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สรุปย�อสําหรับผู�บริหาร 
โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 

องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

1) องค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติหรือ อพวช. เปSนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี มีภารกิจในการสร�างความเข�าใจแก�ประชาชนในเรื่องวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและสิ่งแวดล�อม 
โดยปUจจุบันมีพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
พ้ืนท่ี 180 ไร� บริเวณ เทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปWดให�บริการต้ังแต�ปO พ.ศ. 2543 
เปSนต�นมา นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ(อ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของ อพวช. คือ จัตุรัสวิทยาศาสตร( ต้ังอยู�ท่ี
จามจุรีสแควร( และพิพิธภัณฑ(พระรามเก�าท่ีกําลังก�อสร�างจะแล�วเสร็จและเปWดให�บริการในปO 2562 
 

2) คณะรัฐมนตรี ได�มีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 เห็นชอบให�ทบทวนข�อสั่งการของ 
นายกรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2557 ด�านสังคม  ซ่ึงได�เห็นชอบกรอบและงบประมาณ
ของรัฐวิสาหกิจประจําปOงบประมาณ 2557 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติเสนอ โดยมีโครงการศูนย(รวบรวมและถ�ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง เพ่ือการท�องเท่ียว (พิง
คนคร) และ โครงการศูนย(รวบรวมและถ�ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือการเกษตร (กลุ�มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2) รวมอยู�ด�วยนั้น พร�อมนี้ ได�มอบหมายให�กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
พิจารณาทบทวนโครงการ และสถานท่ี ก�อสร�างของโครงการท้ังสองดังกล�าว โดยอาจก�อสร�างเปSน
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติขนาด ใหญ�ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรือในภาคกลาง หรือขยายพิพิธภัณฑ(
วิทยาศาสตร(แห�งชาติท่ีมีอยู�เดิม ให�เปSนพิพิธภัณฑ(ขนาดใหญ� เช�น พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติท่ีต้ังอยู�
ภายในเทคโนธานี ตําบลคลองห�า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเปSนการส�งเสริมการเรียนรู� ด�าน
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีให�แก�เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

 
3) อพวช. ได�ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข�างต�น โดยพัฒนา “โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต 

(Futurium)” ข้ึน มีพ้ืนท่ีก�อสร�าง ณ อพวช. บริเวณเทคโนธานี ตําบลคลองห�า อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือทดแทนสองโครงการดังกล�าวข�างต�น และคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี 16 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการของข�อเสนอ
แนวคิด โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)  ชื่อเดิม “โครงการพิพิธภัณฑ(นวัตกรรม” (Mega 
World: Innovation Museum) และมอบหมายให� อพวช. รับไปศึกษาความเปSนไปได�ของโครงการ 
(Feasibility Study) โดยละเอียด พร�อมให�รับความเห็นของท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ด�วย 

 
4) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) มีวงเงินงบประมาณรวม 2,076,370,000 บาท ระยะเวลา

ดําเนินโครงการ 5 ปO (ปOงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) โดยวงเงินงบประมาณไม�เกินกรอบวงเงิน
งบประมาณของสองโครงการเดิมรวมกัน (โครงการศูนย(รวบรวมและถ�ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง 
เพ่ือการท�องเท่ียว (พิงคนคร) และโครงการศูนย(รวบรวมและถ�ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพ่ือ
การเกษตร (กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) มีวงเงินงบประมาณรวม 1,941.4304 ล�านบาท ในปO 2557 
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ซ่ึงต�อมาในปOงบประมาณ 2558 ท้ังสองโครงการได�มีการปรับงบประมาณ มีผลให�งบประมาณโดยรวม
เพ่ิมข้ึนอีก 306.4350 ล�านบาท รวมเปSน 2,247.8654 ล�านบาท) 

 
5) เพ่ือตอบสนองต�อนโยบายของรัฐบาล โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ท่ี อพวช. จัดต้ังข้ึนนี้ 

จะเปSนศูนย(การเรียนรู�แห�งใหม� นําเสนอรูปแบบการคิดวิเคราะห(และแก�ปUญหา สร�างแรงบันดาลใจ ซ่ึงจะ
นําไปสู�การสร�างสิ่งประดิษฐ(และนวัตกรรมอันทันสมัยในอนาคต เพ่ือให�ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข�งขันและมีความก�าวหน�าทัดเทียมกับนานาประเทศ ท้ังนี้ ยังเปSนการจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมให�มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให�มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
เนื้อหาในการจัดแสดงของ โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) แบ�งเปSน 8 แกลเลอรีใน
นิทรรศการสู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) และอีก 3 แกลเลอรีในนิทรรศการอาชีพด�านวิทยาศาสตร( 
(Job World) ดังนี้ 

 
นิทรรศการสู�โลกนวัตกรรม (Innovation World)  

แกลเลอรีท่ี 1   นวัตกรรมคมนาคมและขนส�ง (Transportation Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 2   นวัตกรรมหุ�นยนต(-ระบบอัตโนมัติ (Robotics Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 3   นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster 

Management Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 4   นวัตกรรมพลังงานทางเลือก (Energy Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 5   นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Farming Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 6   นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี  
                   (Biotechnology/Nanotechnology Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 7   นวัตกรรมไทย: เพ่ือเมืองไทยท่ีดีข้ึน (Thai Innovation: Better Thailand) 
แกลเลอรีท่ี 8   นวัตกรรมอวกาศและการบิน (Space and Aviation Innovation) 
 
 

นิทรรศการอาชีพด�านวิทยาศาสตร( (Job World) 
แกลเลอรีท่ี 1   ค�นพบแนวทางอาชีพ (Career Exploration) 
แกลเลอรีท่ี 2   แนะแนวอาชีพ (Career Planning) 
แกลเลอรีท่ี 3   ทดลองปฏิบัติอาชีพ (Job Experience) 

 
6) การพัฒนาโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะเปSนการสร�างความตระหนักถึงความสําคัญ

ของวิทยาศาสตร( สร�างแรงบันดาลใจในการสร�างสรรค(นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ(ในอนาคตให�กับผู�ชม ซ่ึง
แนวความคิดในการพัฒนาโครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาและนโยบายต�างๆ ของประเทศ ได�แก� 
(1) นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ( จันทร(โอชา นายกรัฐมนตรี (2) การปฏิรูปผ�านกลไกประชา
รัฐ (3) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 (4) ทิศทางแผน
วิทยาศาสตร(  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2555-2564) ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห�งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร(
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และเทคโนโลยี (5) หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับล�าสุด พ.ศ. 2551 
(6) แผนยุทธศาสตร(ของกระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี ปO พ.ศ. 2555-2559 และฉบับร�างปO พ.ศ. 
2560 (7) 10 อุตสาหกรรมเป7าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (8) แผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับ
ท่ี 4  ปO พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง ปO 2555)  (9) แนวนโยบายด�านวิทยาศาสตร( ทรัพย(สินทาง
ปUญญาและพลังงาน ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยฉบับร�าง พ.ศ. 2559 (10) ยุทธศาสตร(การ
จัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับร�าง) (11) ยุทธศาสตร(การทูต
วิทยาศาสตร( พ.ศ. 2560-2564 ฉบับร�าง (12) สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุก เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนและกําลังคนด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร( (13) แนวคิดการ “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” (14) แผนแม�บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 (15) สรุปการ
ขับเคลื่อนและเร�งรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งท่ี 14 (ระหว�างวันท่ี 12 กันยายน 2557 – 30 
พฤศจิกายน 2558) เรื่อง: การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน(จากวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม สนับสนุนการเพ่ิมค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ (16) ประเทศ
ไทย 4.0 
 

7) รูปแบบการดําเนินงานการบริหารจัดการ อพวช. ได�ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ(ชั้นนําของ
โลก เพ่ือศึกษาการจัดองค(กร การให�บริการความรู� เพ่ือนํามาเปSนแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการ
โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ต�อไป โดยศึกษาพิพิธภัณฑ(ในประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญ่ีปุzน เยอรมนี ออสเตรเลีย สิงคโปร( เกาหลีใต� ไต�หวัน และมาเลเซีย จาก
การศึกษาโครงสร�างการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ(ต�างประเทศ งบประมาณส�วนใหญ�มาจากเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล และเงินบริจาค หรือ เงินสมทบจากเครือข�ายองค(กรพิพิธภัณฑ(ขนาดใหญ� (เช�น พิพิธภัณฑ(
วิทยาศาสตร( (The Science Museum) ประเทศอังกฤษ ได�รับเงินอุดหนุนจาก Science Museum 
Group และ National Coal Mining Museum) รายรับส�วนอ่ืนๆนั้นมาจากการดําเนินการ การบริการ 
และกิจกรรมต�างๆของพิพิธภัณฑ( ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบสัดส�วนแหล�งรายรับของแต�ละแห�งได�ดังนี้ 
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หมายเหตุ  : โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต 
 

8) อพวช. มีการพัฒนาการให�บริการผู�เข�าชมอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�นิทรรศการและกิ
ทันสมัย จะเห็นได�จากการใช�งบประม
การพัฒนาและปรับปรุง พิพิธภัณฑ( นิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานทางวิทยาศาสตร(อย�างต�อเนื่องให�มี
ความทันสมัย น�าสนใจ เข�ากับเหตุการ
และกระตุ�นให�ประชาชนมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ได�หลากหลาย ซ่ึงสามารถสะท�อนออกมาได�อย�างชัดเจนจาก
นิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานทางวิทยาศาสตร(อย�างต�อเนื่อง
(ปOงบประมาณ 2550 – 2559
งบประมาณเปSน 2 ด�านคือ  

(1) ด�านการลงทุนนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศา
(2) ด�านการอุดหนุนในนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร(

  ในส�วนของด�านการอุดหนุนในนิทรรศการและกิ
งบประมาณท้ังสิ้น 3,920,598,700 

 
9) การปรับปรุงพิพิธภัณฑ(เดิมมีจุดประสงค(เพ่ือให�เนื้อหาท่ีจัดแสดงไม�ซํ้าซ�อนกันในแต�ละพิพิธภัณฑ(

ใหม� รายละเอียดแผนการปรับปรุงเนื้อหาพิพิธภัณฑ(มีดังต�
 

(1) พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( 
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( (Science Museum) 
มากกว�าท่ีจะเปSนพิพิธภัณฑ( 
เรียนรู�และความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร(แก�เยาวชนช�

โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) คิดรายรับจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลในช�วงของกา

มีการพัฒนาการให�บริการผู�เข�าชมอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให�นิทรรศการและกิจกรรมของ อพวช
จะเห็นได�จากการใช�งบประมาณของ อพวช. ซ่ึงในช�วงปOงบประมาณ 2550 

การพัฒนาและปรับปรุง พิพิธภัณฑ( นิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานทางวิทยาศาสตร(อย�างต�อเนื่องให�มี
เข�ากับเหตุการณ(ปUจจุบันและเข�าถึงได�ง�าย ส�งผลทําให�สามารถสร�างแรงบันดาลใจ

ะชาชนมีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนํามาประยุกต(ใช�
มารถสะท�อนออกมาได�อย�างชัดเจนจากการพัฒนาและปรับปรุง พิพิธภัณฑ( 

นิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานทางวิทยาศาสตร(อย�างต�อเนื่อง เปรียบเทียบกับงบประมาณ
2559) ของ อพวช.ท่ีมีการจัดสรรเพ่ือใช�ในการดําเนินงาน

ลงทุนนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร(  
ด�านการอุดหนุนในนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร(  
ในส�วนของด�านการอุดหนุนในนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู�วิ

700 บาท หรือเฉลี่ยปOละ 39,205,987 บาท 

การปรับปรุงพิพิธภัณฑ(เดิมมีจุดประสงค(เพ่ือให�เนื้อหาท่ีจัดแสดงไม�ซํ้าซ�อนกันในแต�ละพิพิธภัณฑ(
การปรับปรุงเนื้อหาพิพิธภัณฑ(มีดังต�อไปนี้ 

Science Museum) เดิมมีความเปSนศูนย(วิทยาศาสตร( 
มากกว�าท่ีจะเปSนพิพิธภัณฑ( ดังนั้นจะมีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร(และเน�นการสร�างกระบวนการ
เรียนรู�และความตระหนักทางด�านวิทยาศาสตร(แก�เยาวชนช�วงอายุมัธยมต�นให�เกิดความเข�าใจ จาก

 

 
เงินอุดหนุนของรัฐบาลในช�วงของการก�อสร�าง 

จกรรมของ อพวช. มีความ
2550 – 2559 อพวช.ได�มี

การพัฒนาและปรับปรุง พิพิธภัณฑ( นิทรรศการ กิจกรรม และชิ้นงานทางวิทยาศาสตร(อย�างต�อเนื่องให�มี
สามารถสร�างแรงบันดาลใจ

สามารถนํามาประยุกต(ใช�
การพัฒนาและปรับปรุง พิพิธภัณฑ( 

เปรียบเทียบกับงบประมาณตลอด 10 ปO  
ท่ีมีการจัดสรรเพ่ือใช�ในการดําเนินงาน โดยแบ�งการจัดสรร

จกรรมการเรียนรู�วิทยาศาสตร(ได�รับ

การปรับปรุงพิพิธภัณฑ(เดิมมีจุดประสงค(เพ่ือให�เนื้อหาท่ีจัดแสดงไม�ซํ้าซ�อนกันในแต�ละพิพิธภัณฑ(ท้ังเก�าและ

เดิมมีความเปSนศูนย(วิทยาศาสตร( (Science Center) 
มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร(และเน�นการสร�างกระบวนการ

วงอายุมัธยมต�นให�เกิดความเข�าใจ จาก
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การเห็น การศึกษาและการทดลองในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน การเน�นจุดเด�นของการสร�างความเข�าใจใน
วิทยาศาสตร(พ้ืนฐาน (Basic Science) จึงมีความจําเปSนต�องมีสาระการแสดงของนิทรรศการแบบ
พ้ืนฐานท่ีสอดคล�อง หรือต�อเนื่องกับสาระการแสดงของนิทรรศการในพิพิธภัณฑ(อ่ืนๆ ท่ีต�อยอดองค(
ความรู�ไปยังวิทยาศาสตร(ประยุกต( เทคโนโลยีสมัยใหม�หรือนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร(แขนงต�างๆ   

 
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( นอกจากจะมีชิ้นงานท่ีจัดแสดงแบบถาวร (Permanent Exhibition) ท่ีสําคัญ
ให�ครบถ�วนตามเดิมแล�ว ก็ควรจัดหาสาระการแสดงรวมถึงพ้ืนท่ีการแสดงท่ีสนองต�อแนวทางนโยบาย
ของภาครัฐให�มากข้ึนอีกเช�นกัน โดยอาจลดจํานวนสาระการแสดงท่ีอาจซํ้าซ�อนกับพิพิธภัณฑ(
ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ(พระรามเก�า เช�น ในพ้ืนท่ีชั้น 4 ของ
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( มีสาระการแสดงเรื่องโลกและสิ่งแวดล�อม ลักษณะทางภูมิศาสตร( ธรณีวิทยา 
นิเวศวิทยา การผลิตด�านการเกษตร ซ่ึงอาจนําเสนอในแง�มุมภาพกว�างท่ีไม�ซํ้าซ�อนกับพิพิธภัณฑ(
ธรรมชาติวิทยา หรือในชั้น 5 ร�างกายของเรา แสดงการแยกแยะส�วนต�าง ๆ ของร�างกายมนุษย( ซ่ึง
อาจซํ้าซ�อนกับพิพิธภัณฑ(พระรามเก�า เปSนต�น ส�วนความรู�ด�านระบบการขนส�ง ควรมีการสร�างความ
เข�าใจในพ้ืนฐานของระบบราง ก�อนท่ีจะนําเสนอเทคโนโลยีทางการขนส�งสมัยใหม�หรือนวัตกรรม
ทางการขนส�ง (Transportation Innovation) ท่ีจะมีการจัดแสดงใน ศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต  
(Futurium) ต�อไป ส�วนในชั้น 6 มีนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปUญญาไทย เผยแพร�และสร�างความ
ตระหนักในการอนุรักษ(ภูมิปUญญาพ้ืนบ�านไทยท่ีใช�หลักวิทยาศาสตร(พ้ืนฐาน ซ่ึงได�มีการปรับปรุงเม่ือปO 
2554 ดังนั้นจึงยังไม�ควรรื้อหรือย�าย แต�ควรปรับการนําเสนอให�แสดงในระดับวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานใน
ทุกหัวข�อ 

 
(2) พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา 

พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) แต�เดิมได�มีการสร�างเปSนพิพิธภัณฑ(เพ่ือจัด
แสดงเรื่อง การกําเนิดโลก การกําเนิดสิ่งมีชีวิต การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ต�อมาได�ปรับปรุงเนื้อหานิทรรศการเพ่ิมเติม โดยจัดแสดงนิทรรศการของ 
นายแพทย(บุญส�ง เลขะกุล ซ่ึงแสดงสัตว(สตัฟฟ~ท่ีค�นพบในประเทศไทยและในต�างประเทศอย�างเนื้อ
สมันละม่ัง กวางปzา วัวแดง กระทิง ควายปzา และแอนติโลป ฯลฯ ซ่ึงได�รับอุทิศจากทายาทนายแพทย(
บุญส�ง เพ่ือให�ใช�ในการจัดแสดงและเปSนสมบัติของชาติ 
 
การปรับปรุงสาระการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา จะดําเนินการขยายต�อเติม
พิพิธภัณฑ(เดิมให�มีความโดดเด�นในเรื่องการเปSนท่ีรวบรวมและจัดแสดง สิ่งมีชีวิตพันธุ(ต�างๆ ของ
ประเทศไทยให�ครบถ�วนสมบูรณ(ยิ่งข้ึน รวมไปถึงการวิจัยทางด�านธรรมชาติวิทยาท่ีเก่ียวข�อง  

 
(3) พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ  

พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Museum) มีการนําเสนอชุด
นิทรรศการท่ีแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต�อการดํารงชีวิตประจําวันและ
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ในพิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมก�อนหน�านี้ได�มีการเสนอให�
สร�างเปSนพิพิธภัณฑ(อากาศยาน (Aviation Museum) ทําให�รูปแบบอาคารมีความกว�าง สามารถปก
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คลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ได�ภายใต�หลังคาผืนเดียว 
พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศแทน โดยใช�อาคารหลังเดิม
สามารถจัดนิทรรศการได�ในภาพกว�าง

 
ปUจจุบันแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความใกล�ชิดกับประชาชนท่ัวไปมาก เนื่องจากสามารถ
นําเอาองค(ความรู�ทางวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานมาประยุกต(ใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือการทํางานให�ดีข้ึน ง�าย
ข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงเปSนโอกาสท่ีดีท่ีพิ
นิทรรศการเพ่ิมเติม และขยายจํานวนให�สอดคล�องกับนโยบาย การเน�นเทคโนโลยี 
และ 5 S-Curve ใหม�เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศไทย จะทําให�เกิดความต�อเนื่องไปยังส�งเสริมการสร�าง
นวัตกรรมใน โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอน
นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)
หลายๆ ประเด็น เพ่ือจุดประกายให�คนสร�างนวัตกรรมในอนาคตโดยมีการ
การสร�างนวัตกรรม ก�อให�เกิดแรงบันดาลใจและเข�
ตัวเองได� นับเปSนพิพิธภัณฑ(แห�ง
ในอนาคต  

 
10) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห�งใหม�ท่ีจะสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร( พัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห(และการใช�เหตุผล

คลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ�ได�ภายใต�หลังคาผืนเดียว ต�อมาได�มีการปรับนโยบายของ อพวช
พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศแทน โดยใช�อาคารหลังเดิมซ่ึงมีลักษณะเปSนอาคา
สามารถจัดนิทรรศการได�ในภาพกว�าง 

ปUจจุบันแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความใกล�ชิดกับประชาชนท่ัวไปมาก เนื่องจากสามารถ
นําเอาองค(ความรู�ทางวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานมาประยุกต(ใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือการทํางานให�ดีข้ึน ง�าย
ข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงเปSนโอกาสท่ีดีท่ีพิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพ่ิมการลงทุน สร�าง
นิทรรศการเพ่ิมเติม และขยายจํานวนให�สอดคล�องกับนโยบาย การเน�นเทคโนโลยี 

ใหม�เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศไทย จะทําให�เกิดความต�อเนื่องไปยังส�งเสริมการสร�าง
โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ได�ในลําดับต�อไป ซ่ึง

Futurium) นั้น เน�นไปท่ีการต�อยอดจากพิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลายๆ ประเด็น เพ่ือจุดประกายให�คนสร�างนวัตกรรมในอนาคตโดยมีการแสดง
การสร�างนวัตกรรม ก�อให�เกิดแรงบันดาลใจและเข�าใจในการเตรียมตัวเพ่ือสร�างผลงานนวัตกรรมของ

พิพิธภัณฑ(แห�งเดียวท่ีมีการแสดงให�เห็นถึงการต�อยอดไปสู�อาชีพและคํานึงถึงวิชาชีพ

โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จัดต้ังข้ึนเพ่ือเปSนแหล�งการเรียนรู�ทางด�านวิทยาศาสตร( 
และนวัตกรรมแห�งใหม�ท่ีจะสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร( พัฒนา

การคิด วิเคราะห(และการใช�เหตุผลเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด�านวิทยาศาสตร(ของประเทศและ

FUTURIUM

 

ต�อมาได�มีการปรับนโยบายของ อพวช. ให�กลายเปSน
อาคารโล�ง จึงส�งผลให�

ปUจจุบันแนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความใกล�ชิดกับประชาชนท่ัวไปมาก เนื่องจากสามารถ
นําเอาองค(ความรู�ทางวิทยาศาสตร(พ้ืนฐานมาประยุกต(ใช�ในชีวิตประจําวันเพ่ือการทํางานให�ดีข้ึน ง�าย

พิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเพ่ิมการลงทุน สร�าง
นิทรรศการเพ่ิมเติม และขยายจํานวนให�สอดคล�องกับนโยบาย การเน�นเทคโนโลยี 5 S-Curve เก�า 

ใหม�เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศไทย จะทําให�เกิดความต�อเนื่องไปยังส�งเสริมการสร�าง
ได�ในลําดับต�อไป ซ่ึงโครงการศูนย(

นั้น เน�นไปท่ีการต�อยอดจากพิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศใน
แสดงให�เห็นกระบวนการ

าใจในการเตรียมตัวเพ่ือสร�างผลงานนวัตกรรมของ
อาชีพและคํานึงถึงวิชาชีพ

 

จัดต้ังข้ึนเพ่ือเปSนแหล�งการเรียนรู�ทางด�านวิทยาศาสตร( 
และนวัตกรรมแห�งใหม�ท่ีจะสร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู�ด�านวิทยาศาสตร( พัฒนา

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด�านวิทยาศาสตร(ของประเทศและ

FUTURIUM 
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นําไปสู�การพัฒนาสิ่งประดิษฐ(และนวัตกรรมต�อไปในอนาคต โดยมีหัวข�อหลัก (Theme) คือ “จุดประกาย
ความคิด สร�างจิตวิทยาศาสตร( เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม” 

 
11) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะสร�างข้ึนบนเนื้อท่ีประมาณ 51 ไร� ในบริเวณของ

องค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ และ 20 ไร� บริเวณด�านหน�าศูนย(วิจัยและฝ�กอบรมด�าน
สิ่งแวดล�อม ติดถนนเลียบคลอง 5 เทคโนธานี ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีพ้ืนท่ีอาคาร 
38,400 ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีนิทรรศการ 18,800 ตารางเมตร 
 

12) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะใช�ระยะเวลาในการก�อสร�าง 5 ปO และระยะเวลา
ดําเนินการ 26 ปO รวมท้ังสิ้น 31 ปO เม่ือดําเนินการก�อสร�างแล�วเสร็จ อพวช. จะเปSนผู�บริหารจัดการ ซ่ึง 
อพวช. มีประสบการณ(ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ(มาต้ังแต�ปO พ.ศ. 2543 จึงมีความคล�องตัวในการ
บริหารงานบุคลากรจากส�วนกลาง ทําให�การบริหารจัดการเปSนไปอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย(ได� และจะมีค�าใช�จ�ายเพ่ิมในส�วนของบุคลากร นักวิชาการเฉพาะด�านของพิพิธภัณฑ(
บางส�วนเท�านั้น นอกจากนี้ อพวช. ยังได�จัดทําแผนพัฒนาธุรกิจ การตลาด เพ่ือให�ประสบความสําเร็จใน
ด�านผู�ชม เช�น การทําการตลาดและประชาสัมพันธ( ท้ังช�วงระหว�างดําเนินการก�อสร�าง ช�วงก�อนเปWด
พิพิธภัณฑ(และช�วงเปWดให�บริการพิพิธภัณฑ( ผ�านสื่อ ท้ังโทรทัศน( โซเชียลมีเดีย และการจัดกิจกรรมต�างๆ 
โดยการบริหารงานร�วมกันกับพิพิธภัณฑ(ของ อพวช. อีก 4 แห�ง เพ่ือช�วยส�งเสริมความเปSนหนึ่งเดียวกัน 
สร�างความเข�มแข็งในการบริหารและลดปUญหาการทับซ�อนของงาน การสิ้นเปลืองทรัพยากร บุคลากรและ
เวลา 

 
13) แผนการบริหารจัดการบุคลากรในภาพรวม ท้ัง 5 พิพิธภัณฑ( (พิพิธภัณฑ(เดิม 3 แห�ง ได�แก� พิพิธภัณฑ(

วิทยาศาสตร( พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ(ใหม� 2 แห�ง ได�แก� 
พิพิธภัณฑ(พระรามเก�า และ โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)) เปSนดังนี้ 
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แผนผังโครงสร�างการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ( 

ผังโครงสร�างการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ( กรณีแยกการบริหารงาน พิพธิภัณฑ(พระรามเก�า 

 
แผนผังโครงสร�างการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ( (ปUจจุบัน) 

 
 

 
ผังโครงสร�างการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ( กรณีแยกการบริหารงาน พิพธิภัณฑ(พระรามเก�า (ระหว�างดําเนินการก�อสร�าง

 

 

 

ระหว�างดําเนินการก�อสร�าง) และ Futurium 



11 | F u t u r i u m  

ผังโครงสร�างการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ( กรณีที่พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(บริหารงานร�วมกับ
พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยาบริหารงานร�วมกับพิพิธภัณฑ(พระรามเก�า เน่ืองจากมีลักษณะเน้ือหาอยู�ในหมวดเดียวกันได� ซ่ึงจะทําให�ลดตําแหน�
ผอ.และหัวหน�ากองต�าง ๆ ลงได� 

รายละเอียดหน�าท่ีของหน�วยงานต�างๆ มีดังต�อไปนี้
(1) หน�วยงานตรวจสอบภายใน มีภารกิจในการรับผิดชอบการกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน และ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานต�างๆ ขององค(การ
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ รายงานและติดตาม
ผู�อํานวยการองค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ หน�วยรับตรวจและผู� เ ก่ียวข�อง รวมท้ัง 
ประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ี
ปฏิบัติงานเช�นเดียวกัน เพ่ือให�การปฏิบัติงานตรวจสอบ

(2) พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( รับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและสื่อท่ีเก่ียวเนื่อง
ด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี ดําเนินการจัดหา รวบรวม บํารุงรักษาวัสดุตัวอย�าง และจัดทํา
ทะเบียนวัสดุอุเทศด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี รวมท้ังศึกษา ค�นคว�
และเทคโนโลยี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 
ประกอบด�วย กองนิทรรศการวิทยาศาสตร( กองวิชาการวิทยาศาสตร(และกองวัสดุอุเทศวิทยาศาสตร( 

