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องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งขึ้น
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินของครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระของ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่

ท าความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านนิทรรศการหมุนเวียน 
สนุกกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมีและ
คณิตศาสตร์ จากชิ้นงานสีสันสดใส กระตุ้น
ความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อม
แสดงประวัตินักวิทยาศาสตร์รุ่นบุก เบิก 
นิทรรศการไฟฟ้า รวมถึง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ผสานธรรมชาติให้เข้ากับวิถีชีวิตประจ าวัน

พิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวความรู้
ของการก าเนิดโลกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ
และความรู้ทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งส่วนของนิทรรศการถาวร
การก า เนิด โลก การก า เนิดสิ่ งมีชี วิ ต 
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ นอกจากนั้นยังมีส่วนจัดแสดง
อื่น ๆ และโมเดลไดโนเสาร์ Prehistoric 
Park ภายนอกอาคาร

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโลกของการ
สื่อสารที่มีผลต่อการด ารงชีวิต วิวัฒนาการ
ของการสื่อสารตั้งแต่ยุคหินจนยุคปัจจุบัน 
การใช้ภาษาต่าง ๆ กับเทคโนโลยีการ
สื่อสารยุคก่อนประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารยุคใหม่ เทคโนโลยีการค านวณ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ทิ ด พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
จัดแสดงทั้งหลักการคิด วิธีการทรงงาน 
และกระบวนการหาค าตอบตามหลักการ
วิทยาศาสตร์ รวมถึงพระราชด าริต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการสรรพชีวิตบนโลก
เป็นผลสืบเนื่องมาจาก Big Bang ซ่ึง
ก่อให้เกิดจักรวาล ระบบสุริยะและโลก โซน
วิ วั ฒนาก า รขอ งสั ต ว์ ยุ คดึ ก ด า บ รรพ์ 
วิวัฒนาการของมนุษย์ และระบบนิเวศของ
ทุกมุมโลกตั้งแต่หนาวสุดขั้วไปจนถึงแห้ง
แล้งแบบทะเลทราย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระราม 9

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. (สายสีชมพู)
คาราวานวิทยาศาสตร์ที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้กว่า 1,500 คน/วัน 

โดยจัดร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ระดับอ าเภอ มีนิทรรศการและกิจกรรมให้
ร่วมสนุกและเรียนรู้มากกว่า 6 กิจกรรม อาทิ นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส เกมและ
ของเล่นวิทยาศาสตร์  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  ท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ 
มุมนักประดิษฐ์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัดอีก
มากมาย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์” 
เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกและมีเป้าหมายด้วยตนเอง ในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมเคลื่อนที่ที่หลากหลาย 
เพื่อจุดประกายความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป น าไปสู่การต่อยอด
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศ



Hands-on Exhibitions
นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส

ชิ้นงานสีส้ม เกมปริศนา ตรรกะและการแก้ปัญหา

นิทรรศการเคลื่อนที่ชุด Science For Fun เป็นนิทรรศการแบบสื่อสัมผัสที่ให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ผ่าน
การเล่นนิทรรศการพร้อมทั้งท าความเข้าใจได้ด้วยตนเองผ่านแผ่นป้ายค าอธิบายท่ีเข้าใจได้ง่าย โดยมีนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
โดยนิทรรศการชุดนี้ประกอบไปด้วยชิ้นงานวิทยาศาสตร์ 6 สี 6 เรื่องตามการเรียนรู้ ซ่ึงชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education) แนวทางทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และสาระการเรียนรู้
ในวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 6

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 8.30 – 16.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หน้า 3

รายละเอียด
เพิ่มเติม

ชิ้นงานสีม่วง กลศาสตร์และพลังงาน

ชิ้นงานสีน้้าเงิน คณิตศาสตร์

ชิ้นงานสีแดง แม่เหล็กและไฟฟ้า

ชิ้นงานสีเขียว ปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็น

ชิ้นงานสีเหลือง แสง สี และเสียง

ช่วงช้ันที่เหมาะสม : ระดับ ป.4 ขึ้นไป



Hands-on Activities
เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์

กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์เน้นให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่น
จากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว สามารถท าได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง สนุกและเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองโดยมีให้ร่วมสนุกมากถึง 10 กิจกรรม

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 4

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 8.30 – 16.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม



Science Careers
สนุกกับอาชีพวิทย์

นิทรรศการที่เชิญชวนให้เยาวชนมาค้นพบความถนัดด้านอาชีพของตนเอง ผ่านแบบทดสอบและประสบการณ์
จากกิจกรรมสวมบทบาทในอาชีพต่าง ๆ ที่จะสร้างความเข้าใจ กระตุ้นความสนใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต รวมถึงจุดประกายให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกเส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และใช้ประกอบการตัดสินใจในการก้าวสู่อนาคต เพ่ือสร้างฐานทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยให้พร้อมในวันข้างหน้า

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 5

อื่นๆ : เปิดให้เข้าร่วมตลอด
เวลาท าการ ไม่มีรอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 8.30 – 16.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม
Enjoy



Enjoy Maker Space
กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์

เง่ือนไข : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน
30-40 คน/รอบ ประมาณ 40 นาที/รอบ

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หน้า 6

มุมส าหรับนักประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปลดปล่อย
ความรู้ ความคิด และจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่โดยใช้แนวคิด 
STEM Education ฝึกการท างานเป็นทีม การวางแผน การแสดงความคิดเห็นและ
การรับฟังความคิดของผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ท่ีได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย :
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 9.00 – 16.00 น.

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

รายละเอียดกิจกรรม

*จองรอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ีจุดลงทะเบียน

รอบเวลากิจกรรมมุมนักประดิษฐ์
รอบที่ 1   9.00 – 10.00 น.
รอบที่ 2 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 3 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 4 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 5 14.00 – 15.00 น.
รอบที่ 6 15.00 – 16.00 น.



Planetarium
กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว

กิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว เป็นกิจกรรมที่เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว การหาทิศทางและต าแหน่ง
บนท้องฟ้า  พร้อมทั้งตื่นตาตื่นใจกับการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์ในลักษณะ 3 มิติ แบบ full-Dome 
ร่วมสนุกและตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์มากมาย อาทิ

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 7

แสงสร้างชีวิต ความลับที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงอยู่ได้มาจากกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สัตว์ต่าง ๆ ใช้พืชเป็นอาหารในการด ารงชีวิต รวมถึงได้รับ

ออกซิเจนน ามาใช้ในกระบวนการหายใจ แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยแสงสีขาวจะ

ประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆ มีการน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสื่อสาร
ผ่านใยแก้วน าแสง การสร้างไมโครชิพด้วยเลเซอร์ เป็นต้น

แสง...เพื่อนตลอดกาล

4,600 ล้านปีที่แล้ว ระบบสุริยะก าเนิดขึ้นมาจากการรวมตัวกันของแก๊ส

และฝุ่นผงในอวกาศ ผลจากการวิ่งชนกันของอนุภาคท าให้เมฆฝุ่นเริ่มจับตัวกันเป็น

กลุ่มในลักษณะหมุนรอบแกนกลางโดยเริ่มจากลักษณะแบนราบคล้ายจานและค่อย ๆ 

เพิ่มขนาดกลายเป็นดาวบริวารและดาวเคราะห์

ก้าเนิดระบบสุริยะ

เม่ือไม่นานมานี้ NASA ได้ส่งยานอวกาศไปส ารวจดาวอังคาร ซ่ึงความต้องการคือ

มีโลกอีกใบไว้ครอบครองเผื่อกรณีที่ต้องเสียโลกปัจจุบันไป ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์

ล าดับที่ 4 นับจากดวงอาทิตย์ โคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลา 687 วัน มีขนาดเล็ก อยู่

ห่างจากโลกไม่มากและมีดาวบริวาร 2 ดวง รูปถ่ายจากดาวเทียมแสดงลักษณะทิวทัศน์ที่
สวยงาม อากาศเบาบางกว่าบนโลก 100 เท่า อุณหภูมิค่อนข้างเย็น โดยสูงสุดที่ 20๐C

ดาวอังคารโลกใบใหม่ของเรา

เงื่อนไข : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมเ่กิน
30 คน/รอบ ประมาณ 30 นาที/รอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 9.00 – 16.00 น.
รายละเอียดกิจกรรม

ระดับ ป.4 ขึ้นไป

ระดับ ป.6 ขึ้นไป

ระดับ ป.1 ขึ้นไป

*จองรอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ีจุดลงทะเบียน

รอบเวลากิจกรรมเปิดฟ้ามองดาว
รอบที่ 1   9.00 – 9.40 น.
รอบที่ 2   9.40 – 10.20 น.
รอบที่ 3 10.20 – 11.00 น.
รอบที่ 4 11.00 – 11.40 น.
รอบที่ 5 13.00 – 13.40 น.
รอบที่ 6 13.40 – 14.20 น.
รอบที่ 7 14.20 – 15.00 น.
รอบที่ 8 15.00 – 15.40 น.

*จองรอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ีจุดลงทะเบียน



Science Lab
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลอง ผู้ทดลองจะได้เริ่มตั้งแต่ฝึก
ทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทดลอง และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อปลูกฝัง
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาที่เกิด ซ่ึงสามารถท าได้ง่ายจากการใช้อุปกรณ์
และสสารที่คุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 8

การทดลอง “ใสปิ๊งไม่ทิ้งเชื้อ”

เข้าใจคุณสมบัติและความส าคัญของการใช้แอลกอฮอล์
ในการฆ่าเชื้อโรค ผ่านขั้นตอนการท าเจลล้างมือด้วยตนเอง

สวมบทเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตามหาผู้ต้องสงสัยใน
คดีปริศนาเก็บข้อมูลและพิสูจน์หลักฐานผ่านการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ที่สนุกและตื่นเต้น

เง่ือนไข : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน
30-40 คน/รอบ ประมาณ 40 นาที/รอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 9.00 – 16.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม

การทดลอง “ตามรอยนักสืบ”

รอบเวลากิจกรรมมุมนักประดิษฐ์
รอบที่ 1   9.00 – 10.00 น.
รอบที่ 2 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 3 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 4 13.00 – 14.00 น.
รอบท่ี 5 14.00 – 15.00 น.
รอบที่ 6 15.00 – 16.00 น.

*จองรอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ีจุดลงทะเบียน

ช่วงช้ันที่เหมาะสม : ระดับ ป.4 ขึ้นไป

ช่วงช้ันที่เหมาะสม : ระดับ ป.4 ขึ้นไป



เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 18 ประจ าปี 2565 จัดโดย อพวช. ร่วมกับ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมโดยระยะเวลาจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี มาพร้อมกับภาพยนตร์มากมายจากการคัดเลือกภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วโลก ดังนี้

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 9

อื่นๆ : ช่วงพฤศจิกายน – ธันวาคมเท่าน้ัน
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที/รอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 9.00 – 16.00 น.
รายละเอียดกิจกรรม

Science Film
ภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์ *จองรอบเข้าชมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน

รอบเวลาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
รอบที่ 1   9.00 – 10.00 น.
รอบที่ 2 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 3 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 4 13.00 – 14.00 น.
รอบที่ 5 14.00 – 15.00 น.
รอบที่ 6 15.00 – 16.00 น.

ช่วงช้ันที่เหมาะสม : ระดับ ป.1 ขึ้นไป

ล้าดบั ชื่อเรื่อง เวลา (นาท)ี

1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน เจ้าน้อยเจ้าฟองกลกลม 9.26

2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน หอยทากกระดุ๊กกระดิ๊ก 10.20

3 บ้านใจเอียง 4.33

4 นักล่าผู้หิวโหย 5.29

5 ต้นก้าเนิดแอนนิเมชั่น 5.09

6 เป็นเรื่องธรรมชาติ 5.30

7 นักทดลองจียูบี ตอน น้้าทะเลเอ่อล้น 5.27

8 นักทดลองจียูบี ตอน เครื่องร่อนพลังลม 5.24

9 นักทดลองจียูบี ตอน ช่อดอกไม้หลากสี 6.56

10 ลากู ลากู ตอน ลด! ใช้ซ้้า! รีไซเคิล! 9.06

11 เก้านาทีครึ่ง ตอน เสียงที่หายไป 9.47

12 เก้านาทีครึ่ง ตอน ชีวิตกับอวัยวะเทียม 9.42

13 เก้านาทีครึ่ง ตอน แค่คิดก็ขยับได้ 9.45

14 เก้านาทีครึ่ง ตอน ไบโอนิคส์ คืออะไร 9.40

ล้าดบั ชื่อเรื่อง เวลา (นาที)

