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สารบัญ
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สารจากประธานกรรมการ อพวช
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สารจากผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ข้อมูลเบื้องต้นและวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
นิทรรศการถาวร
นิทรรศการเคลื่อนที่
นิทรรศการชั่วคราว
ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
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กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
เครือข่ายพันธมิตรและผู้สนับสนุน
แขกพิเศษที่มาเยือนพิพิธภัณฑ์
สถิติจ�านวนผู้เข้าชม
การพัฒนาบุคลากร
สถานภาพด้านก�าลังคน
โครงสร้างองค์กร
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์
ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2558
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2

ANNUAL REPORT 2015

3
4
7
8
10
11
12
20
26
33
46
60
68
86
88
92
95
99
102
105
107
109
110
111
121
122
123
124
127
129

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สารจากประธานกรรมการ

องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่ากลไกที่จะขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคต คือ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กลายมาเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มี
บทบาทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประเด็นหนึง่ ทีเ่ ป็นยุทธศาสตร์
หลักคือ มุง่ เน้นการพัฒนาขีดความสามารถ และก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) นับเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกส�าคัญในกระบวนการนี้
ด้วยภาระและหน้าที่ของ อพวช. ที่จะสร้างความตระหนักและ
แรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยได้เข้ามาเรียนรู้ และเกิดความชื่นชอบซาบซึ้ง
มากพอที่จะเลือกศึกษาและท�างานในสายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ถึงแม้นว่า
อพวช. จะท�าหน้าที่ในลักษณะการศึกษานอกระบบ แต่หนึ่งในภารกิจส�าคัญ
ของ อพวช. คือ การน�า STEM ศึกษา เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
สร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมา อพวช. ได้ท�าหน้าที่นี้อย่าง
เข้มแข็ง โดยเฉพาะในปี 2558 ที่ได้ท�าการปรับกลไกยุทธศาสตร์เพื่อผลักดัน
ประเทศชาติในเรื่องดังกล่าว

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

ในรอบปีที่ผ่านมานั้น อพวช. ได้จัดโครงการและกิจกรรมส�าคัญ
ทั้งการพัฒนาชิ้นงาน การจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมโดยบรูณาการ
ท�ากิจกรรมร่วมกับภาคราชการและเอกชน เช่น กิจกรรม “คืนความสุขให้เธอ...
เยาวชน” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล มีการ
ทบทวนโครงการเดิมและพัฒนาน�าเสนอโครงการใหม่ สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศ การขับเคลื่อนโครงการพิพิธภัณฑ์
พระรามเก้าจนสามารถเริม่ ด�าเนินการก่อสร้างได้ นอกจากนีย้ งั มีการสัง่ สมและ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากต่างประเทศและถ่ายทอดให้แก่นักวิชาการของ
ไทยโดยเฉพาะงานด้านการสตาฟสัตว์ (Taxidermy) เพื่อเป็นแหล่งการศึกษา
ค้นคว้าและการวิจัยทางวิชาการ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตระหนักดี
ถึงความส�าคัญของภาระหน้าที่อันส�าคัญยิ่งขององค์การ ที่จะน�าความรู้ความ
เข้าใจทางวิทยาศาสตร์มาร่วมกันพัฒนาคน พัฒนาชาติ และยินดีทจี่ ะสนับสนุน
ผลักดันการขับเคลือ่ นโครงการต่าง ๆ ขององค์การให้สา� เร็จตาม เป้าหมายต่อไป

รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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คณะกรรมการ

องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ อพวช.
ต�าแหน่งปัจจุบัน : ที่ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง
ประเทศไทย (ปอมท.) นายกสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ในโครงการพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประวัติการท�างาน : นายกสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
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�าแหน่งปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�างาน : รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา :
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์นิวเคลียร์),
Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
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นายอลงกรณ์ เหล่างาม
กรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติการท�างาน : ผูต้ รวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Ecology University of Tennessee
การศึกษา :

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ต�าแหน่งปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลังกรมบัญชีกลาง
ประวัติการท�างาน : ผู้อา� นวยการส�านักกฎหมายกรมบัญชีกลาง
เนติบณ
ั ฑิตไทย, นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา :

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
กรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ
ต�าแหน่งปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประวัติการท�างาน : อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
ปริญญาโท M.A. (Teaching in Community Colleges)
การศึกษา :
Western Michigan Universityประเทศสหรัฐอเมริกา
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ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว
กรรมการ โดยต�าแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ต�าแหน่งปัจจุบัน : นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการท�างาน : หัวหน้าหน่วยโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท) อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษา :
ปริ ญ ญาเอก (เคมี ค อมพิ ว เตอร์ ) Innsbruck University,
Austria

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ต�าแหน่งปัจจุบัน : เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา
ประวัติการท�างาน : รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ป ระสานงานคณะรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ สภา (ปคร.)
อาจารย์พิเศษ
การศึกษา :
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย D.E.A. Droit
Public (กฎหมายมหาชน) Universite’ de Strasboarg,
France

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
กรรมการและเลขานุการ
ต�าแหน่งปัจจุบัน : รองผู ้ อ� า นวยการองค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
รักษาการผูอ้ า� นวยการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ประวัติการท�างาน : ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด ผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหาร
การศึกษา :
ปริ ญ ญาโท (พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ ) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์
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สารจากผูอ้ า� นวยการ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์

รักษาการผูอ้ า� นวยการ อพวช.

ปี 2558 ที่ผ่านมาในแวดวงของแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้มีสิ่ง
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อการท�างานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ที่ส�าคัญคือการที่ประเทศไทยเริ่มน�าการเรียนรู้แบบ
บูรณาการของหลากหลายสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้
บริการแก่เยาวชนและผู้เข้าชม นั้นคือ
“STEM ศึ ก ษา” ซึ่ ง เป็ น บู ร ณาการขององค์ ค วามรู ้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรม (E) และคณิตศาสตร์ (M) เพื่อ
สร้างสาระให้ผู้เข้าชมและผู้ใช้บริการวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้พร้อม ๆ
กันทั้ง 4 ด้าน
นอกเหนือจากภารกิจการสร้างความตระหนักให้ผเู้ ข้าชมได้ซมึ ซับ
ถึงความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์แล้ว การน�ากระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานบริการของ อพวช. จะสามารถส่งเสริม
ให้เกิดการผสมผสานสิ่งที่ได้เรียนรู้กับจินตนาการอันไร้ขอบเขต ให้กลาย
เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคต ซึ่ง อพวช. ได้ใช้ STEM ศึกษากับ
แหล่งเรียนรู้ของเรา ในรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนลักษณะต่าง ๆ
ทั้งนิทรรศการ กิจกรรม การอบรมครู ฯลฯ
นอกจากการน�า STEM ศึกษา มาประยุกต์ใช้แล้ว ในรอบปี 2558
อพวช. ยังได้ด�าเนินการขยายแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ของ
ประเทศไทย ที่กล่าวได้ว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดใน ASEAN ด้วยรูปแบบของ
พิพธิ ภัณฑ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม ภายใต้ชอื่ “พิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า”
พร้อมกันนี้ เรายังมีนโยบายทบทวนการด�าเนินงานให้บริการใน
แหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ 2 แห่ง คือที่จังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่
การวางแผนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในบริเวณ เทคโนธานี คลองห้า
ปทุมธานี โดยเน้นทางด้านนวัตกรรม ภายใต้ชอื่ “Mega World” ซึง่ ขณะนี้
ได้เริ่มศึกษารายละเอียดและแบบแผนความเป็นไปได้
ทัง้ นีไ้ ม่วา่ จะเป็น STEM ศึกษา โครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า หรือ
Mega World ล้วนแต่เป็นก้าวใหม่ ก้าวใหญ่ที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นบทบาทของ
อพวช. ในการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กบั สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน เราเชื่อว่าพลังทางวิทยาศาสตร์ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน และมัน่ ใจว่าเจ้าหน้าที่ อพวช. จะปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป

นายสาคร ชนะไพฑูรย์
รองผูอ้ า� นวยการ
รักษาการ ผูอ้ า� นวยการ อพวช.

รายงานประจำาปี 2558
รายงานประจ�
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คณะผูบ้ ริหารองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ธรรมชาติวิทยา

รายงานประจ�าปี 2558
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ข้อมูลเบือ้ งต้นและวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งองค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ด�าเนิน
งานบริหาร และพัฒนาโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจัดท� าขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีภารกิจ คือเป็นองค์กร
ของประเทศในการสร้างความเข้าใจของประชากรในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอันเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศ

วัตถุประสงค์ในการดำาเนินงาน

1. ด�าเนินการส่งเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงาน สิง่ ประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้และความ
บันเทิงแก่ประชาชน
2. ด�าเนินการรวบรวมวัตถุ จ�าแนกประเภทวัตถุ จัดท�า บันทึก
หลักฐานและสงวนรักษาผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพือ่ ประโยชน์ในการศึกษา วิจยั ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ
3. ด�าเนินการส่งเสริมการวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และ
นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน
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4. จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ กิจการ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชน
6. ร่วมมือกับองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์
7. ด�าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับกิจการพิพธิ ภัณฑ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมพื้นฐาน
พันธกิจ
MISSION
วิสัยทัศน์
Vision

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์แหล่งเรียนรู้
และการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์

สั่งสมภูมิปัญญา
ถ่ายทอดสารสาระและ
พัฒนาการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์

ค่านิยม
Value

ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน
Creating Scientific Society
for the Sustainable
development of
the nation

รายงานประจ�าปี 2558
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นิทรรศการถาวร
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

นิทรรศการถาวร

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์มหาราชินี เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีภารกิจหลัก คือ
1. พัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพือ่ ชักน�าให้ผชู้ มเกิดความเข้าใจและรักในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
2.จั ด แสดงนิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี พื้ น บ้ า น
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมเข้ า ใจถึ ง กระบวนการผลิ ต ที่ มี ห ลั ก การทาง
วิทยาศาสตร์แทรกอยู่ในแต่ละขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจ
ในภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
นอกจากผูช้ มจะได้สมั ผัสกับอาคารทรงลูกเต๋าทีม่ รี ปู ทรงอันน่าทึง่ แล้ว
ภายในยังจะได้สัมผัสกับการจัดแสดงนิทรรศการที่มีรูปแบบ
การน�าเสนอแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารจั ด แสดง
นิทรรศการบนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เป็นนิทรรศการที่เน้น

การสือ่ ความหมายระหว่างผูเ้ ข้าชมและนิทรรศการ โดยให้ผเู้ ข้าชม
มีปฏิสมั พันธ์กบั ชุดนิทรรศการในรูปแบบทีส่ ามารถค้นพบ ทดลอง
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งชิ้นงาน
วิทยาศาสตร์ สื่อผสมแผ่นภาพ ประกอบค�าอธิบาย และวัตถุ
ตัวอย่างรูปแบบต่างๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย เนื้อหา และเรื่องราว
ของนิทรรศการที่จัดแสดงในแต่ละชั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเหมาะสมกับกลุ่ม
เป้าหมายที่จะเข้าชม
โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะน�าการเข้าชม, นิทรรศการไฟฟ้า
ชั้นที่ 2 ประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
ดินแดนวิทยาศาสตร์
ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และพลังงาน
ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน
ชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย

รายงานประจำาปี 2558
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พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา หรือ “อาคารธรรมชาติ
วิทยา บุญส่ง เลขะกุล” เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่ 2 ขององค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลและจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่
สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ แห่งแรกของไทย บนเนือ้ ทีก่ ว่า 1,100 ตารางเมตร
โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
1. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วบรวมวั ส ดุ อุ เ ทศทางธรรมชาติ วิ ท ยาของ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
2. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ แ สดงนิ ท รรศการและเผยแพร่ ค วามรู ้
ทางธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยธรรมชาติวิทยาของ
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
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ซึ่งนิทรรศการที่น�ามาจัดแสดงภายในจะท�าให้ผู้เข้าชม
ได้ทราบถึงประวัติทางธรรมชาติวิทยา นับตั้งแต่การก�าเนิดโลก
สิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยการวิวัฒนาการผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน
จนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยนิทรรศการแต่ละส่วน
จะมีการน�าเสนอความรู้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการแบ่งเนือ้ หาเป็น 4 ตอน คือ
การก�าเนิดโลก การก�าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชั้นที่ 2 ห้องแสดงเขาสัตว์ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
จัดแสดงตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ เขาสัตว์ที่ค้นพบทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ อย่างเนื้อสมัน ละมั่ง กวางป่า วัวแดง กระทิง
ควายป่า และแอนติโลป ฯลฯ ซึ่งได้รับการอุทิศจากทายาทของ
นายแพทย์บุญส่งฯ เพื่อให้ใช้ในการจัดแสดงและเป็นสมบัติ
ของชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายงานประจำาปี 2558
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พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ขององค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์และความส�าคัญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและ
สารสนเทศ ทีม่ ตี อ่ การด�ารงชีวติ ประจ�าวันและการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชม เกิดความตระหนักถึง
ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ เพือ่ ให้สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพและอาจน�าไปสู่
การต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีทดี่ กี ว่าในอนาคต จะส่งผลใน
การลดการพึ่ ง พาเทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศและน� า ไปสู ่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งนี้ มีพนื้ ทีจ่ ดั แสดง
นิทรรศการรวมทัง้ สิน้ 9,300 ตารางเมตร โดยน�าเสนอเนือ้ หาสาระ
ในรูปแบบทีส่ นุกสนานผ่านสือ่ หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
ชิ้นงานนิทรรศการที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัสทดลองด้วย
ตนเองกว่า 50 ชิ้น วัตถุตัวอย่าง อาทิ อุปกรณ์และเครื่องมือที่
มนุษย์พัฒนาขึ้น ใช้อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนการน�าเสนอในรูปของ
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ภาพยนตร์ วีดีโอ ที่มีเนื้อหาสาระ อธิบายหลักการท�างานของ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�าวันได้เป็นอย่างดี นิทรรศการหลัก
ของพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยทั้งหมด 5 โซน
คือ เทคโนโลยีการสือ่ สารยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ เทคโนโลยีสอื่ สาร
ยุคใหม่ เทคโนโลยีการค�านวณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

รายงานประจำาปี 2558
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย
ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพนื้ ทีก่ ว่า 3,000 ตารางเมตร ตัง้ อยู่
ณ บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี บนถนน
พระราม 4 บริเวณสามย่าน “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.”
จัดตั้งขึ้นภายใต้ของแนวความคิดวิทยาศาสตร์ ในบรรยากาศ
อันทันสมัยตามวิถีชีวิตของคนเมือง ด้วยนิทรรศการ กิจกรรม
และชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ Interactive ที่ผู้ชมสามารถ
ทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่มีทั้งความสนุกสนาน และเป็นทางเลือกส�าหรับการพักผ่อน
อย่างมีคุณภาพภายในจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
ชั้น A โถงนิทรรศการส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ทนี่ า่ สนใจผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตลอดปี สวนสนุก
วิทยาศาสตร์ สนามเด็กเล่นเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของวัยเด็ก
3-8 ปี และมุมห้องสมุดวิทยาศาสตร์
ชัน้ B พืน้ ทีส่ า� หรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์
ที่สนุกสนาน ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ และนิทรรศการบทเรียนในความมืด (Dialogue
In The Dark)
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นิทรรศการเคลื่อนที่

20

ANNUAL REPORT 2015

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นิทรรศการเคลื่อนที่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ในปี 2558 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้น�านิทรรศการเคลื่อนที่ ไปจัดแสดง ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

1. นิทรรศการดาราศาสตร์ บันดาลใจ
น�าเสนอพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้าน การบินและอวกาศ โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่าง
ดาราศาสตร์ ตั้ ง แต่ ส มั ย อดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น เพื่ อ สร้ า งความรู ้ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน ณ ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ
ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

2. นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย
เพือ่ ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ใน
ของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาไทย สร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ ของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาไทย
เป็นของเล่นทางเลือกใหม่ ส�าหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ในการประดิษฐ์

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

รายงานประจำาปี 2558
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3. นิทรรศการฝ่าวิกฤตโลกร้อน
มีสาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ความตระหนักและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของโลก ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทาง แก้ไขและบรรเทาภาวะ โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์
โลกร้ อ น นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อ สร้ า ง 2558 ถึงปัจจุบัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

4. นิทรรศการโลกสีเงิน ปีที่ ๘ ตอน รู้แล้วปั่น
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน –
ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับจักรยาน กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
ในหัวข้อ“รู้แล้วปั่น”เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปั่น ส�านักงานใหญ่
จักรยานที่ถูกต้องผ่าน หลักการทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

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

1. นิทรรศการปกป้องถิ่นพ�านัก อนุรักษ์ปักษา
เป็ น เรื่ อ งราวประเด็ น ในปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วกั บ จ� า นวน
ประชากรของนกหลายชนิ ด มี จ� า นวนลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
เพื่อสร้างความตระหนักว่ามนุษย์ ได้มีบทบาทส�าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรนก เช่น ท�าให้สูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่ง
หากิน เป็นต้น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้
ความรู้ ปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยน�านิทรรศการ
ร่วมจัดในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครัง้ ที่ 13 ณ สถานตากอากาศ
บางปู จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557

2. นิทรรศการ 13 กุมภาพันธ์ วันรักนกเงือก
เป็ น นิ ท รรศการให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเก็บตัวอย่าง
นกเงื อ กในประเทศไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภาระงานของ อพวช. ด้านการเก็บ
ตัวอย่างอ้างอิง และเป็นคลังการศึกษาด้านอนุกรมวิธานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ น�านิทรรศการร่วมจัดในงาน “วันรักนก
เงือก ประจ�าปี 2558” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจำาปี 2558
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3. นิทรรศการชุด “มหัศจรรย์สัตว์ ไทย”
เป็นนิทรรศการเกีย่ วกับการสัตว์ทใี่ กล้ชดิ กับคนไทยใน ร่วมจัดแสดงในงานแสดงสัตว์พิเศษ งานเกษตรแฟร์ ประจ�าปี
เรื่องความเชื่อและวัฒนธรรม รวมทั้ง ค�าสุภาษิตพังเพยเช่น 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร
นกทูตแห่งความตาย เจ้าชูไ้ ก่แจ้ กิง้ ก่าได้ทอง ฯลฯ น�านิทรรศการ จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

4. นิทรรศการ Taxidermy…คืนชีวิตให้ซากสัตว์
เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคขั้นตอน
ในการสตั๊ฟสัตว์ เพื่อการจัดแสดง โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลัง ซึ่งตัวอย่างมีการจัดท่าทางต่างๆ ให้เหมือนกับตอนที่
สั ต ว์ เ หล่ า นี้ มี ชี วิ ต เสมื อ นที่ อ ยู ่ ต ามธรรมชาติ จ ริ ง โดยน� า
นิทรรศการไปจัดแสดงตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
4.1 งาน EDUCA 2014 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 7 ระหว่างวัน 15-17 ตุลาคม 2557 ณ
อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี
4.2 งานในวั น นิ ท รรศการวิ ช าการโรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงเรียนพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
4.3 งาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 27 ระหว่าง
วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557 ณ อาคาร
ถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.9
4.4 งานเกษตรก�าแพงแสน ภายใต้หัวข้อ The Animal ระหว่าง
วันที่ 1-10 ธันวาคม 2557 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
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4.5 งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจ�าปี 2557 ระหว่าง
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
4.6 งาน คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ระหว่างวันที่ 17-26
ธั น วาคม 2557 ณ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
(ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ)
4.7 งานถนนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 8-10
มกราคม 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.8 งาน “สตูลฟอสซิล เฟสติวัล ครั้งที่ ๒” ระหว่างวันที่ 15-24
มกราคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ�าเภอทุง่ หว้า
จังหวัดสตูล
4.9 งาน “วันโคนมแห่งชาติ ประจ�าปี 2558” ระหว่างวันที่ 23
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งชาติ (อสค.) จังหวัดสระบุรี
4.10 งาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ครั้งที่ 1
วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2558 ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5. นิทรรศการ แกะรอยซากดึกด�าบรรพ์
การน�าเสนอซากดึกด�าบรรพ์ประเภทร่องรอยทีเ่ กิดจาก
สัตว์ที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตแต่ครั้งบรรพกาล ซึ่งยังไม่เคยมีการ
น�าเสนอในที่ใดมาก่อน นับตั้งแต่กระบวนการเกิดประเภทของ
ร่องรอยสัตว์ดกึ ด�าบรรพ์และตัวอย่างทีพ่ บในประเทศไทย โดยวิธี
การน�าเสนอด้วยตัวอย่างจริง แบบจ�าลอง และสื่อเสริมทักษะ
การเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยร่วม

ในการศึกษาร่องรอยดึกด�าบรรพ์ (มูลสัตว์โบราณ) ของนักวิชาการ
ด้านบรรพชีวนิ วิทยาของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาในรูปแบบของ
นิทรรศการ โดยน�านิทรรศการไปร่วมจัดแสดงที่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2558 - สิงหาคม 2559

รายงานประจำาปี 2558
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นิทรรศการชั่วคราว

ในปีงบประมาณ 2558 มีนิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ดังนี้
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1. นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา
ถ้าคุณเคยคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ จนคุณต้องถามตัวเองว่า “ท�าไม จึงเป็นเช่นนั้น” จัดแสดงตั้งแต่
นิทรรศการนีจ้ ะเปิดโลกทัศน์ใหม่ ต่อการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบนั ณ บริเวณโถงนิทรรศการชัว่ คราว
ผ่านชิ้นงานนิทรรศการที่ท�าให้คุณเพลิดเพลิน และตื่นเต้นเร้าใจ ชั้น 1

2. นิทรรศการโรคร้ายในข่าว
ปี พ.ศ. 2557 เกิ ด โรคระบาดอุ บั ติ ใ หม่ บ นโลกนี้
นั่นคือ โรคไวรัสอีโบลา ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล Ebolavirus
ทีร่ ะบาดครัง้ แรกในประเทศซูดาน การกลับมาระบาดใหม่อกี ครัง้
เกิดขึ้นในสามประเทศในแถบแอฟริกา นั่นคือ กินี ไลบีเรีย และ

เซียร์รา ลีโอน สิง่ ส�าคัญในการหยุดยัง้ โรคนี้ คือการผลิตเซรุม่ และ
การป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสอย่างเข้มแข็ง และรัดกุม
จัดแสดงระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 ณ บริเวณ
โถงนิทรรศการชั่วคราวชั้น 1

รายงานประจำาปี 2558
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3. นิทรรศการโอไรออน การเดินทางเพื่อมนุษยชาติ
นับจากการส่งคนไปยังดวงจันทร์ด้วยยานอพอลโล 17 รัฐฟลอริดา คือก้าวย่างส�าคัญของมวลมนุษยชาติ จัดแสดงระหว่าง
เมื่อ ปี พ.ศ.2515 ของนาซา 42 ปีต่อมา การเดินทางของ เดือนมกราคม – มีนาคม 2558 ณ บริเวณโถงนิทรรศการชัว่ คราว
ยานอวกาศโอไรออน (Orion) เมือ่ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ชั้น 1
เวลา 19.05 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ แหลมคานาเวอรัล

4. นิทรรศการ 20 ปี อพวช.
20 ปี ที่ อ งค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
(อพวช.) ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งมวลสู่
กลุ ่ ม คนทุ ก ระดับ 20 ปี แห่งการเรียนรู้ทางวิท ยาศาสตร์ ที่
ไม่ มี วั น จบสิ้ น 20 ปี แห่ ง การก่ อ ร่ า ง ที่ ผ ่ า นฟ้ า ฝนมื ด ครึ้ ม
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และท้องฟ้ากระจ่างแจ้ง เราเติบโตและผ่านทุกเหตุการณ์ทาง
สังคมไปพร้อมกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของไทย นีค่ อื 20 ปี ของ อพวช. จัดแสดงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
2558 ถึงปัจจุบนั ณ บริเวณโถงนิทรรศการชัว่ คราวชั้น 1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5. นิทรรศการเล่น…เรียน…รู้…ในของเล่นภูมิปัญญาไทย
ให้ผู ้เข้า ชมรู ้จัก ของเล่ นที่ ท� าจากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ มี จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่เล่นของเล่น
การประดิษฐ์คิดค้นและถ่ายทอดกัน มาตั้งแต่ในอดีต ตามความ จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน ณ พื้นที่
คิดจินตนาการของคนท�าของเล่น เพื่อให้ผู้เล่น เกิดการเรียนรู้, นิทรรศการชั่วคราวชั้น 1

6. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้ าอยู ่หั ว
พระบิ ด าแห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย ผู ้ ท รงเป็ น ผู ้ บุ ก เบิ ก การน� า
องค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทรงใช้การสังเกต หลักเหตุผลเป็นตรรกะ เพื่อพิสูจน์ความเชื่อ

น�าพาสยามประเทศสูแ่ สงสว่างแห่งปัญญา นับเป็นยุคเริม่ ต้นของ
สยามอารยะ ก้าวสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงปัจจุบัน ณ พื้นที่
นิทรรศการชั่วคราวชั้น 1

รายงานประจำาปี 2558
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นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
1. นิทรรศการชุด “Magic Hexagon สังคมหกเหลี่ยม”
เป็นนิทรรศการที่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้หัวข้อของ
Stem กับแนวคิดทีเ่ ป็นทัง้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรม
และคณิ ต ศาสตร์ โดยน� า เรื่ อ งของรั ง ต่ อ มาเป็ น แนวทาง
การน�าเสนอ
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นิทรรศการชั่วคราวที่จัดแสดงในจัตุรัสจามจุรี
1. นิทรรศการรวมมิตรเรื่องวิทย์ & เทคโน 2014 (Mini Science Fair 2014)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดนิทรรศการ
“รวมมิตรเรื่องวิทย์ ใกล้ชิด เทคโน 2014 : Mini Science Fair
2014” ที่ขนขบวนความรู้คู่ความสนุกสนานสู่พิพิธภัณฑ์ใจกลาง
กรุ ง เทพฯ โดยน� า ชุ ด นิ ท รรศการไฮไลท์ จ ากงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ทีเ่ คยจัดขึน้ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา น�ามาจัดแสดงอีกครั้ง เพื่อขยาย
โอกาสให้เยาวชนและประชาชนในกรุงเทพและจังหวัดอื่น ๆ

ได้เรียนรู้ โดยมีนิทรรศการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย
นิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบิ ด าแห่ ง วิ ท ยาศาสตร์
ไทย,นวัตกรรมลุม่ น�า้ ล้านนา, Smart Farming“เกษตรอัจฉริยะ”,
มหัศจรรย์แห่งผลึก, พลังงานแห่งอนาคต, Science Idol “เส้นทาง
นักวิทยาศาสตร์” ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ตัง้ แต่ตลุ าคม
เป็นต้นไป ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. ชัน้ 4 อาคารจัตรุ สั จามจุรี
สามย่าน กรุงเทพฯ

2. นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา
นิทรรศการคณิตศาสตร์รอบตัวเรา เป็นการเรียนรู้ เป็นชิน้ งานแบบ Interactive สามารถหยิบจับสัมผัสเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์เรา ตัวเอง จัดแสดงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ณ จัตุรัส
เช่น คณิตศาสตร์ในบ้าน ตลาด โรงพยาบาล ท่าเรือ สวนแห่งความ วิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ
สนุกไม่รู้จบ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์เปิด เป็นต้น ภายในนิทรรศการ

รายงานประจำาปี 2558
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3. นิทรรศการภาพถ่าย “Cradle of Mankind : ณ ดินแดนต้นก�าเนิดมนุษยชาติ ”
นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ
กรุงไนโรบี พร้อมด้วย นายแพททริคซิวยิ ู วาโมโต เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเคนยาประจ�าประเทศไทย นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ
รองผู ้ อ� า นวยการ องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ
ร่วมกันเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Cradle of Mankind :
ณ ดินแดนต้นก�าเนิดมนุษยชาติ ” โดยมี นายปองพล อดิเรกสาร

ดร.อึมซาเลนโด้ คิบุนเจีย ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนยา
น.ส.ดวงดาว สุวรรณรังสี ศิลปินช่างภาพ และ นายสุวัฒน์
อัศวไชยชาญ บรรณาธิการ นิตยสารสารคดี ร่วมงาน จัดแสดง
ระหว่างวันที่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2558 ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์
อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

4. นิทรรศการท่องโลกการสื่อสาร (Inside Communication)
นิ ท รรศการชุ ด นี้ น� า เข้ า มาจากประเทศฟิ น แลนด์
เป็นนิทรรศการในรูปแบบ Interactive ทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถทดลอง
สัมผัส และค้นหาค�าตอบได้ด้วยตนเองกว่า 10 ชุด
นิทรรศการสวนสนุกวิทยาศาสตร์ (Science Circus
& Huttinger) จัดแสดงชิน้ งานวิทยาศาสตร์โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
ต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ แม่เหล็ก ไฟฟ้า แสงและ
การมองเห็น ประสาทรับรู้
สนามเด็กเล่น (Kid zone): เป็นมุมทีใ่ ห้บริการของเล่น
เสริมทักษะซึง่ เหมาะสมหรับเด็กอายุ 3-6 ปี หากมีการติดต่อเป็น
หมู ่ ค ณะสามารถจั ด กิ จ กรรมบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ยโดย
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จะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายเพื่อส่งเสริมและเปิด
ประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้เด็กฝึก
สังเกต รู้จักคิด ตั้งค�าถามและคิดหาค�าตอบได้ด้วยตัวเอง ใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที ตัวอย่างการทดลองทีม่ ไี ด้แก่ ความลับของ
สีดา� หมุดลอยน�า้ สนุกกับฟองสบู่ เนินน�า้ หลอดด�าน�า้ การละลาย
ของน�้าตาล
มุ ม นั ก อ่ า น: เป็ น มุ ม บริ ก ารหนั ง สื อ และนิ ต ยสาร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้บริการอินเตอร์เน็ต
ส�าหรับสืบค้น จัดแสดงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ณ
จัตรุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตรุ สั จามจุรี สามย่าน กรุงเทพฯ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ในปี 2558 มีชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ จ�านวน 30 ชิ้นงาน ดังนี้

1. ชิ้นงานสลับจับเปลี่ยน
วิธีเล่น

• หมุนกล่องเพื่อเลือกชุดให้ชายหนุ่มและหญิงสาวแต่ละคน
• คุณจัดชุดเครื่องแต่งกาย ได้ทั้งหมดกี่ชุด
สิ่งที่เกิดขึ้น
ชายหนุ ่ ม และหญิ ง สาว แต่ ล ะคนมี ชุ ด ใส่ ไ ด้ ม ากถึ ง คนละ 4 ชุ ด
การจับคู่แบบสลับจับเปลี่ยนท�าให้ได้จ�านวนชุดเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ซึ่งสามารถจัดชุดเครื่องแต่งกายให้กับชายหนุ่มและหญิงสาวเหล่านี้ได้มากถึง
กลุ่มละ 16 ชุด จากเสื้อผ้าที่มีเพียงกลุ่มละ 4 ชุดในตอนเริ่มต้น

2. ชิ้นงานบีบจมดิ่ง
วิธีเล่น
• บีบบริเวณกึ่งกลางของขวดเบา ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มแรงบีบขึ้น
• สังเกตระดับน�้าที่อยู่ในทุ่น ว่าสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของทุ่นอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
ระดับน�้าภายในทุ่น จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเพิ่มแรงบีบขวด ท�าให้ทุ่น
ค่อย ๆ จมลงวัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของของเหลว จะจมลง
ในของเหลวนั้น แต่ถ้าวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะลอยเมื่อบีบขวดแรงดัน
ภายในขวดจะเพิม่ มากขึน้ ท�าให้ฟองอากาศทีอ่ ยูใ่ นทุน่ ถูกบีบให้มขี นาดเล็กลง น�า้ จึง
เข้าไปในทุ่นมากขึ้น น�้าที่มีมากขึ้นท�าให้ทุ่นมีมวลมากขึ้น แต่ขนาดหรือปริมาตร
ยังเท่าเดิม ท�าให้ทุ่นมีความหนาแน่นมากขึ้น เมื่อความหนาแน่นของทุ่นมากกว่า
ของน�้ า ทุ ่ น จะจมลงไปเมื่ อ ปล่ อ ยมื อ จะเกิ ด ผลในทางตรงกั น ข้ า ม เรื อ ด� า น�้ า
และนักด�าน�้า ใช้การปรับเปลี่ยนความหนาแน่นเพื่อควบคุมการลอยตัวในน�้า