(3) พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา มีภารกิจในการรับผิดชอบการพัฒน
สื่อท่ีเก่ียวเนื่องด�านธรรมชาติวิทยา ดําเนินการจัดหา รวบรวม สงวนรักษา จําแนกและจัดทําทะเบียน
วัสดุอุเทศด�านธรรมชาติวิทยา รวมท้ัง ศึกษา ค�นคว�า วิจัยด�านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรื
นิทรรศการธรรมชาติวิทยา กองวิชาการธรรมชาติวิทยาและกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา 

 

พิพิธภัณฑ( กรณีที่พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(บริหารงานร�วมกับโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต 
พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยาบริหารงานร�วมกับพิพิธภัณฑ(พระรามเก�า เน่ืองจากมีลักษณะเน้ือหาอยู�ในหมวดเดียวกันได� ซ่ึงจะทําให�ลดตําแหน�

 

รายละเอียดหน�าท่ีของหน�วยงานต�างๆ มีดังต�อไปนี้ 
หน�วยงานตรวจสอบภายใน มีภารกิจในการรับผิดชอบการกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานต�างๆ ขององค(การ
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให�คําปรึกษาแก�
ผู�อํานวยการองค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ หน�วยรับตรวจและผู� เ ก่ียวข�อง รวมท้ัง 
ประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ี
ปฏิบัติงานเช�นเดียวกัน เพ่ือให�การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป7าหมาย 
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( รับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและสื่อท่ีเก่ียวเนื่อง
ด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี ดําเนินการจัดหา รวบรวม บํารุงรักษาวัสดุตัวอย�าง และจัดทํา
ทะเบียนวัสดุอุเทศด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี รวมท้ังศึกษา ค�นคว�า วิจัยข�อมูลทางวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 
ประกอบด�วย กองนิทรรศการวิทยาศาสตร( กองวิชาการวิทยาศาสตร(และกองวัสดุอุเทศวิทยาศาสตร( 
พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา มีภารกิจในการรับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและ
สื่อท่ีเก่ียวเนื่องด�านธรรมชาติวิทยา ดําเนินการจัดหา รวบรวม สงวนรักษา จําแนกและจัดทําทะเบียน
วัสดุอุเทศด�านธรรมชาติวิทยา รวมท้ัง ศึกษา ค�นคว�า วิจัยด�านความหลากหลายทางชีวภาพ และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ประกอบด�วย กอง
นิทรรศการธรรมชาติวิทยา กองวิชาการธรรมชาติวิทยาและกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา 

 

 
โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) และ

พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยาบริหารงานร�วมกับพิพิธภัณฑ(พระรามเก�า เน่ืองจากมีลักษณะเน้ือหาอยู�ในหมวดเดียวกันได� ซ่ึงจะทําให�ลดตําแหน�งส�วนของ 

หน�วยงานตรวจสอบภายใน มีภารกิจในการรับผิดชอบการกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน และ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานต�างๆ ขององค(การ

ผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให�คําปรึกษาแก�
ผู�อํานวยการองค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ หน�วยรับตรวจและผู� เ ก่ียวข�อง รวมท้ัง 
ประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ี

พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( รับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและสื่อท่ีเก่ียวเนื่อง
ด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี ดําเนินการจัดหา รวบรวม บํารุงรักษาวัสดุตัวอย�าง และจัดทํา

า วิจัยข�อมูลทางวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย 
ประกอบด�วย กองนิทรรศการวิทยาศาสตร( กองวิชาการวิทยาศาสตร(และกองวัสดุอุเทศวิทยาศาสตร(  

าและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและ
สื่อท่ีเก่ียวเนื่องด�านธรรมชาติวิทยา ดําเนินการจัดหา รวบรวม สงวนรักษา จําแนกและจัดทําทะเบียน
วัสดุอุเทศด�านธรรมชาติวิทยา รวมท้ัง ศึกษา ค�นคว�า วิจัยด�านความหลากหลายทางชีวภาพ และ

อท่ีได�รับมอบหมาย ประกอบด�วย กอง
นิทรรศการธรรมชาติวิทยา กองวิชาการธรรมชาติวิทยาและกองวัสดุอุเทศธรรมชาติวิทยา  
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(4) พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน�าท่ีรับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมและ
สื่อท่ีเก่ียวเนื่องด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการเก็บรวบรวม สงวนรักษา จําแนก
และจัดทําทะเบียนวัสดุอุเทศด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังศึกษา ค�นคว�า วิจัย
ข�อมูลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�องหรือท่ีได�รับมอบหมาย ประกอบด�วย กองนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและกองวัสดุอุเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(5) พิพิธภัณฑ(พระรามเก�า เปSนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวเพ่ือแสดงให�เห็น
หลักการคิด วิธีการทรงงานและกระบวนการค�นหาคําตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร(ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและเปSนแหล�งเรียนรู�ด�านความเข�าใจในความสําคัญและปUญหาของ
ระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปzา เพ่ือให�มนุษย(อยู�ร�วมกับระบบนิเวศธรรมชาติอย�าง
ยั่งยืน ทําหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดนิทรรศการและนําเสนอข�อมูลความรู�และวัสดุอุเทศในบทบาท
ความสัมพันธ(ของระบบนิเวศท่ีสําคัญของโลกและของประเทศไทย 

(6) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) รับผิดชอบการพัฒนาและจัดแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมท่ีเน�นให�เกิดการจุดประกายให�คนสร�างนวัตกรรมในอนาคต โดยมีการแสดงให�เห็นถึง
กระบวนการสร�างนวัตกรรม ก�อให�เกิดแรงบันดาลใจและเข�าใจในการเตรียมตัวเพ่ือสร�างผลงาน
นวัตกรรมของตัวเองได� ทําหน�าท่ีเปSน Tech Point หรือพ้ืนท่ีท่ีให�ประชาชนได�มีโอกาสเข�าถึงองค(
ความรู�ด�านนวัตกรรมวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี ท้ังยังมีการจัดนิทรรศการเพ่ือแนะแนวอาชีพ
ทางด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและนวัตกรรมให�กับผู�เข�าชมเปSนท่ีเดียวท่ีมีการต�อยอดไปยังอาชีพ
และคํานึงถึงวิชาชีพในอนาคต นอกจากนี้สามารถนําผลงานด�านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต�างๆ ของ
ไทยและต�างประเทศมาจัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือแสดงถึงความก�าวหน�าของงานวิจัยและพัฒนาของ
นานาประเทศได�อีกด�วย 

(7) สํานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด รับผิดชอบการวางแผนและพัฒนาด�านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ 
การเผยแพร�ประชาสัมพันธ(องค(กรและกิจกรรม การให�บริการผู�ใช�บริการ รวมท้ังการสร�างการยอมรับ
ต�อองค(กร ประกอบด�วยกองการตลาดและบริการ กองประชาสัมพันธ( และกองพัฒนาธุรกิจและระดม
ทุน 

(8) สํานักพัฒนาความตระหนักด�านวิทยาศาสตร( มีภารกิจในการดําเนินการพัฒนาและจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู�  ดําเนินการศึกษา วิจัยพัฒนาองค(ความรู�  และศักยภาพบุคลากรด�านการสื่อสาร
วิทยาศาสตร( การสร�างเครือข�ายความร�วมมือด�านการสื่อสารวิทยาศาสตร(กับหน�วยงานท้ังภายในและ
ต�างประเทศ ดําเนินการรวบรวม เก็บรักษาและให�บริการข�อมูล ข�อสนเทศทางวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี ให�บริการจัดกิจกรรมและนิทรรศการสู�กลุ�มเป7าหมายภายนอกท้ังส�วนกลางและส�วน
ภูมิภาค รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวหรือท่ีได�รับมอบหมาย 
ประกอบด�วย กองพัฒนากิจกรรม กองสื่อสารวิทยาศาสตร( และกองคาราวานวิทยาศาสตร( 

(9) สํานักบริหาร มีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ งานช�วย
อํานวยการ งานเก่ียวกับกฎหมาย นิติกรรมสัญญา และดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ การพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการสาธารณูปโภค และระบบรักษาความปลอดภัย รวมท้ัง สนับสนุนการ
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ปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับมอบหมาย ซ่ึงประกอบด�วย กองกลาง กองการ
สถานท่ี กองการเงินและบัญชี กองการพัสดุ และกองบุคลากร 

(10) สํานักยุทธศาสตร(และแผน รับผิดชอบการศึกษาเพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร( การจัดทําแผนวิสาหกิจ 
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจําปO การติดตามและประเมินผล การจัดทํารายงาน รวมท้ัง
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การประสานงานกับคณะกรรมการองค(การพิพิธภัณฑ(
วิทยาศาสตร(แห�งชาติ และดําเนินงานด�านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประกอบด�วย กอง
แผนงานและกองติดตามและประเมินผล 

(11) สํานักโครงการพิเศษ รับผิดชอบการประสานงาน ริเริ่ม พัฒนาโครงการและดําเนินงานโครงการตาม
นโยบายหรือยุทธศาสตร(หลักขององค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ รวมท้ังดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 
ตามท่ีได�รับมอบหมาย ประกอบด�วย กองประสานงานโครงการ กองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ และ
โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร( 

 
การบริหารงานโดยการใช�บุคลากรจากส�วนกลางจะทําให�การบริหารจัดการเปSนไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ คล�องตัว และมีความประหยัดกว�าการจัดต้ังหน�วยงานใหม�เพ่ือมาดูแลพิพิธภัณฑ(แต�ละ
แห�ง 

 
14) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะใช�งบประมาณในการลงทุนก�อสร�างอาคารและ

นิทรรศการ เนื้อท่ีไม�น�อยกว�า 38,400 ตารางเมตร มีพ้ืนท่ีจัดนิทรรศการไม�น�อยกว�า 18,800 ตารางเมตร 
ด�วยงบประมาณ 2,076,370,000 บาท ค�าใช�จ�ายของโครงการ ระยะเวลาก�อสร�าง 5 ปO และระยะเวลาการ
บริหารจัดการ 26 ปO ตลอดระยะเวลาโครงการรวม 31 ปO ประกอบด�วย 
 

(1) ค�าก�อสร�างอาคารและนิทรรศการ 1,950,000,000 บาท โดยหากคิดค�าอ่ืนๆ เช�น ค�าควบคุมงาน
ก�อสร�าง ค�าถมดิน และค�าประกันภัยระหว�างก�อสร�าง จะทําให�โครงการมีเงินลงทุนรวมประมาณ  
2,076,370,000 บาท 
 

 โดยการแบ�งเงินอุดหนุนรายปOสําหรับงานก�อสร�าง มีดังต�อไปนี้ 
- ปOท่ี 1 เบิกจ�ายประมาณ 262 ล�านบาท 
- ปOท่ี 2 เบิกจ�ายประมาณ 415 ล�านบาท  
- ปOท่ี 3 เบิกจ�ายประมาณ 428 ล�านบาท 
- ปOท่ี 4 เบิกจ�ายประมาณ 556 ล�านบาท  
- ปOท่ี 5 เบิกจ�ายประมาณ 415 ล�านบาท 

 
(2) ค�าใช�จ�ายในการบริหารโครงการ รวมเปSนเงิน 5,079,024,626 บาท  

- ค�าบริหารงานท่ัวไป รวมเปSนเงินท้ังสิ้น 3,071,414,445 บาท แบ�งเปSน  
ค�าบุคลากร จํานวน 781,833,968 บาท  
ค�าดําเนินการ จํานวน 675,382,786 บาท   
ค�าดูแลบํารุงรักษางานนิทรรศการและงานระบบต�างๆ  จํานวน 1,614,197,690 บาท  
โดยมีสมมติฐานในการประมาณการค�าใช�จ�ายในการซ�อมแซม บํารุงรักษาดังนี้ 
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O ประมาณการค�าซ�อมแซมบํารุงรักษาปOละ 1% ของค�าก�อสร�างอาคาร  
O ค�าบํารุงรักษานิทรรศการเท�ากับ 2% ของค�าก�อสร�างนิทรรศการโดยเริ่มในปOท่ี 3 

หลังจากเปWดให�บริการ  
O ค�าปรับเปลี่ยนนิทรรศการเกิดข้ึนทุก 7 ปO คิดเปSนค�าใช�จ�ายต�อครั้งเท�ากับ 20% ของค�า

ก�อสร�างนิทรรศการ 
O ค�าปรับเปลี่ยนงานระบบ เกิดข้ึนทุก 7 ปO คิดเปSนค�าใช�จ�ายต�อครั้งเท�ากับ 20% ของค�า

ก�อสร�างงานระบบ 
 

15) ตลอดช�วงระยะเวลาดําเนินโครงการ 31 ปO โครงการมีรายได�จากการดําเนินการ 6,742.45 ล�านบาท 
รายจ�าย (ต�นทุนทางการเงิน) 7,199.89 ล�านบาท และในปO 2564 ซ่ึงเปSนปOแรกของการเปWดให�บริการ คาด
จะมีผู�เข�าชมร�อยละ 26 ของขีดความสามารถในการเข�าชมโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 
หรือประมาณ 760,000 คน โดยคาดการณ(มีผู�เข�าใช�บริการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 3 ต�อปO ผู�เข�าใช�บริการสูงสุด 
1,767,168 คนต�อปO คาดการณ(จํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ตลอดระยะเวลาการเปWดให�บริการ ประมาณ 
27,671,300 คน  
 
เม่ือโครงการโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) แล�วเสร็จ พิพิธภัณฑ(ในบริเวณคลองห�าจะ
เปSนศูนย(รวมพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย ประกอบด�วย พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา 
พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( พิพิธภัณฑ(พระรามเก�า และ โครงการศูนย(
นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร(ทีครอบคลุมท้ังในเชิงกว�างและลึก จะ
ส�งผลให�เกิดแรงดึงดูดผู�ชมเข�าสู�โครงการมากข้ึน รวมถึงกลยุทธ(การขายบัตรแบบรวมพิพิธภัณฑ( จะทําให�มี
ความเปSนไปได�ในการเพ่ิมจํานวนผู�ชมให�เท�ากับปOท่ีมีผู�ชมจํานวนสูงสุดในช�วง 5 ปOย�อนหลังของพิพิธภัณฑ(
วิทยาศาสตร( ในปO 2554 หรือเท�ากับ 7.6 แสนคน 

 
ข�อมูลสถิติของผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ย�อนหลัง 10 ปO จนถึงปUจจุบัน ดังนี้ 

 
(1) สถิติการเข�าชมในแต�ละพิพิธภัณฑ(  

 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( 606,158 642,844 566,613 629,105 810,456 759,423 549,059 706,732 424,179 429,235 

พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติ
วิทยา 

566,461 600,021 550,466 606,853 788,840 737,744 539,991 686,781 373,003 363,063 

พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 0 83,549 280,502 375,596 317,358 250,807 355,468 351,703 408,463 

จัตุรสัจามจุร ี 0 0 0 8,845 41,854 98,965 97,145 97,907 90,130 77,656 
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(2) กลุ�มผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ( โดย แยกฐานลูกค�าเด็กและผู�ใหญ�
  2549 
พิพิธภัณฑ(
วิทยาศาสตร( 

เด็ก 498,668 

ผู�ใหญ� 107,490 

พิพิธภัณฑ(
ธรรมชาติวิทยา 

เด็ก 498,650 

ผู�ใหญ� 67,811 

พิพิธภัณฑ(
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เด็ก 0 

ผู�ใหญ� 0 

จัตุรสัจามจุร ี
เด็ก 0 

ผู�ใหญ� 0 

 
(3) แนวโน�มจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ท้ัง 

 

 
รายละเอียดรายรับค�าเข�าชม โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต 
ดังนี้  

ค�าบัตรเข�าชม เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ(อ่ืนๆ และก
ของจํานวนผู�ท่ีทําการสํารวจท้ังหมดเต็มใจจ�ายมากกว�า 
สําหรับ โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต 
ชมเด็กนักเรียน/นักศึกษา 100 บาท ค�าบัตรสําหรับประชาชนท่ัวไป 

จํานวนผู� 
เข�าชม / ปO 

กลุ�มผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ( โดย แยกฐานลูกค�าเด็กและผู�ใหญ� 
2550 2551 2552 2553 2554 2555

 515,904 485,363 579,507 757,855 706,138 501

 126,940 81,250 49,598 52,601 53,285 48

 515,904 485,363 579,507 757,855 706,138 501

 84,117 65,103 27,346 30,985 31,606 38

0 69,036 226,337 312,411 262,315 216

0 14,513 54,165 63,185 55,043 34

0 0 8,845 24,724 60,247 57

0 0 0 17,130 38,718 39

แนวโน�มจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ท้ัง 5 แห�ง ของ อพวช. 

โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ได�กําหนดรายละเอียดไว�

ค�าบัตรเข�าชม เปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ(อ่ืนๆ และการสํารวจมูลค�าท่ีผู�เข�าชมเต็มใจจ�ายซ่ึงมีผู�เข�าชม 
ของจํานวนผู�ท่ีทําการสํารวจท้ังหมดเต็มใจจ�ายมากกว�า 200 บาท จึงเห็นสมควรใช�เปSนสมมติฐานค�าเข�าชม

โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) โดยการประมาณการทางการเงิน เก็บค�าบัตรเข�า
บาท ค�าบัตรสําหรับประชาชนท่ัวไป 200 บาท  

 

2555 2556 2557 2558 
501,040 662,177 378,985 381,356 

48,019 44,555 45,194 47,879 

501,040 662,177 347,936 334,203 

38,951 24,604 25,067 28,860 

216,176 305,433 303,286 331,974 

34,631 50,035 48,417 76,489 

57,891 56,808 54,132 45,538 

39,254 41,099 35,998 32,118 

 

ได�กําหนดรายละเอียดไว�

ารสํารวจมูลค�าท่ีผู�เข�าชมเต็มใจจ�ายซ่ึงมีผู�เข�าชม 62% 
บาท จึงเห็นสมควรใช�เปSนสมมติฐานค�าเข�าชม

โดยการประมาณการทางการเงิน เก็บค�าบัตรเข�า
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16) ความเส่ียงของโครงการ แบ�งเปSน 2 อย�างคือ ความเสี่ยงช�วงก�อนเปWดบริการ (Pre-Operation) คือ 
โครงการไม�แล�วเสร็จตามแผนเวลาท่ีกําหนด การก�อสร�างไม�ได�คุณภาพ การต�อต�านการจัดแสดงนิทรรศการ
ในบางเรื่อง ขาดธรรมาภิบาลในการจัดการโครงการและเหตุสุดวิสัยต�างๆ  ความเสี่ยงช�วงให�บริการ 
(Operation) คือ จํานวนผู�เข�าชมไม�เปSนไปตามเป7าหมาย ขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู� ขาดธรรมาภิบาล
ในการบริหาร ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน โดยจากความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนโครงการได�
จัดเตรียมแผนเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได�และมาตรการบริหารความเสี่ยงในแต�ละกรณี ส�วน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนกลยุทธ(การตลาดในการดําเนินการท่ีผ�านมา กรณีจํานวนผู�เข�า
ชมพิพิธภัณฑ(ไม�เปSนไปตามเป7าหมาย อพวช. ได�มีการจัดทําแผนการตลาดเชิงกลยุทธ( (2557-2561) และ
แผนบริหารความเสี่ยงในกรณีท่ีจํานวนผู�เข�าชมไม�เปSนไปตามท่ีคาดการณ(ทุกปO ตัวอย�างแผนการบริหาร
จัดการ เช�น 

มาตรการด�านผลกระทบ 
(1) ทําการวิจัยตลาดเรื่องจํานวนผู�เข�าชม 
(2) จัดทําฐานข�อมูลผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ( จากแหล�งข�อมูลต�างๆ ในแต�ละหน�วยงาน 
(3) ร�วมกับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ( เช�น การร�วมมือกับมหาวิทยาลัย 

ขอนแก�นเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา 
(4) จัดกิจกรรมงานคาราวานนอกสถานท่ีท้ังในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด 
(5) จัดโครงการร�วมกับสถาบันการเรียนรู�อ่ืนๆ เช�น ร�วมกับสถาบันการเรียนรู� OKMD จัดโครงการ 

“ปWดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู� สู�อนาคต” 
มาตรการด�านโอกาส 

(1) ให�พิพิธภัณฑ(ท้ัง 4 มีแผนการดําเนินกิจกรรม เพ่ือรองรับผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ในแต�ละเดือนอย�าง
ต�อเนื่อง 

(2) เตรียมแผนประชาสัมพันธ(งานมหกรรมวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห�งชาติ เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ(ข�าวไปยังโรงเรียนท่ัวประเทศ 

 
นอกจากนี้ อพวช. ยังมีแนวทางสําหรับการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตท่ีทําให�พิพิธภัณฑ(สามารถ
อยู�ได�ด�วยตนเอง โดยพ่ึงพางบประมาณจากรัฐน�อยท่ีสุดไว�ดังนี้ 

(1) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะจัดให�มีการเช�าห�องประชุมสัมมนาเพ่ิมเติม
เพ่ือเพ่ิมรายรับและลดการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาลลง 

(2) ขยายบทบาทของ อพวช. เปSนท่ีปรึกษาและรับจ�าง จัดสร�างนิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ(ให�กับ
หน�วยงานหรือภาคเอกชนต�างๆ  

(3) หาสปอนเซอร(ในการสนับสนุนงบประมาณ/กิจกรรมต�างๆ เพ่ิมเติม 
(4) สร�างนิทรรศการเพ่ือให�เช�าจัดแสดงตามพ้ืนท่ีหรือพิพิธภัณฑ(ต�างๆ ท่ัวโลก 
(5) ดําเนินแผนการบริหารพ้ืนท่ี เช�น จัดให�มีพ้ืนท่ีเช�าร�านค�าเพ่ิมข้ึนในอนาคต ตามปริมาณของผู�เข�า

ชมท่ีเพ่ิมข้ึน 
(6) สร�างสรรค(ผลงานหรือของท่ีระลึกท่ีมีเอกลักษณ(ของแต�ละพิพิธภัณฑ(เพ่ือหารายได�เข�าโครงการ

เพ่ิมเติม 
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17)  วิเคราะห�ผลตอบแทนทางการเงิน  
การเก็บค�าบัตรเข�าชมเด็กนักเรียน/นักศึกษา 100 บาท ค�าบัตรสําหรับประชาชนท่ัวไป 200 บาทสามารถ
วิเคราะห(ผลตอบแทนของโครงการ โดยพบว�า โครงการมีผลดําเนินการขาดทุนสะสม เปSนเงินรวม
1,618,928,219 บาท คิดเปSน มูลค�าปUจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดท่ี 7% เท�ากับ -1,300,017,550 บาท 
 

แต�หากกําหนดอัตราคิดลดท่ีแตกต�างกันไป จะส�งผลให�มูลค�าปUจจุบันของโครงการเปลี่ยนแปลงไป และ
เนื่องจากโครงการมีผลประกอบการขาดทุนตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน ส�งผลให�ค�าผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (Financial Internal rate of Return) ได�ค�าติดลบ คือ -1.26% จึงต�องได�รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเปSนมูลค�า 2,076,370,000 บาท 
 

18) วิเคราะห�ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร�ของโครงการ 
เนื่องจากโครงการนี้ เปSนบริการส�งเสริมการศึกษาและกิจกรรมของรัฐ จึงมีผลตอบแทนทางการเงินท่ีไม�คุ�ม
ทุน แต�โครงการมีความจําเปSนทางด�านการศึกษา ทําให�ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร(และสังคม มีอัตรา
ผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร( (EIRR) สูงถึงร�อยละ 47.32% โดยมีผลตอบแทนสุทธิตลอด
ระยะเวลาโครงการ เปSนเงิน 44,346,403,730 บาท 
 

19) การวิเคราะห�ความไวทางการเงิน 
(1) กรณีจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(น�อยกว�าท่ีคาดการณ(ไว�  

ในกรณีท่ีผู�เข�าชมโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ลดลงจากท่ีคาดการณ(ไว�จะส�งผล
กระทบต�อรายได�ของโครงการท้ังในส�วนของรายได�จากค�าเข�าชมพิพิธภัณฑ( และรายได�จากการจัด
กิจกรรมต�างๆ ในกรณีท่ีผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ลดลงร�อยละ 10 จะทําให�โครงการมีรายรับจากการ
ดําเนินงานลดลงจาก 6,742,452,845 บาท เปSน 6,250,141,370 บาท และในกรณีท่ีผู�เข�าชมลดลง
ร�อยละ 20 จะทําให�รายรับจากการดําเนินงานลดลงเหลือเพียง 5,811,040,710 บาท 

(2) กรณีจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(มากกว�าท่ีคาดการณ(ไว� 
ในกรณีท่ีผู�เข�าชมโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) เพ่ิมข้ึนจากท่ีคาดการณ(ไว�จะทําให�
โครงการมีรายรับเพ่ิมข้ึน แต�เนื่องจากโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) มุ�งเน�นสร�าง
ความรู�ให�กับเด็กและเยาวชนเปSนหลัก จึงไม�ได�เก็บค�าเข�าชมสูงมากนัก การมีผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(เพ่ิมข้ึน
ก็ไม�ได�ทําให�โครงการมีกําไรจากการดําเนินงาน จากการวิเคราะห(รายได�ของโครงการท้ังในส�วนของ
รายได�จากค�าเข�าชมพิพิธภัณฑ( และรายได�จากการจัดกิจกรรมต�างๆ ในกรณีท่ีผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 10 จะทําให�โครงการมีรายรับจากการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก 6,742,452,845 บาท 
เปSน 7,208,158,913 บาท และในกรณีท่ีผู� เข�าชมเพ่ิมข้ึนร�อยละ 20 จะทําให�รายรับจากการ
ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนเปSน 7,673,864,981 บาท 

 
20) การวิเคราะห�ความไวทางเศรษฐกิจและสังคม 

(1) กรณีจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(น�อยกว�าท่ีคาดการณ(ไว� 
ในกรณีท่ีผู�เข�าชมโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ลดลงจากท่ีคาดการณ(ไว�จะส�งผล
กระทบต�อผลประโยชน(ท่ีโครงการจะได�รับ ในกรณีท่ีผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(ลดลงร�อยละ 10 จะทําให�
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โครงการได�รับประโยชน(ลดลงจาก 37,906,878,991 บาท เปSน 33,860,560,404 บาท และในกรณีท่ี
ผู�เข�าชมลดลงร�อยละ 20 จะทําให�ได�รับประโยชน(ลดลงเหลือเพียง 29,814,241,818 บาท 

(2) กรณีจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(น�อยกว�าท่ีสุดหรือเท�ากับ 400,000 คนต�อปO 
ในกรณีท่ีจํานวนผู�เข�าชมน�อยท่ีสุดหรือเท�ากับ 400,000 คนต�อปO และไม�มีการเพ่ิมข้ึนของผู�ชมตลอด
ระยะเวลาประมาณการ (จากสถิติจํานวนผู�เข�าชมในระยะเวลา 10 ปOท่ีผ�านมาของพิพิธภัณฑ(
วิทยาศาสตร( จํานวนผู�เข�าชมท่ีน�อยท่ีสุดเท�ากับ 424,179 คนในปO 2557) ตลอดระยะเวลาประมาณ
การ 31 ปO จะทําให�โครงการได�รับประโยชน(ลดลงจาก 37,906,878,99 บาท เปSน 20,629,792,002 
บาท  

