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video transcript 
 

the million-year journey of petroleum energy  
at Nakhon Si Thammarat science center 

  

                                                                      

ภาษาไทย 

 

ข้อความ:                 บญัญัติ ลายพยคัฆ ์ผูอ้าํนวยการศนูยว์ิทยาศาสตรเ์พือการศกึษา นครศรีธรรมราช 

 

บัญญัติ:                ศนูยว์ิทยเ์รานี เป็นศนูยวิ์ทยท์ีต่างจากทอีนื เราใชธ้รรมชาติเป็นหอ้งเรียน เป็นหอ้งเรียน 

                                 ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภเูขา แม่นาํ  ชมุชน เราก็ถือว่าเป็นหอ้งเรียนทางดา้นวิทยาศาสตร ์

                                 ทงัหมดเลย  โดยทีเขานี คนทวัไปแวะมาเทียวเฉย ๆ แต่เราทาํกิจกรรมทีเขานีเยอะเลย เช่น                  

                                 วอลก์แรลลี คนคน้ป่า และกิจกรรมต่าง ๆ ทางธรณี ทีนีนะครบั มีฟอสซิลดว้ย เพราะฉะนนัเรา 

                                 เลยใหเ้ด็กไดศ้ึกษาเรืองฟอสซิล  เด็กตอ้งไดเ้รียนปนเล่น เด็กตอ้งไดเ้ลน่ก่อน แลว้สาระความรู ้

                                 จะตามไปทีหลงั 

 

บัญญัติ:                และในอาคารถือว่าเป็นเรืองธรรมดา  ศนูยอื์น ๆ ก็สามารถมีไดท้งันนัเลยครบั แต่ทีเราพิเศษ คือ  

                                 เราไดร้บัการสนบัสนนุจากบรษัิทเชฟรอนในเรืองหอ้งพลงังานลา้นปีนะครบั 

 

ข้อความ:              Education การศกึษา 

                                โครงการนิทรรศการปิโตรเลียม 
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ข้อความ:             คมสนัต ์ โอ๊ยนาสวน  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ                                                                            

                               ผลิต จาํกดั 

 

คมสันต:์                 โครงการนีเอง เราร่วมมือกบัศนูยวิ์ทย ์ศนูยว์ิทยาศาสตรข์องนครศรีธรรมราช ซงึเป็นศนูยเ์รียนรู ้

                               นอกระบบ ตวัของศนูยเ์องบริหารจดัการดว้ยกาํลงัคนไม่กีคนแต่สามารถรองรบัเด็กนกัเรียนใน 

                               พนืทีจงัหวดัภาคใต ้เขา้ค่ายไดท้งัปีเลยนะครบั 

 

กรปกรณ:์               ก่อนทีเราจะเขา้ชมนิทรรศการพลงังานลา้นปีของเรานะครบั กฎของทีนีคือความปลอดภยันะครบั  

                               เราตอ้งสวมหมวกนิรภยั สวมเสือนิรภยั ซงึเรามีเตรียมใหน้อ้ง ๆ แลว้นะครบั มาเลยครบั 

 

ข้อความ:                กรปกรณ ์ชกูะสิ ครูผูช้่วย ศนูยว์ิทยาศาสตรเ์พอืการศึกษานครศรีธรรมราช 

 

กรปกรณ:์               เป็นกฎของการเขา้ชมนิทรรศการนะครบั หอ้งพลงังานลา้นปีก็คือ หนึงจะตอ้งสวมหมวกนิรภยั  

                               สวมเสือนิรภยัก่อนจะเชา้ไปชม เพราะเครง่ครดัเกียวกบัความปลอดภยั มี 7 โซนครบั โซนแรกก็ 

                               คือ ดา้นหนา้เกียวกบัความปลอดภยั  โซนท ี2 จะเกียวกบัการเกิดปิโตรเลียมเกิดขึนไดอ้ยา่งไรใช ้

                               เวลาหลายรอ้ยลา้นปีเลยถึงจะสามารถเกิดปิโตรเลียมได ้และมันอยู่ในใตท้อ้งทะเลทีลึก ตอ้งทาํ 

                               การขุดเจาะขึนมา จากตรงนนัก็จะเป็นการสาํรวจนะครบั เมอืเราสาํรวจแลว้ก็ทาํการขุดเจาะ โซน 

                               ที 3 ก็เป็นงานขุดสดุหิน เป็นการจาํลองเกียวกบัแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมทีอยู่ในทะเลครบั ว่าขุด 

