
China
• La Sierra University, USA
• Chungnam national University, Korea
• Heureka, The Finnish Science Centre
• Hokkaido University Museum, Japan
3. องค์กรระหว่างประเทศ ที่ อพวช. เป็นสมาชิกในปัจจุบนั
• เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ (Asia Pacific Network of
Science and Technology Centers, ASPAC)
• เครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์และศูนย์วทิ ยาศาสตร์ (Association
of Science - Technology Centers Incorporated – ASTC)
• สมาชิกกลุม่ พิพธิ ภัณฑ์ทวั่ โลก (International Council of
Museum, ICOM)
• องค์กรเครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์และศูนย์วทิ ยาศาสตร์ภาคพืน้
ยุโรป (ECSITE, the European network of science centres
and museums)
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แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์

แขกพิเศษทีม่ าเยือนจากต่างประเทศ
• Mr. Stephane Roy, Attache for scientific cooperation สถานทูตฝรัง่ เศส มาเลเซีย เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วัน

ที่ 7 พฤศจิกายน 2556
• Ministry of Science and Technology of Vietnam; Ms.Nguyen Thi Hue, Deputy Chief of Office เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
• คณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์กร British High Commission เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ประกอบ
ด้วย
		 • Mrs. Gail Cardew, Director of Science and Education, The Royal Institution
		 • Ms. Fiona Lethbridge, Press officer, The Science Media Centre
		 • Ms. Alice Bell, Research Fellow, the University of Sussex
		 • Mr. Tom Crawley, Senior Science and Innovation Officer, British High Commission
		 • Dr. Amy Sanders, Programme Manager in Engaging Science, the Wellcome Trust Sales
• Mr. Yoshinori Kobayashi, Director at Japan Space Forum เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
• คณะผูเชีย่ วชาญจาก Ontario Science Center เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
ประกอบด้วย
		 • Ms. Lesley Lewis, CEO of Ontario Science Centre
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		 • Ms.Heather Farnworth, Director of International Sales
• คณะ European Union (EU), Delegation to Thailand เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2556
ประกอบด้วย
		 • Mr.Mads Korn, Attache
• Ms. Jenifer Spoley, Manager Traveling Exhibitioจาก American Museum of Natural History เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2557
• Prof. Sung Kyum Cho, The College of Social Sciences, Chungnam National University ประเทศเกาหลี เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2557
• Mr. Ramasamy Jayakumar, Chief-Natural Science, UNESCO เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2557
• Dr. Ku Min Chung, Director of 21st Century Life Science Foundation ประเทศเกาหลีและคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
• Mrs. Clare Wilson, ผูบ้ ริหารพิพธิ ภัณฑ์ The Otago Museum ประเทศนิวซีแลนด์ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วัน
ที่ 24 เมษายน 2557
• Prof.Dr.Per-Edvin Persson เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
• Mr.Lee Tae Won & Mr.Oh Seung Geun ประเทศเกาหลี เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 11-26 พฤษภาคม 2557
• ดร. ปริณดา วนากุล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนิทรรศการและพิพธิ ภัณฑ์ จาก The Tech Museum Innovation ประเทศสหรัฐอเมริกา
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 7สิงหาคม 2557
• คณะผูบ้ ริหารจาก Yunnan Science and Technology Exchange Center เยีย่ มชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 13
สิงหาคม 2557
• Dr. Tsuyoshi Abe และ Dr. Toshio Kawai จาก Hokkaido University, Japan เยีย่ มชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่
14 สิงหาคม 2557
• Prof. Sung Kyum Cho, The College of Social Sciences, Chungnam National University ประเทศเกาหลี เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เมือ่ วันที่ 19-25 สิงหาคม 57

102

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum

แขกพิเศษทีม่ าเยือนพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
1. แขกพิเศษทีม่ าเยือนในประเทศ
• คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมหารือการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูก้ บั ผูบ้ ริหาร
อพ. และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2556
• คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
• คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
• คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่
วันที่ 21 มีนาคม 2557
• คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม
2557
• คณะเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 17
เมษายน 2557
• คณะศูนย์ศกึ ษาพิเศษจังหวัดสระบุรี เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557
• คณะเจ้าหน้าทีส่ ถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั วิทยาเขตตรัง (พิพธิ ภัณฑ์
สัตว์นำ�้ ราชมงคลตรัง) เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
• คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต เยีย่ มชมและศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2557
• คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2557
• คณะเจ้าหน้าทีข่ องพิพธิ ภัณฑ์แมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน
พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2557
• คณะเจ้าหน้าทีข่ องสวนสัตว์อบุ ลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วัน
ที่ 30 กันยายน 2557
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2. แขกพิเศษทีม่ าเยือนจากต่างประเทศ
• นักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2556
• Dr.Peter Last CSIRO National, Australia ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน Fish Collection เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 22
ตุลาคม 2556
• Dr.Nozomu Muto นักวิจยั แห่งสถาบัน Research Institute of Humanity and Nature ประเทศญีป่ นุ่ หารือเรือ่ งการบริจาค
ตัวอย่างปลาให้กบั อพ. และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
• Miss Donie เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
• คณะเจ้าหน้าทีจ่ าก College of Aquaculture and Fisheries on the University, Vietnam เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
• Dr.Lawrence M.Liao จาก Hiroshima University ประเทศญีป่ นุ่ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2556
• Dr.Toshihiko Fujita จาก National Museum of Nature and Science, Japan เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่
24 มกราคม 2557
• Prof.Dr.Fuminori Ito จาก Kagawa University, Japan เยีย่ มชม และตรวจเทียบตัวอย่างมด ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2557
• คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ าก The National Museum of Ethnology, Japan เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่
12 มีนาคม 2557
• Mrs. Clare Wilson ผูบ้ ริหารจาก The Otago Museum ประเทศนิวซีแลนด์ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วันที่ 24
เมษายน 2557
• Mr.Lee Tae Won และ Mr.Oh Seung Geun นักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ชวี ภาพฮันกุก๊ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ร่วมฝึกปฏิบตั ดิ า้ นการจัดเก็บและจ�ำแนกตัวอย่างสัตว์ (taxidermy) การดองใส (wet Specimen) การท�ำโครงกระดูกสัตว์ (skeleton/
bone preparation) และบรรยายพิเศษ เรือ่ ง Introduction 6 Theme Science Museum in Korea ระหว่างวันที่ 11-26 พฤษภาคม
2557 ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
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การพัฒนาบุ คลากร
อพวช. เชือ่ มัน่ ว่าการเจริญเติบโตขององค์กรขึน้ อยูก่ บั พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ดังนัน้ อพวช. จึง
มีนโยบายมุง่ เน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กร เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทัง้ คนเก่ง
และคนดีเป็นกลไกหลักในการพัฒนา อพวช. ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรูค้ วามสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่
อพวช. ได้ด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยวิเคราะห์ความจ�ำเป็นในการพัฒนา/ฝึกอบรมและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาที่
วางไว้ ซึง่ ในปีงบประมาณ 2557 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเฉลีย่ 10.30 วันต่อคน ต่อปี โดย อพวช. ได้จดั หลักสูตรอบรมภายใน
รวม 12 เรือ่ งและส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายนอก รวมทัง้ ได้สง่ พนักงานเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรอบรมภายนอก
อพวช. ได้สง่ บุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานภายนอกเพือ่ น�ำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนิน
งานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ได้แก่
1. เทคนิคการผลิตหนังสือดิจติ อลมัลติมเี ดียด้วย Flip Album
2. การพัฒนา Web Service ด้วย Rest
3. การออกแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ดว้ ย Scribus
4. นักสร้างสุของค์กร
5. นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
7. การจัดการวัตถุพพิ ธิ ภัณฑ์
8. บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
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การประชุม/ สัมมนา/ ดูงานต่างประเทศ
ในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้สง่ บุคลากรเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด้านพิพธิ ภัณฑ์/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการศึกษา
ดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือในด้านการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ การพัฒนากิจกรรม การสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ และการค้นคว้าวิจยั ด้านธรรมชาติวทิ ยา ดังนี้
1. การประชุมเครือข่ายสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศภาคพืน้ ยุโรป (The European Network Of Science Centres and Museums – ECSITE) ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2. การประชุม The Science Center World Summit – SCWS ณ เมือง Mechelen ราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม
3. การประชุมเครือข่ายศูนย์/ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ (Asia Pacific Network of Science and Technology Centers – ASPAC) ณ ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม
4. การประชุมวิชาการและร่วมเสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง Checklist of amphioxus diversity in Thai Waters และเรือ่ ง Review of
seafood poisoning cases from toxic marine organisms in Thailand ในการประชุม The 9th WESTPAC International Scientific
Symposium : A Healthy Ocean for Prosperity in the Western Pacific : scientific challanges and possible solutions ณ เมือง
Nha Trang ประเทศเวียดนาม
5. ร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำในด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ของ Noyce Leadership Institute ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
6. ดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยน�ำเยาวชนไทยจ�ำนวน 92 คน เข้าร่วมโครงการ Japan – East Asia
Network of Exchange for Students and Youths ณ ประเทศญีป่ นุ่
7. ดูงาน The Intel International Science and Engineering Fair ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
8. ดูงาน โครงการพืน้ ฟูประชากรเสือโคร่ง ณ ประเทศเนปาล
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สถานภาพด้านก�ำลังคน
26%	
  