(3) กรณีจํานวนผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(มากกว�าท่ีคาดการณ(ไว� 
ในกรณีท่ีผู�เข�าชมโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) มากกว�าท่ีคาดการณ(ไว�จะส�งผลให�
โครงการได�รับผลประโยชน(เพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีผู�เข�าชมพิพิธภัณฑ(เพ่ิมข้ึนร�อยละ 10 จะทําให�โครงการ
ได�รับประโยชน(ตลอดระยะเวลา 31 ปO เพ่ิมข้ึนจาก 37,906,878,991 บาท เปSน 41,953,197,577 
บาท และในกรณีท่ีผู�เข�าชมเพ่ิมข้ึนร�อยละ 20 จะทําให�ได�รับประโยชน(เพ่ิมข้ึนสูงถึง 45,999,516,164 
บาท 
 

21) อพวช. มีแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดในด�านการแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดต้ัง
โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ดังต�อไปนี้ 

(1) จํานวนผู�เข�าชมนิทรรศการสู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) 
(2) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรมอาชีพด�านวิทยาศาสตร( (Job World) 
(3) จํานวนนิทรรศการชั่วคราวท่ีมาจัดแสดง 
(4) จํานวนนวัตกรรมท่ีรัฐบาลนํามาจัดแสดง 
(5) จํานวนผู�เข�าใช�บริการ Fab Lab 
(6) จํานวนผู�เข�าร�วมกิจกรรมเสริมการศึกษาอ่ืนๆ 
(7) การสํารวจความพึงพอใจจากผู�เข�าเรียนรู�แต�ละหน�วย 
(8) จํานวนผู�เข�าร�วมสัมมนา 
(9) จํานวนหัวข�อการสัมมนา 
(10) จํานวนรายได� 
(11) จํานวนผู�เข�าชมท่ีเพ่ิมข้ึน 
(12) ระยะเวลาในการชมแต�ละครั้ง 

ในระยะยาวอาจจะประเมินจํานวนเยาวชนท่ีสามารถเลือกอาชีพในการสอบเข�าเรียนได�จากการเข�าชม
และร�วมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ( ซ่ึงจะหารือร�วมกับกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
กําหนดตัวชี้วัดต�อไป 
 

22) โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) เปSนแหล�งการเรียนรู�และนําเสนอด�านวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับประชาชน โดยโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะแสดง
ให�เห็นถึงความก�าวหน�าด�านงานวิจัยและพัฒนาของประเทศและของโลก และยังเปSนท่ีท่ีจะสื่อสารความรู� 
แบ�งปUนประสบการณ(ด�านวิทยาศาสตร(ท้ังจากสถาบันวิจัย หน�วยงานเอกชน และกลุ�มอุตสาหกรรม เพ่ือ
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เปSนการสร�างแรงบันดาลใจสร�างจิตวิทยาศาสตร(แก�เยาวชน ให�เยาวชนสามารถรู�จักและเข�าใจถึงอาชีพทาง
วิทยาศาสตร(ท่ีหลากหลาย สามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาท่ีสนใจเรียนต�อในระดับอุดมศึกษาได� นอกจากนี้ 
อพวช. มีการวางเป7าหมายให�พ้ืนท่ีของเทคโนธานีซ่ึงเปSนท่ีตั้งของโครงการมีการรวมพิพิธภัณฑ(ท่ีหลากหลาย 
(พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ(พระรามเก�า 
และ โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)) ในแห�งเดียวและเกิดเปSนชุมชนพิพิธภัณฑ( 
(Museum Community) ซ่ึงมีขนาดใหญ�ท่ีสุดในอาเซียน ดึงดูดนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและต�างประเทศ 
สร�างชื่อเสียงและทําให�ประเทศไทยเปSนท่ีรู�จักมากยิ่งข้ึน 

 
23)  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ มีมติในการประชุมเม่ือวันพุธท่ี 5 ตุลาคม 2559 

เห็นชอบในหลักการว�า มีความจําเปSนท่ีประเทศไทยจะต�องมีพิพิธภัณฑ(เฉพาะทางในด�านต�างๆ ท่ีมีการ
บริหารจัดการอย�างมืออาชีพ เพ่ือช�วยกระตุ�นความคิดสร�างสรรค(และความสนใจด�านวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส�งเสริมให�เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร( และเพ่ือให�การ
ดําเนินโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค( โดยให� อพวช. 
จัดทํารายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

(1) ให�ปรับรูปแบบการลงทุนและการดําเนินงานเปSนรูปแบบท่ีมีภาคเอกชนซ่ึงมีความรู�และเชี่ยวชาญใน
กิจการประเภทนี้เข�ามาร�วมดําเนินการโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ซ่ึงอพวช. 
ได�ทําการจัดจ�าง บริษัทกิจการร�วมค�า เอ็มอีที จํากัด ร�วมมือกับบริษัทจากประเทศเกาหลี ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในระดับสากล และมีผลงานการออกแบบพิพิธภัณฑ(ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให�เกิดการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการออกแบบเนื้อหาสาระ การจัดนิทรรศการ การส�งเสริม
การตลาด และการพัฒนาบริบทแวดล�อมของพิพิธภัณฑ( ท้ังกิจกรรมและสิ่งดึงดูดอ่ืนๆ เช�น การขอ
ความร�วมมือจากบริษัทภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการร�วมจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ( เช�น ร�านอาหาร แหล�งจับจ�ายสินค�า และของท่ีระลึก 
ท่ีเปWดโอกาสให�ภาคเอกชนได�ทําการบริการหรือเช�าพ้ืนท่ีเพ่ือจําหน�ายสินค�า ตลอดจนแนวทางท่ีจะ
สร�างความเชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกล�เคียง เพ่ือดึงดูดผู�เข�าชมไม�เพียงเฉพาะกลุ�ม
นักเรียนนักศึกษาเท�านั้น แต�รวมถึงประชาชนท่ัวไปและนักท�องเท่ียว เพ่ือให�ได�รับรู�ว�าประเทศไทยมี
นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยและมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่องตลอดเวลา ซ่ึงจะเห็นได�
จากการเข�าชมโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 

(2) จัดทําแผนการปรับปรุงหรือยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ(ท่ีดําเนินการโดย อพวช. และเปWด
บริการอยู�ในปUจจุบัน เพ่ือพัฒนาไปสู�การเปSนพิพิธภัณฑ(ท่ีมีชีวิต (Living Museum) และมีเนื้อหา
สาระของนิทรรศการท่ีทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
รวมท้ังสอดคล�องกับความต�องการของกลุ�มเป7าหมาย โดย อพวช. ได�ว�าจ�างผู�เชี่ยวชาญจาก
ต�างประเทศดําเนินการศึกษาวิเคราะห( และจัดการสัมมนาระดมความคิดในหัวข�อ “Branding and 
Thematic Plans” และ “Museum Management Plans” เพ่ือศึกษาและนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับพิพิธภัณฑ(ของ อพวช. และเพ่ือพัฒนาสู�การเปSนพิพิธภัณฑ(ท่ีมีชีวิต  หรือ Living 
Museum โดยสรุปแนวทางได�ว�า ควรจะแยกลักษณะหรือธีมของแต�ละพิพิธภัณฑ( เพ่ือให�เกิดความ
ชัดเจนของเนื้อหาสาระนิทรรศการและให�เชื่อมโยงส�งเสริมองค(ความรู�ซ่ึงกันและกันผ�านปUจจัยต�างๆ 
เปSนต�น 
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คําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา

ประเด็นท่ี 1 

ให�ปรับรูปแบบการลงทุนและการดําเนินงาน เปSนรูปแบบท่ีมีภาคเอกชนซ่ึงมีความรู�และความเชี่ยวชาญใน
กิจการประเภทนี้เข�ามาร�วมดําเนิน
จัดการแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการออกแบบเนื้อหาสาระ การจัดนิทรรศการ การส�งเสริมการตลาด และการ
พัฒนาบริบทแวดล�อมของพิพิธภัณฑ( ท้ังกิจกรรมและสิ่งดึงดูดอ่ืน ๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณ
โดยรอบพิพิธภัณฑ( เช�น ร�านอาหาร แหล�งจับจ�ายสินค�าและของท่ีระลึก ตลอด
เชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกล�เคียง เพ่ือดึงดูดผู�มาเยี่ยมชมไม�เพียงเฉพาะกลุ�มนักเรียนนักศึกษา
เท�านั้น แต�รวมถึงประชาชนท่ัวไปและนักท�องเท่ียว

1.1. การปรับรูปแบบการลงทุนให�มีภาคเอกชนร�วมโครงการ
จากผลการศึกษาความเปSนไปได�ของ
FIRR หรือผลตอบแทนทางการเงินของโครงการมีค�าเท�ากับ 
ไม�คุ�มค�ากับการลงทุน จึงเปSนปUจจัยหนึ่งท่ีทําให�โครงการในลักษณะนี้ไม�มีความน�าจูงใจมากเพียงพอท่ีจะทํา
ให�ภาคเอกชนเข�ามาร�วมมือพัฒนาท้ังโครงการ แต�อย�างไรก็ตาม โครงการมีค�า 
เศรษฐศาสตร(และสังคมเท�ากับ 
ควรให�ดําเนินการก�อสร�างโครงการข้ึน โดยรัฐบาลเปSนผู�ลงทุนหลักและภาคเอกชนสามารถเข�าม
บริจาคเงินทุนในการจัดทํานิทรรศการในบางเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจนั้นๆได�ในระยะดําเนินการโครงการ
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ให�ปรับรูปแบบการลงทุนและการดําเนินงาน เปSนรูปแบบท่ีมีภาคเอกชนซ่ึงมีความรู�และความเชี่ยวชาญใน
กิจการประเภทนี้เข�ามาร�วมดําเนินโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) เพ่ือให�เกิดกา
จัดการแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการออกแบบเนื้อหาสาระ การจัดนิทรรศการ การส�งเสริมการตลาด และการ
พัฒนาบริบทแวดล�อมของพิพิธภัณฑ( ท้ังกิจกรรมและสิ่งดึงดูดอ่ืน ๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณ
โดยรอบพิพิธภัณฑ( เช�น ร�านอาหาร แหล�งจับจ�ายสินค�าและของท่ีระลึก ตลอดจนแนวทางท่ีจะสร�างความ
เชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกล�เคียง เพ่ือดึงดูดผู�มาเยี่ยมชมไม�เพียงเฉพาะกลุ�มนักเรียนนักศึกษา
เท�านั้น แต�รวมถึงประชาชนท่ัวไปและนักท�องเท่ียว 

การปรับรูปแบบการลงทุนให�มีภาคเอกชนร�วมโครงการ 
จากผลการศึกษาความเปSนไปได�ของโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)

หรือผลตอบแทนทางการเงินของโครงการมีค�าเท�ากับ -1.26% ซ่ึงในแง�ของการพัฒนาโครงการถือว�า
ไม�คุ�มค�ากับการลงทุน จึงเปSนปUจจัยหนึ่งท่ีทําให�โครงการในลักษณะนี้ไม�มีความน�าจูงใจมากเพียงพอท่ีจะทํา

เข�ามาร�วมมือพัฒนาท้ังโครงการ แต�อย�างไรก็ตาม โครงการมีค�า EIRR 
เศรษฐศาสตร(และสังคมเท�ากับ 47.32% ซ่ึงถือได�ว�าโครงการมีความคุ�มค�าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็น
ควรให�ดําเนินการก�อสร�างโครงการข้ึน โดยรัฐบาลเปSนผู�ลงทุนหลักและภาคเอกชนสามารถเข�าม

ในการจัดทํานิทรรศการในบางเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจนั้นๆได�ในระยะดําเนินการโครงการ

 

 

 

ให�ปรับรูปแบบการลงทุนและการดําเนินงาน เปSนรูปแบบท่ีมีภาคเอกชนซ่ึงมีความรู�และความเชี่ยวชาญใน
เพ่ือให�เกิดการบริหาร

จัดการแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการออกแบบเนื้อหาสาระ การจัดนิทรรศการ การส�งเสริมการตลาด และการ
พัฒนาบริบทแวดล�อมของพิพิธภัณฑ( ท้ังกิจกรรมและสิ่งดึงดูดอ่ืน ๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณ

จนแนวทางท่ีจะสร�างความ
เชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนในบริเวณใกล�เคียง เพ่ือดึงดูดผู�มาเยี่ยมชมไม�เพียงเฉพาะกลุ�มนักเรียนนักศึกษา

Futurium) พบว�าเนื่องจากค�า 
ซ่ึงในแง�ของการพัฒนาโครงการถือว�า

ไม�คุ�มค�ากับการลงทุน จึงเปSนปUจจัยหนึ่งท่ีทําให�โครงการในลักษณะนี้ไม�มีความน�าจูงใจมากเพียงพอท่ีจะทํา
EIRR หรือผลตอบแทนด�าน

ซ่ึงถือได�ว�าโครงการมีความคุ�มค�าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็น
ควรให�ดําเนินการก�อสร�างโครงการข้ึน โดยรัฐบาลเปSนผู�ลงทุนหลักและภาคเอกชนสามารถเข�ามาร�วม

ในการจัดทํานิทรรศการในบางเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจนั้นๆได�ในระยะดําเนินการโครงการ 
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1.2. การปรับรูปแบบการดําเนินงานให�มีภาคเอกชนซ่ึงมีความรู�และความเช่ียวชาญมาร�วมดําเนินโครงการ 
 
ในการดําเนินงานโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) นั้น สามารถปรับรูปแบบให�มีการ
ร�วมมือกับหน�วยงานเอกชนได� ดังนี้ 
 
1.2.1. ช�วงออกแบบรายละเอียดและจัดทําแผนแม�บทฯ 

โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) เปSนโครงการท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีของ 
อพวช. ท่ีเปWดบริการมาต้ังแต�ปO 2543 โดยมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา ซ่ึงประชาชนได�มีการรับรู�
มาโดยตลอด และเม่ือเริ่มโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) อพวช. ได�จัดจ�างบ
ริษัทท่ีปรึกษาโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ได�แก� บริษัทกิจการร�วมค�า เอ็มอี
ที จํากัด ซ่ึงเปSนการร�วมมือระหว�างบริษัทของไทยและบริษัทออกแบบจากประเทศเกาหลี ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในระดับสากล และมีผลงานการออกแบบพิพิธภัณฑ(ในลักษณะเดียวกันกับ
โครงการโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) โดยท่ีปรึกษาได�ทําการศึกษาและ
จัดทําแผนแม�บท ออกแบบเนื้อหาสาระ ออกแบบนิทรรศการ พัฒนาบริบทแวดล�อมและแผนกล
ยุทธ(ส�งเสริมการตลาด โดยในส�วนของการส�งเสริมทางตลาด อพวช. ได�จัดทําแผนวิสาหกิจและ
แผนพัฒนาธุรกิจ การตลาด เช�น การทําการตลาดและการสร�างพันธมิตรท้ังหน�วยงานภายนอก
และภาคเอกชน แผนการตลาดและการประชาสัมพันธ(ครอบคลุมท้ังในช�วงระหว�างการ
ดําเนินการก�อสร�าง ช�วงก�อนเปWดพิพิธภัณฑ( และช�วงเปWดให�บริการพิพิธภัณฑ(ผ�านสื่อต�างๆ 
รวมถึงการจัดกิจกรรม ท้ังนี้ อพวช. ยังได�รับความร�วมมือจากพันธมิตรธุรกิจ เครือข�ายและ
ผู�สนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืนๆ ปUจจุบัน อพวช. มีกลุ�มพันธมิตร แบ�งเปSน 

1) พันธมิตรด�านวิชาการ หมายถึง หน�วยงานหรือบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีทําการวิจัยและ
พัฒนางานทางวิทยาศาสตร( และสามารถช�วยเหลือหรือนําผลงานนั้นมาเผยแพร�ต�อ
ป ร ะ ช า ช น  ท้ั ง พั น ธ มิ ต ร เ ค รื อ ข� า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  อ า ทิ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร( 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย ฯลฯ และต�างประเทศ อาทิ Insectarium de 
Montreal, Shanghai Science and Technology Museum, Science Museum of 
Korea ฯลฯ  

2) พันธมิตรด�านการบริหารองค(กร หมายถึง หน�วยงานหรือบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมี
ภารกิจในการเปSนแหล�งเรียนรู� ท่ีให�บริการความรู�ความเข�าใจแก�ลูกค�าเป7าหมาย หรือมีภาระ
งานท่ีสอดคล�องกับภาระงานของ อพวช.และสามารถร�วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ(ในการ
บริหารแหล�งเรียนรู�กับ อพวช. อาทิ พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยาแห�งชาติ ประเทศฝรั่งเศส, 
Science Center Board of Singapore, Science Museum of Korea เปSนต�น  

3) พันธมิตรองค(กรส�วนท�องถ่ิน หมายถึง หน�วยงานและองค(การบริหารส�วนท�องถ่ิน ท่ัว
ประเทศท่ีมีสมาชิกเปSนกลุ�มลูกค�าเป7าหมายของ อพวช. 

4) พันธมิตรทางธุรกิจ หมายถึง ความร�วมมือของหน�วยงานหรือบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
ประกอบการทางธุรกิจและมีความร�วมมือครอบคลุมเชิงสิทธิประโยชน(ทางธุรกิจ ท้ังทางการ
ตลาด การขาย การประชาสัมพันธ(หรือการแบ�งสิทธิประโยชน(อ่ืนๆร�วมกัน ประกอบด�วย 
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(1) พันธมิตรท่ีดําเนินงานร�วมกัน (Partners) หมายถึง หน�วยงานในภาครัฐและเอกชนท่ี
ร�วมมือกับ อพวช. ในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือให�บริการสร�างความรู�ความเข�าใจทาง
วิทยาศาสตร(แก�กลุ�มลูกค�าเป7าหมายของ อพวช. และพันธมิตร 

(2) พันธมิตรผู�สนับสนุน อพวช. (Sponsers) หมายถึง หน�วยงานในภาครัฐและเอกชนท่ีให�
การสนับสนุน อพวช. ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามระยะเวลาท่ี อพวช. กําหนด โดย
ไม�ได�ระบุเฉพาะเจาะจงในการสนับสนุนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

(3) พันธมิตรท่ีให�การสนับสนุนรายกิจกรรม (Supporters) หมายถึง หน�วยงานในภาครัฐ
และเอกชนท่ีสนับสนุนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ของ อพวช. เพ่ือแลกเปลี่ยนการ
ประชาสัมพันธ(องค(กร ภาพพจน(ของหน�วยงานนั้นในการร�วมเปSนผู�สนับสนุนท่ี อพวช. 
จัดข้ึน 

(4) พันธมิตรด�านการประชาสัมพันธ( (Public Relations) 
(5) พันธมิตรสมาชิก อพวช. (Membership) หมายถึง หน�วยงานในภาครัฐและเอกชนท่ี

ยินดีเข�าร�วมโครงการบัตรสมาชิก อพวช. ด�วยการเสนอสิทธิพิเศษสาหรับผู�ถือบัตร
สมาชิก อพวช. เช�น ส�วนลดเงินสด ส�วนลดเปอร(เซ็นต(ทางการค�า เปSนต�น 

 
1.2.2. ช�วงก�อนและระหว�างการก�อสร�างโครงการ 

1) การลงทุนภายนอกอาคาร 
ภายในบริเวณ อพวช. มีพ้ืนท่ีว�างท้ังสิ้นประมาณ 30 ไร� โดยแบ�งเปSนพ้ืนท่ีเลียบคลองห�า ฝU�ง
ตรงข�ามโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 20 ไร� และพ้ืนท่ีว�างบริเวณฝU�งตรง
ข�ามพิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา 10 ไร� ท่ีเปWดให�หน�วยงานเอกชนสามารถเข�าลงทุนจัดสร�าง
อาคารและนิทรรศการได�    
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2) การระดมทุนจากเอกชนเพ่ือสนับสนุนการสร�างนิทรรศการ 
เนื่องด�วยหัวข�อนิทรรศการหลักมีความน�าสนใจและทันสมัย จึงคาดว�าจะสามารถดึงดูดให�
หน�วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ท้ังในและต�างประเทศเข�ามาร�วมบริจาค โดยระบุ
ประสงค(สนับสนุนให�กับโครงการได� ดังจะเห็นตัวอย�างได�จาก งานมหกรรมวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยีแห�งชาติ ประจําปO 2559 ท่ีมีเป7าหมายหลักเพ่ือมุ�งเน�นให�ผู�เข�าชม “จุดประกาย
ความคิด พัฒนาชีวิตด�วยวิทยาศาสตร( เสริมสร�างชาติด�วยเทคโนโลยี สู�วิถีแห�งนวัตกรรม” ซ่ึง
มีความคล�ายคลึงกับวัตถุประสงค(ของโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium)  
พบว�า บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน ได�เข�าร�วมจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนท่ี “เปWดโลก
ปWโตรเลียม”เปSนเรื่องราวเก่ียวกับการเรียนรู�เรื่องพลังงานอย�างครบวงจร ต้ังแต�แหล�งกําเนิดสู�
การเดินทางของปWโตรเลียม ประโยชน(ก�าซธรรมชาติและน้ํามัน รวมไปจนถึงปWโตรเคมีรอบตัว
เรา ท้ังยังได�รับความร�วมมือเปSนอย�างดีจากนานาประเทศ เช�น ประเทศเยอรมนี นําเสนอการ
จัดนิทรรศการภายใต�ธีม “Land of Innovation”,  การจัดแสดง Simulator แสดงศักยภาพ
ระบบดิสก(เบรกในยนตกรรมระดับหรูอย�าง ESC ของ Bosch, โครงการผลิตกระแสไฟฟ7า
แบบยั่งยืนของบีกริม, ประเทศสหรัฐอเมริกานําเสนอในธีม “American Science Park” ท่ี
เก่ียวกับ Smart Patrol การช�วยเหลือฟ��นฟูเสือโคร�งในผืนปzาตะวันตก โดยใช� Wild Scan 
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท(มือถือระบุตัวตนอัจฉริยะ เพ่ือเจ�าหน�าท่ีของรัฐและคนรักสัตว(ปzา
และพันธุ(พืช, งานวิจัยวิทยาศาสตร(เก่ียวกับยุงและการป7องกันโรคท่ีเกิดจากยุง, เทคโนโลยี
บําบัดน้ําและอุปกรณ(ในสนามเด็กเล�นท่ีทําจากขวดน้ํายาสระผม Recycle ของ P&G, ส�วน
ของประเทศญ่ีปุzน นําเสนอนวัตกรรมก�าวล้ํานําสมัยด�านอวกาศและการบิน โดย JAXA, 
นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรสมัยใหม�รถแทรกเตอร(ติดต้ังอุปกรณ(ควบคุมพวงมาลัยไฟฟ7า
อัตโนมัติด�วยระบบ GSNN (IT Agriculture), เครื่องควบคุมรถขุดดินอัจฉริยะ, ระบบการ
ตรวจจับเศษวัสดุแปลกปลอมสําหรับรันเวย(เครื่องบิน ของ National Institute of 
Information and Communication Technology, การพัฒนาสายพันธุ(อ�อยท่ีผสมข�าม
สายพันธุ(กับสายพันธุ(ท่ีพบในปzา เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตาลและการผลิตชีวมวล, เทคโนโลยี
บรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือลดปริมาณการผลิตก�าซเรือนกระจกจากปศุสัตว(
และเพ่ิมการสะสมคาร(บอนในพืชและดิน เปSนต�น 
 
นอกจากนี้ในส�วนของ Job World ทางโครงการยังสามารถสร�างความร�วมมือได�ในหลายภาค
ส�วนด�วยกัน ท้ังในส�วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เนื่องจากในส�วนของ Job 
World นั้นมีส�วนช�วยให�ผู�เข�าชมเกิดความรู� ความเข�าใจในทักษะอาชีพด�านวิทยาศาสตร(และ
นวัตกรรม ซ่ึงมีส�วนในการผลักดันและทําให�เยาวชนของชาติเปSนบุคลากรกําลังหลักท่ีสําคัญ
ในอนาคต ตัวอย�างของอาชีพต�างๆ ท่ีสามารถสร�างความร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ ได�แก� นัก
ธรณีวิทยาปWโตรเลียม วิศวกรพลังงาน  วิศวกรหุ�นยนต( นักพัฒนาพันธุ(พืช นักวิทยาศาสตร(
คิดค�นยา นักวิทยาศาสตร(เครื่องสําอางค( นักวิทยาศาสตร(ด�านอาหาร วิศวกรการบินและ
อวกาศและนักบิน เปSนต�น  
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รูปแบบท่ีหน�วยงานเอกชนสามารถร�วมลงทุนภายในพ้ืนท่ีโครงการได� มีดังนี้ 

(1) หน�วยงานเอกชนสามารถบริจาคเงินสําหรับการจัดสร�างนิทรรศการ 
(2) หน�วยงานเอกชนสามารถสนับสนุนด�านการให�ข�อมูลเนื้อหาสาระนิทรรศการ ซ่ึง

สามารถร�วมได�ท้ังหมดทุกแกลเลอรี รวมถึง Job World ตามความชํานาญในหัวข�อ
นวัตกรรมของหน�วยงานนั้นๆ 

ซ่ึงหน�วยงานเอกชนท่ีเข�าร�วมลงทุน จะมีชื่อและตราบริษัทปรากฏอยู�บน Hall of Fame 
บริเวณทางเข�านิทรรศการหลัก รวมถึงได�รับการประชาสัมพันธ(ในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

อพวช. จะดําเนินการขอรับการบริจาค/การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณสมทบเพ่ิมเติมในวงเงิน
ประมาณร�อยละ 20 - 22 ของงบประมาณโครงการ (หรือประมาณ 470.39 ล�านบาท) และหากไม�
สามารถหาเงินสนับสนุนได�ครบตามจํานวน ให� อพวช.ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปO
ทดแทนในส�วนท่ีขาดต�อไป 
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ตัวอย�างหน�วยงานรัฐและเอกชนที่สามารถเข�าร�วมได�ในแต�ละหัวข�อ มีดังนี้ 

นิทรรศการสู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) 

ลําดับ หัวข�อนิทรรศการ หน�วยงานเอกชน ภาครัฐ 
แกลเลอรี

ที่ 1 
นวัตกรรมคมนาคมและขนส�ง 
(Transportation Innovation) 

Italian-Thai / ช.การช�าง  
Smart Traffic Co.,Ltd 
Toyota, Honda, Benz, BMW, Mazda 
 

การทางพิเศษแห�งประเทศไทย 
การรถไฟฟ7าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แกลเลอรี
ที่ 2 

นวัตกรรมหุ�นยนต(-ระบบอัตโนมัติ 
(Robotics Innovation) 

Toyota, Honda, Benz, BMW, Mazda 
IBM, Alexa Amazon, iBobot, Delta Elec, Seagate 

กระทรวงอุตสหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 

แกลเลอรี
ที่ 3 

นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อมและภัย
พิบัติ  
(Environmental and Disaster 
Management Innovation) 

New cosmopower (Noah Capsule,Japan) 
Thyssen Krupp (elevator) 
HESCO Bastion 

สํานักงานป7องกันอุบัติภัยแห�งชาติ, GISDA 
ศูนย(เทคโนโลยีความปลอดภัยอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

แกลเลอรี
ที่ 4 

นวัตกรรมพลังงานทางเลือก  

(Energy Innovation) 

 

PTT, IRPC, Chevron, Thai Oil 
Banpu (ถ�านหิน) 
Lopburi Solar Power Plant 
KPN Wind energy holding Company 

กระทรวงพลังงาน, กฟผ, กฟภ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ(พลังงาน 
Nuclear Society of Thailand 
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร(แห�งชาติ (สทน) 

แกลเลอรี
ที่ 5 

นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ  Betagro, CP , Nestle,  
Kubota , Curo Filed (ราชบุรี) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ( 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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(Farming Innovation) 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

แกลเลอรี
ที่ 6 

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโน
เทคโนโลยี                  
(Biotechnology/Nanotechnology 
Innovation) 

Uniliver, Thai Bev , TOA , Mitsubishi 
โรงพยาบาลบํารุงราษฏร(, โรงพยาบาลวิชัยยุทธ( 
โรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร( 

กระทรวงอุตสหกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
สวทช. 