                               เจาะอย่างไร ซงึบ่อเจาะเนียตอ้งมีลกัษณะอย่างไร แข็งแรงหรือเปล่ากว่าจะผ่านชนัหินไดใ้นแต่ละ 

                               ชนั โซนที 4  เกียวกบัการขนส่ง ทีเป็นสไลเดอรค์รบั เด็ก ๆ ก็จะเรียนรูว้่ามีการขนสง่กีแบบ โดยที 

                               ตวัเองจะเป็นเหมือนปิโตรเลียม ขนสง่ผ่านทางท่อ แลว้ก็จะออกไปเกียวกบัในโซนต่อไปก็คือการ 

                               กลนั การแยกส่วนของปิโตรเลียมครบั โซนที 5 เกียวกบัปิโตรเลียมตอ้งผ่านอะไรบา้งกว่าเราจะได ้

                               นาํมาใช ้โซนที 6 ก็คือว่าเมือออกมาแลว้จะแบ่งเป็นอะไรบา้ง โซนที 7 เกียวกบัการอนรุกัษ์ 

                               พลงังานเกียวกบัปิโตรเลียม เด็ก ๆ ทีมาอย่างแรกก็คือสนุกและไดเ้รียนรู ้และก็มีทีเราเรียกว่ามี 

                               เจตคติทีดีทางวิทยาศาสตร ์

  

บัญญัติ:              เราตอ้งยอมรบัว่ามีมาตรฐานสงูในการมาผลิตนิทรรศการ เพราะฉะนนัส่วนต่าง ๆ ก็เกือประโยชน ์

                              ไปถึงเด็ก โดยกระบวนการคือเด็กเรียนปนเล่น เราคิดว่าเด็กจะไดป้ระโยชนค์รบั 
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ข้อความ:             คมสนัต ์ โอ๊ยนาสวน  ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสมัพนัธ ์บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและ                                                                            

                               ผลิต จาํกดั 

 

คมสันต:์                 เราไปถามก่อนนะครบั ว่าเด็กทีมาเขา้เนยีเป็นเด็กวยัไหน เมอืเด็กวยันีปุ๊ ป เราตอ้งหาเครืองไม ้

                               เครอืงมือมีความทนทานสง่เสริมความรู ้คือแสดงออกไดเ้ต็มทีนะครบั แลว้เราก็สอดแทรกไปว่า 

                               นาํมนัทีเราใชเ้นีย กว่าจะขึนมาแต่ละหยด กว่าจะมาถึงทีเรามาใชก้นัในบา้นไดม้าไดอ้ย่างไร 

 

ข้อความ:                ครอบครวัผูเ้ขา้ชมนิทรรศการปิโตรเลียม 

 

ครอบครัวผู้เข้าชมนิทรรศการปิโตรเลียม: สนกุค่ะ สนกุมาก 

 

ครอบครัวผู้เข้าชมนิทรรศการปิโตรเลียม: สนกุค่ะ ทุกอย่างค่ะ 

 

ครอบครัวผู้เข้าชมนิทรรศการปิโตรเลียม: ปิโตรเลียมแต่ละชนิดเนียค่ะ สีมนัจะแตกต่างกนั 

 

ครอบครัวผู้เข้าชมนิทรรศการปิโตรเลียม: ชอบตรงสไลเดอรค่์ะ เป็นเหมือนการขนส่งปิโตรเลียมผ่านท่อค่ะ 

 

ครอบครัวผู้เข้าชมนิทรรศการปิโตรเลียม: เป็นโมเดลต่าง ๆ ทีเกียวกบัปิโตรเลียมค่ะ สามารถนาํมาเป็นอะไรไดบ้า้ง 

                                                                   ค่ะ สดุทา้ยมีการสรุปว่าเราตอ้งช่วยกนัอนรุกัษไ์วเ้พราะว่าเป็นสิงที 

                                                                   สามารถใชแ้ลว้หมดไปค่ะ 

 

ข้อความ:                บญัญัติ ลายพยคัฆ ์ผูอ้าํนวยการศนูยวิ์ทยาศาสตรเ์พือการศกึษา นครศรีธรรมราช 

 

บัญญัติ:              ทีนีเราสรา้งกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชธ้รรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บั 