52%	
  

22%	
  
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ บี ทบาทอย่างยิง่ ต่อการขับเคลือ่ นกลยุทธ์องค์กร แม้วา่ ปัจจุบนั อพวช. จะมี
อตั ราก�ำลังที่
เป็นพนักงานทีจ่ ำ� กัดแต่ดว้ ยภารกิจความรับผิดชอบในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องกระจายการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจไปสูภ่ มู ภิ าคของประเทศดังนัน้ อพวช. จึงได้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยจัดหา
ลูกจ้างและอาสาสมัครช่วยปฏิบตั ภิ ารกิจต่าง ๆ ส�ำหรับอัตราก�ำลังพนักงาน อพวช. ในปีงบประมาณ 2557 มีจำ� นวนทัง้ หมด 135 อัตรา
โดยจ�ำแนกได้ดงั ต่อไปนี้

จ�ำนวนอัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภทบุคลากร

จ�ำนวนอัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
6%	
  
3%	
   5%	
  

26%	
  
48%	
  
52%	
  

33%	
  
46%	
  

59%	
  

22%	
  

พนักงาน

135 ต�ำแหน่ง

ผูบ้ ริหารระดับสูง 8 ต�ำแหน่ง

ลูกจ้าง

115 ต�ำแหน่ง

กลุม่ วิชาการ

62 ต�ำแหน่ง

กลุม่ สนับสนุน

65 ต�ำแหน่ง

6%	
   ต�ำแหน่ง
อาสาสมัคร 270
48%	
  

จ�ำนวนอัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
46%	
  
3%	
   5%	
  

จ�ำนวนอัตราก�ำลังจ�ำแนกตามประเภทบุคลากร
6%	
  

20%	
  

29%	
  

33%	
  
59%	
  
45%	
  

ปริญญาเอก 7
ปริญญาโท 44
ปริญญาตรี 80
ต�ำ่ กว่าปริญญาตรี 4

ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง

25-34 ปี
35-44 ปี
45-54 ปี
54 ปี ขึน้ ไป

39
61
27
8

ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
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ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์
นิทรรศการนาโนเทคโนโลยี
ในปี 2558 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มโี ครงการด�ำเนินการก่อสร้าง นิทรรศการ นาโนเทคโนโลยี โดยมีสาระทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับ นาโน
เทคโนโลยีทอี่ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ เสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่ม ความปลอดภัยและวิธกี ารเลือกผลิตภัณฑ์นาโน การท�ำความ
เข้าใจ กับคุณสมบัตขิ องสิง่ ทีเ่ รียกว่า นาโน ซึง่ มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า รวมถึง เรียนรู้ โครงสร้างนาโนใน
ธรรมชาติ แหล่งทีม่ าของนวัตกรรมหลายอย่างในยุคปัจจุบนั นิทรรศการชุดนีจ้ ดั แสดง ณ บริเวณนิทรรศการชัน้ 5 ใช้ระยะเวลาใน
การก่อสร้าง 8 เดือน และมีกำ� หนด เปิดให้บริการปลายปี 2558

โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
แนวความคิด
1. โครงการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหรือ BIOWORLD
ก�ำหนดเป้าหมายการสือ่ สารและแนวทางการจัดแสดงเพือ่ ให้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบนิเวศวิทยาของโลก ดังนี้
(1) เป้าหมายการสือ่ สาร คือการอยูร่ ว่ มกันของมนุษยชาติ (Sharing our Planet)
(2) การจัดแสดงระบบนิเวศวิทยา 3 ระบบ โดยจ�ำลองสภาพระบบนิเวศเสมือนจริง มีสงิ่ มีชวี ติ ในระบบ ทัง้ พืช สัตว์ ในสัดส่วนทีต่ าม
จริงตามหลักวิชาการ มีการควบคุมอุณหภูมคิ วามชืน้ และบรรยายเสมือนธรรมชาติ ประกอบด้วย
- ระบบนิเวศวิทยาเขตอบอุน่ (Temperate Region)
- ระบบนิเวศเขตหนาว (Sub Antarctic Region)
- ระบบนิเวศเขตร้อน (Tropical Ecology)

108

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum

2. โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
สาระส�ำคัญของโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป็นแหล่ง
เรียนรูท้ สี่ ร้างความเข้าใจในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผนการทดลอง การสรุป
และขยายผล ซึง่ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน น�ำมา
ซึง่ ปรัชญาของโครงการ “พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา เพือ่ การอยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน”
เป้าหมายในการสื่อสาร คือ การให้ผู้เข้าชมได้น�ำแบบอย่าง
หลักการทรงงานของพระองค์ทา่ นไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น�ำไปสู่การอนุรักษ์น�้ำ ดิน และสิ่ง
แวดล้อม ด้วยวิธกี ารจัดแสดงทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัสด้วย
ตัวเองและการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษา
สาระทีน่ ำ� เสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนที่ 1 บทน�ำ โลกและการปรับตัวของสิง่ มีชวี ติ
(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 ทัศน์
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการคิดในเชิงนิเวศ) (Cluster 4
King’s Thought System : His Majesty’s vision of
Sustainability based on Ecological Concept)
ั หาและ
5) ส่วนที่ 5 การประยุกต์ใช้ระบบคิดเชิงนิเวศเพือ่ แก้ปญ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Cluster 5 Solving Problem with Ecological
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Concept System)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้ อพวช. ด�ำเนินโครงการพิพธิ ภัณฑ์
พระรามเก้า ในการประชุมเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดย
ให้ดำ� เนินการตัง้ แต่ปี 2555-2558 ในวงเงินงบประมาณ 1,800.00
ล้านบาท โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า แบ่งการพัฒนาออกเป็น
2 ระยะ ได้แก่
(1) ระยะที่ 1 การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เวลา
ด�ำเนินการ 4 ปี (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2558) วงเงินงบ
ประมาณ 712.00 ล้านบาท
(2) ระยะที่ 2 การก่อสร้างงานนิทรรศการพร้อมติดตั้งพื้นที่
20,000 ตารางเมตร เวลาด�ำเนินการ 2 ปี (ตุลาคม 2556-กันยายน
2558) วงเงินงบประมาณ 1,088.00 ล้านบาท
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า
1. ด�ำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่อง และปรับปรุงแบบรูปอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร ให้แบบรูป และ และปริมาณงานมีความ
สอดคล้อง ถูกต้องตรงกัน เพือ่ น�ำมาใช้สำ� หรับการเปิดประมูล ครัง้
ที่ 2 ต่อไป
2. บริษทั ทีป่ รึกษาออกแบบ ได้นำ� ส่งแบบรูปฉบับแก้ไขล่าสุด ที่
ได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง ส่งมาเพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทีจ่ ะ
ด�ำเนินการจัดท�ำส�ำเนาเพือ่ น�ำส่งงาน และเพือ่ ใช้ในการประมูลต่อ
ไป
3. ด�ำเนินการจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาควบคุมการก่อสร้าง ให้ดำ� เนิน
การตรวจสอบแบบรูป และ เอกสารประมาณราคาก่อสร้าง ว่าถูก
ต้อง สมบูรณ์ หรือมีข้อผิดพลาดอย่างไร เพื่อที่จะเตรียมความ
พร้อมของแบบรูป เพือ่ ใช้ในการประมูลครัง้ ต่อไป
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โครงการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าคจังหวัดเชียงใหม่
อพวช. ในฐานะเครือ่ งมือของรัฐรับผิดชอบในการสือ่ ความ สร้างความเข้าใจ และตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สงั คมไทย จึงได้
ก�ำหนดนโยบายสร้างพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าค เพือ่ เป็นเครือ่ งมือและสร้างโอกาสให้กบั เยาวชนในภูมภิ าคอย่างทัว่ ถึง นอกเหนือ
จากทีม่ อี ยู่ ณ เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานีแล้ว ทัง้ นีไ้ ด้พจิ ารณาเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกแห่งหนึง่ ทีม่ ตี ำ� แหน่งทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะ
สมในระดับภูมิภาค เนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตั้งหอดูดาวขนาดใหญ่ และยังได้ก�ำหนดจะให้มีแหล่งเรียนรู้ ส�ำหรับการ
ศึกษาเรือ่ งดวงดาวขึน้ การน�ำพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ภมู ภิ าคไปตั้งอยูใ่ นสถานที่ บริเวณเดียวกัน จึงจะท�ำให้เกิดความคุม้ ค่าในการ
เดินทางเข้ามาเยีย่ มชมส�ำหรับเยาวชนและประชาชนในภาคเหนือมากขึน้
โครงการพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ถูกก�ำหนดให้เป็นโครงการส�ำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินการออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำแผนหลักพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ภมู ภิ าค จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการขอความเห็นชอบโครงการต่อส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามขัน้ ตอนต่อไป

โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชัน้ สูง
เพือ่ การเกษตร กลุม่ จ.ภาคเหนือตอนบน 2
อพวช.มีวตั ถุประสงค์ในการก่อสร้างดังนี้
• น�ำเสนอความเป็นมา และอนาคตของกลุม่ จังหวัดล้านนาตะวันออก เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมรูจ้ กั ความเป็นมาและเป็นไปของดินแดนแห่ง
นี้ เช่น การเป็นศูนย์กลางของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชัน้ สูงในอนาคต
• น�ำเสนอภูมสิ งั คมของพืน้ ที่ เพือ่ ให้ผชู้ มเข้าใจในสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพสังคมวัฒนธรรม เพือ่ เชือ่ มโยงและแสดงให้เห็นความ
สัมพันธ์ และความสมดุลระหว่างคนกับสิง่ แวดล้อม
• น�ำเสนอความส�ำคัญของการท�ำเกษตรซึง่ อาศัยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ช่วยเพิม่ คุณภาพของผลผลิตและประสิทธิภาพในระบบ
การผลิต ที่นอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังช่วยส่วนสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของโลกสร้างพื้นที่อันเข้ม
แข็งของประเทศไทยในประชาคมโลก
สาระทีน่ ำ� เสนอในนิทรรศการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1. Origin of Lanna : ก�ำเนิดล้านนาตะวันออก
• น�ำเสนอความเป็นมาของอารยธรรมล้านนา นับตัง้ แต่การถือก�ำเนิด ขึน้ ของภูมปิ ระเทศเมือ่ หลายล้านปีกอ่ น การก่อเกิดภูเขา
แม่นำ�้ จนเป็นสภาพพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมกับการตัง้ ถิน่ ฐานและการท�ำการเกษตร
• น�ำเสนอการอพยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีการเกษตร ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั และทิศทางในอนาคต
2. Sustainable Agriculture Society: สังคมเกษตรยัง่ ยืน
• น�ำเสนอสภาพภูมปิ ระเทศ สภาพสังคม และวัฒนธรรมทีม่ พี นื้ ฐานมาจากการเกษตร ก่อเกิดเป็นสังคมเกษตรทีเ่ ข้มแข็งและเป็น
เอกลักษณ์
• น�ำเสนอลักษณะของสังคมเกษตรตัง้ แต่อดีต แสดงถึงการพึง่ พาและอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ รวมถึงการเป็นกระดูกสันหลังทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศมาตัง้ แต่อดีต
• น�ำเสนอรูปแบบของการท�ำการเกษตรแบบยัง่ ยืน โดยเน้นทีก่ ารอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติอย่างสมดุล
3. Appropriated Agriculture Technology : เทคโนโลยีเกษตรเพือ่ ชีวติ
• น�ำเสนอการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ มาพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตผลทางการเกษตร
โดยน�ำเสนอผ่านกระบวนการผลิต ได้แก่ ขัน้ ตอนก่อนการเพาะปลูก และหลังการเพาะปลูก รวมถึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลและสถิตดิ า้ น
การเกษตรทีส่ ำ� คัญ

110

ANNUAL REPORT 2014

www.nsm.or.th

National Science Museum
4. Looking Forward : ล้านนาอนาคต
• น�ำเสนอทิศทางของล้านนาตะวันออกในอนาคต และแนวทางการพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
• น�ำเสนอเกียรติประวัตขิ องบุคคลส�ำคัญทีม่ สี ว่ นในการพัฒนาพืน้ ทีล่ า้ นนาตะวันออก
5. Scientific Based Community : สังคมแห่งการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
• น�ำเสนอความรูพ้ นื้ ฐานด้านการเกษตรเพือ่ ชุมชน โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทจี่ �ำเป็น ซึง่ จะท�ำให้เกิดการต่อยอด
และเรียนรูเ้ ทคโนโลยีชนั้ สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิทยาศาสตร์เกีย่ วกับดินและน�ำ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พันธุศาสตร์ เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพือ่ การเกษตร

โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรูแ้ ละจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ศูนย์รวบรวมองค์ความรูแ้ ละจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นศูนย์วจิ ยั จัดแสดงนิทรรศการ จัดกิจกรรม
และเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ การพัฒนาการผลิตส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป โดยน�ำเสนอในรูปแบบการสาธิต สือ่ ผสม แบบจ�ำลอง รวมทัง้ การฝึกอบรม การ
เผยแพร่สงิ่ พิมพ์ สือ่ โทรทัศน์ วิทยุ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ ทีม่ คี วามน่าสนใจและประทับใจ เกิดการน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปใช้ในการเพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นศูนย์กลางการวิจยั และเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยวิจัยและศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรูท้ วั่ ประเทศดังนี้
1.1 เป็นศูนย์วจิ ยั แสวงหา รวบรวม จัดแสดง และเผยแพร่ความรูด้ า้ นการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 เป็นศูนย์ฝกึ อบรมและบริการสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 เป็นศูนย์สง่ เสริมการวิจยั เกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากภูมปิ ญ
ั ญาและความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ ที่
1.4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถน�ำความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวติ รวมถึงให้นกั วิจยั น�ำไปวิจยั พัฒนาต่อยอด
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โครงสร้างองค์กร
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อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบ
พระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 มาตรา
๑๑ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารกิจการของ อพวช. คณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
จ�ำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้ผอู้ ำ� นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการผู้แทนหน่วยงาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศฯ

ไม่เกิน 5 คน (ครม. แต่งตั้ง)

ผู้อํานวยการ อพวช.

	
  

แห่งประเทศฯ
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อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ ไปซึง่ กิจการของ อพวช.
2. ก�ำกับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบตั กิ าร และการใช้เงินส�ำรองของ อพวช.
4. ก�ำกับการจัดท�ำรายงานทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น รายงานการตรวจสอบ รายงานค่าใช้จา่ ย งบลงทุน
5. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ด�ำเนินกิจการอย่างหนึง่ อย่างใด และก�ำหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ
6. แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการ หรือให้ผู้อ�ำนวยการออก ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และก�ำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อ�ำนวยการด้วย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
7. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการ
8. ก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และค่าด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนวิธกี ารช�ำระราคา และ
ค่าบริการของ อพวช.
9. ก�ำหนดสัญลักษณ์ และเครือ่ งหมายของ อพวช.
10. วางข้อบังคับหรือระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอ�ำนาจหน้าทีข่ อง อพวช.

คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ อพวช.
1

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

ประธานกรรมการ

2

ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการ อพวช.

กรรมการ

(นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์)
3

นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ

กรรมการ

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการ อพวช.
1

นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ

ประธานอนุกรรมการ

2

นายจรัลธาดา กรรณสูต

อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.
1

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานอนุกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ อพวช.
1

นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์

นายดิสทัตREPORT
โหตระกิ2014
ตย์
1142 ANNUAL
3

นายพิชัย สนแจ้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

www.nsm.or.th

1

นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ

2

นายจรัลธาดา กรรณสูต

1

นายดิสทัต โหตระกิ
ตย์ กรรมการ / คณะกรรมการ
คณะอนุ

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ
National Science Museum
คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.
ประธานอนุตํกาแหน่
รรมการ
ง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาผู้อําอพวช.
นวยการ อพวช.
1

นางสาวชุ
ิมา บุวงศ์
ณยประภั
ร
นางสาวอัตจฉรา
แสงจันศทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

2

ผูนายดิ
้แทนกระทรวงการคลั
สทัต โหตระกิตย์ง ในคณะกรรมการ อพวช.

กรรมการ

3

(นางสาวเยาวนุ
นายพิชัย สนแจ้ชง วิยาภรณ์)

กรรมการ

3

นางรุ
่งทิพกย์รรมการพิ
สิงห์สุวรรณ
คณะอนุ
จารณาผลตอบแทนผู้อํานวยการ อพวช.

กรรมการ

1

คณะอนุลธาดา
กรรมการประเมิ
นายจรั
กรรณสูต นผลการปฏิบัติงานผู้อํานวยการ อพวช. ประธานกรรมการ

12

กรรมการ / คณะกรรมการ
นางรุ
่งทิพย์ สิงชคณะอนุ
ห์สวิุวยรรณ
นางสาวเยาวนุ
าภรณ์

ง
ประธานอนุ
รรมการ
กรรมการ ตํกาแหน่

2

คณะอนุลธาดา
กรรมการพั
ฒนาธุ
นายจรั
กรรณสู
ต รกิจ

อนุกรรมการ

1

ผู้อํานวยการ
อพวช. างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.
คณะอนุ
กรรมการยกร่

ประธานอนุกรรมการ

1

คณะอนุ
นายดิ
สทักตรรมการโครงการพิ
โหตระกิตย์ พิธภัณฑ์พระรามเก้า

ประธานอนุกรรมการ

1

นายจรัลธาดา กรรรสูต้อํานวยการ อพวช.
คณะกรรมการสรรหาผู

อนุกรรมการ

12

ผู้อํานวยการ
นางสาวอั
จฉราอพวช.
วงศ์แสงจันทร์

อนุกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

2

คณะกรรมการกิ
จการสั
นายดิ
สทัต โหตระกิ
ตย์ มพันธ์

กรรมการ

31

ผู้อํานวยการ
อพวช.
นายพิ
ชัย สนแจ้
ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อํานวยการ อพวช.
1

นายจรัลธาดา กรรณสูต

ประธานกรรมการ

2

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

กรรมการ

1. เบีย้ ประชุมและค่าตอบแทน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดย
ให้กรรมการได้รบั ค่าตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่ เบีย้ ประชุมกรรมการรายครัง้ และค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2556 เป็นต้นไป
1.1 เบีย้ ประชุมกรรมการ (รายครัง้ ไม่เกินหนึง่ ครัง้ ต่อเดือน)
- กรรมการ
8,000 บาทต่อครัง้ ต่อเดือน
- ประธานกรรมการ 10,000 บาทต่อครัง้ ต่อเดือน
(ประธานกรรมการได้มากกว่าในอัตราร้อยละ 25 ของเบีย้ ประชุมกรรมการ)
www.nsm.or.th
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1.2 ค่าตอบแทนรายเดือน
- กรรมการ
8,000 บาทต่อเดือน (เท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ)
- ประธานกรรมการ 16,000 บาทต่อเดือน (ได้รบั เป็นสองเท่าของกรรมการ)

คณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทน รายเดือน

เบี้ยประชุม รายครั้ง

เบี้ยประชุม รายครั้ง

ไม่เกิน (บาท : คน : เดือน)

ไม่เกิน (บาท : คน : ครั้ง)

ไม่เกิน (บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

16,000	
  

8,000	
  

10,000	
  

8,000	
  

10,000	
  

กรรมการ	
   บุคคลภายนอก	
  
8,000	
  

3,000	
  

โดยกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกินสองคณะต่อเดือน และจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะ
เวลาทีก่ รรมการอยูใ่ นต�ำแหน่ง
2. โบนัสประจ�ำปี
ตามระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัว
เงินในแต่ละตามระดับผลการประเมินการด�ำเนินงานไว้ดงั นี้