แกลเลอรี
ที่ 7 

นวัตกรรมไทย: เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น 
(Thai Innovation: Better Thailand) 

SCG , TRUE , AIS , DTAC กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
NIA 

แกลเลอรี
ที่ 8 

นวัตกรรมอวกาศและการบิน  

(Space and Aviation Innovation) 

 

Thai Airways, Bangkok Airways กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
Gistda,Narit,  
วิทยุการบิน, โรงเรียนนายเรืออากาศ 
โรงเรียนการบินพลเรือน 
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นิทรรศการอาชีพด�านวิทยาศาสตร� Job World 
 
ลําดับ หัวข�อนิทรรศการ หน�วยงานเอกชน ภาครัฐ 
แกลเลอรี

ที่ 1 
ค�นพบแนวทางอาชีพ  

(Career Exploration) 

 

IBM , SCG, TG, AIS, TRUE, BEC tero, Work point, 
KTB, NIDA, Chevron 

กระทรวงแรงงานฯ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิตับเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย( 
กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 

แกลเลอรี
ที่ 2 

แนะแนวอาชีพ  

(Career Planning) 

แกลเลอรี
ที่ 3 

ทดลองปฏิบัติอาชีพ  

(Job Experience) 
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1.2.3. ช�วงหลังการก�อสร�างโครงการ 

1) ภายหลังจากการก�อสร�างพิพิธภัณฑ(แล�ว หน�วยงานเอกชนยังสามารถเข�าร�วม
สนับสนุนการจัดนิทรรศการหลัก (Innovation World) ได�ในแบบหัวข�อย�อย 
(Exhibition Clusters)  

2) ในส�วนของ Job World ทางโครงการยังสามารถสร�างความร�วมมือได�ในหลาย
ภาคส�วนด�วยกัน ท้ังในส�วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โครงการศูนย(
นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) เปWดโอกาสให�หน�วยงานต�างๆ หมุนเวียนเข�ามา
มีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับอาชีพวิทยาศาสตร(ในอนาคต เนื่องจาก Job 
World นั้น มีส�วนช�วยให�ผู�เข�าชมเกิดความรู� ความเข�าใจในทักษะอาชีพด�าน
วิทยาศาสตร( และนวัตกรรม ซ่ึงเปSนการผลักดันและทําให�เยาวชนของชาติเปSน
บุคลากรกําลังหลัก ท่ีสําคัญในอนาคต เยาวชนจะได� มี โอกาสเรียนรู�ผ�าน
ประสบการณ(จําลองเสมือนจริง และทําความรู�จักกับบริษัทเอกชนหรือหน�วยงาน
ต�างๆ  ซ่ึงในนิทรรศการและกิจกรรม Job World ท่ีหน�วยงานเอกชนสามารถเข�า
ร�วมสนับสนุน จะสามารถแบ�งออกได�เปSน 2 รูปแบบ คือ 

(1) ร�วมสร�างอาชีพในอนาคต 
หน�วยงานสามารถร�วมจัดสร�างนิทรรศการและกิจกรรมอาชีพในอนาคต 
จัดแสดง 1 อาชีพ เปSนเวลา 6 เดือน ซ่ึงจะมีค�าเข�าร�วมกิจกรรมท้ังสิ้น 
172,800 บาท ต�อ 6 เดือน 

(2) สนับสนุนการเข�าร�วมกิจกรรม 
หน�วยงานสามารถสนับสนุนค�าเข�าร�วมกิจกรรมให�แก�เยาวชน คนละ 100 
บาท ต�อครั้ง โดยไม�มีกําหนดว�าต�องเปSนอาชีพใดอาชีพหนึ่ง 

3) หน�วยงานเอกชนสามารถร�วมจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว (Temporary 
Exhibition) เปSนระยะเวลา 6-12 เดือนต�อครั้ง เพ่ือให�หน�วยงานสามารถร�วมจัด
แสดงนวัตกรรมใหม�ๆท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกปO เช�น บริษัทผลิตยานยนต( อาจจัดทํา 
Showcase ท่ีแสดงให�เห็นถึงประสิทธิภาพและสมรรถนะท่ีเพ่ิมมากข้ึนจาก
กระบวนการผลิตและคิดค�นด�วยกระบวนการด�านวิทยาศาสตร(และนวัตกรรม
สมัยใหม� เปSนต�น  

4) นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังสามารถร�วมหารายได�จากการผลิตสินค�า ร�วมลงทุนและ
บริหารผลประโยชน(ในพ้ืนท่ีไม�ว�าจะเปSนร�านอาหาร ร�านขายของท่ีระลึก ห�องสมุด 
และห�องปฏิบัติการทดลอง เช�น ในส�วนของการลงทุนย�อย สามารถเปWดโอกาสให�
บริษัทผลิตหนังสือท่ีให�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร( สามารถจัดจําหน�ายหนังสือ
เก่ียวกับความรู�ด�านวิทยาศาสตร(แก�ผู�เข�าชมโครงการ การจัดบูธให�เช�าพ้ืนท่ีแก�ผู�ท่ี
ขายสินค�าของเล�นด�านวิทยาศาสตร(หรือทักษะฝ�กสมองให�แก�เยาวชน หรือการ
จัดบูธให�เช�าพ้ืนท่ีสําหรับร�านค�าร�านอาหารและร�านจําหน�ายสินค�าท่ีระลึกท่ีมาจาก
กระบวนการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร(ท่ีเปSนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และยัง
สามารถเข�าจัดกิจกรรมหรือสัมมนาในห�องประชุม ห�องจัดเลี้ยง รวมถึงโอกาสใน
การร�วมงานกับ อพวช. ในการออกแบบและจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนท่ี 
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(Travelling Exhibition)
สิทธิในการเข�าชมพิพิธภัณฑ(ท้ังหมดของ อพวช

 
หน�วยงานเอกชนท่ีเข�

จะเปSนพิพิธภัณฑ(ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย จะมีผู�ท่ีเห็นความร�วมมือของหน�วยงาน ไม�ตํ่ากว�าปOละ 
700,000 ถึง 1 ล�านคนต�อปO ท้ังยังเปSนการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม 
Responsibility (CSR)) ร�วมพัฒนาอาชีพเพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�กับเยาวชน เพ่ือสร�างอาชีพใน
อนาคต นอกเหนือจากเรื่องการจัดแสดงและการบริหารพ้ืนท่ีแล�ว โครงการยังมีส�วนร�วมต�อการสร�างงาน
สร�างอาชีพให�กับคนในชุมชน ดังจะเห็นได�จากในปUจจุบันพนักงานในหลายส�วนของ
ในชุมชนนั่นเอง  

 
 
 

 

(Travelling Exhibition) นอกจากนี้ พนักงานของหน�วยงานเอกชนยังจะได�รับ
สิทธิในการเข�าชมพิพิธภัณฑ(ท้ังหมดของ อพวช. ได�โดยไม�มีค�าใช�จ�าย

หน�วยงานเอกชนท่ีเข�าร�วมลงทุนในโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต 
จะเปSนพิพิธภัณฑ(ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย จะมีผู�ท่ีเห็นความร�วมมือของหน�วยงาน ไม�ตํ่ากว�าปOละ 

ล�านคนต�อปO ท้ังยังเปSนการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social 
ร�วมพัฒนาอาชีพเพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�กับเยาวชน เพ่ือสร�างอาชีพใน

การจัดแสดงและการบริหารพ้ืนท่ีแล�ว โครงการยังมีส�วนร�วมต�อการสร�างงาน
สร�างอาชีพให�กับคนในชุมชน ดังจะเห็นได�จากในปUจจุบันพนักงานในหลายส�วนของ

 

 

นอกจากนี้ พนักงานของหน�วยงานเอกชนยังจะได�รับ
ได�โดยไม�มีค�าใช�จ�าย 

โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) ซ่ึง
จะเปSนพิพิธภัณฑ(ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย จะมีผู�ท่ีเห็นความร�วมมือของหน�วยงาน ไม�ตํ่ากว�าปOละ 

(Corporate Social 
ร�วมพัฒนาอาชีพเพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�กับเยาวชน เพ่ือสร�างอาชีพใน

การจัดแสดงและการบริหารพ้ืนท่ีแล�ว โครงการยังมีส�วนร�วมต�อการสร�างงาน
สร�างอาชีพให�กับคนในชุมชน ดังจะเห็นได�จากในปUจจุบันพนักงานในหลายส�วนของ อพวช. ก็มาจากคน
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ประเด็นท่ี 2 

จัดทําแผนการปรับปรุงหรือยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ(ท่ีดําเนินการโดย อพวช. และเปWดบริการอยู�
ในปUจจุบัน เพ่ือพัฒนาไปสู�การเปSนพิพิธภัณฑ(ท่ีมีชีวิต (Living Museum) และมีเนื้อหาสาระของนิทรรศการท่ี
ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมท้ังสอดคล�องกับความต�องการของ
กลุ�มเป7าหมาย 
 
อพวช.ได�ว�าจ�างและจัดการสัมมนาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค(กรกับผู�เชี่ยวชาญระดับสากล ได�แก�  

1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ “Branding and Thematic Plans” โดย Professor Per-Edvin 
Persson จากประเทศฟWนแลนด( ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ( 2559 
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2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข�อ “Museum Management Plan” โดย Fraser Randall Ltd. จาก
ประเทศอังกฤษ ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 

 

 

 
 

เพ่ือทําการอบรมและศึกษาวิธีการปรับปรุงและยกระดับพิพิธภัณฑ(ของอพวช. เพ่ือพัฒนาไปสู�การเปSน
พิพิธภัณฑ(ท่ีมีชีวิต หรือ Living Museum โดยสรุปแนวทางได�ว�า ควรจะแยกลักษณะหรือ Theme ของแต�ละ
พิพิธภัณฑ( เพ่ือให�เกิดความชัดเจนของเนื้อหาสาระนิทรรศการ และให�เชื่อมโยงส�งเสริมองค(ความรู�ซ่ึงกันและ
กันผ�านปUจจัยต�างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 
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2.1. การแยกลักษณะ (Theme) ของแต�ละพิพิธภัณฑ( ให�ชัดเจน 
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นอกจากเนื้อหาสาระหลักเฉพาะของแต�ละพิพิธภัณฑ(เองแล�ว ยังมีการปรับปรุงและยกระดับพิพิธภัณฑ(ท้ัง 5 
แห�ง ให�มีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยมากข้ึนด�วย และบริหารจัดการให�แต�ละพิพิธภัณฑ(จัดแสดงนิทรรศการแต�ละ
เรื่องราวในแง�มุมท่ีแตกต�างไม�ซํ้าซ�อนกัน โดยพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร( พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ(
พระรามเก�า ได�มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระเก่ียวกับสภาวะโลกร�อน (Global Warming) ท่ีกําลังเปSนท่ีพูดถึงและ
หาหนทางป7องกันแก�ไขในยุคปUจจุบัน ส�วนของพิพิธภัณฑ(อีก 2 แห�ง อันได�แก� พิพิธภัณฑ(เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ Futurium (ศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต) นั้น ได�มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระอันเปSนเรื่องราวท่ีมีส�วนช�วยใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและนวัตกรรมใหม�ๆมาจัดแสดงเปSนเนื้อหาสาระพิพิธภัณฑ( เช�น Thailand 4.0 , 
STEM Education , Innovation , Job World , Industrial Showcase เปSนต�น 

2.2. การเชื่อมโยงการเรียนรู�ระหว�างพิพิธภัณฑ(ด�วยวิธีการต�างๆ 
2.2.1. การเชื่อมโยงด�วยกิจกรรมวิทยาศาสตร( (รูปท่ี 1) 

2.2.1.1. การเชื่อมโยงด�วยกิจกรรมประจํา โดยแต�ละพิพิธภัณฑ(จะมีกิจกรรมท่ีมุ�งเน�นไปตาม
แนวคิดหลักของพิพิธภัณฑ(นั้นๆ แต�ละพิพิธภัณฑ(ท้ัง 5 แห�ง จะพัฒนากิจกรรมใหม�
อย�างน�อย ปOละ 2 ครั้ง เช�น Science Show, Student Workshop, และการ
ทดลองวิทยาศาสตร( เปSนต�น นอกจากนี้ จะพัฒนากิจกรรมในนิทรรศการเพ่ิมเติม
อย�างน�อย ปOละ 6 เรื่อง เพ่ือกระตุ�นให�เกิดความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสามารถ
สร�างความน�าสนใจให�กับผู�เข�าชม ซ่ึงผู�เข�าชมสามารถเลือกเข�าร�วมได�โดยไม�ซํ้ากัน 
และในFuturium (ศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต)  ผู�เข�าชมจะสามารถนําประสบการณ(
และองค(ความรู�ท่ีได�รับจากนิทรรศการและกิจกรรมจากพิพิธภัณฑ(ต�างๆมาร�วม
กิจกรรมใน Job World ซ่ึงถือเปSนการสร�างประสบการณ(ฝ�กการทํางานในอาชีพ
ต�างๆเพ่ือนําไปต�อยอดการเรียนรู�ต�อไป 

2.2.1.2. การเชื่อมโยงด�วยกิจกรรมชั่วคราว โดย อพวช.จะมีการจัดกิจกรรมชั่วคราว
หมุนเวียนไปตลอดในแต�ละปO เช�น กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมสัปดาห(วิทยาศาสตร(, 
กิจกรรม Walk Rally, กิจกรรม Museum Passport, Show Case จากหน�วยงาน
ต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ 

 

2.2.2. การเชื่อมโยงด�วยการเรียนรู� 
2.2.2.1. การเชื่อมโยงด�วยนิทรรศการถาวร นิทรรศการในแต�ละพิพิธภัณฑ(จะมีเนื้อหาสาระ

หลักท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงจะช�วยส�งเสริมซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�ผู�เข�าชมเข�าใจท้ังในเชิงลึก
และเชิงกว�าง เม่ือผู�เข�าชมเข�าใจเนื้อหาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร(ก็จะสามารถนําไป
เชื่อมโยงหรือต�อยอดในพิพิธภัณฑ(อ่ืนได� 

2.2.2.2. การเชื่อมโยงด�วยผลลัพธ(การเรียนรู� (Learning Outcomes) ในแต�ละพิพิธภัณฑ(ผู�
เข�าชมจะได�รับผลลัพธ(การเรียนรู�และแรงบันดาลใจท่ีแตกต�างกัน เม่ือผู�เข�าชมเข�าใจ
องค(ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร( (Basic Science) จากพิพิธภัณฑ(เดิมท้ัง 4 แห�งก็
สามารถนําองค(ความรู�ท่ีได�ไปต�อยอดใน Futurium (ศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต)  
โดยนําไปประยุกต(ใช�และเตรียมความพร�อม เพ่ือประกอบอาชีพอย�างย่ังยืนใน
อนาคต 
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2.2.3. การเชื่อมโยงด�วยทางสัญจรภายใน อพวช. (รูปท่ี 2) 
เปSนทางสัญจรสําหรับบริการขนส�งเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�เข�าชม ทําให�พิพิธภัณฑ(มี
ความต�อเนื่อง ท้ังยังเปSนการช�วยกระจายผู�เข�าชมไปตามพิพิธภัณฑ(ต�างๆ ให�ผู�เข�าชมเลือกชม
พิพิธภัณฑ(ได�อย�างอิสระตามความสนใจ 

 

2.2.4. การเชื่อมโยงด�วยภูมิสถาปUตยกรรม  
อพวช.มีความต้ังใจจะทําการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรวมของพ้ืนท่ีอพวช. เพ่ือให�เกิดความ
สวยงามและเปSนหนึ่งเดียวกัน อีกท้ังยังช�วยสร�างความร�มรื่นให�กับการสัญจรระหว�าง
พิพิธภัณฑ(ในบริเวณท้ังหมด 

 

2.2.5. การเชื่อมโยงด�วยร�านอาหาร/ของท่ีระลึก  
อพวช.สามารถเปWดพ้ืนท่ีให�ภาคเอกชนเข�ามาร�วมบริหารพ้ืนท่ีและร�วมหารายได�ภายในบริเวณ
เพ่ือให�เกิดการบริหารงานแบบมืออาชีพ ซ่ึงร�านค�าและร�านอาหารต�างๆ จะช�วยรองรับผู�มาใช�
บริการและสร�างความคึกคัก มีชีวิตชีวาให�กับบรรยากาศโดยรวม 

 

2.2.6. การเชื่อมโยงด�วยหอพัก  
โดยมีการจัดค�ายวิทยาศาสตร(ให�กับนักเรียนท้ังในและต�างจังหวัดโดยให�ผู�เข�าค�ายค�างคืน 
เพ่ือให�เด็กๆมาร�วมทํากิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ(ของ อพวช. ได�ในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน
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รูปที่ 1 การเชื่อมโยงระหว�างพิพิธภัณฑ(ด�วยกิจกรรมวิทยาศาสตร( 

 
รูปที่ 2 การเชื่อมโยงระหว�างพิพิธภัณฑ(ด�วยทางสัญจรภายใน อพวช. 
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โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 
องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาขีดความสามารถด�านวิทยาศาสตร(เปSนปUจจัยสําคัญท่ีนานาประเทศให�ความสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือก�าวผ�านประเทศเกษตรกรรมท่ีผลิตเพียงวัตถุดิบ ให�เปSนประเทศอุตสาหกรรมท่ี
พัฒนาด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีความสามารถในการควบคุมการผลิต สร�าง
มูลค�าเพ่ิมแก�สินค�าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมได�มากข้ึน ซ่ึงจะสร�างความย่ังยืนให�กับประเทศใน
การลดการพ่ึงพาการนําเข�าเทคโนโลยีจากต�างชาติ นอกจากนี้ นวัตกรรม วิทยาศาสตร( และเทคโนโลยี
ยังทําให�สภาพสังคมโดยรวมของประเทศดีข้ึน เช�น การออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) 
เทคโนโลยีการสื่อสารผ�านทางไกล เปSนต�น สิ่งเหล�านี้จะช�วยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 
โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) สร�างข้ึนเพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจและความ
ตระหนักด�านวิทยาศาสตร(ให�แก�เยาวชนและประชาชนท่ัวไป โดยสร�างการเรียนรู�ในรูปแบบการแก�ไข
ปUญหา การคิดวิเคราะห(อย�างเปSนระบบ นําไปสู�การสร�างสรรค(สิ่งประดิษฐ(และนวัตกรรมแห�งอนาคต 
เพ่ือพัฒนาประเทศให�มีความเจริญก�าวหน�าทางด�านวิทยาศาสตร(ต�อไป กลุ�มเป7าหมายหลักของ
พิพิธภัณฑ(จะเปSนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจและนําเสนอความรู� ต�อยอดความรู�
ความสนใจสู�การศึกษาต�อในสาขาท่ีเหมาะสม และรองรับการพัฒนาด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม  
 
เนื้อหาท่ีนําเสนอในโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะนําเสนอเก่ียวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย เพ่ือแสดงให�เห็นความก�าวหน�าด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีของประเทศ 
นอกจากจะเปSนแหล�งการเรียนรู�แล�วยังเปSนการสื่อสารแบบสองทางกับหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
กับกลุ�มอุตสาหกรรม การวิจัย เพ่ือแบ�งปUนเชื่อมโยงองค(ความรู� ก�าวสู�การเปSน hub ทางวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือนําไปสู�การแข�งขันกับนานาชาติต�อไป 
 

2. วัตถุประสงค� (Objectives) 
1) ด�านการศึกษา 

� เปSนแหล�งการเรียนรู�ทางด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห�งใหม�  
� สร�างแรงบันดาลใจในการเรียนรู�วิชาวิทยาศาสตร(ในระดับท่ีสูงข้ึนต�อไป 
� เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร(ด�วยการใช�นิทรรศการเสริมความ

เข�าใจให�กับนักเรียน นักศึกษา 
� พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร( การใช�เหตุผล สร�างจิตวิทยาศาสตร( 
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2) ด�านวิทยาศาสตร( 
� เปSนสถานท่ีแสดงนวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือให�บริการความรู�แก�ผู�ประกอบการหรือภาครัฐ

นําไปสู�การพัฒนาสิ่งประดิษฐ(และนวัตกรรมต�อไปในอนาคต และทําให�งานวิจัยสามารถ
พัฒนาต�อไปได�โดยไม�จบเพียงแค�การเปSนงานวิจัย 

� ประชาชนเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร(ท่ีจะเข�ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน  
� สร�างแรงบันดาลใจ สร�างความรู�ความเข�าใจให�เยาวชนในการเลือกประกอบวิชาชีพทางด�าน

วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี เพ่ิมบุคลากรทางด�านวิทยาศาสตร( เพ่ืองานวิจัย สิ่งประดิษฐ(
และนวัตกรรมให�กับประเทศต�อไป 

� แสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาท่ีเปSนส�วนหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

� เพ่ือสนับสนุนให�ประเทศไทยมีองค(ความรู�ด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเปSน
ของตนเอง สามารถใช�งานได�เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย 

� เพ่ิมขีดความสามารถทางด�านวิทยาศาสตร(ให�กับประเทศ  
 

3) ด�านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
� สร�างสังคมแห�งการเรียนรู� รู�จักการใช�ความคิดและเหตุผล สร�างจิตวิทยาศาสตร( 
� สร�างบุคลากรทางด�านวิทยาศาสตร(เพ่ือพัฒนางานวิจัยด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม อันจะนําไปสู�การพัฒนา สร�างมูลค�าเพ่ิมให�ผลิตภัณฑ( ลดการนําเข�าเทคโนโลยีจาก
ต�างชาติ พัฒนาเศรษฐกิจประเทศและแก�ไขปUญหาประเทศ 

� ประชาชนลดค�าเสียโอกาสในการเดินทางและเวลาในการมาชมพิพิธภัณฑ(ได� เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ(ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีขององค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ ซ่ึงเปSนแหล�งรวม
พิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(หลากหลายสาขา ทําให�การมาเพียงครั้งเดียวได�รับความรู�ทางด�าน
วิทยาศาสตร(ในหลายด�าน 
 

4) ด�านการท�องเท่ียว 
� พัฒนาให�พ้ืนท่ีขององค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติเปSนแหล�งการเรียนรู�ทางวิชาการ

ด�านวิทยาศาสตร(ท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศและระดับอาเซียน 
 
 

3. เปiาหมาย 
พัฒนาโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) เปSนอาคารพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 38,400 ตาราง
เมตร โดยมีพ้ืนท่ีนิทรรศการและกิจกรรมไม�น�อยกว�า 18,800 ตารางเมตร ในเนื้อท่ีประมาณ 51 ไร� 
บริเวณองค(การพิพิธภัณฑ(วิทยาศาสตร(แห�งชาติ และอีก 20 ไร� บริเวณด�านหน�าศูนย(วิจัยและฝ�กอบรม
ด�านสิ่งแวดล�อม ติดถนนเลียบคลองห�า ณ เทคโนธานี ตําบลคลองห�า อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด�วยงบประมาณท้ังสิ้น 2,076,370,000 บาท 
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4. หัวข�อ (Theme) 

หัวข�อหลัก (Theme) ในการนําเสนอของโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) คือ “จุด
ประกายความคิด สร�างจิตวิทยาศาสตร� เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพและ
นวัตกรรม”  
 

5. สาระหลัก (Key Message) 
สาระหลักในการนําเสนอของโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) คือ จุดประกายความคิด 
สร�างจิตวิทยาศาสตร� เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม” 
ประกอบด�วย 
1) การสร�างความเข�าใจในกระบวนการวิทยาศาสตร( โดยการต้ังคําถาม สังเกต วิเคราะห( แก�ไข

ปUญหา ค�นหาคําตอบ ท่ีจะนําไปสู�การขยายผลเพ่ือวางรากฐานของอาชีพด�านวิทยาศาสตร( 
เทคโนโลยี และสร�างนวัตกรรมในอนาคต 

2) การเรียนรู�  ความเข�าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีในหลายมิติ ท้ังด�าน
วิทยาศาสตร( คณิตศาสตร( วิศวกรรมศาสตร( เทคโนโลยี ศิลปะ มานุษยวิทยา ซ่ึงเปSนแนวคิด
พ้ืนฐานของโครงการ ศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต  (Futurium) 

3) การสร�างแรงบันดาลใจในการจินตนาการ ความคิดสร�างสรรค( พ้ืนฐานความรู�ด�านการประกอบ
อาชีพในสาขาวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี โดยเฉพาะท่ีสอดคล�องกับทิศทางของการพัฒนา
ประเทศ 

 
6. แนวการดําเนินเรื่อง (Storyline) 

โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) มีภารกิจในการจัดแสดงให�เกิดการเรียนรู�ในด�าน
วิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรมและเปSนท่ีแลกเปลี่ยนความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร(ของหน�วยงาน
ต�างๆ และสร�างความเข�าใจในอาชีพทางด�านวิทยาศาสตร(ให�กับเยาวชน เพ่ือให�ประชาชนหันมาให�
ความสําคัญ และเปSนตัวแปรในการพัฒนาประเทศชาติต�อไป 
 
ท้ังนี้ผู�เข�าชมจะได�พบกับนิทรรศการแสดงความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน
ส�วนของการก�าวสู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) และส�วนพ้ืนท่ีหลักอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีจัดแสดง คือ
ส�วนของการแนะแนวอาชีพด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Job World) ซ่ึงเปSนพ้ืนท่ีท่ีให�
ผู�เข�าชมได�ค�นพบแนวทางในการเลือกประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ผ�านการทดลองปฏิบัติ ทดลองเล�นทํากิจกรรมต�างๆ เพ่ือเปSนการเปWดโลกทัศน(ให�มีความเข�าใจ
มากข้ึนต�ออาชีพทางด�านวิทยาศาสตร(ท่ีอาจจะเปSนกลุ�มอาชีพใหม�ซ่ึงผู�เข�าชมยังไม�รู�จัก เพ่ือเปSนทางเลือก
ในการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
นิทรรศการท้ังหมดท่ีได�กล�าวไปนี้ มีข้ึนเพ่ือพัฒนาศักยภาพคน เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
วิทยาศาสตร(ให�กับประเทศ จูงใจให�คนหันมาให�ความสําคัญกับวิทยาศาสตร( เพ่ือสนับสนุนให�เกิดการ
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สร�างสรรค(ทางด�านนวัตกรรม องค(ความรู�ต�างๆ ท่ีจะนํามาใช�ในการพัฒนาประเทศต�อไป โดยสามารถ
สรุปเนื้อหาในการจัดแสดงของ Futurium (ศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต) เปSน 8 แกลเลอรีในนิทรรศการ 
สู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) และอีก 3 แกลเลอรีในนิทรรศการ อาชีพด�านวิทยาศาสตร( (Job 
World) ตามเนื้อหาท่ีแตกต�างกัน ซ่ึงสามารถเลือกชมได�ดังนี้ 

