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บทนำา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น 
นักพัฒนาที่มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ทรงยดึหลกัการทีว่า่รปูแบบและวธิกีารในการพฒันาตอ้งเหมาะสม 
กับสภาพภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น คติความเชื่อทางศาสนา 
และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สำาคัญคือ นักพัฒนาต้องมีความรัก 
ความหว่งใย ความรบัผดิชอบ และความเคารพในเพือ่นมนษุย ์ทรงพระราชดำาร ิ
ว่าในการพัฒนาเรื่องใดๆ ก็ตาม จำาเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเทคโนโลยีระดับสูง

  โครงการและกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี อาจจำาแนกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสนบัสนนุให ้
บคุลากรทกุระดบั ต้ังแตน่กัเรียน นกัศกึษา คร ูอาจารย ์นกัวจิยั มโีอกาสไดไ้ป  
เพิม่พนูความรู้และประสบการณท์างวชิาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ในกจิกรรมตา่งๆ ตัง้แตก่ารดูงาน การเขา้รับการอบรม การทำาวจิัย ตลอดจน 
การศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพ่ือจะได้ 
นำาความรูแ้ละประสบการณท์ีไ่ด้ รับกลบัมาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาประเทศ  
ดังปรากฏในโครงการต่างๆ เช่น การส่งนักศึกษาและครูไปเรียนรู้ท่ีเซิร์น  



การส่งนักศึกษาไปร่วมงานวิจัยที่สถาบันเดซี การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์
ไทยในการวิจัยขั้วโลก และความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน 
ในการพัฒนากำาลังคนและการวิจัย เป็นต้น

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุน 
การทำางานในลักษณะเครือข่าย ด้วยทรงตระหนักว่าการสร้างความรู้และ 
การนำาผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากหลายภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากทุกโครงการตามพระราชดำาริฯ ซึ่งกลุ่ม 
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ หลายแห่งมาร่วมงานกันอย่างมีเอกภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ี ใสพ่ระราชหฤทยั 
ในเร่ืองการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างย่ิง ทรงพระราชดำาริว่าการศึกษา 
เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดที่จะค้ำาจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้  อีกทั้ง 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำาเป็น จึงทรง 
สง่เสรมิการเรียนการสอนให้มีการคิดและการลงมอืปฏิบติั โดยใชก้ระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่นที่ปรากฏในทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึมซับแนวทางวิทยาศาสตร์อันมีเหตุมีผลเป็นวิถีชีวิต

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงใหค้วามสำาคญั 
แกเ่ดก็และเยาวชนทกุกลุม่ ทกุวยั จงึโปรดเกลา้ฯ ใหจั้ดทำาโครงการต่างๆ เพือ่ 
เกือ้หนนุการศกึษาของเดก็และเยาวชนแตล่ะกลุม่ เชน่ บา้นนกัวทิยาศาสตร ์
น้อยสำาหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเด็กสำาหรับเด็กระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม และโครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีน 



พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำาริฯ สำาหรับสามเณร  
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใส่พระราชหฤทัยในเรื่องคุณภาพและปริมาณของครู 
ในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ดังจะเห็นได้จากโครงการระบบ e-Learning  
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดอบรมครูให้ใช้ไอซีทีและ 
การทำาโครงงานในการเรียนการสอน เป็นอาทิ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส 
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ีทรงหว่งใยและ 
เอาพระราชหฤทัยใส่ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ตลอดจนเด็ก 
ออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทรงใช้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้

  กรณีของผู้พิการ ทรงพระราชดำาริว่าต้องดูแลแต่ละบุคคล เพราะ 
ความพิการและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน สิ่งสำาคัญคือ  
ต้องช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม  
และทำางานได้ จะได้ไม่เป็นภาระแก่คนรอบข้าง และยังสามารถสร้างสรรค์ 
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

  กรณีของผู้ต้องขัง ทรงพระราชดำาริว่าผู้ต้องขังมีศักยภาพในการพัฒนา 
ตนเองได้ หากได้รับการอบรมด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ที่นำาไปใช้ 
ประกอบอาชีพ เมือ่พน้โทษไปแลว้ กส็ามารถนำาความรูน้ัน้ไปใชใ้นการดำาเนนิ 
ชีวิตโดยสุจริตได้

  กรณขีองเดก็ปว่ยในโรงพยาบาล โปรดเกลา้ฯ พระราชทานหอ้งเรยีน 
และแนวทางการใช้ไอซีทีเพื่อให้เด็กได้เรียนและเล่นอย่างมีความสุข  



ในโรงพยาบาลหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนสามารถ 
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

  กรณขีองเดก็ออทสิตกิและเดก็ทีพ่กิารทางสติปัญญา สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ  
และพระราชทานแนวพระราชดำาริเพื่อช่วยให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และ 
ประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ

 หนังสือเล่มนี้รวบรวมและนำาเสนอผลการดำาเนินงานโครงการ 
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ 
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) ดำาเนนิการ หรอืทำาหนา้ทีป่ระสานงานหลกั 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ   
ทุกโครงการเกดิขึน้และมผีลการดำาเนนิงานอยา่งเป็นรปูธรรมเนือ่งจากได้รบั 
ความร่วมมือจากพันธมิตรจำานวนมาก ท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา และ 
ภาคเอกชน ดังรายนามที่ปรากฏในภาคผนวกท้ายเล่ม

  การจัดทำาหนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
จากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านคำาแนะนำา ข้อมูลและ 
เอกสารอ้างอิง ทำาให้หนังสือสำาเร็จได้ด้วยดี หากหนังสือเล่มนี้มีส่วนสร้าง 
แรงบนัดาลใจให้ผูอ้า่นเกิดฉันทะในการสร้างสรรคส์ิง่ดงีาม และเปน็ประโยชน ์
แก่ผู้ อ่ืน ก็ย่อมถือว่าผู้อ่านได้ดำาเนินชีวิตตามแนวพระราชดำาริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมโดยรวมด้วยเช่นกัน

คณะผู้จัดทำา 
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
สยามบรมราชกมุาร ีเปน็สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอพระองคท์ี ่๓ ในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำาเร็จ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานจากโรงเรยีนจติรลดา ทรงสอบไล่ไดอั้นดบัท่ี ๑ ในการสอบ 
ทั่วประเทศ ท้ังในระดับประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ทรงศึกษาต่อระดับ 
อดุมศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกประวัติศาสตร์  
และวิชาโทภาษาบาลี-สันสกฤต จนทรงสำาเร็จการศึกษาได้รับพระราชทาน 
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ และทรงรับพระราชทาน 
รางวัลเหรียญทองสาขาประวัติศาสตร์พร้อมครุยกิตติมศักดิ์ในฐานะที่ทรง 
สอบได้คะแนนสูงสุดในชั้น

๑๔



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

  ในระดับบัณฑิตศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษา 
ตะวนัออก มหาวทิยาลยัศิลปากรเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ และปรญิญาอกัษรศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาทรงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทรงรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

๑๕
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใฝ่พระราชหฤทัยย่ิง 
ในด้านการศึกษา แม้ทรงสำาเร็จการศึกษาแล้ว ยังทรงเรียนรู้ตลอดเวลา 
ทรงใฝ่เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ อยู่เสมอ พระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงค้นหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ 
อยู่เป็นนิจ

  ด้วยความสนพระราชหฤทัยในศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงทรง 
ศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งศิลปะและหัตถกรรมไทยเกือบ 
ทุกแขนง ทรงเป็นเลิศทางวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างประเทศ และมี 
พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์อย่างยอดเยี่ยม ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  
ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
จีน เขมร บาลี สันสกฤต และละติน และเสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศ 
ต่างๆ มากมายตามคำากราบบังคมทูลเชิญของสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ ทรง 
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ท้ังท่ีเป็นศิลปะด้ังเดิมและศิลปะร่วมสมัย

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นเจ้าฟ้า 
ทีท่รงงานหนกัเพือ่ความอยูด่กีนิดขีองประชาชน เม่ือทรงพระเยาวไ์ด้โดยเสด็จ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ไปยังถิ่นทุรกันดารในชนบท จึงเข้าพระราชหฤทัยในความต้องการของ 
ประชาชน ทรงทราบดีว่าการท่ีจะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน  
ต้องอาศัยความรู้หลากหลายด้าน อาทิ การพัฒนาการเกษตรต้องใช้ความรู้ 
ด้านภูมิศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการแหล่งน้ำา 
แผนท่ี และอื่นๆ ทรงเช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๖
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อยา่งเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ทรงเนน้เรือ่งสขุอนามยัและโภชนาการ  
ดว้ยมบีทบาทสำาคญัต่อการพฒันาคณุภาพชีวติ รวมท้ังทรงสง่เสรมิงานศิลปะ 
และหัตถกรรมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม

 ด้วยเหตุทีท่รงตระหนกัถงึความสำาคญัของศาสตรต่์างๆ ในการพฒันา  
จึงทรงศึกษาค้นคว้าและนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดโดยทั่วไป โครงการ 
ตามพระราชดำารมิทีัง้โครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ซึง่เนน้ 
ด้านการศึกษาและโภชนาการในโรงเรียนกันดารห่างไกล โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช และโครงการธนาคารพืชพรรณอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
เป็นต้น ด้านการช่วยเหลอืผูพิ้การ ทรงนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  

๑๗
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(ไอซีที) มาช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้พิการ รวมทั้งช่วยให้พวกเขา 
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นด้วย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานใน 
องคก์รการกศุลและมูลนธิต่ิางๆ มากมาย ทรงเปน็อปุนายกิาสภากาชาดไทย 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงเป็นประธานมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา 
ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว ซึง่ดแูลโครงการพฒันาและโครงการอนรุกัษ ์
สิ่งแวดล้อม มูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเพื่อ 
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือ 
ทหารท่ีได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากภารกิจเพ่ือความม่ันคงของประเทศ และมูลนิธิ 
รางวัลสมเดจ็เจา้ฟา้มหดิลเพือ่มอบรางวลัระดบันานาชาตแิกผู่ม้ผีลงานดเีดน่  
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทรงเป็นประธานกิตติมศักด์ิมูลนิธิรางวัล 
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อมอบรางวัลระดับนานาชาติ Princess Maha 
Chakri Award แกค่รทูกุชาตทิกุภาษา ผูเ้ปน็แบบอยา่งทีดี่เยีย่ม และทรงเป็น 
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนตามพระราชประสงค์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ในระดบันานาชาต ิทรงเปน็ทีป่รกึษาพเิศษดา้นสขุภาพของประชากร 
กลุ่มชายขอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกของ 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กรรมการกิตติมศักดิ์ 
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาสุขภาพของ Bloomberg School of 
Public Health, Johns Hopkins University มนตรีของ Refugees  
Education Trust และทูตพิเศษด้านอาหารในโรงเรียนของ World Food 
Program แห่งสหประชาชาติ
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  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่ม 
พระราชกรณียกิจด้านการสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ระยะแรกทรงร่วมสอนใน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลายปีถัดมาทรงเข้ารับราชการ 
สังกัดกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า ทรงดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่ง 
โปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ และทรงส่งเสริม 
ชมรมดนตรไีทยของสถาบนัการศกึษานีด้้วย นอกจากนัน้ ทรงรบัเชิญบรรยาย 
ในหลายสถาบัน และทรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอยู่เป็นนิจ

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระปรชีายิง่ 
ดา้นอกัษรศาสตรแ์ละการประพนัธ ์พระราชนพินธจ์ำานวนมากทีพ่มิพเ์ผยแพร ่
ทั้งบทกวี ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา โภชนาการ 
การพัฒนาชนบท และอื่นๆ สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด พระราชนิพนธ์ 
ชุดเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างมาก รายได้ 
จากการจำาหน่ายพระราชทานเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพ่ือ 
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 
สายอาชีวะและสายสามัญ

  ผู้ที่ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับใจในความสนพระราชหฤทัย 
ใฝ่ศึกษาแสวงหาความรู้ และซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ 
ทรงถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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พระอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 “ในปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนลักษณะไปเป็น	 ‘สังคมและเศรษฐกิจ 
ฐานความรู้’	 ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด	 การใฝ่เรียนรู้ 
ตลอดชีวิต	 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	 ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม 
และเศรษฐกจิเปน็พืน้ฐาน	วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี	นอกจากจะเปน็ปจัจยั 
ในการพัฒนาด้านต่างๆ	 ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมทาง 
วิทยาศาสตร์	 อันได้แก่	 การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 การพิสูจน์ความคิด	 
ตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ			การส่งเสริม 
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จึงเป็นวิถีทางนำาไปสู่การพัฒนาสังคม	 
และเศรษฐกิจในยุคใหม่อย่างสมบูรณ์”

พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย		ครั้งที่		๓๐	

วันที่		๑๙		ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนพระทัยส่วนพระองค์ ทรงอาศัย 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตอนต้นเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้ และทรงเชื่อมโยง 
ความรู้ทางทฤษฎีกับประสบการณ์ส่วนพระองค์จากการทรงงาน ทรงพระราชดำาริ 
ว่าการพัฒนาคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไม่สัมฤทธิ์ผล 
เทา่ท่ีควรหากศึกษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยไม่สมัพันธก์บัศาสตรอ์ืน่ๆ  
ชวีติจรงิ และธรรมชาติรอบตัว ถา้จะจดัการกระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีให้ได้ผลดี ควรจัดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำาถามและการทำา 
กิจกรรม เพราะการต้ังคำาถามเป็นบันไดขั้นแรกในการตรวจสอบความรู้เดิม 
และแสวงหาความรู้ใหม่ ส่วนการทำากิจกรรมทำาให้ได้ลงมือปฏิบัติและ 
ตรวจสอบความคิดต่างๆ ที่มีอยู่

 อีกประการหนึ่ง ควรให้ความสำาคัญแก่การปูพื้นฐานความรู้และ 
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ให้เพียงพอตัง้แตว่ยัเยาว ์เพือ่สรา้งอปุนสิยั 
ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม ทรงยึดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการทรงงาน โดยทรงเริ่มจากการตั้งโจทย์ ตั้งสมมติฐาน สังเกต บันทึก 
และรวบรวมขอ้มลูอยา่งละเอยีดและเปน็ระบบ ทรงศกึษาจากผูรู้ ้ตรวจสอบ 
และพิสูจน์หรือทดลองก่อนที่จะสรุปเชิงบูรณาการได้อย่างยอดเยี่ยม  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับ 
การปลูกฝังเร่ืองการเกษตร รวมท้ังความสำาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ  
ดิน น้ำา และป่าไม้ มาต้ังแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจ 
ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่อง  
ทรงริเร่ิมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  โปรดเกล้าฯ  
ให้จัดทำาฐานข้อมูลพรรณไม้ ทรงงานและทรงติดตามความก้าวหน้าด้าน 
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การปรับปรุงพันธุ์ข้าวตลอดจนพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ  การพัฒนา 
และผลิตเมล็ดพันธ์ุสำาหรับเกษตรกร รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก  
และการพัฒนากิจการโคนมอย่างใกล้ชิด  ไม่ทรงหยุดค้นหาและทดลองเพื่อ 
ให้ได้พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่เกษตรกร รวมทั้งเทคโนโลย ี
ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ทรงคำานึงถึง 
องค์รวมคือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ เป็นที่ประจักษ์ว่า 
เข้าพระทัยในประโยชน์และทรงตระหนักในขีดจำากัดของวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีอย่างดียิ่ง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนัก 
ถึงความสำาคัญเร่ืองอาหารและโภชนาการในเด็กและเยาวชน ทรงเห็นว่าหากเด็ก 
ไดรั้บสารอาหารอยา่งเพยีงพอ กจ็ะมกีำาลงัในการเรยีน และมีกำาลงัชว่ยเหลอื 
ครอบครัวและสังคมต่อไป แต่ในอดีต เด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
จำานวนมากประสบปัญหาภาวะโภชนาการ จึงทรงริเร่ิมโครงการเกษตรเพื่อ 
อาหารกลางวนัในพืน้ทีท่รุกนัดาร มีพระราชดำารใิหด้ำาเนนิโครงการในโรงเรียน 
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ตำารวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมที่จังหวัดน่านและจังหวัดตาก และโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอาทิ โครงการ 
ในพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยให้ 
เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมีอาหารที่ถูกสุขอนามัยรับประทาน ส่งผล 
ต่อสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยรวม

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ี ทรงเปน็แบบอยา่ง 
ที่ดีของผู้ที่เรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาตา่งๆ อยูเ่สมอ เชน่ ดาราศาสตร ์(Astronomy) ฟสิกิสอ์นภุาค (Particle  
Physics) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพ  
(Biotechnology) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication 
Technology) และเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด (Grid Computing 
Technology) เปน็ตน้ ทรงเหน็วา่คนไทยควรเรยีนรูแ้ละติดตามความกา้วหนา้ 
ของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้รู้เท่าทัน และรู้จักเลือกใช้ประโยชน์อย่าง 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมคนไทย 
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อให้ 
ประเทศสามารถยืนหยัดในเวทีโลกในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีด้วย

  ในการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนนานาประเทศแต่ละครั้ง  สมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมาร ี ทรงใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ทีส่ดุใน 
การรับข้อมูลข่าวสารและวิทยาการใหม่ๆ  ทุกด้าน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีด้วยเสมอ กำาหนดการเสด็จเยือนต่างประเทศของพระองค์ 
จึงมักจะเต็มไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่จุดประกายให้เกิด 
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ทรงร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ  
ทรงรว่มฟงัการบรรยายของนกัวชิาการชัน้นำา  หรอืการเสดจ็พระราชดำาเนนิ 
ทอดพระเนตรการทำางานของสถานทีดลอง หอ้งปฏิบัติการ การทดลองใหม่ๆ  
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พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   
สยามบรมราชกุมารี โปรดที่จะเสด็จพระราชดำาเนินทรงฟังการบรรยายและ 
การสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศอยู่ 
เสมอ  และโปรดที่จะมีพระราชปฏิสันถารด้านวิชาการกับนักวิทยาศาสตร์ 
และนักเทคโนโลยีชั้นนำาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ทรงนำาความรู้ไป 
แยกแยะ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ เหตุการณ์ และความรู้อื่นๆ ส่วน 
พระองค ์ จนเกดิเปน็พระราชวนิจิฉยั และองคค์วามรู้รวมทีใ่ชเ้ป็นแนวทางใน 
การดำาเนินโครงการต่างๆ ตามพระราชดำาริต่อไป

 พระราชกรณยีกิจในการพฒันาทีบ่รูณาการทกุดา้นและเช่ือมโยงกบั 
การพัฒนาชุมชนท้ังระบบ ทำาให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเปน็ทีย่กยอ่งของโลก ทรงได้รับการถวายพระเกียรตมิากมาย ดงัตวัอยา่ง 
ต่อไปนี้

 รางวัลรามอน แมกไซไซ ด้านบริการสาธารณะ มูลนิธิรามอน แมกไซไซ 
ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ศูนย์วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์  
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 รางวัลความสำาเร็จแห่งอาเซียน (ASEAN Achievement Award) สาขา 
พัฒนาชุมชน  สถาบันอาเซียน ทูลเกล้าฯ  ถวาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

 รางวัลแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดิแซบิลิตี้ อวอร์ด 
๒๐๐๑ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนนิ 
แทนพระองค์ไปทรงรับในนามประเทศไทย ณ มหานครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔    

 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สาขาสหวิทยาการ  
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เม่ือวันที่ ๑๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 รางวลั GSE International Award of Merit บัณฑิตวทิยาลยัศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี ทลูเกลา้ฯ ถวาย เม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในฐานะทีท่รง 
เป็นผู้นำาในการพัฒนาการศึกษา

 โล่เกียรติยศ ผู้นำาดีเด่นผู้อุทิศตนเพื่อโครงการกำาจัดโรคขาดสารไอโอดีน 
อย่างยั่งยืนในประเทศไทย สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสาร 
ไอโอดีน ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๗

 ตำาแหน่งเกียรติยศ ทูตพิเศษโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้าน 
โครงการอาหารในโรงเรียน โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติถวาย 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนนิ 
ไปทรงรับการถวายตำาแหน่งดังกล่าว ณ สำานักงานโครงการอาหารโลก 
แห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗

๒๖



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ทูตองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก) ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษา 
และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill Ambassador for  
the Empowerment of Minority Children and the Preservation  
of their Intangible Cultural Heritage) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถวายตำาแหน่ง นายโคอิชิโร  
มัตสึอุระ ผู้อำานวยการใหญ่ยูเนสโก พร้อมด้วยผู้บริหารยูเนสโก เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและเอกสารประกาศแต่งต้ัง เมื่อวันที่  
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

 รางวัลอินทิรา คานธี ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำาเนินไป 
ทรงรับรางวัล ณ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
นับเป็นลำาดับที่ ๑๙ ของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้

 ตำาแหนง่อปุถมัภกกติติมศักด์ิ (Honorary Patron) ในโครงการ Connect  
the World สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International  
Telecommunication Union, ITU) ถวาย เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๙

 รางวัลพิเศษสมาพันธ์โภชนาการนานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติผลงาน 
ดีเด่นในการช่วยเหลือและส่งเสริมโภชนาการของผู้ด้อยโอกาส อันเป็น 
พ้ืนฐานของการพัฒนามนุษย์ สมาพันธ์โภชนาการนานาชาติ ทูลเกล้าฯ 
ถวาย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 เหรียญและโล่สดุดีพระเกียรติคุณ “๑๐ มิตรชาวต่างชาติที่ดีที่สุดในโลก 
ของจนี” นายเจีย่ ชิง่หลนิ ประธานสภาทีป่รกึษาทางการเมอืงแหง่ชาตจินี  
ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒

 ตำาแหนง่สมาชกิวฒุสิภากติตมิศกัดิ ์(สภาสูง) ของมูลนธิผิูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล  
มลูนธิผิูไ้ด้รับรางวลัโนเบลถวาย ในพิธเีปดิการประชมุผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล  
ครัง้ท่ี ๖๐  ณ หอประชมุอนิเซลฮลัเล เมอืงลนิเดา เม่ือวนัที ่๒๗ มิถนุายน  
พ.ศ. ๒๕๕๓

 ตำาแหน่งสมาชิกรางวัลผู้นำาการจัดการเทคโนโลยี องค์กรการประชุม 
นานาชาติด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
นครพอร์ตแลนด์ (พิคเม็ต) ถวาย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

 รางวัล ดิ อาร์แพด บ็อกซ์ เมมโมรี่ เมดัล สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ 
(International Federation of Inventors’ Associations, IFIA) 
ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

 เครื่องอิสริยาภรณ์ ฮีลาล-อี-ปากีสถาน นายอาซิฟ อาลี ซาร์ดารี  
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อ 
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ทำาเนียบไอวัน อี ซาดร์ (ทำาเนียบ 
ประธานาธิบดี) กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

 ปริญญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาบรกิารสาธารณะ เดอะเซจ คอลเลจ  
สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย ในพิธีประสาทปริญญาบัตรคร้ังที่ ๔๒ 
คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เดอะเซจ 
คอลเลจ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  

๒๘



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 โล่ตำาแหน่งสมาชิกกิตติมศักด์ิของสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่ง 
เอเชีย สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย ในงาน 
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ของสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบ 
แห่งเอเชีย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร

 เกียรติบัตรราชบัณฑิต ประจำาบัณฑิตยสภาศาสตร์แห่งกรุงลิสบอน  
บัณฑิตยสภาศาสตร์แห่งกรุงลิสบอน ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส 
ประจำาประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 ตำาแหนง่สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์สถาบนัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตศ้กึษา สถาบนั 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา ถวาย เมือ่วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประเทศสิงคโปร์

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  สยามบรมราชกมุาร ี  มพีระอจัฉรยิภาพ 
ทีโ่ดดเด่นในด้านการบรูณาการศาสตรต์า่งๆ เพือ่นำาไปใชใ้นการพฒันาคนและ 
สงัคมในหลากหลายมติ ิ แนวพระราชดำารนิีท้ำาใหว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ไม่แปลกแยกจากมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทรงเห็นวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเป็นส่วนสำาคัญของวัฒนธรรมและสังคม  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะต้องให้เด็กและเยาวชนทุกคนเรียนรู้ มิใช่ 
เลือกให้แก่บางกลุ่มเท่านั้น  ที่สำาคัญคือ ต้องไม่เพียงแต่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ธรรมชาติและเทคโนโลยีแก่เดก็และเยาวชน   แตจ่ะตอ้งมุง่สรา้งความตระหนกั 
ให้เกิดขึ้นในจิตสำานึกของเด็กและเยาวชนเพื่อให้รู้ทั้งคุณค่าและโทษภัยที่ 
อาจจะประสบจากการไม่เข้าใจธรรมชาติ อันจะนำามาซึ่งทัศนคติเชิงอนุรักษ์ 
และสรา้งสรรคท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม  ตลอดจนการใชท้รพัยากร 
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ท้ังนี้เพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ดังพระราชดำารัสตอบมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ  

๒๙



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ถวายพระเกียรติให้ทรงดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักด์ิของมูลนิธิ 
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความตอนหนึ่งว่า

 	 “การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ทำาให้มนุษย์มีการกินอยู่ท่ีดีขึ้น	 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังทำาให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม	 และ 
วิทยาศาสตร์ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำาคัญด้านสุขภาพ	 สาธารณสุขและยา	
ทำาให้มนุษย์เราสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกยืนยาว	และมีสุขภาพที่ดี	 
อย่างไรก็ดี	เราต้องพยายามผลักดันให้วิทยาศาสตร์มีประโยชน์แก่ประชากร 
โลกอย่างท่ัวถึง	 ต้องพยายามช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส 
ในสังคมโลกโดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	เชื้อชาติ 
และศาสนา”

ปรับปรุงและเพิ่มเติมจากบทความของ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๐



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่	
ผู้บริหารของเซิร์น	บริเวณด้านหน้าเครื่องตรวจวัดอนุภาคซีเอ็มเอส	

เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่เซิร์น

  เซิร์น (CERN) เป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก  
เป็นแหล่งผลิตความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงใน 
หลากหลายสาขา เซิร์นยังเป็นแหล่งรวมนักวิจัย วิศวกร และนักฟิสิกส์ชั้นนำา 
ของโลกด้านการออกแบบและจัดสร้างเคร่ืองเร่งอนุภาค  เคร่ืองตรวจวัดอนุภาค  
และทำางานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง 

  ความร่วมมอืระหว่างไทยกบัเซริน์เกิดข้ึนดว้ยพระมหากรณุาธคิณุของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีสนพระทัยในความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีของเซิร์นและเสด็จเยือนเซิร์น ๒ ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๔๓  
และ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงพระราชดำาริ และมีพระราชกระแสรับสั่งกับ 

“ข้าพเจ้าหวังว่าความพยายามน้ี		สามารถนำาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 
ตา่งๆ	ทำาให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้		โดยปราศจากข้อขัดแย้งโดยมีหลักการ 
ทางวทิยาศาสตรเ์ปน็สิง่ทีเ่ชือ่มโยงเขา้หากนั	สำาหรบันกัวทิยาศาสตร	์นกัวจัิย	 
ตลอดจนนักศึกษาจากประเทศไทยน้ัน	การได้รับการยอมรับให้เข้าไปมีส่วนร่วม	 
ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้	 ถือเป็นการแสดงถึงมาตรฐานการศึกษา 
และคุณภาพของประชากรในประเทศได้อย่างดียิ่ง”

พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ในการพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(สาขาฟิสิกส์)	

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
แก่	ศาสตราจารย์	รอล์ฟ	ดีเทอร์	ฮอยเออร์	(Professor	Rolf-Dieter	Heuer)

ผู้อำานวยการใหญ่	องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรป
เพื่อวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์	(CERN)	

ณ	วังสระปทุม	กรุงเทพมหานคร	
วันที่	๑๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖
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ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาส 
ทำางานวิจัยร่วมกับเซิร์น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีของประเทศเป็นอันมาก

 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้ประสานเพื่อให้มีการหารือ 
ร่วมระหว่างทีมผู้บริหารของเซิร์นและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ 
มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาวิชาการ 
ท่ีเก่ียวข้อง จนกระทั่งมีการลงนามแสดงเจตจำานงระหว่างสถาบันวิจัยแสง 
ซินโครตรอนและสถานีวิจัยซีเอ็มเอส (CMS) ของเซิร์น (Expression	 of	
Interest	in	the	Participation	of	Physicists	from	Universities	and	
Research	Institutes	from	Thailand	in	the	CMS	Experiment	at	the	
CERN	LHC	Accelerator)  

เซิร์น คืออะไร?
 เซิร์น (CERN) เป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา  
สมาพันธรัฐสวิส คำาว่า CERN เป็นช่ือย่อของช่ือในภาษาฝร่ังเศสว่า Conseil Européen  
pour la Recherche Nucléaire (ที่ประชุมแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์) ซึ่งเป็น 
คณะทำางานช่ัวคราวท่ีทำาหน้าท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการวิจัยนานาชาติตามข้อเสนอท่ีริเร่ิม 
โดยลูย วิกตอร์ เดอ เบรย (Louis Victor de Broglie) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส

 เซริน์ไดร้บัการจดัตัง้อยา่งเปน็ทางการเมือ่วนัที ่๒๙ กนัยายน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง ๑๒ ประเทศในแถบยุโรป 
ตะวันตก ช่ือในภาษาฝร่ังเศสคือ Organisation Européen  
pour la Recherche Nucléaire และชื่อในภาษาอังกฤษคือ 
European Organization for Nuclear Research (องค์กร 
เพ่ือการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป) แต่ช่ือย่อยังคงใช้ว่า CERN 
ตามเดิม

๓๔

ลูย	วิกตอร์	เดอ	เบรย
(ค.ศ.	๑๘๙๒-๑๙๘๗) ที่มา	:	http://en.wikipedia.org/wiki/CERN
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  ความร่วมมือดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ไทยได้เข้า 
ร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น รวมทั้งทำาให้นักฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมทำาการ 
ทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง และมีความร่วมมือด้านวิชาการและ 
วจัิยกับเซิร์นอีกด้วย ท้ังน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
มพีระมหากรุณาธิคุณประทับเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามคร้ังน้ัน  
ในระหว่างการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนเซิร์น คร้ังท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๒

  ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ 
วจัิยกับเซิร์น เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือวิจัยระหว่างหน่วยงานของไทยกับเซิร์น  
คณะอนุกรรมการนี้มีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำาหน้าท่ีเลขานุการร่วม  
กิจกรรมต่างๆ ได้เกิดข้ึนมาเป็นลำาดับ เช่น โครงการคัดเลือกนักศึกษาและ 
ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น	 โครงการ	 CERN	 School	 Thailand และ 
โครงการเครือข่ายกริดคอมพิวต้ิง เป็นต้น ปัจจุบันคณะอนุกรรมการดังกล่าว 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ 
เซิร์น-เดซี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ฉายพระฉายาลักษณ์
หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MoU)	ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถานีวิจัยซีเอ็มเอส	

ณ	วังสระปทุม	เมื่อวันที่	๑๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

๓๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เซิร์น ทำาอะไร?

เครื่องเร่งอนุภาค	LHC		

 ปัจจุบันงานวิจัยหลักของเซิร์น 
เกีย่วขอ้งกบัฟิสกิสอ์นภุาคมากกวา่ฟสิกิส ์
นิวเคลียร์ โดยเป็นท่ีตั้งของเครื่องเร่ง 
อนภุาคแอลเอชซ ี(LHC: Large Hadron 
Collider) ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มี 
พลังงานสูงที่สุดในปัจจุบัน 

 คำาว่า Large ในชื่อ LHC มาจาก 
การที่ระบบลำาเลียงอนุภาคมีลักษณะ 
เป็นท่อวงกลมขนาดใหญ่มาก มีเส้นรอบวงยาวถึง ๒๗ กิโลเมตร ส่วนคำาว่า Hadron  
(แฮดรอน) คืออนุภาคซึ่งองค์ประกอบเป็นอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่า ควาร์ก (quark) 
และคำาว่า Collider คือเครื่องซึ่งบังคับให้อนุภาคตั้งต้นว่ิงมาปะทะกันอย่างรุนแรง 
จนเกิดเป็นอนุภาคชนิดต่างๆ 

 นกัฟสิกิสส์ามารถนำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองไปใช้ในการตอบปัญหาพืน้ฐาน 
ทางวทิยาศาสตรห์ลายขอ้ เชน่ มวลของอนภุาคเกดิจากกลไกฮิกส ์(Higgs mechanism)  
จริงหรือไม่? เหตุใดโปรตอนจึงมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนราว ๑,๘๓๖ เท่า? เหตุใด 
แรงโน้มถ่วงจึงเป็นแรงที่อ่อนมากเหลือเกินเ ม่ือเทียบกับแรงพื้นฐานอื่นๆ 
(อันได้แก่ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม)? 
สสารมืด (dark matter) คืออะไร? พลังงานมืด (dark energy) คืออะไร? 
ตลอดจนถึงสภาวะเริ่มต้นของเอกภพ ณ บิ๊กแบง (Big Bang) เป็นอย่างไร เป็นต้น

 กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิร์นมีหลายรูปแบบ ได้แก่

 ก�รเผยแพร่คว�มรู้เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภ�ค : ดำาเนินการผ่านโครงการ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเซิร์น เช่น CERN	School	Thailand  
(ระดับปริญญาโท-เอก) และ Thailand	Experimental	Particle	Physics	 
Novice	Workshop (ระดับปริญญาตรี) เป็นต้น มีเนื้อหาทั้งทางด้าน 
ทฤษฎีและด้านการทดลอง มีวิทยากรทั้งชาวไทยและวิทยากรจากเซิร์น
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 ก�รส่งนักศึกษ�และครูสอนฟิสิกส์ไปเรียนรู้ที่เซิร์น : ดำาเนินการผ่าน 
โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครสูอนฟสิกิส	์เพือ่รว่มโปรแกรมภาคฤดรู้อน 
เซิร์น	(CERN	Summer	Student	Programme และ CERN	Physics	 
High	School	Teacher	Programme) กิจกรรมนีเ้ริม่ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
ทั้งน้ี ในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ซึ่งมีความรู้ทางด้านการคำานวณแบบขนานและกระจาย (Parallel and 
Distributed Computing) และ การคำานวณแบบคลาวด์ (Cloud 
Computing) เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมงานที่ร่วมดำาเนินการ 
กับเซิร์นอีกด้วย

