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66° 33’ เหนอื

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณทีอ่ยูเ่หนอืสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุร
อารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา (สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์
(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย์ รัสเซยี และสวเีดน

● นักวทิยาศาสตรใ์หน้ยิามทีต่า่งกันไปของอารก์ตกิวา่

 บรเิวณทีอ่ยูเ่หนอืเสน้แลตตจิดู 66° 33’ เหนอื (เสน้ประสนี ้าเงนิในภาพ)
 บรเิวณเหนอื เสน้ตน้ไมอ้ารก์ตกิ (arctic tree line) (เสน้สเีขยีวในภาพ)

ซึง่ภมูทัิศนเ์ป็นน ้าแข็งมตีน้ไมเ้ตีย้และไลเคน
 บรเิวณซึง่อณุหภมูกิลางวนัในฤดรูอ้นเฉลีย่ไมเ่กนิ 10 องศาเซลเซยีส หรอื 

50 องศาฟาเร็นไฮต ์(เสน้สแีดงในภาพ)
(https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html)

1.1 อารก์ตกิหมายถงึทีไ่หน?

1.2 อารก์ตกิส าคญัอยา่งไร? (http://www.sams.ac.uk)

● ทะเลและมหาสมทุรเขตอารก์ตกิมบีทบาทส าคัญตอ่สภาวะโลกรอ้น ซึง่มอีทิธพิล
ตอ่สภาพภมูอิากาศมหาสมทุรและวฏัจักรชวีเคมใีนบรเิวณอืน่นอกเขตอารก์ตกิ

● อารก์ตกิเป็นทีอ่ยูข่องสิง่มชีวีติตา่งจากทีอ่ืน่ เพราะมันสามารถปรับตนเองใหเ้ขา้กับ
สภาพอณุหภมูแิละความเค็มสดุโตง่ เหมาะส าหรับศกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ

● ระบบนเิวศนเ์ชงิสมทุรศาสตรข์องอารก์ตกิทีป่รับไปกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มและมลพษิ ท าใหเ้กดิการสญูเสยีและเปลีย่นแปลงสายพันธุ ์สง่ผล
กระทบตอ่การประมงในตอนเหนอืของโลก

● เชงิเศรษฐศาสตรนั์น้ อารก์ตกิก าลังเผชญิกับทัง้โอกาสและภัยคกุคามเนือ่งจาก
การลดลงของน ้าแข็งตามฤดกูาล จงึเป็นทีส่นใจของการคน้หาทรัพยากรและการ
เดนิเรอืผา่นชัว้โลก

● ขนาดและอัตราการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในอารก์ตกิสงูกวา่ในเขตอืน่ใด
ของโลก

Persistent organic pollutants 
(POPs)  routes to the Arctic 

Aurora study
http://www.slideshare.net/ctremb02/presentation-2-35566526

1.อารก์ตกิ
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2.การเสด็จเยอืนขัว้โลกเหนอืของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุารแีละความรว่มมอืตามพระราชด ารฯิ

● ระหวา่งวนัที่ 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
เสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard) 

● ทรงทอดพระเนตรคลงัเก็บเมล็ดพันธุพ์ชืโลก พพิธิภัณฑ์
สวาลบารด์ ศนูยว์ทิยาศาสตรส์วาลบารด์ และศนูย์
มหาวทิยาลัยแหง่สวาลบารด์ (UNIS: University Center in 
Svalbard) ทีเ่มอืงลองเยยีรเ์บยีน (Longyearbyen)

● นอกจากนี ้ยังเสด็จเมอืงนอีัลลซีนุด์ (Ny-Alesund)
ซึง่เป็นศนูยร์วมของทีต่ัง้สถานวีจัิยขัว้โลกของประเทศตา่ง ๆ 
และสถาบันวจัิยขัว้โลกแหง่นอรเ์วย์

● เมือ่เสด็จกลับยังกรงุออสโลทรงเขา้เฝ้ากษัตรยิฮ์าราลด ์
แหง่นอรเ์วย(์http://www.emb-norway.or.th/)

หมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard)

สถานีวจัิยนานาชาต ิ10 ชาตทิี ่Ny Alesund:
อติาลี เนเธอร์แลนด์ จีน สหราชอาณาจักร
ฝร่ังเศส เกาหลีใต ้อินเดีย ญี่ปุ่ น เยอรมัน 
และนอรเ์วย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเป็นประธานในการลงนาม
ขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งจฬุาฯ และ UNIS เมือ่13 พ.ย. 58 ณวงัสระประทมุ

ศนูยม์หาวทิยาลยัแหง่สวาลบารด์ 
(UNIS: University Center in Svalbard)

การเดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืคร ัง้ที1่กบั UNIS และ 
NPIของคณะนักวจัิยไทย กระทรวงตา่งประเทศ และสถานเอก
อัครราชทตู ณ กรงุออสโล วนัที ่22-28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ตาม
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

27 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
สถานเอกอัครราชทตู ออสโล

24 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ณ 
UNIS

การเดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืคร ัง้ที2่กบั 
UNIS และ NPIของคณะนักวจัิย ไทย กระทรวง
ตา่งประเทศ และสถานเอก อัครราชทตู ณ กรงุ
ออสโล 30 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ตามพระราช ด าร ิ
สม เด็จพระเทพรัตน ราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุารแีละการเขา้รว่มการประชุม Svalbard 
Science Conferenceทีเ่มอืงออสโล 6-8
พฤศจกิายน 2560
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คณะผูว้จิยัหลกัฝ่ายไทยจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
 รองศาสตราจารย ์ดร. วรณพ วยิกาญจน์
 รองศาสตราจารย ์ดร. สชุนา ชวนชิย์
 นางสาวศภุกาญจน ์จันทรแ์ดง
 Mr. Niranjan Divakaran
คณะผูส้นบัสนุนการปฏบิตังิานถา่ยท าสารคดที ัง้บนบกและใตน้ า้
 นายปิยะ โกยสนิ
 นายธนศกัดิ ์วหาวศิาล
 นายธัชธร สธุัญญวนิชิ
 นางสาวพชิญส์นิ ีปณุณะตระกลู
 นายภคนัิย ยิม้เจรญิ
 นายชยากร ชยัผาตกิานต์
 นายศกัดิส์ทิธิ ์วอ่งวศนิ
 นายนวิชั รุ่งเรอืงกนกกลุ
 นายณพงศ ์สธุวิลิยั

3.การเดนิทางไปท าวจิยัที ่Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(1/4)

ผูส้นบัสนุน

• Idemitsu Apollo (Thailand) Co.,Ltd.

• British Sub Aqua Club Thailand (BSAC Thailand)

• สถานเอกอัครราชฑตูไทย ประจ ากรงุออสโล

• Jotun Thailand Limited

• บรษัิท สยามสเนล จ ากัด

• Starboard Thailand

• L’Oreal Thailand Limited

• Quicksilver and DC

• บรษัิท โลกโสภา โปรดักชัน่ จ ากัด

• Olympus

เขา้เฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่กราบบังคมทลูลาก่อน
ออกเดนิทางไปวจัิย (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

หนว่ยงานหลกัตา่งประเทศทีใ่หค้วาม
รว่มมอืในการส ารวจ

• Norwegian Polar Institute (NPI)

• University Centre in Svalbard 
(UNIS)

• Polar Research Institute of China 
(PRIC)
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หวัขอ้วจิยั: ผลของภาวะโลกรอ้น และ ขยะพลาสตกิขนาดเล็กทีม่ตีอ่สตัวท์ะเลหนา้ดนิทีท่ะเลอารก์ตกิ

เสน้ทางการเดนิเรอืและเรอืวจัิย

สถานจีนี Yellow
River เมอืง Ny
Alesund

● เดนิทางไปถงึเสน้ละตจิดูที ่80.5 องศา

● ระหวา่งทางไดแ้วะพักทีส่ถานวีจัิย Yellow River 
ของจนี

● ท าการเก็บตัวอยา่งทัง้บนบกและใตน้ ้า

 สตัวท์ะเลชนดิตา่งๆ

 น ้าทะเล ตะกอนดนิ

 น ้าแข็ง

 มอส

 มลูสตัว์

3.การเดนิทางไปท าวจิยัที ่Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(2/4)

ความทา้ทาย
● การด าน ้าส ารวจทีข่ัว้โลกเหนอืในครัง้นี ้ไมไ่ดเ้ป็น

เพยีงแคก่ารเผชญิกับน ้าทะเลทีเ่ย็นจัด อณุหภมูิ
ต า่เกอืบศนูยอ์งศาเซลเซยีส  แตต่อ้งระวงัสตัวท์ี่
อาจเขา้มาท าอันตรายแกนั่กด าน ้าได ้ไดแ้ก ่หมี
ขาวและวอลรัสดว้ย