3. ชิ้นงานรอกช่วยเรา
วิธีเล่น
• จับที่แท่งพลาสติกสีน�้าเงินแล้วดึง เพื่อยกก้อนน�้าหนักขึ้น
• รอกชุดไหน ที่ช่วยให้ยกก้อนน�้าหนักขึ้นได้ง่ายกว่ากัน
• รอกทั้งสองชุดต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
รอกชุดที่มีจ�านวนรอกมากกว่า ช่วยให้ยกก้อนน�้าหนักขึ้นได้ง่ายกว่า
รอกพวงช่วยผ่อนแรงได้ ยิ่งมีจ�านวนรอกมากขึ้นยิ่งผ่อนแรงได้มากขึ้น จ�านวนรอก
ที่มากกว่า ท�าให้มีจ�านวนของเส้นเชือกที่ดึงก้อนน�้าหนัก มากขึ้นด้วยน�้าหนักที่ถ่วง
อยู่ถูกแบ่งส่วนกระจายไปตามเส้นเชือกที่ดึง ก้อนน�้าหนักนั้น การดึงห่วงเชือกเพื่อ
ยกก้อนน�้าหนักนี้ จึงใช้แรงเท่ากับหนึ่งส่วนของน�้าหนักทั้งหมดที่ถูกแบ่งออกตาม
จ�านวนของเส้นเชือกเครือ่ งจักร เช่น ปัน้ จัน่ และลิฟท์โดยสาร ใช้รอกจ�านวนมากช่วย
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4. ชิ้นงานคานงัด
วิธีเล่น
• ออกแรงกดที่แป้นเพื่อยกก้อนน�้าหนัก
• เลื่อนแป้นไปที่ต�าแหน่งต่าง ๆ แล้วท�าซ�้าอีก
• ต�าแหน่งใดที่กดแป้นยกก้อนน�้าหนักได้ง่ายที่สุด
สิ่งที่เกิดขึ้น
ต�าแหน่งที่ออกแรงยกก้อนน�้าหนักอยู่ห่างจากจุดหมุนของคานมาก
แรงที่ใช้ยกก้อนน�้าหนักก็จะยิ่งน้อยลงจุดหมุนของคาน การใช้ฆ้อนงัดตะปู หรือใช้
คีมตัดลวด หากจับที่ปลายด้ามจะท�าให้ออกแรงน้อยลง

5. ชิ้นงานหล่นช้าๆ
วิธีเล่น
• พลิกท่อตั้งขึ้น
• สังเกตก้อนวัตถุในท่อ ว่าตกลงถึงปลายอีกด้านพร้อมกันหรือไม่?
• วัตถุทั้งสองชิ้นต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
วัตถุสองก้อนตกถึงปลายอีกด้านไม่พร้อมกัน ก้อนทีต่ กช้ากว่าเป็นแม่เหล็ก
ส่วนอีกก้อนไม่ใช่แม่เหล็ก การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก ท�าให้เกิดกระแส
ไฟฟ้าไหล ในตัวน�าไฟฟ้าได้ และในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้า
ในตัวน�าไฟฟ้าก็ทา� ให้เกิดสนามแม่เหล็กได้ เมือ่ ก้อนแม่เหล็กเคลือ่ นทีผ่ า่ นท่ออลูมเิ นียม
ซึ่งเป็นตัวน�าไฟฟ้า จะเหนี่ยวน�า ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในท่อ กระแสไฟฟ้าที่เกิด
ขึ้นจะไหลไปในท่อ และเหนี่ยวน�าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ ท่อในบริเวณ
ทีก่ อ้ นแม่เหล็ก เคลือ่ นผ่าน สนามแม่เหล็กทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะทัง้ ดูดและผลักก้อนแม่เหล็ก
ท�าให้ก้อนแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปได้ช้า เครื่องตรวจจับโลหะ ใช้หลักการนี้ในการ
ตรวจหาอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ ซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ได้

6. ชิ้นงานเว้ายืดนูนบีบ
วิธีเล่น
• มองที่กระจก แล้วโยกคันโยกไปด้านใดด้านหนึ่ง
• ภาพที่เห็นในกระจกเปลี่ยนไปอย่างไร
• โยกคันโยกไปอีกทาง แล้วเปรียบเทียบภาพที่เห็น
สิ่งที่เกิดขึ้น
เมือ่ กระจกเว้าเข้า จะมองเห็นภาพใบหน้ายืดยาวออก แต่ถา้ กระจกนูนขึน้
จะมองเห็นภาพใบหน้าของเราเรียวเล็กลงกระจกเงาเมื่องอให้โค้งจะให้ภาพที่ดู
ผิดเพีย้ นไปตามแต่ลกั ษณะความโค้งของกระจก ภาพทีเ่ กิดจากกระจกเว้า เป็นได้ทงั้
ภาพจริงและภาพเสมือนโดยภาพจริงนัน้ อาจมีขนาดเล็กกว่า ใหญ่กว่า หรือเท่าวัตถุ
ก็ได้ ส่วนภาพเสมือนนัน้ จะใหญ่กว่าวัตถุ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ระยะห่างของวัตถุกบั กระจกนัน้
ส่วนภาพที่เกิดจากกระจกนูน จะเป็นภาพเสมือน และมีขนาดเล็กกว่าวัตถุ แต่ให้
มุมมองของภาพทีก่ ว้างมากขึน้ ทันตแพทย์ใช้กระจกเงาเว้า ส่องดูฟนั เพือ่ ให้เห็นภาพ
ทีม่ ขี นาดใหญ่มากขึน้ ส่วนกระจกนูนถูกน�าไปติดตัง้ ตามทางแยก หรือมุมทีม่ องเข้าไป
เห็นได้ยาก เพือ่ ช่วยสะท้อนภาพให้เห็นได้ในมุมมองทีก่ ว้างมากขึน้
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7. ชิ้นงานตบสร้างเสียง
วิธีเล่น
• ใช้แผ่นยางสีเหลือง ตบลงที่ปลายท่อ
• เสียงจากแต่ละท่อ มีระดับสูง-ต�่า ต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
ท่อที่มีขนาดสั้นกว่าจะให้ระดับเสียงที่สูงกว่า ส่วนท่อที่มีขนาดยาวกว่า
จะให้เสียงต�า่ กว่าอากาศในท่อจะสัน่ ด้วยความถีเ่ ฉพาะเพียงความถีเ่ ดียว ซึง่ สัมพันธ์
กับความยาวของท่อการตบทีป่ ลายท่อ ท�าให้อากาศในท่อสัน่ เกิดเป็นเสียงท่อยิง่ ยาว
ยิง่ มีอากาศอยูภ่ ายในท่อมาก เมือ่ เกิดการสัน่ อากาศจะสัน่ ได้ชา้ เกิดเป็นเสียงทุม้ ต�า่
เพราะความถี่ในการสั่นต�่าในท่อสั้น มีอากาศอยู่ภายในน้อยกว่า เมื่อเกิดการสั่น
อากาศจึงสัน่ ได้เร็วกว่า เกิดเป็นเสียงแหลมสูง เพราะความถีใ่ นการสัน่ สูงเครือ่ งดนตรี
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบดีด สี ตี หรือเป่า ล้วนแล้วแต่ใช้หลักการนี้ในการ
สร้างเสียง

8. ชิ้นงานสีสันจากแสงสี
วิธีเล่น
• กดปุ่มเพื่อเปิดไฟทีละปุ่ม ดูแสงสีที่เกิดขึ้นบนฉาก
• ลองผสมแสงสีทีละคู่ ว่าได้สีอะไรบ้าง
• เปิดไฟทั้งสามสี พร้อมกัน สังเกตแสงสีที่ได้
• หมุนวงล้อเพื่อเลื่อนหุ่นช้างเข้า-ออก แล้วสังเกตสีของเงาที่เกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้น
แสงไฟที่เห็นมี 3 สี คือ สีแดง สีน�้าเงิน สีเขียวแม่สีของแสง ประกอบไป
ด้วย 3 สี คือ แดง เขียว น�้าเงิน เมื่อน�าแม่สีจับคู่ผสมกันจะได้สีอื่น ๆ เพิ่มขึ้นมา และ
เมือ่ น�าแม่สผี สมกัน ทัง้ หมดจะได้แสงขาวแสงสีแดงผสมกับแสงสีนา�้ เงิน ได้แสงสีมว่ ง
อมแดงแสงสีน�้าเงินผสมกับแสงสีเขียว ได้แสงสีฟ้าอมเขียวแสงสีแดงผสมกับแสง
สีเขียว ได้แสงสีเหลืองหน้าจอของโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ
ต่างก็ใช้หลักการสร้างแสงสีต่าง ๆ ด้วยการผสมแสงสี

9. ชิ้นงานต่างสีกั้นขวาง
วิธีเล่น
• สังเกตสีของนกและปลาที่อยู่ในรูป
• น�าแผ่นกรองแสงสีต่าง ๆ มาส่องดูรูปนั้นอีกครั้ง
• รูปที่มองเห็นแตกต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
แผ่นกรองแสงสี ยอมให้เฉพาะแสงสีเดียวกับแผ่นกรองผ่านออกมาได้
ส่วนแสงสีอนื่ นัน้ ผ่านออกมาไม่ได้เมือ่ มองด้วยตาเปล่า จะเห็นนกเป็นสีแดง ส่วนปลา
เป็นสีฟ้า แต่เมื่อมอง ผ่านแผ่นกรองแสงสีแดง จะเห็นเฉพาะปลาสีด�า และเมื่อมอง
ผ่านแผ่น กรองแสงสีนา�้ เงิน จะเห็นเฉพาะนกสีดา� แผ่นกรองแสงสีแดง ยอมให้เฉพาะ
สีแดงผ่าน แสงสีฟ้าที่สะท้อนจากรูปปลา ผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงไม่ได้ จึงเห็นปลา
เป็นสีด�า ส่วนพื้นหลังสีขาวนั้น มีการสะท้อนแสงออกมา ทั้งแสงสีแดง สีเขียวและ
สีนา�้ เงิน แต่มเี พียงแสง สีแดงทีผ่ า่ นแผ่นกรองแสงสีแดงได้ ท�าให้เห็นพืน้ หลังนัน้ เป็น
สีแดงเช่นเดียว กับรูปนก จึงมองไม่เห็นรูปนกและเกิดผลลักษณะเดียวกันเมื่อมองดู
รูปด้วยแผ่นกรองแสงสีน�้าเงินไฟสีขนาดใหญ่ ที่ใช้กับเวทีการแสดง มักใช้หลอดไฟ
สีขาวส่องผ่านฟิลเตอร์ สีเพื่อให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ และเปลี่ยนสีสันได้หลากหลาย
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10. ชิ้นงานเสียงของรูปทรง
วิธีเล่น
• หยิบท่อขึ้นให้ปลายท่อแนบหูเพื่อฟังเสียงที่อยู่รอบตัว
• เสียงที่ได้ยินจากท่อแต่ละอัน แตกต่างกันหรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
เสียงทีไ่ ด้ยนิ จากท่อทีส่ นั้ กว่า จะเป็นเสียงแหลม สูง ส่วนเสียงทีไ่ ด้ยนิ จาก
ท่อทีย่ าวกว่า จะเป็นเสียงทุม้ ต�า่ อากาศในท่อจะสัน่ ด้วยความถีเ่ ฉพาะเพียงความถีเ่ ดียว
ซึ่งสัมพันธ์กับ ความยาวของท่อเสียงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมีทั้งเสียงทุ้ม ต�่า และ
เสียงแหลม สูง ซึง่ เกิดจาก การสัน่ ของวัตถุตา่ ง ๆ ด้วยความถีท่ ตี่ า่ งกัน เสียงเหล่านีจ้ ะ
ท�าให้อากาศที่อยู่ในท่อสั่นด้วย โดยขึ้นอยู่กับความยาวของ ท่อ ถ้าท่อยาว อากาศ
ที่อยู่ในท่อจะสั่นได้ช้า ท�าให้เสียงที่ได้ยินผ่านท่อยาวนี้ เป็นเสียงทุ้ม ต�่า ส่วนท่อสั้น
อากาศที่อยู่ในท่อจะสั่นได้เร็ว จึงได้ยินเป็น เสียงแหลม สูง เสียงทะเลที่ได้ยินเมื่อ
เอาเปลือกหอยแนบหู เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้

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

12. ชิ้นงานช่วงความทรงจ�า
วิธีเล่น
• กดปุ่มสีใดก็ได้เพื่อเริ่มต้น
• สังเกตไฟที่สว่างขึ้น แล้วกดปุ่มไฟตามล�าดับที่เห็น
• คุณสามารถจดจ�าและกดปุ่มไฟได้ถูกต้อง มากที่สุดกี่ต�าแหน่ง
สิ่งที่เกิดขึ้น
ความสามารถของคนเราทีจ่ ะเก็บข้อมูลไว้ในความจ�าระยะสัน้ ได้มากทีส่ ดุ
เรียกว่า ช่วงความจ�าคนทั่วไปมีช่วงความจ�าอยู่ระหว่าง 5 – 9 หน่วย ไม่ว่าหน่วย
นั้นจะเป็น ตัวอักษร ตัวเลข หรือค�าที่ไม่ซับซ้อนก็ตาม หมายเลขโทรศัพท์มีตัวเลข
9-10 หลัก ซึ่งคนทั่วไปสามารถจดจ�าได้
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13. ชิ้นงานหมุนสร้างโค้ง
วิธีเล่น
• จับที่เสาแล้วหมุนแป้นตามลูกศร
• สังเกตน�้าในกล่องว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
น�้าในกล่องจะเคลื่อนที่ออกไปสู่ด้านข้าง ซึ่งมีขอบกล่องกั้นเอาไว้ ท�าให้
ผิวน�้ามีลักษณะโค้งแบบที่เรียกว่า พาราโบลา เส้นโค้งแบบพาราโบลามีคุณสมบัติ
พิเศษคือ เมื่อใช้วัสดุที่สามารถ สะท้อนแสงได้ สร้างให้มีรูปทรงโค้งแบบพาราโบลา
จะท�าให้แสงที่พุ่ง เข้ามาในแนวขนานกับแกนของรูปทรงพาราโบลานี้ สะท้อนไป
รวมกัน ณ จุด ๆ เดียว หรือเรียกว่า จุดโฟกัสจานรับสัญญาณดาวเทียม กระจก
สะท้อนแสงของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะโค้งแบบพาราโบลา ท�าให้รบั
สัญญาณ หรือรวม แสง จากดวงดาวที่อยู่ไกลจากโลกมากได้ดี

14. ชิ้นงานไม้คฑาหัวบอล
วิธีเล่น
• เลี้ยงไม้คฑาบนมือด้วยวิธีไหนท�าได้ง่ายกว่า ระหว่างให้ลูกบอลอยู่ในมือหรือ
อยู่ในอากาศ ท�าซ�้าอีกครั้งโดยลองปิดตาหรือลองเลี้ยงไม้คฑาด้วยปลายนิ้ว
• คุณต้องออกแรงผลักหรือดึงเพือ่ ให้วตั ถุทอี่ ยูน่ งิ่ ๆ นัน้ เคลือ่ นที่ ยิง่ วัตถุมนี า�้ หนัก
มากก็ยิ่งต้องออกแรงมากขึ้นด้วย หรือเรียกว่า วัตถุนั้นมีความเฉื่อยมาก
• ขณะทีค่ ณ
ุ พยายามเลีย้ งให้ไม้คฑานัน้ ทรงตัวอยูบ่ นมือ มันมักจะล่วงลง และหมุน
อยู่รอบ ๆ มือ วัตถุที่หมุนนั้นมีความเฉื่อยเช่นเดียวกับวัตถุอื่น ๆ เมื่อปลายด้าน
หัวบอลอยู่ในอากาศ มวลส่วนใหญ่ของไม้คฑาซึ่งอยู่ที่ลูกบอลนั้น อยู่ห่างจาก
มือทีเ่ ป็นเสมือนจุดหมุนมาก ท�าให้มคี วามเฉือ่ ยมาก จึงหมุนได้ยาก เปลีย่ นแปลง
ต�าแหน่งช้า
• การเลี้ยงไม้คฑาในลักษณะนี้ท�าได้ง่าย เพราะจะมีเวลามากขึ้นให้ตาและมือ
ท�างานประสานกัน ปรับเปลี่ยนต�าแหน่งของมือเพื่อกันไม่ให้ไม้คฑาล้มลง

15. ชิ้นงานตรงผ่านโค้ง
วิธีเล่น
• แท่งเหล็กตรง ๆ ผ่านเข้าไปในช่องโค้งแคบ ๆ ได้หรือไม่
• ลองสอดแท่งเหล็กผ่านช่องแคบทั้งสองแบบ
สิ่งที่เกิดขึ้น
แท่งเหล็กตรง ๆ สามารถผ่านเข้าไปในช่องโค้งแคบ ๆ ได้ ช่องโค้งนี้
มีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบที่เรียกว่า ไฮเพอร์โบลา ซึ่งเป็น เส้นโค้งแบบเดียวกับที่
เกิดบนผิวของแท่งดินสอแบบเหลี่ยมที่เหลาด้วยกบเหลาดินสอ

16. ชิ้นงานสะพานไร้เสา
วิธีเล่น
• เลื่อนแท่นสีด�าเข้าระหว่างฐานของสะพานทั้งสองด้าน
• เรียงชิ้นส่วนทีละชิ้นบนแท่นจนได้เป็นสะพานโค้ง
• ดึงแท่นสีด�าออก แล้วใช้นิ้วกดบนสะพานสะพานคงตัวอยู่ได้หรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
ชิ้นส่วนของสะพานคงตัวอยู่ได้ และรองรับแรงกดได้ แม้ไม่มีแท่นวาง
รองไว้โครงสร้างแบบโค้งของสะพานท�าให้มีการกระจายแรงที่กดลงสู่ฐานที่ยึด
อยู่นิ่งกับที่ท�าให้โครงสร้างคงตัวอยู่ได้ และมีความแข็งแรง แม้ไม่มีโครงสร้างอื่น
ช่วยค�้ายัน หลังคาอาคารรูปทรงโดมโค้ง สะพานโค้ง รวมถึงเขื่อนสันโค้ง เช่น
เขื่อนภูมิพล ใช้หลักการกระจายแรงของส่วนโค้งในการก่อสร้าง
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17. ชิ้นงานเป่าไม่แยก
วิธีเล่น
• เป่าลมเข้าไปตรงกลางระหว่างลูกบอลทั้ง 2 ลูก สังเกตผลที่เกิดขึ้น
• คุณสามารถเป่าลมให้ลูกบอลออกห่างจากกันได้หรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
ความเร็วของกระแสลมจะเพิม่ มากขึน้ หากถูกบีบให้เคลือ่ นทีผ่ า่ นช่องแคบ ๆ
ระหว่างวัตถุ และท�าให้ความดันของกระแสลมลดลง ดังนั้นการเป่าผ่านเข้าไปใน
ช่องว่างระหว่างลูกบอลจึงท�าให้ความดันในบริเวณนัน้ ลดลงต�า่ กว่าความดันลมบริเวณ
รอบ ๆ ลูกบอลจึงเคลือ่ นเข้าหากันปีกของเครือ่ งบินมีลกั ษณะโค้งนูนทีด่ า้ นบน และ
ส่วนล่างจะแบนราบ ท�าให้กระแสลมทีผ่ า่ นด้านบนของปีกเครือ่ งบินมีความเร็วมากกว่า
ด้านล่าง และความดันของกระแสลม ด้านบนของปีกลดลงต�า่ กว่าด้านล่าง กระแสลม
ทีผ่ า่ นด้านล่างของปีกทีม่ คี วามดันมากกว่าจึงผลักให้ปกี เครือ่ งบินลอยขึน้

18. ชิ้นงานดูด ผลัก ขยับๆ
วิธีเล่น
• หมุนแท่งแม่เหล็กอันใดอันหนึ่ง
• สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับแท่งแม่เหล็กอื่น ๆ
สิ่งที่เกิดขึ้น
เมือ่ หมุนแม่เหล็กแท่งหนึง่ แม่เหล็กแท่งทีอ่ ยูถ่ ดั ไปจะขยับด้วยขัว้ แม่เหล็กที่
เหมือนกันอยูใ่ กล้กนั จะผลักกัน แต่ขวั้ แม่เหล็กทีต่ า่ งกันจะดูดกันมีขวั้ แม่เหล็กอยูท่ ปี่ ลาย
ทัง้ สองด้านของแท่งแม่เหล็ก เรียกว่า ขัว้ เหนือ และขัว้ ใต้ หากแขวนหรือวางแท่งแม่
เหล็กให้เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างอิสระ แท่งแม่เหล็กนัน้ จะหยุดนิง่ และวางตัวอยูใ่ นทิศทาง ที่
แน่นอนเสมอ คือ อยูใ่ นแนวเหนือ-ใต้ของสนามแม่เหล็กโลก ซึง่ มีตา� แหน่งใกล้เคียงกับ
ขั้วเหนือ-ใต้ทางภูมิศาสตร์ของโลกเข็มทิศ เป็นแท่งแม่เหล็กขนาดเล็กที่ถูกวาง
ให้หมุนได้อย่างอิสระ จึงชีไ้ ปยังทิศทางทีแ่ น่นอน ท�าให้ใช้ในการหาทิศทางได้

19. ชิ้นงานแม่เหล็กไฟฟ้า
วิธีเล่น
• ถือแผ่นสีแดงทั้งสองมาแตะกัน เกิดอะไรขึ้น
• กดปุม่ สีเขียวเพือ่ ปล่อยกระแสไฟฟ้า แล้วน�าแผ่นสีแดงแตะกันอีกครัง้ เกิดอะไรขึน้
• หมุนหน้าปัดเพื่อเพิ่มหรือลดกระแสไฟฟ้า
สิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันอยู่รอบแกนกลางของแผ่น
ทางขวามือ ท�าให้แผ่นนี้เป็นเสมือนแม่เหล็ก ท�าให้สามารถดูดแผ่นเหล็กทางซ้ายมือ
เมือ่ เพิม่ กระแสไฟฟ้าจะท�าให้แม่เหล็กมีแรงดูดมากขึน้ ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าถูกน�าไปใช้
ในมอเตอร์ หน่วยบันทึกความจ�าในคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดี และเครื่องเล่นเทป
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20. ชิ้นงานสุดก้นบึ้ง
วิธีเล่น
• มองเข้าไปในปากหลุมที่อยู่บนโต๊ะ
• คุณคิดว่าหลุมนี้ลึกมากแค่ไหน
สิ่งที่เกิดขึ้น
หลุมนี้ลึกมากจนมองไม่เห็นก้นหลุม ภาพของหลุมที่มองเห็นเกิดจาก
การสะท้อนภาพกลับไป-มาอย่างต่อเนื่อง ของกระจกเงาสองบานที่วางขนานกัน
แต่กระจกไม่สามารถสะท้อนแสงได้อย่างสมบูรณ์เนือ่ งจากความขรุขระหรือบิดเบีย้ ว
ที่มีอยู่เล็กน้อยเสมอ ทุกครั้งที่สะท้อนแสงจึงลดน้อยลงจนไม่มีแสงสะท้อนออกมา
ในทีส่ ดุ ท�าให้เห็นเหมือนมีกน้ หลุมทีม่ ดื มิด การจัดวางกระจกเงาสองบานให้สะท้อน
ภาพระหว่างกระจก ช่วยให้มองเห็น ภาพในมุมที่อาจมองไม่เห็นได้ เช่น ช่างตัดผม
ใช้กระจกเงาบานเล็กสะท้อนภาพด้านหลังศีรษะให้เรามองเห็นได้จากกระจกเงา
บานใหญ่ที่วางอยู่ด้านหน้า

21. ชิ้นงานถ่ายทอดพลังงาน 1
วิธีเล่น
• จัดให้ลูกบอลสีขาวอยู่ในระดับเดียวกัน
• ปล่อยลูกบอลจากจุดสูงสุดของราง รางละลูก
• สังเกตว่า ลูกบอลลูกไหนท�าให้ลูกบอลสีขาว เคลื่อนที่ไปได้มากกว่า
• ทดลองซ�้าอีกครั้ง โดยสลับลูกบอล ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
ลูกบอลทีเ่ ป็นโลหะซึง่ มีนา�้ หนักมากกว่าชนให้ลกู บอลสีขาวเคลือ่ นทีไ่ ปได้
มากกว่า ยิ่งลูกบอลที่มาชนลูกบอลสีขาว มีพลังงานมากก็ยิ่งท�าให้ลูกบอลสีขาว
เคลื่อนที่ไปได้มากขึ้นพลังงานศักย์แปรผันตรงกับน�้าหนักและต�าแหน่งความสูง
ของวั ต ถุ โดยถ้ า วั ต ถุ อ ยู ่ ที่ ต� า แหน่ ง เดี ย วกั น วั ต ถุ ที่ มี น�้ า หนั ก มากกว่ า ก็ จ ะมี
พลังงานศักย์มากกว่าด้วยพลังงานของลูกบอลที่มาชนนั้น เกิดจากการเปลี่ยนรูป
ของพลั ง งานศั ก ย์ เมื่ อ เริ่ ม ต้ น เป็ น พลั ง งานจลน์ เ มื่ อ เคลื่ อ นที่ ล งมาตามราง
ลูกบอลโลหะมีนา�้ หนัก มากกว่าลูกบอลไม้ จึงมีพลังงานศักย์มากกว่าเมือ่ ปล่อยจาก
ระดับความสูงเดียวกัน และเมื่อเคลื่อนที่ไปชนลูกบอลสีขาว จึงท�าให้ลูกบอลสีขาว
เคลื่อนที่ไปได้มากกว่าหัวฆ้อนขนาดใหญ่ น�้าหนักมาก ท�าให้ตอกตะปูได้ง่าย

22. ชิ้นงานถ่ายทอดพลังงาน 2
วิธีเล่น
• ปล่อยลูกบอลจากจุดสูงสุดของราง รางละลูก
• สังเกตว่า ลูกบอลบนรางไหนท�าให้ลูกบอลสีขาว เคลื่อนที่ไปได้มากกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้น
ลูกบอลทัง้ สองลูกมีนา�้ หนักเท่ากัน ลูกทีก่ ลิง้ ลงจากรางทีอ่ ยูส่ งู กว่า ชนให้
ลูกบอลสีขาวเคลือ่ นทีไ่ ปได้มากกว่า ยิง่ ลูกบอลทีม่ าชนลูกบอลสีขาว มีพลังงานมาก
ก็ยงิ่ ท�าให้ลกู บอลสีเหลืองเคลือ่ นทีไ่ ปได้มากขึน้ พลังงานศักย์แปรผันตรงกับน�า้ หนัก
และต�าแหน่งความสูงของวัตถุ โดยถ้าวัตถุที่มีมวลเท่ากัน วัตถุที่อยู่ในระดับสูง
จากพืน้ มากกว่า จะมีพลังงานศักย์มากกว่าพลังงานของลูกบอลทีม่ าชนนัน้ เกิดจาก
การเปลี่ยนรูปของพลังงานศักย์เมื่อเริ่มต้น เป็นพลังงานจลน์เมื่อเคลื่อนที่ลงมา
ตามราง ลูกบอลที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า มีพลังงานศักย์มากกว่า เมื่อปล่อยให้กลิ้งลง
ตามรางไปชนลู ก บอลสี ข าว จึ ง ท� า ให้ ลู ก บอลสี ข าวเคลื่ อ นที่ ไ ปได้ ม ากกว่ า
การผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยพลังงานน�้า ต้องมีเขื่อนกักเก็บน�้าให้มีระดับสูงมาก เพื่อให้
น�้ามีพลังงานศักย์มากพอส�าหรับผลิตไฟฟ้า
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23. ชิ้นงานเมฆเขยื้อน
วิธีเล่น
• หมุนแป้นลวดลายอย่างรวดเร็ว
• จ้องตรงกลางของลวดลาย 15 วินาที
• หันมามองภาพก้อนเมฆที่อยู่บนป้าย ก้อนเมฆเคลื่อนที่หรือไม่
สิ่งที่เกิดขึ้น
ก้อนเมฆที่เห็นในภาพ คล้ายมีการเคลื่อนไหว การจ้องที่เกลียวหมุนเป็น
ระยะเวลานานอย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้เซลล์ประสาท ส่วนทีร่ บั ภาพนัน้ ปรับตัวให้สมั พันธ์
กับการเคลื่อนที่ เมื่อหันไปมองภาพ ก้อนเมฆที่อยู่นิ่ง ๆ ทันที เซลล์ประสาทส่วนนั้น
ยังคงท�างานแบบเดิม จึงเห็น เหมือนว่าเมฆก�าลังเคลื่อนไหว เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า
“การเคลื่อนไหวที่ เกิดขึ้นภายหลัง”

24. ชิ้นงานกรวยฝืนกฎ
วิธีเล่น
• ลองวางวัตถุที่กึ่งกลางของคานเหล็กทีละชิ้น แล้วปล่อยมือ
• สังเกตว่าวัตถุแต่ละชิ้นกลิ้งไปทางไหน
สิ่งที่เกิดขึ้น
ทรงกระบอกกลิง้ ลงไปปลายรางด้านทีอ่ ยูต่ �่ากว่า ส่วนทรงกรวยกลิง้ ขึน้ ไป
ปลายรางด้านทีอ่ ยูส่ งู กว่า การเคลือ่ นทีข่ องวัตถุสมั พันธ์กบั จุดศูนย์กลางมวลของวัตถุ
โดยจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุนนั้ จะเปลีย่ นระดับจากทีส่ งู ไปทีต่ �่าเสมอ รูปทรงกรวย
ที่กลิ้งขึ้นไปปลายรางระดับที่สูงกว่านั้น ความจริงแล้ว จุดศูนย์กลางมวลของทรง
กรวยซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางของรูปทรงกรวย เคลื่อนที่จากที่สูงไปที่ต�่า สังเกตได้จาก
ระดับของปลายแหลมกรวย ลดต�่าลงจากจุดที่เริ่มเคลื่อนที่

25. ชิ้นงานหมุนกระพริบผลิบาน
วิธีเล่น
• กดปุ่มสีเขียวเพื่อหมุนดอกไม้ สังเกตภาพที่มองเห็น
• กดปุ่มสีเหลืองเพื่อเปิดไฟกระพริบ ภาพที่เห็นต่างไปจากครั้งแรกอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
ไฟกระพริบท�าให้มองเห็นคล้ายว่าดอกไม้จ�าลองก�าลังบานกลีบออก เรา
มองเห็นดอกไม้จา� ลองบานกลีบออกได้เพราะ ความถีใ่ นการกระพริบของไฟสัมพันธ์
กับความเร็วในการหมุนของดอกไม้จ�าลอง โดยทุกจังหวะของไฟที่กระพริบจะท�าให้
เราเห็นภาพของดอกไม้บางส่วน ไฟนี้กระพริบ 33 ครั้งต่อวินาที ภาพที่ปรากฏที่จอ
ประสาทตาของเราก็จะมีจ�านวน 33 ภาพต่อวินาที สมองของเราจะประมวลภาพที่
เห็นแต่ละส่วนเหล่านั้น เป็นภาพที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องกัน เกิดเป็นภาพกลีบดอกไม้
ที่ก�าลังผลิบานอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์คล้ายกันนี้สามารถเห็นได้ในภาพยนตร์
เช่น การหมุนของล้อที่บางครั้งเห็นว่า ล้อหยุดนิ่งทั้งที่รถก�าลังเคลื่อนที่ หรือเห็นว่า
ล้อหมุนกลับหลังทั้งที่รถก�าลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
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26. ชิ้นงานไฟฟ้าจากสัมผัส
วิธีเล่น
• ใช้มือขวาก�าท่อทองแดง แล้วใช้มือซ้ายเลือกก�าท่อโลหะอันใดอันหนึ่ง
• สังเกตปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น โดยดูได้ที่แอมป์มิเตอร์
• โลหะแต่ละคู่ให้กระแสไฟฟ้าได้ต่างกันอย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
- การก�าท่อทองแดงทั้งสองข้าง ไม่ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
- การก�าท่อทองแดงกับท่ออลูมิเนียม ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากท่ออลูมิเนียม
ไปทางท่อทองแดง
- การก�าท่อทองแดงกับท่อสเตนเลส ท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากท่อสเตนเลสไป
ทางท่อทองแดง
เมือ่ ก�าทีท่ อ่ โลหะ ความชืน้ ทีฝ่ า่ มือท�าให้เกิดปฏิกริ ยิ าเคมี และมีประจุไฟฟ้า
เกิดขึน้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของโลหะ การก�าทีท่ อ่ โลหะต่างชนิดกัน ท�าให้เกิดการถ่ายเท