 ก�รส่งนักวิจัยไปทำ�ง�นที่เซิร์น : ดำาเนินการผ่านโครงการส่งเสริม 
นกัศกึษาปรญิญาโท-เอก	และนกัวจัิยไปทำางานวจัิย	ณ	เซริน์ และพฒันา 
ให้เกิดการทำาวิจัยร่วมกับเซิร์น ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยของไทย 
ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยวิจัยของเซิร์น ได้แก่ จุฬาลงกรณ ์
มหาวทิยาลยักบัสถานวีจิยัซเีอม็เอส และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
กบัสถานีวิจัยอลิซ (ALICE: A Large Ion Collider Experiment) เพื่อ 
ประโยชน์ทางด้านงานวิจัยและการจัดส่ง 
นักศึกษาเพ่ือไปปฏิบัติงานวิจัยท่ีเซิร์น

 ตัวอย่างนักวิจัยท่ีได้ทำางานวิจัยร่วมกับ 
เซิร์น เช่น ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ  
ปฏิบัติงานวิจัย ณ สถานีวิจัยซีเอ็มเอส 
ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยศึกษาเร่ืองอนุภาคส่ือแรงโน้มถ่วง  
(graviton) สสารมืดในเคร่ืองเร่งอนุภาค  
และอนุภาคฮิกส์ท่ีสลายตัวเป็นอนภุาค 
ท่ีไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง เป็นต้น ดร.นรพัทธ์	ศรีมโนภาษ
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 ก�รจดัตัง้ภ�คโีครงสร�้งพืน้ฐ�นระดบัช�ตดิ�้น e-Science (National  
e-Science Infrastructure Consortium) : โครงการนีเ้กดิขึน้จากการที ่
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็เยอืนเซริน์คร้ังที ่
๓ และได้ทอดพระเนตรโครงการ	ดับเบิลยูแอลซีจี	(WLCG:	Worldwide	
LHC	Computing	Grid) ซ่ึงเป็นความร่วมมือของศนูยค์อมพวิเตอรท์ัว่โลก 
กว่า ๑๔๐ แห่งใน ๓๔ ประเทศ สถานีวิจัยทั้ง ๔ แห่งของแอลเอชซี และ 
โครงการกริดแห่งชาติและนานาชาติ จึงมีพระราชดำาริว่าประเทศไทย 
ควรจะจัดทำาโครงการการคำานวณในลักษณะกริดเพ่ือประยุกต์ใช้งานภายใน 
ประเทศ โดยสามารถเชื่อมโยงกับดับเบิลยูแอลซีจีได้ในขณะเดียวกัน 
อีกด้วย

 โครงสร้างพ้ืนฐานของ e-Science ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บ 
ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ส่วนสาขาการวิจัย ได้แก่  
ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหาร 
ทรัพยากรน้ำา พลังงานและส่ิงแวดล้อม วิทยาการและวิศวกรรมเชิงคำานวณ  
และวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 ก�รส่งนักเรียนไทยไปดูง�นท่ีเซิร์น : ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้คัดเลือก 
นักเรียนที่มีศักยภาพเพื่อเดินทางไปดูงานที่เซิร์นตามคำากราบบังคมทูล 
ของศาสตราจารย์ เอ็มมานูเอล เซสมิลิส (Emmanuel Tsesmelis)  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีความพร้อม ณ ขณะนั้นได้รับสนอง 
พระราชดำาริ โดยประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียน 
วิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จำานวน ๑๐ คน นักเรียนกลุ่มนี้ได้เดินทาง 
ไปท่ีเซิร์นในช่วงวันท่ี ๔-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และใน พ.ศ. ๒๕๕๗  
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้แต่งต้ังคณะทำางาน 
โครงการจัดสง่นกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายไปศกึษาดงูานทีเ่ซริน์  

๓๘



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เพ่ือดำาเนนิการคดัเลอืกนกัเรียนทีม่คีวามสนใจและมคีณุสมบตัเิหมาะสม  
คณะทำางานได้คัดเลือกนักเรียน จำานวน ๑๒ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ที่เซิร์นเป็นปีที่ ๒ ในช่วงวันที่ ๑-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทยขณะไปอบรมที่เซิร์น

๓๙

นักศึกษาไทยขณะทำางานที่เซิร์น



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

หลายอย่างที่เราใช้กันอยู่แทบทุกวันคิดค้นโดยเซิร์น
 การท่ีเซิร์นพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูงทำาให้เกิด 
ผลพลอยไดเ้ปน็เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีต่่อมาคนในปจัจบุนัไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง  
ตัวอย่างเช่น 

 เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : World Wide Web) ถือกำาเนิดขึ้นที่เซิร์น เนื่องจาก 
ทิม เบอเนอร์ส ลี (Tim Berners-Lee) นักคอมพิวเตอร์และทีมงาน ต้องการให้ 
นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลกันคนละทวีปสามารถเข้าถึงข้อมูลการทดลองได้โดย 
สะดวกผ่านอินเทอร์เน็ต

 หน้าจอแบบสัมผัสก็พัฒนาโดยวิศวกรของเซิร์นและเริ่มใช้งานใน พ.ศ.  
๒๕๑๖ 

 สว่นเทคโนโลยี เพ็ท (PET: Positron Emission Tomography) ก็ถือกำาเนิดข้ึน 
ที่เซิร์นเช่นกัน โดยถ่ายภาพแรกได้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐     

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง ๒๕๕๗ หน่วยงานในประเทศไทยที่มี 
ความรว่มมือกบัเซริน์มีทัง้สิน้ ๑๓ หนว่ยงาน ไดแ้ก ่สถาบนัวจิยัแสง ซนิโครตรอน  
(องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  
(องค์การ มหาชน) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำาหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรกของโลก

๔๐

ท่ีมา	:	http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบัน 
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสำานกังานพฒันาวจิยัการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน) และสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) 

  ประเทศไทยอาจไมม่ทีรพัยากรและขดีความสามารถทางเทคโนโลย ี
สงูเพยีงพอในการสร้างเคร่ืองมือวจิยัทีต่อ้งใชต้น้ทนุมหาศาล แตห่ากคนไทย 
มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ผ่านการดูงาน การฝึกอบรม และการทำางานร่วมกับ 
นกัวชิาการและวศิวกรมืออาชีพในสถาบนัทางวทิยาศาสตรร์ะดบัโลกเชน่เซริน์  
ก็ย่อมช่วยยกระดับคุณภาพของบุคลากร ทั้งยังมีโอกาสได้สร้างเครือข่าย 
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีความรู้ความสามารถจำานวนมาก อันจะส่งผลดีต่อ 
การพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองไทยในทีส่ดุ จงึนบัเปน็ความโชคด ี
ของวงการวิทยาศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีผูม้สีายพระเนตรกวา้งไกลในการพฒันา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ทรงปูทางความร่วมมือจนก่อให้เกิด 
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔๑



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ศาสตราจารย์	ดร.เฮลมุท	โดช	(Prof.	Dr.	Helmut	Dosch)	ผู้อำานวยการสถาบันเดซี	
เข้าเฝ้าฯ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	

ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	ควีนส์ปาร์ค	กรุงเทพมหานคร	คราวเสด็จพระราชดำาเนิน
ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง	“The	6th	Asia-Oceania	Forum	for	

Synchrotron	Radiation	Research	(AOFSRR	2012)	
and	The	4th	SLRI	Annual	User	Meeting	(SLRI	AUM	2012)”



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เยาวชนไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ที่สถาบันเดซี

(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron)

“เมื่อมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในต่างแดน	 เยาวชนควรหมั่นหาความรู้และ 
ประสบการณ์ให้มาก	 ไม่เพียงแต่ทำางานและทำากิจกรรมในสถาบันเพียง 
อย่างเดียว	แต่ให้เรียนรู้สังคม	วัฒนธรรม	และบ้านเมืองของผู้อ่ืนว่าเป็นอย่างไร”

พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานคณะผู้บริหารและเยาวชน

งานประชุมประจำาปีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
วันที่	๒๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  สถาบันเดซี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron) เป็น 
องค์กรวิจัยช้ันนำาของโลกด้านแสงซินโครตรอนและด้านฟิสิกส์อนุภาค 
มลูฐาน มทีีต้ั่งสองแหง่คอืเมืองฮมับรูก์และเมอืงซอยเธน สหพันธส์าธารณรฐั 
เยอรมนี ในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปี สถาบันแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาต่างๆ เข้า 
ร่วมกิจกรรมวิจัยในห้องปฏิบัติการในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี	 
(DESY	Summer	Student	Programme)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน 
เยอืนสถาบนัเดซ ีณ เมอืงฮมับรูก์ ๒ ครัง้ ครัง้แรก เม่ือวนัที ่๒๑ สงิหาคม พ.ศ. 
๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการเสด็จเยือน 
ครัง้แรก สถาบันเดซีไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายทนุโครงการนกัศกึษาภาคฤดูรอ้นเดซ	ี 

๔๓



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเคร่ืองกำาเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ 
สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)) คดัเลอืกเยาวชนไทยเขา้รว่ม 
กิจกรรมวิจัยดังกล่าว จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 
๒๗ คน

ปลีะ ๑ ทนุ และนายโวลฟ์กงั โครห์น (Wolfgang Krohn) กงสลุใหญกิ่ตตมิศักด์ิ  
ทูลเกล้าฯ ถวายเพิ่มอีก ๑ ทุน รวมเป็น ๒ ทุนต่อปี เพื่อให้นักศึกษาไทย
ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยระยะสั้น ในปัจจุบัน 
ทนุดงักลา่วเพิม่เปน็ปลีะ ๔ ทุน หลงัการลงนามความรว่มมอื เมือ่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕

๔๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินเยือนสถาบันเดซี	เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔

ศาสตราจารย์	ดร.เฮลมุท	โดช	(Helmut	Dosch)
ผู้อำานวยการสถาบันเดซีรับเสด็จ



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โครงการผลิตแสงซินโครตรอนแบบเลเซอร์ย่านรังสีเอกซ์ของยุโรป	(The	European	
X-Ray	Laser	Project,	XFEL)	มีเครื่องเร่งอิเล็กตรอนแบบทางตรงยาว	๓.๔	กิโลเมตร	

อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินลึกในช่วง	๖-๓๘	เมตร	และมีสถานีบนพื้นดิน	๓	แห่ง	
คาดว่าจะเสร็จใน	พ.ศ.	๒๕๕๘	และเปิดให้บริการใน	พ.ศ.	๒๕๕๙

 กจิกรรมในโครงการนกัศกึษาภาคฤดูรอ้นเดซมี ี๕ ลกัษณะ นกัศึกษา 
สามารถเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่

๑ การทดลองในสาขาฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน (Experiments in  
Elementary Particle Physics) มีกิจกรรมวิจัย ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
งานวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ งานพัฒนาอุปกรณ์การทดลองและงาน 
ประมวลผลข้อมูล

๒ การทดลองทีใ่ชแ้สงซนิโครตรอน (Experiments with Synchrotron  
Radiation) นักศึกษาจะได้สัมผัสงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การแพทย์ วัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา 
โดยร่วมทำาการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล หรือเข้าร่วมงานพัฒนา 
เครื่องมือ

๔๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๓ งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators)  
นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคในแนวตรงที่มี 
ชื่อว่า เทสลา (TESLA) หรือร่วมวิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็กตัวนำายิ่งยวด

๔ ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)  
นักศึกษาจะได้ร่วมงานวิจัยทางทฤษฎี โดยอ่านเอกสารวิจัยและ 
ร่วมการอภิปราย

๕ การคำานวณในสาขาฟสิกิสพ์ลงังานสงู (Computing in High Energy  
Physics) นักศกึษาจะไดร้ว่มงานวจิยัทีห่อ้งปฏบิตักิาร ณ เมอืงซอยเธน  
โดยมีโอกาสร่วมทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์

 ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีได้นำาความรู้และ 
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในงานวิจัย ตัวอย่างเช่น

 นายณริวัฒน ์ธรรมจกัร ์ปจัจบุนัเปน็นกัวทิยาศาสตรร์ะบบลำาเลยีงแสง  
ประจำาสถานีวิจัย BL8-XAS ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน) ศึกษาโครงสร้างผลึกของสารแม่เหล็กชนิดใหม่โดยใช้ 
หลกัการของผลกึศาสตร์รังสเีอกซ ์(X-ray crystallography) และผลกึศาสตร ์
นิวตรอน (neutron crystallography)

 นางสาวพงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำา 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาโครงสร้าง 
ผลึกของซิงค์ออกไซด์โดยใช้การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction)  
ซิงค์ออกไซด์มีสมบัติเป็นสารก่ึงตัวนำา และสามารถใช้ทำาฟิล์มบางเพื่อใช้ 
เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้เป็นเซลล์ 
แสงอาทิตย์ได้

๔๖
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 นางสาวอัจฉรา ปัญญา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาฟิสิกส์ 
และวสัดศุาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ศกึษาการคำานวณ 
โครงสร้างผลกึของสารก่ึงตวันำาชนดิใหมท่ีใ่ชใ้นอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสเ์ชงิแสง 
และเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาการออกแบบและควบคุมสมบัติของสาร 
ทีม่สีมบตัเิชงิแสงและเชงิไฟฟา้ใหมี้ประสทิธภิาพสงู ราคาไมแ่พง และเปน็มติร 
กับสิ่งแวดล้อม

 สถาบันเดซีมีแผนหยุดใช้งานเคร่ืองกำาเนิดแสงซินโครตรอน DORIS III เพ่ือเปล่ียนไป 
ใช้เครื่องกำาเนิดแสงซินโครตรอน PETRA III แทน จึงได้บริจาคอุปกรณ์บางส่วนของ 
เคร่ือง DORIS III (ได้แก่ ระบบกระจกโฟกัส ๔ ระบบ) ให้แก่สถาบันวิจัยแสง 
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เม่ือวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อุปกรณ์ดังกล่าว 
ใช้เพื่อปรับปรุงระบบลำาเลียงแสง โดยสามารถเพิ่มความเข้มแสงซินโครตรอนที่สถานี
ทดลองให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้หลายเท่า

ความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับสถาบันเดซี
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แสงซินโครตรอนคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
 แสงซินโครตรอน (Synchrotron Light) คือ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีปล่อย 
ออกมาจากอนภุาคมีประจ ุ(เชน่ อเิลก็ตรอน เปน็ตน้) ซึง่กำาลังเล้ียวโคง้ แสงซนิโครตรอน 
มีความเข้มสูง และมีความยาวคลื่นครอบคลุมช่วงกว้าง ตั้งแต่คลื่นไมโครเวฟไปจนถึง
รังสีเอกซ์พลังงานสูง ทำาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย

 ในทางปฏิบัติจะใช้แสงซินโครตรอนยิงไปที่วัตถุตัวอย่างที่ต้องการศึกษา  
จากนั้นจะตรวจจับสัญญาณต่างๆ ที่ออกมา เช่น หากตรวจจับการดูดกลืนแสง 
อนิฟราเรด กจ็ะไดข้อ้มลูชนดิพันธะเคมี หากตรวจจบัรงัสเีอกซล์กัษณะเฉพาะ กจ็ะได ้
ข้อมูลชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ หรือหากตรวจจับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา 
ก็จะได้ข้อมูลลักษณะพื้นผิว เป็นต้น

 ในประเทศไทยมีเครื่องกำาเนิดแสงซินโครตรอนด้วยเช่นกัน เรียกว่า เครื่อง 
กำาเนิดแสงสยาม (Siam Photon Source) ซึ่งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
(องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา นักวิจัยไทยได้ใช้เคร่ืองกำาเนิดแสงสยามในงาน 

ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เทคนิค 
ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างสามมิติ 
ของเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการสลายคาร์โบไฮเดรต 
จากข้าว ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ 
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกระจกเกรียบ 
โบราณอายุกว่า ๑๕๐ ปี ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
สำาคัญท่ีสามารถใช้ในการฟืนฟูศิลปวัตถุโบราณ  

และใช้รังสีอินฟราเรดเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ของ
ตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่ง 

๔๘

ทีมา:	เอกสารประชาสัมพันธ์	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์กรมหาชน)
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 นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ส่งนักวิจัยและนักศึกษา 
ปรญิญาเอก จำานวน ๕ คน จากหอ้งปฏบิตักิารวิจยัลำาอเิลก็ตรอนและโฟตอน 
หว้งเฟมโตวนิาท ี(๑๐-๑๕ วนิาท)ี ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เข้ารว่มโครงการ 
กลุ่มวิจัยพีทซ์ (PITZ: Photo Injector Test Facility at DESY, Location  
Zeuthen) ได้แก่ ดร.จิตรลดา ทองใบ (หัวหน้าโครงการ) ดร.สาคร ริมแจ่ม  
ดร.จตุพร สายสุด นายกีรติ กุศลจริยกุล และและนายปรัชญ์ บุญพรประเสริฐ

๔๙

 การที่เยาวชนและนักวิจัยไทยได้มีโอกาสทำางานร่วมกับนักวิจัย 
ชัน้แนวหนา้ในองคก์รด้านวทิยาศาสตรช์ัน้นำา พรอ้มทัง้ไดรู้จ้กัเพือ่นใหมจ่าก 
หลายประเทศ จะเปน็ผลดีตอ่การพัฒนาองคค์วามรู้ของประเทศและการสรา้ง 
ความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว การพระราชทาน 
โอกาสให้ผู้มีศักยภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จึงแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตร 
อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.จิตรลดา	ทองใบ	เข้าร่วมโครงการกลุ่มวิจัยพีทซ์
เมื่อวันที่	๒๑-๒๕	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	และ	วันที่	๒๙	สิงหาคม-๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานพระราชดำารัส
ในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล	ในโอกาสท่ีมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล

ถวายพระเกียรติให้ทรงดำารงตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์	
เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
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ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก
“เคยอ่านรายละเอียดเก่ียวกับงานประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล	ณ	 เมือง 
ลนิเดามาก่อน	พบว่ามีเยาวชนจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำานวนมาก	 
รวมทั้งผู้แทนจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง	 เช่น	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินเดีย	 จีน	
เป็นต้น	 แต่ไม่เคยมีเยาวชนไทยสาขาวิทยาศาสตร์คนใดได้เข้าร่วมงานนี้	 
อยากใหด้ำาเนนิการในการประสานงานเพือ่ขอรายละเอยีดและตดิตอ่ผูจ้ดัการ 
ในการจัดส่งตัวแทนไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนี้”

พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานคณะผู้บริหารสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล	ณ	เมืองลินเดา
(Lindau	Nobel	Laureate	Meetings)

วันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบข้อมูล 
เกี่ยวกับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล	สาขาวิทยาศาสตร์	ณ	เมืองลินเดา	 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากการอ่านวารสาร Deutschland ฉบับวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ วัตถุประสงค์หลักของการประชุมน้ี คือ เพ่ือเป็น 
เวทีให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากท่ัวโลกได้มีโอกาสพบปะกับนักวิทยาศาสตร์ 
รางวัลโนเบล และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก

 การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล	สาขาวิทยาศาสตร์	ณ	เมืองลินเดา  
จัดโดยมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau  
Nobel Prizewinners Meeting at Lake Constance) ในช่วงปลายเดือน 
มถุินายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เร่ิมต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในระยะแรก  

๕๑
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การประชุมนี้จัดเวียนไปใน ๓ สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยา 
หรือแพทยศาสตร์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เพิ่มสาขาเศรษฐศาสตร์โดย 
จัดขึ้นทุก ๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีฟิสิกส์โลก (World Year of  
Physics) เพือ่ฉลองวาระครบรอบ ๑ ศตวรรษแหง่ปีมหศัจรรยข์องไอน์สไตน์  
มูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลแห่งเมืองลินเดาได้จัดการประชุมด้านวทิยาศาสตร์ 
พร้อมกันทั้ง ๓ สาขา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริ 
ว่านักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยน่าจะมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมนี้ 
ดงัน้ัน สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้รับ 
สนองพระราชดำาริและดำาเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และ 
นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ให้เข้าร่วม 
การประชุม

ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	ผู้แทนองค์กรประเทศไทย	(สวทช.)	
ลงนามในบันทึกความร่วมมือ	ครั้งที่	๓	

กับเคาน์เตสเบตทีนา	เบอร์นาดอตต์	ประธานสภาการประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล	ณ	เมืองลินเดา	และศาสตราจารย์	ดร.โวล์ฟกัง	ชือเรอร์	

ประธานมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล	ณ	เมืองลินเดา	
เมื่อวันที่	๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

๕๒
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 ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗ มีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วม 
การประชุมจำานวน ๓๓ คน แบ่งเป็นสาขาฟิสิกส์ ๓ คน (พ.ศ. ๒๕๕๑) เคมี  
๖ คน (พ.ศ. ๒๕๕๒) สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๕ คน  
(พ.ศ. ๒๕๕๓) สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๓ คน (พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขา 
ฟิสิกส์ ๖ คน (พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาเคมี ๕ คน (พ.ศ. ๒๕๕๖) และสาขา 
ชีววิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๕ คน (พ.ศ. ๒๕๕๗)

 ภายหลังการเข้าร่วมประชุมที่ลินเดา ตัวแทนดังกล่าวมีภารกิจใน 
การไปบรรยายเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามสถานที่ต่างๆ อันเป็น 
การส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับมาจากเวทีการประชุมระดับโลก 
ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในงาน	The	63rd	Meeting	of	Nobel	Laureates	
ระหว่างวันที่	๓๐	มิถุนายน	ถึง	๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก
 นอกจากการประชุมที่ลินเดาแล้ว ยังมีงานประชุมระดับโลกอีกงาน 
หนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์โลก	 (GYSS:	Global	 Young	Scientists	 Summit) การประชุมนี้ 
จดัโดยมลูนธิกิารวจิยัวทิยาศาสตรแ์หง่ชาติ สาธารณรฐัสงิคโปร ์มีวตัถปุระสงค์ 
เพือ่สรา้งเครอืขา่ยระหวา่งนกัวทิยาศาสตรอ์าวโุสกบันกัวทิยาศาสตรร์ุน่เยาว์  
โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์อาวุโสท่ีได้รับรางวัลสำาคัญระดับสากล อันได้แก่  
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) รางวัลเหรียญฟิลด์ส (Fields Medal) รางวัล 
เทคโนโลยีแห่งสหัสวรรษ (Millennium Technology Prize) และ 
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ข้อคิดจากนักคณิตศาสตร์ระดับโลก
 ศาสตราจารย์สตีเฟน สเมล (Stephen Smale) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาว 
อเมริกันผู้เคยได้รับรางวัลเหรียญฟิลด์ส ท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานประชุม 
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลกครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 

 ท่านกล่าวว่าในการทำางานทางวิทยาศาสตร์ เราจำาเป็นต้องมีเพื่อนร่วมงาน 
ซึ่งสามารถร่วมอภิปรายปัญหาได้ (ท่านกล่าวติดตลกว่า ปัจจุบันกูเกิลเป็นเสมือน 
เพื่อนร่วมงานที่ดีที่เราสามารถปรึกษาได้ด้วยเช่นกัน) ส่วนห้องสมุดและคลังความรู้
ก็จำาเป็นในการทำาวิจัย อย่างไรก็ดี แม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะมีความสำาคัญค่อนข้างมาก 
แต่ในการตกผลึกทางความคิด ท่านต้องการอิสระและความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ 
ความรับผิดชอบและการมีวินัยก็ถือเป็นคุณธรรมสำาคัญในการใช้ชีวิตและการทำางาน
ทางวิทยาศาสตร์
ที่มา :	 บทความ	 ประสบการณ์จากการเข้าร่วม	 Global	 Young	 Scientists	 Summit	 2014	

ตอนจบ	 ในวารสารเทคโนโลยีวัสดุ	 ฉบับที่	 ๗๕	 ตุลาคม-ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ของ	
ดร.สมบูรณ์	โอตรวรรณะ,	ดร.น้ำาริน	ไทยตรง,	ดร.ณิรวัฒน์	ธรรมจักร์,	ดร.สมพงค์	จิตต์มั่น	
และ	นพ.พรเทพ	ตั่นเผ่าพงษ์

รางวลัเกยีรตยิศจากสมาคมไอทริเปลิอ ี(IEEE Medal of Honor) มาบรรยาย 
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลก

การอภิปรายกลุ่ม	(panel	discussion)	ของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
และนักคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญฟิลด์ส

๕๔
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 การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลกมีรูปแบบเป็น 
สหสาขาวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส ์การแพทย์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประชุมสองครั้งแรกจัดที่ประเทศสิงคโปร์  
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National  
University of Singapore) และครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ 
ให้แพทย์ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอด 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก จึงโปรดให้สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยในการประชุม 
สองคร้ังแรกมีผู้แทนเข้าร่วมคร้ังละ ๕ คน  

 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เมือง 
ลนิเดา และการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้น 
ของการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ทำางานด้าน 
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ในอนาคต

ผู้แทนประเทศไทยเฝ้าฯ	รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

๕๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ฉายพระฉายาลักษณ์ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MoU)

ระหว่างสำานักงาน	ก.พ.	กับมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
(UCAS:	University	of	Chinese	Academy	of	Sciences)	

เมื่อวันที่	๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๔
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ความร่วมมือกับ

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระแส 
พระราชดำารัส กบัศาสตราจารย ์ดร.ไพรชั ธชัยพงษ ์วา่ไทยกบัจนีมคีวามสมัพนัธ ์
เกี่ยวข้องด้านภาษาและวัฒนธรรมมายาวนาน แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากนัก ปัจจุบันจีนมีความก้าวหน้าทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก น่าจะสร้างความร่วมมือกับจีนในเร่ืองดังกล่าว 
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์กับจีน อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

  การดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริดังกล่าวปรากฏผลอย่างเป็น 
รูปธรรมผ่านกลไกความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เรียกย่อ 
ว่าแคส (CAS : Chinese Academy of Sciences) ในหลายด้านดังต่อไปนี้

การพัฒนากำาลังคนโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน
กำากับของแคส

  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำานักงาน ก.พ.)  
ได้สนองพระราชดำาริโดยจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ  
ระหว่างสำานักงาน ก.พ. กับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแห่งสถาบันบัณฑิต 
วิทยาศาสตร์จีน เรียกย่อว่า กูแคส (GUCAS: Graduate University of  
Chinese Academy of Sciences) ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวทิยาลยันีไ้ดเ้ปลีย่น 
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเรียกย่อว่า ยูแคส 
(UCAS: University of Chinese Academy of Sciences)
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 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนยูแคส ทั้งส้ิน ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๓๐  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓  
เมือ่ ๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ครัง้ที ่๔ เมือ่ ๑๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗  
และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างยูแคส กับ 
สำานักงาน ก.พ. ๓ ครั้ง ในการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนครั้งที่ ๒, ๓ และ ๔ 
ตามลำาดับ สาระสำาคญัคอื ใหมี้การสง่นกัศกึษาไทยไปศกึษาระดบัปรญิญาโท 
หรือเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยูแคสเปิดสอน โดยยูแคส  
สนบัสนนุคา่ลงทะเบียนใหค้รึง่หนึง่ ใหม้กีารแลกเปลีย่นนกัวจิยัและบุคลากร 
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุม 
คณะกรรมการร่วมสองฝ่ายที่กำากับดูแลโครงการ เพื่อร่วมกันติดตาม 
การดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด

 สาขาวิชาที่กำาหนดให้ศึกษา ได้แก่ การสำารวจระยะไกล (Remote  
Sensing) เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) ฟิสิกส์ของเครื่องเร่ง 
อนุภาคและเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Accelerator Physics and  

ศาสตราจารย์	ดร.เติ้งหย่ง	ประธานสภามหาวิทยาลัย	รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ในการเสด็จเยือนกูแคส	คร้ังแรก	เม่ือวันท่ี	๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้แทน
ท้ังฝ่ายไทยและจีน	หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MoU)	ครั้งที่	๑	
ระหว่างสำานักงาน	ก.พ.	กับกูแคส	เมื่อวันที่	๓	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๑

๕๙

Synchrotron Technology) การประมวลภาษาธรรมชาติและการแปล 
ภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Natural Language Processing & Machine  
Translation) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Automation) ดาราศาสตร์  
(Astronomy) ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics) และระบบจำาลองน้ำา สำาหรับ  
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Hydrological Model for Climate 
Change)

  ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สำานักงาน ก.พ. ได้ดำาเนินการจัดสรร 
ทุนสำาหรับนักศึกษาจำานวน ๑๖ ทุน ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักศึกษาที่จบ
การศึกษากลับมาแล้วจำานวน ๕ คน ได้แก่ (๑) นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการจัดการ (๒) นายฐนวรรธน์ นิยะโมสถ 
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (๓) นางสาวฐิติมา สงเคราะห์ สาขาชีวเคมี  
(๔) นายภีระ ยมวัน สาขาการสำารวจระยะไกล (Remote Sensing) และ  
(๕) นายธีร์ เชาวนนทปัญญา สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุ 

กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัย
ของแคส

 ความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดโอกาสให้ 
สถาบันวิจัยของไทยมีกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย 
ภายใต้การกำากับของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ดังต่อไปนี้
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 ก�รประชุมวิช�ก�ร ICCES-HAII Workshop ในประเด็น 
การคาดการณ์ปริมาณน้ำาฝน (Rainfall Forecasting) สถาบันสารสนเทศ 
ทรัพยากรน้ำาและการเกษตร (สสนก.) จัดร่วมกับสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ 
(IAP: The Institute of Atmospheric Physics) และ ศนูยว์ทิยาศาสตรด์า้น 
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (ICCES: The International Center 
for Climate and Environmental Sciences) ทีก่รงุเทพมหานคร เมือ่วนัที ่
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  ก�รวจิยัร่วมด�้นฟิสกิส์นวิเคลียรแ์ละอนุภ�ค ระหว่างมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กับ สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง (IHEP: The 
Institute of High Energy Physics) โดยมีมีนักศึกษาปริญญาเอกของ 
มทส. ไปร่วมทำางานวิจัยที่ สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง และแลกเปลี่ยน 
อาจารย์ด้านวิจัยซึ่งกันและกัน สถาบันทั้งสองได้ร่วมลงนามความร่วมมือ 
ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ 
ร่วมกัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘

  ก�รวิจัยร่วมด้�นด�ร�ศ�สตร์ ในหัวข้อ Observations	 and	 
Studies	of	Low	Mass	Ratio,	Deep	Overcontact	Binary	Stars ระหวา่ง 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับหอดูดาวยูนนาน  
(YAO: Yunnan) ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

  ก�รวิจัยและพัฒน�ระบบแปลภ�ษ�อัตโนมัติจีน-ไทย โดยศูนย์ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสถาบัน 
เทคโนโลยกีารคำานวณ (ICT: Institute of Computing Technology) ในชว่ง 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

  ก�รประยุกตข์อ้มูลด�วเทยีมของจนีและไทยเพ่ือก�รจดัก�รปญัห� 
อุทกภัยในพื้นที่น้ำ�ท่วมซ้ำ�ซ�ก สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดำาเนินการร่วมกับ สถาบันการสำารวจระยะไกล 
และดิจิทัลเอริธ์ (RADI: Institute of Remote Sensing and Digital Earth)  
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป้าหมาย 
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ของโครงการคือการพัฒนาแบบจำาลองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
อุทกภัย โดยการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม รวบรวมข้อมูลอุทกวิทยา 
และอุตุนิยมวิทยา และจัดทำาฐานข้อมูลของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ลุ่มน้ำายม 
และลุ่มน้ำาแยงซี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศและปัจจัยแวดล้อม 
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเกิดน้ำาท่วมในพื้นที่ศึกษาดังกล่าว

 นอกเหนือจากทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน 
แล้ว มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศจีน สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี  
ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาไทย ดังนี้

 มหาวทิยาลยัซอีานเจยีวทง สาธารณรฐัประชาชนจนี ทลูเกลา้ฯ ถวายทนุ 
การศึกษาสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีละ ๓ ทุน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักศึกษาท่ีได้รับทุน จำานวน ๔ รุ่น รวม ๑๐ คน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุน 
การศึกษาระดับปริญญาเอก สำาหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์  
ปีละ ๕ ทุน ติดต่อกัน ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗  
มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จำานวน ๒ รุ่น รวม ๘ คน 

 มหาวทิยาลยัซงัคนุควน สาธารณรฐัเกาหล ีทลูเกลา้ฯ ถวายทนุการศกึษา 
ด้านนาโนเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
ประเภทละ ๕ ทุนต่อปีเป็นระยะเวลา ๔ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้แทน
ทั้งฝ่ายไทยและจีน	หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันฟิสิกส์ประยุกต์เซี่ยงไฮ้	
กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)	เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรกิจกรรมบนเรือตัดน้ำาแข็งเสวี่ยหลง

เมื่อวันที่	๑๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๖
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สร้างความรู้พื้นฐาน
จากการวิจัยขั้วโลก

 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงเป็นคนไทย 
คนแรกที่เดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติก โดยเสด็จเยือนทวีปนี้ในเดือน 
พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๓๖ คร้ังนัน้ เสดจ็พระราชดำาเนนิไปประทบั ณ สก๊อตเบส  
(Scott Base) สถานวิีจัยของประเทศนวิซีแลนด ์ท้ังยงัไดเ้สดจ็เยอืน สถานวีจิยั 
แมคเมอร์โด (McMurdo Station) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อทอดพระเนตร 
การศึกษาวิจัยที่ดำาเนินการโดยสถานีวิจัยทั้งสองแห่งในสาขาต่างๆ เช่น 
ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม เป็นต้น หลังจาก 
เสด็จพระราชดำาเนินกลับได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือชื่อ แอนตาร์กติกา :  
หนาวหน้าร้อน ซ่ึงเป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ 
และทวีปแอนตาร์กติก ทรงกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำาเนินครั้งนี้ว่าเป็น  
“การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า”

 ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ สำานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 
(สวทช.) ไดเ้จรจากบัสถาบนัแหง่ชาติเพือ่การวจัิยขัว้โลกของญ่ีปุ่น (National  
Institute of Polar Research, Japan) เพื่อขอการสนับสนุนให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปทำางานวิจัยที่สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station) 
ของประเทศญีปุ่น่  ณ ทวปีแอนตารก์ตกิ  โดยเดนิทางไปกบัคณะสำารวจทวปี 
แอนตาร์กติกของญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๖ ที่เรียกว่าจาเร่ ๔๖ (JARE-46: The 46th 
Japanese Antarctic Research Expedition) ใน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ รองศาสตราจารย ์ดร.สชุนา ชวนชิย ์นกัวทิยาศาสตร ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปทำางานวิจัยกับคณะสำารวจ 
แอนตาร์กติกาของญ่ีปุ่น ครั้งที่ ๕๑ หรือจาเร่ ๕๑ (JARE-51) และเมื่อ 
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กลับมากไ็ด้เขยีนหนังสอืชือ่ แอนตารก์ตกิ...ดนิแดนน้ำาแขง็ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอ่านหนังสือเล่มนี้ และมี 
พระราชดำาริว่า ควรจะมีโครงการสนับสนุนให้นักวิจัยไทยได้เดินทางไปทำางานวิจัย 
ที่ขั้วโลกใต้อย่างสม่ำาเสมออันจะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ นอกจากนี้ 
ยงัมพีระราชดำารวิา่ หากไดร้ว่มมอืกบัประเทศจีนกจ็ะเป็นการดี เพราะพระองค ์
เสด็จเยือนจีนเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศท้ังสองเป็นประจำาอยู่แล้ว

 

ทำาไมคนไทยจึงควรสนใจศึกษาขั้วโลก?