 
นิทรรศการ สู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) 
แกลเลอรีท่ี 1   นวัตกรรมคมนาคมและขนส�ง (Transportation Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 2   นวัตกรรมหุ�นยนต(-ระบบอัตโนมัติ (Robotics Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 3 นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster  
                    Management Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 4   นวัตกรรมพลังงานทางเลือก (Energy Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 5   นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Farming Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 6   นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี  

(Biotechnology/Nanotechnology Innovation) 
แกลเลอรีท่ี 7   นวัตกรรมไทย : เพ่ือเมืองไทยท่ีดีข้ึน (Thai Innovation : Better Thailand) 
แกลเลอรีท่ี 8   นวัตกรรมอวกาศและการบิน (Space and Aviation Innovation) 
 
นิทรรศการ อาชีพด�านวิทยาศาสตร� (Job World) 
แกลเลอรีท่ี 1   ค�นพบแนวทางอาชีพ (Career Exploration) 
แกลเลอรีท่ี 2   แนะแนวอาชีพ (Career Planning) 
แกลเลอรีท่ี 3   ทดลองปฏิบัติอาชีพ (Job Experience) 
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รายละเอียด นิทรรศการ สู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) แต�ละแกลเลอรี (Gallery) มีดังนี้ 
แกลเลอรีท่ี 0  นิทรรศการนวัตกรรม : แรงบันดาลใจและอนาคต (Introduction) 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแนวโน�มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคตท่ี

จะนําไปสู�ชีวิตท่ีดีด�วยแนวคิดวิทยาศาสตร( 
(2) แสดงให�เห็นชีวิตในอนาคตท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพราะนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาและ

ประยุกต(ความรู�ทางวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี 
2) สาระหลัก (Key Message) 

(1) ความหมายและความต�างระหว�างวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(2) การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและอนาคตท่ีดีข้ึน 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) นวัตกรรมนําไปสู�ชีวิตและอนาคตท่ีดีข้ึน 
(2) นวัตกรรมช�วยสร�างมูลค�าเพ่ิมให�ทรัพยากรและผลิตภัณฑ( 

 
แกลเลอรีท่ี 1 นวัตกรรมคมนาคมและขนส�ง (Transportation Innovation) 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในหลักการของระบบการเคลื่อนท่ี การขนส�ง  
(2) แสดงให�เห็นเทคโนโลยีท่ีก�าวหน�าทางด�านยานยนต( การขนส�ง 
(3) เพ่ือแสดงให�เห็นภาพของการปฏิวัติการคมนาคมขนส�งท่ีจะเกิดข้ึนในโลกอนาคต ท่ีท้ัง

โลกจะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมดเปSนเครือข�ายด�วยเทคโนโลยีสมัยใหม� 
2) สาระหลัก (Key Message) 

การพัฒนาระบบการคมนาคมการขนส�งและระบบ logistics ในอนาคต ท่ีมุ�งเน�นให�มีความ 
รวดเร็วและสะดวกสบายมากข้ึน ส�งผลให�รูปแบบการใช�ชีวิตในอนาคตและรูปแบบสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนารูปแบบการคมนาคมขนส�งท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ีและสภาพบริบท การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส�งจึงมีความสําคัญเปSนอย�าง
ย่ิง ซ่ึงในนิทรรศการจะแสดงให�เห็นถึงการประสานระบบการขนส�งต�างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตท่ีโลกท้ังโลกจะถูกเชื่อมโยงเข�าด�วยกัน 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) ระบบ Public Telematics ระบบการจัดการการจราจรอัจฉริยะด�วยการสื่อสาร

ระหว�างรถยนต(และศูนย(บริการสารสนเทศจราจร ท่ีจะช�วยอํานวยความสะดวกในการ
ให�บริการ การบอกเส�นทาง การจัดการการจราจรจากระยะไกล เปSนต�น 

(2) ระบบยานยนต(ไร�คนขับ ซ่ึงเปSนระบบท่ีจะมาช�วยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง 
โดยมีเนื้อหาการจัดแสดงเก่ียวกับเรื่องระบบถนนอัจฉริยะ (Smart Road System) 
และ เครือข�ายระบบยานยนต( (Vehicle Networks)  

(3) ระบบการขนส�งสําหรับคนเดียว ซ่ึงจะจัดแสดงเก่ียวกับยานพาหนะสําหรับการเดินทาง
เพียงคนเดียวเช�น Segway และ Ninebot 

(4) ระบบการคมนาคมขนส�งและระบบ Logistics ซ่ึงจะจัดแสดงให�เห็นเปSนเครือข�าย 
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แกลเลอรีท่ี 2 นวัตกรรมหุ�นยนต�-ระบบอัตโนมัติ (Robotics Innovation) 
1) วัตถุประสงค� (Objectives) 

(1) เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีด�านหุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติตั้งแต�
อดีตจนถึงปUจจุบันและแนวทางในอนาคต 

(2) เพ่ือแสดงให�เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีหุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติท่ีจะเข�ามามี
บทบาทต�อการใช�ชีวิตในอนาคต 

(3) เพ่ือปลูกฝUงให�มีการนําเทคโนโลยีหุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติไปใช�อย�างสร�างสรรค(และ
ย่ังยืน 

2) สาระหลัก (Key Message) 
หุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติเปSนเทคโนโลยีใหม�ท่ีมีการพัฒนาในช�วงไม�ก่ีสิบปOท่ีผ�านมา ซ่ึงใน
ปUจจุบันเทคโนโลยีหุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติได�เข�ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันและภาค
การผลิต ไม�ว�าจะเปSนระบบปUญญาประดิษฐ( (AI) หรือหุ�นยนต(เพ่ือการอุตสาหกรรมท่ีถูก
สร�างข้ึนมาเพ่ือตอบสนองการใช�งานของมนุษย( ซ่ึงในอนาคตจะมีการพัฒนาข้ึนและทําให�
หุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติเหล�านี้มีผลต�อการใช�ชีวิตประจําวันมากข้ึน ไม�ว�าจะเปSนหุ�นยนต(
เสมือนมนุษย( (Humanoid Robot) เครื่องมืออํานวยความสะดวกต�างๆ จึงควรให�มีการ
สร�างความเข�าใจและให�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทและหน�าท่ีของหุ�นยนต(และระบบ
อัตโนมัติเหล�านี้ และการปลูกฝUงให�นําเทคโนโลยีนี้ไปใช�งานอย�างสร�างสรรค(เพ่ือให�เกิด
ประโยชน(สูงสุด 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) หุ�นยนต(และอนาคต เปSนเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับประวัติศาสตร(การพัฒนาหุ�นยนต( การ

แสดงให�เห็นถึงบทบาทและความหมายของหุ�นยนต( 
(2) หุ�นยนต(สําหรับงานอุตสาหกรรม จัดแสดงเก่ียวกับหุ�นยนต(ท่ีถูกใช�งานในด�านการ

ทํางานอันตราย งานท่ีใช�แรงงาน และงานท่ียากเกินกว�าความสามารถของมนุษย( 
รวมถึงให�ทดลองฝ�กควบคุมหุ�นยนต( เช�น หุ�นยนต(กู�ภัย เปSนต�น 

(3) ระบบปUญญาประดิษฐ(  (AI) จัดแสดงเ ก่ียวกับระบบการทํางานของระบบ
ปUญญาประดิษฐ( ระบบการตอบสนอง โดยผ�านภาพยนตร(และการเล�นเกม ทําภารกิจ
ต�างๆ เพ่ือให�เข�าใจในระบบการทํางานของระบบปUญญาประดิษฐ(และระบบการ
ตอบสนองต�างๆ ซ่ึงเปSนส�วนหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร( 

(4) การแสดงหุ�นยนต(เต�นรํา มอบความสนุกสนานให�กับผู�เข�าชม 
 
แกลเลอรีท่ี 3   นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster  
                       Management Innovation) 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับปUจจัยท่ีก�อให�เกิดภัยพิบัติต�าง ๆ 
(2) เพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการป7องกันตัวจากภัยพิบัติ 

อย�างถูกต�อง  
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(3) เพ่ือสร�างความตระหนักและให�ความรู�เพ่ือเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 
อนาคต 

2) สาระหลัก (Key Message) 
ภัยพิบัติต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในไทยและท่ัวโลกแต�ละครั้งก�อให�เกิดความเสียหายต�อทรัพย(สิน และ
ชีวิตเปSนอย�างมาก การให�ความรู�เก่ียวกับการเตรียมตัวรับมือจึงมีความสําคัญเปSนอย�างย่ิง
เพ่ือท่ีจะลดผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการสร�างความเข�าใจเก่ียวกับการใช� 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการคาดการณ(ด�วยข�อมูลสถิติเก่ียวกับภัยพิบัติจะทําให�ผู�ท่ีอยู�ใน
แต�ละพ้ืนท่ี เข�าใจความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของตน และเตรียมหาทางรับมือได�อย�าง
ทันที นอกจากนี้ ยังมีการสร�างประสบการณ(ให�ผู�เช�าชมลองฝ�กซ�อมเม่ือเกิดเหตุภัยพิบัติ เช�น 
การหนีออกจากตึกสูงในเหตุไฟไหม� 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) การเฝ7าสังเกตการณ(ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
(2) ระบบการป7องกันภัยพิบัติ จัดแสดงเก่ียวกับเทคโนโลยีการพยากรณ(ภัยพิบัติล�วงหน�า 

เทคโนโลยีการเตือนภัย การทดลองหนีภัยในสถานการณ(ต�างๆ โดยผ�านการจําลอง 
สถานการณ(ด�วยเทคโนโลยีทันสมัย เช�น Simulator, 3D mapping เปSนต�น 

 
แกลเลอรีท่ี 4 นวัตกรรมพลังงานทางเลือก (Energy Innovation) 
 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับแหล�งพลังงานต�างๆ ท่ีจะถูกนํามาใช�งานในอนาคต 

เพ่ือให�เกิดความย่ังยืนทางด�านพลังงาน 
(2) เพ่ือแสดงให�เห็นถึงสถานการณ(ด�านพลังงานในปUจจุบันและอนาคต เพ่ือกระตุ�นการ

พัฒนาแนวทางการสร�างพลังงานใหม�ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 
2) สาระหลัก (Key Message) 

พลังงานมีความสําคัญเปSนอย�างย่ิงต�อการใช�ชีวิตและการสร�างความเจริญก�าวหน�าในด�าน
ต�างๆ ของมนุษย( การเลือกใช�แหล�งพลังงานท่ีมีความย่ังยืนจึงส�งผลให�ความเจริญก�าวหน�า
ของมนุษยชาติมีความย่ังยืนตามไปด�วย การพัฒนาแหล�งพลังงานทางเลือกต�างๆ จึงเปSน
ประเด็นสําคัญต�อปUจจุบันและอนาคต 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) นําเสนอการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการค�นหาหรือผลิตพลังงานและพลังงานทาง 

เลือกท่ีมีความจําเปSนในชีวิตประจําวัน 
(2) สร�างประสบการณ(จากการปฏิบัติในด�านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย(และพลังงาน

หมุนเวียนใหม�ในรูปแบบต�างๆ ผ�านเมืองจําลอง 
(3) นําเสนอหลักการพัฒนาเครื่องกลไฮโดรเจนและเซลล(เชื้อเพลิงในระบบยานยนต(

ไฮโดรเจน 
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แกลเลอรีท่ี 5 นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Farming Innovation) 
 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับการทําการเกษตรแบบความแม�นยําสูง   
(2) เพ่ือสร�างประสบการณ(เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต(ใช�ในการทํา 

เกษตรกรรม 
(3) เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจและชักจูงให�ผู�เข�าชมเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากข้ึน 

2) สาระหลัก (Key Message) 
เกษตรกรรมในประเทศไทยปUจจุบันยังคงเปSนการเกษตรแบบอาศัยประสบการณ(และพ่ึงพา
ธรรมชาติ ผลผลิตท่ีได�จึงมีคุณภาพไม�คงท่ีและแตกต�างกันไปในแต�ละภูมิภาค จึงเกิด 
แนวทางการเกษตรเฉพาะพ้ืนท่ี (Zoning) ซ่ึงจะต�องมีการเก็บข�อมูลสภาพพ้ืนท่ีด�วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด�านสารสนเทศ นําไปสู�การพัฒนาการบริหารจัดการการเพาะปลูก 
การจัดการผลผลิต เพ่ือลดการสูญเสีย และเกิดประโยชน(สูงสุด 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) Thailand สวรรค�แห�งการเกษตร 

ประเทศไทยมีความสมบูรณ(ด�านทรัพยากรและปUจจัยท่ีเหมาะสมกับการทําการ 
เกษตร เช�น ความอุดมสมบูรณ(ของดินและแร�ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ปริมาณน้ําฝน แสงแดด ทําให�เกษตรกรรมเปSนอาชีพหลักของคนไทยส�วนใหญ� 
มาช�านาน 
1. ภูมิศาสตร(ประเทศไทยต้ังอยู�ในเขตนิเวศวิทยาแบบร�อนชื้น และประกอบด�วย 

ระบบนิเวศย�อยท่ีหลากหลาย  ทําให�ประเทศไทยเปSนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย 
ทางชีวภาพสูง และอุดมไปด�วยทรัพยากรท่ีสามารถนํามาเลือกสรรใช�ในการ 
ประกอบอาหารนานาท่ีเอ้ือต�อการทําการเกษตร 

2. ระบบนิเวศวิทยาท่ีหลากหลายทําให�ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต�อการเพาะ 
ปลูกพืชได�หลายชนิด ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ดังปรากฏการทําการ 
เกษตรพืชเมืองหนาวในเขตพ้ืนท่ีสูงทางเหนือ การทําสวนยางในเขตภาคอีสาน 
หรือการทํานาท่ีปรากฏอยู�ท่ัวทุกภาคของประเทศ ด�วยเหตุนี้ทําให�ไทยเปSน
ประเทศหนึ่งท่ีส�งออกสินค�าเกษตรติดอันดับโลก จนมีสมญาว�า “คลังอาหารโลก” 
ท้ังนี้สินค�าเกษตรถือเปSนเสาหลักของผลผลิตมวลประเทศมาต้ังแต�อดีตจนถึง
ปUจจุบัน 

(2) Smart Farm ดีอย�างไร 
เกษตรกรรมในประเทศไทยยังขาดนวัตกรรมท่ีจะช�วยเพ่ิมคุณภาพ ปริมาณ และ 
ศักยภาพการผลิต ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมรายได� ความเปSนอยู�ท่ีดีข้ึนของเกษตรกร และรูปแบบ
การทําการเกษตรท่ียั่งยืน 
1. ปUจจุบันการเกษตรกรรมในประเทศไทยยังประสบปUญหาหลายด�าน โดยเฉพาะ

ปUญหาผลผลิตได�ไม�ได�คุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรยังไม�มีความรู�พอเพียง ขาด 
ข�อมูล รวมท้ังความรู�ในการผลิตสินค�าเกษตรคุณภาพสูงท่ีปลอดภัยต�อผู�บริโภค 
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และเปSนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม Smart Farm จึงเปSนทางเลือกหนึ่งในการแก�ปUญหา
ทางการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให�ดีข้ึน 

2. Smart Farm หรือ Precision Agriculture เปSนวิธีการทําการเกษตรท่ีถือได�ว�า 
เปSนมิตรกับสิ่งแวดล�อมโดยเกษตกรจะปรับการใช�ทรัพยากรให�สอดคล�องกับ 
สภาพพ้ืนท่ี รวมถึงกระบวนการดูแลอย�างมีประสิทธิภาพและแม�นยํา  ท้ังยังลด
การสูญเสียทรัพยากรและใช�ให�เกิดประโยชน(สูงสุด 

(3) Smart Farm ทําอย�างไร 
Smart Farm คือกระบวนการผลิตท่ีนํานวัตกรรมด�านสารสนเทศ เทคโนโลยี และ 
ระบบการจัดการ เพ่ือควบคุมปUจจัยในทุกข้ันตอนของการทําการเกษตรอย�างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน(สูงสุด ประกอบด�วยเรื่องสําคัญ 3 เรื่อง คือ สารสนเทศ 
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ โดยต้ังอยู�บนแนวคิดท่ีว�า พืชพันธุ(ท่ีปลูกและสภาพ
ล�อมรอบ (ดิน น้ํา แสง อากาศ) ในไร�นามีความแตกต�างกันในแต�ละบริเวณหรือพ้ืนท่ี
ย�อยๆ ถึงแม�จะอยู�ในไร�เดียวกันก็ตาม สภาพล�อมท่ีแตกต�างกันย�อมให�ผลผลิตท่ีต�างกัน
ได� ดังนั้นจะดูแลพ้ืนท่ีอย�างไรจึงได�ผลผลิตท่ีได�คุณภาพเท�าเทียมกัน ทําอย�างไรจึงจะรู�
ว�าพ้ืนท่ีมีความแตกต�างกัน หรือเม่ือทราบความแตกต�างนั้นแล�วจะนําเทคโนโลยีมา
แก�ปUญหาอย�างไร รวมถึงวิธีการบริหารจัดการอย�างไรจึงนํามาซ่ึงประโยชน(สูงสุด 
• กลุ�มสารสนเทศ ประกอบด�วยเทคโนโลยีสําคัญ เช�น 

- ระบบกําหนดตําแหน�งบนโลก (Global Positioning System, GPS) คือ 
การระบุพิกัดหรือตําแหน�งบนพ้ืนผิวโลก รวมถึงสามารถคํานวณความเร็ว
และทิศทางเพ่ือการนํามาใช�ร�วมกับแผนท่ี 

- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) 
คือ การรวบรวมและวิเคราะห(ข�อมูลแล�วนํามาแสดงผลในรูปแบบต�างๆ  
ตามท่ีผู�ใช�ต�องการ 

- เทคโนโลยีการรับรู�ระยะไกล (Remote Sensing) คือ การเก็บข�อมูล 
พ้ืนท่ีโดยอาศัยคลื่นแสงและคลื่นแม�เหล็กไฟฟ7า เปSนการเก็บข�อมูลระดับ 
มหภาค 

- เทคโนโลยีการรับรู�ระยะใกล� (Proximal Sensing) คือ การเก็บหรือ 
วัดข�อมูลเฉพาะพ้ืนท่ีและข�อมูลจําเปSนแบบเรียลไทม( ซ่ึงสามารถนํามา 
ประ ยุกต( ใ ช� ร� ว ม กับ อุปกรณ( ร ะบบ ดูแล พ้ืน ท่ี การ เ กษตรและสั ต ว(  
ซ่ึงประกอบด�วยเทคโนโลยีย�อย เช�น 
- เซ็นเซอร(ตรวจอากาศ (Weather Station) 
- เซ็นเซอร(วัดดิน (Soil Sensor) 
- เซ็นเซอร(ตรวจโรคพืช (Plant Disease Sensor) 
- เซ็นเซอร(ตรวจวัดผลผลิต (Yield Monitoring Sensor) 
- เซ็นเซอร(เคมี (Chemical Sensor) 
- เครือข�ายไร�สาย (Wireless Sensor Network) 
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• กลุ�มเทคโนโลยี เช�น 
- Variable Rate Technology (VRT) คือ เทคโนโลยีการควบคุมการให�

ปุ�ย น้ํา ยาฆ�าแมลงเฉพาะพ้ืนท่ี 
• กลุ�มบริหารจัดการ เช�น 

- Crop Models and Decision Support System (DSS) คือ การบูรณา
การเทคโนโลยีจาก 2 กลุ�มแรก มาประยุกต(ใช�ในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและ
ใช�ทํานายผลผลิตโดยอาศัยการประเมินจากฐานข�อมูล 

ความรู�ท้ังสามด�าน ถูกนํามาประยุกต�ใช�ในข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ัน ได�แก� 
1. Data Collection คือ ข้ันตอนการเก็บข�อมูลของดิน น้ํา แสง ภูมิอากาศ ผลผลิต  

ซ่ึงมักจะหมายถึงการเก็บข�อมูลภูมิอากาศในพ้ืนของเกษตรกรแต�ละราย เรียกว�า 
Micro-Climate เปSนต�น ด�วยวิธีการและเทคโนโลยีต�าง ๆ เช�น เครือข�ายเซ็นเซอร( 
สถานีตรวจวัดอากาศ ภาพถ�ายดาวเทียม เครื่องสแกนสภาพดิน เปSนต�น 

2. Diagnostics คือ ข้ันการวินิจฉัยข�อมูล สร�าง กรอง และเก็บข�อมูลท่ีเปSน
ประโยชน(เข�าสู�ฐานข�อมูล  ซ่ึงมักจะใช�ร�วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) 

3. Analysis เปSนข้ันการวิเคราะห(ข�อมูล การทํานายผลผลิต การวางแผนจัดการ 
เช�น เทคโนโลยี Crop Modeling ซ่ึงจะนําข�อมูลต�าง ๆ มาสร�างแบบจําลองเพ่ือ
หาความสัมพันธ(กับผลผลิตท่ีเก็บท่ีเก็บเก่ียวได� 

4. Precision Field Operations คือ ข้ันการปฏิบัติการตามแผนท่ีกําหนดไว� เช�น 
การหยอดปุ�ยด�วยรถขับเคลื่อนด�วย GPS การให�น้ําแบบคํานวณตามสภาพจริง 
การนําส�งปุ�ยหรือยาฆ�าแมลงด�วยแคปซูลนาโน ซ่ึงสามารถควบคุมการปUจจัย
เหล�านี้ให�เปSนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

5. Evaluation คือ การประเมินผลปฏิบัติการว�ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด 
คุ�มค�ากับการลงทุนหรือไม� โดยใช�เทคโนโลยีด�านการเงินและเศรษฐศาสตร( และ
อุตสาหกรรม 
 

ยกตัวอย�างการดําเนินงานท้ัง 5 ข้ันตอน ในแต�ละระบบการผลิต  
Pre-Harvest: การเตรียมพ้ืนท่ี/การดูแลระหว�างการเพาะปลูก 
1. Data Collection: เก็บข�อมูล Micro-Climate ของดิน น้ํา แสง ภูมิอากาศใน

พ้ืนท่ีตนเอง โดยรวบรวมข�อมูลจากท่ีต�างๆ เช�น สถานีตรวจวัดอากาศ เครือข�าย
เซ็นเซอร(สถานีตรวจวัดอากาศ ภาพถ�ายดาวเทียม เครื่องสแกนสภาพดินผ�านทาง
แอพพลิเคชั่น 

2. Diagnostics: วินิจฉัยข�อมูล สร�าง กรอง และเก็บข�อมูลท่ีเปSนประโยชน( เข�าสู�
ฐานข�อมูลผ�านทางโปรแกรม เพ่ือเตรียมพร�อมท่ีดินก�อนการเพาะปลูก หรือเพ่ือ
วางแผนการปลูกและดูแลระหว�างการปลูก ยกตัวอย�างการวินิจฉัย การสร�าง
ข�อมูลของดินออกมาในรูปของ Soil Mapping แยกข�อมูลของดินในแต�ละพ้ืนท่ีว�า
มีความอุดมสมบูรณ(แตกต�างกันอย�างไร มีปริมาณแร�ธาตุเท�าไหร� ลักษณะดินร�วน
ซุยต�างกันแค�ไหน   
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3. Analysis: วิเคราะห(ข�อมูลปUจจัยต�างๆ ท่ีเ ก่ียวข�องออกมาเปSนสารสนเทศ
ยกตัวอย�างการวิเคราะห(ออกมาเปSนสารสนเทศ (Information) แผนท่ีดิน (Soil 
Map) ซ่ึงเกษตรกรจะรู�แล�วว�าดินในแต�ละพ้ืนท่ีมีคุณสมบัติอย�างไรและสามารถ
เชื่อมต�อไปยังเครื่องหยอดปุ�ยได� 

4. Precision Field Operations:  ดํ า เนินการปฏิ บั ติตามแผน ท่ี กําหนดไว�
ยกตัวอย�างการอัพโหลดข�อมูลดินไปยังเครื่องหยอดปุ�ยบนรถไถท่ีติด GPS ซ่ึง
กําหนดไว�แล�วว�าจะหยอดปุ�ยชนิดใดลงตําแหน�งใดในฟาร(มมากหรือน�อย  

5. Evaluation: การประเมินผลปฏิบัติการว�ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด 
Harvest: ข้ันตอนการเก็บเก่ียว 
1. Data Collection: เก็บข�อมูลผลิตเพ่ือดูความพร�อมและคุณภาพเพ่ือเตรียมเก็บ

เก่ียว 
2. Diagnostics: การแยกข�อมูลของผลผลิต เช�น ดอกไม�/ผลไม� ในแต�ละแปลง

ออกเปSนกลุ�มๆ เช�น ข�อมูลของขนาด สี ความสุกของผลผลิตแต�ละแปลง 
3. Analysis: นําข�อมูลต�างๆ มาสร�างแบบจําลองเพ่ือวางแผนการเก็บเก่ียวท่ีจะให�

ผลตอบแทนสูงสูด เกิดความเสียหายน�อยท่ีสุด เช�น การวิเคราะห(ข�อมูลความสุก
พร�อมเก็บเก่ียวของผลไม�ในแต�ละแปลง กับข�อมูลของระบบขนส�งไปยังปลายทาง 
เพ่ือหาช�วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการเก็บเก่ียวให�ผลไม�สุกพอดีสําหรับวางขายท่ี 
Supermarket 

4. Precision Field Operations: ยกตัวอย�างการเชื่อมต�อข�อมูลไปยังเครื่องเก็บ
เก่ียวอัตโนมัติ ซ่ึงจะเลือกเก็บผลไม�ในแต�ละต�น หรือแต�ละแปลงในช�วงเวลาต�างๆ 
ซ่ึงถูกคํานวณมาแล�วว�าจะพร�อมขายพอดีเม่ือไปถึงปลายทาง โดยไม�เน�าเสีย
ระหว�างการขนส�งหรือดิบเกินไปเม่ือถึงปลายทาง  

5. Evaluation: การประเมินผลปฏิบัติการว�ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด เพ่ือ
เตรียมพร�อมสําหรับการเก็บเก่ียวครั้งต�อไป 

Post Harvest: ข้ันตอนหลังการเก็บเก่ียว 
1. Data Collection: ยกตัวอย�างการเก็บข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับระบบการขนส�ง เช�น 

ช�วงเวลาการขนส�งของบริษัทขนส�ง ยานพาหนะท่ีใช�ในการขนส�ง ปริมาณท่ีส�งได�
ในแต�ละครั้ง หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบกับการขนส�ง เช�น สภาพอากาศ 
สภาพจราจร ความหนาแน�นของสภาพจราจรภายในศูนย(กระจายสินค�า  

2. Diagnostics: ยกตัวอย�างการคัดกรองข�อมูลเส�นทาง หรือวิธีการในการ 
จัดส�ง เปรียบเทียบข�อมูลของแต�ละบริษัท 

3. Analysis: ยกตัวอย�างการนําข�อมูลท่ีคัดกรองแล�ว มาเชื่อมโยงกับข�อมูล 
การเก็บเก่ียวเพ่ือวางแผนการเก็บเก่ียวให�สอดคล�องกับแผนการขนส�ง 

4. Precision Field Operations: ยกตัวอย�างระบบการจัดการส�งผลิตไปยังศูนย(
กระจายสินค�าของฟาร(มให�สอดคล�องกับช�วงเวลา/ปริมาณการขนส�ง หรือการดูแล
ก�อนและระหว�างทางขนส�ง เช�น การบรรจุหีบห�อ การจัดเรียงผลผลิตในตู�คอน
เทนเนอร(ให�เกิดความเสียหายน�อยหรือสะดวกในการเคลื่อนย�าย  
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5. Evaluation: ข้ันการประเมินผลปฏิบัติการว�ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด 
เพ่ือเตรียมพร�อมสําหรับการเก็บเก่ียวครั้งต�อไป 

