ขอเชิญร่ วมน้ อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณแห่ งพระมหำกษัตริย์นักวิทยำศำสตร์ ไทย ในงำน
สัปดำห์ วทิ ยำศำสตร์ แห่ งชำติ ประจำปี 2560 ในแนวคิด “ดำรำศำสตร์ ไทย ดำรำศำสตร์ โลก” ระหว่ำง
วันที่ 18 – 22 สิ งหำคม 2560 ณ ศูนย์ วทิ ยำศำสตร์ เพือ่ กำรศึกษำ (ท้ องฟ้ำจำลองกรุ งเทพ)
นางตติยา ใจบุญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่
ทางการศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่ ผอู ้ านวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิ ดเผยถึงโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ ประจาปี 2560 ว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การศึกษาตามอัธยาศัย มีหน้าที่
ให้บริ การเผยแพร่ ความรู ้ จัดกิจกรรมเสริ มทักษะและกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ
วิทยา สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ ให้แก่ นักเรี ยน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรี ยน และเยาวชน รวมไปถึงประชาชนทัว่ ไป เราทราบกันดีแล้วว่า อาคารท้องฟ้ าจาลองกรุ งเทพ เป็ น
สถานที่แห่ งแรกที่เปิ ดให้บริ การเรี ยนรู ้ดา้ นดาราศาสตร์ที่สร้างจินตนาการ พลังความคิด ความใฝ่ ฝัน ผลักดันให้
เยาวชนเกิดการใฝ่ รู ้และเติบโตเป็ นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ และเนื่องในโอกาสเตรี ยมเข้า
สู่ ปี แห่ ง การเฉลิ ม พระเกี ย รติ 330 ปี ดาราศาสตร์ ไ ทยในรั ช สมัย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช ได้ท รง
ทอดพระเนตรสุ ริ ยุ ป ราคาบางส่ ว น เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2231 และครบรอบ 150 ปี ในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงคานวณและพยากรณ์ว่า ปี มะโรง พ.ศ. 2411 วันอังคาร ขึ้น 1 ค่า
เดือน 10 ตรงกับวันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2411 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยปุ ราคามืดหมดดวง เห็นได้ชดั ที่ตาบลหว้า
กอ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
ประจาปี 2560 ภายใต้หวั ข้อ “ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก”
นางตติ ยา ใจบุ ญ เพิ่มเติ มว่า สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ประจาปี 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อ
การศึกษา (ท้องฟ้ าจาลองกรุ งเทพ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 สิ งหาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “ดาราศาสตร์
ไทย ดาราศาสตร์โลก” เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณแห่ งพระมหากษัตริ ยน์ กั วิทยาศาสตร์ไทย โดยจัด
นิทรรศการชัว่ คราว เรื่ อง “ดาราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์โลก” พร้อมด้วยภาพยนตร์เต็มโดมและการบรรยายดาว
รอบพิเศษ เรื่ อง “ดาราศาสตร์ไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ”
เสริ มด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ดา้ นดาราศาสตร์ -อวกาศ และวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาที่ผรู ้ ่ วมงาน
สามารถเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมได้ตามอัธยาศัย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่ วมจัดกิจกรรมในวาระ
พิเศษครั้งนี้ ดว้ ย อีกทั้งเรายังจัดการแข่งขันหลายรายการ เช่ น การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science

Show) ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯ
นักศึกษา กศน. ระดับประเทศ การแข่งขันเครื่ องร่ อนพุ่งด้วยมือและเครื่ องบินเล็กพลังยาง การแข่งขันเรื อป๊ อปป๊
อป (Pop Pop Boat) ทั้งนี้ เราจะจัดให้มี พิธีเปิ ดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 18
สิ งหาคม 2560 และพิธีมอบรางวัลแก่ผเู ้ ข้าแข่งขันในกิจกรมต่าง ๆ พร้อมพิธีปิดงานฯ ในวันอังคารที่ 22 สิ งหาคม
2560
ขอเชิญร่ วมงำนสั ปดำห์ วิทยำศำสตร์ แห่ งชำติ ประจำปี 2560 ในแนวคิด “ดำรำศำสตร์ ไทย ดำรำศำสตร์
โลก” ระหว่ ำงวันที่ 18 - 22 สิ งหำคม 2560 ณ ศู นย์ วิทยำศำสตร์ เพื่อกำรศึ กษำ (ท้ องฟ้ำจำลองกรุ งเทพ) ชม
นิ ท รรศกำรและภำพยนตร์ เ ต็ม โดมและกำรบรรยำยดำวรอบพิเ ศษ ร่ ว มเชี ย ร์ กิจ กรรมกำรแข่ งขันและกำร
ประกวดหลำยรำยกำร ร่ วมเรี ย นรู้ และทดลองกิจ กรรมวิทยำศำสตร์ ห ลำกหลำยจำกศู นย์ วิทยำศำสตร์ เ พื่อ
กำรศึกษำ และหน่ วยงำนร่ วมจัดทั้งภำครัฐและเอกชนได้ ที่ ติดตำมรำยละเอียดเพิม่ เติมทำง www.sciplanet.org
หรือสอบถำม โทร. 0 2391 0544, 0 2392 0508 และ 0 2392 1773 ในวันและเวลำทำกำร
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