27. ชิ้นงานเข็มหมุดผุดภาพ
วิธีเล่น
• ตั้งถาดเข็มหมุดให้อยู่ในแนวตั้งแล้ววางมือ ดันเข็มหมุดให้ไปอีกทาง
• สังเกตภาพที่เกิดขึ้นอีกด้าน (ด้านตรงข้าม)
สิ่งที่เกิดขึ้น
ภาพทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะคล้ายกับมือทีเ่ ป็นแบบ แต่มรี ายละเอียดน้อยกว่า
ภาพจากเข็มหมุดเกิดจากการเรียงตัวในระดับสูงต�่าต่างกันของเข็มหมุดในถาด
ลักษณะคล้ายกับประติมากรรมแบบนูนต�่า คือมองเห็นภาพได้ชัดเจนจากด้านหน้า
เพียงด้านเดียว หากให้หมายเลขก�ากับเข็มหมุดแต่ละตัว และบันทึกความสูงของเข็ม
หมุดทุกตัวไว้ จะสร้างภาพสามมิตขิ องวัตถุนนั้ ได้ คล้ายกับการแสดงภาพแบบดิจติ อล
บนหน้าจอต่าง ๆ กระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยซึง่ สังเกตเห็นได้จากเข็มวัดของแอมป์
มิเตอร์ โดยตัวของเราเชื่อมต่อให้วงจรไฟฟ้าครบสมบูรณ์ และถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้
กับโลหะทั้งสองชนิดนั้นด้วยเช่นกัน แบตเตอรี่ มีหลักการสร้างกระแสไฟฟ้าคล้าย
กับการเกิดกระแสไฟฟ้าในชิ้นงานนี้

28. ชิ้นงานกล้องตาเรือ
วิธีเล่น
• ยกกล้องขึ้นมาส่อง แล้วสังเกตภาพที่เกิดขึ้น
• นั่งหลบข้างโต๊ะ แล้วใช้กล่องส่องดูภาพที่อยู่เหนือโต๊ะ
สิ่งที่เกิดขึ้น
ภาพทีม่ องเห็นผ่านกล้องตาเรือจะมีมมุ ทีม่ องเห็นต่างไปจากต�าแหน่งทีย่ นื
มองปกติ ภาพที่มองเห็นผ่านกล้องตาเรือเกิดจากการสะท้อนของกระจก 2 แผ่น ที่
วางเอียงขนานกันภายในกล้อง ท�าให้เห็นภาพในมุมทีม่ องไม่เห็นโดยตรง หรือมีวตั ถุ
สิง่ ของบังอยู่ มีการประยุกต์ใช้ในการน�าแสงจากภายนอกเข้าสูต่ วั อาคารในบริเวณ
ที่แสงส่องเข้าไปไม่ได้ รวมถึงน�าภาพจากบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ชั้น
ใต้ดิน ออกมาสู่บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
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29. ชิ้นงานสะท้อนผ่านตลอด
วิธีเล่น
• กดปุ่มเพื่อส่องแสงผ่านแท่งพลาสติก
• หมุนกล่องไฟ เพื่อให้แสงผ่านแท่งพลาสติก ไปปรากฏที่ฉากรับภาพ
• ดึงให้แท่งพลาสติกโค้ง แสงยังคงปรากฏที่ฉากหรือไม่
• สังเกตแนวการเดินทางของแสงในแท่งพลาสติก
สิ่งที่เกิดขึ้น
แสงผ่านแท่งพลาสติกไปปรากฏที่ฉากได้ แม้จะงอแท่งพลาสติก โดยแสง
จะสะท้อนกลับไป-มาอยู่ภายในแท่งพลาสติก จนทะลุผ่านออกที่ปลายอีกด้าน
การสะท้อนกลับหมดของแสงในตัวกลาง ท�าให้แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่โค้งงอได้
แม้แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ การสะท้อนกลับหมดของแสงในพลาสติกเกิด
ขึ้นได้เพราะ ดัชนีหักเหของพลาสติกมากกว่าของอากาศ และมุมที่แสงตกกระทบ
พื้นผิวด้านในแท่งพลาสติกนั้นมากกว่ามุมวิกฤติของการหักเหผ่านตัวกลางนั้น ใย
แก้วน�าแสงหรือไฟเบอร์ออพติก ใช้หลักการนี้ในการน�าส่งสัญญาณที่มีข้อมูลต่าง ๆ

30. ชิ้นงานมองดูเสียง
วิธีเล่น
• เลื่อนส้อมเสียงให้อยู่ใกล้ไมโครโฟนที่สุด แล้วเคาะส้อมเสียง
• สังเกตลักษณะของคลื่นเสียงบนหน้าจอ
• ลองออกเสียงให้คล้ายกับเสียงที่ได้ยินเมื่อเคาะส้อมเสียง ใส่ไมโครโฟน
• สังเกตลักษณะของคลื่นเสียงที่หน้าจอ
• ลักษณะคลื่นเสียงที่เกิดจากส้อมเสียง และการออกเสียงของคุณ แตกต่างกัน
อย่างไร
สิ่งที่เกิดขึ้น
คลื่นเสียงที่เกิดจากส้อมเสียง มีลักษณะเป็นคลื่นที่โค้งเนียน ส่วนเสียงพูด
มีลกั ษณะคลืน่ ทีข่ รุขระ ไม่เนียน ส้อมเสียงสร้างคลืน่ เสียงทีม่ ลี กั ษณะไม่ซบั ซ้อนและ
มีความเป็นระเบียบ เสียงที่เกิดขึ้นมีเพียงระดับเสียงหรือความถี่เดียวหรือเรียกว่า
เป็น ระดับเสียงบริสทุ ธิ์ ขณะทีเ่ สียงพูดของเราท�าให้เกิดรูปแบบคลืน่ ที่มลี กั ษณะซับ
ซ้อน แต่ยังคงมีความเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นผลจากการผสมกันของระดับเสียงหรือ
ความถีห่ ลายแบบหรือเรียกว่า เสียงผสม เสียงของเครือ่ งดนตรีตา่ ง ๆ ล้วนเป็นเสียง
ผสม แม้จะเล่นโน้ตเดียวกันหรือระดับเสียงเดียวกัน แต่ผู้ฟังก็จะสามารถบอกได้ว่า
เสียงทีไ่ ด้ยนิ นัน้ มาจากเครือ่ งดนตรีชนิดใด เนือ่ งจากเสียงจากเครือ่ งดนตรีแต่ละชนิด
มีความถี่ที่ผสมกันเป็นเสียงที่เราได้ยินนั้นแตกต่างกัน เช่นกันกับที่เราสามารถ
แยกแยะเสียงของคนที่เราคุ้นเคยได้
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ชิ้นงานที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นมาใหม่
1. ชิ้นงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าไอที
เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีกับพระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ชิ้นงาน Infrared Camera
เป็นชิน้ งานทีใ่ ห้ผเู้ ล่นได้เรียนรูเ้ รือ่ งแม่สขี องแสงโดยกดปุม่ ผสม
แม่สขี องแสง RGB แล้วดูผลลัพธ์จากการผสมแม่สขี องแสงจากสมุดภาพ

3. ชิ้นงาน Amazing Secret Monitor
เป็นชิ้นงานที่ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการท�างานของ
ระบบแสงของจอ LCD ทีท่ า� ให้ปรากฏเป็นภาพขึน้ ทีห่ น้าจอ โดยให้ผเู้ ล่น
มองผ่านแว่นที่ติดฟิล์มโพลาไรซ์ไปยังจอ LCD และสังเกตภาพที่เกิดขึ้น

4. ชิ้นงานการรับส่งสัญญาณเสียง
ด้วยแสงเลเซอร์
เป็นชิน้ งานทีใ่ ห้ผเู้ ล่นได้เรียนรูก้ ารประยุกต์ใช้แสงเลเซอร์เป็น
ตัวกลางในการรับส่งสัญญาณเสียง

5. ชิ้นงาน Laser Maze
เป็นชิ้นงานที่น�าแสงเลเซอร์มาประยุกต์ใช้เป็นเกมส์โดยให้
ผู้เล่นเลือกระดับความยากง่ายของเกมส์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ แล้ว
ท�าการเล่นเกมส์หลบหลีกแสงเลเซอร์ไปยังเส้นชัย
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6. ชิ้นงาน ITM Directory Board
เป็นชิ้นงานที่ให้ผู้เข้าชมกดเลือกที่หน้าจอ touch screen
เพื่ อ เลื อ กชมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่น ข้อมูลนิทรรศการ,ข้อมูลกิจกรรมและข้อมูลทั่วไป

7. ชิน้ งาน Video presentation ประวัตโิ ทรเลข
เป็นชิน้ งานน�าเสนอวีดโี อประวัตคิ วามเป็นมาของโทรเลขโดยฉายวีดโี อ
ลงบนฟิล์มที่ติดบนกระจกใส

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

9. ชิน้ งาน Video presentation อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส
เป็นชิ้นงานที่ให้ผู้เล่นแตะสัมผัสเลือกอุปกรณ์ที่จอภาพแล้ว
จะปรากฏอุปกรณ์จริง ๆ ให้เห็นพร้อมค�าอธิบายของอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่ง
มีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม CPU กลุ่มหน่วยความจ�าส�ารอง และกลุ่มของ
เมาส์

10. ชิ้นงานโปรเจคเตอร์ฉายหลัง
พัฒนาชิ้นงาน Video presentation ฉายภาพหลังกระจก
เป็นชิ้นงานแสดงภาพบรรยากาศในนิทรรศการและรูปชิ้นงานต่าง ๆ
ของนิทรรศการ โดยฉายภาพลงบนด้านหลังกระจกใสเกิดเป็นภาพด้าน
หน้ากระจก
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
11. ชิ้นงานส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เป็นชิ้นงานที่อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบและหน้าที่ของ
อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเราใช้มือวางบนเซนเซอร์แล้ว
หยิบอุปกรณ์มาประกอบในจอตรงกลางอย่างถูกต้อง จอด้านข้างก็จะ
แสดงค�าอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น ๆ

12. ชิ้นงานต้อนรับ Information
เป็นชิ้นงานที่น�าแสงเลเซอร์มาประยุกต์ใช้เป็นเกมส์โดยให้ผู้
เล่นเลือกระดับความยากง่ายของเกมส์ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ แล้ว
ท�าการเล่นเกมส์หลบหลีกแสงเลเซอร์ไปยังเส้นชัย

13. ชิ้นงาน RGB แม่สีของแสง
เป็นชิน้ งานทีใ่ ห้ผเู้ ล่นได้เรียนรูเ้ รือ่ งแม่สขี องแสงโดยกดปุม่ ผสม
แม่สขี องแสง RGB แล้วดูผลลัพธ์จากการผสมแม่สขี องแสงจากสมุดภาพ

รายงานประจำาปี 2558
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กิจกรรมสำาคัญประจำาปีของ อพวช.ปี 2558

1. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็น
กิจกรรมทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดขึน้ เป็น
ประจ�าทุกปี โดยมี อพวช. เป็นผู้ประสานงานหลัก เนื่องใน
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั “พระบิดา
แห่ ง วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทย” และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ ”พระบิดาแห่งนวัตกรรม
ไทย” พร้อมกันนี้ เพื่อร่วมฉลองวาระส�าคัญทางวิทยาศาสตร์ที่
องค์ ก ารสหประชาชาติ ก� า หนดให้ ป ี นี้ เ ป็ น “ปี ดิ น สากล”
(UN International Year of Soils) และ “ปีสากลแห่งแสง”
(UNESCO International Year of Light) ตามมติขององค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีระดับ
ประเทศ และแถบภู มิ ภ าคเอเชี ย ในการแสดงผลงาน
ความก้าวหน้าและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
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นวัตกรรม (วทน.) ที่ทันสมัย และศักยภาพของนักวิจัยและ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข องไทย โดยการผนึ ก ก� า ลั ง ร่ ว มกั น ของ
9 กระทรวง 7 ประเทศ มากกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศ
มากกว่า 10 หน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมแสดงความก้าวหน้า
ทาง วทน. ได้แก่ ญี่ปุ่น (10 หน่วยงาน) จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เพื่อกระตุ้นความ
สนใจแก่นกั วิจยั นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนทีต่ อ้ งเติบโตและเป็น
ก�าลังส�าคัญของประเทศในวันข้างหน้า รวมถึงการน�าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ต่อไป
โดยปีนจี้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ มีผู้สนใจจาก
ทั่วประเทศเดินทางมาเข้าชมเป็นจ�านวนถึง 1,000,043 คน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อพวช.
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 (10 มกราคม
2558) อพวช. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มา
ร่วมสนุกอย่างมีสาระกันเต็มที่กับแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. คือ
พิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยา พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อพวช. คลอง
ห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ จามจุรีสแควร์

สามย่าน กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมในปีนมี้ กี ารเสริมสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมเสริมศึกษาทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่
ให้เยาวชนและประชาชนทีม่ าร่วมกิจกรรมได้รบั ทัง้ สาระควบคูไ่ ป
กั บ ความสนุ ก สนานจากกิ จ กรรมการทดลอง และเกมส์
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย โดยมีผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมทั้ง
สิ้น 17,373 คน

รายงานประจำาปี 2558
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3. ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับพันธมิตรหน่วย
งานราชการที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศบนบนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 ได้แก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมทั้ ง ทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ความ
สนใจ และจุ ด ประกายความคิ ด ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ
เยาวชน ระหว่ า งวั น ที่ 8–10 มกราคม 2558 ที่ ก ระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6
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อีกทั้งในปีนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น
ปีแสงและเทคโนโลยีด้านแสงสากล (International Year of
Light and Light-based Technologies) และปีดินสากล
(International Year of Soils) ดังนั้น กิจกรรมบนถนนสาย
วิทยาศาสตร์ในปีนี้ จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้และกิจกรรมการเล่นที่
เกี่ยวข้องกับแสง และการใช้ประโยชน์จากดิน เพื่อให้เยาวชนมี
ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ทมี่ นี ี้ ว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของเรา ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน
ผ่านสถานีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เสมือนเป็นห้องเรียน
เคลื่อนที่ ซึ่งมีมากกว่า 100 กิจกรรม ใน 47 สถานี โดยมีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนกว่า 32,078

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

4. การแข่งขันจรวดขวดน�้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 13
(Thailand Water Rocket Championship # 13)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์
กรุป๊ จ�ำกัด เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ จัดการ
แข่งขันจรวดขวดน�ำ้ ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ หวัง
ปลูกฝังกระบวนการคิด ทดลอง วิจัย พัฒนา เพื่อก้าวสู่สังคม
นวัตกรรม พร้อมส่งแชมป์เข้าแข่งในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการ
แข่งขัน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดยทีม “ฉกรรจ์ A ” จาก
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา จังหวัดสระแก้ว ชนะเลิศการแข่งขัน
จรวดขวดน�้ำ ประเภทแม่ น ย� ำ ระดั บมั ธ ยม จะได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยกับตัวแทนเยาวชนอีกกว่า 11 ประเทศ
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ณ ประเทศอินโดนีเซีย ต่อไป
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5. การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 12
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขันเครื่อง
บินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 12 ถือเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่
สนุกสนาน ตอบโจทย์สังคมที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
เพียงแต่เราจะมองและอธิบายอย่างไร โดยผ่านการประดิษฐ์
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เครื่องบินกระดาษพับ ซึ่งใช้วัสดุใกล้ตัวอย่างกระดาษเพียงแผ่น
เดียว มาท�าการทดลองประดิษฐ์ผสมจินตนาการด้านศิลปะ พร้อม
ฝึกทักษะการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า ในการท�าให้กระดาษเพียงชิน้
เดียวกลายเป็นเครือ่ งบินกระดาษทีล่ อยในอากาศได้นานทีส่ ดุ โดย
ผู้ชนะเลิศ อพวช. จะส่งเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปร่วม
แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
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6. คาราวานวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)            
เป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
ให้กับเยาวชนและประชาชนในส่วนกลางแล้ว อพวช. ยังได้ขยาย
ฐานความรู ้ สู ่ ทุ ก ภู มิ ภ าคด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรม “คาราวาน
วิทยาศาสตร์ อพวช.” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เพื่อน�ำ
นิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไปให้เยาวชนตามต่าง
จังหวัดได้มสี ว่ นร่วมในการเรียนรู้ เพิม่ พูนประสบการณ์แปลกใหม่
เพือ่ ค้นหาค�ำตอบได้ดว้ ยตนเอง ควบคูก่ บั การเล่นอย่างสนุกสนาน
โดยในปี ง บประมาณ 2558 นี้ อพวช. ได้ รั บ การ
สนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน), บริษัท ยูนิ
ลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ำกัด และบริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
น�ำคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงในจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ

กว่า 23 จังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ วิ ท ยาลั ย แม่ ฮ ่ อ งสอน จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง โรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัด
ระนอง โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนอ�ำนาจเจริญ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี เทศบาลแม่สอด จังหวัดตาก โรงเรียนสิงห์บรุ ี จังหวัด
สิงห์บุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ำรุง จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียน
ตราษตระการคุณ จังหวัดตราด โรงเรียนอ�ำมาตย์พาณิชนุกูล
จังหวัดกระบี่ และโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
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7. คาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อน้องในท้องถิ่นห่างไกล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (อพวช.) จั ด “คาราวาน
วิทยาศาสตร์ เพื่อน้องในท้องถิ่นห่างไกล” เพื่อให้เยาวชนที่ไม่
สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ทจี่ ดั ในตัว
จังหวัดได้ เนื่องจากระยะทางระหว่างโรงเรียนและสถานที่จัด
กิจกรรมอยู่ไกลกันมาก รวมถึงงบประมาณในการเดินทางก็มี
จ�ากัด อันจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่ยังขาดโอกาส
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โดยในปี 2558 อพวช. ได้น�าคาราวานชุดนี้ ไปจัดแสดง
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 อ.เมือง และ
โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนตระเวนชายแดน ศ.ส�าเภา-ไพวรรณ วรางกูล และ
โรงเรียนตระเวนชายแดนท่านผูห้ ญิงทวี-มณีนชุ อ.แม่สอด จ.ตาก
เป็นต้น
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8. ค่าย Thai Science Camp ครั้งที่ 7
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ (สอวน.) สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการกิจกรรมค่าย “Thai
Science Camp” ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2558 ณ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า

ปทุมธานี ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการ
จัดเวทีพบปะและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ กับนัก
วิทยาศาสตร์ชั้นน�ำทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และเพิม่ ทักษะด้านการสือ่ สารให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติตา่ ง ๆ โดยในปีนจี้ ะ
ท�ำการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้า
ร่วมโครงการ Asian Science Camp ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2558 อีกด้วย
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9. กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน ส�าหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ร่ ว มกั บ สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
จัด “กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชน ศูนย์
ภาคกลาง ประจ�าปี 2558” ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม –
19 สิงหาคม 2558 เพือ่ คัดเลือกตัวแทนของภาคกลาง 18 จังหวัด
เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยแบ่งการประกวด
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ออกเป็น ดังนี้ การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น ้ อ ย การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ และค่ายวิทยาศาสตร์
ณ หว้ากอ เป็นต้น
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10. โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” จากความร่วมมือของ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย
มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.)  กลุม่ บริษทั ทรูวชิ นั่ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมทัง้ ผูน้ ำ� ศาสนา
และพี่น้องมุสลิมทั้งในภาคกลางและภาคใต้ ที่ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูลได้หา
ประสบการณ์ใหม่ เข้าใจถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่แบ่งแยกศาสนา

พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน 10 จังหวัดภาค
กลาง ได้แก่   กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครนายก ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สระบุรี สมุทรปราการ
อ่างทอง และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
“ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” ณ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โดยกิจกรรมค่ายฯ รุ่นที่ 22 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11
ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจ�ำนวน 240
คน เป็น และรุ่นที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 1
พฤษภาคม 2558 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมจ�ำนวน 240 คน
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11. โครงการนักเขียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Science Writer)
องค์ก ารพิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี จั ด โครงการนั ก เขี ย น
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจ�าปี 2557 (Young Thai Science
Writer 2014) ค่ายทีน่ า� เยาวชนมาพัฒนาศักยภาพด้านการสือ่ สาร
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ารเขี ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สาร
วิ ท ยาศาสตร์ และยั ง เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ เ ยาวชนมี ทั ก ษะ
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ในการรูจ้ กั เรียบเรียง วิเคราะห์
และกลั่นกรองข้อมูลเพื่อเขียนบทความและจัดท�าวารสารเพื่อให้
ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์สสู่ งั คมในอนาคต โดยเยาวชนจะมีโอกาส
มาเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้หลักทฤษฏีและปฏิบัติในการเขียนสื่อสาร
ด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นช่องทางในการฝึกฝน
ตนเองในการเป็ น นั ก เขี ย นที่ ดี พร้ อ มสร้ า งเครื อ ข่ า ย
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ตั้งแต่วันที่
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13- 17 ตุลาคม 2557 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี
ในครั้งนี้ มีถึง 2 ทีมที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างสูสี จึงคว้า
รางวัลร่วมกันไปครองในรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม
The shift โดยมี นายชินภัทร จันทร์หล้าฟ้า และนายชนินทร์ ค�าภีรกิจ
จากโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย จ. ปทุ ม ธานี และ
ทีม Science the next Gen โดยมี น.ส.พชามญชุ์ บัวขาว
น.ส.วรรณวลี ค�านวล จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จ.เชียงใหม่ ทั้ง 2 รร.จะได้รับเงินรางวัล จ�านวน ทีมละ 15,000
บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตกเป็นของ
ที ม Andromeda จากโรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
จ.นครปฐม ซึ่งมี ณัฐนันท์ โพธิแพทย์ อารยา รัตนกระจ่าง และ
นายธนานนท์ ดีแก้ว ได้รับเงินรางวัลจ�านวน 5,000 บาท
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12. โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย (Young Thai Science Ambassador YTSA )
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วม
กับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษทั ทรู วิชนั่ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม โครงการทูต
เยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจ�ำปี 2557 (Young Thai Science
Ambassador], YTSA 2014) ภายใต้หัวข้อ วิธีการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์เรือ่ ง “Future Technology For Life” (เทคโนโลยี
อนาคตเพือ่ ชีวติ ) ในสาขาดังต่อไปนี้ นวัตกรรมยานยนต์และขนส่ง,
อาหารและสุขภาพ, เทคโนโลยีการสื่อสารและประมวลผล,
พลังงาน,วัสดุศาสตร์และทีอ่ ยูอ่ าศัยโครงการทีจ่ ดั ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

มากว่า 11 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเป็น
นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างเครือข่าย
เยาวชนนักสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาของไทย ที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์สสู่ งั คม ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557- เดือน
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้จะท�ำการคัดเลือกตัวแทนทูตเยาวชน
วิทยาศาสตร์ไทยไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
ณ ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2558  

รายงานประจำ�ปี 2558
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13. เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ (Science Film Festval)
งานเทศกาลภาพยนตร์ วิ ท ยาศาสตร์ จั ด เป็ น งาน
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นในหลาย
ประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โดยจัด
ขึน้ เป็นประจ�าทุกปี โดยในประเทศไทยเกิดขึน้ จากความร่วมมือ
ระหว่าง อพวช. กับสถาบันเกอเธ่ และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ (สสวท.) เพื่อจัดฉายภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์แก่
สังคม นอกจากนี้แล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
การผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อใช้ในการเผยแพร่และให้ความรู้ทาง
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วิทยาศาสตร์อีกด้วย
งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ประจ�าปี 2558 จัดขึ้นระหว่าง 3 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2558 ณ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา ท้องฟ้าจ�าลอง กรุงเทพมหานคร
โดย อพวช. จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ต.คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์
อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

14. เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
มู ล นิ ธิ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่ ง ชาติ (อพวช.) และส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ำกัด สถาบัน         
ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส� ำ นั ก งาน                
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และกลุ่มบริษัทบี.กริม จัดกิจกรรม
เทศกาล วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจ�ำปี 2558 ในหัวข้อ            
“ท่องโลกกาลเวลา” เน้นการเรียนรูผ้ า่ นกิจวัตรประจ�ำวันของเด็ก
ปฐมวั ย โดยแบ่ ง กิ จ กรรมออกเป็ น 4 ฐานประกอบด้ ว ย                     
ฐานกิจกรรม ค้นพบเวลา เน้นให้เรียนรู้เรื่องเวลาผ่านกิจกรรม
ประจ�ำวัน ความรู้สึกกับเวลา รวมถึงรู้จักกับนาฬิกาแบบต่าง ๆ
ฐานกิจกรรม เวลาและตัวฉัน เน้นการเรียนรูเ้ รือ่ งเวลาการร่างกาย

ของเรา การเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกาย แผนผั ง ครอบครั ว                    
ฐานกิจกรรม เวลาและธรรมชาติ เน้นการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ
กับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป สัตว์หากินในกลางวันกับกลางคืน รวมถึง
พืชกับการเจริญเติบโต และฐานกิจกรรมสุดท้าย ฐานกิจกรรม
เวลาและเทคโนโลยี เน้นให้เห็นความส�ำคัญในการใช้เทคโนโลยี
กับการทุน่ เวลา หลายคนอาจจะคิดว่า สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้อย่างเวลา
อาจจะยากเกินไปส�ำหรับเด็กปฐมวัย นีค่ อื ความตัง้ ใจของโครงการ
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ที่ต้องการสื่อให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์
คือทุกสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา การน�ำสิง่ รอบตัวมาท�ำให้เข้าใจง่ายและ
สนุกด้วยกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติ จะท�ำให้เกิดทัศนคติที่ด             ี
เกิดการอยากเรียนรู้ และกลายเป็นนิสยั ทีช่ อบเรียนรู้ สังเกต รูจ้ กั
ตั้งค�ำถามและหาค�ำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวต่อไป โดยจัด
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – สิงหาคม 2558

รายงานประจำ�ปี 2558
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ผลงานเด่นของ อพวช.
1. โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน

1. โครงการคืนความสุขให้เธอ…เยาวชน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร วางแผนการด� า เนิ น งานโครงการบู ร ณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย โดยการจัดโครงการน� าร่อง
ขยายแหล่งเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ กับ “โครงการคืนความสุขให้เธอ...
เยาวชน” เนรมิตศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา เอกมัย (ท้องฟ้า
จ� า ลอง)
ลอง) จัจัดดกิกิจจกรรมประกอบด้
กรรมประกอบด้ว ยว ย2 2กิ จกิกรรมหลั
จ กรรมหลั
ก คืกอ คื1)อ
1) นิทรรศการภายในอาคาร คือ นิทรรศการ “ดาราศาสตร์
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บันิทนดาลใจ”
จัดแสดงภายในอาคาร
2 ของศู
นย์วิทยาศาสตร์
เพื่อ
รรศการภายในอาคาร
คือ นิทรรศการ
“ดาราศาสตร์
บันดาล
การศึ
จัดแสดงเป็นเวลา2 6ของศู
เดือนย์เริวทิ ม่ ยาศาสตร์
ตัง้ แต่วนั ทีเพื่ 17
ธันวาคม
ใจ” จักดษา
แสดงภายในอาคาร
อ่ การศึ
กษา
- มิถนุ เวลา
ายน 2558
นิท่ มรรศการภายนอกอาคาร
จั2557
ด แสดงเป็
6 เดื อ2)น เริ
ตั้ ง แต่ วั น นี้ 17 ธั น วาคม คื2)อ
“สนุกวิทย์ สนุกคิดคื”อ กิจัจดกรรม
แสดง “สนุ
outdoor
ด้านหน้
นิกิจทกรรม
รรศการภายนอกอาคาร
กวิทย์ สนุ
กคิด”า
จัดแสดง 10
วัน ตัาอาคาร
้งแต่วันที2่ จั17ดแสดง
– 26 10
ธันวัวาคม
2557
จัอาคาร
ดแสดง2 outdoor
ด้านหน้
น ตั้งแต่
วัน
พธิ ภัณ2557
ฑ์วทิ ยาศาสตร์
งชาติพธิ (อพวช.)
นหน่วย
ทีโดยมี
่ 17 อ–งค์26การพิ
ธันวาคม
โดยมี องค์แกห่ารพิ
ภัณฑ์วทิ เป็
ยาศาสตร์
งานหลั
้งนี้ กในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
แห่
งชาติกในการจั
(อพวช.)ดกิเป็จนกรรมในครั
หน่วยงานหลั

การพิ
ิทยาศาสตร์แแห่ห่งงชาติ
ชาติ
องค์องค์
การพิ
พิธพภัิธณภัณ
ฑ์วฑ์ิทวยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ด�าเนินงาน
โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เดินหน้า
สร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน พร้อมสานต่อความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – ลาว ยกขบวนหน่วยงาน
ในสังกัด เสริมทัพด้วยพันธมิตร ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกว่า 10 หน่วยงาน

จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่ง
ใหญ่ ซึ่ ง รวบรวมทั้ ง นิ ท รรศการและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กแห่ง
ชาติลาว วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว)

รายงานประจำาปี 2558
รายงานประจ�
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3. Asian Science Camp 2015
ครั้งแรกของประเทศไทยกับค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์
ระดับโลก Asian Science Camp 2015 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
และพั ฒ นามาตรฐานวิ ท ยาศาสตร์ ศึ ก ษา ในพระอุ ป ถั ม ภ์
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ (สอวน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยองค์ ก ารพิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แ ห่งชาติ (อพวช.) และ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงการต่ า งประเทศ สมาคม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆๆ จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด “Asian Science
Camp 2015” เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ จ�านวน 265 คน จาก 29 ประเทศในแถบ
เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ก มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ร ่ ว มกั น
พร้อมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ จากการบรรยายพิเศษโดย 7
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของโลก
ระหว่างวันที่ 2- 8 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การพิ
ิทยาศาสตร์แแห่ห่งงชาติ
ชาติ
องค์องค์
การพิ
พิธพภัิธณภัณ
ฑ์วฑ์ิทวยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 1
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (วท.) โดย
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ น�าร่องจัด
“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุม่ ประเทศอาเซียน
ครั้งที่ 1” (The First ASEAN Student Science Project
Competition) ระหว่ า งวั น ที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ
พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาจากกลุม่ ประเทศอาเซียนเข้าร่วมแข่งขัน
โดยในเบื้ อ งต้ น มี ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นให้ ค วามสนใจ

ร่วมส่งโครงงานประกวดถึง 7 ใน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย
เป็นเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์กว่า 110 คน โดยการประกวด
จะแบ่ ง ออกเป็ น 3 สาขา ได้ แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ชี ว ภ า พ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ร ม ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์
(วิทยาศาสตร์ประยุกต์) โดยทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งหวังที่จะ
เปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก
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5. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
มูลนิธิ Global Health & Education Foundation จัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ดา้ นธรรมชาติวทิ ยา ระดับประเทศ ประจ�าปี