15 น้้าตาลช้อนเล็ก ๆ 12.23

16 เม้าส์ทีวี ตอน ขวดวัคซีน 7.59

17 หรือว่าฉันเองท้าให้โลกเปลี่ยนไป 2.42

18 ปริศนายุคน้้าแข็ง ตอน สลอธยักษ์สูญพันธุ์ได้ไง 5.26

19 แก๊สมีเทน อันตรายที่มองไม่เห็น 5.41

20 มลพิษไม่โครพลาสติก 5.57

21 เคว้งคว้างไปกับขยะอวกาศ 4.03

22 สายลับนักวิทย์ ตอน ทุกคนคือวิทยาศาสตร์ 12.01

23 ไครนอยด์ ดาราแห่งท้องทะเล 5.54

24 สตรีในเต็ม 4.11

25 ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน) 5.54

26 จุดยอดฟ้า ตอน ทะยานสู่ดวงดาว 13.19

27 คนไข้ 4.0 28.12

28 หัวใจไฮเทค จิตวิญญาณผู้พิชิต 30.13



Science Show
การแสดงทางวิทยาศาสตร์

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เป็นการน าหลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์
กับการแสดงที่เข้าใจง่าย โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการแสดง การแสดงนี้ท าให้เห็นว่า
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวเรา
และสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การเรียนรู้หรือการทดลองนั้นไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะในห้องเรียนหรือ
ห้องปฏิบัติการ แต่สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว 
หรือแม้กระทั่งที่ตัวเราเอง

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หน้า 10

..เสียง.. เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 

มาร่วมสนุกสนานและเรียนรู้ไปกับบรรดาเสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์

ธรรมชาติรอบตัว เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

รวมถึงเสียงอื่น ๆ ที่เราสร้างเพื่อประโยชน์และสร้างความบันเทิงให้กับ
ชีวิตอีกด้วย มาสนุกกันนะพวกเรา...

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง Sound About

อื่นๆ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกนิ
200 คน/รอบ ประมาณ 40 นาที/รอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : เวลา 9.00 – 16.00 น.
รายละเอียดกิจกรรม

รอบเวลาการแสดงทางวิทยาศาสตร์
รอบที่ 1 9.00 – 10.00 น.
รอบที่ 2 10.00 – 11.00 น.
รอบที่ 3 11.00 – 12.00 น.
รอบที่ 4 13.00 – 14.00 น.
รอบท่ี 5 14.00 – 15.00 น.
รอบที่ 6 15.00 – 16.00 น.

*จองรอบเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ีจุดลงทะเบียน

ช่วงช้ันที่เหมาะสม : ระดับ ป.4 ขึ้นไป
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นิทรรศการเปิดโลกพลังงาน (ENGY Energy Exploration)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “STEM เร่ิมยังไง”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของครู อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่
มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่
เยาวชน และมีบทบาทในการวางรากฐานความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูอาจารย์ที่สนใจ โดยเรียนรู้ใน
เรื่อง STEM Education 

กิจกรรมอ่ืนๆ
Other Activities

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : 8.30 – 16.00 น.

รายละเอียดกิจกรรม

อื่นๆ : การจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับ   
สถานที่และหน่วยงานร่วมจัด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท านิทรรศการ
เคลื่อนที่ชุด “เปิดโลกพลังงาน (ENGY Energy Exploration)” 
ขึ้นเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ด้านพลังงานไฟฟ้า จากประสบการณ์ของ กฟผ . ในการผลิต 
จัดหา และส่งไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคนไทย

เรียนรู้ และสนุกสนานเรื่ องพลั งงานไฟฟ้าผ่ าน
นิทรรศการแบบสื่อสัมผัส และเกมบันไดงู 



JTSC
โครงการนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์

เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านการสื่อสารวทิยาศาสตร ์และสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักสื่อสารวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์ โดยคัดเลือกจากตัวแทน Science Sapling ที่มีผลงานโดดเด่นจากกิจกรรม
คาราวานวิทยาศาสตร์แต่ละจังหวัด โรงเรียนละ 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกทักษะการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย การเขียน การพูด การแสดงและการใช้สื่อประกอบการสื่อสาร 
เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คาราวานวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหน้า 12

Science Sapling คือ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ที่ด าเนิน
กิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้
และทักษะในการสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อเป็นตัวแทน
ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคาราวานวิทยาศาสตร์สู่ผู้เข้าชม สร้างแรงบันดาล
ใจให้เยาวชนไทยเกิดทัศนคติที่ดีและรักในการเรียนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ต้นกล้านักวิทยาศาสตร์ 
Science Sapling

Junior
Thai Science Communicator