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ อธิบายว่า “เนื่องจากในปัจจุบัน	 
ภาวะโลกร้อนหรือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องอาศัย 
ความร่วมมือของนานาประเทศในการช่วยกันป้องกันและแก้ไข	โดยอาศัยข้อมูลจาก 
การขุดเจาะน้ำาแข็งและข้อมูลอื่นๆ	 ที่พบในบริเวณขั้วโลก	 เราอาจบอกได้ว่าสภาพ 
ภูมิอากาศของโลกในอดีตและในปัจจุบันเป็นอย่างไร	 นอกจากนี้ยังอาจถือได้ว่า	
ขั้วโลกเป็น	‘สถานที่รองรับของเสีย’	อันได้แก่	ก๊าซเรือนกระจกต่างๆ	ซึ่งเป็นสาเหตุ 
หลักของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้น้ำาแข็งขั้วโลกละลาย	ดังนั้น	การที่ประเทศไทยได้มี 
โอกาสเข้าไปร่วมศึกษาท่ีขั้วโลก	 ย่อมแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำาคัญกับ
ปัญหาระดับนานาชาติท่ีเป็นประเด็นใหญ่ในขณะนี้	 และยังทำาให้ประเทศไทยได้รับ 
ข้อมูลต่างๆ	เพื่อนำาไปใช้ในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่กำาลังเปลี่ยนไป”
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  ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันท่ี ๖-๑๑ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ 
ไปยังสำานักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration) 
ที่กรุงปักกิ่ง และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute  
of China) ท่ีนครเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ ๘ และ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  
ตามลำาดับ สถาบันทั้งสองแห่งรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดท้รงสนทนากบันกัวจิยัจนีซึง่กำาลงัทำางาน 
อยู่ท่ีขั้วโลกใต้ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล และทอดพระเนตรเรือ 
ตัดน้ำาแข็งเสวี่ยหลง (雪龍 - มังกรหิมะ) ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากขั้วโลกใต้ 
มาถึงเซี่ยงไฮ้อีกด้วย การเสด็จเยือนองค์กรทั้งสองแห่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น 
ของความร่วมมือด้านการวิจัยขั้วโลกระหว่างไทยและจีน

  หลังจากที่ สวทช. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ขัว้โลกเหนอืและขัว้โลกใต ้(CAA: Chinese Arctic and Antarctic Adminis-
tration) สงักดัสำานกังานบรหิารกจิการทางทะเล เม่ือวนัที ่๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.  
๒๕๕๖ แล้ว จึงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยท่ีมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้ัวโลก  
เพือ่คดัเลอืกนกัวจิยัไทย และถวายรายชือ่เพือ่ขอพระราชวนิจิฉยัจากสมเดจ็ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเป็นขัน้ตอนสดุทา้ย ทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ ให้นักวิจัย ๒ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง จากคณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปกับคณะสำารวจทวีปแอนตาร์กติกจีน  
ครั้งที่ ๓๐ หรือชินาเร่ ๓๐ (CHINARE-30: The 30th Chinese Antarctic  
Research Expedition)  ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เพื่อไปทำางานวิจัยที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ซึ่งต้ัง 
อยู่บนเกาะคิงจอร์จ ในคาบสมุทรแอนตาร์กติก กิจกรรมนี้จึงนับเป็น 
ความร่วมมือครั้งแรกระหว่างไทยกับจีนในการดำาเนินโครงการวิจัยขั้วโลก 
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	ทั้งนี้ 
บริษัท ท.ีซ.ี ฟารม์าซตูคิอล อตุสาหกรรม จำากดั ซึง่เปน็บรษิทัในกลุม่เครือ่งดืม่ 
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กระทิงแดง สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
สำารวจขั้วโลกในส่วนที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบ เป็นระยะเวลา ๕ ปี

 ในการทำางานที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ นักวิจัยทั้งสองของไทยได้เก็บ 
ตัวอย่างสัตว์ทะเลและดินตะกอนในบริเวณสถานีวิจัยเพื่อนำากลับมาศึกษา  
นอกจากนี ้ยงัได้ติดตามนกัวจิยัจนีไปศกึษาเกีย่วกับประชากรของนกเพนกวนิ 
และแมวน้ำาบริเวณชายฝั่งเกาะคิงจอร์จและเกาะข้างเคียง และได้เข้าร่วม 
การประชุมที่สถานีวิจัยเอสคูเดโร่ (Escudero Station) ของสาธารณรัฐชิลี 
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะคิงจอร์จเช่นกัน ในการประชุมดังกล่าว นักวิจัยไทยได้ร่วม 
นำาเสนอผลงานหัวข้อ Thailand Antarctic Research Activities with  
CHINARE 30 โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประชุมราว ๕๐ คน จากท้ังหมด ๗ ประเทศ

 นอกจากการวิจัยขั้วโลกใต้แล้ว ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ใหก้ระทรวงการต่างประเทศ  
และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ 
สถาบนัวิจยัและสถาบนัการศกึษาชัน้นำาของไทย ๕ หนว่ยงาน ได้แก ่สำานกังาน 
พัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยแห่งสวาลบาร์ด (UNIS: University Centre  
in Svalbard) และสถาบันขั้วโลกแห่งนอร์เวย์ (NPI: Norwegian Polar  
Institute) เพ่ือดำาเนนิการศกึษาวจิยัขัว้โลกเหนอื ภายใต้โครงการวจัิยขัว้โลก 
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อีกด้วย

๖๖

สถานีวิจัยเกรทวอลล์
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 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์  
กำาหนดหัวข้อวิจัยคือ “การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อสัตว์ทะเล 
บริเวณชายฝั่งทะเลทวีปแอนตาร์กติก”  
ซึ่งเป็นงานท่ีดำาเนินการต่อเนื่องจาก 
การเกบ็ตวัอยา่งเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗/๒๕๔๘  
และ พ.ศ. ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ในการวิจัย 
นี้จะต้องดำาน้ำาลึกโดยใช้ชุดดำาน้ำาแบบ 
แห้ง (dry suit) เพ่ือสังเกตพฤติกรรม 
ของสิ่งมีชีวิตพร้อมเก็บตัวอย่าง รวมทั้ง 
ต้องเก็บตัวอย่างดินและดินตะกอนใน 
ทะเลอีกด้วย  

 การดำ าน้ำ า ในเขต ข้ัวโลกเป็น 
กจิกรรมท่ีต้องการทักษะอย่างสูง เน่ืองจาก 
อุณหภูมิใต้น้ำาสูงสุดต่ำากว่า ๔ องศา 
เซลเซียส (หรือติดลบได้ในบางกรณี) 
ดงันัน้ ดร.สชุนา จงึตอ้งเตรยีมความพรอ้ม 
ทางร่างกาย และฝึกฝนให้คุ้นเคยกับการใช้ 
ชุดดำาน้ำาแบบแห้งและอุปกรณ์ประกอบ 
ต่างๆ ณ สหรัฐอเมริกา รวม ๒ ครั้ง

งานวิจัยของ	
รองศาสตราจารย์	ดร.สุชนา	ชวนิชย์

งานวิจัยของ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรฤทัย	ภิญญาคง

 จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
ตะกอนจากสถานีวิจัยโชว์วะและพื้นที่ 
ใกล้เคียงท่ี รองศาสตราจารย์  ดร.สุชนา  
ชวนิชย์ ได้ศึกษาในเบื้องต้นตั้งแต่ พ.ศ.  
๒๕๕๔ พบว่ามีจุลินทรีย์หลายชนิดที่น่า 
สนใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย  
จึงมุ่งเน้นศึกษาหน้าท่ีของจุลินทรีย์ที่ 
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายทางชีวภาพ 
ของสารมลพิษต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม- 
ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น โดยกำาหนดหัวข้อ 
วิจัยคือ “การวิเคราะห์ความหลากหลาย 
และหน้าท่ีของจุลินทรีย์ในตัวอย่างดิน 
และดินตะกอน”

  การวิจัยนี้จะให้ข้อมูลสำาคัญที่ 
บ่งชี้แนวทางบำาบัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 
ศึกษาท่ีมีสารพิษปนเปือน รวมไปถึงพ้ืนท่ี 
แห่งอื่นที่มีอุณหภูมิต่ำา อีกทั้งยังทำาให้รู ้
ถึงบทบาท หน้าที่ และการปรับตัวของ 
จุลินทรีย์ท่ีทนต่ออุณหภูมิต่ำา ซ่ึงอาจนำาไป 
เปรียบเทียบกับจุลินทรีย์ในพ้ืนท่ีอ่ืน หรือ 
นำาข้อมูลที่ได้ (เช่น การปรับตัวต่อ 
ความเย็น) ไปประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนเช่น 
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยเจ้าชายอากิชิโน	โนมิยะ	ฟูมิฮิโต

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ	โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่
ณ	ศูนย์ประชุม	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐
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คนกับไก่
สายใยแห่งความสัมพันธ์

“ที่ผ่านมา	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปีกส่วนใหญ่เป็น 
การศกึษาในดา้นชวีวทิยา	อยา่งไรกต็าม	สตัวเ์หลา่นีแ้ตกต่างจากสตัวป่์าทัว่ไป	 
เพราะอาจเรียกได้ว่าเป็น	 ‘สิ่งมีชีวิตเชิงวัฒนธรรม’	 เนื่องจากถูกสร้างข้ึนมา 
ในการดำาเนนิชีวติของมนษุย	์ดังนัน้การศกึษาเกีย่วกบัพวกสตัวป์กี	โดยเฉพาะ 
ในด้านที่เกี่ยวพันอย่างสูงกับมนุษย์	 เช่น	 การพัฒนาเป็นสัตว์เลี้ยง	 จึง 
ไม่สมควรที่จะสำารวจและวิจัยแต่เฉพาะในศาสตร์ด้านชีววิทยาเท่านั้น	 เมื่อ 
มองจากแง่มุมท่ีว่า	 กว่าจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปีกที่ถูกมนุษย์ 
เลี้ยงนั้น	มนุษย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากเพียงใด

ด้วยเหตุนี้	 กรอบความคิดพื้นฐานของโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่	 คือ	 
ต้องการให้มีผู้เก่ียวข้องจากหลายศาสตร์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ไก่เป็นสัตว์เลี้ยง	 เข้าร่วมวิจัยให้มากที่สุดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และ 
ทำาการวิจัยในเชิงสหสาขาวิชา	 ผลก็คือ	 ขณะนี้มีบุคลากรจากหลากหลาย 
สาขาท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมาร่วมอยู่ในโครงการไม่ว่าจะเป็นสาย 
มนุษยศาสตร์	ชีววิทยา	เศรษฐศาสตร์	ภูมิศาสตร์และอื่นๆ”
 

พระราชดำารัส	เจ้าชายอากิชิโน	โนมิยะ	ฟูมิฮิโต
การประชุมวิชาการ	ครั้งที่	๒	โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่	

ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น
วันที่	๑๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๙
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  เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ่น สนพระทัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อของมนุษย์กับหลักการทางวิทยาศาสตร์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน  
จงึทรงก่อต้ัง สมาคมเพ่ือการศึกษาและวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์หรือความเก่ียวโยง 
ระหว่างความเช่ือของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ในเร่ืองวิวัฒนาการของไก่ป่า 
มาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน (The Society of Biosophia Studies) อีกทั้ง 
ยังทรงร่วมงานกับคณะนักวิจัยญี่ปุ่นในการวิจัยที่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน รวมท้ังทรงพระนิพนธ์บทความและหนังสือในเร่ืองดังกล่าวอีกด้วย

  ต่อมาเมื่อได้เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๒๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่เขา้เฝา้ฯ ถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ  
ฟูมิฮิโต ได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาตในการดำาเนินโครงการวิจัยเพื่อ 
ศึกษาพหุสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนในประเทศไทย เรียกย่อว่า โครงการวิจัย 
เอชซีเอ็มอาร์ (HCMR: Human-Chicken Multi-Relationship Research 
Project)

๗๐

เจ้าชายอากิชิโน	โนมิยะ	ฟูมิฮิโต	เสด็จพระราชดำาเนินไปยังบ้านนาโต่	
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย	เพื่อทรงสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่	

เมื่อวันที่	๒๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘
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  ในการนี ้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์การดำาเนินงานของสมาคมทางฝ่าย 
ประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  
ธชัยพงษ์ นำาผูท้รงคณุวุฒิและนกัวชิาการไทยในสาขาตา่งๆ เขา้รว่มในโครงการ 
ดังกล่าวด้วย

  โจทย์ของโครงการวิจัยเอชซีเอ็มอาร์	 ในระยะที่	 ๑ (ระหว่าง พ.ศ.  
๒๕๔๗-๒๕๕๐) คือ “เหตุใดและอย่างไรไก่ป่าจึงมีวิวัฒนาการกลายมาเป็น 
ไก่บ้าน?” การศึกษาเพื่อตอบโจทย์นี้ใช้แนวการทำางานเป็นการผสมผสาน 
หลายสาขาวิชา อันประกอบด้วยชีววิทยา นิเวศวิทยา มนุษยศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงมีหน่วยงานของไทย 
หลายแห่งเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๗๑

เจ้าชายอากิชิโน	โนมิยะ	ฟูมิฮิโต
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังบ้านนาโต่	อำาเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย
เพื่อทรงสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่	เมื่อวันที่	๒๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๘
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 เมื่อโครงการฯ ระยะที่ ๑ ประสบผลสำาเร็จ จึงมีการเสนอโครงการ 
วิจัยเอชซีเอ็มอาร์	 ระยะที่	 ๒ โดยมีโจทย์คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างคนกับไก่ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการทำาให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน  
(domestication) การศึกษานี้ครอบคลุมมุมมองต่างๆ อย่างรอบด้าน 

ทำาไมจึงต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่?
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้คำาตอบว่า

	“การศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์หลัก	๒	ข้อ	ได้แก่	

หนึ่ง	 :	 ไก่ที่เลี้ยงอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันมีต้นกำาเนิดมาจากไหน?

สอง	 :	 การท่ีมนุษย์นำาไก่จากป่ามาเล้ียงเพ่ือจุดประสงค์อันหลากหลาย	 (เช่น	 ใช้เป็น 
อาหาร	ใช้เป็นเกมกีฬา	หรือเป็นสัตว์เล้ียงสวยงาม	เป็นต้น)	เป็นผล	หรือมี 
อิทธิพลต่อวิวัฒนาการของไก่อย่างไรบ้าง?	 และในทางกลับกัน	 ไก่เหล่าน้ีมี 
อิทธิพลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง?