62
64

ANNUAL REPORT 2015

2558 ครัง้ แรกของประเทศไทย ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพือ่ ให้เยาวชนทีม่ คี วามสนใจในด้านธรรมชาติวทิ ยาได้มี
เวทีในการน�าเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ อพวช. ต�าบลคลองห้า
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การพิ
ิทยาศาสตร์แแห่ห่งงชาติ
ชาติ
องค์องค์
การพิ
พิธพภัิธณภัณ
ฑ์วฑ์ิทวยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. อพวช. จับมือ ไทยพีบเี อส เปิดตัวรายการวิทยาศาสตร์สาำ หรับทุกคนในครอบครัว
องค์การพิพพธิ ิธภัภัณณฑ์ฑ์ววทิ ิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์แห่แงห่ชาติ
งชาติ(อพวช.)
(อพวช.)ร่วมกั
ร่วมบ
โทรทัโทรทั
ศน์ไทยพี
บเี อสบผลิ
ทยาศาสตร์
สา� หรับสทุ�าหรั
กคนบ
กัสถานี
บ สถานี
ศน์ไทยพี
ีเอสตรายการวิ
ผลิตรายการวิ
ทยาศาสตร์
ในครอบครั
ว
จ�
า
นวน
2
รายการ
ได้
แ
ก่
Magic
Numbers
ทุกคนในครอบครัว จ�านวน 2 รายการ ได้แก่ Magic Numbers
คณิตศาสตร์มหัศจรรย์ ออกอากาศในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
เสาร์เวลา
เวลา08.30
08.30-09.00
-09.00
น. และรายการ
ทุกวันนเสาร์
น. รายการ
ThailandThailand
Science
Science Challenge
ทย์ ออกอากาศในวั
นที่
Challenge
ท้าประลองวิท้ทาย์ประลองวิ
ออกอากาศในวั
นที่ 13 กันยายน
13
กั
น
ยายน
2558
ทุ
ก
วั
น
อาทิ
ต
ย์
เวลา
11.00-12.00
น.
นอกจากนี
2558 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. นอกจากนี้ยังมี ้

ยังมีโครงการประกวดหนั
วิทยาศาสตร์Short
ShortScience
Science Film
Film
โครงการประกวดหนั
งสั้นงวิสัทน้ ยาศาสตร์
ส�าหรับเฟ้นหาหนังสั้นวิทยาศาสตร์ โดยจะน�าผลงานมาออก
อากาศทางไทยพีบีเอส ในรายการ Sci-Fi
Sci-Film ซึซึ่ง่งแต่ละ
Sci-FiSci-Film
รายการจะน�าเสนอเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ที่หลายคนมองว่าเป็น
เรือ่ งเข้าใจยาก โดยน�าเสนอสาระผ่านความบันเทิงทีส่ ามารถดูได้
ทั้งครอบครัว

7. อพวช. รับมอบงาช้างของกลาง เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธบี ดท�าลายงาช้างของกลางทีค่ ดี
สิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน น�้าหนักกว่า 2 ตัน พร้อมมอบ
งาช้างของกลางบางส่วนให้กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ โดยนายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการผู้อ�านวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) น�าทีมงาน

เดินทางไปรับมอบงาช้างของกลาง น�้าหนัก 249.72 กิโลกรัม
ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� า ไปใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ การศึ ก ษาทาง
วิทยาศาสตร์ ในพิธที า� ลายงาช้างของกลางทีค่ ดีสนิ้ สุดและตกเป็น
ของแผ่นดิน ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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8. โครงการประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์”
อพวช. จัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราให้กับสังคมผ่านการถ่ายภาพ โดยแบ่งออกเป็น
ผ่านสื่อออนไลน์ กับ อพวช. (Science is out there) ในชื่อ 6 หัวข้อ ได้แก่ ดิน...ก�าเนิดแห่งสรรพสิ่ง แสงสรรค์พันเรื่อง
“วิทย์ติดเลนส์” หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ วิถีแห่งน�า้ สัตว์โลกน่ารัก มหัศจรรย์ธรรมชาติ และโลกใหม่ใบจิ๋ว
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การพิ
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แห่แแงห่ห่ชาติ
ชาติ
องค์
กการพิ
พพิธิธพภัภัิธณ
ณภัฑ์ณ
ฑ์ววฑ์ิทิทวยาศาสตร์
ยาศาสตร์
งงชาติ
กระทรวงวิ
กระทรวงวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี

อพวช.
รางวั
รองชนะเลิ
ในงานJapan
Japan
Prize
2015
9.9.9.อพวช.
อพวช.รัรับบรัรางวั
บรางวั
ลชนะเลิ
ลชนะเลิ
ศในงาน
ศศในงาน
JapanPrize
Prize2015
2015
(อพวช.)
(อพวช.)
สร้าสร้
งปราฏการณ์
างปราฏการณ์
สู่สายตาระดั
สู่สายตาระดั
บนานาชาติ
บนานาชาติ
ของรายการ
ของรายการ
อพวช. สร้างปราฏการณ์สู่สายตาระดับนานาชาติของรายการทีวี
ทีวีวทีิทวยาศาสตร์
ีวิทยาศาสตร์ในการคว้
ในการคว้
ารางวั
ารางวั
ลรองชนะเลิ
ลรองชนะเลิ
ศอันศดัอับนดั2บในงาน
2 ในงาน
“Japan
“Japan
วิทยาศาสตร์ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน “Japan Prize
Prize
Prize
2015”
2015”International
International
contest
contest
for for
educational
educational
media
media
2015” International Contest for Educational Media ณ ประเทศ
ณ ประเทศญี
ณ ประเทศญี
่ปุ่น ่ปกัุ่นบ กั“รายการบ้
บ “รายการบ้
านนัากนนั
วิทกยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
น้อย”
น้อสุย”ดยอดผลงาน
สุดยอดผลงาน
ญี่ปุ่น กับ “รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” สุดยอดผลงานที่สร้างชื่อ
ที่สร้ทีา่สงชืร้่อางชื
ให้่อกให้
ับประเทศไทย
กับประเทศไทยโดยมีโดยมี
ชื่อเช้ชาื่อชิเช้งในหมวดสาขา
าชิงในหมวดสาขา
Pre-school
Pre-school
ให้กับประเทศไทย โดยมีชื่อเข้าชิงในหมวดสาขา Pre-school จาก 5 สาขา
จากจาก
5 สาขา
5 สาขา
ที่มีผทีู้เ่มข้ีผาูชิ้เข้งารางวั
ชิงรางวั
ลมากกว่
ลมากกว่
า 43า 43
รายการจากหลากหลาย
รายการจากหลากหลาย
ที่มีผู้เข้าชิงรางวัลมากกว่า 43 รายการจากหลากหลายประเทศ ซึ่งรายการ
ประเทศ
ประเทศ
ซึ่งรายการที
ซึ่งรายการที
วีบ้าวนนั
ีบ้ากนนั
วิทกยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
น้อยนั
น้อ้นยนั
ได้้นถได้
ูกผลิ
ถูกตผลิ
ขึ้นตจาก
ขึ้นจาก
ทีวีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนั้นได้ถูกผลิตขึ้นจากความร่วมมือของ 8 หน่วย
ความร่
ความร่
วมมืวอมมื
ของอของ
8 หน่8 วหน่
ยงาน
วยงาน
ได้แได้
ก่ แมูก่ลนิมูธลิสนิมเด็
ธิสจมเด็
พระเทพรั
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ตนราชสุ
ดา ดา
งาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด
บริ ษบริ
ั ท ษนานมี
ั ท นานมี
บุ ๊ ค ส์บุ ๊ คจ�ส์า กัจ�ดา กัสถาบั
ด สถาบั
น ส่ งนเสริ
ส่ งมเสริ
การสอนวิ
ม การสอนวิ
ท ยาศาสตร์
ท ยาศาสตร์
และและ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�านักงานคณะกรรมการ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ส�านัส�กางานคณะกรรมการการศึ
นักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขักษาขั
น้ พืน้ น้ ฐาน
พืน้ ฐาน
ส�านัส�กางานพั
นักงานพั
ฒนาฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
แห่งแชาติ
ห่งชาติ
กลุ่มกลุ
บริ่มษบริ
ัท ษบีัท.กริบีม.กริมหาวิ
ม มหาวิ
ทยาลั
ทยาลั
ย ย
กลุ ่ ม บริ ษั ท บี . กริ ม มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และ อพวช.
ศรี นศรี
ครินนคริ
ทรวิ
น ทรวิ
โ รฒโ รฒ
และและ
อพวช.
อพวช.
โดยวัโดยวั
ต ถุ ปตระสงค์
ถุ ป ระสงค์
ห ลั กหของรายการนี
ลั ก ของรายการนี
้ ้
โดยวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้ ผลิตขึ้นส�าหรับเด็กในระดับปฐมวัย
ผลิตผลิ
ขึ้นตส�ขึา้นหรัส�าบหรั
เด็บกในระดั
เด็กในระดั
บปฐมวั
บปฐมวั
ย (อายุ
ย (อายุ
3-6ปี3-6ปี
) เพื)่อเพื
พัฒ่อนากระบวนการ
พัฒนากระบวนการ
(อายุ 3-6 ปี) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล พร้อมสร้าง
คิดอย่
คิดาอย่
งมีาเหตุ
งมีเมหตุ
ีผลมีผพร้ล อพร้
มสร้
อมสร้
างกระบวนการคิ
างกระบวนการคิ
ดทางวิ
ดทางวิ
ทยาศาสตร์
ทยาศาสตร์
ถือเป็ถือนเป็น
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้อย่าง
พื้นฐานส�
พื้นฐานส�
าคัญาของการเรี
คัญของการเรี
ยนรูย้อนรู
ย่า้องมีย่ปางมี
ระสิประสิ
ทธิภทาพ
ธิภและสร้
าพ และสร้
างแรงบั
างแรงบั
นดาลใจ
นดาลใจ
มีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของเยาวชน
ต่อการเรี
ต่อการเรี
ยนรูย้วนรู
ิทยาศาสตร์
้วิทยาศาสตร์
ของเยาวชนไทยในอนาคต
ของเยาวชนไทยในอนาคต
การได้
การได้
รับรางวั
รับรางวั
ลอันลอัน
ไทยในอนาคต การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ยังการันตีคุณภาพและความ
ทรงเกี
ทรงเกี
ยรติยนรติ
ี้ยังนการั
ี้ยังการั
นตีคนุณตีภาพและความยอดเยี
คุณภาพและความยอดเยี
่ยมของโครงการนี
่ยมของโครงการนี
้ได้เป็้ได้นเป็น
ยอดเยี่ยมของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลนี้จะเป็นก�าลังใจและแรง
อย่าอย่
งดีาโดยรางวั
งดี โดยรางวั
ลนีจ้ ละเป็
นีจ้ นะเป็
ก�านลัก�งใจและแรงผลั
าลังใจและแรงผลั
กดันกในการสร้
ดันในการสร้
างสรรค์
างสรรค์
พฒ
ั นา
พฒ
ั นา
ผลักดันในการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ใน
ผลงานด้
ผลงานด้
า นวิาทนวิ
ยาศาสตร์
ท ยาศาสตร์
ต ่ อ ไปในอนาคต
ต ่ อ ไปในอนาคต
ในปีในปี
2558
2558
รายการบ้
รายการบ้
าน าน
ปี 2558 รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
นักวินัทกยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
น้อยน้อออกอากาศทางสถานี
ย ออกอากาศทางสถานี
โทรทัโทรทั
ศน์ ศไทยพี
น์ ไทยพี
บีเอสบีเอส
ทุกวัทุนกวัน
ไทยพีบีเอส ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.05 – 07.15 จ�านวน 104 ตอน
เสาร์เสาร์
และอาทิ
และอาทิ
ตย์ เวลา
ตย์ เวลา
07.05
07.05
– 07.15
– 07.15
จ�านวน
จ�านวน
104104
ตอนตอน

รายงานประจำ
าปี า2558
ปี 2558
รายงานประจำ
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กิจกรรมเสริมศึกษา

1. การแสดงทางวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการแสดงทีใ่ ห้ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ โดยน�าหลักการและการทดลองทางวิทยาศาสตร์พนื้
ฐาน แม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามาผสมผสานกับ
การแสดงทีส่ นุกสนาน โดยใช้สอื่ เป็นอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ประกอบการ
แสดง ผู้เข้าชมจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลินจากการ
ถ่ายทอดของผู้แสดงที่มีความรู้และความช�านาญของพิพิธภัณฑ์
ในปีงบประมาณ 2558 ได้จดั กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
ทัง้ ภายในและภายนอกประกอบด้วยเรือ่ ง วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
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ไข่มหัศจรรย์ บั๊มโชว์ สนุกกับเสียงและดนตรี โลกมหัศจรรย์แห่ง
ความเย็น พลังงานมหาสนุก จรวดหรรษา หรรษาอากาศโชว์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ เฮลโลโชว์ และในปีนี้ได้พัฒนาการแสดงขึ้น
ใหม่จ�านวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง สัตว์โลกล้านปี (ส�าหรับค่ายฯ ตอน
ตะลุยโลกล้านปี และเรื่องอากาศทรงพลัง ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ สิน้ 1,292 รอบ และ
มีผู้เข้าชมจ�านวน 282,804 คน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2. กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ฝึกให้เป็น
คนช่างสังเกต มีการคิดการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ซึง่ เป็นกิจกรรม
ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าชมทั่วไป ได้แก่
นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพือ่ น พีน่ อ้ ง และครอบครัวอีกทางหนึง่
ด้วย

ในปีงบประมาณ 2558 อพวช. จัดกิจกรรมท่องโลก
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ (Science Walk Rally) ส�าหรับกลุม่ ผูเ้ ข้า
ชมทัว่ ไป (Walk In) ทุกวันอาทิตย์หรือในช่วงวันหยุดและเทศกาล
และจัดกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ภายนอก (Group จอง) รวมทั้งสิ้น 276 รอบ และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 32,904 คน

รายงานประจ�าปี 2558
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3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ยังเป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในรูปแบบของการทดลองให้เห็นผลด้วยตนเอง
โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ท�าให้กล้าแสดงออก เกิดความสนใจในการพัฒนาการเรียนรู้
เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ จากการทดลอง และสามารถอธิบายผลการ
ทดลองไว้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน�าไปสู่สังคมการเรียนรู้
และสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป
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ในปีงบประมาณ 2558 อพวช. ได้จัดกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย
เรื่อง ช็อกโกแลตฮาเฮ ดีเอ็นเอ กล้วยๆ เคมีหรรษา โลกใบจิ๋ว
ความเร็วแสง พลังแม่เหล็ก สนุกกับมวล ไอศกรีมแสนอร่อย มี
อะไรอยู่ในน�้า อร่อยกับเชฟตัวจิ๋ว ตะลุยโลกพฤกษา และในปีน้ี
ได้พัฒนากิจกรรมขึ้นใหม่จ�านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ เรื่อง ค้นฟ้า
คว้ารุ้ง นักสืบธรรมชาติตัวน้อย ทองแดงส่องแสงร�าไร และแรง
กฎดัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทั้งหมด 1,929 รอบ
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองทั้งสิ้น 61,456 คน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4. ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
อพวช. มี ภ ารกิ จ ในการสร้ า งความตระหนั ก ด้ า น เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี 2558 ได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับประชาชนดังนั้น ในทุกช่วงปิด พั ฒ นากิ จ กรรมเสริ ม ศึ ก ษา ในรู ป แบบของค่ า ยวั ฒ นธรรม
ภาคเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายส�าหรับนักเรียนทั้งระดับชั้นประถม วิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่จา� นวน 2 ค่าย ดังนี้
และมั ธ ยมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศที่ มี ค วามสนใจในวิ ท ยาศาสตร์

4.1 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “ตะลุยโลกล้านปี”
กิจกรรมค่ายนีเ้ ยาวชนได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับ สิง่ มีชวี ติ
ในยุคดึกด�าบรรพ์ เรียนรูป้ ระสบการณ์การเป็นนักบรรพชีวนิ โดย
การถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากนักบรรพชีวนิ ชัน้ แนวหน้าของ
ประเทศไทย ค้ น หาซากดึ ก ด� า บรรพ์ ย้ อ นรอยไดโนเสาร์
สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของการค้ น พบร่ อ งรอย
สิ่งมีชีวิตจากอดีต เพื่อเชื่อมโยงความรู้มาสู่ยุคปัจจุบัน เห็นความ
สัมพันธ์ และความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
สิ่งส�าคัญต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูลด้านธรรมชาติวทิ ยา และส่ง
เสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้จัด
กิจกรรมในระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2558 มีเยาวชนร่วม
กิจกรรม จ�านวน 66 คน

4.2 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Smart Robot”
เยาวชนได้เรียนรูเ้ รือ่ งราวเกีย่ วกับการพัฒนาหุน่ ยนต์เบือ้ ง
ต้นผ่านกิจกรรมที่ให้เยาวชนร่วมกันระดมสมองในการออกแบบ
ประดิษฐ์ และพัฒนาหุน่ ยนต์ของตนเอง พร้อมพบผูเ้ ชีย่ วชาญใน
วงการพัฒนาหุน่ ยนต์ของประเทศไทย ทีม่ าถ่ายทอดประสบการณ์
และแสดงผลงาน เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนต่อไป กิจกรรม
นีเ้ ปิดรับสมัครเยาวชนทีก่ า� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ป.6 – ม.3 ได้จดั
กิจกรรมในระหว่าง วันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557 มีเยาวชนร่วม
กิจกรรม 31 คน

4.3 ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 1 วัน กับ อพวช. (One day camp)
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ 1 วัน เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ผ่านการเรียน
รู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ กล้าแสดงออก กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการ
พัฒนาการเรียนรูค้ วามเข้าใจในสิง่ ต่าง และสามารถอธิบายสิง่ ต่าง ๆ
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้ดว้ ยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
แห่งการเรียนรู้และสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป ในปี 2558 การจัด
กิจกรรมค่ายจ�านวน 17 ครัง้ มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 548 คน
ในหัวเรือ่ งประกอบด้วยเรือ่ ง ตามรอยดวงดาว นักไอทีตวั น้อย คบ
เด็กสร้างรุง้ Finding fossils หุน่ ยนต์อจั ฉริยะ ตะลุยโลกยุคไฟฟ้า
มหัศจรรย์แห่งไอที Miracle of Light Body system Sound and
vibration Electromacnatic Zoo advanture เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2558
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5. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5.1 กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (Science For Kids)
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังการเรียนรู้และเสริม เรียนรู้ ให้เด็กได้วิเคราะห์ แสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
สร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จนถึง 10 ปี ในด้านร่างกาย ทดลองและค้นหาค�าตอบ ในบรรยากาศการเรียนรูค้ คู่ วามบันเทิง
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สร้างประสบการณ์ตรงจากการ ที่มกี ระบวนการอันสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
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• กิจกรรม Animal Finger Puppets

• กิจกรรมไปป์เป่าลม

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสริมสร้าง
พั ฒ นาการเกี่ ย วกั บ กล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ฝึ ก การท� า งานประสาน
สัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของ
อากาศและแรงดัน ของอากาศ

• กิจกรรมกายกรรมนกน้อย

• กิจกรรมกังหันท้าลม

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะ
การใช้กล้ามเนื้อมือ เสริมสร้างกระบวนการทางความคิด ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจุดศูนย์กลางมวล

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน
ของการเกิดพลังงานลมจากกังหัน

• กิจกรรมรุ้ง 7 สี

• กิจกรรมตุ๊กตากลิ้งม้วน

อธิบายการเกิดของรุ้ง สีที่อยู่ในรุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าง
กระบวนการทางความคิด ความรู้ และความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ ง
จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ
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5.2 กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Demonstration)
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้เข้าชม ได้สร้าง และสามารถมีส่วนร่วมในการทดลอง ปฏิบัติจริง ประกอบการ
ประสบการตรงจาการเรียนรูแ้ ปลกใหม่ นอกเหนือจากนิทรรศการ อธิบายให้ความรู้

• กิจกรรมกระดาษสลับลาย

เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต

• กิจกรรม Mini Copter

เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เรื่องแรงดันอากาศ

• กิจกรรมเขาวงกตพิศวง

เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเกิ ด ภาพจากกระจกเงา
ฝึ ก ทั ก ษะในการใช้ มื อ ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การสั่ ง งานของระบบ
ประสาท ฝึกการพัฒนาทางด้านความคิด และสติปัญญา

• กิจกรรมสนุกกับ Illusion

เรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น และ
การเกิดภาพลวงตาต่าง ๆ

• กิจกรรมแบบจ�าลอง DNA

• กิจกรรมเบนแฮมดิสก์ CD

เพื่อสร้างความเข้าใจและท� า ความรู ้ จั ก กั บ ดี เ อ็ น เอ
ว่าดีเอ็นเอคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มีความส�าคัญกับ
ตัวเราและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ อย่างไร โดยผ่านการสร้างเป็นโมเดล
กระดาษดีเอ็นเอ ซึง่ เป็นแบบจ�าลอง เพือ่ ดูโครงสร้างทีเ่ ป็นเกลียว
คู่ของดีเอ็นเอ อย่างง่าย ๆ

เรี ย นรู ้ และเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท� า งานที่ แ สน
มหั ศ จรรย์ ข องดวงตา ผ่ า นแสงสี ที่ ซ ่ อ นไว้ ภ ายใต้ แ ผ่ น หมุ น
สีขาว-ด�า
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• กิจกรรมฟองเต้นระบ�า

เรียนรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องของเหลว และ
เข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้น

5.3 กิจกรรมเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
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• กิจกรรมพญาลืมแลง

• กิจกรรมสเปรย์หอมไล่ยุง

เรียนรู้และสนุกไปกับกระบวนการแก้ปัญหา โดยผ่าน
ของเล่นพื้นบ้าน “พญาลืมแลง”

เรียนและสนุกกับภูมปิ ญ
ั ญาไทยในการน�าพืชบางชนิด
มาท�าเป็นสเปรย์หอมไล่ยงุ่ ซึง่ คุณสมบัติ ของพืชเหล่านีท้ มี่ กี ลิน่
เฉพาะตัวที่ยุ่งไม่ชอบ พร้อมทั้งได้เรียนรู้อุปการณ์ ขั้นตอน และ
ทดลองท�าสเปรย์หอมไล่ยุ่งด้วยตัวของท่านเอง

• กิจกรรม pop up กระดาษสา

• กิจกรรมเทียนหอมแฟนซี

เรี ย นรู ้ ก ารท� า การ์ ด จากกระดาษสา ฝึ ก ทั ก ษะการ
ออกแบบประดิษฐ์การ์ดกระดาษสา ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
ไทย

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

• กิจกรรมพญาลืมงาย

ขัน้ ตอน และวิธกี ารท�าว่าวไทย ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาของคน
ไทยสมัยอดีต พร้อมกับหลักการวิทยาศาสตร์ทสี่ ามารถท�าให้วา่ ว
ลอยอยู่ในอากาศได้

เรียนรูแ้ ละสนุกไปกับกระบวนการแก้ปญ
ั หา โดยผ่าน
ของเล่นพื้นบ้าน “พญาลืมงาย”

• กิจกรรมคอปเตอร์ไม้ไผ่

• กิจกรรมหนอนดิน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาและเข้าใจถึงประวัติ
ความเป็นมาของ ของเล่นภูมปิ ญ
ั ญาไทย ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเรียน
รู้ขั้นตอนการท�าคอปเตอร์ไม้ไผ่ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในของ
เล่นชิ้นนี้

สนุก และลงมือท�าด้วยตนเอง กับกิจกรรม ของเล่น
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย “หนอนดิน” พร้อมเรียนรูเ้ รือ่ งพลังงานทีเ่ กิดจาก
หนังยางบิดเป็นเกลียวท�าให้หนอนวิง่ ไปข้างหน้า ซึง่ เป็นหลักการ
เดียวกับสปริง

• กิจกรรมสืบสานงานสาน

เรียนรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาไทยในเรือ่ งของการสาน และ
เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติ ที่น่ามหัศจรรย์ที่ถูกใช้ใน
งานหัตถกรรมของไทย
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5.4 กิจกรรมวันพิเศษ
• กิจกรรมกระทงใบตอง

เป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีลอยกระทงทีส่ บื ต่อ
กันมาให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไป และนอกจากนั้นเราก็ควร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ด้วยการรณรงค์ประดิษฐ์กระทง
จากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ง่าย
เพื่อรักษาแม่น�้าล�าคลอง ให้อยู่กับสังคมไทยต่อไป

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ระหว่างพ่อลูกผ่านกิจกรรมเข็มกลัดวันพ่อ สนุกกับการออกแบบ
เข็มกลัดด้วยตัวเองส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์

• กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

• กิจกรรมสกรีนเสื้อม่อฮ่อม

เรียนรู้เรื่องวัสดุศาสตร์สร้างกระบวนการทางความคิด
สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และเรี ย นรู ้
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

สกรีน

เรียนรู้เรื่องวัสดุศาสตร์ และหลักการพิมพ์ โดยวิธี

• กิจกรรมสกรีนถุงผ้าวันแม่

• กิจกรรมแผนที่ดาว

เป็ น กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ใ นครอบครั ว
ระหว่างแม่ลูกผ่านกิจกรรม สกรีนถุงผ้าวันแม่พร้อมกับเรียนรู้
ในเรือ่ งของสี ขั้นตอนการท�าสกรีนถุงผ้า”

เรียนรู้เรื่องราวของดวงดาว กลุ่มดาวต่างๆ สังเกต
ทิศทาง ฝึกทักษะการใช้งานแผนที่ดาว เพื่อการสังเกตท้องฟ้า
จริง

• กิจกรรม ปฏิทินจันทรคติไทย 100 ปี
เรียนรูเ้ รือ่ งราวของวัน เวลา การสังเกตข้างขึน้ - ข้างแรม
และฝึกทักษะการใช้งานปฏิทินจันทรคติ
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• กิจกรรมเข็มกลัดวันพ่อ

ANNUAL REPORT 2015

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
6. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
6.1 กิจกรรมแกะรอยตีนสัตว์

เป็นการเรียนรู้ลักษณะรอยตีนสัตว์ผ่านกระบวนการ
ประดิษฐ์จากดินและน�ามาตกแต่งเป็นพวกกุญแจ สามารถใช้
จ�าแนกชนิดของสัตว์และยังอ่านพฤติกรรมของสัตว์ได้อีกด้วย

6.3 กิจกรรมสิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่าละอองเรณู

เป็นปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของดอกไม้และ
เรียนรูล้ กั ษณะของละอองเรณู (pollen grain) ซึง่ จะมีขนาดเล็ก
มีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยว
กับส่วนประกอบของดอกไม้ ลงมือปฏิบัติส่องกล้องจุลทรรศน์
เพื่อดูลักษณะรูปร่างของละอองเรณู

6.2 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งการทรงตัว

เป็นการเรียนรู้เรืองความสมดุลโดยผ่านการประดิษฐ์
แบบจ� า ลองการบิ น ของนกและแต่ ง แต้ ม สี สั น ให้ ส วยงาม
พร้อมทั้งทดลองหาจุดสมดุลของนก เพื่อให้นกทรงตัวอยู่ได้

6.4 กิจกรรมปั้นดิน

เป็นการเรียนรู้คุณสมบัติธรรมชาติของดินเหนียวที่
สามารถเปลีย่ นรูปร่างได้ โดนผ่านกระบวนการ กด บีบ ปัน้ คลึง
ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ในธรรมชาติ พืชและสัตว์พร้อมทั้งเป็นการ
สร้างงาน 3 มิติด้วย
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6.5 กิจกรรมระบายสีมีชีวิต

6.6 กิจกรรมไดโนเสาร์ทะลุมิติ

กิจกรรมเรียนรูน้ วัตกรรมการสร้างสือ่ สมัยใหม่โดยการ
ระบายสีสงิ่ มีชวี ติ ในธรรมชาติ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทา� ให้เกิด
ภาพ สามมิตทิ เี่ รียกว่า การสร้างสือ่ ความจริงเสมือน (Augmented
Reality : AR)

6.7 กิจกรรมผึง้ น้อยสมองกล

เป็นการเรียนรูโ้ ครงสร้างของรังผึง้
ท�าไมผึง้ ท�ารังเป็นหกเหลีย่ ม เมือ่ น�าช่องหก
เหลีย่ มมาเรียงต่อกันสามารถเรียงต่อกันได้
สนิ ท ไม่ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า งเซลล์ ใ ช้
ประโยชน์พนื้ ทีไ่ ด้สงู สุดและมีความแข็งแรง
อีกทัง้ ยังช่วยให้ผงึ้ ท�างานน้อยลง เนือ่ งจาก
ไม่ตอ้ งสร้างผนังด้านทีต่ อ้ งใช้รว่ มกัน
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เป็นการประดิษฐ์ของทีร่ ะลึกรูปแม่เหล็กไดโนเสาร์ โดย
ผูร้ ว่ มกิจกรรมสามารถแต่งแต้มสีสนั ของรูปไดโนเสาร์ดว้ ยตนเอง
ตามจินตนาการ พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่พบใน
ประเทศไทย

6.8 กิจกรรม Miracle of light

6.9 กิจกรรม Planting in the bottle

เป็ น การประดิ ษ ฐ์ ข องเล่ น
วิทยาศาสตร์สื่อสารเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การเรืองแสง
ของสิง่ มีชวี ติ ในธรรมชาติเกิดขึน้ เพือ่ การ
ปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ใน สถานที่
เหมาะสมและสืบทอดกันทางพันธุกรรม
ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นในธรรมชาติ

เป็ น การเรี ย นรู ้ ก ระบวนการ
เทคนิ ค การขยายพั น ธุ ์ พื ช ที่ ท�าให้ได้พืช
จ�านวนมากและรวดเร็ว โดยการน�าเอาชิน้
ส่ ว นของพื ช มาเลี้ ย งในอาหารในสภาพ
ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ ควบคุมอุณหภูมิ แสง
และความชื้น และได้พืชที่มีคุณภาพที่ดี
ร่วมกัน
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7. กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ One day camp จ�านวน 5 ครั้ง และกิจกรรมเสริมความรู้ด้าน
เข้าชมที่สนใจเป็นจ�านวนมาก โดยแบ่งออกเป็น กิจกรรมเสริม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 3
นิทรรศการถาวร จ�านวน 14 กิจกรรม กิจกรรมเสริมนิทรรศการ กิจกรรม
ชัว่ คราว จ�านวน 5 กิจกรรม กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์

7.1 กิจกรรมเสริมนิทรรศการถาวร
7.1.1 กิจกรรมพัดหลากอารมณ์

ให้ผเู้ ข้าชมได้เกิดความเข้าใจในการใช้ภาษากายในการ เข้าใจภาษาฮีโรกลิฟิกของชาวอียิปต์โบราณ โดยการเทียบเคียง
สื่อสารเพื่อสามารถสื่อความรู้สึกและการแสดงอารมณ์พื้นฐาน ตัวอักษรภาษาอังกฤษในปัจจุบันกับฮีโรกลิฟฟิกผ่านกิจกรรม
ของมนุษย์ได้ ด้วยการประดิษฐ์พดั ทีส่ ามารถสือ่ อารมณ์ตา่ ง ๆ ได้ ประดิษฐ์