ระดับผลประเมิน
(คะแนน)
5 ดีขึ้นมาก
4.5
4 ดีขึ้น
3.5
3 ปกติ
1.0 - 2.5

อัตราเงินโบนัสที่ได้รับ
(บาท)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัสคณะกรรมการปี 2557
หน่วย : บาทต่อปี
ค่าตอบแทน
จํานวน (คน)
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ อพวช.
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. ค่าตอบแทนรายเดือน
4. เงินโบนัสตามผลประเมินประจําปี
รวม
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2556
12
808,000
312,000
264,533
97,550
1,482,083

2557
760,000
501,750
903,999
อยู่ระหว่างประเมินผล
2,165,749*
www.nsm.or.th
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การประชุม
คณะกรรมการ อพวช. ได้กำ� หนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้าเป็นประจ�ำตลอดทัง้ ปี ส�ำหรับในปี 2557 ก�ำหนด
จัดประชุมในวันพุธสัปดาห์ทสี่ ขี่ องทุกเดือน โดยประธานกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมทุกท่าน รวมทั้งดูแลจัดสรรเวลาเพื่อการอภิปรายและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการอย่างเหมาะสม โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมเฉลีย่ ครัง้ ละประมาณสองชัว่ โมงครึง่
การจัดประชุมคณะกรรมการ อพวช. ในปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557) มีการประชุมขึน้ รวมทัง้ หมด 12
ครั้ง อัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการโดยเฉลี่ยร้อยละ 83 ของการประชุมทั้งหมด ส่วนการจัดประชุมคณะกรรมการและ
อนุกรรมการชุดย่อยจัดขึน้ ทัง้ หมดรวม 15 ครัง้ โดยมีอตั ราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ/อนุกรมการโดยเฉลีย่ ร้อยละ 92 ของการ
ประชุมชุดย่อยทัง้ หมด

รายชื่อกรรมการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
2. ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
3. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
4. นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
5. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว
6. ดร. จรัลธาดา กรรณสูต
7. นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ
8. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
9. นายดิสทัต โหตระกิตย์
10. นายสาคร ชนะไพฑูรย์
คิดเป็นร้อยละ (%)
www.nsm.or.th

เข้าประชุม (ครั้ง)
กรรมการ
อนุกรรมการ
12 /12
10 /12
5/5
9 /12
7/9
11 /12
1/1
8 /12
1/1
7 /9
1/1
7 /9
5/5
7 /9
4/5
9 /12
7/7
12 /12
7/7
83
92
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
1. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการ อพวช. ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ำกับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจเป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี 2557 มีการพิจารณาแบบประเมินและท�ำประเมินตนเอง โดยใช้แบบประเมินรวม 2 แบบ เช่นปี
ทีผ่ า่ นมา ประกอบด้วย
			 1) แบบประเมินกรรมการ (รายบุคคล)
			 2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องกรรมการรายบุคคลมีระดับผลคะแนนรวมเฉลีย่ ร้อยละ 85.86 ถือว่ามีประสิทธิภาพดี ซึง่
สูงกว่าปีทผี่ า่ นมา ส่วนผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการทัง้ คณะมีระดับผลคะแนนรวมเฉลีย่ ร้อยละ 93.77 ซึง่ ถือว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพดีเยีย่ มเช่นปีทผี่ า่ นมา
2. การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการให้เกิดประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ซึง่ มีกจิ กรรมทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
2.1 การศึกษาอบรม รวม 2 หลักสูตร
			 1) หลักสูตร “การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุน่ ที่ 12 ระหว่างเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม 2556 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ซึง่ มีกรรมการทีผ่ า่ นการอบรม จ�ำนวน 1 คน คือ นางรุง่ ทิพย์ สิงห์สวุ รรณ
			 2) หลักสูตร “ ผูบ้ ริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง” รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2556 ทีจ่ ดั โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 1 คน คือ นายดิสทัส โหตระกิตย์
2.2 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ รวม 4 แห่ง
			 1) งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ ครึง่ วัน (บ่าย) โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 6 คน ได้แก่ รศ.ดร. วีระพงษ์ฯ ดร.อัจฉราฯ
นางสาวเยาวนุชฯ นายสุรนันท์ฯ ศ.ดร. สุพจน์ฯ นายสาครฯ
			 2) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 2 คน ได้แก่ นางสาวเยา
วนุชฯ และนายสุรนันท์ฯ
			 3) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ใช้เวลาประมาณ ครึง่ วัน
โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 2 คน ได้แก่ นางสาวเยา
วนุชฯ และนายสุรนันท์ฯ
			 4) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ใช้เวลา
ประมาณ ครึ่งวัน โดยมีกรรมการเข้าร่วม รวม 2 คน
ได้แก่ นางสาวเยาวนุชฯ
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สถิติจ�ำนวนผู ้เข้าชม
แผนภูมิเปรียบเทียบสัดสวนจำนวนผูรับบริการ )
ประจำปงบประมาณ 2557)
ผูเขารวมกิจกรรม
ตางๆ)
นิทรรศการนอก
สถานที่)

16.15!

44.30!

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร)
13.54!
11.90!

2.88!
จัตุรัสจามจุรี)

11.23!
พิพิธภัณฑธรรมชาติ
)
วิทยา)
พิพิธภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

แผนภูมิแสดงสัดสวนจํานวนผูรับบริการของ อพวช. ประจําปงบประมาณ 2557 โดยนิทรรศการนอกสถานที่ มีสัดสวนสูงสุด
รอยละ 44.30 อันดับ รองลงมาคือ ผูเขารวมกิจกรรมตางๆมีสัดสวนรอยละ 16.15 และจัตุรัสจามจุรีที่มีสัดสวนนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ 2.88 ของจํานวนผูรับบริการทั้งหมด

รายงานผลการเปรียบเทียบจำนวนผูใชบริการ ปงบประมาณ )
2556 และ 2557 กับเปาหมายจำนวนผูใชบริการ)
4,000,000 )
3,500,000 )
3,000,000 )
2,500,000 )
2,000,000 )
1,500,000 )
1,000,000 )
500,000 )
0 - )
รวมจำนวนผูรับบริการ)
www.nsm.or.th

3,764,027 )
3,133,144 )

2,771,000 )

เปาหมายป 2557)
2,771,000 )

ต.ค. 55 - ก.ย. 56)
3,764,027 )

ต.ค. 56 - ก.ย. 57)
3,133,144 )
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จำนวนผู้ใช้บริการรวม ระหว่างปีงบประมาณ 2553 - 2557
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จำนวน (คน)

4,360,385

3,908,937
3,355,303

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
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ปี 2556

ปี 2557

การเปรียบเทียบเป้าหมายจำนวนผู้ใช้บริการ อพวช.
ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 แยกประเภทนิทรรศการและกิจกรรม
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ

เป้าหมาย ปี 2557
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ค.ต. 55 - ก.ย. 56
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อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ในปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีจ�ำนวน 2 ชุด ชุดแรกมี
มีจํานวน ๒ ชุด ชุดแรกมีจํานวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นประธานกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นประธานกรรมการ นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ และนางรุ่งทิพย์ สิงห์
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ และนางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ เป็นกรรมการ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐
สุวรรณ
เป็นกรรมการ
ครบวาระการด�ำรงต�
ำแหน่ได้งอเมือกคํ
่อวันาทีสั่่ง20
2557 และคณะกรรมการ
กรกฎาคม
๒๕๕๗ ได้
และคณะกรรมการ
อพวช.
แต่งกรกฎาคม
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุ
ดใหม่ขึ้นอพวช.
ทดแทนได้ออกค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุ
ดใหม่ชขึ้นวิทดแทน
วย นางสาวเยาวนุ
เป็นจประธานกรรมการ
ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุ
ยาภรณ์ประกอบด้
เป็นประธานกรรมการ
นายสุชรนันวิยท์าภรณ์
สุวรรณกิ
และนายสุพจน์ นายสุรนันท์ สุวรรณ
กิจหารหนองบั
และนายสุพวจน์เป็นหารหนองบั
ว เป็นนกรรมการ
โดยมี
นางสาวรตดา
ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ โดยมี
างสาวรตดา
พรหมแก้
ว หัวหน้พรหมแก้
าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ เป็นเลขานุการ
โดยให้
มีผมลตัีผลตั
้งแต่้งแต่
วันวทีัน่ 1ที่กั๑นกัยายน
2557
โดยให้
นยายน
๒๕๕๗
ในปีงบประมาณ 2557
คณะกรรมการตรวจสอบทั
้ง 2 ชุด ได้จัดให้มีก้งารประชุ
มรวมทั
6 ครั้ง มโดยได้
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบทั
๒ ชุด ได้
จัดให้้งมสิีก้นารประชุ
รวมทัม้งสิีก้นารประชุ
๖ ครั้งมหารือร่วม
กับโดยได้
ฝ่ายบริมหีการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริหารความเสีประธาน
่ยง ประธานกรรมการควบคุ
มภายใน
ารประชุ
มหารือร่วมกับฝ่ายบริหประธาน
าร หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริหารความเสี
่ยง ที่ปรึกษาทางด้าน
การเงิ
นการบัญชี และส�ำนักมงานการตรวจเงิ
(ผู้ตรวจสอบบั
เพื่อปฏิ
ัติหน้าที่ตามที่ได้นรแผ่
ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
นแผ่นดิานนการเงิ
ประธานกรรมการควบคุ
ภายใน ที่ปรึกษาทางด้
นการบัญญชีชี)และสํ
านักบงานการตรวจเงิ
นดิน
อพวช.
และตามกฎบั
ต
รคณะกรรมการตรวจสอบ/คู
ม
่
อ
ื
การปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านส�
ำ
หรั
บ
คณะกรรมการตรวจสอบในรั
ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
(ผู้ตรวจสอบบัญชี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อพวช.
สรุปและตามกฎบั
สาระส�ำคัญได้
ดังนี้
ตรคณะกรรมการตรวจสอบ/คู
่มือการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ
กระทรวงการคลั
ง สรุปสาระสําคัญได้น ดัได้งนีพ้ ิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินประจ�ำปี 2556 และรายไตรมาส ของปีงบประมาณ
2557 ร่วมกับฝ่ายบริห1.าร ทีการสอบทานรายงานทางการเงิ
่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญนชีได้และผู
้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิ
พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิ
นประจําปี ๒๕๕๖นของ อพวช.
ได้จและรายไตรมาส
ัดท�ำขึ้นอย่างถูกของปี
ต้องตามที
่ควรในสาระส�
ำคัร่ญวตามหลั
การบั
่วไปานการเงิ
มีการเปินดและบั
เผยข้ญอชีมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและ
งบประมาณ
๒๕๕๗
มกับฝ่ากยบริ
หารญชีทีท่ปี่รรึับกรองทั
ษาทางด้
เป็นและผู
ประโยชน์
ตอ่ ผูใ้ ช้ญงบการเงิ
ค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้
้ตรวจสอบบั
ชี เพื่อให้น มนอกจากนี
ั่นใจว่ารายงานทางการเงิ
นของ อพวช.ประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีเป็นการเฉพาะรวม 1 ครัง้ เพือ่
้นอย่างถูกญต้ชีอใงตามที
าคัอญงกัตามหลั
กการบัญชีที่รับรองทั
หารืได้อจกััดบทํผูา้ตขึรวจสอบบั
นเรื่องต่่คาวรในสาระสํ
ง ๆ ที่เกี่ยวข้
บการตรวจสอบงบการเงิ
น ่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ครบถ้
วนและเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงิ
น
2. การสอบทานการบริ
หารความเสี
ย่ ง พิจารณาสอบทานการบริ
หารความเสีย่ งของ อพวช. ตามนโยบายและแนวทางการบริหาร
นอกจากนี
ค
้
ณะกรรมการตรวจสอบได้
ป
ระชุ
ม
ร่
ว
มกั
บ
ผู
ต
้
รวจสอบบั
ญชีเป็นนความเสี
การเฉพาะรวม
๑ ครั
ความเสีย่ งของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการประเมิ
ย่ งครอบคลุ
มปั้งจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ แผนปฏิบตั กิ าร
่อหารือกับย่ ผูงมี
้ตรวจสอบบั
นเรื่องต่าง ๆ ทีม่เหรื
กี่ยอวข้
องกับการตรวจสอบงบการเงิ
น วตั ถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กรให้อยู่
บริหเพืารความเสี
ประสิทธิภญาพชีใสามารถควบคุ
ลดผลกระทบที
อ่ าจมีตอ่ การบรรลุ
ในระดับที่ยอมรับได้ 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง พิจารณาสอบทานการบริหารความเสี่ยงของ อพวช.
ตามนโยบายและแนวทางการบริ
หารความเสี
่ยงของคณะกรรมการบริ
ารความเสี
3. การสอบทานการควบคุมภายใน
ำเนิ่ยนงงานที่ส�ำคัญของคณะกรรมการควบคุมภายใน
พิจารณาสอบทานการติ
ดตามดูหแลการด�
มีการประเมินความเสี่ยงครอบคลุ
มปัจจัยและติ
เสี่ยงทีดตามให้
่สําคัญ หแผนปฏิ
บัติกางๆ
ารบริมีหการปรั
ารความเสี
งมีไปขการด�
ระสิทธิำเนิ
ภาพ
อย่เพื
างต่่ออให้เนืม่อั่นงใจว่
พิจาารณาสอบทานระบบการควบคุ
มภายใน
น่วยงานต่
บปรุง่ยแก้
นงานตามข้อ
สามารถควบคุ
ม
หรื
อ
ลดผลกระทบที
อ
่
าจมี
ต
อ
่
การบรรลุ
ว
ต
ั
ถุ
ป
ระสงค์
ก
ารดํ
า
เนิ
น
งานขององค์
ก
รให้
อ
ยู
ใ
่
นระดั
บ
ที
ย
่
อมรั
บ
ได้
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การสอบทานการควบคุ
มภายใน
4. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
โดยติดตามให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีการด�ำเนินงานอย่างสร้างสรรค์
พิ
จ
ารณาสอบทานการติ
ด
ตามดู
แ
ลการดํ
า
เนิ
น
งานที
ส
่
า
ํ
คัญของคณะกรรมการควบคุ
มภายในอย่ตางต่
อเนื่องวยงานตรวจสอบภายใน
โดยพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ�
รของหน่
ำปี ทบทวนกฎบั
จารณาสอบทานระบบการควบคุ
มภายใน และติดตามให้หน่วยงานต่
ทุกไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตั ิงาน
คู่มพิือการปฏิ
บตั ิงานตรวจสอบภายใน สอบทานผลการตรวจสอบเป็
นประจ�าำงๆ
มี
ก
ารปรั
บ
ปรุ
ง
แก้
ไ
ขการดํ
า
เนิ
น
งานตามข้
อ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามแผน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ ผู้ตรวจ
4. การกํ
ากับดูแ่อลงานตรวจสอบภายใน
โดยติดตามให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
สอบภายใน อนุมัติแผนการฝึ
กอบรมเพื
พัฒนาความรู้และทักษะของผู
้ตรวจสอบอย่
างต่อเนื่อง เพื่อความเชืความเป็
่อมั่นต่อนผูอิ้มสีสระ่วนได้ส่วน
มีการดําเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจําปี
เสีย และพัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากล
ทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน
ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
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ผู้ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบอย่
างต่อเนื่อREPORT
ง
เพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากล
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

National Science Museum

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองรายบุคคล
และทั้งคณะ พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ อพวช. กรรมการตรวจสอบได้ไปดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ และดูงานการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าในปีงบประมาณ 2557 อพวช. ได้จัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามหลัก
การบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป การบริหารความเสีย่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร ด้วยระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีการก�ำกับดูแลโดย
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
		
				
(นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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รายงานของผูส้ อบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภ์ณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การพิพิธภ์ณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของทุนและงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ส�ำนักการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฎิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้สำ� นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ปฎิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฎิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้ซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบ
วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณ
การทางบัญชีทจี่ ดั ท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินขององค์การพิพธิ ภ์ณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2557 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

( 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 2557
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
262,323,498.69
เงินลงทุนระยะสัน้
6
20,000,000.00
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง		
4,850,502.97
วัสดุคงเหลือ		
3,061,262.84
รายได้คา้ งรับ
7
643,064.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
8
3,928,925.63
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
294,807,254.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว
9
6,594,773.61
อาคารและอุปกรณ์
10
849,767,240.85
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
11
13,780,837.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
870,142,851.92
รวมสินทรัพย์
1,164,950,106.40
หนีส้ นิ และส่วนของทุน
หนีส้ นิ หมุนเวียน			
เจ้าหนี้
12
17,020,456.48
420,983.00
เงินรับฝาก		
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย		
876,677.49
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
13
78,735,847.74
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน		
97,053,964.71
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน			
รายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
14
285,140,676.49
รายได้เงินอุดหนุนรอการรับรู้
4,15
524,792,473.56
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
16
20,776,414.00
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน		
830,709,564.05
927,763,528.76
รวมหนีส้ นิ 		
ส่วนของทุน			
ทุนประเดิม		
10,000,000.00
4
227,186,577.64
ก�ำไรสะสม
รวมส่วนของทุน		
237,186,577.64
รวมหนีส้ นิ และส่วนของทุน		
1,164,950,106.40

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
2556
140,249,478.40
20,000,000.00
4,284,504.90
2,951,906.10
14,206,371.65
3,460,509.04
185,152,770.09
6,594,773.61
888,058,954.01
16,279,062.77
910,932,790.39
1,096,085,560.48
21,231,861.91
420,983.00
298,008.63
25,214,887.05
47,165,740.59
298,357,125.97
551,086,700.68
20,267,823.00
869,711,649.65
916,877,390.24
10,000,000.00
169,208,170.24
179,208,170.24
1,096,085,560.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายสาคร ชนะไพทูรย์)
รองผูอ้ ำ� นวนการ รักษาการแทน
ผูอ้ ำ� นวนการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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(นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิร)ิ
รองผูอ้ ำ� นวนการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักบริหาร
www.nsm.or.th

National Science Museum
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
2557
รายได้			
รายได้เงินงบปรมาณรับจากรัฐบาล
4,17
556,688,120.43
รายได้จากการด�ำเนินงานพิพธิ ภัณฑ์		
46,453,395.75
รายได้อน่ื 		
รายได้ดอกเบีย้ 		
2,674,909.07
อืน่ ๆ
18
14,270,249.95
รวมรายได้		
620,086,675.20
ค่าใช้จา่ ย			
ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
19
82,605,061.95
20
396,681,524.24
ค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไปและอืน่ ๆ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
21
82,821,681.61
รวมค่าใช้จา่ ย		
562,108,267.80
ก�ำไร(ขาดทุน)ส�ำหรับปี		
57,978,407.40
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 		
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
57,978,407.40

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
2556
466,294,810.71
37,252,923.38
2,454,044.50
15,922,833.73
521,924,612.32
85,502,232.05
391,918,093.68
78,364,023.16
555,784,348.89
(33,859,736.57)
(33,859,736.57)

องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้สงู กว่า
รวม		
ค่าใช้จา่ ยสะสม
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ก่อนการปรับปรุง		
10,000,000.00
720,294,870.92 730,294,870.92
4
- (551,086,700.68) (551,086,700.68)
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – หลังปรับปรุง		
10,000,000.00
169,208,170.24 179,208,170.24
ก�ำไรส�ำหรับปี		
.....................57,978,407.40 57,978,407.40
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 		
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		.....................10,000,000.00
227,186,577.64 237,186,577.64
				