 นักวิจัยมีสมมติฐานว่าต้นกำาเนิดของไก่ 
ท่ัวโลกคือ	 ไก่ป่าสีแดง	 (Gallus	 gallus)	 
ซ่ึงพบในประเทศไทย	ดังน้ัน	หากผลการวิจัย 
ยืนยันว่าสมมติฐานน้ีมีน้ำาหนัก	 ก็จะทำาให้ 
สรุปได้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งต้นกำาเนิด 
พันธุกรรมของไก่ทั่วโลก	กล่าวคือ	พื้นที ่
ในประเทศเรามีไก่ป่าที่มีศักยภาพในการ 
สร้างสายพันธ์ุไก่ท่ีมนุษย์นำามาใช้ประโยชน์ 
ในปัจจุบัน”

ดร.ชนินทร์ ยังกล่าวด้วยว่า “ความเข้าใจ 
ถงึอิทธิพลของมนุษย์ต่อวิวัฒนาการของไก่ 
ยังช่วยให้เราสามารถป้องกันและแก้ไขผล

กระทบเชิงลบได้	เช่น	การคัดเลือกพันธุ์ตามความนิยมในช่วงสมัยหนึ่ง	อาจส่งผลให้
เราสูญเสียสายพันธุ์หรือลักษณะบางอย่างของไก่ได้	เป็นต้น”

ไก่ป่าสีแดง	(Red	junglefowl)
ช่ือวิทยาศาสตร์:	Gallus	gallus
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ทัง้จากด้านวทิยาศาสตร ์มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์โครงการนีม้รีะยะเวลา 
๓ ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕- มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และจะสรุปผลใน  
พ.ศ. ๒๕๖๐

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ยังให้ความสำาคัญกับมิติ 
ทางประวตัศิาสตร ์มานษุยวทิยา และคติชนวทิยาอีกด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ชมนาด ศีติสาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ยก 
ตัวอย่างว่า “การศึกษาดังกล่าวทำาให้เรารู้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	 ในสังคม 
ไทยมีสำานึกต่อไก่หรือสัตว์อย่างไร	 และอธิบายได้ว่าทำาไมเราจึงชอบหรือ 
ไม่ชอบสัตว์ชนิดไหน	 หรือสัตว์ชนิดใดมีความสำาคัญหรือมีค่า	 ในขณะที่ 
สัตว์บางชนิดก็ไม่สำาคัญหรือเป็นที่รังเกียจ	 ค่านิยมต่างๆ	 เหล่านี้อาจนำา 
ไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย	 แต่เหนือสิ่งอื่นใด	 การทำาความ 
เข้าใจสัตว์ในเชิงวัฒนธรรมเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาของผู้คนในสังคมไทย	 
ทำาให้คนรุ่นใหม่ๆ	เขา้ใจชีวติความเปน็อยูแ่ละมีความภมูใิจในองคค์วามรูข้อง 
คนรุ่นก่อนมากขึ้น”

 นอกจากโครงการวิจัยเอชซีเอ็มอาร์ ซ่ึงมุ่งสร้างความรู้พื้นฐาน 
ทางวิชาการที่สำาคัญแล้ว ยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริให้กรมปศุสัตว์ 
พัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ที่สามารถเลี้ยงปล่อยบนพื้น เพื่อนำาไปเลี้ยงในโรงเรียน 
ตำารวจตระเวนชายแดนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
โครงการนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับโปรตีนจากอาหารอย่างเพียงพอ  
กรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำาริดังกล่าว และสามารถพัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ที่ 
เลี้ยงปล่อยบนพ้ืนประสบผลสำาเร็จ ในปัจจุบันโรงเรียนตำารวจตระเวน 
ชายแดนกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ ได้รับไก่พันธุ์ไข่ที่กรมปศุสัตว์พัฒนา 
ตามพระราชดำาริแล้ว
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ดร.วีระชัย	วีระเมธีกุล	รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(ณ	ขณะนั้น)	พร้อมด้วย	
ดร.ทวีศักด์ิ	กออนันตกูล	ผู้อำานวยการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)			
น้อมเกล้าฯ	ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้	“ธัญสิริน”	จำานวน	๑,๐๐๐	กิโลกรัม

เม่ือวันท่ี	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	ณ	โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา	อำาเภอเชียงกลาง	จังหวัดน่าน
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นวัตกรรมข้าวไทย
สร้างได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนม

 ขา้วเปน็พชืทีผ่กูพนักบัวถิชีวีติของคนไทยมาอยา่งยาวนานในทกุมิติ  
ทั้งเศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนสังคมและการเมือง ในปัจจุบัน  
เทคโนโลยีจีโนมเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ 
สูงขึ้น ทนต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น เพื่อให้ชาวนามีทางเลือก 
ที่เหมาะสมในการลงทุนลงแรง และคนทั่วไปมีข้าวคุณภาพดีบริโภค

 ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเทศไทยเขา้ร่วมโครงการหาลำาดับเบสจีโนมขา้ว	 
(IRGSP:	 International	 Rice	 Genome	 Sequencing	 Project)  
โดยทำางานร่วมกับญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส จีน ไต้หวัน  
เกาหล ีบราซลิ และอนิเดยี ชว่ยกนัถอดรหสัจโีนมขา้ว เพราะกวา่รอ้ยละ ๙๐ ของ 
ข้าวทั่วโลกมีจีโนมเหมือนกัน นักวิจัยไทยรับหน้าที่ถอดรหัสโครโมโซมที่ ๙  
บริเวณยีนทนน้ำาท่วมฉับพลัน และช่วยนักวิจัยญี่ปุ่นถอดรหัสโครโมโซมที่ ๘  
บริเวณยีนความหอม ในขณะเดียวกันก็จัดทำาโครงการวิจัยจีโนมข้าวใน 
ประเทศไทยไปพร้อมกัน

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า 
การศึกษาจีโนมข้าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวไทยในอนาคต  
จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ ๒ ล้านบาท ให้แก่โครงการวิจัย และมี 
พระราชดำารัสว่าให้ดำาเนินโครงการวิจัยต่อไป สร้างความปลื้มปีติให้แก่ 
คณะนกัวจิยัเปน็อยา่งยิง่ อกีทัง้สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แห่งชาติ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้อีกรวมแล้วเกือบ ๕๐ ล้านบาท

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. และ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ 
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ยีนข้าว (RGD: Rice Gene Discovery Unit) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มุ่งเน้นการค้นหายีนและพัฒนาเทคโนโลยี 
เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีควบคุมลักษณะสำาคัญ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุ

  ผลงานเด่นของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  
เช่น การค้นพบยีนควบคุมความหอมในข้าว และได้รับสิทธิบัตรของ 
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
คณุหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และกราบบังคมทูลรายงานเก่ียวกับ 
สทิธิบตัร “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP  
and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline” เม่ือวนัพธุที ่๒๔ มิถนุายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พระตำาหนักเป่ียมสุข วังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ RiceGeneThresher ที่ 
ช่วยให้นักชีวโมเลกุล และนักพัฒนาพันธุ์ข้าวสามารถค้นหายีนที่สนใจได้ 
อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อโรค แมลง และสภาพ 
แวดล้อมท่ีเป็นอุปสรรคตามธรรมชาติ เป็นต้น ผลงานเหล่าน้ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจาก 
การร่วมมือกันทำางานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น
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รู้จักหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
แหล่งสร้างนวัตกรรมข้าวไทย

 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (Rice Gene Discovery  
Unit) เปน็หนว่ยงานภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขต 
กำาแพงแสน และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. มุ่งเน้น 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีจีโนมิกส์ ในการพัฒนาและปรับปรุง 
สายพันธุ์ข้าวของไทย

 สวทช. สนับสนุนนักวิจัยให้มาประจำาอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการ เพ่ือทำางาน 
วิจัยร่วมกับอาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  
ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนอาคารสถานที่ แปลงทดลองขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นจุดเชื่อมโยงกับชุมชนเกษตรกรรมอีกด้วย
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ตัวอย่างพันธุ์ข้าวผลงานของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและ
ใช้ประโยชน์ยีนข้าว ที่น่าสนใจ

• ข้�วพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน : อยู่ใต้น้ำาได้นาน ๒-๓  
สัปดาห์ และฟืนตัวได้ดีหลังน้ำาลด ลำาต้นแข็ง ไม่หักล้มง่าย ไม่ไวต่อ 
ช่วงแสง ทำาให้ปลูกได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๐-๙๐๐ 
กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพข้าวสุกจะนุ่มและมีกลิ่นหอมเหมือนพันธุ์ขาว 
ดอกมะลิ ๑๐๕  

 ขา้วพันธุน์ีม้กีารเผยแพรต่ัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๑ ปจัจบุนัมกีารปลกูแพรห่ลาย 
ในพื้นที่เขตภาคเหนือ ภาคกลาง และได้เริ่มมีการปลูกในพื้นที่ภาคใต้  
จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด 
พทัลงุ ไดรั้บพระราชทานขา้วพนัธุน์ีจ้ากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

• ข้�วพันธ์ุ กข๕๑ : ทนน้ำาท่วมฉับพลันในระยะข้าวแตกกอได้นานถึง ๑๒ วัน  
และฟืนตัวได้ดีภายหลังน้ำาลด ให้ผลผลิตดีกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ  
๑๐๕ ถึงร้อยละ ๘๒ ผลผลิตเฉลี่ย ๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ (ในสภาพ 
นาน้ำาฝนทั่วไป) ส่วนแง่มุมอื่นๆ เช่น อายุการเก็บเกี่ยวคุณภาพเมล็ด 
ทางกายภาพและทางเคมี การหุงต้ม และความหอม เปน็ตน้ มลีกัษณะ 
ใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าวพันธุ์ กข๕๑ ได้รับ 
การรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมการข้าวได้ดำาเนินการขยายเมล็ดพันธ์ุเพื่อให้ 
เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำาท่วมได้นำาไปปลูกต่อไป

คณะทำางานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

ถวายเมล็ดพันธ์ุข้าว	“พันธ์ุหอมชลสิทธ์ิทนน้ำาท่วม 
ฉับพลัน”	เมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ณ	อาคารชัยพัฒนา	สวนจิตรลดา

๗๘
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 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำานวยการหน่วยปฏิบัติการ 
ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว กล่าวว่าปัจจัยที่ทำาให้หน่วยปฏิบัติการฯ 
ประสบความสำาเร็จ มาจากพระมหากรณุาธคิณุและพระวสิยัทศันข์องสมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริมการศึกษาจีโนม 
มาตัง้แตย่งัเปน็โครงการวจิยั ทัง้พระราชทานพระราชทรพัยแ์ละทรงตดิตาม
การดำาเนินงานของหน่วยปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

• ข้�วพันธุ์ธัญสิริน : ต้านทานโรคไหม้ ลำาต้น 
แข็งแรง ทนต่อการหักล้ม ข้าวธัญสิรินเป็น 
ขา้วเหนียวท่ีปรับปรุงจากข้าวพันธ์ุ กข๖ ซ่ึงเป็นพันธ์ุ 
ข้าวเหนียวท่ีนิยมปลูกกันมากแต่มักอ่อนแอต่อ 
โรคไหม้ ช่ือ ธัญสิริน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมื่อวันที่ ๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คำาว่า “ธัญ” แปลว่าข้าว 
และ “สิริน” มาจากพระนาม “สิรินธร”

 ตวัอย่างการนำาข้าวธัญสิรินไปปลูก เช่น กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานข้าวพันธุ์นี้ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗  
ได้มีการเผยแพร่ข้าวพันธุ์ธัญสิรินผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรในหลายจังหวัด 
ทางภาคเหนือ เช่น น่าน ลำาปาง เชียงราย เชียงใหม่ และภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น 
มหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าวนี้ดำาเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวข้อง

๗๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรการดำาเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้

ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓
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ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

 ภาควีศิวกรรมชวีการแพทยไ์ทย (Thailand Biomedical Engineering  
Consortium) เป็นเครือข่ายของแพทย์ วิศวกร นักวิจัย และนักวิชาการใน 
สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME: Biomedical  
Engineering) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็น  
ความสำาคัญและทรงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีเน่ืองจากเป็นองค์ความรู้ 
และเคร่ืองมือสำาคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะโดยรวม 
ของคนไทย

 การจัดตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยเริ่มต้นขึ้นจากการประชุม 
วิชาการ US-Thai Symposium on Biomedical Engineering ซึ่งจัดที่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ 
พระชนมายุ ๕๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	มีพระราชปฏิสันถารกับนักวิจัย	
ในการประชุมวิชาการ	US-Thai	Symposium	on	Biomedical	Engineering	

ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘๑
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 ในปัจจบัุนกลุม่สมาชกิภาคฯี ประกอบดว้ยหนว่ยงาน ๑๓ แหง่ ไดแ้ก ่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นชวีวทิยาศาสตร ์ 
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวจิยั และสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ โดยมีสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นสมาชิกและทำาหน้าที่ประสานงาน

 เคร่ืองช่วยฟัง รุ่น INTIMA เป็นเคร่ืองช่วยฟัง 
แบบดิจิทัล ซึ่งเหมาะสำาหรับผู้ท่ีมีปัญหาทางด้าน 
การได้ยินระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง การปรับแต่งค่าในเคร่ืองใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
และเน่ืองจากเคร่ืองรุ่นน้ีใช้แบตเตอร่ีพอลิเมอร์ลิเทียมไอออน (lithium-ion polymer  
battery) ซึ่งชาร์จไฟได้จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

 เครื่องช่วยฟังรุ่นนี้ทดสอบด้านคลินิก แล้วโดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์  
CE ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานในสหภาพยุโรป

 ในปัจจุบันมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ และ 
จำาหน่ายในราคา ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้

 งานวิจัยชิ้นนี้ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื นฟูและ
อำานวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  
สวทช. เป็นผู้พัฒนา และเป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน ๓ แห่ง  
ได้แก่ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา : 
เครื่องช่วยฟังดิจิทัล

  สมาชกิของภาคีฯ ไดร้ว่มกันทำางาน ในมิติต่างๆ ทีจ่ะชว่ยสรา้งความ 
เข้มแข็งให้แก่ศาสตร์แขนงนี้ ได้แก่
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ก�รพัฒน�บุคล�กร : สนับสนุนหลักสูตรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้แก่ 
กลุม่ภาคฯี ในมหาวทิยาลยัทัง้ ๙ แหง่ เชน่  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวทิยาลยัมหดิล เปน็ตน้  
ทั้งนี้กลุ่มภาคีฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  
สำานกังาน ก.พ. จดัสรรทนุการศกึษาตา่งประเทศระดบัปรญิญาโท-เอก  
ในระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ จำานวน ๔๗ ทุน และระยะที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ อีก ๘๐ ทุน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านกำาลังคน 
ให้แก่สถาบันและหน่วยงานในการผลิตนักศึกษาและบุคลากรของตนเอง   
ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนที่สำาเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานแล้ว

ก�รสร�้งเครอืข�่ยก�รวจิยั : มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูวิจยัรว่มกนั (ดูตวัอยา่ง 
ผลงานในกรอบ) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งช่วยลด 
การซ้ำาซ้อนในการลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

ก�รจดักจิกรรมวชิ�ก�ร : มีการจดัการอบรม สมัมนา และการประชมุวชิาการ 
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกัน เช่น The 5th National   
Conference on Biomedical Engineering (NCBME 2007),  
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON)  
และ International Convention on Rehabilitation Engineering 
and Assistive Technology (i-CREATe) เป็นต้น

 ที่สำาคัญคือ สมาชิกของภาคีฯ ได้ร่วมจัดทำาพิมพ์เขียวการพัฒนา 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย เพื่อให้มีการผลักดันการวิจัยไปในทิศทางท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

 การผนึกกำาลังในการทำางานร่วมกันส่งผลดีเป็นท่ีประจักษ์แก่ 
บุคลากรในวงการแพทย์และการสาธารณสุข ดังตัวอย่างข้อคิดเห็นของ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หนึ่งในกรรมการวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล ดังนี้
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(ก)	 เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดกระดูกส่วนเกิน
(ข)	 กะโหลกศีรษะเทียมทำาจากวัสดุ	PMMA	(polymethyl	methacrylate)

กรณีศึกษา : การสร้างกะโหลกศีรษะเทียม

(ภาพซ้าย)	รูปจำาลองศีรษะที่ผิดปกติของผู้ป่วย
(ภาพขวา)	รูปจำาลองกะโหลกศีรษะก่อนและหลังการผ่าตัด

 “เมื่อก่อนเราเจอปัญหาว่าวิศวกรจะพบกับแพทย์เป็นเรื่องยาก	 
ไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยนัก	 บุคลากรด้านนี้ก็มีจำากัด	 แถมมีภาระงาน 
ยุ่งมาก	 จึงให้ความสำาคัญกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ไม่เต็มที่	 แต่หลังจาก 
ท่ีเราผลกัดนัเกดิเปน็เครอืขา่ยขึน้มา	ศาสตร์แขนงนีก้ไ็ด้รบัความนยิมมากขึน้	 
คนรูจ้กัมากข้ึน	บคุลากรทางการแพทยเ์องก็ใหค้วามสำาคญั	ตรงนีเ้องนบัเปน็ 
การเตบิโตของศาสตรแ์ละบคุลากรดา้นวศิวกรรมชวีการแพทยท์ีร่วดเรว็มาก 
ในทุกๆ	ด้าน	ทั้งทางนโยบายและการสนับสนุนการวิจัย”	 

๘๔
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 นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน อายุ ๑๘ ปี อดีตนักเรียนดีเด่นโรงเรียนสวายจีก 
พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ แพทย์ได้ผ่าตัด 
นำากะโหลกส่วนที่แตกเสียหายออก แต่ไม่ได้ปิดกะโหลกด้วยวัสดุฝังใน ต่อมาร่างกาย 
ผลิตน้ำาปริมาณมากออกมาในบริเวณเนื้อเยื่อสมอง ส่งผลให้ศีรษะด้านซ้ายโป่งออก 
เนื่องจากแรงดันน้ำา  เธอต้องนอนบนเตียงตลอดเวลานานกว่า ๑ ปี

 ต่อมาวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเธอเข้าโครงการการผ่าตัดแก้ไขและเสริมสร้างส่วนบกพร่อง 
กะโหลกศีรษะและใบหน้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๔	 พรรษา โครงการนี้เป็น 
ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับสำานักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
ที่ต้องผ่าตัดใส่แผ่นกะโหลกเทียม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

 น.พ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ อาจารย์แพทย์ประจำาภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหัวหน้าทีมผู้รักษา 
และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์  
ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เป็นหัวหน้าทีมออกแบบแผ่น 
กะโหลกเทียม โดยใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ (Medical  
Rapid Prototyping Technique)

นางสาวหนึ่งฤทัย	พลขีดขิน	ทีมแพทย์	และนักวิจัย	สวทช.	
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ท่ีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	เม่ือวันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖

๘๕
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๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชดำาเนินเยือนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	

บ้านปิตุคี	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่	๒๒	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๓
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วิทยาศาสตร์ก้าวไกล
ในโรงเรียนชนบท