7.1.2 กิจกรรม QR CODE

7.1.9 กิจกรรม HOT PORT

ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ เ รี ย นรู ้ ถึ ง การใช้ ง านของพอร์ ต
ให้ผเู้ ข้าชมเกิดความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ รียกว่า
คอมพิ
ว
เตอร์
แต่ละชนิด ซึง่ ผูเ้ ข้าชมจะได้ทดลองเชือ่ มต่อพอร์ตกับ
QR CODE ซึง่ เป็นรหัสแท่ง 2 มิตปิ ระเภทหนึง่ ทีน่ ยิ มใช้ในปัจจุบนั
นอกจากนีผ้ เู้ ข้าชมยังสามารถรูจ้ กั การใช้งานและสามารถน�าไปใช้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชนิดต่าง ๆ
7.1.10 กิจกรรมไอทีร�าลึก
ในชีวิตประจ�าวันได้
ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ ถ ่ า ยภาพ ร่ ว มกั บ วั ต ถุ ตั ว อย่ า งของ
7.1.3 กิจกรรมวงจรกระดาษ
พิ
พ
ธ
ิ
ภั
ณ
ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความส�าคัญ และเรื่องราวที่
ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กลไกวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย โดย
ทดลองใช้ลวดหนีบกระดาษเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าในกระดาษ เพื่อ หลากหลาย นอกจากภาพถ่ายทีส่ วยงามแล้ว เรือ่ งราวในภาพถ่าย
นั้นยังท�าให้ผู้เข้าชมได้เกิดความรู้และความเข้าใจในวัตถุตัวอย่าง
ให้หลอดไฟ LED สว่าง
นั้นมากขึ้น
7.1.4 กิจกรรมเปลี่ยนเลขให้เป็นรูป
ให้ผเู้ ข้าชมได้เรียนรูก้ ารคิดค�านวณคณิตศาสตร์ผา่ นสือ่ 7.1.11 กิจกรรมเย็บปักถักรหัส
ให้ผเู้ ข้าชมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับรหัสมอร์ส รหัสทีม่ วี ธิ กี าร
อย่างง่าย เพือ่ ให้เกิดกระบวนการคิดแบบเป็นระบบ มีเหตุผล โดย
แทนการเขี
ยนตัวอักษร ด้วยสัญลักษณ์จดุ และขีด โดยให้ผเู้ ข้าชม
การค�านวณโจทย์ทกี่ า� หนดให้แล้วแปลงออกมาเป็นรูปแสนน่ารัก
ปักลงบนผ้าเช็ดหน้าด้วยตนเอง
7.1.5 กิจกรรมเส้นสายลายหมึก
ให้ผเู้ ข้าชมได้เข้าใจเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการของการใช้อกั ษร 7.1.12 กิจกรรมดูทีวี ด้วยจานนิปโกว์
ให้ ผู ้ เ ข้ า ชมได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ส ร้ า งภาพ
ภาพในการสื่อสารจนกลายมาเป็นตัวอักษรในภาษาจีน ซึ่งผู้เข้า
เคลื
่
อ
นไหวให้
ปรากฏบนจอรับและแพร่ภาพทางโทรทัศน์ที่เรียก
ชมจะได้เขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน
ว่า “จานนิปโกว์”
7.1.6 กิจกรรม AR น่ารู้
ให้ผเู้ ข้าชมจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี Augmented 7.1.13 กิจกรรมนักเต้นเท้าไฟ
ให้ผู้ชมได้ทดลองท�าของเล่นวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
Reality (AR) ซึง่ เป็นเทคโนโลยีทผี่ สานเอาโลกแห่งความเป็นจริง
เพื
อ
่
เรี
ย
นรู
้หลักการท�างานของ Homopolar Motor
(Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์ Webcam, กล้องมือถือ, Computer รวมกับการใช้ software ต่าง ๆ 7.1.14 กิจกรรม MINI Science Show
ซึ่งจะท�าให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ
โดยได้พฒ
ั นากิจกรรม MINI Science Show ขึน้ จ�านวน
2
เรื
อ
่
งได้
แ
ก่
7.1.7 กิจกรรมนาฬิกาบอกเวลา
1. เรื่อง “รหัสธงโบกโบย” กิจกรรมการแสดงทาง
เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยว
ั ลักษณ์ในการสือ่ สาร รวม
กับจุดเริ่มต้นของการนับและการค�านวณในระบบตัวเลขของบา วิทยาศาสตร์ทอี่ ธิบายเกีย่ วกับการใช้สญ
ทั
ง
้
การส่
ง
สั
ญ
ญาณระยะไกลด้
ว
ยการใช้
ธง
บิโลน โดยผู้เข้าชมจะสนุกกับการประดิษฐ์นาฬิกาที่ใช้ตัวเลขบา
2. เรื่อง“สัญญาณสั้น-ยาว จุดเปลี่ยนการสื่อสารเชื่อม
บิโลนด้วยตนเอง
โลก” กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ทอี่ ธิบายการเกิดขึน้ ของ
7.1.8 กิจกรรมถอดรหัสฟาโรห์
รหัสมอร์ส สัญญาณสัน้ -ยาว ซึง่ เป็นรหัสมาตรฐานสากลทีใ่ ช้แทน
ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและเข้าใจถึงการใช้สัญลักษณ์ภาพ การเขียนตัวอักษร ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับการสื่อสารระยะ
แทนตัวอักษรในยุคแรกก่อนทีจ่ ะมาเป็นตัวเขียนในปัจจุบนั นี้ และ ไกลในอดีต
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7.2 กิจกรรมเสริมนิทรรศการชั่วคราว
7.2.1 กิจกรรมสกรีนกระเป๋า (สัตว์ยุคน�้ำแข็ง)
เป็นกิจกรรมสกรีนกระเป๋าผ้าซึ่งเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ใน
ยุคน�ำ้ แข็ง
7.2.2 กิจกรรมเงินตรานานาชาติ
เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการแลก
เปลี่ยนเงินตราและที่มาของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสกุลเงินต่าง ๆ  
ของประเทศสมาชิกอาเซียน  และสกุลเงินที่พบได้บ่อย รวมทั้ง
สาเหตุที่ท�ำให้ค่าของสกุลเงินต่าง ๆ แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าชม
สามารถเปรียบเทียบ  และสามารถเทียบเคียงการแปลงค่าเงิน
สกุลต่าง ๆ ได้ในระดับเริ่มต้น
7.2.3 กิจกรรม Symbol city
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้
สัญลักษณ์ของสถานที่ต่าง ๆ ที่มีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันบน
แผนที่ เพือ่ สือ่ ความหมายให้คนในสังคมเข้าใจร่วมกันในแนวทาง
เดียวกัน
7.3.4 กิจกรรม My Symbol
เป็ น กิ จ กรรมที่ ใ ห้ ผู ้ เ ข้ า ชม เข้ า ใจความหมายของ
สัญลักษณ์และสามารถออกแบบและสร้างสัญลักษณ์ประจ�ำตัวได้
ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว
7.3.5 กิจกรรม สื่อความตามกาย
เล่นกิจกรรมสื่อสารด้วยการใช้ท่าทางและเรียนรู้รูป
แบบของด้วยภาษากายสากล
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7.3 กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
กิจกรรม One day camp
• ตอน “นักไอทีตัวน้อย” เป็นกิจกรรมที่สนุกไปกับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ทดลองและท�าความเข้าใจถึงการเข้าและ
ถอดรหัส ซึ่งเป็นหัวใจของเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้โลกเครือ
ข่ า ยไร้ พ รมแดน และสร้ า งสรรค์ ออกแบบสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท าง
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ด้วยตนเอง ด�าเนินกิจกรรมในวันที่
26 มีนาคม 2558
• ตอน “หุ่นยนต์อัจฉริยะ” เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
และสัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางด้าน IT พร้อมกับใช้จินตนาการ
สร้ า งสรรค์ ป ระดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ท างด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝึ ก กระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ได้ ท ดลอง
ประกอบหุน่ ยนต์ดว้ ยตนเอง เรียนรูส้ ว่ นประกอบของหุน่ ยนต์และ

แผงวงจรรีเรย์ที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา
ด�าเนินกิจกรรมในวันที่ 29 เมษายน 2558
• ตอน “ตะลุยโลกไฟฟ้า” เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้เรียนรูเ้ กีย่ ว
กับการเกิดขึน้ ของกระแสไฟฟ้าและได้ทดลองประดิษฐ์ของเล่นที่
เกิดจากวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
อุปกรณ์ทไี่ ด้พฒ
ั นาขึน้ จากการค้นพบกระแสไฟฟ้าเพือ่ การติดต่อ
สื่อสารระยะไกล ด�าเนินกิจกรรมในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558
• ตอน “แสงแห่งไอที” เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
เรื่องแสงและการเกิดขึ้นของแสงสีต่าง ๆ ที่มีบทบาทต่อชีวิต
มนุษย์ รวมทั้งการได้ประดิษฐ์ของเล่นเพื่อเรียนรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบสี RGB และ CMYK ว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร ด�าเนินกิจกรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

7.4 กิจกรรมเสริมความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ จัดแสดงตามวาระงานต่างๆ
7.4.1 กิจกรรมทีจ่ ดั แสดงในงานวันเด็กแห่งชาติและงานถนน
สายวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558
• กิจกรรมรียสู หมุนติว้ เป็นกิจกรรมทีผ่ เู้ ข้าชมสามารถ
น�าวัสดุทนี่ า� กลับมาใช้ใหม่ได้มาประดิษฐ์เป็นของเล่นแสนสนุก ซึง่
กิจกรรมดังกล่าวสามารถเป็นแนวทางทีช่ ว่ ยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์
ได้อีกด้วย
• กิจกรรมแปะปะภาพสวย เป็นกิจกรรมที่ท�าให้ผู้เข้า
ชมได้รู้จักกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์โบราณ เครื่องเล่นแผ่นโบราณแบบปากแตร เป็นต้น
รวมทัง้ มาสคอตของพิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศทีแ่ สนน่ารัก
• กิจกรรมภาพพิมพ์จากโฟม เป็นกิจกรรมทีท่ า� ให้ผเู้ ข้า
ชมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิวฒ
ั นาการของการพิมพ์ และ สามารถน�าวัสดุ
ใกล้ตวั มาประยุกต์ใช้สา� หรับการพิมพ์ภาพอย่างง่ายได้ดว้ ยตนเอง
• กิจกรรมหมุนวนหาจนเจอ เป็นกิจกรรมทีท่ า� ให้ผเู้ ข้า
ชมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและเห็นความส�าคัญ
ของคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน ซึ่ง
ช่วยให้เราสามารถรูจ้ กั การวิเคราะห์ และรูจ้ กั การหาความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
• กิจกรรมพัดสวยด้วยแสงสี เป็นกิจกรรมที่ผู้ชมเข้าได้
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของระบบสี RGB และ
CMYK
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• กิจกรรม Transformer Card เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ผเู้ ข้าชมเข้าใจวิวฒ
ั นาการของการสือ่ สารผ่านการระบายสีดว้ ย
Transformer Card
7.4.2 กิจกรรมทีจ่ ดั แสดงในงานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558
• กิจกรรมหุน่ ยนต์พอ่ บ้าน เป็นกิจกรรส่งเสริมการเรียน
รู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหุ่นยนต์และการขับเคลื่อนโดยใช้
มอเตอร์
• กิจกรรม Lab แสงแห่ง IT เป็นกิจกรรมส่งเสริมการ
เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี ข องแม่ สี ข องแสง และแม่ สี ข องสี ผ ่ า น
กิจกรรมการตอบค�าถาม
• กิจกรรมรอยสักดิจิตอล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการคิดค�านวณเลขฐานสอง โดยใช้ตวั เลขทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกิจกรรม ด้วยการแต่งแต้มสีลงบนร่างกาย
• กิจกรรมแสงสีแห่งจอภาพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเข้าใจเกี่ยวกับสี RGB โดยส่วนใหญ่ระบบสีนี้จะอยู่ใน
อุปกรณ์ทตี่ อ้ งใช้แสงในการแสดงผลเป็นภาพ เช่น ในจอโทรทัศน์
และจอคอมพิวเตอร์
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7.4.3 กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น ส� ำ คั ญ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• กิจกรรมสูงวัยไฮเทค กิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุที่
สร้างการเรียนรูก้ ารใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ เพือ่ ให้กา้ วทันโลกรวมทัง้
ได้รู้จัก แอพพลิเคชั่นที่จ�ำเป็นและพบได้บ่อยในแต่ละด้าน เช่น
ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว  
• กิจกรรม Math in Design กิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้
ทดลองและจิน ตนาการสร้างสรรค์รูป ภาพจากชุ ด ไม้ บรรทั ด
ออกแบบ “Design Ruler” เพื่อวาดลวดลายตามแบบที่กำ� หนด
ให้
• กิจกรรมพวงกุญแจ D.I.Y. สไตล์ไอที กิจกรรมที่ให้ผู้
เข้าชมได้ทดลองท�ำพวงกุญแจรูปอุปกรณ์สารสนเทศและสัตว์ใน
ยุคน�้ำแข็ง จากกล่องพลาสติกเหลือใช้ โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างง่าย
• กิจกรรม ไอที ไอดอล กิจกรรมที่ผู้เข้าชมได้ทราบถึง
ข้อมูลของบุคคลส�ำคัญทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ส�ำคัญในชีวิตประจ�ำวันของคนในยุคปัจจุบัน โดยแต่ละบุคคลก็มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน
• กิ จ กรรมแชร์ ส นั่ น ..วั น โทรคมนาคม เนื่ อ งในวั น
โทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลกกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้
เข้าใจถึงบทบาทและความส�ำคัญของเทคโนโลยีการติดต่อสือ่ สาร
ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยผลักดัน ให้กิจกรรมส่วนบุคคล

และสังคมพัฒนาไปได้รวดเร็ว รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีแขนงอื่นๆ และนอกจากจากนั้นน้อง ๆ จะได้ร่วมสนุก
กับกิจกรรม รับของที่ระลึกจากการถ่ายรูปกับ นิทรรศการ “วัน
โทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก” อีกด้วย
• กิจกรรมตอบค�ำถามน่ารู้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
กิจกรรมทีใ่ ห้ผเู้ ข้าชมได้เข้าใจ เกีย่ วกับปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม โดย
เฉพาะปัญหาทีเ่ กิดจากการกระท�ำของมนุษย์ในการใช้เทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ ที่ ช ่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ท� ำ ให้ เ กิ ด ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มจ�ำนวนมากในปัจจุบัน
• กิจกรรมประกวดคัดลายมือและกิจกรรมเขียนไทย
ด้วยลายมือไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการฝึก
เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย และเพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัย
พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
• กิจกรรมคุยกันผ่านแอพ เนื่องในวันการสื่อสารแห่ง
ชาติ เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าชมได้ทราบถึงความส�ำคัญและความ
เป็นมาของการสื่อสารในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  และ
แนวโน้มการสื่อสารที่จะมีในอนาคตที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมยุค
ดิจิทัล โดยการจับคู่แอพลิเคชั่นที่ช่วยในด้านการสื่อสารหลาก
หลายรูปแบบให้ตรงกันกับการใช้งานของแต่ละแอพลิเคชั่นผ่าน
แท็บเล็ต

รายงานประจำ�ปี 2558
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8. กิจกรรมในจัตุรัสจามจุรี
8.1 กิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์
การแสดงทางวิทยาศาสตร์เป็นการน� าหลักการทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์
เป็นการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบ
การทดลองทีส่ นุกสนาน ตืน่ เต้น ชวนติดตาม ทุกคนสามารถมีสว่ น
ร่วมกับการแสดงและเรียนรูไ้ ด้โดยง่าย เพราะวิทยาศาสตร์นนั้ เป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราและพบได้ในชีวิตประจ�าวัน มี 3 ชุด การ
แสดงที่จัดแสดงในปีงบประมาณ 2558 คือ
• วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Show)
เป็นการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทอี่ ยูร่ อบตัวเรา สิง่ ทีเ่ ราเห็น
อาจจะท�าอะไรได้มากกว่าที่เราคิด

• ไมโครเวฟโชว์ (Microwave Show)
เป็ น การเรี ย นรู ้ ทั้ ง ประโยชน์ แ ละโทษ ของเตาอบ
ไมโครเวฟ ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวส�าหรับทุกครัวเรือน สิ่งที่ใกล้ตัวและ
ใช้กันเกือบทุกวัน
• หรรษาอากาศโชว์ (Air Show)
เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับ “อากาศ” ซึ่งเป็นสถานะ
หนึง่ ของสสาร โดยเป็นการเชือ่ มโยงการทดลองและกฎต่าง ๆ ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ อากาศ เช่ น กฎของแบนู รี , การ
เปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ แ ละความดั น , การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
สุญญากาศ ให้เข้าใจง่ายและประยุกต์กบั ชีวติ ประจ�าวันของเราได้

8.2 กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
• สบู่หรรษา
ผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้ทราบถึงประวัติ โครงสร้าง
ทางเคมีของสบู่ คุณสมบัตขิ องสบูแ่ ต่ละชนิด ส่วนผสมทีส่ า� คัญใน
สบู่ และได้ร่วมสนุกผลิตสบู่ในรูปแบบของตัวเองอีกด้วย
• ไอศกรีมแสนอร่อย
การทดลองนี้มีการสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อย่างง่าย ตลอดจนประวัติของไอศกรีมผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้
สร้างความคิดอย่างเป็นระบบและได้ลงมือท�าไอศกรีมด้วยตนเอง
เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์
• ช็อกโกแลตฮาเฮ
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วน
ประกอบของช็อกโกแลต ที่มีผงโกโก้เป็นส่วนประกอบส�าคัญ ซึ่ง
มีวทิ ยาศาสตร์ซอ่ นอยูม่ ากมายในนัน้ นอกจากนีผ้ เู้ ข้าร่วมได้ลงมือ
ท�าช็อกโกแลตด้วยตนเอง เป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ขนมปังยีสต์พองโต
การทดลองนีผ้ เู้ ข้าร่วมจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ
ขนาดเล็กทีเ่ รียกว่า “ยีสต์” โดยจะได้เรียนรูก้ ระบวนการหมักอัน
เนื่องมาจากยีสต์และกรรมวิธีที่ใช้ยีสต์ในการท�าขนมปัง รวมถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของขนมปัง ผูเ้ ข้าร่วมได้ลงมือท�าขนมปังด้วย
ตนเองเป็นการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
• ทองแดงส่องแสงร�าไร
การทดลองนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งวงจร
ไฟฟ้าแบบขนาน วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมคุณสมบัตขิ องฉนวนและ
ตัวน�าไฟฟ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลอง จะได้สนุกและทราบถึงวิธี
สกัดสารทองแดงเพือ่ น�าไปใช้ประโยชน์ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่าง
ง่ายด้วยตนเอง และสามารรถน�าความรูน้ ี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจ�าวันได้
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• เทียนแฟนซี
การทดลองนี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มจะได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
วิวัฒนาการของเทียน การเผาไหม้ การเกิดเขม่าทราบถึงส่วน
ประกอบและความส�าคัญของเทียน ได้สนุกไปกับการประดิษฐ์
เทียนในรูปแบบของตัวเอง และฝึกความคุน้ ชินกับอุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบัติการด้วย
• หอคอยหลากสี กับ อัญมณีลึกลับ
การทดลองนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
หนาแน่นของของเหลว การเรียงล�าดับชัน้ ตามความหนาแน่น การ
ท�าสารละลายอิ่มตัว และการตกผลึกของสารละลายอิ่มตัว ได้รับ
ความรู ้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ ความสนุ ก สนานในการทดลอง และได้
สารละลายอิ่มตัวกลับบ้าน เพื่อน�าไปสังเกตผลต่อไปอีกด้วย
• โอ้โห..ภูเขา
การทดลองนี้น�าเสนอการเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ
และจ�าลองเพื่อแสดงลักษณะของแมกมาและลาวา รวมทั้งสร้าง
ความเข้าใจถึงโครงสร้างภายในของเปลือกโลก ซึ่งผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ร่วมกันท�าการทดลอง และจ�าลองการระเบิดของ
ภูเขาไฟ
• สายลับนักสืบวิทย์
ผู้เข้าร่วมทดลองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุพยานทั้งทางกายภาพ
และชีวภาพผ่านกิจกรรมดังนี้ การตรวจหาลายนิ้วมือแฝง และ
เรียนรู้รูปแบบของลายนิ้วมือ ฝึกจดจ�าใบหน้าหรือลักษณะเด่น
ของคนร้าย ร่วมท�าหมึกล่องหนทางวิทยาศาสตร์กลับบ้าน
• Candy Pop
การทดลองนี้ น้อง ๆ จะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับน�า้ ตาล เช่น ประเภท
ของน�้าตาล ข้อดี ข้อเสียของการบริโภคน�้าตาล ปริมาณน�้าตาลที่
มีอยู่ในเครื่องดื่มต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงได้ท�าลูกอมกลิ่น
และรสต่าง ๆ รับประทานด้วยฝีมือตัวเองอีกด้วย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• ปั้นแป้งแฝงวิทย์
การทดลองนีผ้ เู้ ข้าร่วมจะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับองค์ประกอบ
คุณสมบัติของแป้ง การน�ำไปใช้ประโยชน์   และประยุกต์ใช้                 
รวมทั้งยังสอดแทรกเรื่องการทดสอบคุณสมบัติของแป้งผลิตจาก
ธรรมชาติ เช่น แป้งข้าวโพด, แป้งมัน เปรียบเทียบกับแป้ง                     
ผลิตจากการสังเคราะห์  ในเรื่องคุณสมบัติ การเปลี่ยนสีไอโอดีน            
การละลายในน�้ำ  และน�้ำมัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้             
การท�ำดินปั้นจากแป้งข้าวโพดด้วยตนเอง รวมทั้งยังได้ท�ำพวง
กุญแจจากดินปั้น เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการ และสามารถ             

น� ำ ผลงานกลั บ บ้ า นได้ เป็ น การเรี ย นรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ทั ก ษะการใช้                
เครือ่ งมือวัดตวง และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในตัวเองด้วยเช่นกัน
• มัดย้อม...ซ่อนลาย
การทดลองนี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มจะได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการการย้อมผ้าอย่างง่ายด้วยสีสงั เคราะห์และสีธรรมชาติ
ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปรวมถึงประโยชน์ของสาร
ธรรมชาติชนิดต่าง ๆ การออกแบบและการสร้างสรรค์ลวดลายของ
ผ้า โดยใช้หลักการแกนสมมาตรทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้

8.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นการปลูกฝังนิสัย
รักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กผ่านการท�ำกิจกรรม ซึ่งประสบการณ์
และกระบวนการเรี ย นรู ้ ทั้ ง หมดของเด็ ก ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พัฒนาการของเด็ก เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรู                  ้
ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้รบั และหนทางสูค่ วามรูใ้ หม่ ๆ มีการส่งเสริมความ

อยากรูอ้ ยากเห็น นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับผูป้ กครอง
อีกด้วยเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมี กิจกรรมดังนี้
เช่น ความลับของสีด�ำ  การละลายของน�้ำตาล สนุกกับฟองสบู       ่
ลูกข่างหลากสี แม่เหล็กเนินน�้ำ  เสียง แข็งหรืออ่อน ค้นพบเวลา
เวลาและตัวฉัน เวลาและธรรมชาติ เป็นต้น

8.4 กิจกรรมพิเศษ
• ชมรมนักพับกระดาษไทย
กิจกรรมสอนพับกระดาษให้กับเด็ก ๆ และผู้ที่สนใจ
เป็นการสอดแทรกความรูค้ ณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รปู ทรงพืน้ ที่
ต่าง ๆ ทัง้ วิธกี ารอ่านแบบเบือ้ งต้น การพับขัน้ พืน้ ฐาน เป็นต้น
• ชมรมเลโก้แห่งประเทศไทย
เพลิดเพลินด้วยโมเดลตัวต่อเลโก้ทยี่ งิ่ ใหญ่ และสวยงาม
มาก นอกจากนีย้ งั มีพี่ ๆ จากชมรมมาร่วมท�ำ Work Shop ให้กบั
น้อง ๆ อีกด้วยได้รบั ทัง้ ความรู้ และความสนุกสนานจากตัวต่อเลโก้
• ชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทย
จัดเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
ความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ ผ่านทาง
นิยายวิทยาศาสตร์ และมีการจัดฉายภาพยนตร์รวมถึงอบรมงาน
เขียนส�ำหรับผู้ที่สนใจ

• การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการครั้งที่ 1
องค์ ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แห่ ง ชาติ (อพวช.)      
ร่วมกับบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด สมาคม
วิ ช าการหุ ่ น ยนต์ แ ห่ ง ประเทศไทยศู น ย์ สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดการการประกวดนวัตกรรม
เทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการครั้งที่ 1 ขึ้น
โดยมีจดุ มุง่ หมายในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพ
บ�ำบัด วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
หุน่ ยนต์รวมทัง้ นักวิชาการ และสร้างนวัตกรรมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้คน
พิการได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

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

1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มเยาวชนและการเรียนรู้

1.1 อพวช. น�านักเรียนโรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชั้น ม.1 จ�านวน 45 คน
เข้าร่วมงานรูแ้ ล้วปัน่ ณ พิพธิ ภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558
1.2 อพวช. น� า นั ก เรี ย นโรงเรี ย นคลองห้ า
(พฤกษชั ฎ ราษฎร์ บ� า รุ ง ) ต.คลองห้ า อ.คลองหลง
จ.ปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
• วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 น�านักเรียนชั้น
ป.1 – ป.3 จ�านวน 126 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่องยุคน�้า
แข็งและสกรีนกระเป๋าผ้าแสนสนุก
• วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 น�านักเรียนชั้น ป.
4 – ป.6 จ�านวน 153 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่องยุคน�า้ แข็ง
และค้นหาฟอสซิลไดโนเสาร์
• วันที่ 5 มีนาคม 2558 น�านักเรียนชั้น อ.1 –
อ.2 จ�านวน 75 คน เข้าร่วมกิจกรรม Fun Science และ
Science Land แสนสนุก
1.3 อพวช. น�าผูป้ กครองและนักเรียนโรงเรียน
วั ด ก ร ะ โ จ ม ท อ ง ต . พิ ต เ พี ย น อ . ม ห า ชั ย
จ.พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ท่องโลกวิทยาศาสตร์กับ Science Dome เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2558
1.4 อพวช. น�าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัด
เจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ
.พระนครศรีอยุธยา จ�านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมท่อง
โลกวิ ท ยาศาสตร์ กั บ Science Show เมื่ อ วั น ที่
18 มีนาคม 2558
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2. กิจกรรมพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

2.1 อพวช. ด� า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ลาน
อเนกประสงค์เป็นห้องประชุมและห้องเรียนรวม ให้กับ
โรงเรียนคลองห้าฯ ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2558
2.2 อพวช. มอบหนังสือประกอบการเรียนการ
สอนส�าหรับเด็กอนุบาลและเยาวชน วารสาร อพวช.
กระเป๋าใส่เอกสาร ดินสอ และจัดมุมหนังสือ ให้กบั สถาน
แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เมื่อวันที่ 29 กันยายน
2558
2.3 อพวช. บริจาคทรัพย์สนิ ประตูกระจกอลูมิ
เนียม หน้าต่างกระจกอลูมเิ นียม และปรับปรุงห้องถังเก็บ
น�้า มาเป็นห้องพลศึกษา ให้กับโรงเรียนคลองห้าฯ ใน
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558

3. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม

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

4. กิจกรรมพาน้องเที่ยวกรุง และคืนความสุขให้
เยาชน

อพวช. น�านักเรียนโรงเรียนคลองห้าฯ ระดับ
ชัน้ ป.4 - 6 และนักเรียนโรงเรียนวัดมูลจินดารามฯ ระดับ
ชัน้ ป.1 – 3 จ�านวนทัง้ สิน้ 405 คน เข้าร่วมกิจกรรมถนน
สายวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

5. กิจกรรมเผยแพร่สื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.1 อพวช. มอบวารสาร อพวช. ให้กบั ห้องสมุด
กศน. และจัดส่งวาร อพวช. เป็นประจ�าทุกเดือนจ�านวน
911 แห่ง เริ่มจัดส่งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557
5.2 อพวช. มอบวารสาร อพวช. ให้กบั นักเรียน
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (โรงเรียน ตชด.) จังหวัด
เลย อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม สกลนคร จ�านวนทั้งสิ้น
2,865 เล่ม ในเดือนกรกฎาคม 2558

6. กิจกรรม CSR สัมพันธ์

อพวช. จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระ และแข่งกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ อาสาสมัคร ลูกจ้าง พนักงาน รวมทั้ง
ผู ้ บ ริ ห าร ในวั น ที่ 30 ม.ค. 2558 และจั ด กิ จ กรรม
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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งานบริการทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2558 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ได้จดั การอบรม ดังนี้

1. สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง STEM Education: ให้กับผู้ท�างานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มพิพิธภัณฑ์
Informal Learning for Museums and Science ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเสริมสร้าง
Centers
ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยเชิญ
อพวช. ร่วมกับส�านักงานทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ประจ� า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM Education:
Informal Learning for Museums and Science Centers

ดร.ปรินดา วนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
สะเต็มศึกษา (Education Programs Manger) จาก The Tech
Museum of Innovation ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร
ระหว่างวันที่ 28 -29 กันยายน 2558

2. บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “การจัดกิจกรรมเพือ่ การ ด้านการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียน
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ”
รู้ตลอดชีวิต โดยมี ดร. Gregory Farrington อดีตผู้อ�านวย

อพวช. ร่วมกับสถาบัน California Academy of สถาบันฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษกว่า
Science จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดกิจกรรมเพื่อการ 160 คน จากหลากหลายหน่วยงานในวันอังคารที่ 24 มีนาคม
เรียนรู้ตลอดชีวิต” (National Academy of Science and 2558
Lifelong Learning) เพือ่ ให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์
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ในปีงบประมาณ 2558 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาได้จดั การอบรม ดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การสตัฟ
๊ สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (Taxidermy Workshop
for Small & Medium sized Mammals)
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะในการสตั๊ฟสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส�าหรับการเก็บเป็นตัวอย่าง
อ้างอิงและน�ามาจัดแสดง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม
การอบรมจ�านวน 25 คน

2. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง เทคนิคสมัยใหม่ดา้ น
3. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การจ�าแนกไม้สกุล
การสตั๊ฟสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อการจัดแสดง (Modern มะเดือ่ (Workshop on Figs Identification)
Technique on Large Animal Taxidermy for Display)
เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคุ้นเคย
จัดขึน้ เพือ่ เพิม่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะในการสตัฟ๊ สัตว์มกี ระดูกสันหลังขนาดใหญ่เพือ่ การจัดแสดง
โดยประสานเรียนเชิญ Mr.Eirik Granqvist ผู้เชี่ยวชาญด้าน
Taxidermy จากประเทศฟินแลนด์ เป็นวิทยากร ตั้งแต่วันที่ 16
มีนาคม – 17 กรกฎาคม 2558 ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา โดย
มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ�านวน 28 คน

สร้างเสริมประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคกับผู้
เชี่ยวชาญ จนสามารถจ�าแนกไม้สกุลมะเดื่อได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถน�าไปใช้ในงานส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวัน
ที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยมีผู้
เข้าร่วมการอบรมจ�านวน 20 คน
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ในปีงบประมาณ 2558 พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั อบรม ดังนี้

1. อบรมโครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่ 3 ครัง้

โครงการพัฒนาทักษะการผลิตสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ยคุ ใหม่ จัดขึน้ เพือ่ พัฒนาทักษะการจัดท�าสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
สอนให้กบั ครูไทย เป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดโอกาสให้กบั ครูทสี่ นใจทีจ่ ะสร้างสือ่ การสอนเพือ่ น�าไปใช้เป็นสือ่ เสริมในการเรียนการสอน ซึง่ ครูที่
เข้าอบรมจะได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ งของโปรแกรมทีใ่ ช้ในการออกแบบกราฟิก การจัดท�าวิดโี อ การจัดท�าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน การบริหารและจัดการเรียนการสอน online และเรียนรูถ้ งึ ลิขสิทธิข์ องสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ น�าไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและไม่
ละเมิดลิขสิทธิข์ องผูอ้ นื่ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพืน้ ฐานและหลักสูตรต่อยอด
ในปีงบประมาณ 2558 ได้กา� หนดจัดอบรมทัง้ หมด 3 ครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน 30 คน ครัง้ ที่ 1 (หลักสูตรต่อยอด) ระหว่างวันที่
21 – 22 มกราคม 2558 ครัง้ ที่ 2 (หลักสูตรพืน้ ฐาน) ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2558 และครัง้ ที่ 3 (หลักสูตรพืน้ ฐาน) ระหว่างวัน
ที่ 17 – 19 มิถนุ ายน 2558 โดยมีครูสนใจสมัครเข้าร่วมอบรมทัง้ หมด 88 คน

2. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร IT (IT Lab)

การอบรมทีใ่ ห้ความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ ข้าชมด้าน IT สนุกสนานกับการเรียนรูอ้ ปุ กรณ์ทางด้านไอที ท่องไปในโลกของเทคโนโลยีซอฟท์แวร์
สัมผัสการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์ไอทีจริง ด้วยตัวเอง ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและเกิดแรงบันดาลใจในการน�าไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�าวัน ตลอดจนได้เรียนรูก้ ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรประจ�าห้องปฏิบตั กิ ารจะหมุนเวียน
ผลัดเปลีย่ นเป็นประจ�าทุกเดือน ในปีงบประมาณ 2558 เปิดให้บริการประจ�าห้องปฏิบตั กิ าร IT จ�านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ My calendar,
3D pop up model, Fun games, Robot control, My robot และ Relay robot มีผเู้ ข้าร่วมอบรมประมาณ 2,915 คน
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3. พัฒนาหลักสูตรอบรม AR Technology ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต

พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมบรรยายโครงการค่าย Thailand ICT Youth Challenge 2014 ในวันที่ 16 - 17
ธันวาคม 2557 จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2557 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์, วันที่ 12 - 13 มกราคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา
และวันที่ 24 มกราคม 2558 กรุงเทพมหานครฯ โดยกองวิชาการได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรม AR Technology ผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต เพือ่
น�าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสือ่ ส�าหรับการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย

4. เสวนาเปิดโลกสารสนเทศ “ไอที…เทคโนโลยีพลิกชีวติ ”

จัดการเสวนาเปิดโลกสารสนเทศ “ไอที...เทคโนโลยีพลิกชีวติ ” กับ 2 เรือ่ งเสวนาทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยี เพือ่ เป็นเวทีในการ
แลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และได้ทราบถึงภัยการกระท�าความผิดทางกฏ
หมายต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตและวิธกี ารป้องกันการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต เพือ่ หวังเป็นประโยชน์สา� หรับประชาชน
ในยุคโซเซียลมีเดีย โดยมีผเู้ ข้าร่วมฟังบรรยายทัง้ สิน้ 149 คน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
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การตลาดและประชาสัมพันธ์
1. การตลาด
1.1 การท�าการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กบั เว็บไซต์ STKC (www.stkc.go.th)

STKC เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์รวบรวมและให้
บริการข้อมูล ข้อสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมสาระทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความก้าวหน้าของผลการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งข้อมูลการให้บริการต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด และเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้เข้ามารู้จัก
ค้นหาความรู้ และใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ STKC อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ทางเว็บไซต์ STKC จึงได้ตกลงว่าจะจ้างให้ อพวช. ท�าการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับทางเว็บไซต์ โดยได้เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ 2549 เป็นครั้งแรก
ส�าหรับปีงบประมาณ 2558 นี้ อพวช. ยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากเว็บไซต์ STKC ให้เป็นผูท้ า� การตลาดและประชาสัมพันธ์
ให้กับทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ อพวช. ได้ด�าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ จัดท�า Event Marketing ร่วมกับกิจกรรม
เด่น ๆ ของ อพวช. ท�า Direct Marketing ให้กับกลุ่มโรงเรียน, กระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์และ
เผยแพร่ไปยังกลุม่ เป้าหมายของ อพวช. โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา เป็นต้น จากกลยุทธ์เหล่านี้ จึงท�าให้มผี รู้ จู้ กั และทราบถึงบทบาท
ของเว็บไซต์ STKC ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของอพวช.