                              เด็ก เมือเขากลบัไปบา้น เขากลบัไปยงัชมุชนของตวัเองในหอ้งครวัก็สามารถเป็นหอ้งเรียน 

                              ทางดา้นวิทยาศาสตรไ์ด ้เขาไปทุ่งนาก็สามารถเป็นทีเรียนเกียวกบัวิทยาศาสตรไ์ดถ้า้บา้นมีสวน           

                              ยางก็สามารถเรียนวิทยาศาสตรจ์ากสวนยางได้ แต่ ทีนีเป็นเพียงจดุหนงึของการสรา้งแรงบนัดาล 

                              ใจใหเ้ด็กไปใชช้มุชนทีอยู่รอบตัวเองเป็นหอ้งเรียนทางดา้นวิทยาศาสตรค์รบั 
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ขอ้ความ:             partnering for the better future มิตรภาพและความรว่มมือ เพือชีวิตทดีีขึนของคนไทย 

 
English 
 
Banyat:                Our science center is different from elsewhere.  We use nature as the classroom.  
                                   This natural classroom comprises the mountains, streams and the communities –  
                                   they are all considered our science classroom.  People generally come to this  
                                   mountain for sightseeing only, but we conduct many of our activities here.   
                                   Examples include walk rallies, forest expeditions and geological activities. There are  
                                   fossils here, so we have the children study fossils. Children need to play as they  
                                   learn. After the fun, the knowledge follows. 
 
Banyat:                Our building is no different from any other centers.  But the special thing about us is  
                                   we received Chevron’s support to set up the the Million-Year Journey of Petroleum  
                                   Energy room. 
 
Caption:               Education 
 
Khomsan:           For this project, we collaborated with Nakhon Si Thammarat Science Center. This  
                                   non-formal learning center is run by only a few people but is capable of  
                                   accommodating school trips of students in southern provinces all year-round. 
 
Kornpakorn:         Before entering our million-year energy exhibit, safety comes first. We need to put  
                                   on helmets and wear safety vests, which are available for you kids. This way,  
                                   please. 
 
Kornpakorn:       Before entering the exhibit in the Million-Year Journey of Petroleum Energy room,  
                                   please make sure the safety helmet and safety vest must be worn as safety is our  
                                   priority. There are 7 zones.  The first zone, at the front, is about safety. The second  
                                   zone is about how petroleum is formed.  Hundreds of millions of years are needed  
                                   for petroleum to be created. It is situated deep under the sea and drilling is needed  
                                   in order for it to be extracted. Exploration is conducted and then drilling commences.  
                                   The third zone is the toughest part where a replica of petroleum rigs at sea is  
                                   shown, demonstrating how drilling is carried out, the characteristics of a well, and  
                                   the strength needed to penetrate each rock layer.  The fourth zone is about  
                                   transportation; it’s where the slider is. Children learn how many types of  
                                   transportation there are. They can imagine themselves as petroleum that is  
                                   channeled through the pipe. The next zone is on refining and fractional distillation.  
                                   This fifth zone is about the processing of petroleum before we can make use of it.  
                                   The sixth zone is about the types of resulting products. The seventh zone is on  
                                   petroleum-related energy conservation. Young visitors who come here have fun and  
                                   get to learn and develop a positive attitude about science. 
 
Banyat:                The exhibit was made in adherence to a high standard and therefore the  
                                   components are very beneficial to visiting children.  With this edutainment approach,  
                                   we believe the children stand to benefit. 
 
Khomsan:           We first asked which age group will be visiting.  With the age determined, we looked  
                                   for tools and equipment that were robust and able to promote knowledge and self- 
                                   expression accordingly.  We then imparted knowledge about the oil that we use;  
                                   how each droplet used by a household came to be. 
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Visitor:                    It was fun.  A lot of fun. 
 
Visitor:                Every part was really fun. 
 
Visitor:                Each type of petroleum is assigned a different color. 
 
Visitor:                I liked the slider. It resembles the transportation of petroleum through a pipeline. 
 
Visitor:                Models show petroleum processes and the products that can be created. The final  
                                   part concludes the need to conserve our resources due to it being depletable. 
 
Banyat:                   Here, we build a learning process using nature and the environment to create  
                                   inspirations for children.  When they go back home or to their community, they can  
                                   use the kitchen as a science classroom and can learn about science out in the  
                                   paddies and fields. If they have rubber plantations at home then they can learn  
                                   about science from the plantations. This place is only one of the sites that helps  
                                   inspire children to see their community and surroundings as their own science  
                                   classroom. 
 
Caption:               partnering for the better future 