(4) ตัวอย�างฟาร�มท่ีนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในระบบการจัดการฟาร�ม 
ไร�ไวน�กรานมอนเต� (GranMonte) เปSนไร�องุ�นสําหรับผลิตไวน(ท่ีนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช�ในการจัดการฟาร(มท่ีเปSนการประยุกต(การใช�งานเทคโนโลยี Precision 
Farming/Smart Farm เพ่ือให�สามารถติดตามการทํางานในไร�จากอินเตอร(เน็ตหรือ
โทรศัพท(มือถือ โดยอาศัยเทคโนโลยี Multi-Functional and Multi-Dimensional 
Sensors ซ่ึงจะตรวจวัดอุณหภูมิในอากาศและดิน ความชื้นในอากาศและดิน ความเร็ว
และทิศทางลม ปริมาณน้ําฝน พลังงานแสง ความเคลื่อนไหวของมวลอากาศในไร�จาก 
Image Array สภาพทางเคมีของดิน คุณภาพขององุ�นและไวน(จาก Electronic Nose 
รวมไปถึงการนํา RFID ไปใช�ดูแลกิจกรรมในไร� การพัฒนาซอฟต(แวร(ช�วยตัดสินใจ 
Decision Support System การบูรณาการข�อมูลภูมิสารสนเทศและอุตุนิยมวิทยาท้ัง
ระดับไร�  และระดับภู มิภาค โดยมีเป7าหมายทําให� เ กิดไร� ไวน( อัจฉริยะ (Smart 
Vineyard) 

 
แกลเลอรีท่ี 6 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี  

(Biotechnology & Nanotechnology Innovation) 
1) วัตถุประสงค� (Objectives) 

(1) เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีพัฒนาจากเทคโนโลยี 
ชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี 

(2) เพ่ือสร�างประสบการณ(เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนา
เปSนผลิตภัณฑ( 

(3) เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด�านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีของประเทศ 

2) สาระหลัก (Key Message) 
(1) นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีมีส�วนช�วยสร�างมูลค�าเพ่ิมและเสริม

ประสิทธิภาพการผลิตให�กับภาคอุตสาหกรรม 
(2) นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีมีส�วนช�วยสร�างคุณภาพชีวิตความ

เปS นอ ยู� ท่ี ดี ขอ งมนุษย(  ท้ั ง ยั ง มีส� ว นช� ว ย บํ า บั ด  ฟ�� น ฟู  พัฒนา  และจั ดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย�างย่ังยืน 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี คือองค(ความรู�ท่ีนํามาปรับปรุงสิ่งมีชีวิตให�เกิด 
ประโยชน(สูงสุด ปUจจุบันมีบทบาทอย�างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย( เช�น 
วิทยาการทางการแพทย( ซ่ึงทําให�อัตราการเจ็บปzวยหรือเสียชีวิตลดลงอย�างมากเม่ือเทียบกับ
อดีต 
(1) Biotechnology / Nanotechnology คืออะไร 
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เทคโนโลยีชีวภาพ คือการประยุกต(ใช�เทคโนโลยีต�างๆมาใช�กับ ระบบทางชีวภาพ หรือ 
สิ่งมีชีวิต(ท่ีมีชีวิตอยู�) หรือ สิ่งท่ีได�จากระบบทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิต เพ่ือท่ีทําการ
สร�างหรือปรับปรุงแก�ไข ผลิตภัณฑ( หรือ กระบวนการ เพ่ือนํามาใช�ประโยชน(ในเรื่อง
เฉพาะด�าน โดยเริ่มจากความพยายามแก�ปUญหาพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตมนุษย(ในอดีต 
ต�อมาถูกนํามาใช�อย�างกว�างขวางเพ่ือเก็บถนอมผลผลิต และรักษาโรคภัย 
นาโนเทคโนโลยี เปSนวิทยาการเก่ียวกับการจัดระเบียบโครงสร�างและสังเคราะห(สสาร 
ระดับโมเลกุล รวมถึงการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช�ขนาดเล็กระดับ 1-100 นาโน
เมตร ทําให�สสารมีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมข้ึนและสามารถนํามาใช�ประโยชน(ได�หลากหลาย
ข้ึน 

(2) ความสําคัญของ Biotechnology / Nanotechnology 
บทบาทสําคัญของ Biotechnology และ Nanotechnology ต�อโลกต้ังแต�อดีตจนถึง 
ปUจจุบัน เช�น นวัตกรรมท่ีเปลี่ยนโฉมหน�าการเกษตรของโลก อย�างการปรับปรุงสาย
พันธุ(พืชซ่ึงอาจเคยเติบโตได�เฉพาะในเขตอากาศหนาวให�สามารถนําไปปลูกท่ีไหนก็ได�
แม�แต�ในทะเลทราย หรือในอนาคตนั้นโรคภัยท่ีร�ายแรงอย�างมะเร็ง จะสามารถรักษา 
หรืออาจป7องกันได�ตั้งแต�เปSนตัวอ�อนในครรภ(มารดา 
เทคโนโลยีชีวภาพ มีการพัฒนาเพ่ือแก�ปUญหาหลายประการท่ีโลกกําลังประสบ เช�น 
การพัฒนาพันธุ(พืชและสัตว(ให�มีคุณสมบัติทนต�อโรคและศัตรูพืช หรือเพ่ิมศักยภาพให�
สามารถเพาะปลูกได�ในพ้ืนท่ีท่ีไม�เหมาะสม การคิดค�นเพ่ิมคุณค�าทางโภชนาการให�
ผลผลิตแล�วสามารถคงความสดและสามารถเก็บรักษาได�นาน หรือการคิดค�นวิธีรักษา
และป7องกันโรคร�ายแรง เช�น 
- ความพยายามจะลดการใช�สารเคมีการเกษตรกรรม ด�วยการคิดค�นพันธุ(พืชท่ี 

สามารถต�านทานโรคและศัตรูพืช 
- ความพยายามเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูก ด�วยการปรับปรุงพันธุ(พืชให�ทนทานต�อสภาพ 

ภูมิอากาศท่ีไม�เหมาะสมต�อการเพาะปลูก 
- ความพยายามเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ด�วยการคิดค�นปรับปรุงพันธุ(พืชและ

พันธุ(สัตว(ท่ีทนทานต�อโรคภัยและให�ผลิตสูงข้ึน 
- ความพยายามคิดค�นอาหารท่ีมีคุณค�าทางโภชนาการสูง คงความสดและเก็บรักษา

ได�นานโดยไม�ต�องใช�สารเคมี 
- ความพยายามคิดค�นการป7องกันและรักษาโรคร�ายแรงท่ียังไม�มีวิธีรักษา 

(3) มหัศจรรย� Biotechnology/Nanotechnology 
ตัวอย�างของนวัตกรรมของโลกด�านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี ท่ีปรับโฉม 
หน�ากระบวนการผลิต วิถีชีวิต หรือวิทยาการต�างๆ ไปอย�างสิ้นเชิง เช�น การผลิต
พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลจากแบคทีเรียท่ีมีอยู�มากมายในทะเล 
กระบวนการทางชีวภาพโดยอาศัยน้ําทะเลเปzนฐานในการผลิต 

พ้ืนท่ีกว�า 70% ของโลกปกคลุมไปด�วยน้ําทะเล ซ่ึงปUจจุบันเราได�ค�นพบวิธีการใช� 
ประโยชน(จากทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างมหาศาลนี้หลากหลายวิธี เช�น การปรับปรุง
พันธุกรรมของ halliophic bacteria ให�สามารถเติบโตได�อย�างรวดเร็วในน้ําทะเล เพ่ือ
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นํามาผลิตสารเคมี พลังงาน และโพลีเมอร( การทําการเกษตรในทะเลโดยอาศัยชีวมวล
ท่ีกักเก็บพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห(แสง เช�น พวก macroalgae และ 
microalgae 

(4) Biotechnology/Nanotechnology นวัตกรรมพาไทยสู�อนาคต 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ประเทศไทยมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใช�ในวิถีชีวิตเปSนเวลานานแล�ว ไม�ว�าจะ 
เปSนการหมักปลาร�า การหมักเหล�าพ้ืนบ�าน การหมักน้ําปลาและซีอ๊ิว รวมท้ังการ
ปรับปรุงพันธุ(พืชและสัตว(เพ่ือให�ได�ผลผลิตมากข้ึน คุณภาพดีข้ึน หรือแม�แต�การนํา
สมุนไพรมาใช�ในการรักษาโรคบํารุงสุขภาพ ก็เช�นกัน ล�วนเปSนตัวอย�างการนํา
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช�แบบด้ังเดิม (Classical Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม� (Modern Biotechnology) เช�น การบําบัดโรคระดับยีน การพิสูจน(อัต-
ลักษณ(บุคคลด�วยลายพิมพ( DNA การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต ฯลฯ 
 

NS1 ELISA สู�ภัยไข�เลือดออก 

ไข�เลือดออกเปSนโรคระบาดเขตร�อนชื้นท่ีสร�างความสูญเสียแก�ผู�คนเขตร�อนเปSนอย�าง
มาก และมีชนิดเชื้อก�อโรคต�างกัน (ซีโรทัยป~) เฉพาะประเทศไทยพบเชื้อท่ีต�างกัน 4 
ชนิด แต�ละชนิดวิธีรักษาและยาท่ีใช� ก็ต�างกัน และย่ิงหากติดเชื้อซํ้าด�วยไวรัส
ไข�เลือดออกต�างชนิด ย่ิงมีความเสี่ยงต�อการเกิดไข�เลือดออกชนิดรุนแรง ดังนั้นการ
วิเคราะห(แยกชนิดไวรัสไข�เลือดออกได�รวดเร็ว จึงน�าจะลดการเสียชีวิตจากไข�เลือดออก 
แต�การตรวจแยกชนิดไวรัสไข�เลือดออกด�วยวิธีท่ีใช�ในปUจจุบันใช�เวลานานและค�าใช�จ�าย
สูง การพัฒนาชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งก่ีท่ีแยกซีโรทัยป~ได�ทันที โดยใช�โมโนห
โคลแอนติบอดี 2 ชนิดทําหน�าท่ีจับโปรตีน NS1 ร�วมกับการวัดระดับโปรตีนคอมพลี
เมนต(ชนิด sC5b-9 โดยวิธี ELISA ซ่ึงหากผลตรวจท้ังสองตัวเปSนบวกก็จะมีโอกาสเปSน
ไข�เลือดออก  ซ่ึงวิธีนี้ให�ความแม�นยําถึง 80% สามารถวินิจฉัยโรคได�ก�อนผู�ปzวยเข�าสู�
ภาวะช็อคจากการเสียเลือดและรักษาได�ทัน 
 

แหนมปลอดเช้ือ 

“แหนม” เป Sนอาหารหมักท่ีถือเป Sนผลิตภัณฑ(จากภู มิปUญญาท�องถ่ินท่ีคนไทย 
นิยมบริโภค กระบวนการผลิตแบบเดิมมักพบว�ามีเชื้อจุลินทรีย(ท่ีไม�ต�องการปนเป��อน 
ทําให�ผลิตภัณฑ(ท่ีได�มีคุณภาพไม�คงท่ี เก็บรักษาได�ไม�นาน ท้ังยังเสี่ยงต�อการปนเป��อน
จุลินทรีย(ก�อโรค เช�น ซัลโมเนลา เปSนต�น จากการศึกษาจุลินทรีย(ท่ีเก่ียวข�องในระหว�าง
กระบวนการผลิตแหนม  แยกจุลินทรีย(และพัฒนาการเลี้ยงจนได�ต�นเชื้อและสูตรต�น
เชื้อท่ีมีส�วนผสมระหว�างเชื้อแลกโตบาซิลลัสผสมกับยีสต(ในอัตราพอเหมาะต�อการผลิต
แหนมท่ีมีคุณภาพด�านสี กลิ่น รสท่ีดี และมีความปลอดภัยต�อผู�บริโภคและยังต�อยอด
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต�นเชื้อแบบเปSนผงแห�ง เพ่ือให�เก็บได�นานและสะดวกเม่ือ
นํามาใช� นอกจากนี้ยังทดลองฉายรังสีแกมมา พบว�ารังสีสามารถฆ�าเชื้อในแหนม 
และทําลายพยาธิ โดยท่ีกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสยังไม�เปลี่ยน 
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หอมมะลิ 105 
ประ เทศ ไท ย อุ ดมด� ว ย พั น ธุ( ข� า ว พ้ื น เ มื อ งหล าย ส าย พัน ธุ(  แ ต� ล ะ พัน ธุ( ก็ มี 
คุณสม บั ติ เ ด� น ท่ี ต� า ง กัน และ เพา ะปลู ก ไ ด� เ ฉพา ะ พ้ืน ท่ี  ทํ า ใ ห� คุณภ าพ ไม� 
คง ท่ี  เ กิดการปรับปรุ ง พัฒนาสายพันธุ( ข� าว  โดยนํ าข� าว ท่ี มี คุณลักษณะเด�น 
และเปSนท่ีต�องการของตลาดมาปรับปรุงพันธุ( จนได�พันธุ(ข�าวหอมมะลิ 105 ท่ีมี
คุณสมบัติเปSนท่ีต�องการ คือ เม่ือหุงสุกมีกลิ่นหอมเมล็ดนิ่มไม�แข็ง เนื่องจากมี 
อะไมเลสสูง 
 

นาโนเทคโนโลยี 
ทิศทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของไทยในปUจจุบัน มุ�งพัฒนาเทคโนโลยี
สาขาหลัก (Core Technology) ได�แก� วัสดุนาโน นาโนอิเล็กทรอนิกส( และ
เทคโนโลยีชีวภาพนาโน เพ่ือนํามาประยุกต(ใช�ในการพัฒนาองค(ความรู�และผลิตภัณฑ(ท่ี
มีอยู�ให�มีประสิทธิภาพและการใช�งานได�ดีข้ึน หรือเพ่ือก�อให�เกิดผลิตภัณฑ(ใหม� 
 
ผ�าย�อมครามนาโน 
ผ�าย�อมครามเปSนผลิตภัณฑ(ผ�าทอมือท่ีได�รับความนิยมมากข้ึนในปUจจุบัน เนื่องจากโดด
เด�นด�วยคุณค�าทางศิลปะและความสวยงาม นอกจากนี้เม่ือเทียบกับกระบวนการผลิต
ผ�าย�อมสีสังเคราะห( ผลจากการสํารวจการใช�ผ�าย�อมครามพบว�าผ�าย�อมครามมีข�อจํากัด
เรื่องความคงทนของสีผ�า สีตก กลิ่นไม�พึงประสงค(ท่ีเกิดจากกระบวนการหมักสีและ
ความต�องการเพ่ิมคุณสมบัติเศษของผ�า เช�น การป7องกันรังสีท่ีเปSนอันตรายต�อผิวหนัง 
การยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและการขจัดกลิ่น จากการศึกษาคุณสมบัติ
ของวัสดุ  นาโนซิงค(ออกไซด( (ZnO) พบว�ามีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช�น การ
ยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย มีสมบัติท่ีดีในด�านการดูดกลืนแสง และใช�ในการผลิตสิ่งทอ 
ป7องกันแบคทีเรียและเชื้อรา การกําจัดกลิ่นของเสื้อผ�า เสื้อผ�าทําความสะอาดตัวเอง 
ผลิตเส�นใยและสิ่งทอท่ีสามารถป7องกันรังสี UV ได� ดังนั้นคณะผู�ทําวิจัยผ�าย�อมครามนา
โนซิงค(ออกไซด(จึงเน�นการศึกษาวิธีการนําวัสดุนาโนซิงค(ออกไซด(เพ่ือประยุกต(และ
ปรับปรุงข้ันตอนการผลิตผ�าย�อมครามท่ีมีอยู�เดิม ผลการศึกพบว�าผ�าย�อมครามนาโน
ซิงค(มีคุณสมบัติดีกว�าผ�าย�อมครามท่ีผลิตด�วยกรรมวิธีดั้งเดิม ดังนี้ 
 

- กรองแสงได�ดีกว�า 
- ค�าเฉลี่ยความเข�มสีไม�ต�างกับผ�าย�อมครามด�วยวิธีด้ังเดิมเม่ือวัดด�วยเครื่องวัดความ

เข�มแสง (Digital Light Meter) 
- สีมีความคงทนต�อการซักล�างด�วยเครื่อง Hunter Lab มีค�าเฉลี่ยของความคงทน

ของสีต�อการซักล�าง และค�ากรองแสงสูงกว�า เม่ือซักล�างด�วยวิธีเดียวกัน และ
จํานวนครั้งการซักล�างท่ีเท�ากัน 

- มีคุณสมบัติในการกําจัดกลิ่นได�ดีกว�าผ�าย�อมครามแบบด้ังเดิม 
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อนุภาคนาโนซิงค�ออกไซด�กับการทํานา 
เนื่องจากอนุภาคนาโนซิงค(ออกไซด(มีคุณสมบัติช�วยในการเจริญเติบโตของพืชและช�วย
เสริมความต�านทานโรคพืชได�ดีข้ึน รวมถึงเพ่ิมปริมาณผลผลิตได�สูงกว�า 3-5 เท�า และ
ยังมีคุณสมบัติช�วยลดปริมาณการใช�ปุ�ยกลุ�มธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส        
โปแตสเซียม) ผลการศึกษาพบว�าข�าวเปลือกแช�น้ําสารอนุภาคนาโนซิงค(ออกไซด(มี
อัตราการงอกสูงกว�าการแช�น้ําธรรมดา ท้ังยังลดปUญหาโรคเชื้อราและแบคทีเรียในกล�า
ข�าว และยังพบว�าต�นข�าวท่ีได�รับอนุภาคนาโนซิงค(อย�างต�อเนื่อง มีอัตราการ
เจริญเติบโตได�ดี และลดต�นทุนการใช�ปุ�ยลงไร�ละ 100 บาท ทําให�ผลผลิตในพ้ืนท่ี
ทดลองต�อไร�สูงข้ึนจาก 548 กิโลกรัม เปSน 660 กิโลกรัม 
 
เส้ือผ�านาโนไม�สกปรกไม�ยับ 
นําอนุภาคนาโนของไทเทเนียมออกไซด(ผสมกับเส�นใยเนื้อผ�า ทําให�เกิดพ้ืนผิวปWดก้ันเส�น
ใย  เม่ือนําไปทอเปSนผ�าและนําไปตัดเย็บสําหรับสวมใส�  เสื้อผ�าท่ีได�ก็จะไม�เกิดรอยยับ 
อีกท้ังฝุzนละออง เชื้อโรค คราบสกปรก และของเหลว ไม�สามารถยึดเกาะหรือซึมผ�าน
ไปถึงเส�นใยได� และยังยืดอายุให�เส�นใยสามารถใช�งานได�นานข้ึน 
ไทเทเนียมออกไซด(มีคุณสมบัติย�อยสารอินทรีย(และสารอนินทรีย(โดยใช�แสงกระตุ�น 
(Photocatalyst) ให�เกิดปฏิกิริยา การเคลือบผ�าด�วยไทเทเนียมออกไซด( เม่ือผ�าโดน
แสงยูวีจะเกิดการแตกตัวและทําปฏิกิริยากับน้ํา เกิดเปSนอนุมูลอิสระท่ีไปย�อยสลาย
โปรตีนและสารเคมีต�างๆ ท่ียับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย ทําให�ไม�เกิดกลิ่นอับ และเส�น
ใยสามารถคงคุณสมบัตินี้ได� แม�จะผ�านการซักมากกว�า 30 ครั้ง 
 
พลาสเตอร�นาโนสําหรับป|ดแผลไฟไหม� น้ําร�อนลวก และแผลเรื้อรัง 
การรักษาแผลไฟไหม� น้ําร�อนลวก และแผลเรื้อรัง มักประสบปUญหาแผลติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย  ทําให�รักษาหายช�า  ซ่ึงบางทีอาจถึงข้ันพิการหรือเสียชีวิต เม่ือผสมอนุภาค
เงินนาโน (Silver Nano-Particle) ท่ีมีคุณสมบัติสามารถฆ�าเชื้อแบคทีเรียได�ถึง 150 
ชนิดลงไปเปSนส�วนประกอบ  พบว�า พลาสเตอร(มีคุณสมบัติฆ�าเชื้อแบคทีเรียได�รวดเร็ว
และคงคุณสมบัติฆ�าเชื้อต�อเนื่องได�นานหลายวัน 
ผ�าปWดแผลนาโนเปSนการผสมอนุภาคเงินนาโน (Blue Silver Nanoparticles) ท่ีมี
คุณสมบัติยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย นํามาเคลือบเส�นใยไบโอเซลลูโลส ได�วัสดุท่ีมี
คุณสมบัติอุ�มน้ําเพ่ิมข้ึน 200 เท�า มีรูพรุนช�วยให�ยึดเกาะได�ดีในสภาพผิวแห�ง และหลุด
ง�ายเม่ือน้ําซึมผ�าน ช�วยให�แผลหายเร็วไม�เกิดรอยแผลเปSนและไร�สารพิษตกค�าง เม่ือ
นําไปทดลองกับผู�ปzวยกลุ�มแผลกดทับ ไฟไหม� น้ําร�อนลวก แผลจากโรคเบาหวาน และ
แผลเรื้อรัง พบว�าแผลหายเร็วข้ึน ไม�มีกลิ่นเหม็น 
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สีทนได� 
สีทนได� หรือ สีทําความสะอาดตัวเอง คือ สีท่ีผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียม-ไดออกไซด( 
(TiO2) ซ่ึงมีคุณสมบัติไวต�อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเม่ืออยู�ภายใต�รังสีเหนือม�วง มี
ความสามารถในการกําจัดกลิ่น ต�านแบคทีเรีย ฟอกอากาศ และป7องกันการเกิดคราบ 
ทําให�ไอเสีย ฝุzน ในสภาพแวดล�อมไม�สามารถเกาะผิวได�  สีท่ีได�จึงมีคุณสมบัติย�อย
สลายคราบสกปรก ยึดเกาะกับน้ํ าได� ดี เ ม่ือน้ํ าฝนเปOยกและแผ� ไปบนผิววัส ดุ 
เปSนการช�วยชําระล�างคราบสกปรกท่ีถูกย�อยสลาย พ้ืนผิวจึงดูสะอาดและใหม�อยู�เสมอ 
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แกลเลอรีท่ี 7 นวัตกรรมไทย : เพ่ือเมืองไทยท่ีดีข้ึน (Thai Innovation : Better Thailand) 
1) วัตถุประสงค� (Objectives) 

(1) เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปUญญาไทย 
(2) เพ่ือแสดงความก�าวหน�าของนวัตกรรมไทยท่ีเกิดจากการประยุกต( การศึกษา

วิทยาศาสตร(อย�างเปSนระบบ ผสานกับความรู�ภูมิปUญญาไทยด้ังเดิม 
(3) เพ่ือแสดงให�เห็นว�านวัตกรรมช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให�ดีข้ึน 
(4) เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจให�ผู�เข�าชมสนใจพัฒนาองค(ความรู�จากภูมิปUญญาไทย 

2) สาระหลัก (Key Message) 
(1) ภูมิปUญญาไทยเกิดข้ึนจากการปรับและแก�ไขปUญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ในทุกมิติ

ของปUจจัย 4 จนเกิดเปSนภูมิปUญญา เม่ือวิทยาการและเทคโนโลยีมีความก�าวหน�ามาก
ข้ึน จึงมีการศึกษาและพัฒนาภูมิปUญญาด้ังเดิมด�วยวิทยาการความรู�แบบวิทยาศาสตร(
สมัยใหม� เปSนการต�อยอดองค(ความรู�เดิมให�เกิดประโยชน(และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(2) นวัตกรรมและองค(ความรู�จากภูมิปUญญาไทยท่ีเกิดจากการศึกษาแบบเปSนวิทยาศาสตร( 
มีส�วนช�วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ(ให�เปSนท่ียอมรับในระดับสากล 

(3) ภูมิปUญญาไทยมีส�วนสนับสนุนและส�งเสริมอุตสาหกรรมท่ีสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจ
ให�กับประเทศทางตรง เช�น อุตสาหกรรมอาหารและยา ทางอ�อม เช�น อุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวและบริการ 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
 นําเสนอเรื่องราวผ�านมิติต�าง ๆ ของปUจจัย 4 (อาหาร ท่ีอยู�อาศัย เครื่องนุ�งห�ม ยารักษาโรค) 

เพ่ือเน�นยํ้าให�เห็นถึงความจําเปSนของการพัฒนานวัตกรรม โดยเน�นนวัตกรรมเด�นของไทย 
คือ ด�านอาหารและยา (การแพทย(แผนไทย) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการท�องเท่ียวของไทยใน
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ แกลลอรีนี้ยังอาจทําหน�าท่ีคล�ายเปSนนิทรรศการสรุป  โดยอาจ
คัดเลือกนวัตกรรมไทยท่ีเก่ียวเนื่องกับเนื้อหาในแกลลอรีก�อนหน�านี้เพ่ือให�เห็นภาพรวมว�า 
นวัตกรรมด�านต�างๆ สามารถสร�าง Better Thailand ให�เกิดข้ึนได�จริง 
สํารับไทยไปครัวโลก (อาหาร) 
(1) นวัตกรรมมีบทบาทในทุกกระบวนการของการผลิตอาหารไทย นับต้ังแต�การพัฒนา 

คุณภาพของวัตถุดิบและส�วนผสม ข้ันตอนการผลิต และการเก็บรักษา 
(2) วิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และนวัตกรรมช�วยพัฒนาและสร�างมาตรฐานอาหารไทยให� 

เปSนท่ียอมรับในระดับสากล (10 อันดับอาหารไทยยอดนิยม ได�แก� ส�มตํา ผัดไท ต�มยํา
กุ�ง ไก�ผัดเม็ดมะม�วง ผัดกะเพรา ข�าวผัด แกงพะแนง มัสม่ันไก� ต�มข�าไก� แกง
เขียวหวาน) 

(3) อาหารไทยมีรากฐานมาจากความหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
(4) มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ( รสชาติไปตามอิทธิพลจากภายภายนอกท่ีรับเข�ามา  จน

เกิดเปSนอาหารไทยลูกผสม หรือเกิดเปSนอาหารจากวัฒนธรรมต�างชาติแบบไทย ๆ ทํา
ให�รสชาติถูกปากเปSนท่ีนิยม 

(5) อาหารไทยเปSนอาหารท่ีปรุงและประกอบข้ึนด�วยประสบการณ( ทําให�มีตํารับหรือ 
สูตรในการปรุงท่ีไม�แน�นอน จึงประสบปUญหาการคงคุณภาพและรักษามาตรฐาน 
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ต�มยํากุ�งมาตรฐานไทย 
1. วัตถุดิบและส�วนผสม : นําเสนอนวัตกรรมท่ีช�วยให�การทําต�มยํากุ�งทําได�ง�ายข้ึน 

โดยเลือกนําเสนอส�วนของสมุนไพรประกอบอาหาร เนื่องจากเปSนส�วนสําคัญท่ี
สร�างกลิ่นและรสชาติ สมุนไพรท่ีใช�ต�องสดใหม� และการนําเข�าสมุนไพรจากไทยใน
ต�างประเทศก็มีราคาสูง หายาก และคุณภาพไม�คงที 
- สมุนไพรไทยสําเร็จรูปสําหรับประกอบอาหาร คือ การนําสมุนไพรประกอบ 