2. สื่อการเรียนรู้ อพวช.
2.1 รายการโทรทัศน์ อพวช.

1) อพวช. ได้ด�าเนินโครงการโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม และออกอากาศในชื่อว่า Most Channel ในช่องสัญญาณ
C Band ช่อง 246 น�าเสนอรายการ 3 รูปแบบ คือ
• รายการ MOST NEWS น�าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบข่าวและรายงานพิเศษ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.30 – 12.30 น.
• รายการ MOST EXCLUSIVE เป็นรายการในรูปแบบเสวนา น�าเสนอวิสยั ทัศน์และผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐมนตรี
หรือผู้บริหาร เพื่อประชาสัมพันธ์และน�าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่น่าสนใจเป็น
ประโยชน์ตอ่ ประชาชน เป็นการน�าเสนอข้อมูลแบบเจาะลึก หรือเป็นประเด็นร้อนทีไ่ ด้รบั ความสนใจในขณะนัน้ โดยออก
อากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 – 13.30 น.
• รายการ Most Exclusive Special เป็นรายการที่น�าเสนอ เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ให้ความบันเทิง ผู้ชมสามารถ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มี 3 รายการ ดังนี้
• รายการ Science in the Movies เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ ออกอากาศ
• ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 13.30 น.
• รายการ travelling With Science เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทมี่ อี ยูร่ อบตัวเราในสถานที่ ต่าง ๆ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา
12.30 – 13.30 น.
• รายการ Inside NSM เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากชิ้นงานนิทรรศการของ อพวช. ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 13.30 น.
2) อพวช. ผลิตรายการสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับไทยพีบีเอส และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จ�านวน 3
รายการ คือ
• รายการบ้านนักวิทย์นอ้ ย การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.05 – 07.15
น.
• รายการคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Numbers) เรียนรูก้ ระบวนการวิทยาศาสตร์กบั ความมหัศจรรย์ของตัวเลข เวลา
08.30 – 09.00 น.
• รายการท้าประลองวิทย์ (Thailand Science Challenge ) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 12.00 น.
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2.2 รายการวิทยุ อพวช.

อพวช. ด�าเนินการผลิตรายการวิทยุเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม
ของ อพวช. ให้สาธารณชนได้รับทราบมากว่า 13 ปี โดยปัจจุบัน อพวช. มีรายการที่ออกอากาศตามสถานีวิทยุต่าง ๆ ดังนี้
• “วันนี้กับวิทยาศาสตร์” ช่วง “10 นาทีกับ อพวช.” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 10.00 น. ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย (AM 819)
• “ตามตะวัน” ช่วง “10 นาทีกับ อพวช.” ออกอากาศ ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. ทางสถานีวิทยุ
กองทัพบก (FM 92)
• “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ออกอากาศ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 18.00 น. ทางสถานีวิทยุ
กองทัพบก (FM 126)
• “รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” ออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 09.00 น. ทางสถานีวิทยุกองทัพ
บก (FM 103)

2.3 วารสาร อพวช.

อพวช. ได้ผลิตสือ่ เพือ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์สา� หรับเยาวชนในรูปแบบวารสารรายเดือน ในชือ่ “วารสาร อพวช.” มาตัง้ แต่
ปี 2545 วารสารฉบับนี้บรรจุไปด้วยสารพันความรู้มากมาย ที่พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกและเรียนรู้ได้ไม่ยาก
อาทิ คอลัมน์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก Science in Movie รอบรู้สนุกคิด หรรษานานาสัตว์ สิ่งนี้ได้แต่ใดมา เป็นต้น
ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นจ�านวนกว่า 7,000 คน

2.4 เว็บไซต์

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

จนเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อพวช. แก่สาธารณชน โดยที่ผ่านมา อพวช. ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มคี วามทันสมัย ขณะเดียวกัน ยังเพิม่ เติมสาระความรูท้ างวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
การจัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอ โดยในปี 2558 นี้ มียอดผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์เป็นจ�านวนถึง 1,187,507 เพจวิว

รายงานประจำาปี 2558
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• www.thai-sciencemuseum.co.th เป็น อีกเว็ปไซด์หนึ่งที่ อพวช. จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการ

บริหารจัดการองค์กร และฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กร ได้แก่
การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การจัดวางระบบและการประเมินผล และกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพวช. เป็นต้น
เพือ่ สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้เห็นความส�าคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่
เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน

3. สื่อสิ่งพิมพ์ อพวช.
เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กิจรรมต่าง ๆ ของ อพวช. แก่บุคคลทั่วไป ในปี 2558 นี้ อพวช.
จึงได้จัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของวารสาร สูจิบัตร แผ่นปลิว
โปสเตอร์ โบรชัวร์ และคู่มือ ดังนี้
• วารสาร อพวช.
• ส.ค.ส ปี 2558
• โพสอิท

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

4. สรุปจ�านวนสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.
•
•
•
•
•
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สื่อวิทยุ
- สื่อวิทยุที่ อพวช. ผลิต
ออกอากาศจ�านวน 522 ครั้ง
- สื่อวิทยุอื่น ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช. ออกอากาศจ�านวน 2,000 ครั้ง
สื่อโทรทัศน์
ออกอากาศจ�านวน 200 ครั้ง
สื่อหนังสือพิมพ์
ได้ตีพิมพ์จ�านวน
520 ครั้ง
สื่อนิตยสาร/วารสาร
ได้ตีพิมพ์จ�านวน
60 ครั้ง
สื่อเว็บไซต์
- สื่อเว็บไซต์ที่ อพวช. ผลิตเอง (www.nsm.or.th) เผยแพร่เป็นประจ�าต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- สื่อเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เผยแพร่ข่าว อพวช.
เผยแพร่จ�านวน
350 ครั้ง
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งานวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
1. งานส�ารวจวิจัย
ในปี 2558 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด�าเนินการส�ารวจและ
วิจัยรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ได้แก่
1. โครงการความหลากหลายของไผ่มีเนื้อไม้เขตอบอุ่นในประเทศไทย
2. โครงการความหลากชนิดของมดในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ อุม้ ผาง จังหวัดตาก
3. โครงการความหลากหลายของพืชและสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก จังหวัดตาก
4. โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการการใช้กับดักแสงไฟเพื่อลดปริมาณหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักใน
สวนป่า จังหวัดล�าพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
6. โครงการความหลากชนิดและการกระจายพั น ธุ ์ ข องสั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก
ด้ ว ยนมวงศ์ ห นู ผี (Family Soricidae) ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของ
ประเทศไทย
7. โครงการส�ารวจ ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม
พื ช อพ.สธ-องค์ ก ารสวนสั ต ว์ ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ (สวนสั ต ว์
อุบลราชธานี) อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8. โครงการส�ารวจ ความหลากหลายทางชีวภาพของหมู่เกาะและทะเล
ไทย (หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี)
9. โครงการศึก ษาความหลากชนิดของพรรณไม้ พื้ น ล่ า งในสวนป่ า ไผ่
(โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาไผ่ในพื้นที่สูงโดยเฉพาะ
ดอยอ่างขาง)

2. งานรวบรวมวัสดุตัวอย่าง
2.1 งานวัตถุตวั อย่าง ของพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์

ในปีงบประมาณ 2558 พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ได้รวบรวม
วัตถุตวั อย่าง ทัง้ สิน้ 3 รายการ
1. ก.พ. – มี.ค. 2558 จัดท�ากราฟฟิก สื่อประสมและฐานข้อมูล
ส� า หรั บ แอพพลิ เ คชั่ น Museums Pool ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ ชั้น 1
2. กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน จัดแสดงชิ้นงานวัตถุตัวอย่าง
นิทรรศการ 20 ปี อพวช. ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1
3. 11 – 23 ส.ค. 2558 จัดท�านิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เกี่ยวกับแสง และกิจกรรมมองผ่านสิ่งประดิษฐ์ ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

รายงานประจำาปี 2558
รายงานประจ�
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2.2 งานวัสดุตวั อย่างของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา

ในปีงบประมาณ 2558 พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา (พธช.) จัดเก็บ
ตัวอย่างอ้างอิงด้านธรรมชาติวทิ ยาจ�านวน 8 กลุม่ ตัวอย่าง ด�าเนินการจัดเก็บ
ตัวอย่างสะสมได้ จ�านวน 171,056 ตัวอย่าง ดังนี้
• ครัสตาเซียน ปะการัง หอย และอืน่ ๆ จ�านวน 33,883 ตัวอย่าง
• ปลา
จ�านวน 6,407 ตัวอย่าง
• สัตว์เลือ้ ยคลานและ
จ�านวน 30,488 ตัวอย่าง
สัตว์สะเทินน�า้ สะเทินบก
• แมลง
จ�านวน 37,705 ตัวอย่าง
• นก
จ�านวน 11,065 ตัวอย่าง
• สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม
จ�านวน 8,284 ตัวอย่าง
• พืช
จ�านวน 5,197 ตัวอย่าง
• สัตว์สตัฟ
๊
จ�านวน 103 ตัวอย่าง
นอกจากนี้ พธช. ด�าเนินการจัดเก็บเอกสาร/วัตถุจดหมายเหตุ และ
เอกสาร/วารสารอ้างอิงทางวิชาการ จ�านวน 37,924 รายการ

2.3 วัตถุตวั อย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ในปีงบประมาณ 2558 พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม
วัสดุอเุ ทศด้านการจดบันทึก และสือ่ บันทึกสมัยโบราณ โดยแบ่งเป็นหมวด
ต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
• การสือ่ สาร
• การค�านวณ
• คอมพิวเตอร์
• เทคโนโลยีประยุกต์

3. การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
3.1 Ficus pseudocaulocarpa Chantaras.

พืชชนิดใหม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุมาศ จันทร์สวุ รรณ พืช
ชนิดใหม่นไี้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร PlosOne 10(6) เดือนมิถนุ ายน ค.ศ.
2015 (พ.ศ.2558) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์บางประการคล้ายคลึงกับ
Ficus cualocarpa แต่มีลักษณะเด่นที่แตกต่าง คือ เป็นไม้ต้น สูงถึง
18 เมตร ใบรูปรีแกมไข่ ถึง ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.8 – 5.2 เซนติเมตร
ยาว 3.8 – 11.8 เซนติเมตร เนื้อใบเหนียวหนา ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน
ผลแบบมะเดื่อ เกือบกลม ขนาด 0.4 – 0.5 เซนติเมตร ออกตามปุ่มบนกิ่ง
ปุ่มละ 1 – 2 ผล มีก้านผลยาว 0.1 – 0.2 มิลลิเมตร กลีบประดับฐานผลมี
สามกลีบ ยาว 1 – 1.5 มิลลิเมตร พบกระจายในประเทศฟิลิปปินส์

3.2 Ficus pubipetiola Chantaras.

พืชชนิดใหม่ได้รบั การตัง้ ชือ่ โดย ดร.ภานุมาศ จันทร์สวุ รรณ พืช
ชนิดใหม่นไี้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร PlosOne 10(6) เดือนมิถนุ ายน ค.ศ.
2015 (พ.ศ.2558) มีลักษณะเด่นคือ เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 7 เมตร
ใบรูปไข่ กว้าง 4 – 9 เซนติเมตร ยาว 6.5 – 12 เซนติเมตร โคนใบรูปลิ่ม
เนื้อใบเหนียวหนา ผิวใบและก้านใบมีขนปกคลุม ผลแบบผลมะเดื่อเกือบ
กลม ขนาด 0.8 – 1.1 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือคู่ตามซอกใบ ไม่มีก้านผล
กลี บ ประดั บ ฐานผลสามกลี บ ยาว 1 – 2 มิ ล ลิ เ มตร พบกระจายใน
ประเทศไทย ปัจจุบันเจอเฉพาะที่ อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี
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3.3 จิง้ หรีดต้นไม้สะแกราช [Capnogryllacris (Capnogryllacris)
sakaerat Dawwrueng, Gorochov et Artchawakom,
2015]

เป็นจิ้งหรีดต้นไม้ขนาดกลาง (2-3 ซม.) สีสันสดใส สีพื้นฐาน                
ที่เห็นชัดเจนคือสีชมพู ตัดกับลายสีด�ำ  ปีกมีขนาดสั้น มีลายจางๆ บนปีก             
คู่หน้า ปลายท้องตัวผู้มีหนามหนึ่งคู่ เอียงเข้าหากันที่ส่วนปลายแต่ไม่                   
ทับซ้อนกัน ออกหากินในเวลากลางคืน ตามพื้นป่าหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก
กลางวันหลบนอนด้วยการห่อใบไม้ สร้างเป็นรังนอน และทอติดกันด้วย
เส้นใยเหนียวทีถ่ กั ออกจากปาก พบครัง้ แรกทีส่ ถานีวจิ ยั สิง่ แวดล้อมสะแกราช
จึงให้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “sakaerat” จิ้งหรีดต้นไม้เป็นแมลงนักล่าที่มี
ขนาดตัง้ แต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และมีพฤติกรรมการออกหากินในเวลา
กลางคืนเท่านั้น อีกทั้งยังพบเจอได้ในส่วนที่เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็น
หลัก ท�ำให้ยงั มีขอ้ มูลการศึกษาน้อยมาก เราอาจสามารถน�ำการศึกษานีไ้ ป
ต่อยอดต่อการใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้อกี
ต่อไป จิ้งหรีดต้นไม้ชนิดนี้ค้นพบและตั้งชื่อโดย นายภัทรวิชญ์ ดาวเรือง
กองวิชาการธรรมชาติวิทยา พธช. อพวช. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
Zootaxa ฉบับที่ 4021 หน้าที่ 565-577 ปี 2558 (ค.ศ. 2015)

3.4 ตั๊ ก แตนแม่ โ จ้ แ พร่ (Anasidulia maejophrae
Dawwrueng, Storozhenko et Asanok, 2015)

เป็ น ตั๊ ก แตนขนาดกลาง ความยาวล� ำ ตั ว ประมาณ 20-32
มิลลิเมตร ปีกคู่หน้าสั้นปลายปีกทั้งสองข้างไม่จรดกัน มีแต้มสีด�ำบริเวณ
ปลายปีก ขาคู่หลังมีลายสีน�้ำตาลสลับด�ำ  ปลายส่วนท้องมีแผ่นปิดอวัยวะ
เพศแยกเป็นง่ามเห็นได้ชดั เจน พบอยูบ่ ริเวณพืน้ ป่าเต็งรัง เป็นตัก๊ แตนสกุล
ใหม่ของโลก ค้นพบและตั้งชื่อโดยนายภัทรวิชญ์ ดาวเรือง กองวิชาการ
ธรรมชาติ วิ ท ยา พธช. ซึ่ ง ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Far Eastern                 
Entomoloist ฉบับที่ 299 หน้าที่ 1-10 ปี 2558 (ค.ศ. 2015)

3.5 จิง้ หรีดต้นไม้ทา้ ยใหญ่ตะวันตก (Ultragryllacris pulchra
alboclypeata Gorochov et Dawwrueng, 2015)

เป็นจิง้ หรีดต้นไม้ขนาดใหญ่ (3-4 ซม.) สีสนั สดใส สีพนื้ ฐานทีเ่ ห็น
ชัดเจนคือสีชมพู ตัดกับลายสีด�ำ  ปีกยาวเลยปลายท้องชัดเจน ออกหากิน
ในเวลากลางคืน ตามพืน้ ป่าหรือไม้พมุ่ ขนาดเล็ก กลางวันหลบนอนด้วยการ
ห่อใบไม้ สร้างเป็นรังนอน และทอติดกันด้วยเส้นใยเหนียวที่ถักออกจาก
ปาก เป็นชนิดย่อยที่เจอในพื้นที่ภาคตะวันตก แตกต่างจากชนิดย่อย                  
U. p. pulchra ด้วยลายใต้ตาและริมฝีปากบนทีม่ สี ขี าวชัดเจน ค้นพบและ
ตั้งชื่อโดยนายภัทรวิชญ์ ดาวเรือง กองวิชาการธรรมชาติวิทยา พธช. ได้
รับการตีพมิ พ์ในวารสาร Zootaxa ฉบับที่ 4021 หน้าที่ 565-577 ปี 2558
(ค.ศ. 2015)

3.6 มดหนามสาคร (Recurvidris chanapaithooni
Jaitrong et Wiwatwitaya, 2015)

เป็นมดขนาดเล็ก ความยาวล�ำตัวประมาณ 2.00-2.10 มิลลิเมตร
ตัวสีเหลืองผิวเรียนเป็นมัน ปล้องท้ายส่วนอกมีหนามแหลมโค้งกลับไปทาง
ด้านหน้าหนึ่งคู่และมีขนแข็งสองคู่ ท�ำให้มีความแตกต่างจากมดชนิดอื่นที่
พบในประเทศไทย ขอบด้านในของกรามมีซฟี่ นั สีซ่ ี่ ขอบฐานของกรามมีฟนั
ขนาดเล็กหนึ่งซี่ ค้นพบและตั้งชื่อโดย ดร.วียะวัฒน์ ใจตรง กองวิชาการ
ธรรมชาติวทิ ยา พธช. ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร Halteres ฉบับที่ 6 หน้าที่
104-112 ปี 2558 (ค.ศ. 2015)
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4. แมลงชนิดที่รายงานครั้งแรกในประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ อพวช.
4.1 มดทหารเวียด (Aenictus vieti Jaitrong et Yamane,
2010)

มดขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 2.85-2.95 มิลลิเมตร หัวเรียว
ยาว หนวดปล้องแรกยาวมากกว่าความยาวส่วนหัว อกเรียวยาว ปล้องท้าย
ส่วนอก (propodeum) มีลักษณะเป็นมุมฉาก เอวสองปล้อง ท้องรูปวงรี
ส่วนหัว อกปล้องแรก เอว และท้องมีผิวเรียบเป็นมัน อกปล้องที่สองมีผิว
ขรุขระ ตัวสีเหลือง น�้าตาลเหลือหรือน�้าตาลแดง พบเดินเป็นแถวยาวอยู่
บนพืน้ ป่า กินมดชนิดอืน่ เป็นอาหาร เดิมมีรายงานในประเทศเวียดนามและ
ไต้หวัน ถูกค้นพบครัง้ แรกในประเทศไทยโดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง บริเวณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก และได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร
The Thailand Natural History Museum Journal ฉบับที่ 9 หน้า 82
ปี 2558 (ค.ศ. 2015)

4.2 มดทหารแคระอินโด (Aenictus minutulus Terayama
et Yamane, 1898)
มดทหารขนาดเล็ ก ความยาวล� า ตั ว ประมาณ 1.90-1.95
มิลลิเมตร หัวรูปทรงสีเ่ หลีย่ มผิวเรียบเป็นมัน สันหลังของอกค่อนข้างเรียบ
กรามมีฟัน 5 ซี่ ผิวล�าตัวสีเหลืองหรือน�้าตาลเหลือง มักพบเดินเป็นแถวอยู่
ในดิน เดิมมีรายงานพบในเกาะสุมาตรา และชวา ถูกค้นพบครั้งแรกใน
ประเทศไทยโดย ดร. วียะวัฒน์ ใจตรง ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดตรัง ซึ่งได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร The Thailand Natural
History Museum Journal ฉบับที่ 9 หน้า 63 ปี 2558 (ค.ศ. 2015)

5. สิ่งตีพิมพ์
ในปี 2558 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้จัดท�าวารสาร/คู่มือ
จ�านวน 4 เล่ม และโปสเตอร์จ�านวน 1 เรื่อง คือ
1. วารสาร Natural Notes บันทึกธรรมชาติ จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาในรูปแบบภาษาไทย
2. ผีเสื้อกลางวันในทุ่งหลวงรังสิต (Butterflies of Rangsit Marsh) จัดท�า
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวและความสวยงามของผีเสื้อกลาง
วันที่มีมากมายโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหลวงรังสิต โดยประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพืน้ ฐานทางวิชาการของผีเสือ้ และประวัตคิ วามเป็น
มาของทุ่งหลวงรังสิต และส่วนที่ 2 เป็นการจ�าแนกผีเสื้อกลางวันโดย
ภาพถ่ายผีเสือ้ ในธรรมชาติ พร้อมระบุชอื่ ไทย/อังกฤษ ชือ่ วิทยาศาสตร์และ
ชื่อวงศ์
3. วารสาร The Thailand Natural History Museum Journal เป็น
ภาษาอังกฤษ โดยจัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางด้านธรรมชาติวิทยา
สู่ระดับนานาชาติ
4. คู่มือ Indo-Pacific Corals Identified and Illustrated by Hans
Ditlev จัดท�าเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปะการัง
ในบริเวณอินโด-แปซิฟิค
5. โปสเตอร์ใบไม้ (LEAF) จัดท�าขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะของ
ใบไม้ประเภทต่างๆ
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บริ ษัท เสริ มสุข จ�ำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จ�ำกัด
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)
องค์กำรค้ำของ สกสค.
บริษัท แลคตำซอย จ�ำกัด
ศูนย์ควำมรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มิวเซียมสยำม
นิทรรศกำรภำยในอำคำรพระมหำมณฑปฯ
วัดไตรมิตรวิทยำรำม
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
พระรำชวังพญำไท
พิพิธภัณฑ์กรมที่ดนิ
พิพิธภัณฑ์ชำวบำงกอก
พิพิธภัณฑ์กองทัพอำกำศและกำรบินแห่งชำติ
พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์ตรำไปรษณียำกรสำมเสนใน
พิพิธภัณฑ์ต�ำรวจ วังปำรุสกวัน
พิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย
พิพิธภัณฑ์ศิริรำช
พิพิธภัณฑสถำนเครื่ องถ้ วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิพิธภัณฑ์สื่อสำธำรณะ
พิพิธภัณฑ์แห่งกำรเรียนรู้กำรประปำไทย
3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์
อำคำรสำยสุทธำนภดล มรภ.สวนสุนันทำ
หอศิลป์กรุงไทย
หอศิลป์ร่วมสมัยรำชด�ำเนิน
หอศิลป์สมเด็จพระนำงเจ้ ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ
แบทแคท มิวเซียม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์
ตันแลนด์ ดินแดนแห่งควำมสมดุล
พิพิธภัณฑ์ตรำไปรษณียำกรขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ ำนจ่ำทวี
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
พิพิธภัณฑ์เมืองโบรำณซับจ�ำปำ
พิพิธภัณฑ์แมลงสยำม
หอนิทรรศกำร ศ.ศ.ป.
อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์
พระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ ำนภำลัย
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2. องค์กรพันธมิตรและผู้สนับสนุน
2.1 องค์กรในประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)

•   ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
•   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)
•   เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
•   องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
•   บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จ�ำกัด
•   มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
•   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
•   ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
•   ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
•   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
•   บริษัทเชฟรอนประเทศไทย ส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด
•   สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
•   มูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพศตวรรษที่ 21

2.2 องค์กรต่างประเทศ ที่ลงนามความร่วมมือ (MOU)

•   The Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Metropolitan University
•   Guangxi Association for Science and Technology (GXAST)

3. องค์กรระหว่างประเทศ ที่ อพวช. เป็นสมาชิก ณ ปัจจุบัน
•    เครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
     Asia Pacific Network of Science and Technology Centers, ASPAC
•    เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์
     Association of Science - Technology Centers Incorporated – ASTC
•    สมาชิกกลุ่มพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก
     International Council of Museum, ICOM
•    องค์กรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ภาคพื้นยุโรป
     ECSITE, the European Network of Science Centres and Museums
•    สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ
     ICASE, International Council of Associations for Science Education
•    สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ
     ICASE, International Council of Associations for Science Education
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แขกพิเศษที่มาเยือน
1. แขกพิเศษมาเยือนในประเทศ

•

อพวช. ร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 9 แห่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ้ า นสมเด็ จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จัดประชุมหารือความร่วมมือ
เพือ่ แสดงเจตนารมณ์รว่ มกันในการสร้างเครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการท�านุ
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ อพวช. ต�าบลคลองห้า อ�าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะ เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยา เมื่ อ วั น ที่ 11
ตุลาคม 2558
• คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเยี่ยมชมและฟังบรรยายด้าน
ความหลากหลายของสัตว์ ณ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่
วันที่ 18 ตุลาคม 2557 และ 22 พฤศจิกายน 2557
• คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
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คณะเจ้ า หน้ า ที่ ข องสถาบั น นวั ต กรรมการเรี ย นรู ้
มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยีย่ ม
ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
คณะนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2558
คณะอาจารย์และนักศึกษาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2558
คณะอาจารย์ และบุคลากรภาควิชาการกายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม
นิทรรศการและการจัดท�าสัตว์สตัฟ๊ ของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
คณะอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2558
คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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นเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ • คณะนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทาง
วิทยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558
ทะเลและชายฝั่ง ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดง
คณะกรรมการอ�านวยการตามยุทธศาสตร์การแบ่งปันองค์
ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและคลังวัสดุอุเทศ วันที่ 2
ความรู้สู่สังคมและผู้เกี่ยวข้อง จ�านวน 30 คน เข้าเยี่ยมชม
กันยายน 2558
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
คณะข้าราชการบรรจุใหม่ และบุคลากร วท. เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 28
กรกฎาคม 2558
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา เมือ่ วัน
ที่ 1 กันยายน 2558
คณะครูนกั เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และเจ้า
หน้าที่ของ สวทช. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558

2. แขกพิเศษที่มาเยือนจากต่างประเทศ

•

ศ.ดร. บ่ อ เวี ย งค� า วงดาลา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
อพ. กับ นักวิจัย สปป. ลาว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป. ลาว และคณะ เดิน • สถานเอกอัตรราชทูตอเมริกาประจ�าประเทศไทย น�าโดย Mr.
ทางเยือน อพ. เพือ่ หารือความร่วมมือด้านกิจกรรมสูภ่ มู ภิ าค
Eric Frater, First Secretary, Economic Section และ
(Outreach Program) คาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดง ณ
Ms. Kanchana Aksorn-Aree, Economic Specialist
สปป. ลาว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้านการน�า
(Environmental Affairs) เดินทางเยือน อพ. เพื่อแนะน�า
วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย โดยสนใจน�านิทรรศการ
ตัวในโอกาสที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือใน
เคลื่อนไปจัดแสดง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในการการ
ภาพรวม รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
อบรมการท�า Taxidermy และจัดท�า Collection ด้าน
2557
ธรรมชาติวิทยา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างนักธรรมชาติวทิ ยาของ

รายงานประจ�าปี 2558
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สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจ�าประเทศไทย
โดย Mr. Sascha Kienzle อุปทูตด้านวิทยาศาสตร์และคณะ
เดินทางเยือน อพ. เพื่อหารือความร่วมมือในภาพรวม รวม
ทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย โดย Mr.
Onga Hajime, First Secretary for Policy on Information & Communications Technology on Science,
Technology & Innovation, Embassy of Japan in
Thailand เดินทางเยือน อพ. เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสที่เข้า
รับต�าแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือในภาพรวม รวมทั้ง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
ผู้บริหารสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย
และคณะ เดินทางเยือน อพ. เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสที่เข้า
รับต�าแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือในภาพรวม การเข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และ 2 กันยายน 2558
Ms. Lauren Paille หัวหน้าฝ่ายการตลาดและธุรกิจ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ Science North ประเทศแคนนาดา เดินทาง
เยื อ น อพ. เพื่ อ หารื อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการด� า เนิ น งาน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละการจั ด แสดงนิ ท รรศการ และเยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑ์ ของ อพ. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
Dr.Leong Chuan Kwek อาจารย์และนักวิจยั ด้านควอนตัม
ฟิสิกส์ จาก National Institute of Education ประเทศ
สิงคโปร์ เดินทางมาเป็นวิทยากรให้กับเยาวชนค่าย Thai
Science Camp และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ทงั้ 3 แห่งของ อพ.
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558
Tim Flegel นักวิจัยด้านพันธุ์ศาสตร์ และการเพาะเลี้ยงกุ้ง
จากมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นวิทยากรให้กับเยาวชนค่าย
Thai Science Camp และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง
ของ อพ. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558
Dr. Gregory Farrington, Executive Director จาก
California Academy of Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
เดิ น ทางเยื อ น อพ. เพื่ อ หารื อ ความร่ ว มมื อ ในภาพรวม
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยมีผู้บริหาร อพ. ให้การต้อนรับ และ
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการกิจกรรมเพือ่ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต” เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2558
Mr. Kenneth Behring ประธานมูลนิธิ Global Health
and Education Foundation เดินทางเยือน อพ. เพือ่ หารือ
ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนชิ้นงานด้านธรรมชาติวิทยา
การจัดกิจกรรม Global Natural History Day และเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ของ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
Datuk Ir Hong Lee Pee และ Ir Choo Kok Beng จาก
ASEAN Academy of Engineering and Technology มา
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เยีย่ มชม อพ. และหารือกับผูบ้ ริหาร อพ. ถึงแนวทางการจัด
ท�าความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
Mr. Andrew Parke, NASA และคณะเจ้าหน้าที่จากคณะ
กรรมาธิการวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกา เดินทางเยือน อพ.
เพือ่ หารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
สร้างองค์ความรู้ แลกเปลีย่ นมุมมองเกีย่ วกับการพัฒนาการ
บริหารจัดการ และศักยภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2558
Mr.Ye Zongbo ประธาน Guangxi Association for
Science & Technology และคณะ เดินทางเยือน อพ. เพือ่
หารือความร่วมมือด้านการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์ และเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์ ของ อพ. เมือ่
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
Dr. Mzalendo N. Kibunjia ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์แห่ง
ชาติ เ คนยา และนายประสิ ท ธิ พ ร เวทย์ ป ระสิ ท ธิ์
เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงไนโรบี เดินทางเยือน อพ.
เพื่อหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิทรรศการ การ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และหารือความร่วมมือในภาพรวม
รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
เจ้าหน้าทีก่ ระทรวงป่าไม้หน่วยงานการจัดการสัตว์ปา่ รัฐบาล
อินเดีย ผู้เข้าอบรมโครงการ International Center for
Devolopment Communication (ICDC) เยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558
คณะ Mr.Kenneth behring เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
คณะวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558
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สถิติจำานวนผู้เข้าชม