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – ก่อนการปรับปรุง		
10,000,000.00
691,389,507.42 701,389,507.42
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี		
- (494,556,396.29) (494,556,396.29)
ปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ลดยอดเจ้าหนีเ้ งินประกันผลงานเนือ่ งจากผูร้ บั จ้างไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
6,704,170.00 6,704,170.00
ลดยอดรายได้คา้ งรับเนือ่ งจากจัดเก็บไม่ได้และบันทึกรับรายได้แล้ว
(469,374.32)
(469,374.32)
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – หลังปรับปรุง		
10,000,000.00
203,067,906.81 213,067,906.81
ขาดทุนส�ำหรับปี		
(33,859,736.57) (33,859,736.57)
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ 		
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		
10,000,000.00
169,208,170.24 179,208,170.24

รายการ

หมายเหตุ

ทุนประเดิม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
www.nsm.or.th
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ		
57,978,407.40
ปรับกระทบรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
ค่าเสือ่ มราคา		
77,440,625.30
ค่าตัดจ�ำหน่าย		
5,381,056.31
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ 		
ขาดทุน(ก�ำไร)จากอัตราแลกเปลีย่ น		
24.09
ดอกเบีย้ รับ		
(2,674,909.07)
รายได้จากการรับบริจาค		
(13,216,449.48)
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		
(64,404,230.43)
1,643,791.00
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน		
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ นิ ด�ำเนินงาน
62,148,315.12
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดำ� เนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง
(565,998.07)
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง		
(109,356.74)
วัสดุคงเหลือ		
รายได้คา้ งรับ		
13,673,041.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 		
(468,416.59)
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(4,211,405.43)
เจ้าหนี		
้
เงินรับฝาก		
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย		
578,668.86
53,520,960.69
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย		
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู		
้
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน		
(1,135,200.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
167,345,371.40
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสัน้ 		
(13,996,370.42)
เงินสดจ่ายในอาคาร และอุปกรณ์		
เงินสดจ่ายในระหว่างก่อสร้าง		
(30,957,324.36)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน		
(2,882,831.00)
เงินสดรับจากดอกเบีย้ 		
2,565,174.67
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(45,271,351.11)
122,074,020.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ		
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		
140,249,478.40
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ งวด		
262,323,498.69

หน่วย : บาท
ตรวจสอบแล้วปรับปรุงใหม่
2556
(33,859,736.57)
73,710,972.17
4,653,050.99
(937,964.50)
(345,087.83)
(2,454,044.50)
(13,264,469.08)
(58,749,418.85)
2,411,707.00
(28,834,991.17)
1,631,376.00)
726,468.57
2,641,416.80
3,504,441.06
(32,615,352.71)
(49,320.00)
(977,847.33)
(24,620,900.91)
115,279,723.24
33,421,961.47
(20,000,000.00)
(117,376,693.56)
937,971.50
(10,595,727.42)
2,475,124.33
(144,559,325.15)
(111,137,363.68)
251,386,842.08
140,249,478.40

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นตามทีไ่ ด้ระบุไว้)
1. วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ 			
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตัง้ องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
พ.ศ.2538 เพือ่ ด�ำเนินงานด้านพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�ำขึน้ เป็นโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณะ
รัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2534 มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1.1 ด�ำเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ ให้ความรูแ้ ละความบันเทิงแก่
		 ประชาชน
1.2 ด�ำเนินการรวบรวมวัตถุ จ�ำแนกประเภทวัตถุ จัดท�ำบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และ		
		 เทคโนโลยี เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาวิจยั และความก้าวหน้าทางวิชาการ
1.3 ด�ำเนินการส่งเสริมการวิจยั การให้บริการด้านวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
1.4 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกีย่ วกับพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งแก่หน่วยงาน
		 ของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 ร่วมมือกับองค์กรอืน่ ทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์ในด้านการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
1.7 ด�ำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินขององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราช
บัญญัติ พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึงมาตรฐานการการรายงานทางการเงินทีอ่ อกายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ พ.ศ. 2547 รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบัญชีบางประเภทซึง่ ใช้
มูลค่ายุตธิ รรมในการวัดมูลค่าตามทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
3. นโยบายการบัญชี
3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน		
		 ทางการเงิน ทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั และมีผลบังคับใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
		 มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20
เรือ่ ง การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
					
เกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของ
					
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
เรือ่ ง ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 • การตีความมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 10
เรือ่ ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่าง		
					
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 • การตีความมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 21
เรือ่ ง ภาษีเงินได้ – การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ ม
					
ราคาทีต่ รี าคาใหม่
		 • การตีความมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 25
เรือ่ ง ภาษีเงินได้ – การเปลีย่ นแปลง
					
สถานภาพทางภาษีของกิจกรรมหรือ ของผูถ้ อื หุน้
		 การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตีความมาตรฐานการบัญชีทอี่ อกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ มี
		 ผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินทีเ่ ริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป มีผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
		 บัญชีของ อพวช. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนีไ้ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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		 มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง สัญญาเช่า
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง รายได้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
						
เงินตราต่างประเทศ
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)		
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่
							
ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15			
เรือ่ ง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
		
เรือ่ ง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าที่
							
ท�ำขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29		
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32		
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน 		
						
การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกัน
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน การรือ้ ถอน การบูรณะ และ
						
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
						
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะ
						
เงินเฟ้อรุนแรง
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
		 มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง สินค้าคงเหลือ
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง งบกระแสเงินสด
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
						
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง สัญญาก่อสร้าง
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ภาษีเงินได้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง สัญญาเช่า
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง รายได้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
						
ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแผลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงิน
						
ตราต่างประเทศ
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ต้นทุนการกูย้ มื
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออก
						
จากงาน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ก�ำไรต่อหุน้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง การด้อยค่าของสินทรัพย์
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
						
ทีอ่ าจเกิดขึน้
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
		 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)		
เรือ่ ง อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การรวมธุรกิจ
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถอื ไว้เพือ่ ขาย
							
และด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรือ่ ง ส่วนงานด�ำเนินงาน
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10			
เรือ่ ง งบการเงินรวม
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11			
เรือ่ ง การร่วมการงาน
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12			
เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้			
							
ส่วนเสียในกิจการอืน่
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 		
เรือ่ ง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
						
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน – สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง ภาษีเงินได้ – การเปลีย่ นแปลงสถานภาพทางภาษี
						
ของกิจการหรือของผูถ้ อื หุน้
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การประเมินเนือ้ หาสัญญาเช่าทีท่ ำ� ขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง รายได้ – รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา
		 • การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน
			 (ปรับปรุง 2557)			
การบูรณะ และหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย สัญญาเช่าหรือไม่
			 (ปรับปรุง 2557)		
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5		
เรือ่ ง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุน 			
			 (ปรับปรุง 2557)			
การรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรือ่ ง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ มาตรฐานการบัญชี		
			 (ปรับปรุง 2557)			
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรือ่ งการรายงาน		
						
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเ่ งินเฟ้อรุนแรง
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
			 (ปรับปรุง 2557)			
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 (ปรับปรุง 2557)
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		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรือ่ ง โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
			 (ปรับปรุง 2557)
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรือ่ ง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนด
			 (ปรับปรุง 2557)			
เงินทุนขัน้ ต�ำ และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านีส้ ำ� หรับ
						
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) 		
						
เรือ่ งผลประโยชน์ของพนักงาน		
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรือ่ ง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์			
			 (ปรับปรุง 2557)			
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรือ่ ง การจ่ายสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
			 (ปรับปรุง 2557)
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรือ่ ง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
			 (ปรับปรุง 2557)			
		 • การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรือ่ ง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต ส�ำหรับเหมืองผิวดิน
			 (ปรับปรุง 2557)			
มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
		 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4		
เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
			 (ปรับปรุง 2557)						
			 ผูบ้ ริหารของ อพวช. ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
			 การบัญชีและการตีความมาตรฐานการายงานทางการเงินจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อข้อมูลทางการเงิน
			 ทีน่ ำ� เสนอ
3.2 นโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
3.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม และเงินฝากธนาคาร
		
ประเภทฝากประจ�ำซึง่ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มภี าระผูกพัน
3.2.2 เงินลงทุนระยะสัน้ หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำซึง่ มีอายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
3.2.3 วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุนโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
3.2.4 อาคารและอุปกรณ์
		
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ หักค่าเสือ่ มราคาสะสมและ
		
ค่าเผือ่ การด้อยค่า ส�ำหรับอุปกรณ์ทมี่ รี าคาต่อหน่วยต�ำ่ กว่า 10,000 บาท จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวน
		
สินทรัพย์รบั โอนจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสินทรัพย์รบั บริจาค แสดงด้วยราคาทุน ณ วันรับ
		
โอน หรือราคาทีค่ ณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์เป็นผูก้ ำ� หนดคูก่ บั รายการรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ และจะ
		
ทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ในแต่ละงวดบัญชีตลอดอายุการใช้งานของ
		
สินทรัพย์ดงั กล่าว
		
ค่าเสือ่ มราคา ค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์นนั้ หักด้วยมูลค่าคง
		
เหลือของสินทรัพย์
		
ค่าเสือ่ มราคารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
		
สินทรัพย์แต่ละประเภท โดยสินทรัพย์ทไี่ ด้มาหลังวันที่ 15 ของเดือนจะเริม่ ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาในเดือนถัดไป
		
ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท มีดงั นี้
			 ประเภทของสินทรัพย์
อายุการใช้งาน (ปี)
		 อาคารถาวร		
40
		 อาคารกึง่ ถาวรและค่าตกแต่งภายใน
10
		 อุปกรณ์และชิน้ งานวิทยาศาสตร์
5 – 10
		 ยานพาหนะ		
5
3.2.5 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
		