● นอกจากนี ้ในการด าน ้าครัง้นี ้ยังตอ้งเผชญิกับ
สภาพน ้าทะเลทีม่คีวามขุน่สงูในบางพืน้ที ่ซ ึง่ทัศน
วสิยัในการมองเห็นใตน้ ้าเป็นศนูย ์ท าใหไ้ม่
สามารถมองเห็นสภาพแวดลอ้มขณะด าน ้าได ้
สง่ผลใหเ้กดิความเสีย่งและอันตรายทีส่งูข ึน้  เพือ่
เลีย่งสภาพแวดลอ้มใตน้ ้าดังกลา่ว จงึตอ้งด าน ้าที่
ระดับความลกึมากกวา่ 20 เมตร ซึง่เป็นระดับ
ความลกึทีม่คีวามอันตรายสงูขึน้เชน่กัน  อยา่งไร
ก็ตาม นักด าน ้าทกุคนสามารถผา่นการด าน ้า
ทัง้หมดอยา่งปลอดภัย
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ผลการศกึษาเบือ้งตน้

พบหมขีาวและลกูกนิหญา้ 
แ ล ะ ม อ ส เ ป็ น อ า ห า ร  
เนื่ อ งจากน ้ าแ ข็งมีการ
ละลายมาก  ท าใหห้มขีาว
ไมส่ามารถไปหาอาหารได ้ 
ซึง่จากการส ารวจครัง้นี้ได ้
บันทกึภาพไวไ้ด ้

ในปัจจุบัน ยังพบหมีขาว
กิน ไข่ห่ านขั ้ว โลก เ ป็น
อาหารอกีดว้ย

พฤตกิรรมของหมขีาว สิง่มชีวีติใหมท่ีเ่ขา้มาในเขตอารก์ตกิ

จ าก ก า ร ส า ร ว จ  พ บจ า น วน ขอ ง
แมงกระพรุน หววีุน้ และสาหร่ายขนาด
ใหญ่เพิ่มมากขึน้  เนื่องจากอุณหภูมิ
ของน ้าทะเลสูงขึน้  ซึง่ท าใหส้ภาพใต ้
น ้าเกดิการเปลีย่นแปลง

พบขยะทะเลและขยะขนาดเล็กบรเิวณอารก์ตกิ

จากการส ารวจของนักวิจัยไทย 
พบว่า ขยะทัง้ขนาดใหญ่และเล็ก
เ ป็ น จ า น วนม าก ในพื้ น ที่ ข อ ง
อาร์กติก   จ านวนของขยะจะ
เพิม่ขึน้เมือ่ขึน้ไปในทางเหนือมาก
ขึน้  ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่า กระแสน ้า
สามารถทีจ่ะพัดพาขยะเหล่านี้จาก
แหลง่ตา่งๆของโลก ไปยังขัว้โลก

กอ้นน ้าแข็งและแผน่น ้าอข็งพบนอ้ยมาก

แผ่นน ้ าแ ข็งและก อ้น
น ้าแข็งพบไดน้อ้ยมากใน
ขณะทีเ่ดนิทางไปท าวจัิย

3.การเดนิทางไปท าวจิยัที ่Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(3/4)
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● ในขณะอยูท่ีส่ถานวีจิัย Yellow River ของประเทศจนี  เพือ่ความ
ปลอดภยั  นักวจิัยทีไ่ปจงึตอ้งเขา้คอรส์เรยีนยงิปืน  เพือ่ทีจ่ะ
สามารถป้องกนัตวัเองไดเ้มือ่หมขีาวเขา้มาใกล ้

สตัวอ์ ืน่ท ีพ่บ และกจิกรรมทีท่ า

สตัวบ์นบกและในน ้าอืน่ๆทีพ่บ

กจิกรรมการเผยแพรค่วามรู ้และสรา้งแรงบันดาลใจเกีย่วกบัวทิยาศาสตรข์ัว้โลก

ใหส้มัภาษณ์กบัสือ่เกีย่วกสัถานการณ์ 
ผลกระทบของภาวะโลกรอ้นทีม่ตีอ่
อารก์ตกิมากกวา่ 20 สือ่ มกีารบรรยาย
สรา้งแรงบนัดาลใจในการศกึษาวจัิยที่
อารก์ตกิใหก้บัโรงเรยีน มหาวทิยาลัย 
ในประเทศ มากกวา่ 6 แหง่

3.การเดนิทางไปท าวจิยัที ่Svalbard 24 กรกฎาคม – 12 สงิหาคม 2561(4/4)
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8การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

● ส านักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครสอบแขง่ขนัเพือ่รับทนุรัฐบาลทีจั่ดสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
(ทนุบคุคลท่ัวไประดับปรญิญา) ตามความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี 2559 เป็นตน้มา

4. การรบัสมคัรนกัเรยีนทนุ เพือ่ไปศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก หรอืปรญิญาโท-เอก
ดา้นวทิยาศาสตรข์ ัว้โลก

ชือ่: นายสภุทัรชยั ศกัด ิส์กลุไกร
ทนุ: สวทช. 
สาขา: การจัดการมลพษิทางอากาศ
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที ่University of 
Birmingham สหราชอาณาจักร 