อาหารมาผ�านกระบวนการคงคุณภาพให�ใกล�เคียงกับสมุนไพรสดและแปรรูป 
ให�เปSนวัตถุดิบพร�อมปรุง ซ่ึงมีการพัฒนาเปSนผลผลิตสมุนไพรแปรรูปและชุด
สมุนไพรสําเร็จรูป เช�น ชุดต�มยํา และชุดลาบ 

2. ข้ันตอนการผลิต : นําเสนอนวัตกรรมเครื่องมือตรวจวัดรสชาติอาหารไทย
ประกอบด�วย 
2.1 e-delicious ประกอบด�วยส�วนสําคัญ 3 ส�วน ได�แก� 

- จมูกอิเล็กทรอนิกส� (electronic nose) คือ อะเรย(ของแก�สเซ็นเซอร(
ท่ีออกแบบมาเพ่ือจับองค(ประกอบของสารหอมระเหยและแก�สของ
อาหารไทย เซ็นเซอร(จะแปรค�ากลิ่นท่ีวัดได�เปSนสัญญาณไฟฟ7าแล�วนําไป
ประมวลผล โดยระบบจําค�ามาตรฐานและนําค�าท่ีได�มาเปรียบเทียบ 

- ล้ินอิเล็กทรอนิกส� (electronic tongue) คือ การตรวจวัดด�วยวิธี
ทางเคมีไฟฟ7าของรสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน และอูมามิของอาหารไทย 
นําค�าท่ีวัดได�มาประมวลผลเทียบกับค�ามาตรฐานท่ีวัดได�จากสูตรท่ี
ทดสอบรสสัมผัสและมีคะแนนสูงสุด และสามารถให�ค�าความอร�อยท่ี
อ�างอิงโดยคน 

- ส�วนประมวลผลกลาง (central processing unit) 
2.2 ESenS เปSนเครื่องมือตรวจวัดกลิ่นและรสชาติส�วนผสมของอาหารท่ี

พัฒนาข้ึนภายใต�แนวคิด Sensory Android ท่ีสามารถประมวลผลและ
เชื่อมต�อกับเซิร(ฟเวอร(กลาง และมี Applications ท่ีพัฒนาเพ่ือใช�ตรวจสอบ
โดยผู�ใช�งานสามารถดาวน(โหลดข�อมูลได�โดยตรง 
 ESenS ประกอบด�วยส�วนสําคัญ 3 ส�วน ได�แก� เซ็นเซอร(สําหรับตรวจวัด
กลิ่น (e-Nose), เซ็นเซอร(สําหรับตรวจวัดรสชาติ (e-Tongue) และเซ็นเซอร(
สําหรับตรวจวัดสี (e-Eye) โดยทํางานเลียนแบบการรับกลิ่นและรสของ
มนุษย( อาหารท่ีนํามาตรวจสอบจะถูกแปรค�าท่ีวัดได�เปSนสัญญาณไฟฟ7าและ
วิเคราะห(เทียบกับค�าท่ีฐานข�อมูลเก็บไว� มาตรฐานเกิดจากการคัดเลือกตํารับ
อาหาร แล�วนํามาทดสอบและให�คะแนน  โดยสูตรท่ีได�คะแนนสูงสุดจะเปSน
สูตรท่ีนํามาวิจัยเพ่ือสร�างเปSนค�ามาตรฐาน แบ�งเปSนค�าทางกายภาพ ค�าทาง
เคมีและคุณค�าทางโภชนาการ โดยต�มยํากุ�งมีเกณฑ(มาตรฐาน ดังนี้ 
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เกณฑ(มาตรฐานในการวิจัยสูตรต�มยํากุ�ง 
เกณฑ(มาตรฐาน ต�มยํากุ�งน้ําใส ต�มยํากุ�งน้ําข�น 

ค�า
ทา

งย
กา

ยภ
าพ

 ค�าความสว�าง (L) 16.66 19.75 
ค�าความเปSนสีแดง (a) 4.84 5.52 
ค�าความเปSนสีเหลือง (b) 11.10 14 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําได� (องศาบริกซ() 7.0 4.5 
ความหนืด (เซนติพอยส() 19.80 34.50 

ค�า
ทา

งเค
มี 

ค�าความเปSนกรด-ด�าง (pH) 5.13 5.28 
ปริมาณกรด (กรัม/100 g.) 0.30 0.35 
ปริมาณเกลือ (กรัม/100 g.) 0.67 1.10 
ปริมาณกรดกลูตามิก (มิลลิกรัม/100 g.) 656.93 772.52 

ค�า
โภ

ชน
าก

าร
/1

00
 g.

 พลังงาน 32.18 41.20 
พลังงานจากไขมัน 9.90 13.32 
ไขมัน 1.10 1.48 
โปรตีน 5.37 6.27 
คาร(โบไฮเดรต 0.20 0.80 
ใยอาหาร 0.47 0.31 

 
3. การเก็บรักษา : การปรุงต�มยําให�อร�อย ความสดและคุณภาพของวัตถุดิบเปSน 

ปUจจัยสําคัญ แต�กลับพบว�าวัตถุดิบเหล�านี้มีการสูญเสียและเสื่อมคุณภาพระหว�าง
ขนส�งและการวางขายราว 35% ของมูลค�า จึงมีความพยายามยืดอายุวัตถุดิบ 
- บรรจุภัณฑ�ประเภทถุงหรือซองท่ีผลิตจากพลาสติกชีวภาพ (Poly Lactic 

Acid : PLA) เปSนพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติตามหลักการ “ซึมผ�านของแก�ส
แบบเลือกผ�าน” เช�น คาร(บอนไดออกไซด(ซึมผ�านได�สูง ปล�อยให�ออกซิเจน
ซึมผ�านได�น�อยและเพียงพอต�อการให�พืชผักใช�หายใจทําให�ไม�เกิดการหมัก 
ท้ังยังปล�อยให�ไอน้ําซึมผ�านพอไม�ให�เกิดฝ7าน้ําภายในบรรจุภัณฑ( ผลการวิจัย
พบว�าสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได�เพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 2 เท�า เช�น เห็ดฟาง
จาก 4 วัน เปSน 6 วัน หรือมะม�วงน้ําดอกไม�จาก 2 สัปดาห( เปSน 4 สัปดาห( 
ท้ังยังมีคุณสมบัติเปSนพลาสติกย�อยสลายได�ตามธรรมชาติ 
 

เส้ือผ�า อาภรณ� (เครื่องนุ�งห�ม) 
(1) การนําองค(ความรู�ด�านวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีมาช�วยพัฒนาคุณภาพและแก� 

ปUญหาผ�าไทย 
(2) นวัตกรรมปUจจุบันช�วยเพ่ิมเติมคุณลักษณะพิเศษกับผ�า เช�น กลิ่นหอม ไม�ดูดซับ

เหง่ือ 
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ผ�าทอภูเวียงนาโน 
แหล�งผลิตผ�าทอพ้ืนถ่ินหลายแห�งประสบปUญหาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ(คล�ายคลึง
กัน ไม�มีจุดขายท่ีชัดเจน ทําให�ขาดความน�าใสใจ  กลุ�มหัตถกรรมภูเวียงจึงได�
พัฒนาผลิตภัณฑ(เปSนผ�าทอมีกลิ่นหอม ด�วยหลักการเคลือบพ้ืนผิวด�วยกลิ่นหอมนา
โนลักษณะคล�ายกับกาวแป7งน้ํา สามารถซักทําความสะอาดได�ถึง 20 ครั้ง กลิ่นจึง
เริ่มจาง ปUจจุบันผ�าทอภูเวียงชนิดนี้เปSนท่ีนิยมในกลุ�มกิจการสปา ประกอบมีกลิ่น
หอมหลัก 3 กลิ่น ได�แก� ตะไคร�หอม กุหลาบ มะลิ 
 

เรือนชาน (ท่ีอยู�อาศัย) 
(1) การเลือกวัสดุก�อสร�างเพ่ือตอบสนองต�อการใช�งาน หาได�ง�าย และสอดคล�องกับ

สภาพภูมิอากาศ 
(2) เม่ือวิทยาการและองค(ความรู�ท่ีทันสมัยแพร�มาถึง  ประกอบกับวัสดุด้ังเดิมท่ีใช�ใน

การสร�างบ�านหากยากและมีราคาสูง วัสดุและรูปแบบบ�านจึงเปลี่ยนไป 
“Baan Chaan” บ�านประหยัดพลังงาน 
Baan Chaan มีแนวคิดในการออกแบบท่ีปรับใช�พ้ืนท่ีชานบ�านไทย ท่ีปลูกสร�าง
แบบแยกชิ้นและสามารถปรับเปลี่ยนต�อขยายได�ง�าย เคลื่อนย�ายเวลาประกอบ
สะดวก คํานึงถึงการหมุนเวียนอากาศทําให�เลือกใช�ท้ังระบบปรับอากาศและ
ระบบลมธรรมชาติ มีการสร�างร�มเงากันความร�อน ทําให�ประหยัดพลังงานร�วมกับ
การใช�พลังงานแสงอาทิตย(  โดยมีพ้ืนฐานการออกแบบมาจากเรือนไทยโบราณ 
ออกแบบโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี (KMUTT) 
 

โอสถศาลา (ยาและการรักษาโรค) 
(1) เนื่องจากประเทศไทยมีฐานทรัพยากรชีวภาพท่ีหลากหลายซ่ึงอุดมไปด�วย

คุณสมบัติทางยา การนําสัตว(และพืชท่ีมีสรรพคุณทางยามาศึกษาและพัฒนาให�มี
คุณสมบัติและศักยภาพในการบําบัดรักษาโรคคงท่ี ไม�สูญเสียคุณสมบัติในการ
รักษา หรือสามารถนํามาใช�งานได�ง�ายข้ึน เช�น การสกัดสารจากเมล็ดลําไยได�ลอง
กานอยด(ท่ีช�วยป7องกันภาวะข�อเสื่อม หรือการสกัดสารแคปไซซินจากพริกมา
พัฒนาเปSนส�วนผสมของยาหม�อง 

(2) สร�างเปSนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจากฐานองค(ความรู� เช�น พัฒนารูปแบบการ 
นวดแผนไทยให�นําไปสู�การนวดผ�อนคลาย นํามาใช�ร�วมกับศาสตร(การบําบัดด�วย 
กลิ่น 
โลช่ันกันยุงนาโนอิมัลช่ัน 
ผลิตภัณฑ(กันยุงนาโนอิมัลชั่น มีฤทธิ์ไล�ยุงจากสารสกัดสมุนไพร ซ่ึงบรรจุน้ํามัน
จากสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด คือ น้ํามันตะไคร�หอม น้ํามันแมงลัก และน้ํามัน
หญ�าแฝก จุดเด�น ใช�สารท่ีมีฤทธิ์ไล�ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช�สารเคมี มี
ฤทธิ์ป7องกันยุงได�นานสูงถึง 4.7 ชั่วโมง ซ่ึงมีระยะเวลาออกฤทธิ์นานกว�า
ผลิ ตภัณฑ( กั น ยุ งชนิ ด อิ มัลชั น  สามารถตอบ โจทย( ค วามต� อ งการของ
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ภาคอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ(ในรูปแบบอิมัลชั่นได� กล�าวคือ มีความ
เสถียรและความคงตัวของสูตรผลิตภัณฑ(ท่ีพัฒนาได� อีกท้ังยังสามารถควบคุมการ
ปลดปล�อยน้ํามันจากสารสกัดสมุนไพรด�วยเทคโนโลยีสร�างเปลือกหุ�มสารสกัด
ออกฤทธิ์ระดับนาโน (แคปซูลนาโน) 

 
แกลเลอรีท่ี 8 นวัตกรรมอวกาศและการบิน (Space and Aviation Innovation) 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือสร�างความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยีอวกาศของไทยในปUจจุบัน 
(2) เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับด�านการสํารวจอวกาศ 

2) สาระหลัก (Key Message) 
อวกาศและปรากฏการณ(ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในอวกาศเปSนสิ่งท่ีน�าค�นหาและเปSนการเปWดองค(
ความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร(ใหม�ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากบนผืนโลก ปUจจุบันประเทศ 
ไทยมีความก�าวหน�าในการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศเพ่ิมข้ึน ผ�านการควบคุมของ 
ปUญญาประดิษฐ( 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) ศูนย(การควบคุมดาวเทียมเพ่ือสร�างประสบการณ(ในการควบคุมดาวเทียมและการ

จัดการดาวเทียม รวมถึงให�ความรู�เก่ียวกับประโยชน(จากการใช�ดาวเทียม เช�น การ
สื่อสาร เปSนต�น 

(2) เรียนรู�เรื่องกาแล็กซีและระบบสุริยะผ�านการนั่ง Skyride 
(3) เรียนรู�เรื่องลิฟท(อวกาศ เทคโนโลยีการสร�างอากาศในอวกาศ โครงการสร�างถ่ินฐานเพ่ือ 

มุ�งหวังให�มนุษย(สามารถใช�ชีวิตอยู�บนดาวอังคารได�ในอนาคต และการเร�งแรงโน�มถ�วง
หรือ G-Force 

(4) Dreaming of Space Travel ให�ความรู�เก่ียวกับทฤษฎีและเทคโนโลยีการบินของยาน
อวกาศในโรงภาพยนตร( 4 มิติ 
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รายละเอียดนิทรรศการ อาชีพด�านวิทยาศาสตร� (Job World) แต�ละแกลเลอรี (Gallery) มีดังนี้ 
 
แกลเลอรีท่ี 1 ค�นพบแนวทางอาชีพ (Career Exploration) 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือให�ผู�เข�าชมได�ประเมินความรู�ความสามารถในหลายๆ ด�าน 
(2) เพ่ือให�ผู�ชมได�พบกับความสามารถ ความสนใจและตัวตนของตนเอง เพ่ือเปรียบกับสาย 

อาชีพท่ีเหมาะสม 
(3) เพ่ือแสดงให�เห็นถึงบทบาทหน�าท่ีของแต�ละอาชีพ เพ่ือใช�เปSนตัวเลือกในการเลือก

ประกอบอาชีพในอนาคต 
2) สาระหลัก (Key Message) 

การรู�ตัวตน ความชอบของตนเอง ความรู�ความสามารถ จะทําให�การเลือกประกอบอาชีพใน
อนาคตเปSนไปอย�างถูกต�องและเหมาะสม 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
(1) Welcome to Job World 
 เปSนการต�อนรับและอธิบายข้ันตอนการเข�าชมนิทรรศการ Job World เพ่ือท่ีจะได�

กรอกข�อมูลส�วนตัว ประเมินเวลาในการเข�าชมและใช�งานสถานท่ีได�ถูกต�อง พร�อมท้ัง
จะมีการแนะนํานักวิทยาศาสตร(สําคัญต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ 

(2) Special Project Room 
พ้ืนท่ียืดหยุ�นสําหรับรองรับโครงการพิเศษ เช�น การสัมมนา การแนะแนว ซ่ึงยัง
สามารถเปSนท่ีพักคอยให�กับผู�เข�าชม 

(3) Who am I?  
เปSนพ้ืนท่ีท่ีให�ผู�เข�าชมได�ประเมินความสามารถตนเองผ�านแบบประเมินออนไลน( เพ่ือ
ตรวจสอบลักษณะเฉพาะตัว ความรู�ความสามารถ และความชอบของผู�เข�าชม 

(4) Future Jobs 
เพ่ือให�ผู�เข�าชมได�ค�นคว�าเก่ียวกับรายละเอียดของอาชีพท่ีตรงกับผลการประเมินเพ่ือ
เปSนการจุดประกายความสนใจในการเลือกสายอาชีพในอนาคต ไม�ว�าจะเปSนอาชีพท่ีมี
อยู�แล�วในปUจจุบันหรืออาชีพใหม�ท่ีสามารถเกิดข้ึนได�ในอนาคต 

 
แกลเลอรีท่ี 2 แนะแนวอาชีพ (Career Planning) 

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือให�ผู�ชมท่ีมีเป7าหมายในการประกอบอาชีพแล�วได�เตรียมตัวเพ่ือท่ีจะเดินทางไปใน

สายอาชีพนั้น ๆ โดยสร�าง Portfolio ของตัวเองในอนาคต 
(2) เพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับอาชีพและข�อมูลเก่ียวกับอาชีพอย�างละเอียด 

2) สาระหลัก (Key Message) 
ต�องมีความเข�าใจถึงรายละเอียดสําคัญเก่ียวกับอาชีพนั้นๆ เพ่ือจะได�ไปถึงเป7าหมายท่ีตนเอง
ต�องการ 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
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(1) My Dream Job Studio 
เพ่ือยืนยันตนเองถึงเป7าหมายในอนาคตของตัวเอง สร�าง Portfolio เล�าถึงอาชีพท่ี
ตนเองใฝzฝUน และทําวิดีโอเพ่ือบันทึกอนาคตของตน เพ่ือให�เข�าใกล�ความฝUนมากข้ึน 

(2) Science & Job Info  
เปSนห�องสมุดท่ีให�คําแนะนําเก่ียวกับอาชีพสําหรับผู�ท่ียังมีคําถามเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง 
สนใจหลังจากได�ทดลองปฏิบัติอาชีพแล�ว โดยให�ทําการค�นคว�าได�อย�างอิสระ 

(3) Dream Lounge  
พ้ืนท่ีสําหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ(ของผู�เข�าชมและการต้ังปณิธานของตนเอง
ผ�านสื่อดิจิตอล 

 
แกลเลอรีท่ี 3 ทดลองปฏิบัติอาชีพ (Job Experience)  

1) วัตถุประสงค� (Objectives) 
(1) เพ่ือสร�างประสบการณ(ในการประกอบอาชีพให�กับผู�เข�าร�วมกิจกรรมและประเมิน

ความชอบของตนเองต�ออาชีพนั้นๆ  
(2) เพ่ือแสดงให�เห็นถึงรูปแบบการทํางานของแต�ละอาชีพ ท่ีอาจจะเปSนอาชีพใหม�หรือยัง

ไม�แพร�หลายมากนัก 
2) สาระหลัก (Key Message) 

การเข�าใจอาชีพผ�านการสร�างประสบการณ(และการทดลอง จะทําให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม 
สามารถเลือกอาชีพท่ีถูกต�องและเหมาะสมกับตนเองมากข้ึนในอนาคต 

3) โครงร�างเนื้อหา (Storyline) 
เปSนพ้ืนท่ีท่ีแสดงให�เห็นถึงความหลากหลายของแต�ละสายอาชีพและสร�างประสบการณ(ใน
การประกอบอาชีพต�างๆ ตามความสนใจ ผู�เข�าร�วมกิจกรรมสามารถเลือกเข�าทดลองการ
ประกอบอาชีพได�ตามกลุ�มอาชีพดังนี้ 
1. Traffic Control Center ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพดังนี้  

- นักวางแผนระบบการจราจร (Traffic Monitoring System Planner)  
- วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer) 
- นักออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Designer) 
โดยมีภารกิจร�วมกันในการออกแบบการจราจรและเส�นทางรถไฟความเร็วสูง รวมถึงได�
มีประสบการณ(ในการปฏิบัติการจริง ผู� เข�าชมสามารถทดลองออกแบบเส�นทาง
คมนาคมจากกรุงเทพถึงเชียงใหม�โดยวิเคราะห(จากข�อมูลท่ีรวบรวมมา สามารถทดลอง
ออกแบบรถไฟฟ7าพลังแม�เหล็กโดยศึกษาผ�านวิศวกรรมเครื่องยนต(และการออกแบบ
รถไฟความเร็วสูงจากการศึกษาเรื่องอากาศพลศาสตร( (Aerodynamic) 

2. Hybrid Intelligent Robot Studio ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ี
เก่ียวกับอาชีพดังนี้  
- นักพัฒนาซอฟท(แวร( (Software Developer) 
- วิศวกรหุ�นยนต( (Robot Engineer) 
- นักควบคุมหุ�นยนต( (Robot Operator) 
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โดยมีภารกิจร�วมกันในการสร�างหุ�นยนต( Hybrid อัจฉริยะ เพ่ือมาทําหน�าท่ีแทนมนุษย(
ในภาคอุตสาหกรรม 

3. Disaster Management Institute ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
อาชีพดังนี้  
- นักวิเคราะห(สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Analyst)  
- นักวางแผนการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Planner) 
- เวชกิจฉุกเฉิน (Emergency Medical Technician) 
โดยมีภารกิจในการร�วมกันวางแผนการป7องกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยวิเคราะห(ภัยพิบัติ
ท่ีจะเกิดข้ึนล�วงหน�าผ�านการใช�ข�อมูลสิ่งแวดล�อมและการเกิดแผ�นดินไหวและสึนามิใน
เอเชียปO2004 เพ่ือประเมินความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนและค�นหาจุดท่ีจะเกิดภัยพิบัติ 
รวมถึงฝ�กซ�อมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�นยามเกิดภัยฉุกเฉิน 

4. Energy Laboratory ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพดังนี้  
- นักธรณีวิทยาปWโตรเลียม (Petroleum Geologist)  
- วิศวกรพลังงาน (Energy Engineer) 
- วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย( (Solar Energy Engineer) 
โดยมีภารกิจในการร�วมกันผลิตพลังงานวางแผนในการสร�างแหล�งพลังงานใหม�ๆ 
เพ่ือให�เพียงพอต�อความต�องการ การขุดเจาะน้ํามันปWโตรเลียมจากมหาสมุทร การหา
แหล�งพลังงานทดแทนท่ีย่ังยืนท่ีเหมาะสมกับเมืองไทยและติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย(ท่ี
เปSนพลังงานสะอาดมาใช�แทนพลังงานอ่ืนๆ เพ่ือสร�าง Solar City 

5. Smart Farm ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพดังนี้  
- นักพัฒนาพันธุ(พืช (Plant Bleeder)  
- วิศวกรพันธุกรรม (Genetic Engineer) 
- วิศวกรการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Engineer) 
โดยมีภารกิจในการสร�างพันธุ(พืช วิเคราะห(โภชนาการและคุณภาพ เพ่ือนําข�อมูลไปใช�
ในการพัฒนาอาหารให�ดีข้ึนและดูแลการเพาะปลูกด�วยข�อมูลต�างๆ เช�น ข�อมูลจาก
ดาวเทียม ข�อมูลดิน ข�อมูลการพยากรณ(อากาศท่ีแม�นยํา ข�อมูลปริมาณผลผลิตและ
ราคาในตลาดโลก เปSนต�น เพ่ือนํามาวางแผนการเพาะปลูกอย�างแม�นยํา (Precision 
Agriculture) ท้ัง Pre-Harvest และ Post-Harvest ทําให�ผลผลิตต�อไร�สูงและได�
คุณภาพ 

6. Biomedical Center ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพดังนี้  
- นักวิศวกรรมชีวการแพทย( (Biomedical Engineer)  
- นักวิทยาศาสตร(คิดค�นยา (Pharmaceutical Scientist) 
- นักวิทยาศาสตร(เครื่องสําอาง (Cosmetic Scientist) 
โดยมีภารกิจร�วมกันด�วยการใช�เทคโนโลยี DSSH ในการตรวจสุขภาพ รวมถึงให�ความรู�
ทางด�านนวัตกรรมชีวภาพ เช�น การดูแลเรื่องวัตถุดิบในการผลิตอาหารและยา การ
คิดค�นยารักษาโรคและการคิดค�นเครื่องสําอางจากวัตถุดิบธรรมชาติ  
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7. Thai Cuisine Restaurant ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพ
ดังนี้  
- นักวิทยาศาสตร(ด�านอาหาร (Food Scientist) 
- พ�อครัวอาหารเปSนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Eco-Friendly Chef) 
- นักออกแบบบรรจุภัณฑ(อาหาร (Food Package Designer) 
โดยมีภารกิจในการสร�างสรรค(เมนูอาหารไทย ด�วยการคิดค�นสูตรอาหารไทย เลือกสรร
วัตถุดิบจากธรรมชาติ กรรมวิธีการเตรียมและถนอมอาหาร ท้ังเนื้อสัตว( พืชผัก ผลไม�
สมุนไพร ให�ได� ท้ังอรรถรสไทยและคุณค�าทางโภชนาการ รวมถึงการออกแบบ
ภาพลักษณ(ของร�าน การโปรโมทร�านให�เปSนท่ีน�าสนใจ เพ่ือยกคุณค�าและเพ่ือดึงดูด
นักท�องเท่ียว 

8. Handicraft Workshop ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพดังนี้  
- นักออกแบบสามมิติ (3D Designer)  
- นักหัตถกรรมงานโลหะ (Metal Crafter) 
- นักแกะสลักไม� (Wood Crafter) 
โดยมีภารกิจในการร�วมกันสร�างงานประดิษฐ( งานฝOมือแบบประเพณี การออกแบบ
เครื่องประดับ งานต�นแบบต�าง ๆ ผ�านระบบการใช�เครื่องมือการออกแบบการผลิตใน
แบบ 3 มิติ เช�น 3D Printer และ 3D Scanner 

9. Aerospace Research Institute ประกอบด�วยนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
อาชีพดังนี้  
- วิศวกรการบินและอวกาศ (Aerospace Engineer) 
- ช�างเทคนิคการส�งข�อมูลข�าวสาร (Info-Communication Technician) 
- นักบิน (Pilot) 
โดยมีภารกิจในการส�งดาวเทียมสู�วงโคจรและรวบรวมข�อมูลท่ีได�จากการสํารวจ มาใช�
ในการวิเคราะห(ต�าง ๆ เช�น การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การสื่อสาร การพยากรณ(
สภาพอากาศเพ่ือการเกษตร เปSนต�น รวมท้ังยังมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ี
เหมาะกับการเปSนนักบิน และการสร�างประสบการณ(การบินเสมือนจริง 
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7.  รายละเอียดด�านงานออกแบบอาคาร
 
ผังอาคารชั้นท่ี 1 

  

 
ผังอาคารชั้นท่ี 2 

 

 

ายละเอียดด�านงานออกแบบอาคาร 
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ผังอาคารชั้นท่ี 3 

 
 

ผังอาคารชั้นท่ี 3 Mezzanine  
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ผังอาคารชั้นท่ี 4 
 

ผังอาคารชั้นท่ี 4 Mezzanine  
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ทัศนียภาพด�านหน�าของโครงการ 
 

 
ทัศนียภาพภายในห�องประชุม 
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ทัศนียภาพภายในห�องอาหาร 
 

 
ทัศนียภาพห�องขายของท่ีระลึก 

 

 
   

 

 

 



73 | F u t u r i u m  

ทัศนียภาพภายในห�องจัดนิทรรศการชั่
 

 
ทัศนียภาพภายในโถงทางเข�า
 

  

ทัศนียภาพภายในห�องจัดนิทรรศการชั่วคราว 

ทัศนียภาพภายในโถงทางเข�า 
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ทัศนียภาพภายในห�อง Fab Lab
 

ทัศนียภาพภายในห�องสัมมนา
 

  

Fab Lab 

 
ทัศนียภาพภายในห�องสัมมนา 
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ทัศนียภาพภายในห�องทดลอง
 

  

ทัศนียภาพภายในห�องทดลอง 
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8. รายละเอียดด�านงานออกแบบนิทรรศการ  
นิทรรศการสู�โลกนวัตกรรม (Innovation World) 
แกลเลอรีท่ี 0 นวัตกรรม : แรงบันดาลใจและอนาคต (Introduction) 

 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Introduction 

 
(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 

Strategies and Conceptual Design) 
1) วิดีทัศน(แนะนําให�ผู�เข�าชมเข�าใจความหมายและความแตกต�างระหว�างวิทยาศาสตร( 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับวิดีทัศน(แสดงให�เห็นความสําคัญของนวัตกรรมท่ีนําไปสู�
อนาคตและชีวิตท่ีดีข้ึน 