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าลิขสิทธิภ์ าพยนตร์ เป็นต้น
		
ค่าตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยน�ำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุน
		
เบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3-5 ปี
3.2.6 หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
		
การประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ า่ ยให้แก่พนักงานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุประมาณการตามหลัก		
		
คณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ ต้องใช้สมมติฐานด้านการเงิน เช่น อัตราคิดลดเงินเดือนพนักงาน และปัจจัยอืน่ ๆ และข้อสมมติฐานด้าน
		
ประชากรศาสตร์ เช่น อัตราการเข้า – ออก ของพนักงาน อัตรามรณะ เป็นต้น โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลัก		
		
คณิตศาสตร์ประกันภัย ตามการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับต้นทุนบริการในอดีตของ อพวช. สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
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3.2.7
		
		
		
		
		
		
		
		
3.2.8
		
		
		

จ�ำนวน 17.08 ล้านบาท อพวช. ได้ปรับกับก�ำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 โดยปฏิบตั ติ ามหนังสือ		
กระทรวงการคลังที่ กค 0805.1/ว.95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรือ่ ง การปฏิบตั 		
ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับใหม่ภาระผูกพันเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รับรูเ้ ป็นหนีส้ นิ ในงบแสดงฐานะการเงินใน
รายการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน โดยจะรับรูค้ กู่ บั ค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมือ่ มีผลก�ำไรขาดทุนจากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดบัญชีนนั้ ทันที
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
อพวช. จัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่ เป็นสวัสดิการให้แก่ลกู จ้างโดยจดทะเบียนเข้าร่วมกับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ธนชาติทวี
ค่า ซึง่ จดทะเบียนแล้ว (กองทุน) และมอบหมายให้บริษทั หลักทรัพย์จดั กากองทุน ธนชาติ จ�ำกัด เป็นบริษทั จัดการ สมาชิกต้อง
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้างโดยหักจากค่าจ้างของสมาชิก โดยสมาชิกทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 20 ปี เลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 – 9 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ส่วนสมาชิกทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไป เลือกจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 – 10 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน
อพวข.จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้าง โดยสมาชิกทีม่ อี ายุงานน้อยกว่า 20 ปี จะจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนร้อยละ 9 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ส่วนสมาชิกทีม่ อี ายุงานตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไปจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
10 ของค่าจ้างในแต่ละเดือน เงินสมทบเข้ากองทุนรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยของ อพวช. ในงวดทีเ่ กิดรายการ
การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
- เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล รับรูเ้ ป็นรายได้ทงั้ จ�ำนวนในงวดทีไ่ ด้รบั
- รายได้ดอกเบีย้ รับ รับรูเ้ ป็นรายได้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริงของสินทรัพย์
- ค่าใช้จา่ ย รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 อพวช. มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี คือ การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรือ่ ง การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังนี้
4.1 การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ แสดงเป็นรายได้รอการรับรู้ (หนีส้ นิ ) และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้เงินงบ		
		 ประมาณรับจากรัฐบาลอย่างเป็นระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง
4.2 การแสดงรายการเงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ แสดงเป็นรายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาลทัง้ จ�ำนวนในงวดทีไ่ ด้รบั เงินงบ
		 ประมาณ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว อพวช. ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีโดยปรับปรุงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			
เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ทไี่ ด้รบั ในอดีตและเคยรับรูเ้ ป็นรายได้ทงั้ จ�ำนวนแล้วในงวดก่อน เป็นรายการรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอ		
การรับรู้ โดยวิธปี รับย้อนหลัง (หมายเหตุขอ้ 15) ซึง่ มีผลกระทบกับงบการเงินส�ำหรับปีสดุ วันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
		
ปรับปรุงใหม่
เดิม
งบแสดงฐานะการเงิน			
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้
551,086,700.68
ก�ำไรสะสม
169,208,170.40
720,294,870.92
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
466,294,810.71
522,825,115.10
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(33,859,736.57)
22,670,567.82
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
		
2557
2556
เงินสด
0.14
0.12
เงินฝากธนาคาร		
- เงินฝากกระแสรายวัน
5.45
0.01
- เงินฝากออมทรัพย์
216.12
100.45
- เงินฝากประจ�ำ	
40.61
39.67
รวม
262.32
140.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝาก
ธนาคารมีกำ� หนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่มภี าระผูกพัน
6. เงินลงทุนระยะสัน้
อพวช. ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�ำ 6 เดือน เป็นเงินจ�ำนวน 20 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.60 ต่อปี
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7 รายได้คา้ งรับ ประกอบด้วย

2557
2556
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ
0.10
10.65
รายได้ดอกเบีย้ ค้างรับ
0.54
0.43
รายได้ดำ� เนินงานค้างรับ
3.13
รวม
0.64
14.21
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ จ�ำนวนเงิน 0.10 ล้านบาท เป็นเงินประกันค่าจ้างออกแบบรายละเอียดจัดท�ำแผนหลัก		
พิพธิ ภัณฑ์ภมู ภิ าค
รายได้ดอกเบีย้ ค้างรับ จ�ำนวนเงิน 0.54 ล้านบาท เป็นรายได้ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับทัง้ จ�ำนวน โดยเป็นดอกเบีย้ ค้างรับจาก
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนเงิน 0.30 ล้านบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จ�ำนวน 0.10 ล้านบาท และจากธนาคาร		
อิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
		
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า
เงินรองจ่าย
อืน่ ๆ
รวม

2557		
1.26		
1.23		
0.29		
0.21		
0.94		
3.93		

2556
1.81
1.17
0.25
0.21
0.02
3.46

9. เงินลงทุนระยะยาว
อพวช. ได้ลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ�ำ 36 เดือน เป็นเงินจ�ำนวน 6.59 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.35 และ
ร้อยละ 2.00 ต่อปี และ อพวช. ได้นำ� เงินฝากประจ�ำจ�ำนวน 6.52 ล้านบาท ไปวางเป็นประกัน เพือ่ ให้ธนาคารออกหนังสือค�ำ้ ประกัน
สัญญาการเช่าพืน้ ที่ สัญญาการให้บริการพืน้ ทีเ่ ช่าและสาธารณูปโภคชัน้ 4 และชัน้ 5 ในโครงการจัตรุ สั จามจุรกี บั จุฬาลงกรณ์		
มหาวิทยาลัย
10. อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
				
30 ก.ย. 57						
30 ก.ย. 56
รายการ
อาคาร
ชิน้ งาน
ค่าตกแต่ง
อุปกรณ์ ยานพหนะ งานระหว่าง รวม
รวม
		
วิทยาศาสตร์ ภายใน			
ก่อสร้าง
ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
718.06
1,264.24
164.94
93.60
10.68
46.48
2,298.00 2,185.14
เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด						
ซือ้
7.53
6.47
30.96
44.96
117.37
รับโอน/บริจาค
31.99
3.00
9.61
5.71
50.31
100.89
โอนออก
(7.12)
(39.71)
(46.83) (100.89)
จ�ำหน่าย
(9.30)
(9.30)
(4.51)
ณ วันปลายงวด
718.06
1,303.76
167.94
92.95
20.29
34.14
2,337.14 2,298.00
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
268.49
964.98
121.77
45.15
9.55
1,409.94 1,340.74
ณ วันต้นงวด
เพืม่ ขึน้
18.16
41.57
6.83
8.88
2.00
77.44
73.71
รายการปรับปรุง
0.04
(0.41)
(0.01)
(4.51)
ณ วันปลายงวด
286.65
1,006.95
128.60
53.62
11.55
1,487.37 1,409.94
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 57
431.41
296.81
39.34
39.33
8.74
34.14
849.77
ณ วันที่ 30 ก.ย. 56
449.57
299.26
43.17
48.45
1.13
46.48
886.06
อพวช. ได้โอนงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 39.71 ล้านบาท และโอนอุปกรณ์ จ�ำนวน 7.12 ล้านบาท ขึน้ เป็นชืน้ งานวิทยาศาสตร์ ค่า
ตกแต่งภายใน และยานพาหนะ จ�ำนวนรวม 44.60 ล้านบาท และปรับปรุงกับค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 2.23 ล้านบาท และตัดจ�ำหน่ายค่าจ้าง
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ส�ำรวจออกแบบความเป็นไปได้และออกแบบพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 9.30 ล้านบาท ออกจากงานระหว่าง
ท�ำเนือ่ งจากไม่ได้ดำ� เนินการก่อสร้างแล้ว
ค่าเสือ่ มราคางวดปี 2557 จ�ำนวน 77.44 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�ำนวน 57.66 ล้านบาท
- ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาจากเงินรายได้ จ�ำนวน 6.56 ล้านบาท
- ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์ทไี่ ด้มาจากการรับบริจาค จ�ำนวน 13.22 ล้านบาท
11. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย

30 ก.ย. 57
30 ก.ย. 56
โปรแกรม ค่าลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์
รวม
รวม
คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์				

ราคาทุน
ณ วันต้นงวด
28.16
0.32
28.48
20.92
เพิม่ (ลด) ระหว่างงวด
ซือ้
2.15
0.64
0.09
2.88
10.60		
จ�ำหน่าย
(3.04)
ณ วันปลายงวด
30.31
0.64
0.41
31.36
28.48
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ณ วันต้นงวด
12.05
0.15
12.20
10.59
เพืม่ ขึน้ ในงวด
4.62
0.64
0.12
5.38
4.65
จ�ำหน่าย
(3.04)
ณ วันปลายงวด
16.67
0.64
0.27
17.58
12.20
ราคาตามบัญชี
13.64
0.14
13.78
ณ วันที่ 30 ก.ย. 56
ณ วันที่ 30 ก.ย. 55
16.11
0.17
16.28
ค่าตัดจ�ำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์งวดปี 2557 จ�ำนวน 4.62 บาท ประกอบด้วย
- ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี น้ ทีไ่ ด้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จ�ำนวน 4.29 ล้านบาท
- ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ ทีไ่ ม่มตี น้ ทีไ่ ด้มากจาเงินรายได้ จ�ำนวน 0.33 ล้านบาท
12. เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน
เจ้าหนีเ้ งินประกันซอง / สัญญา
เจ้าหนีง้ านก่อสร้าง
เจ้าหนีค้ รุภณ
ั ฑ์
เจ้าหนีอ้ นื่ ๆ
รวม
13. ค่าใ ช้จา่ ยค้างจ่าย ประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสอบบัญชี
ค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
โบนัสพนักงานและกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
รวม
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2557
0.79
5.06
4.10
2.10
4.97
17.02