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

3,197,811

รายงานประจำาปี 2558
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การพัฒนาบุคลากร

9. การควบคุมภายในกับความส�าเร็จของงาน
10. ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
11. พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา
12. Self - Awareness Program
13. การสื่อสารและภาวะผู้น�าเพื่อการบริหารจัดการ
14. การปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างใหม่
15. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจ�าปี 2558
16. ติดเข็มทิศชีวิตการเงิน
นอกจากนี้ อพวช. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจาก
ต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร อพวช. จ�านวน 2
ครั้ง ดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Stem Education :
Informal Learning ให้ กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการสื่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปได้เรียน
หลักสูตรอบรมภายใน
รูอ้ ย่างบูรณาการ โดยได้รว่ มกับ ส�านักทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์
1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และเทคโนโลยี (ปว.วต.) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศ
2. การรายงานผลการด�าเนินการตามโครงการ
สหรัฐอเมริกา โดยมี ดร.ปรินดา วนากุล นักวิชาชีพไทยสมาคม
3. การก�าหนด KPIs ของต�าแหน่งงาน (รุ่นที่ 1)
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. การทบทวนค�าบรรยายลักษณะงานและการจัดท�าตัวชี้วัดราย ครั้งนี้ได้สร้างความรู้ และทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ ในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
บุคคล
6. ปลูกจิตส�านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ แบบบูรณาการองค์ความรู้ STEM Education พัฒนาการสือ่ สาร
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับ STEM รวมถึงพัฒนาความรู้
ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ไทยไร้ทุจริต”
ประชาชน ด้วยการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย ซึง่ จะเป็นประโยชน์อย่าง
7. การก�าหนด KPIs ของต�าแหน่งงาน (รุ่นที่ 2)
ยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
8. การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

อพวช. เชื่อมั่นว่าการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับ
พนักงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม ดังนั้น
อพวช. จึ ง มี น โยบายมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้
สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้
พนักงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
อพวช. ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร และสนั บ สนุ น ให้
พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
อพวช. ได้ ด� า เนิ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลโดย
วิเคราะห์ความจ�าเป็นในการพัฒนา/ฝึกอบรมและด�าเนินการตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดหลักสูตร
อบรมภายในรวม 16 เรื่องและส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
ภายนอก รวมทัง้ ได้สง่ พนักงานเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/ดูงาน
ต่างประเทศ ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558
รายงานประจ�

107

National Science Museum
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Public Survey
Research for Science Communication โดย อพวช. ร่วมกับ
The College of Social Science, Chungnam National
University ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และความรู้ในการประเมินผลการด�าเนินการสร้าง
ความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ในสังคม และผลลัพธ์ทจี่ ะน�าไปสู่
การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อย่างยัง่ ยืน โดยมี Prof. Sung Kyum
Cho ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และคณะ เป็น
วิทยากรบรรยาย

หลักสูตรอบรมภายนอก

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

การประชุม/ สัมมนา/ ดูงานต่างประเทศ

ในปีงบประมาณ 2558 อพวช. ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุมภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด้านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ ตลอด
จนการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วม
มือในด้านการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ การพัฒนากิจกรรม
การสือ่ สารวิทยาศาสตร์ และการค้นคว้าวิจยั ด้านธรรมชาติวทิ ยา
ดังนี้
1. การประชุมสมัชชา ภาคีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลาก
หลายทางชีวภาพ ณ เมืองพะยองชาง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2. การประชุม The 8 th ACGS Board of Director
Meeting ณ เมือง Pusan และ Changwon ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ KAST/ASM/IAP
เรื่อง Science Literacy : Science Communication and
Science Outreach ณ New Delhi ประเทศอินเดีย
4. การประชุมประจ�าปีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์
วิทยาศาสตร์ Association of Science –Technology Centers
(ASTC 2014 Annual Conference) ณ เมือง Raleigh,NC
ประเทศสหรัฐอเมริกา
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM Education ณ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
(The Intel International Science and Engineering Fair
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2015 (Intel ISEF) ประเทศสหรัฐอเมริกา
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ
วิทยาระดับประเทศ (Global Natural History Day 2015 รอบ
Global Final โดยน�าเยาวชนไทยจ�านวน 14 คน เข้าร่วม
ประกวดโครงงาน ณ เมือง Jinan ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน
8. ด�าเนินการวิจยั ภาคสนาม โครงการ University to
Washington Arehaeologieal Fieldschool to Vietnam
Summer 2015 ร่วมกับ University of Washington ณ The
Mau A Site in Van Yen Distric, Yen Bai Province ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9. จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) ณ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10. การประชุมหารือและศึกษาแนวทางด�าเนินงานใน
ด้านเทคนิคและระบบที่ใช้ในโครงการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ Questacon และ The Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
11. ร่วมงาน The 12 th China-ASEAN Expo ซึ่ง
Guangxi Association for Science and Technology
(GXAST) เป็นเจ้าภาพในการจัด เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือ
เรื่องการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สถานภาพด้านกำาลังคน
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีบทบาทอย่าง
ยิ่งต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร แม้ว่าปัจจุบัน อพวช. จะมี
อัตราก�าลังที่เป็นพนักงานที่จ�ากัดแต่ด้วยภารกิจความรับผิดชอบ
ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
สังคมไทย ซึง่ จ�าเป็นต้องกระจายการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ

ไปสู่ภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น อพวช. จึงได้บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล โดยจัดหาลูกจ้างและอาสาสมัครช่วยปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ส�าหรับอัตราก�าลังพนักงาน อพวช. ในปีงบประมาณ
2558 มีจ�านวนทั้งหมด 139 อัตรา โดยจ�าแนกได้ดังต่อไปนี้
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
องค์ประกอบ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
มาตรา 11 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อพวช. คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ�านวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้ผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

นายกสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะกรรมการองค์กาพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รว่ มกันพิจารณาก�าหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ ปี 2558
ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีโดยก�าหนดจัดประชุมเป็นประจ�าในวันพุธสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการได้เสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมรวมทัง้ ดูแลจัดสรรเวลาเพือ่ การอภิปรายและ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการตามความเหมาะสม ซึ่งใช้เวลาในการประชุมรวมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) มีการจัดประชุมรวมทั้งหมด 13 ครั้ง อัตราการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการโดยเฉลีย่ ร้อยละ 89 ของการประชุมทัง้ หมด ส่วนการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดย่อยจัดขึน้ รวม
ทั้งหมด 21 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุม โดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 92 ของการประชุมชุดย่อยทั้งหมด
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คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(จัดประชุม รวม 13 ครั้ง)

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานกรรมการ

13

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
(ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
นายอลงกรณ์ เหล่างาม
(ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ)
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
(ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ
(ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ)
ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว
(นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ)
นายดิสทัต โหตระกิตย์
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
นายสาคร ชนะไพฑูรย์
(รักษาการผู้อ�านวยการ อพวช.)
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กรรมการ

10

กรรมการ

13

กรรมการ

10

กรรมการ

8

กรรมการ

13

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ อพวช.
2. ก�ากับและติดตามการตรวจสอบภายในองค์การ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ และการใช้เงินส�ารองของ อพวช.
4. ก�ากับการจัดท�ารายงานที่ส�าคัญต่าง ๆ เช่น รายงานการตรวจสอบ รายงานค่าใช้จ่าย งบลงทุน
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และก�าหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการ
6. แต่งตัง้ ผูอ้ า� นวยการ หรือให้ผอู้ า� นวยการออก ด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และก�าหนดอัตราเงินเดือนของผูอ้ า� นวยการ
ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
7. แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
8. ก�าหนดอัตราดอกเบีย้ ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้า และค่าด�าเนินธุรกิจต่างๆ ตลอดจนวิธกี ารช�าระราคา และค่าบริการ
ของ อพวช.
9. ก�าหนดสัญลักษณ์ และเครื่องหมายของ อพวช.
10. วางข้อบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอ�านาจหน้าที่ของ อพวช.

2. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
(เฉพาะกรรมการ อพวช.)

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

(จัดประชุม รวม 10 ครั้ง)

1
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นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

ประธานกรรมการ

8

นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ

กรรมการ

10

ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว

กรรมการ

3
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ อพวช. โดยตรงในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 รายงานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและรายงานการบริหาร
2.2 รายงานผลการด�ำเนินงานขององค์การ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ อพวช.
ก�ำหนด
2.3 รายงานรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 ด�ำเนินการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งหารือกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตการ สอบ
ทานระบบการควบคุมภายในทั่วไป และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปฏิบัติตามอ�ำนาจหน้าที่ที่กำ� หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการ อพวช. มอบหมาย
2.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำ�นวยการ อพวช.       ประธานกรรมการ

(จัดประชุม รวม 4 ครั้ง)
4

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งและจัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ งของ อพวช. ในแต่ละปีตอ่ ผูอ้ ำ� นวยการ
อพวช. และคณะกรรมการ อพวช.
2. ติดตามกระบวนการประเมินและผลการบริหารความเสี่ยง ของ อพวช. ทุกไตรมาสอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานต่อ ผู้อ�ำนวย
การ คณะกรรมการ อพวช. คณะกรรมการตรวจสอบ และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในแต่ละปี เพื่อติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
และร่วมกับหน่วยงานจัดการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้
4. ผลักดันให้มกี ารพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยง
3.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ผู้อำ�นวยการ อพวช.       ประธานกรรมการ

(จัดประชุม รวม 5 ครั้ง)
5

อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

   ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงแรงรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. พิจารณาใหค วามเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํ เนินงาน ของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสง เสริมและพัฒนาการ
แรงงานสัมพันธ 
2. หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอ นายจาง ลูกจางและรัฐวิสาหกิจนั้น
4. ปรึกษาหารือเพือ่ แกปญ
 หาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขทเี่ กีย่ วกับการลงโทษทางวินยั
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
4.

คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

(จัดประชุม รวม 2 ครั้ง)

นายอลงกรณ์  เหล่างาม   ประธานอนุกรรมการ

2

ผู้อำ�นวยการ อพวช.       อนุกรรมการ

2
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หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�ากับ ดูแล และประสานการด�าเนินงานโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าในส่วนสิง่ ก่อสร้างและงานนิทรรศการให้สอดคล้องกัน
2. ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าแก่ฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
3. ให้รายงานสภาพปัญหาและผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
4. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย
5.

คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช.
นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานอนุกรรมการ

( ไม่มีการจัดประชุม)
-

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจของ อพวช. และ
สภาวการณ์ปจั จุบนั
2. ยกร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช. เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านตามความจ�าเป็น
3. เสนอร่างข้อบังคับและระเบียบ อพวช. ต่อคณะกรรมการ อพวช. เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. แต่งตัง้ คณะท�างานหรือบุคคลเพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามความเหมาะสม
5. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการ อพวช. มอบหมาย
6.

คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
ผู้อ�านวยการ อพวช.

ประธานอนุกรรมการ

( ไม่มีการจัดประชุม)
-

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ก�าหนดกรอบรายละเอียดและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ น�าเสนอคณะกรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินโครงการ
3. แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการโครงการ
4. พิจารณาก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนหรือเงินอื่น รวมถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ และน�าเสนอคณะ
กรรมการ อพวช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ควบคุม ดูแลทรัพย์สินและเงินทุนการพัฒนาธุรกิจของโครงการ
6. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปีและขออนุมัติการจัดสรรผลก�าไรสุทธิของโครงการต่อคณะกรรมการ อพวช.
7. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ
7.

คณะอนุกรรมการประสานการด�าเนินงานโครงการ
พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ผู้อ�านวยการ อพวช.

ประธานอนุกรรมการ

นายอลงกรณ์ เหล่างาม อนุกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(ไม่มีการจัดประชุม)
-

1. ก�ากับ ดูแล และประสานการด�าเนินงานโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าในส่วนสิง่ ก่อสร้างและงานนิทรรศการให้สอดคล้องกัน
2. ให้คา� ปรึกษาหรือแนะน�าเกีย่ วกับการด�าเนินโครงการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าแก่ฝา่ ยบริหารหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
3. ให้รายงานสภาพปัญหาและผลการด�าเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
4. ด�าเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติมอบหมาย
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การก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน
1. เบี้ยประชุม (รายครัง้ เฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม ไม่เกินหนึง่ ครัง้ ต่อเดือน)

- กรรมการ               8,000  บาทต่อครัง้ ต่อเดือน
- ประธานกรรมการ   10,000  บาทต่อครัง้ ต่อเดือน
        (ประธานกรรมการได้มากกว่าในอัตราร้อยละ 25 ของเบีย้ ประชุมกรรมการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน 2 ส่วน ได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งและค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมในคณะกรรมการชุดย่อยได้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือนต่อคณะ
กรรมการ และไม่เกินสองคณะต่อเดือน

รายงานประจำ�ปี 2558
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2. ค่าตอบแทน (รายเดือน)

- กรรมการ
8,000 บาทต่อเดือน (เท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ)
- ประธานกรรมการ 16,000 บาทต่อเดือน (ได้รบั เป็นสองเท่าของกรรมการ)
ตามมติคณะรัฐมนตรีมติเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาทีก่ รรมการอยูใ่ นต�าแหน่ง

ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ อพวช.

โบนัสประจำาปี
ตามระบบประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจทีส่ า� นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก�าหนดค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงินในแต่ละตามระดับผลการประเมินการด�าเนินงาน ซึง่ กรรมการได้รบั เงินโบนัสจากผลการประเมินการด�าเนินงาน ปีบญ
ั ชี 2557
ทีร่ ะดับคะแนน 3.5631 กรรมการได้รบั โบนัสในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน โดยประธานกรรมการจะได้รบั มากกว่าในอัตราร้อยละ
25 ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารค�านวณตามที่ สคร. กระทรวงการคลัง ก�าหนด ซึง่ กรรมการทีข่ าดการประชุมเกิน 3-6 ครัง้ จะได้รบั โบนัส
ลดลงร้อยละ 25 กรณีขาดประชุมเกิน 6-9 ครัง้ จ่ายโบนัสลดลงร้อยละ 50 และกรณีขาดประชุมเกิน 9 ครัง้ ขึน้ ไป จ่ายโบนัสลดลง
ร้อยละ 75

ตารางสรุปเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และโบนัส ของกรรมการ (รายบุคคล)
ในปีบัญชี 2558
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กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถคณะกรรมการ อพวช.
1. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการ อพวช. ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีก่ รรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดูแล
ทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี 2558 คณะกรรมการ อพวช. ได้มกี ารพิจารณาทบทวนแบบประเมินและประเมินตนเองเช่น
ปีทผี่ า่ นมา โดยใช้แบบประเมินรวม 2 แบบ เช่นปีทผี่ า่ นมา ประกอบด้วย
1) แบบประเมินกรรมการ (รายบุคคล)
2) แบประเมินคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ)
ผลการประเมินการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องกรรมการรายบุคคลมีระดับผลคะแนนรวมเฉลีย่ ร้อยละ 85.86 ซึง่ ถือว่ามีประสิทธิภาพ
อยูใ่ นระดับดี สูงกว่าปีทผี่ า่ นมาเล็กน้อย ส่วนผลการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการทัง้ คณะ มีผลคะแนน รวมเฉลีย่ ร้อยละ 93.77
ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพดีเยีย่ มเช่นปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ คณะกรรมการ อพวช. ได้รบั ทราบและน�าผลการประเมินมาร่วมกัน
พิจารณาให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทัง้ แนวทางการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการในหัวข้อทีม่ คี ะแนนต�่าสุดในแต่ละด้าน
เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในปีตอ่ ไป

2. การพัฒนาความรู้ความสามารถ

คณะกรรมการ อพวช. ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ของคณะกรรมการให้เกิดประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ซึง่ มีกจิ กรรมทีส่ า� คัญ ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558
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การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในองค์การ ทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ
องค์การ และผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกองค์การ รวมทัง้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างองค์การกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียภายนอกองค์การ คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ จึงให้ความเห็นชอบก�าหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในองค์การได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและอาสาสมัคร ตามหลักการและแนวทางการก�ากับดูแลที่ดีใน
รัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ ทัง้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพือ่ ช่วยก�ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ ก�าหนดมาตรการหรือบทลงโทษผูก้ ระท�าผิด เพือ่ ให้บคุ ลากรยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด ซึง่
หลักการและแนวทางดังกล่าวได้กา� หนดไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานขององค์การ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ องค์การ
จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทนั สมัย มีคณ
ุ ธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ สอดคล้องตามแนวทางมาตรฐาน
สากล คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การ จะท�าหน้าทีส่ อบทานและก�ากับดูแลการปฏิบตั งิ าน พร้อม
สรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การ เสนอคณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประจ�า ซึง่ ใน
ปีงบประมาณ 2558 ไม่พบว่ามีปญ
ั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจน�าไปสูก่ ารถ่ายเทผลประโยชน์ใน
ด�าเนินงานและกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเกิดขึน้ แต่ประการใด
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความโปรงใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นองค์กรที่สร้างความ
ตระหนักทางวิทยาศาสตร์สสู่ งั คมอย่างแท้จริง จึงได้กา� หนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ขี ององค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่ง
ชาติ ดังนี้
1. คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัครทุกคน จะด�าเนินงาน
โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ๗ ประการ คือ
(1) ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
(2) ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่พอเพียง (Responsibility)
(3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
(4) ความโปร่งใสในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Transparency)
(5) การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลใดๆ นั้น จะต้อง
เป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Value Creation)
(6) การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
(7) การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับการด�าเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจสิง่ แวดล้อม และความเป็นอยูข่ องชุมชนหรือท้อง
ถิ่น (Participation)
2. คณะกรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ
และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และผู้อ�านวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ออกจากกัน
อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและ
แผนงานที่ส�าคัญขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสียงและวางแผนแนวทางการบริหาร
จัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะต้องเป็นผู้น�าในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เชื่อมโยงกัน
5. คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง และอาสาสมัคร ปฏิบัติ
งานด้วยความทุมเท รับผิดชอบตามบทบาทหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายโดยยึดมัน่ ผลประโยชน์ของผูใ้ ช้บริการและประชาชน และบริหาร
จัดการด้วยหลักคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
6. ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้น�าและต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร สร้างแรงจูงใจ และก�ากับดูแลให้พนักงาน ลูกจ้าง ลาสาสมัคร ร่วมกันปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ
และจริยธรรม

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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การบริหารความเสี่ยง
ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการก�ากับดูแลทีด่ ใี นรัฐวิสาหกิจ
ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์นี้ ได้กา� หนดให้ผบู้ ริหารให้
ความส� า คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยเห็ น ว่ า ผู ้ บ ริ ห าร
รัฐวิสาหกิจสามารถป้องกันและลดความเสียงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จาก
ความเสียงในการด�าเนินกิจการได้ ซึง่ จะเป็นผลท�าให้การด�าเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้ โดยหลักเกณฑ์
และแนวทางการก�ากับดูแลที่ดี ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารความเสียงของรัฐวิสาหกิจไว้ดงั นี้ จัดตัง้ ทีมงานหรือส่วนงาน
เพือ่ ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสีย่ งโดยตรง วิเคราะห์และ
ประเมินความเสียง ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งจากภายในและ
ภายนอก และจัดท�ารายงานประเมินผลความเสี่ยงเสนอคณะ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็น
หน่วยงานที่น�าการบริหารความเสี่ยงเข้าใช้ในการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของ อพวช. โดยมีขอ้ ตกลงกับส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ส�าหรับประเมินผลการด�าเนินงานของ
(อพวช.) และการบริหารความเสีย่ งเป็นหลักปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การ
ประเมินระบบวัดเรือ่ งการก�ากับดูแลทีด่ ี “เกณฑ์วดั ผลการด�าเนิน
งานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร” ได้กา� หนดให้การ
บริหารความเสียงเป็นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์วดั ผลดังกล่าวประกอบ
ด้วย ส่วนที่ 1 การบริหารความเสีย่ งทีด่ ตี ามองค์ประกอบหลักของ
COSO ERM และเกณฑ์การพิจารณาอืน่ ทีม่ คี วามส�าคัญและจ�าเป็น
ส�าหรับการจัดวางระบบการบริหารความเสีย่ งขัน้ พืน้ ฐาน (เกณฑ์
วัดระดับขัน้ บันได) และส่วนที่ 2 เกณฑ์เพิม่ เติมเพือ่ สนับสนุนระบบ
การบริ ห ารการบริ ห ารความเสี ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
(พิจารณาคะแนนถ่วงน�า้ หนัก) การบริหารความเสีย่ งนัน้ ถือเป็นการ
ระวัง ป้องกัน และจัดการเพือ่ ลดโอกาสและความรุนแรงในการเกิด
อันตราย ความเสียหาย ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาหาอุปสรรค
ต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลผกระทบต่อโอกาสทีจ่ ะประสบความส�าเร็จในการ
ด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้ ในระดับองค์กร หน่วยงาน และ
ระดับบุคลากรให้อยูใ่ นระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ
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จากแนวทางดังกล่าว อพวช. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการบริหารความเสีย่ ง โดยผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรก�าหนด
ให้ใช้การบริหารความเสียงเป็นเครือ่ งมือเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานลดความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เป็นแนวทางให้องค์กร
ก้าวเดินอย่างถูกทิศทาง มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผลิตผลงานที่มี
ประสิทธิผลเป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศและในระดับสากล ตอบ
สนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตามภารกิจที่
ก�าหนดไว้ อพวช. จึงได้จดั ท�าคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งขึน้ เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสีย่ ง
ส�าหรับพนักงานและผูบ้ ริหารในการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กร
ให้สามารถเข้าใจกระบวนการ ขัน้ ตอน และวิธกี ารบริหารจัดการ
ความเสีย่ งทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ
เนือ่ งทุกปี

ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสีย่ งถือเป็นเครือ่ งมือทีส่ า� คัญอย่างหนึง่
ทีจ่ ะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อม ทีม่ คี วามเสีย่ งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ อพวช. ดังนี้
1. การด�าเนินงานของ อพวช. สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป็น
ไปตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
2. ช่วยให้การบริหารงานของ อพวช. เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
3. ประยุกต์ใช้กบั ทุกงานและทุกกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน อพวช. ตัง้ แต่
ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
4. อพวช. มีแผนรองรับความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างทัน
การณ์ และสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ ได้
5. อพวช. สามารถลดหรือบรรเทาหรือหลีกเลีย่ งความเสียหายที่
เกิดขึน้ จากผลกระทบจากภายในและภายนอกองค์กรได้
6. พนักงานและเจ้าหน้าที่ อพวช. ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความเสียง
และปรับตัวในการท�างานได้อย่างเหมาะสม
7. สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กรและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
8. เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ องค์กร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การควบคุมภายใน
นโยบายการควบคุมภายใน อพวช.

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานของ อพวช. เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายในแต่ละงานหรือ
กิจกรรมทีไ่ ด้กา� หนดไว้ อันจะน�าไปสูก่ ารพัฒนาบุคลากร ระบบงาน
การบริหารสินทรัพย์ การป้องกัน และลดความสูญเสีย รวมถึงความ
ผิดพลาดจากการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว อพวช.
จึงมีนโยบายการควบคุมภายใน ดังนี้
1. ให้ถอื ว่าการควบคุมภายในเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ า� คัญในการก�ากับ
ดูแล การบริหารกิจการทีด่ ขี อง อพวช. ให้เป็นกิจกรรมประจ�า
ทีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิ
งานทีด่ ขี ององค์กร
2. ให้การควบคุมภายในเป็นเครือ่ งมือของผูบ้ ริหารและหัวหน้างาน
ต่างๆ ทีจ่ ะบริหารจัดการความเสีย่ ง อันเกิดจากการท�างานใน
ทุกระดับ

3. ให้มกี ารรวบรวมข้อมูล ข้อก�าหนด และวิธกี ารควบคุมภายใน
เพือ่ เผยแพร่ตอ่ พนักงานในทุกช่องทางตลอดเวลา และสือ่ สาร
อย่างทัว่ ถึงทัง้ องค์กรอย่างทันกาลและเหมาะสม
4. ให้คณะกรรมการบริหารองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ติดตามประเมินผล การควบคุมภายในทุกกิจกรรมขององค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ อย่างต่อเนือ่ งและสม�า่ เสมอ
5. ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ เป็นผู้ประสานงาน
ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการควบคุมภายใน ตลอดจนการ
ส่งเสริม กระตุน้ ให้มกี ารน�าองค์ความรูไ้ ปใช้อย่างทัว่ ถึง และ
เป็นระบบ
6. ให้คณะกรรมการการควบคุมภายในฯ รายงานผลการบริหาร
การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และ
คณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทุก
ไตรมาส
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ก้าวต่อไปของ อพวช.
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์เปิดให้บริการนิทรรศการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั ซึง่ ในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงพัฒนา
นิทรรศการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ของชาติ และของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2559 พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์มโี ครงการด�าเนินการก่อสร้างนิทรรศการ 2 นิทรรศการด้วยกันคือ นิทรรศการวิถสี เู่ กษตรแห่งความสุข (The Choice to
Happy Farm) และ ปรับปรุงนิทรรศการกลางแจ้ง ส่วนที่ 1 (Phase 1 Outdoor Exhibition) โดยทัง้ คูม่ กี า� หนดเปิดให้บริการในปี 2559

1. นิทรรศการวิถีสู่เกษตรแห่งความสุข (The Choice to Happy Farm)
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ พื้ น ฐานทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการท�า
เกษตรรูปแบบ ต่าง ๆ ทัง้ เกษตรอินทรีย์ เกษตร
อัจฉริยะ เกษตรยั่งยืน และเกษตรครัวเรือน
เพื่อยกระดับการเกษตรปัจจุบันให้เป็นการ
เกษตรยุคใหม่ทปี่ ลอดภัยต่อทัง้ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค
และสิง่ แวดล้อม โดยผูบ้ ริโภคมีทางเลือกอาหาร
ที่ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ ผู้ผลิตมีความ
ปลอดภัยระหว่างการผลิต สามารถอยูร่ อดทาง
เศรษฐกิจ มีรายได้ มีการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาต่อ
ไปยังลูกหลาน และสิง่ แวดล้อมทัง้ ระบบนิเวศ
ดิน น�า้ อากาศ สิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ มีความยัง่ ยืนไม่
ถูกท�าลาย นิทรรศการชุดนีจ้ ดั แสดง ณ บริเวณ
นิทรรศการชัน้ 4 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
8 เดือน

2. ปรับปรุงนิทรรศการกลางแจ้ง ส่วนที่ 1 (Phase 1 Outdoor Exhibition)
เพื่อปรับปรุงแนวทาง และเทคนิค
การน�าเสนอ ให้มสี าระทีค่ รบถ้วนต่อการสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เข้าชม และใช้เป็น
พืน้ ทีพ่ กั คอยส�าหรับผูเ้ ข้าชมทีม่ านอกเวลาเปิด
ท�าการพิพธิ ภัณฑ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความรูค้ วบคู่
ความสนุ ก สนานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ใ นสาระด้ า นต่ า ง ๆ ที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรียนรูข้ องเยาวชน
ต่อไปในอนาคต อันมีความส�าคัญยิ่งต่อการ
สร้างสังคมการเรียนรูใ้ ห้กบั คนไทย นิทรรศการ
ชุดนี้จัดแสดง ณ บริเวณนิทรรศการส่วนที่ 1
บริเวณหน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์มหา
ราชินี บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 2,000 ตารางเมตร ใช้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 7 เดือน
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3. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
ในปีงบประมาณ 2558 อพวช. ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างชิน้ งานนิทรรศการพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตัง้ เมือ่ วันที่
17 กรกฎาคม 2558 ในวงเงิน 1,061 .00 ล้านบาท เริม่ งานวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และอยูร่ ะหว่างการด�าเนินงานจัดหาผูค้ วบคุมงาน
ก่อสร้างชิน้ งานนิทรรศการฯ นอกจากนัน้ ยังมีการด�าเนินการจัดหาผูร้ บั จ้างก่อสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์พระรามเก้า โดยวิธพี เิ ศษ ตามความ
เห็นชอบของ กวพอ. โดยประกาศประกวดราคาเมือ่ เดือนสิงหาคม 2558 และก�าหนดเปิดซองในเดือนกันยายน 2558
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4. โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ
ศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นศูนย์วิจัย จัดแสดงนิทรรศการ จัด
กิจกรรม และเก็บรวบรวมตัวอย่างอ้างอิง เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการผลิตส�าหรับผู้
ประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�าหรับประชาชนทั่วไป โดยน�าเสนอในรูปแบบการสาธิต สื่อผสม แบบจ�าลอง รวมทั้งการ
ฝึกอบรม การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ ที่มีความน่าสนใจและประทับใจ เกิดการน�าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วย
วิจัยและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วประเทศดังนี้
1.1 เป็นศูนย์วิจัย แสวงหา รวบรวม จัดแสดง และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
1.2 เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
1.4 เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการ
พัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต รวมถึงให้นักวิจัยน�าไปวิจัยพัฒนาต่อยอด
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อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(อพวช.) ประกอบด้วย นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ เป็นประธานกรรมการ นายสุรนันท์ ศุภวรรณกิจ และ
นายสุพจน์ หารหนองบัว เป็นกรรมการ โดยมีนางสาวรตดา พรหมแก้ว หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง
โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ผู้อานวยการทุกสานักและพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการควบคุมภายใน ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการบัญชี และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบบัญชี) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
อพวช. และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบใน
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
สรุปสาระสาคัญของประเด็นที่ได้ทาการสอบทานการดาเนินงานของ อพวช. ได้ ดังนี้
๑. การสอบทานรายงานทางการเงิน ได้พิจารณาสอบทานร่วมกับ หัวหน้ากองการเงินและ
บัญชี ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี เห็นว่า รายงานทางการเงินของ อพวช. ได้
จัดทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบดาเนินงาน อพวช. สามารถ
เบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ส่วนงบลงทุนเบิกจ่ายได้ไม่เป็นตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก
คณะรัฐ มนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้มีการทบทวนโครงการและสถานที่ก่อสร้างใหม่จึงไม่
สามารถดาเนินการตามแผนงานได้
๒. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อพวช. มีการบริหารความ
เสี่ ย งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร โดยมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี สามารถควบคุ ม หรื อ ลด
ผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. การสอบทานการบริหารจัดการภายใน อพวช.
ด้านโครงสร้างขององค์กรและอัตรากาลัง : ตามโครงสร้างขององค์กร และอัตรากาลังที่
มีอยู่ พบว่ายังขาดอัตรากาลังทุกส่วนงาน รวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารทั้งระดับสูงและดับกลาง จึงเห็นว่า
อพวช. ควรพิจารณาวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและอัตรากาลังขององค์กร รวมทั้งการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับผู้บริหาร และวางแผนการเตรียมการด้านบุคลากรในระยะยาว เพื่อให้มีความพร้อมและต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2558
รายงานประจำ�ปี
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ด้านการบริหารโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ : โดยที่สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารจัตุรัส
จามจุรี เพื่อใช้สาหรับโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลา ๑๒ ปี ได้ดาเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วและ
จะสิ้นสุดลงในอีก ๓ - ๔ ปีข้างหน้า จึงเห็นว่า อพวช. ควรจะวิเคราะห์ และประเมินผลเพื่อนาไปพิจารณาวาง
แผนการดาเนิน งานทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ขององค์กรและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ อพวช. และสังคมกลุ่มเป้าหมาย
๔. ก ากั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายใน ได้ ก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ มีการดาเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจาปี ทบทวนกฎบัตร และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน และสอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจาทุกไตรมาส
รวมถึงให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒ นาความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ มีการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยการประเมินตนเอง และประเมิน โดยผู้ ที่
เกี่ยวข้องภายใน รวมทั้งจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทาการประเมิน ทั้งนี้ เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และพัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
๕. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้
พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้คงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ อพวช.
ทั้งนี้ ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการฯ
มีความรู้ ความสามารถและมีองค์ประกอบที่ มีความหลากหลายในด้า นความรู้ และประสบการณ์ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี อาจมีข้อจากัดอยู่บ้างในเรื่องเวลาและจานวนกรรมการซึ่งจะมี
ผลต่อประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยการ
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง การร่วมกิจกรรม
ตามภารกิจหลักของ อพวช. ประชุมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและการตรวจสอบ กับ
รัฐวิสาหกิจอื่น เช่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อพวช. ได้
จัดทางบการเงินอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
องค์กร ด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการกากับดูแลโดยการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการ
ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยัง
มีการพั ฒ นาด้า นการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดีอ ย่า งต่อ เนื่ องและไม่ มีร ายการที่เกี่ ยวโยงกับ ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์แต่อย่างใด

(นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ

คณะกรรมการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินขององคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน และงบกระแส
เงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความ
เชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล วางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน และการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวของกับการจัดทํา และการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ งบการเงินโดยรวม
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ความเห็น
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินขององคกรพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นางชื่นสุข มิตรภักดี)
ผูอํานวยการกลุม รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 6

(นางสาวฐวสนนท นฤนาท)
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 15 มีนาคม 2559

รายงานประจำา� ปี 2558
รายงานประจ
รายงานประจ�
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หนวย : บาท

ตรวจสอบแลว-ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ

2558

2557

7

395,764,802.20
3,066,300.00
2,506,994.48
1,734,860.94
177,469,128.55
580,542,086.17

262,323,498.69
20,000,000.00
4,850,502.97
3,061,262.84
643,064.35
3,928,925.63
294,807,254.48

10
11
12

6,594,773.61
843,398,570.98
16,034,975.34
866,028,319.93
1,446,570,406.10

6,594,773.61
849,767,240.85
13,780,837.46
870,142,851.92
1,164,950,106.40

13

26,137,843.46
420,983.00
674,735.49
221,020,298.71
248,260,860.66

17,020,456.48
420,983.00
876,677.49
81,719,327.74
100,037,444.71

271,935,809.51
689,321,878.55
23,505,530.00
984,763,218.06
1,233,024,078.72

285,140,676.49
524,792,473.56
20,776,414.00
830,709,564.05
930,747,008.76

10,000,000.00
203,546,327.38
213,546,327.38
1,446,570,406.10

10,000,000.00
224,203,097.64
234,203,097.64
1,164,950,106.40

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
วัสดุคงเหลือ
รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและสวนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้
เงินรับฝาก
ภาษีหัก ณ ที่จาย
คาใชจายคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของทุน
ทุนประเดิม
กําไรสะสม
รวมสวนของทุน
รวมหนี้สินและสวนของทุน

8
9

6,14
15
16
17

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายได

รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล
รายไดจากการดําเนินงานพิพิธภัณฑ
รายไดอื่น
รายไดดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายบุคลากร
คาใชจายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หนวย : บาท
2557

หมายเหตุ

2558

18

643,020,043.39
42,291,938.52

556,688,120.43
46,453,395.75

2,422,803.32
14,957,203.89
702,691,989.12

2,674,909.07
14,270,249.95
620,086,675.20

91,224,519.50
544,421,613.24
87,702,626.64
723,348,759.38
(20,656,770.26)
(20,656,770.26)

82,878,620.95
396,684,143.41
82,821,681.61
562,384,445.97
57,702,229.23
57,702,229.23

19
6,20
6,21
22

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รายการ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – กอนการปรับปรุง
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาด
ปรับปรุงโบนัสคางจายประจําป 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – หลังปรับปรุง
ขาดทุนสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – กอนการปรับปรุง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาด
ปรับปรุงโบนัสคางจายประจําป 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – หลังปรับปรุง
กําไรสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุ

ทุนประเดิม
10,000,000.00

กําไรสะสม
227,186,577.64

หนวย : บาท
รวม
237,186,577.64

6

10,000,000.00
10,000,000.00

(2,983,480.00)
224,203,097.64
(20,656,770.23)
203,546,327.38

(2,983,480.00)
234,203,097.64
(20,656,770.26)
213,546,327.38

10,000,000.00
-

720,294,870.92
(551,086,700.68)

730,294,870.92
(551,086,700.68)

10,000,000.00
10,000,000.00

(2,707,301.83)
166,500,868.41
57,702,229.23
224,203,097.64

(2,707,301.83)
176,500,868.41
57,702,229.23
234,203,097.64

5
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2558
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งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
หนวย : บาท

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
วัสดุคงเหลือ
รายไดคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้
ภาษีหัก ณ ที่จาย
คาใชจายคางจาย
รายไดเงินบริจาครอการรับรู
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายในอาคารและอุปกรณ
เงินสดจายในสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดรับในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมใชเงินสด
ซื้อสินทรัพยถาวรที่ยังมิไดมีการจายชําระเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ตรวจสอบแลว-ปรับปรุงใหม

2557

(20,656,770.26)

57,702,229.23

81,246,267.52
6,456,359.12
2,396,780.60
32,594.12
(2,422,803.32)
(13,217,166.98)
(71,684,943.39)
2,845,156.00
(14,995,526.59)

77,440,625.30
5,381,056.31
24.09
(2,674,909.07)
(13,216,449.48)
(64,404,230.43)
1,643,791.00
61,872,136.95

1,784,202.97
554,268.36
(1,120,000.00)
(173,540,202.92)

(565,998.07)
(109,356.74)
13,673,041.70
(468,416.59)

2,710,232.86
(201,942.00)
139,307,970.97
12,300.00
236,214,348.38
(125,040.00)
190,600,612.03

(14,723,891.43)
578,668.86
53,797,138.86
43,914,761.86
(1,135,200.00)
156,832,885.40

70,986,588.25)
(8,710,497.00)
86,770.00
20,000,000.00
2,451,006.73
(57,159,308.52)
133,441,303.51
262,323,498.69
395,764,802.20

(34,441,208.78)
(2,882,831.00)
2,565,174.67
(34,756,865.11)
122,074,020.29
140,249,478.40
262,323,498.69

6,374,560.00

10,512,486.00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
(หนวย : ลานบาท ยกเวนตามที่ไดระบุไว)
.....................................

1.

วัตถุประสงคในการจัดตั้ง
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ.
2538 เพื่อดําเนินงานดานพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําขึ้นเปนโครงการเฉลิม
พระเกีย รติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่อ งในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยไดรับอนุมัติจ าก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 มีวัตถุประสงคดังนี้
1.1 ดําเนินการสงเสริมและแสดงกิจกรรมหรือผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหความรูและความบันเทิงแก
ประชาชน
1.2 ดําเนินการรวบรวมวัตถุ จําแนกประเภทวัตถุ จัดทําบันทึกหลักฐาน และสงวนรักษาผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัย และความกาวหนาทางวิชาการ
1.3 ดําเนินการสงเสริมการวิจัย การใหบริการดานวิชาการและนิทรรศการวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แกหนวยงานของรัฐและ
เอกชน
1.4 จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.5 เปนศูนยรวมทางดานขอมูลและวิชาการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และใหบริการที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนตามความเหมาะสม
1.6 รวมมือกับองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อประโยชนในดานการพัฒนาพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
1.7 ดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ขององค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ (อพวช.) จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ)
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน รายการบัญชีบางประเภทซึ่งใช
มูลคายุติธรรมในการวัดมูลคาตามที่ไดอธิบายไวในหมายเหตุประกอบ การเงิน ขอ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

3.

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง การตีความมาตรฐานการบัญชี การ
ตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง การตีความ มาตรฐานการบัญชี การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติท างการบั ญชี ซึ่ ง ไดประกาศในราชกิจ จานุเบกษาในระหวางงวดบัญ ชี
มีรายละเอียดดังนี้
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
เรือ่ ง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

28
31
34
36

(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง
(ปรับปรุง

2555)
2555)
2555)
2555)

2557
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย

รายงานประจำาปี 2558
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมมีตัวตน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
เรื่อง
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
เรื่อง
สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
เรื่อง
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง
สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรื่อง
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
เรื่อง
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
เรื่อง
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
เรื่อง
ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง
กําไรตอหุน
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เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2557)

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
สวนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การรวมการงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
การวัดมูลคายุติธรรม
ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมี
ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการ หรือของผูถือหุน
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชา
ที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็บไซต
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินที่เกิดขึ้น
จากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง
ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง
ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการ
เหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง
ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน

รายงานประจำาปี 2558
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National Science Museum
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สินคาคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ตนทุนการกูยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
กําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41
เรื่อง
เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สวนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมี
ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
สัญญาเชาดําเนินงาน – สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง
เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20

(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558)
(ปรับปรุง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)

รายได – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็ปไซต
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การประเมินวา ขอตกลง
ประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุน
การรื้อถอน การบูรณะ และการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การปรับปรุงยอนหลังภายใต (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง
ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง
ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของ
รายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง
สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง
การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง
ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการ
ผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
เรื่อง
เงินที่นําสงรัฐการ

ผูบริหารของ อพวช. ไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน การบัญชีที่มีการปรับปรุง การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปน
สาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินที่นําเสนอ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจําซึ่งมีอายุไมเกิน 3 เดือน โดยไมมีภาระผูกพัน
4.2 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
4.3 วัสดุคงเหลือ แสดงตามราคาทุนโดยวิธีเขากอนออกกอน
4.4 อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน ณ วันที่ไดมาหรือกอสรางแลวเสร็จ หักคาเสื่อมราคาสะสมและ
คาเผื่อการดอยคา สําหรับอุปกรณที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10,000 บาท จะรับรูเปนคาใชจายทั้งจํานวน
สินทรัพยรับโอนจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสินทรัพยรับบริจาค แสดงดวยราคาทุน ณ วันรับ
โอน หรือราคาที่คณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพยเปนผูกําหนดคูกับรายการรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู และจะ
ทยอยรับรูเปนรายไดจากการรับบริจาคตามสัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยในแตละงวดบัญชีตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยดังกลาว
คาเสื่อมราคา คํานวณจากมูลคาเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ซึ่งเปนราคาทุนของสินทรัพยนั้น หักดวยมูลคา
คงเหลือของสินทรัพย
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คาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณของ
สินทรัพยแตละประเภท โดยสินทรัพยที่ไดมาหลังวันที่ 15 ของเดือน จะเริ่มคํานวณคาเสื่อมราคาในเดือนถัดไป
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยแตละประเภท มีดังนี้
ประเภทของสินทรัพย
อายุการใหประโยชน (ป)
อาคารถาวร
40
อาคารกึ่งถาวรและคาตกแตงภายใน
10
อุปกรณและชิ้นงานวิทยาศาสตร
5 – 10
ยานพาหนะ
5
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย คา
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร เปนตน
คาตัดจําหนาย คํานวณโดยนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยมูลคาคงเหลือ คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3-5 ป
หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
การประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานที่จายใหแ กพนัก งานหลังออกจากงานกรณีเกษียณอายุ ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองใชสมมติฐานดานการเงิน เชน อัตราคิดลด เงินเดือนพนักงาน และปจจัยอื่น ๆ และขอสมมติฐาน
ดานประชากรศาสตร เชน อัตราการเขา – ออกของพนักงาน อัตรามรณะ เปนตน โดยมีการประเมินภาระผูกพันตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ตามการจายคาตอบแทนสําหรับตนทุนบริก ารในอดีตของ อพวช. สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
จํานวน 17.08 ลานบาท อพวช. ไดปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของรอบระยะเวลาบัญชี 2555 โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0805.1/ว.95 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม
ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน รับรูเปนหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินในรายการหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงาน โดยจะรับรูคูกับคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยในงวดบัญชีนั้นทันที
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อพวช. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนสวัสดิการใหแกลูกจางโดยจดทะเบียนเขารวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพธนชาติทวีคา
ซึ่งจดทะเบียนแลว (กองทุน) และมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาติ จํากัด เปนบริษัทจัดการ สมาชิกตอง
จายเงินสะสมเขากองทุนทุกครั้งที่มีการจายคาจาง โดยหักจากคาจางของสมาชิก โดยสมาชิกที่มีอายุงานอยกวา 20 ป เลือก
จายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3-9 ของคาจางในแตละเดือน สวนสมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต 20 ปขึ้นไป เลือกจายเงิน
สะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 – 10 ของคาจางในแตละเดือน
อพวช. จะตองจายเงินสมทบเขากองทุนทุกครั้งที่มีการจายคาจาง โดยสมาชิกที่มีอายุงานนอยกวา 20 ป จะจายเงินสมทบเขา
กองทุนรอยละ 9 ของคาจางในแตละเดือน สวนสมาชิกที่มีอายุงานตั้งแต 20 ปขึ้นไป จะจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอย
ละ 10 ของคาจางในแตละเดือน เงินสมทบเขากองทุนรับรูเปนคาใชจายของ อพวช. ในงวดที่เกิดรายการ
การรับรูรายไดและคาใชจาย
เงินงบประมาณรับจากรัฐบาล รับรูเปนรายไดทั้งจํานวนในงวดที่ไดรับ
รายไดดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
คาใชจาย รับรูตามเกณฑคงคาง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 อพวช. มีการเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญชี คือ บัญชีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล ดังนี้
5.1 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับสินทรัพย แสดงเปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู (หนี้สิน) และทยอยรับรู
เปนรายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาลอยางเปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เกี่ยวของ
5.2 การแสดงรายการเงินอุดหนุนที่เกี่ยวของกับรายได แสดงเปนรายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล ทั้งจํานวนในงวดที่ไดรับเงิน
งบประมาณ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว อพวช. ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีโดยปรับปรุงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
สินทรัพยที่ไดรับในอดีตและเคยรับรูเปนรายไดทั้งจํานวนแลวในงวดกอน เปนรายการรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู โดยวิธี
ปรับยอนหลัง (หมายเหตุขอ 16) ซึ่งมีผลกระทบกับงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ดังนี้
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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ยกมา
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรัฐบาล
ปรับปรุงจากการแกไขขอผิดพลาดเงินโบนัสคางจาย
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ปรับปรุงใหม

720.29
(551.09)
(2.70)
166.50

6.

ผลกระทบของการปรับปรุงรายการบัญชียอนหลัง
อพวช. ไดปรับปรุงรายการบัญชีคาใชจายคางจายและกําไรสะสม เพื่อบันทึกคาใชจายโบนัสพนักงานและกรรมการ ประจําป 2557
จํานวน 2.98 ลา นบาท และคา ใชจ ายโบนัสพนัก งานและกรรมการ ประจํา ป 2556 จํานวน 2.70 ลานบาท ให ตรงตามป โดย
ผลกระทบที่มีตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
คาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น
2.98
กําไรสะสม ลดลง
2.98
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายบุคลากร เพิ่มขึ้น
0.27
คาใชจายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
0.01
กําไรเบ็ดเสร็จรวม ลดลง
0.28

7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากกระแสรายวัน
- เงินฝากออมทรัพย
- เงินฝากประจํา ไมเกิน 3 เดือน
รวม

2558
0.53

2557
0.14

2.11
351.70
41.42
395.76

5.45
216.12
40.61
262.32

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบดวย เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคาร มีกําหนดไมเกิน 3
เดือน โดยไมมีภาระผูกพัน
8.

รายไดคางรับ ประกอบดวย
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคางรับ
รายไดดอกเบี้ยคางรับ
รายไดดําเนินงานคางรับ
รวม

2558
0.10
0.51
1.12
1.73

2557
0.10
0.54
0.64

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคางรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวนเงิน 0.10 ลานบาท เปนเงินประกันคาจางออกแบบรายละเอียด
จัดทําแผนหลักพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรภูมิภาค
รายไดดอกเบี้ยคางรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 0.51 ลานบาท เปนรายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับทั้งจํานวน โดย
เปนดอกเบี้ยคางรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 0.43 ลานบาท ธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวนเงิน 0.08
ลานบาท
รายไดดําเนินงานคางรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 1.12 ลานบาท เปนรายไดคาจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร จากสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 0.61 ลานบาท และเงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดคาย
วิทยาศาสตร Thai Science Camp ครั้งที่ 7 จากสมาคม วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 0.51 ลานบาท
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9.

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

2558
175.33
0.94
0.63
0.21
0.36
177.47

เงินจายลวงหนาคากอสราง
คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนา
เงินรองจาย
อื่น ๆ
รวม
เงินจายลวงหนาคากอสราง จํานวน 175.33 ลานบาท ประกอบดวย
เงินจายลวงหนาคากอสรางชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑพระรามเกา
เงินจายลวงหนาคาจางจัดทํานิทรรศการและการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร ประจําป
2558
เงินจายลวงหนาคากอสรางอาคารศูนยรวมกิจกรรมและฝกอบรม 2
เงินจายลวงหนาคาจางที่ปรึกษาออกแบบรายละเอีย ดและจัดทําแผนหลัก พิพิธภัณ ฑ
วิทยาศาสตรภูมิภาค
รวม

2557
1.26
1.23
0.29
0.21
0.94
3.93
159.15
11.43
3.49
1.26
175.33

10. เงินลงทุนระยะยาว
อพวช. ไดลงทุนในเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจํา 36 เดือน เปนเงินจํานวน 6.59 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.00 ตอป
และ อพวช. ไดนําเงินฝากประจํา จํานวน 6.52 ลานบาท ไปวางเปนประกัน เพื่อใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันสัญญาการเชาพื้นที่
สัญญาการใหบริการพื้นที่เชาและสาธารณูปโภค ชั้น 4 และ ชั้น 5 ในโครงการจัตุรัสจามจุรีกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
11. อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย

รายการ
ราคาทุน
ณ วันตนงวด
เพิ่ม(ลด)ระหวางงวด
ซื้อ
รับโอน/ปรับปรุง
โอนออก
จําหนาย
ณ วันปลายงวด
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 58
ณ วันที่ 30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 58

30 ก.ย. 57

อุปกรณ

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหวาง
ทํา

รวม

รวม

167.94

92.95

20.29

34.14

2,337.14

2,298.00

3.49
2.68
1,309.93

1.39
1.13
170.46

31.73
3.96
128.64

20.29

40.74
(7.77)
67.11

77.35
7.77
(7.77)
(3.76)
2,410.73

44.96
50.31
(46.83)
(9.30)
2,337.14

286.65
18.02
(1.28)
303.39

1,006.95
43.32
1,050.27

128.60
6.61
135.21

53.62
11.13
64.75

11.55
2.16
13.71

-

1,487.37
81.24
(1.28)
1,567.33

1,409.94
77.44
(0.01)
1,487.37

410.91

259.66

35.25

63.89

6.58

67.11

843.40

-

431.41

296.81

39.34

39.33

8.74

34.14

-

849.77

อาคาร

ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร

คาตกแตง
ภายใน

718.06

1,303.76

(3.76)
714.30

อพวช. ไดโอนงานระหวางกอสรางจํานวน 7.77 ลานบาท เปนชิ้นงานวิทยาศาสตร จํานวน 2.68 ลานบาท
1.13 ลานบาท และอุปกรณสํานักงาน จํานวน 3.96 ลานบาท
คาเสื่อมราคางวดป 2558 จํานวน 81.24 ลานบาท ประกอบดวย
- คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 61.51 ลานบาท
- คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดมาจากเงินรายได จํานวน 6.52 ลานบาท
- คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดมาจากการรับบริจาค จํานวน 13.21 ลานบาท
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย

รายการ
ราคาทุน
ณ วันตนงวด
เพิ่ม(ลด)ระหวางงวด
ซื้อ
รับโอน/ปรับปรุง
โอนออก
จําหนาย
ณ วันปลายงวด
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้นในงวด
จําหนาย
ณ วันปลายงวด
ราคาตามบัญชี
ณ วันที่ 30 ก.ย. 58
ณ วันที่ 30 ก.ย. 57

30 ก.ย. 58

30 ก.ย.
57

โปรแกรม
คอมพิวเตอร

คาลิขสิทธิ์
ภาพยนตร

ภาพยนตร

อุปกรณ

รวม

รวม

30.31

0.64

0.41

-

31.36

28.48

6.34
36.65

0.60
1.08
(0.64)
1.68

0.69
1.10

1.08
(1.08)
-

8.71
1.08
(1.08)
(0.64)
39.43

2.88
31.36

16.67
5.27
21.94

0.64
0.58
(0.64)
0.58

0.27
0.61
0.88

-

17.58
6.46
(0.64)
23.40

12.20
5.38
17.58

14.71
13.64

1.10
-

0.22
0.14

-

16.03
-

13.78

คาตัดจําหนายงวดป 2558 6.46 ลานบาท ประกอบดวย
- คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 5.52 ลานบาท
- คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากเงินรายได จํานวน 0.94 ลานบาท
13. เจาหนี้ ประกอบดวย
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
เจาหนี้เงินประกันของ / สัญญา
เจาหนี้งานกอสราง
เจาหนี้ครุภัณฑ
เจาหนี้อื่น ๆ
รวม
14. คาใชจายคางจาย ประกอบดวย
คาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
คาจางเหมาบริการ
คาวัสดุ
คาตอบแทน
คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการ อพ.
คาสาธารณูปโภค
คาสอบบัญชี
โบนัสพนักงานและกรรมการ
คาใชจายอื่น ๆ
รวม

2558
3.00
16.68
5.98
0.39
0.08
26.13

2557
0.79
5.06
4.10
2.10
4.97
17.02

2558
203.36
4.43
1.30
0.08
2.78
0.49
6.16
2.43
221.03

2557
54.29
6.47
1.04
0.08
0.11
2.92
0.36
5.69
10.76
81.72
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15. รายไดจากการรับบริจาครอการรับรู
การเคลื่อนไหวในรายไดจากการรับบริจาครอการรับรู มีดังตอไปนี้
รายการ
ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ณ วันปลายงวด

อาคาร
283.22
283.22
(12.87)
270.35

ชิ้นงาน
วิทยาศาสตร
1.86
1.86
(0.33)
1.53

16. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรู
การเคลื่อนไหวในรายไดเงินอุดหนุนรอการรับรู มีดังตอไปนี้
รายการ
ณ วันตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
ลดลงระหวางงวด
ณ วันปลายงวด

อาคาร
และอุปกรณ
511.54
228.25
739.79
(66.16)
673.63

30 ก.ย. 58

30 ก.ย. 58
สินทรัพย
ไมมีตัวตน
13.25
7.96
21.21
(5.52)
15.69

30 ก.ย. 57

อุปกรณ
0.06
0.01
0.07
(0.01)
0.06

รวม
285.14
0.01
285.15
(13.21)
271.94

รวม
298.36
298.36
(13.22)
285.14

30 ก.ย. 57
รวม
524.79
236.21
761.00
(71.68)
689.32

รวม
551.09
47.40
598.49
(73.70)
524.79

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูเพิ่มขึ้น จํานวน 236.21 ลานบาท เปนรายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ไดรับในงวดทั้งจํานวน
รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอการรับรูลดลง จํานวน 71.68 ลานบาท ประกอบดวย
• รายไดตามสัดสวนคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ
61.51
• รายไดตามสัดสวนคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
5.52
• คาตัดจําหนายสินทรัพย รื้อถอนหองอาหารพนักงาน
2.44
• คาอุปกรณต่ํากวาเกณฑรับรูเปนคาใชจาย
2.21
รวม
71.68
17. หนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 อพวช. ไดคํานวณมูลคาผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ตามมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 19 มีรายละเอียด ดังนี้
2558
2557
ยอดยกมา ณ วันตนงวด
20.78
20.27
หนี้สินผลประโยชนพนักงานที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด
2.85
2.45
ผลประโยชนพนักงานที่จายจริงในระหวางงวด
(0.13)
(1.13)
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
(0.81)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
23.50
20.78
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย
2558
2557
ตนทุนบริการปจจุบัน
2.03
1.67
ตนทุนดอกเบี้ย
0.82
0.78
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.85
2.45
ขอสมมติฐานหลักที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ที่ใชในการคํานวณประมาณการหนี้สินผลประโยชนของ
พนักงาน มีดังนี้
สมมติฐานดานการเงิน
1) อัตราคิดลดพื้นฐาน รอยละ 4.0 ตนป
2) อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคตประมาณ รอยละ 7.0 ตอป
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สมมติฐานดานประชากรศาสตร
1) สมมติฐานอัตราการเขา – ออกของพนักงาน
อัตราการเขา – ออกของพนักงาน ใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเขา–ออก รอยละ 0.0 – 3.0 ตอป แยกตามชวงอายุของพนักงาน
ดังนี้
อายุ 29 ป และนอยกวา
รอยละ 3.0 ตอป
อายุตั้งแต 30 ป ถึง 49 ป
รอยละ 1.0 ตอป
อายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป
รอยละ 0.0 ตอป
2) สมมติฐานอัตรามรณะ
ขอสมมติที่เกี่ยวของกับอัตรามรณะในอนาคตไดมาจากตารางอัตรามรณะไทย 2551 [Thailand Mortality Ordinary 2008 (TMO
2008)] โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3) สมมติฐานอัตราการทุพพลภาพ รอยละ 10 ของอัตราการมรณะตามตารางมรณะไทย 2551
4) อายุเกษียณ 60 ป (วันเกษียณอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม หลังจากอายุครบ 60 ป
5) เงินเดือน เงินเดือนพื้นฐานเดือนสุดทาย
ผลประโยชนที่กําหนดไว
คาตอบแทนความชอบในการทํางาน
อายุงาน
ผลประโยชน
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป แตไมถึง 15 ป
6 เดือน ของเงินเดือน
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป
10 เดือน ของเงินเดือน
18. รายไดเงินงบประมาณรับจากรัฐบาล ประกอบดวย
อพวช. ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลประเภทเงินอุดหนุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวนรวมทั้งสิ้น 643.02 ลาน
บาท ประกอบดวย
2558
2557
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับในงวด
504.82
478.69
เงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน
71.68
64.40
เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
66.52
13.60
รวม
643.02
556.69
เงินอุดหนุนเพื่อ การลงทุน จํานวน 71.68 ลานบาท เปนรายไดเงินอุดหนุนที่เกี่ย วขอ งกับสินทรัพยซึ่ง ทยอยรับรู เปนรายไดตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล จํานวน 67.03 ลานบาท สวนที่เหลืออีกจํานวน 4.65 ลานบาท คือรายไดเงินอุดหนุนที่ไมเกี่ยวของกับสินทรัพยซึ่งรับรูรายไดทั้ง
จํานวนในงวดที่ไดรับ
19. รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย
รายไดจากการรับบริจาค
รายไดเนื่องจากผิดสัญญา
รายไดสาธารณูปโภค
รายไดขายแบบกอสราง
รายไดคาปรับ
รายไดเบ็ดเตล็ด / อื่น ๆ
รวม
20. คาใชจายบุคลากร ประกอบดวย
เงินเดือนและคาลวงเวลาพนักงาน
เงินเดือนและคาลวงเวลาลูกจาง
เงินบําเหน็จและโบนัสพนักงาน
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาสวัสดิการพนักงานและลูกจาง
รวม

2558
13.22
0.18
0.21
0.70
0.22
0.42
14.95

2557
13.22
0.19
0.51
0.19
0.16
14.27

2558
53.69
23.24
3.08
2.85
4.47
3.89
91.22

2557
49.96
20.37
2.88
2.45
(0.81)
4.14
3.88
82.87
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21. คาใชจายบริหารทั่วไปและอื่น ๆ ประกอบดวย
คาใชจายในการจัดกิจกรรม
คาสาธารณูปโภค
คาจางเหมาบริการ
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
คาวัสดุ
คาเชา
คาซอมแซม
คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการ
โบนัสกรรมการ
คาตอบแทน
คาอบรมสัมมนา
คาเบี้ยประกันภัย
อื่น ๆ
รวม
22. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ประกอบดวย
คาเสื่อมราคา
อาคาร
ชิ้นงานวิทยาศาสตร
คาตกแตงภายใน
อุปกรณและยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ภาพยนตร
รวมคาตัดจําหนาย
รวมทั้งสิ้น

2558
372.70
46.67
34.00
22.81
16.77
9.91
9.69
1.50
0.10
11.00
2.04
6.71
10.52
544.42

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

2558

2557

18.02
43.32
6.61
13.29
81.24

18.16
41.57
6.83
10.88
77.44

0.58
5.27
0.61
6.46
87.70

0.64
4.62
0.12
5.38
82.82

23. สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
อพวช. ไดยื่นฟองกิจการรวมคาเอ็กเซลเลนท โปรเฟสชั่น ซีสเต็มส และซิตี้นีออน ดิสเพลส แอนดคอนสตรั๊คชั่นส (ประเทศไทย) และ
ArchiMeDes Architektur, Medien und Design ตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดํา ที่ 1735/2551 ทุนทรัพยตามฟองจํานวน
220.09 ลานบาท
ศาลปกครองกลางไดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม รวมกันหรือแทนกันชําระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับการจางผูอื่นทํางานตามสัญญา
พิพาทที่คางอยูใหแลวเสร็จจํานวน 32.14 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนจํานวนดังกลาวนับถัดจากวันที่
ฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด แตบริษัท ซิตี้นีออน
ดิสเพลส แอนด คอนสตรั๊คชันส (ประเทศไทย) จํากัด ผูถูกฟองคดีที่ 1 ไดอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครอง
สูงสุดไดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 16 ต.ค. 57 ผลตุลาการผูแถลงคดีขอใหศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองชั้นตนใหผูถูกฟองคดีทั้งสามตองรวมกันหรือแทนกันชําระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับการจางผูอื่นทํางานตามสัญญาที่คางอยูให
แลวเสร็จจํานวน 32.14 ลานบาท
เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 58 ศาลปกครองไดอานคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดใหคูกรณีฟง แตผูถูกฟองคดี ที่ 1 ไดรับหมายโดยชอบ
แลวไมมาฟง คําพิพากษาดัง กลาว สรุปผลคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาใหผูถูก ฟอ งคดีทั้งสามรวมกันหรือ แทนกันชําระ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นสําหรับการจางผูอื่นทํางานตามสัญญาพิพาทที่คางอยูใหแลวเสร็จ จํานวน 32.14 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป ของเงินตนจํานวนดังกลาว นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จใหแกผูฟองคดี โดยใหชําระใหแลวเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับแตวันที่คดีถึงที่สุด และใหคืนคาธรรมเนียมศาลบางสวนตามสวนของการชนะคดีใหแก ผูฟองคดี
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