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) ออกแบบสื่อให�ผู�ชมรู�ถึงความสําคัญของการนวัตกรรม และผลของนวัตกรรมท่ีมีผลต�อ

การพัฒนาชีวิต สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
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แกลเลอรีท่ี 1 นวัตกรรมคมนาคมและขนส�ง (Transportation Innovation) 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Transportation Innovation 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) ผู�เข�าชมทดลองประสบการณ(ขับข่ียานพาหนะแบบไร�คนขับ โดยผ�านเครื่องจําลอง 

เสมือนจริง (Simulator) 
2) สัมผัสประสบการณ(การขับข่ียานพาหนะเพ่ือท�องประเทศไทยในโลกอนาคตยุคดิจิตัล 
3) ทดลองยานพาหนะขับข่ีคนเดียวด�วยยานพาหนะจริงรุ�นล�าสุดในตลาดขณะนั้น เช�น 

Segway, Ninebot เปSนต�น 
(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 

1) ให�ผู�ชมได�เรียนรู�และสัมผัสกับเทคโนโลยีของยานยนต(อันทันสมัยในปUจจุบัน และ
แนวความคิดของระบบขนส�งในอนาคต 

 

 
แกลเลอรีท่ี 2 นวัตกรรมหุ�นยนต�-ระบบอัตโนมัติ (Robotics Innovation) 

Autonomous Vehicles  Smart Road System Single-Person 
Transportation 
Means 
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ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Robotics Innovation 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) การแสดงหุ�นยนต(ท่ีจะนําพาผู�เข�าชมไปพบกับการใช�หุ�นยนต(ในการทํางานท่ีอันตราย

หรือการใช�งานในกรณีท่ียากหรือเสี่ยงอันตรายเกินไปสําหรับมนุษย(และยังให�ผู�เข�าชม
ได�ทดลองบังคับหุ�นยนต(จริงๆ ท่ีใช�ในเหตุภัยพิบัติต�างๆ นอกจากนี้ ยังแสดงถึง
ประวัติศาสตร(การพัฒนาของหุ�นยนต( 

2) ให�ผู� เข�าชมได�สนุกไปกับการเล�นเกมผ�านด�านเพ่ือให� เข�าใจเ ก่ียวกับ Artificial 
Intelligence หรือ AI และสัมผัสประสบการณ(เทคโนโลยีหุ�นยนต(ท่ีล้ํายุค 

3) หุ�นยนต(ท่ีมีลักษณะคล�ายกับร�างกายของมนุษย(และการจัดแสดงความสามารถของ
หุ�นยนต( เช�น การแสดงโชว(เต�นและเล�นดนตรีโดยหุ�นยนต( 

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) จัดแสดงเพ่ือให�รู�และเข�าใจประวัติความเปSนมาของหุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติ ได�

สัมผัสและบังคับกับหุ�นยนต(ของจริงและเข�าใจถึงการเรียนรู�ระบบกลไก เบ้ืองหลังของ
หุ�นยนต(และระบบอัตโนมัติเหล�านั้น 

2) การพัฒนาของหุ�นยนต(ในปUจจุบัน บอกเล�าถึงแนวการใช�งานเทคโนโลยีหุ�นยนต( และ
ระบบอัตโนมัติในทางท่ีสร�างสรรค( 
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แกลเลอรีท่ี 3 นวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดล�อมและภัยพิบัติ (Environmental and  
                 Disaster Management Innovation) 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Environmental and Disaster Management Innovation 
 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) โรงภาพยนตร(จําลองท่ีจะแนะนําให�ผู�เข�าชมเรียนรู�ว�าจะทําอย�างไรเพ่ือให�ปลอดภัยเม่ือ

เกิดภัยพิบัติ โดยการจําลองภาพเหตุการณ( เช�น กรณีการเกิดแผ�นดินไหว พายุ  
และสึนามิ โดยการจําลองเหตุการณ(แผ�นดินไหวด�วยเทคโนโลยี 3D Mapping เพ่ือให�ผู�
เข�าชมได�สัมผัสประสบการณ(แผ�นดินไหวแบบภายในและภายนอกอาคาร  

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) จัดนิทรรศการแนะนําเก่ียวกับสาเหตุและปรากฏการณ(ประเภทต�าง ๆ ของภัยพิบัติ ท้ัง

อุทกภัย แผ�นดินไหว และอ่ืนๆ ท่ีจําลองสภาพเมืองและภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 
2) จัดแสดงเพ่ือให�เห็นถึงวิธีการเตรียมความพร�อมในการรับมือกับภัยพิบัติ การอพยพ 

และให�ผู�เข�าชมได�สัมผัสกับประสบการณ(ผ�านการจําลองเหตุการณ( 
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แกลเลอรีท่ี 4 นวัตกรรมพลังงานทางเลือก (Energy Innovation) 

ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Energy Innovation 
 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) จัดแสดงผ�านเทคนิคการฉายภาพบนแบบจําลอง เพ่ือแสดงการทํางานของเครื่องกําเนิด

ไฟฟ7าพลังงานนิวเคลียร(ฟWวชั่นและกระบวนการสร�างพลังงานเพ่ือให�ผู�เข�าชมได�พบกับ
เบ้ืองหลังของการผลิตพลังงาน 

2) ให�ผู�เข�าชมได�สัมผัสกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ(ทางด�านพลังงานใหม�ๆ และพลังงาน
ทดแทน ท้ังพลังงานแสงอาทิตย( พลังงานลม พลังงานความร�อนใต�พิภพ พลังงานน้ํา 
พลังงานคลื่น และพลังงานจากชีวมวล ท่ีเปSนพลังงานสะอาด 

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) จัดแสดงเครื่องมือต�างๆ เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการของพลังงานนิวเคลียร(ฟWวชั่น

เบ้ืองต�นท่ีเปSนพลังงานสะอาดและเปSนพลังงานทางเลือกเพ่ือแก�ไขปUญหาขาดแคลน
พลังงาน 

2) การนําเสนอวิกฤตพลังงานโดยให�เข�าใจความสมดุลระหว�างการผลิตพลังงานและการ
บริโภคพลังงาน 
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แกลเลอรีท่ี 5 นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ (Farming Innovation) 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Farming Innovation 

 
(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 

Strategies and Conceptual Design) 
1) สื่อสารผ�านเทคโนโลยีโต�ตอบอัตโนมัติ (Interactive Media) ให�ผู�เข�าชมสามารถผลิต 

ผลิตผลทางการเกษตรและประมงท่ีเปSนของตนเอง โดยการผสมยีนต�างสายพันธุ( 
เพ่ือให�เข�าใจถึงเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) 

2) สัมผัสเทคโนโลยีการปลูกพืชแนวต้ังโดยการใช� Robot Arm ในการช�วยปลูก ผู�เข�าชม
จะได�มีส�วนร�วมในการปลูกหรือเก็บผลิตผลในโครงการเพ่ือท่ีจะนําไปทําอาหารและยัง
ได�แสดงให�เห็นภาพของเมืองว�าจะเปSนอย�างไรเม่ือเปลี่ยนไปสู�การทําเกษตรแนวต้ัง 

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) จากปUญหาการขาดแคลนอาหารท่ีเปSนหัวข�อสําคัญใน World Economic Forum จึง

นําเสนอในลักษณะของนวัตกรรม และเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนาด�านการเกษตร
และประมงของไทย 

2) นําเสนอให�เห็นถึงแนวคิด Urban Farm ท่ีพ้ืนท่ีทางการเกษตรและเมืองจะเปSนพ้ืนท่ี
เดียวกัน 

3) แสดงให�เห็นถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีในอนาคตท่ีจะถูกนําไปใช�ในการเพาะปลูก 
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แกลเลอรีท่ี 6 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี 
(Biotechnology/Nanotechnology Innovation) 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Biotechnology/Nanotechnology Innovation 
 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) สัมผัสกับโรงพยาบาลในอนาคต ไม�ว�าจะเปSน 3D Scanner, ประสบการณ(การผ�าตัด

เสมือนจริงผ�านทาง VR Simulation และการฝ�กผ�าตัดด�วยหุ�นยนต(ศัลยกรรมและการ
ช�วยเหลือฉุกเฉิน เพ่ือสัมผัสกับบรรยากาศการคิดค�นเทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือการ
แก�ปUญหาและพัฒนาการรักษาพยาบาล  

2) แนะนําให�ผู�เข�าชมได�ฟUงและชมเวชภัณฑ(ท่ีกําลังอยู�ในระหว�างการพัฒนาและอุปกรณ(
เสริมสร�างสมรรถภาพร�างกาย เช�น ชุดเสริมสร�างความแข็งแรง ป7องกันการบาดเจ็บ 
และช�วยเหลือคนพิการจากนักวิจัยและนักประดิษฐ( เสมือนอยู�ในบรรยากาศท่ีกําลัง
ทดลองและประดิษฐ(อยู�ในห�องแล็บ 

3) แนะนําให�ผู�เข�าชมได�สัมผัส ฟUงและชม ห�องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพจําลองท่ีกําลัง
พัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมพืชและสัตว(เศรษฐกิจให�มีคุณค�าทางอาหารสูง ทนต�อโรค 
และสามารถใช�คุณสมบัติเด�นมาผลิตอาหาร รักษาสุขภาพ และโรคบางชนิด อีกด�าน
หนึ่งนักวิทยาศาสตร(กําลังทดลองการบําบัดมลพิษและของเสียด�วยกระบวนการทาง
ชีวภาพและการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือช�วยลดปUญหาสิ่งแวดล�อมโลกท่ีถูกทําลายใน
บรรยากาศห�องแล็บ พร�อมอุปกรณ( และตัวอย�างจําลอง ให�ผู�เข�าชมได�ลองปฏิบัติและ
แก�ปUญหาตามเหตุการณ(ด�วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ  

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1)  จัดแสดงให�เห็นถึงความล้ําหน�าทางการแพทย( การพัฒนาหุ�นยนต( และเครื่องมือ

ทางการแพทย(ท่ีจะส�งผลต�อการดําเนินชีวิตในอนาคต 
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2) จัดแสดงด�วยบรรยากาศห�องทดลองและอุปกรณ( เครื่องมือจําลองท่ีใช�ในการทดลอง
และประดิษฐ(นวัตกรรมทางชีวภาพเพ่ือการดํารงชีวิตในอนาคต 

 
 
แกลเลอรีท่ี 7 นวัตกรรมไทย : เพ่ือเมืองไทยท่ีดีข้ึน (Thai Innovation : Better Thailand)  

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Thai Innovation 
 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) ภาพยนตร(เก่ียวกับระบบนิเวศน(และสภาพสิ่งแวดล�อมท่ีเปSนเอกลักษณ(ของไทย ความ

อุดมสมบูรณ(ของไทยในด�านทรัพยากรอาหารท่ีหลากหลายท้ังบนบกและในน้ําท่ีเปSนต�น
กําเนิดของเอกลักษณ(ทางภูมิปUญญาของไทย เช�น อาหารไทย สมุนไพร ยารักษาโรค
ตํารับไทย และผลิตภัณฑ(พ้ืนบ�านไทย 

2) นําเสนออาหารท่ีเปSนเอกลักษณ(ของไทย ไม�ว�าจะเปSนผลไม�ไทย เครื่องเทศ พันธุ(ข�าว 
พร�อมเสนอข�อมูลวัตถุดิบสําหรับการทําอาหารไทยด�วยระบบจอสัมผัสท่ีจะให�ข�อมูล
เก่ียวกับแหล�งท่ีมาของวัตถุดิบ ราคา ลักษณะของวัตถุดิบ และอ่ืนๆ 

3) นําเสนอนวัตกรรมอาหารไทย เช�น การห�อใบตอง การเก็บรักษาอาหาร การผลิต
เครื่องปรุง 

4) นําเสนอรสชาติอาหารไทยท่ีเปSนท่ีรู�จักไปท่ัวโลกผ�านภาพแสดงอาหาร การทดลอง ชิม
อาหาร และการทดลองทําอาหารไทยง�ายๆ ท่ีได�วัตถุดิบมาจากภายในประเทศและ
แสดงแนวโน�มของอนาคตอาหารไทย 
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5) นําเสนอการพัฒนานวัตกรรมทางอาหารและยาเพ่ือใช�ในการดูแลสุขภาพตลอด 24 
ชั่วโมงของการดําเนินชีวิต ท้ังอาหาร ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ(ดูแลสุขภาพ 

6) นําเสนอผลิตภัณฑ(พ้ืนบ�านท่ีเปSนเอกลักษณ(ของไทย ท่ีถูกพัฒนาด�วยเทคโนโลยีในการ
ผลิตต�อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค�า แต�ยังคงความเปSนภูมิปUญญาของไทยท่ีสะท�อนออกมาผ�าน
กระบวนการคิดและเอกลักษณ(ของผลิตภัณฑ(นั้น ๆ 

(2)  แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) แสดงเอกลักษณ(ของความเปSนไทยในลักษณะการเล�าเรื่องราวของตัวตน ท่ีมาจาก

การเกษตรและการประมงแบบท่ีมีความอุดมสมบูรณ(ดังคํากล�าวว�า “ในน้ํามีปลา ในนา
มีข�าว” รวมถึงนวัตกรรมจากวิถีชีวิต เช�น การสานหมวกชาวนา การนําเสนอวัตถุดิบ
ไทย 

2) แสดงองค(ความรู�อาหารท�องถ่ิน นวัตกรรมการเก็บเก่ียวอาหาร การเก็บรักษาอาหาร 
และแสดงรูปแบบของอาหารไทยท่ีเปSนท่ีรู�จักท่ัวโลก 

3) สร�างประสบการณ(ด�านอาหารไทยผ�าน Robo-Farm Café ท่ีเปSนพ้ืนท่ีสําหรับการปรุง
อาหารไทยอย�างง�ายและทดลองชิมอาหารไทยตัวอย�าง 

4) สร�างบรรยากาศของ 24 Hours Life Spa ท่ีเปSนการดําเนินชีวิตเหมือนได�รับการดูแล
จากสปา ด�วยอาหารท่ีมีคุณค�า ยาและผลิตภัณฑ(ดูแลสุขภาพท่ีอยู�รอบตัวเราโดยได�
นํามาปรับปรุงและพัฒนาให�สามารถใช�ประโยชน(กับมนุษย(ได�มากมาย 

5) จัดแสดงด�วยองค(ประกอบในการตกแต�งภายในจากองค(ความรู�ภูมิปUญญาของไทยท่ีใช�
ในการประดิษฐ(และสร�างสรรค(ผลิตภัณฑ( พ้ืนบ�านท่ีต�อยอดด�วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม�ๆ ให�เปSนผลิตภัณฑ(ในระดับสากล 
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แกลเลอรีท่ี 8 นิทรรศการอวกาศและการบิน (Space and Aviation Innovation) 
 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Space and Aviation Innovation 
 

 (1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) ให�ผู�เข�าชมได�สัมผัสกับประสบการณ(ทางด�านเทคโนโลยีอวกาศด�วยการควบคุม

ดาวเทียมผ�านเครื่องมือจําลอง ซ่ึงจะสามารถควบคุมการเชื่อมต�อการสื่อสาร 
ผ�านหน�าจอ 

2) ให�ผู�ชมได�สัมผัสกับการท�องอวกาศท่ีจะให�ผู�ชมได�มีส�วนร�วมอย�างเต็มรูปแบบ โดยแสดง 
สภาพแวดล�อมอวกาศผ� านเทคนิคการฉายภาพวิ ดี โอ 3 มิ ติ  และท่ีนั่ งแบบ 
เคลื่อนท่ีอิสระ 

3) สร�างความต่ืนตาต่ืนใจด�วยโรงภาพยนตร( 4 มิติ ท่ีพาผู�ชมท�องไปสู�อวกาศท่ีกว�างใหญ� 
ซ่ึงผู�ชมจะได�รับประสบการณ(เสมือนจริงผ�านวีดิทัศน(ท่ีจะบอกเล�าเรื่องราว ท้ังการ
สํารวจอวกาศ ดาวอังคาร หลุมดํา สถานีอวกาศ ฯลฯ 

 
 

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) ให�ผู�เข�าชมได�เข�าใจหลักการเก่ียวกับวิทยาศาสตร(อวกาศ เพ่ือสร�างแรงจูงใจให�สนใจ 
ความลึกลับของอวกาศ การสํารวจอวกาศท่ีท�าทายความสามารถของมนุษยชาติ 

2) สัมผัสประสบการณ(การใช�ชีวิตในห�วงอวกาศ 
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นิทรรศการ อาชีพด�านวิทยาศาสตร� (Job World) 
 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Career Exploration 
 

(1) วิธีการส่ือสารและแนวความคิดการออกแบบตกแต�ง สร�างบรรยากาศ (Communication 
Strategies and Conceptual Design) 
1) แนะนําอาชีพให�ผู�เข�าชมได�รู�จักและให�ทําแบบทดสอบเพ่ือท่ีจะเข�าใจเก่ียวกับตนเอง 

พร�อมท้ังแสดงผลจากการทดสอบท่ีได� 
2) Traffic Control Center 
 ให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�สัมผัสกับการจําลองการวิเคราะห(ข�อมูลการจราจรผ�านสื่อ

มัลติมีเดีย ให�สามารถสั่งการควบคุมการจราจรได�จากจอท่ีจัดเตรียมไว�และให�ทดลอง
ออกแบบยานพาหนะเพ่ือรับน้ําหนักขนส�ง 25 ตันแบบไร�คนขับเพ่ือใช�ในปฏิบัติภารกิจ
ขนส�งสินค�าตามเวลาท่ีนัดหมาย  

3) Hybrid Intelligent Robot Studio 
ผู�เข�าร�วมกิจกรรมออกแบบสร�างหุ�นยนต( Hybrid อัจฉริยะเพ่ือมาทําหน�าท่ีแทนมนุษย(
ในภาคอุตสาหกรรม 

4) Disaster Management Institute 
ทําภารกิจการวิเคราะห(ทํานายภัยพิบัติต�างๆท่ีเกิดจากธรรมชาติโดยการวิเคราะห(
สภาพอากาศ แนวแผ�นดินไหว การเกิดสึนามิ เพ่ือวางแผนการจัดการภัยพิบัติ 

5) Energy Laboratory 
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สร�างประสบการณ(เก่ียวกับพลังงานใหม� พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกสําหรับ 
อนาคตผ�านการจําลองเหตุการณ(เพ่ือทราบถึงเหตุการณ(ภาวะของแหล�งพลังงานและ
ปUญหาในอุตสาหกรรม จากนั้นสร�างและวางแผนการจัดการกับปUญหาด�านพลังงาน 
ทดลองประกอบอุปกรณ(โซล�าเพ่ือสร�าง Solar City 

6) Smart Farm  
 ร�วมกันค�นหาพันธุ(พืชและเพาะปลูกพืชท่ีจะเปSนส�วนผสมของอาหารท่ีสร�างประโยชน(

ต�อสุขภาพ จากนั้นนําวัตถุดิบท่ีได�มาปรุงเปSนอาหารไทยและผลิตภัณฑ(อาหารอ่ืนๆ  
7) Biomedical Center 
 สร�างระบบการสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงสุขภาพความงาม การเตรียม

เวชภัณฑ( อุปกรณ(การแพทย( และการทดสอบเวชภัณฑ(ต�างๆ กิจกรรมการวิจัยการ
ปรับปรุงเพ่ือเสริมความงาม การทดสอบสารจากธรรมชาติ และกิจกรรมการทําโลชั่น
ทาผิวสูตรธรรมชาติด�วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสภาพผิวหนังอีกด�วย 

8) Thai Cuisine Restaurant 
ภารกิจในการสร�างสรรค(เมนูอาหารไทยด�วยการคิดค�นสูตรอาหารไทย เลือกสรร
วัตถุดิบจากธรรมชาติและกรรมวิธีการเตรียมและถนอมอาหารสําหรับกลุ�มตัวอย�างแต�
ละกลุ�ม ท้ังเนื้อสัตว( พืชผัก ผลไม� สมุนไพร ให�ได�ท้ังอรรถรสไทย และคุณค�าทาง
โภชนาการ 

9) Handicraft Workshop 
 ให�ผู�ชมได�ฝ�กประดิษฐ(งานฝOมือแบบประเพณี การออกแบบเครื่องประดับ งานเหล็ก 

งานต�นแบบต�าง ๆ ผ�านระบบการสแกนสามมิติ (3D Scanning) และกระบวนการ
พิมพ(แบบสามมิติ (3D Printing)   

 
 
10) Aerospace Research Institute 

สัมผัสประสบการณ(การออกแบบยานขนส�ง Probe จําลองการลงจอดจากการ 
พิจารณาความเร็ว และการสื่อสารระยะไกลระหว�างดวงดาว 
 

(2) แนวความคิดการออกแบบตกแต�ง 
1) จากปUญหาอาชีพขาดแคลนสู�การแนะนําอาชีพสําหรับผู�ท่ีสนใจเพ่ือเปSนแนวทางบอก

เล�าประสบการณ(ของคนผู� มีประสบการณ(ในอาชีพและให�ผู� เข� าชมสัมผัส กับ
ประสบการณ(เสมือนจริงของแต�ละอาชีพท่ีตนสนใจ 
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ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Career Planning 
 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Traffic Control Center 
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ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Hybrid Intelligent Robot Studio 
 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Smart Farm 
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ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Biomedical Center 
 

 
ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Thai Cuisine Restaurant 
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ทัศนียภาพภายในแกลเลอรี Aerospace Research Institute 
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9. งบประมาณโครงการ 

รวมท้ังส้ิน 2,076,370,000 บาท ประกอบด�วย 

 (1) ค�าก�อสร�างอาคารและนิทรรศการ   1,950,000,000 บาท 

 (2) ค�าถมดิน          90,000,000 บาท 

 (3) ค�าควบคุมงานก�อสร�างอาคารและนิทรรศการ      36,370,000 บาท 

 หมายเหตุ : ราคาค�าก�อสร�างอ�างอิงราคาจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ปO 2558 

 

10. รายละเอียดด�านงบประมาณอาคาร 
     ตารางแสดงการประมาณการ ราคาค�าก�อสร�างอาคาร โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 
 
ลําดับท่ี รายการ ราคาวัสดุและแรงงาน 
1 งานสถาปUตยกรรม 188,545,000.00 
2 งานโครงสร�าง 238,535,000.00 
3 งานระบบไฟฟ7าและสื่อสาร 83,625,000.00 
4 งานระบบประปา สุขาภิบาล และป7องกันอัคคีภัย 52,015,000.00 
5 งานระบบลิฟท(และบันไดเลื่อน 22,852,500.00 
6 งานระบบปรับอากาศ 93,922,500.00 
7 งานภูมิสถาปUตยกรรม 35,410,000.00 
 รวมค�าวัสดุและค�าแรงงานก�อสร�างอาคาร 714,905,000.00 
8 ค�าระบบ Fab Lab 10,000,000.00 
9 ค�าใช�จ�ายพิเศษ 10,585,000.00 
 Factor F + ภาษีมูลค�าเพ่ิม 114,510,000.00 
 รวมค�าก�อสร�างอาคารท้ังส้ิน 850,000,000.00 
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11. รายละเอียดด�านงบประมาณนิทรรศการ 
     ตารางแสดงรายละเอียดประมาณการราคาค�าก�อสร�างงานนิทรรศการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต  
(Futurium) 

  

ลําดับ พ้ืนท่ีใช�สอย 
พ้ืนท่ี 

(ตาราง
เมตร) 

ค�าก�อสร�างงาน
นิทรรศการ 

ต�อ ตารางเมตร 
(บาท) 

ราคา 
ค�าก�อสร�างงาน

นิทรรศการ 
(บาท) 

1 แนะนําเข�าสู�โลกนวัตกรรม (Introduction) 540 31,481 17,000,000 

2 
นิทรรศการนวัตกรรมคมนาคมและขนส�ง 
(Transportation Innovation) 

1785 44,258 79,000,000 

3 
นิทรรศการนวัตกรรมหุ�นยนต(-ระบบอัตโนมัติ  
(Robotics Innovation) 

1,760 52,273 92,000,000 

4 
นิทรรศการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อมและภัย
พิบัติ (Environmental and Disaster 
Management Innovation) 

1,150 97,565 112,200,000 

5 
นิทรรศการนวัตกรรมพลังงานทางเลือก  
(Energy Innovation) 

790 60,506 47,800,000 

6 
นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ  
(Farming Innovation) 

980 59,694 58,500,000 

7 
นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/นาโน
เทคโนโลยี 
(Biotechnology/Nanotechnology Innovation) 

396 40,909 16,200,000 

8 
นิทรรศการนวัตกรรมไทย  
(Thai Innovation : Better Thailand) 

1,370 52,044 71,300,000 

9 
นิทรรศการอวกาศและการบิน  
(Space and Aviation Innovation) 

1,650 128,485 212,000,000 

10 
แนะแนวอาชีพด�านวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (Job World, STI Jobs) 

5,425 61,382 333,000,000 

11 นิทรรศการชั่วคราวและตกแต�งภายใน 2,954 20,650 61,000,000 
รวมท้ังสิ้น 18,800 (เฉลี่ย) 58,511 1,100,000,000 
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12. แผนการใช�จ�ายงบประมาณประจําป� 
การดําเนินโครงการก�อสร�างโครงการโครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) กําหนดแผนพัฒนา
และดําเนินงานเปSนระยะเวลา 5 ปO ระหว�างปOงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีแผนการใช�จ�าย
งบประมาณประจําปOดังนี้ 

 ตารางแสดงแผนการใช�จ�ายงบประมาณประจําปO พ.ศ. 2560-2564 โครงการโครงการศูนย(นวัตกรรม
แห�งอนาคต (Futurium) 

ปOงบประมาณ เงินงบประมาณ 

(บาท) 

เงินนอกงบประมาณ 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

พ.ศ. 2559 - 44,500,000 44,500,000 

พ.ศ. 2560 262,093,200 - 262,093,200 

พ.ศ. 2561 415,145,000 - 415,145,000 

พ.ศ. 2562 427,860,000 - 427,860,000 

พ.ศ. 2563 555,997,800 - 555,997,800 

พ.ศ. 2564 415,274,000  415,274,000 

รวม 2,076,370,000 44,500,000 2,120,870,000 
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13. แผนการดําเนนิงานและแผนการใช�จ�ายงบประมาณ 
แผนการดําเนินงานและแผนการใช�จ�ายงบประมาณในการดําเนินงานก�อสร�าง โครงการโครงการศูนย(
นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) มีดังนี้ 
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14. ผลท่ีคาดหวัง 
โครงการศูนย(นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) จะเปSนแหล�งความรู�และสถานท่ีแนะนําการศึกษาต�อ
สาขาวิชาชีพด�านวิทยาศาสตร( สร�างแรงบันดาลใจและความตระหนักถึงวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศไทย ตลอดจนส�งเสริมการเรียนรู�ให�กับเยาวชนและประชาชนเพ่ือก�อให�เกิดการ
ประดิษฐ(คิดค�นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ(ใหม�ๆ ของไทยต�อไป ดังแนวความคิด “จุดประกายความคิด 
สร�างจิตวิทยาศาสตร� เพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม” 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางศิลาฤกษ� พิพิธภัณฑ�พระรามเก�า  
และทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 

เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ณ องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ  เทคโนธานี ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการศูนย�นวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 
เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ณ องค�การพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�แห�งชาติ  เทคโนธานี ต.คลองห�า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

 

พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา  นายกรัฐมนตรี  เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพิพิธภัณฑ�วิทยาศาสตร�ในอนาคตของประเทศไทย 
เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ณ ทําเนียบรัฐบาล 