2556
1.53
5.24
8.32
2.09
4.05
21.23

2557
54.29
6.47
1.04
0.08
2.92
0.36
0.11
2.71
10.76
78.74

2556
9.41
5.01
0.63
1.46
2.45
0.35
0.14
3.33
2.43
25.21
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14. รายได้จาการรับบริจาครอการรับรู้
การเคลือ่ นไหวในรายได้จากการรับบริจาครอการรับรูม้ ดี งั ต่อไปนี้
รายการ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 กันยายน

อาคาร
296.10
(12.88)
283.22

2557			
ชิน้ งานแสดงถาวร
อุปกรณ์
รวม
2.18
0.08
298.36
(0.32)
(0.02)
(13.22)
1.86
0.06
285.14

2556
รวม
311.62
(13.26)
298.36

15. รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้
การเคลือ่ นไหวในรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้ มีดงั ต่อไปนี้
		
2557		
2556
รายการ
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวม
รวม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม
535.67
15.42
551.09
494.56
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
45.28
2.12
47.40
113.32
580.95
17.54
598.49
607.24
ลดลงระหว่างงวด
(69.41)
(4.29)
(73.70)
(56.79)
ณ วันที่ 30 กันยายน
511.54
13.25
524.79
551.09
รายได้เงินทุนจากรัฐบาลรอการรับรูเ้ พิม่ ขึน้ จ�ำนวน 47.40 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุน
จากรัฐบาลทีไ่ ด้รบั ในงวด จ�ำนวน 43.91 ล้านบาทเหลือทีจ่ ำ� นวน 3.49 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีไ่ ด้รบั
ในงวดก่อนเพือ่ จัดท�ำชิน้ นิทรรศการคูก่ บั การบันทึกสินทรัพย์ประเภทชิน้ งานวิทยาศาสตร์
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูล้ ดลง จ�ำนวน 73.70 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ค่าตัดจ�ำหน่ายค่าจ้างส�ำรวจออกแบบความเป็นไปได้และออกแบบพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ธรรมชาติ
		 และสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 9.30 ล้านบาท
- รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่ กิดจากการตัดบัญชีรายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู้
		 จ�ำนวน 64.40 ล้านบาท
		 • รายได้ตามสัดส่วนค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์
57.66
		 • รายได้ตามสัดส่วนค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
4.29
		 • รายได้ตามสัดส่วนการปรับปรุงสถานที่
2.45
		
รวม
64.40
16. หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 อพวช. ได้คำ� นวณมูลค่าผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 มีรายละเอียด ดังนี้
2557
2556
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม
20.27
18.99
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในระหว่างงวด
2.46
2.41
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ า่ ยจริงในระหว่างงวด
(1.14)
(1.13)
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(0.81)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
20.78
20.27
ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบรายได้คา่ ใช้จา่ ย ประกอบด้วย
2557
2556
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
1.68
1.68
ต้นทุนดอกเบีย้
0.78
0.73
ผลก�ำไรจากการประมาณการหลักตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(0.81)
1.64
2.41
ค่าใช้จา่ ยทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ข้อสมมุตฐิ านหลักทีใ่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้ในการค�ำนวณประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีดงั นี้
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อัตราร้อยละต่อปี
สมมติฐานด้านการเงิน
2556
2557
- อัตราคิดลดพืน้ ฐาน
4.00
4.10
- อัตราการขึน้ เงินเดือนพืน้ ฐาน
7.00
7.00
สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
- สมมติฐานอัตราการเข้า – ออกของพนักงาน
			 อายุ 29 ปี และน้อยกว่า
3.00
3.00
			 อายุตงั้ แต่ 30 ปี ถึง 49 ปี
3.00
1.00
			 อายุตงั้ แต่ 50 ปี ขึน้ ไป
0.00
0.00
- สมมติฐานอัตรามรณะ
ข้อสมมติทเี่ กีย่ วข้องกับอัตรามรณะในอนาคตได้มาจากตารางอัตรามรณะไทย 2551 [Thailand Mortality Ordinary 2008 (TMO
2008) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- สมมติฐานอัตราทุพพลภาพ ร้อยละ10 ของตารางมรณะไทย 2551
		 ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้
		 ค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
		
อายุงาน				
ผลประโยชน์
		 ตัง้ แต่ 5 ปี ขึน้ ไป แต่ไม่ถงึ 15 ปี			
6 เดือน ของเงินเดือน
		 ตัง้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป 					
10 เดือน ของเงินเดือน
17. รายได้เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
อพวช. ได้รบั เงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 556.69 ล้าน
บาท ประกอบด้วย
• เงินอุดหนุนทัว่ ไปทีร่ บั ในงวดปี 2557
478.69
• เงินอุดหนุนเพือ่ การลงทุน
64.40
• เงินงบประมาณเบิกแทน
13.60
รวม
556.69
เงินอุดหนุนเพือ่ การลงทุน จ�ำนวน 64.40 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้เงินอุดหนุนทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ ซึง่ จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้
ตามมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรือ่ ง การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจาก		
รัฐบาล จ�ำนวน 61.95 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลืออีกจ�ำนวน 2.45 ล้านบาท คือ รายได้เงินอุดหนุนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสินทรัพย์ซงึ่ รับรูไ้ ด้ทงั้ 		
จ�ำนวนในงวดทีไ่ ด้รบั
18. รายได้อนื่ ๆ ประกอบด้วย
		
รายได้จากการรับบริจาค		
รายได้เนือ่ งจากผิดสัญญา		
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ 		
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น		
รายได้สาธารณูปโภค		
รายได้ขายแบบก่อสร้าง		
รายได้คา่ ปรับ		
รายได้เบ็ดเตล็ด		
รวม		
19. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร ประกอบด้วย
		
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาพนักงาน		
เงินเดือนและค่าล่วงเวลาลูกจ้าง		
เงินบ�ำเหน็จและโบนัสพนักงาน		
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน		
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
www.nsm.or.th

2557
13.22
0.19
0.51
0.19
0.16
14.27
2557
49.95
20.37
2.61
2.46
(0.81)
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13.35
0.96
0.94
0.34
0.21
0.01
0.11
15.92
2556
47.17
19.47
3.20
2.41
-
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เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ		
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร		
ค่าสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง		
รวม		

4.14
3.88
82.60

3.94
4.72
4.59
85.50

20. ค่าใช้จา่ ยบริหารทัว่ ไปและอืน่ ๆ ประกอบด้วย
		
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม		
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าจ้างเหมาบริการ		
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน		
ค่าวัสดุ		
ค่าเช่า		
ค่าซ่อมแซม		
ค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ		
โบนัสกรรมการ		
ค่าตอบแทน		
ค่าอบรมสัมมนา		
ค่าเบีย้ ประกันภัย		
อืน่ ๆ		
รวม		

2557
228.54
43.31
31.92
23.51
11.02
17.06
9.77
1.66
0.10
12.69
1.44
3.20
12.46
396.68

2556
231.41
41.48
30.52
28.50
11.24
9.22
9.91
0.98
0.14
12.51
1.36
1.69
12.96
391.92

2557
18.16
41.57
6.83
10.88
77.44

2556
17.32
39.69
6.85
9.85
73.71

0.64
4.62
0.12
5.38
82.82

0.03
4.52
0.10
4.65
78.36

21. ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย ประกอบด้วย
ค่าเสือ่ มราคา		
อาคาร		
ชิน้ งานวิทยาศาสตร์		
ค่าตกแต่งภายใน		
อุปกรณ์และยานพาหนะ		
รวมค่าเสือ่ มราคา		
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ลิขสิทธิภ์ าพยนตร์		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
ภาพยนตร์		
รวมค่าตัดจ�ำหน่าย		
รวมทัง้ สิน้ 		

22. สินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
อพวช. ได้ยน่ื ฟ้องกิจการร่วมค้าเอ็กเซลเลนท์ โปรเฟสชัน่ ซีสเต็มส์ และซิตนี้ อี อน ดิสเพลส์แอนด์ คอนสตรัค๊ ชัน่ (ประเทศไทย) และ
Architektur, Medien and Design ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด�ำ ที่ 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 ห้แล้วเสร็จจ�ำนวน 32.14 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ�ำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันที่
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จให้แก่ผฟู้ อ้ งคดี โดยให้ชำ� ระให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ แต่บริษทั ซิตนี้ อี อน ดิส
เพลส์ แอนด์ คอนสตัค๊ ชัน่ ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผูถ้ กู ฟ้องคดีที่ 1 ได้อทุ ธรณ์คำ� พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนีส้ ำ� นักงาน		
อัยการสูงสุดได้แจ้งก�ำหนดวันสิน้ สุดแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีของศาลปกครองสูงสุดหมายเลขด�ำ ที่ อ.568/2553 ศาลปกครองสูงสุดได้
มีหมายแจ้งก�ำหนดวันนัง่ พิจารณาคดีครัง้ แรกในวันที่ 16 ต.ค.57 ณ ศาลปกครองสูงสุดและรอวันนัดพิจารณาจากค�ำพิพากษาศาลสูง
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