ชือ่: นางสาวชนตินาฏ มหากนัธา
ทนุ: สวทช.
สาขา: การจัดการภัยพบิัตดิา้นแผน่ดนิไหว
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที ่University of 
Twente ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

ชือ่: นายยิง่ยศ ลาภวงศ์

ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ชวีวทิยาทางทะเลเขตอารก์ตกิ
(Arctic Marine Biology)
แผนการศกึษา: ก าหนดไปศกึษาตอ่ที ่UNIS 
โดยสมัครผา่น Arctic University of Norway in 
Tromso

* ไดข้อสละสทิธิ์
และไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศออสเตรเลยี

2559
2560

ชือ่: นางสาวพภิทัรา  แซซ่นิ
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: สมทุรศาสตรฟิ์สกิสเ์ขตอารก์ตกิ
(Arctic Physical Oceanography)
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
ก าหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพือ่เดนิทางไปศกึษาตอ่

2561

การขอรบัทนุ ก.พ. เพือ่ไป
ศกึษาตอ่ ปี 2562

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอขอรับทนุ 2 ทนุ ไดแ้ก ่
● สมทุรศาสตรช์วีภาพ
● การจัดการทรัพยากรทางทะเล
เนน้เขตขัว้โลก (อารก์ตกิ หรอื/และ แอนตารก์ตกิ)

ชือ่: นายชนกนัต ์บญุนาวา
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ธรณีวทิยาทางทะเลเขตหนาว
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
ก าหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพือ่เดนิทางไปศกึษาตอ่ 

ชือ่: นางสาวพมิพน์ารา เรยีงจนัทร ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ชวีวทิยาทางทะเลเขตหนาว
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
ก าหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพือ่เดนิทางไปศกึษาตอ่ 
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9การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที ่๑๒ มนีาคม ๒๕๖๒

สรปุ

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณทีอ่ยูเ่หนอืสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุรอารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา 
(สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย ์รัสเซยี และสวเีดน

● ทะเลและมหาสมทุรเขตอารก์ตกิมบีทบาทส าคญัตอ่สภาวะโลกรอ้น ซึง่มอีทิธพิลตอ่สภาพภมูอิากาศมหาสมทุร
และวัฏจักรชวีเคมใีนบรเิวณอืน่นอกเขตอารก์ตกิ 

● นักวจัิยทีม่ศีกึษาวจัิยในเขตอารก์ตกิมหีลายสาขา อาท ิการศกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ การศกึษาระบบนเิวศนเ์ชงิ
สมทุรศาสตรก์ารศกึษาเชงิเศรษฐศาสตร ์และการศกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในอารก์ตกิ เป็น
ตน้

● สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard) ระหวา่งวันที่ 12-15 
มนีาคม พ.ศ. 2556

● คณะนักวจิัยไทย กระทรวงตา่งประเทศ และสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุออสโล เดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืตาม
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารจี านวน 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 กบั UNIS และ NPI เมือ่วันที ่
22-28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 และครัง้ที ่2 เมือ่วันที ่30 ตลุาคม – 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

● สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงเป็นประธาน ในการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งจฬุาฯ
และ UNIS เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ณ วังสระประทมุ

● จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสง่นักวจัิยประกอบดว้ยอาจารย ์2 ทา่น และนสิติ ป.เอก 2 ทา่น พรอ้มคณะผูส้นับสนุน 9 
ทา่น เดนิทางไปส ารวจเขตอารก์ตกิ ระหวา่งวันที ่24 ก.ค. – 12 ส.ค. 61 ซึง่นักวจัิยและคณะไดเ้ขา้เฝ้าฯ ในวันที ่17 
ก.ค. 61

● ส านักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่รับทนุรัฐบาลทีจ่ดัสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(ทนุบคุคลทั่วไประดบัปรญิญา) ตามความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ ภายใตโ้ครงการวจิัยขัว้
โลกตามพระราชด ารติัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 มผีูส้อบผา่นไดร้ับทนุจ านวน 6 คน สละสทิธิ ์1 คน อยูร่ะหวา่งก าลงัศกึษา 3
คน และอยูร่ะหวา่งการเตรยีมตวักอ่นเดนิทางไปศกึษาตอ่ 1 คน

● ปี 2561 มหีน่วยงานทีแ่จง้ความจ านงขอรับทนุ ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เสนอขอรับทนุ 2 ทนุ ไดแ้ก ่
สมทุรศาสตรช์วีภาพ การจัดการทรัพยากรทางทะเล เนน้เขตขัว้โลก (อารก์ตกิ หรอื/และ แอนตารก์ตกิ)
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