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำาคัญของการพัฒนา	ทั้งในเมือง 
และชนบท	 รวมทั้งพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล	 เพื่อทำาให้ประชาชนมีชีวิตความ 
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 วิทยาการเหล่าน้ีจะเจริญก้าวหน้าและจะถูกนำามาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างเหมาะสมขึ้นกับคนเป็นปัจจัยสำาคัญ	 ดังนั้น	 การส่งเสริมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนในชนบทจึงมีความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงบรรยายเรื่อง	เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน	งานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน	
วันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ 
ในท้องถ่ินห่างไกลหลายแห่งยังคงต้องการการเก้ือหนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตให้ดีขึ ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ 
ทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชนบทจากการท่ีได้โดยเสด็จ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์มีพระราชดำาริว่า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชนบท 
โดยเฉพาะการพัฒนาคนต้ังแต่เด็ก เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ีจะเติบโตข้ึนเป็นกำาลัง 
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
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 การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนต้องไม่ละเลย 
ปจัจัยพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น เช่น ทุกคนต้องได้รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ 
และมีปริมาณเพียงพอ เป็นต้น เมื่อปากท้องอิ่มแล้ว ก็ต้องฝึกให้ 
คิดเป็นทำาเป็น ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกับ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท

 ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้สนองพระราชดำาริ 
ดงักล่าวโดยจัดต้ังโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท	ข้ึน 
เรียกย่อว่าโครงการเอสไออาร์เอส	(SiRS:	Science	in	Rural	Schools) โครงการน้ี 
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของครูวิทยาศาสตร์และส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง คิดเป็นเหตุเป็นผล และนำา
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น ส่วนนักวิจัย 
รุน่ใหมท่ีอ่าสาเขา้มารว่มงานกจ็ะเกดิความเข้าใจและจติสำานึกในการช่วยเหลือ 
สังคมชนบทอีกด้วย

 โครงการเอสไออาร์เอส เร่ิมต้นในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่  
น่าน สกลนคร พังงา และนราธิวาส จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จัดกิจกรรมเพ่ือ 
เสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครูและนักเรียน  
จำานวน กว่า ๔,๕๐๐ คน ในโรงเรียน ๑๓๙ แห่ง และศูนย์การศึกษาเพื่อ 
ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) อีกกว่า ๑๐๐ แห่ง

 การดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักแต่ละอย่าง จะใช้ 
โครงการย่อยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น

 การพัฒนาคุณภาพของครูทั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนท้องถิ่น 
ฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกการใช้ 

๙๐



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ประสาทสัมผัส การจำาแนก การเชื่อมโยงเหตุและผล การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ โดยจัดลำาดับความสำาคัญ วางแผน และคิดเชิงกลยุทธ์ รวมท้ัง 
ฝึกคิดในเชิงนวัตกรรม

 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กในโครงการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการกับเกษตรอาหารกลางวัน ใช้วิธีฝึกให้เด็กเล้ียงเป็ด  
เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ด ปลูกผักบุ้ง และฟักทอง เป็นต้น เด็กเรียนรู้ 
วิธีการแล้วยังสามารถนำาความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้อีกด้วย

 การฝึกทักษะและการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก 
และครูในโครงการการจัดทำาโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เด็กทำาโครงงานท่ี 
เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน ฝึกครูให้เป็น 
พ่ีเล้ียง ท้ังยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้อย่างกว้างขวางระหว่างครู นักเรียน  
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการจัด 
ประกวดโครงงานวทิยาศาสตรร์ะดับจงัหวดั  
ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น  
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต 
เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน งาน 
วิทยาศาสตร์ถ่ินกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
งานวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและ 
ทักษะชีวิต จังหวัดนราธิวาส งานเด็กวิทย์ 
คิดไกลกับไอทีที่จังหวัดพังงา และงาน 
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
เป็นต้น

๙๑

เด็กนักเรียนทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
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 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก  ด้วยการ
ใชส้ิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่เปน็แหลง่เรียนรู้ในโครงการคา่ยวทิยาศาสตรส์ำาหรับ 
ท้องถ่ิน มุ่งเน้นให้นำาความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  
ที่สำาคัญคือ เด็กจะเกิดจิตสำานึกรักท้องถิ่นซึ่งเป็นแรงผลักดันให้คิดทำาการ 
ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต

 นอกจากโครงการยอ่ยต่างๆ ซึง่เนน้กระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ลว้  
ในพืน้ท่ีบางแหง่ทีป่ระชาชนมีปญัหาเก่ียวกับการใชภ้าษาไทย ก็จะมกีารสอน 
ภาษาไทยเพื่อให้คนในชุมชนสามารถรับรู้ข่าวสารและสื่อสารกับบุคคล 
ภายนอกได ้ตวัอยา่งเช่น โครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลกูสะกดคำา	สำาหรับ 
ผู้เรียนบนพื้นที่สูง	อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	มุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เด็กวัยเรียน และประชาชน ในชุมชนบนพื้นที่สูงให้เข้าใจภาษาไทย เป็นต้น 
อาจารย์สุรเดช พหลโยธิน ผู้ประสานงานในพื้นท่ีใช้วิธีสอนภาษาไทยแบบ 
แจกลูกสะกดคำา เชื่อว่าการที่ชาวไทยภูเขาสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพยังเป็นพ้ืนฐานสำาคัญที่ทำาให้โครงการเอสไออาร์เอส สามารถ 
เข้าไปต่อยอดโครงการอื่น เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการกับเกษตรอาหารกลางวันได้อีกด้วย

เด็กไทยคิดเป็น ทำาเป็น เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว
 ปฏิวัติ นองชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ใน พ.ศ. ๒๕๕๐) โรงเรียน 
บ้านแพะวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผสมพันธ์ุเป็ดเทศกับเป็ดไข่พื้นเมือง เพื่อหา 
สายพันธ์ุเป็ดที่มีภูมิต้านทานโรคและออกไข่ได้ครั้งละมากๆ ไข่ที่ได้ใช้เป็นอาหารใน 
ครอบครัวและขายในตลาดได้ หากมีจำานวนมากพอ

 จิราพร ปันภิมล นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ใน พ.ศ. ๒๕๕๐) โรงเรียน 
แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการที่เด็กได ้
ลงมือปฏิบัติ ค้นหาคำาตอบจากโจทย์ที่มีอยู่จริง และมีครูทำาหน้าท่ีช้ีทาง เธอทำา 
โครงงานวิทยาศาสตร์คือ พัฒนาไหมขัดฟันจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ 
ในชุมชนอยู่แล้ว ทำาให้ได้ไหมขัดฟันราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริง

๙๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 ในทอ้งถิน่ทรุกนัดารหลายพืน้ที ่ยงัมเีดก็และเยาวชนชายจำานวนหนึง่ 
ขาดโอกาสทางการศกึษาเพราะครอบครวัมฐีานะยากจน บดิามารดาจึงใหบ้ตุร 
บวชเป็นสามเณรเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา แต่กระนั้น เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีก็ยังคงมีปัญหาอื่นๆ  
โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยเนื่องจากขาดโภชนาการที่ดี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบถึง 
สภาพปัญหาดังกล่าวในคราวท่ีเสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมราษฎรท่ีบ้านบ่อหลวง  
อำาเภอบอ่เกลอื จงัหวดันา่น เม่ือวนัที ่๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และทรงเยีย่ม 
โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศกึษา ตอ่มาจงึมพีระราชดำารใิหจ้ดัตัง้โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	เพื่อบรรเทาปัญหานี้

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ซึ่งอาจกล่าวสั้นๆ ได้ว่า 
“อิ่มดี” “มีทางเลือกเรียน” และ “เตรียมศาสนทายาท”  

๙๓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินเยือนโรงเรียนสัมฤทธิบุญ	อำาเภอวังชิ้น	จังหวัดแพร่		

เมื่อวันที่	๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 “อิม่ด”ี คอื สง่เสริมให้นกัเรียนสามเณรมภีาวะโภชนาการและสขุภาพ 
อนามัยที่ดี โดยได้ทรงถวายเงินจำานวนหนึ่งเป็นค่าภัตตาหารเพลแก่สามเณร 
นักเรียนทุกวันที่เปิดทำาการสอน จำานวน ๒๐๐ วัน วันละ ๑๐ บาทต่อรูป 
รวมทั้งถวายภัตตาหารเสริม (นมผงพระราชทาน) ให้สามเณรนักเรียนได้ฉัน 
วันละ ๒ เวลา ทุกวัน

 “มที�งเลอืกเรยีน” คอื เสริมสร้างโอกาสและทางเลอืกของการศกึษา 
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่บรรพชา เข้ารับการศึกษาสายสามัญ นักธรรมบาลี  
และดา้นวชิาชพีในระดบัสงูตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาเป็นต้นไป โปรดเกลา้ฯ ให ้
สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ โดยศนูยพั์นธุวศิวกรรม 
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดทำาโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 แผนกสามัญศึกษา	 ตามพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานลักษณะอื่น 
ของประเทศ

 “เตรยีมศ�สนท�ย�ท” คือ สรา้งบคุลากรท่ีจะทำานบุำารงุ และสบืทอด 
พระพุทธศาสนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาปีละ ๓๐ ทุน 
ให้แก่สามเณรนักเรียนท่ีเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดันา่น ไปศึกษาต่อระดบัอดุมศกึษาทีม่หาจฬุาลงกรณ ์
ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนน่าน ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  
นอกจากนั้นยังทรงถวายทุนการศึกษาพระอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน จำานวน  
๗ รูปที่กำาลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
รามคำาแหง (ห้องเรียนพิเศษจังหวัดน่าน) จนสำาเร็จการศึกษา

 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดท้รงถวายทนุ 
การศึกษาพระอาจารย์และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

๙๔



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ที่ยังไม่มีวุฒิครู ให้ได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำานวน ๗๐ รูป/คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
และจำานวน ๓๒ รูป/คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗

 นอกจากพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้ว มูลนิธิ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ไดม้อบทนุโครงการบณัฑติคนืถิน่ใหแ้กส่ามเณร 
นักเรียนที่ประสงค์จะเป็นครูที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จำานวน ๓๖ ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๕๙ และมอบทุน 
พระอาจารย์เพื่อให้ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตท่ีภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๖ รวม ๓ รุ่น จำานวน ๑๙ รูป

 ระยะเร่ิมแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีทรงรับกลุม่โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา 
จังหวัดน่าน จำานวน ๑๒ โรงเรียน เข้าไว้ในโครงการตามพระราชดำาริ ต่อมา
ทรงรับโรงเรียนทั้งหมดในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่ม ๖ (ประกอบด้วยจังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา และลำาปาง) 
เข้าโครงการด้วย จำานวนโรงเรียนจึงเพิ่มเป็น ๖๐ โรงเรียน (ข้อมูล พ.ศ. 
๒๕๕๗)

 กิจกรรมต่างๆ ทัง้หมดในโครงการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ในโรงเรียนชนบท และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ช่วยให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
ทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ  
ที่จำาเป็นในชีวิตเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ

๙๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการดำาเนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

ภายในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	

เมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เพื่อเด็กปฐมวัย 

 การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี) มีความ 
สำาคัญสูงยิ่ง เนื่องจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กวัยนี้ได้รับจะมีส่วนกำาหนด 
ทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่จะติดตัวแต่ละคนไปจนชั่วชีวิต

  ในประเทศเยอรมนี มีมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher หรือ 
มูลนิธิบ้านนักวิจัยน้อย ดำาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
สำาหรับเด็กอนุบาล มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ผ่านหนังสือ 
และรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ โครงการในเยอรมนีเกิดจากความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และประสบผลสมัฤทธิด์เียีย่ม ทำาใหข้ยายงาน
ได้อยา่งรวดเรว็จากการนำารอ่ง ๕๐ โรงเรยีนในปีแรก เป็น ๑๕,๐๐๐ โรงเรียนใน 
๓ ปีต่อมา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีได้กำาหนดไว้

 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังจากเสด็จพระราชดำาเนินกลับ 
จากการเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ และ 
ทอดพระเนตรงานวิชาการต่างๆ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริ 
ว่าโครงการบ้านนักวิจัยน้อยของเยอรมนีเป็นโครงการที่ดี และควรนำามา 
ปรับใช้ในประเทศไทย

 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด  
ได้รับสนองพระราชดำาริ โดยติดต่อขอความรู้และคำาแนะนำาจากมูลนิธิ 
บ้านนักวิจัยน้อย เยอรมนี เพื่อจัดทำาโครงการต้นแบบ เรียกชื่อว่า “บ้าน 
นกัวทิยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย” ตอ่มาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงทดลองในโรงเรยีน 
ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวม ๒๒๑ โรงเรียน ผ่านการบริหารงานของหน่วยงาน 

๙๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ๗ หน่วยงาน เครือข่ายท้องถิ่น ๗ แห่ง 
ตามวิธีการของเยอรมนี การดำาเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ในประเทศไทย มี รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
เป็นประธานกรรมการ โครงการได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุน 
จากคณะที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนและองค์กรหลายแห่ง

รายชื่อองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานที่ดำาเนินโครงการหลัก ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ 
บี.กริม กรุ๊ป

 หน่วยงานท่ีได้ให้การสนับสนุนโครงการน้ี ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน  
ธนาคารกรุงไทย มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณ 
รัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ บริษัท ซีเมนส์ จำากัด บริษัท เมอร์ค จำากัด บริษัท เลสชาโก้  
(ประเทศไทย) จำากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำากัด และสถาบันเกอเธ่  
ประเทศไทย

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน 
เพิ่มอีกหลายหน่วยงาน ขยายผลเครือข่ายท้องถิ่น ๒๑๗ แห่ง และมีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการมากกว่า ๑๒,๐๐๐ โรงเรียน 

๙๘
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โครงงานในโรงเรียนอนุบาลมีแนวคิดอย่างไร?
 กิจกรรมสำาคัญรูปแบบหน่ึงในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้แก่ การทำา 
โครงงาน จึงควรเข้าใจหลักคิดและวิธีปฏิบัติของกิจกรรมนี้

 โครงงานในโรงเรียนอนุบาล เป็นการศึกษาระยะยาวในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง  
เด็กจะเป็นผู้เลือกหัวข้อตามความสนใจ และครูเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ เด็กและครูจะ 
ช่วยกันวางแผนและดำาเนินกิจกรรมไปร่วมกัน

 การทำาโครงงานไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่ครูจะคอยกระตุ้นให้เด็ก 
คิดทบทวนความคิดของตัวเด็กเองเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของโครงงานนั้น และแลก 
เปล่ียนความคิดกับเด็กๆ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กตระหนักถึงการเรียนรู้ของตนเอง และเข้าใจหัวข้อ 
นั้นอย่างลึกซึ้ง และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ในชีวิตจริง

 ตัวอย่างเช่น ในโครงงานเรื่อง การละลาย ครูอาจเริ่มจากการให้เด็กสังเกต 
การละลายของน้ำาตาล แล้วถามว่ามีอะไรอีกบ้างที่ละลายน้ำาได้ หรือละลายไม่ได้ หาก 
เปล่ียนน้ำาเป็นของเหลวชนิดอ่ืน น้ำาตาลจะยังละลายได้หรือไม่ ในทางกลับกัน การทดลอง 
น้ำาตาลละลายอาจเปน็สว่นหน่ึงของโครงงานอืน่ เชน่ เรือ่งการรบัประทานอาหารอยา่ง 
ถูกสุขอนามัย โดยครูอาจถามเด็กๆ ว่า น้ำาตาลมาจากไหน เด็กๆ ควรรับประทานน้ำาตาล 
แค่ไหน ทำาไมจึงต้องแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น

ใน	พ.ศ.	๒๕๕๖	รายการ	บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย	ออกอากาศทางช่อง	Thai	PBS	(ไทยพีบีเอส)	
ทุกวันอาทิตย์	ระยะเวลาประมาณ	๑๐	นาที	รายการนี้แบ่งเป็น	๒	ช่วง	ช่วงแรกนำาเสนอการ์ตูน	

ซึ่งเนื้อเรื่องได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ	“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”	ช่วงที่สองนำาเสนอ	
กิจกรรมของเด็กๆ	ในการทำาการทดลองเพื่อไขปริศนาจากการ์ตูน

๙๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด	“โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	ประเทศไทย”

และทอดพระเนตรนิทรรศการมหาวิทยาลัยเด็ก	ประเทศไทย
“ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”

ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี	
เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖
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มหาวิทยาลัยเด็ก
เพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์

“ในยุโรปมีการจัดมหาวิทยาลัยเด็กหลายแห่ง	แต่รวมกันเป็นเครือข่าย	 เพ่ือให้ 
เด็กได้รับความรู้ในเรื่องที่สงสัยจากผู้เชี่ยวชาญที่จะอธิบายความรู้ที่ถูกต้อง	 
ประเทศไทยเราได้แนวทางการจัดมหาวิทยาลัยเด็กจากสหพันธ์สาธารณรัฐ 
เยอรมนี	 แต่นำามาจัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์....เด็กๆ	ที่เข้าร่วม 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	จะได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากผู้เชี่ยวชาญ	 โครงการมีกิจกรรมการทดลองหลายรูปแบบ	 จะเป็นแรง 
บันดาลใจให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์	 ท้ังจะได้เรียนรู้มโนธรรมและอุดมการณ์ 
ของนักวิทยาศาสตร์	ความรู้	ความเข้าใจ	ผสานกับคุณธรรมและอุดมการณ์	 
จะช่วยก่อร่างสร้างเด็กเหล่านี้ให้เจริญเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อไป”
 

พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	ประเทศไทย

ณ	ห้องออดิทอเรียม	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

๑๐๑
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 ศาสตราจารย ์ดร.คทัธารีนา โคห์เชอ เฮอองิเฮาส ์(Prof.Dr.Katharina  
Kohse-Höinghaus) แห่งทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์ 
สาธารณรัฐเยอรมนี  เป็นผู้จัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ใน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเด็กแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่าง 
หลากหลายและลุ่มลึก โดยมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และพี่เลี้ยงนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย คอยช่วยดูแลและให้คำาแนะนำาในการทำากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ประสบผลสำาเร็จอย่างมากใน 
การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ทำาให้เด็กและเยาวชนร่วมทำากิจกรรม 
อย่างสนุกสนาน มีทัศนคติท่ีดี รู้จักสังเกต ตั้งคำาถาม และค้นหาคำาตอบ 
ด้วยตนเองมากขึ้น ต่อมาโครงการนี้ได้ขยายผลไปยังประเทศต่างๆ เช่น 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

๑๐๒

เด็กนักเรียนกำาลังทำาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
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  ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเยือนโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ  
สถาบนัวทิยาศาสตรช์วีภาพแหง่เซีย่งไฮ ้(Shanghai Institutes for Biological  
Sciences) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าโครงการ 
ดังกล่าวประสบผลสำาเร็จอย่างสูง และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน จึงมี
พระราชดำาริว่าประเทศไทยควรจะมีโครงการมหาวิทยาลัยเด็กที่ดำาเนินงาน
ในลักษณะคล้ายกัน

 หนว่ยงานทางวิชาการและหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบการเรยีนการสอน 
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี(สสวท.) สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ 
(สวทช.) และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ 
มหาวิทยาลัยเครือข่าย จึงสนองพระราชดำาริ โดยร่วมงานกับองค์กรความร่วมมือ 
แลกเปลีย่นทางวชิาการแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน ี(DAAD: Deutscher  
Akademischer Austausch Dienst) เพื่อจัดทำาโครงการนำาร่อง 
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๔

  โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชดำาเนนิ 
ทรงเป็นประธานในพิธี เปิดเมื่อวันที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ 
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗  สวทช. ไดท้ดลองนำากจิกรรมการทดลอง 
จากโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ เยอรมน ีไปปรบัใชใ้นคา่ยวทิยาศาสตรส์ำาหรบั 
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ๑๖ คร้ัง มีนกัเรียนเขา้ร่วมทัง้สิน้ ๑,๒๔๐ คน กจิกรรมการทดลอง 
ที่ใช้ เช่น ชุดผลไม้สกุลส้ม ชุดน้ำานมนาโนเทคโนโลยี และเรื่องกระดาษ 
และน้ำาหมึก เป็นต้น

๑๐๓
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  เมื่อนำาการทดลองชุดผลไม้สกุลส้ม และการทดลองชุดน้ำานม ไปใช้ 
ในการจัดอบรมนักเรียนหูหนวกและครูสอนเด็กหูหนวก ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 
ทั้งสิ้น ๘๘ คน พบว่าทั้งนักเรียนและครูสนใจอย่างมาก ครูสอนเด็กหูหนวก 
ยังได้นำากิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนาทำาเป็นใบงานสำาหรับเด็กหูหนวกอีกด้วย

 อาจารย์ดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำานวยการ สสวท. กล่าวว่า  
โครงการมหาวทิยาลยัเดก็มเีปา้ประสงค์หลกัในการทำาใหน้กัเรยีนชอบเรยีนรู ้
วทิยาศาสตร ์มส่ีวนทำาใหน้กัเรียนเห็นความสำาคญัและเลอืกเรยีนวิทยาศาสตร ์
มากขึ้น อันเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของ สสวท.

  สสวท. ได้นำากิจกรรมการทดลองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของเดก็ไทย ในงานมหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ นิทรรศการและกิจกรรม 
สสวท. ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งใช้การทดลองชุดน้ำานมมาปรับเป็น 
กจิกรรม ชือ่ “Milk Milk Milk” พบวา่มีนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมจำานวนมาก  
และทุกคนรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการทดลองทำาสีจากน้ำานมที่ได้ 
ลงมือทำาด้วยตนเอง

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๖  สสวท. ยังมีโครงการที่จะนำากิจกรรมต่างๆ ไปใช้ 
กับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพประจำาภูมิภาคในกำากับดูแลของ สสวท. พร้อมทั้ง 
เชิญชวนสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ 
นี้โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนประถมศึกษาจำานวน ๑๒ ครั้ง มีนักเรียน 
เข้าร่วม ๑,๒๑๘ คน

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรีจะให้การสนับสนุนในด้านบุคลากร	 สถานที่	 รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ 
การทดลองที่มีอยู่อย่างหลากหลาย	เพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยความสนุก	 และ 
ทำาให้นักเรียนไม่กลัวการเรียนวิทยาศาสตร์อีกต่อไป”

๑๐๔
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 เด็กๆ และเยาวชนไทยที่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง 
วทิยาศาสตร ์โดยมีผูเ้ชีย่วชาญคอยใหค้ำาแนะนำา ยอ่มมคีวามพรอ้มทีจ่ะเตบิโต 
ขึน้เปน็บคุคลทีม่จิีตวทิยาศาสตร ์และบางสว่นอาจเลอืกอาชพีนกัวทิยาศาสตร ์  
วิศวกร นักวางแผน หรือทำางานสนับสนุนระบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐาน 
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า

 โครงการมหาวทิยาลยัเดก็	ประเทศไทย ไดร้บัความรว่มมอืจากสถาบนั 
อดุมศกึษาหลายแห่ง เชน่ มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ มหาวทิยาลยัมหดิล จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบงั เปน็ตน้ มหาวทิยาลยัเครอืขา่ยทีมี่ความพรอ้ม ได้จัดกจิกรรมใหแ้ก่ 
เดก็และเยาวชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยใหน้กัศกึษาปรญิญาโทและปรญิญาเอก 
เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชน และส่งอาจารย์มาให้ความรู้ 
เสริมในแต่ละกิจกรรม

๑๐๕

เด็กนักเรียนทำาการทดลอง	“น้ำากลิ้งบนใบบัว”	เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์อนุภาคนาโน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	๑๘	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๒
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การศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ก้าวไกลด้วยไอที

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีสนพระราชหฤทยั 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (IT: Information Technology) และทรง 
ศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีนี้ด้วยพระองค์เอง ทรงตระหนักถึงศักยภาพและ 
ประโยชน์ของไอทีในฐานะเครื่องมือท่ีสามารถใช้พัฒนาประเทศใน 
หลายด้าน และมีพระราชดำารัสกับผู้ถวายงานเกี่ยวกับการนำาไอทีมาใช้ใน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในหลายวาระ 

 ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะผู้ถวายงาน นำาโดย นางสาววิลาวรรณ  
วนดุรงค์วรรณ และศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้หารือกับ 
สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับการออกสลากการกุศลงวดพิเศษ  
เพื่อนำาเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้ในการดำาเนินโครงการตาม 
พระราชดำาริ เมื่อสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำาเนินการเสร็จสิ้น รัฐบาล 
จึงทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำาโครงการเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี   
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ทรงรับเปน็ประธานกรรมการโครงการ และใชเ้งินจากดอกผล 
ของเงินต้นที่สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทูลเกล้าฯ ถวายในการดำาเนิน 
โครงการ

  นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำาริฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต  
โดยเฉพาะแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม มีผลงานประจักษ์ชัดในหลายด้าน  
ที่สำาคัญ ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนในชนบท การพัฒนา 
การศึกษาและคณุภาพชวีติของผูพ้กิาร  การพฒันาการศกึษาและการส่งเสรมิ 

๑๐๗
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นนัทนาการแกเ่ด็กปว่ยในโรงพยาบาล รวมทัง้การพฒันาการศกึษาวชิาชพีแก ่
ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีไดพ้ระราชทาน 
แนวพระราชดำาริ แนวทางการดำาเนินงาน และทรงติดตามงานของโครงการ 
อย่างใกล้ชิดสม่ำาเสมอ ท่ีสำาคัญคือ ทรงบริหารการใช้ทุนทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ 
อย่างคุ้มค่า

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : 
แม้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วก็มีค่า

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็น 
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างโอกาสการเรียนรู้  ทั้งยังช่วย 
สร้างโอกาสด้านอาชีพและการดำารงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องที่ 
ห่างไกล จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การศกึษาของโรงเรียนในชนบท	(ทสรช.)	ภายใตโ้ครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ตรวจเย่ียมการดำาเนินงานของศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์	

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐๘
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ตามพระราชดำารฯิ  พระราชทานแนวพระราชดำารใินการดำาเนนิโครงการว่าให้
ทำาในลกัษณะนำารอ่ง และพฒันาแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ดูความพรอ้มของผูร้บั 
ไม่โปรดให้ทำาแบบฟุ่มเฟือย คือนำาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ราคาแพงไปให้ 
ตั้งแต่ต้นเพราะอาจใช้งานไม่เต็มที่ 

 การพัฒนาโครงการระยะแรก เน้นการสอนให้ครูและนักเรียนรู้จัก 
เครื่องมือและอุปกรณ์ และเรียนรู้การใช้งานจากเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟา้มือสอง 
และคอมพิวเตอร์มือสองท่ีทรงรับบริจาคมาจากหลายแหล่ง โรงเรียนแต่ละ 
แห่งได้รบัคอมพวิเตอรพ์ระราชทาน ๒๐ เครือ่ง มกีารฝกึอบรมครใูห้ใชง้านเปน็ 
และสามารถประยกุตใ์นการเรยีนการสอน จากนัน้ โปรดใหติ้ดตามผลการใช้
งานอุปกรณ์เหล่านี้ในโรงเรียนทุกแห่งอย่างใกล้ชิด หากโรงเรียนใดมีผลการ 
ดำาเนินงานน่าพอใจ ก็จะพระราชทานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ 
ที่จำาเป็น

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมพีระราชประสงค ์
ให้โรงเรียนใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

๑๐๙

นักเรียนฝึกพิมพ์สัมผัสด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้าสีม่วงท่ี	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานให้แก่โรงเรียนในระยะแรกของการดำาเนินโครงการ
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จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการอบรมครูและจัดทำาสื่อการเรียนการสอนควบคู่กัน 
ไปด้วย เพื่อให้ครูมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้ 
นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ว่า 
นอกจากการเรียนการสอนแล้ว น่าจะนำาไปใช้ในการบริหารจัดการภายใน 
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น บันทึกคะแนน ทำาบัญชี 
บริหารพัสดุ และจัดการสหกรณ์โรงเรียน เป็นต้น

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโรงเรียนในโครงการจำานวน ๘๗ แห่ง แต่ละแห่ง 
อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ผลการดำาเนินงาน 
พบว่า เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านการศึกษาดีขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกว่า 
๕๐๐ คน สามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที  
ซึ่งมีงานรองรับจำานวนมาก โรงเรียนหลายแห่งมีผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) สูงขึ้นในหลายวิชา และอีกหลายแห่งมีครูและนักเรียนได้รับรางวัล 
จากการประกวดผลงานท่ีเก่ียวกับไอทีท้ังในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
รวมแล้วกว่า ๘๐๐ รางวัล

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
เพื่อความเข้มแข็งในการใช้ไอทีอย่างยั่งยืน

 ระยะแรกที่โรงเรียนในชนบทใช้คอมพิวเตอร์ พบว่าโรงเรียนมี 
ปัญหาด้านการบำารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
เน่ืองจากโรงเรียนจำานวนมากในโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ัวทุก 
ภูมิภาค หาร้านซ่อมได้ลำาบาก หากจะให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วย 
แก้ไขก็ไม่ทันการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
จึงพระราชทานแนวทางการดำาเนินงานให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
หนว่ยงานในสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีม่อียูท่ัว่ประเทศ  
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ได้โดยสะดวก

๑๑๐
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 ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
มีพระราชดำาริให้มีการจัดอบรมการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นให้แก่ 
วิทยาลยัอาชวีศกึษา และจดัตัง้ศนูยบ์รกิารตรวจซอ่มบำารงุเครือ่งคอมพวิเตอร ์
และอุปกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่โรงเรียนในพื้นที่ 
ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาครูให้สามารถซ่อมบำารุงและแก้ไขปัญหา 
เครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นควบคู่กันไปด้วย

 สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาได้สานต่อแนวพระราชดำาร ิ
ดงักลา่วมาอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบัุน ด้วยการจัดทำาโครงการซอ่มบำารงุ	และ 
พัฒนาบคุลากรซอ่มบำารงุคอมพวิเตอร	์อปุกรณต่์อพว่ง	และระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยเ์บือ้งตน้	ตามพระราชดำารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	จากจุดเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙  มีศูนย์บริการ ๑๗ แห่ง  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีศูนย์บริการเพิ่มขึ้นเป็น ๘๘ แห่ง เพื่อให้บริการ 
หน่วยงานในโครงการ ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และทัณฑสถาน นอกจากนี้ 
ยังให้บริการโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในด้านคำาปรึกษา ตรวจซ่อม 
อุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมบำารุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาอีกด้วย

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ให้บริการซ่อมบำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบแลน	(LAN)	
แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๒๕	จังหวัดแพร่	เมื่อวันที่	๒๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๑๑



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีหน่วยงานเครือข่ายท่ีสนองแนวพระราชดำาริ 
ในการซ่อมบำารุงและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเพิ่มเติม ได้แก่  
เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏั ในการดำาเนนิกจิกรรมครัง้แรกนัน้ อาจารยส์าขา 
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เดินทางไปสำารวจในพื้นที่ด้วยตนเอง และพบว่า 
เมื่อใดก็ตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย โรงเรียนมักจะพบปัญหา เช่น ครูไม่มี 
ความรูม้ากพอทีจ่ะซอ่มได้เอง เม่ือสง่ไปซ่อมทีร่า้นกม็กัใชเ้วลานาน ทัง้ยงัเสยี 
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในแต่ละปี เป็นต้น

 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา 
ดังกล่าว โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทำาหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาด้านการจัด 
การอบรม และให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำารุง เป้าหมายสำาคัญคือ  
เพ่ือให้นกัเรียนในชมุนมุคอมพวิเตอรม์คีวามรู ้และได้ลงมือปฏิบัติในการซอ่ม 
บำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำาให้แต่ละโรงเรียน 
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวพระราชดำาริ

  อาจารย์กิติศักดิ์ เกิดโต หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เล่าว่า  “ในการทำางานช่วงแรกนั้น	
เริ่มต้นที่อาจารย์ได้ออกบริการวิชาการที่โรงเรียนด้วยตนเอง	 ประสบการณ์ 
ทีพ่บทำาให้เกิดแนวคิดว่าคณะครุศาสตร์เป็นคณะท่ีผลิตครู	จึงควรจะบูรณาการ 
การออกค่ายวิชาการเข้ากับรายวิชาที่เปิดสอน	 เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงให้ 
แกน่กัศกึษา” คณะครุศาสตร์จงึได้จดักิจกรรมผนวกวชิาวธิสีอนคอมพวิเตอร ์
เข้ากับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาออกค่ายวิชาการใน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วิธีการนี้นอกจากโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือ 
แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย

  นักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการนอกจากจะ 
ซอ่มบำารงุคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ เช่น ลงโปรแกรมและถอดประกอบชิน้สว่น 
ต่างๆ เป็นต้น ยังสามารถถ่ายทอดความรู้กันเองภายในชุมนุมจากสามเณร 
รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง ทำาให้โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือตนเองได้มากข้ึน

๑๑๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 โรงเรียนในโครงการบางแห่งยังสามารถช่วยโรงเรียนเล็กๆ ในชุมชน 
ที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วย เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดน้ำาไคร้นันทชัย 
ศึกษา จังหวัดน่าน ได้ไปช่วยเหลือโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาและโรงเรียน 
บ้านน้ำายาว อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นต้น

สามเณรบรรยายวิธีการลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ	และการลงโปรแกรม
ให้แก่นักเรียน	โรงเรียนบ้านน้ำายาว		ตำาบลอวน		อำาเภอท่าวังผา		จังหวัดน่าน

๑๑๓

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	ออกค่ายอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์
ให้แก่สามเณรโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา	จังหวัดน่าน	เม่ือวันท่ี	๑๐	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงรับฟังรายงานเรื่องการนำาอีดีแอลทีวี	(eDLTV)	มาใช้ในการเรียนการสอน	

ณ	โรงเรียนปิยชาติพัฒนา	ในพระราชูปถัมภ์ฯ	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เยาวชนทั่วถิ่นไทย
เรียนรู้ได้ด้วย eDLTV

  โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทจำานวนมากประสบปัญหาหลัก ได้แก่  
การขาดแคลนครูผู้สอน ทำาให้ครูบางคนต้องสอนหลายวิชา บางคนต้อง 
สอนวชิาทีไ่มต่รงกบัวชิาเอกตามวฒุกิารศกึษา ทัง้ยงัขาดแคลนสือ่ทีช่ว่ยเสรมิ 
ความเข้าใจเนื้อหาอีกด้วย 

  แนวทางหนึง่ซึง่ช่วยบรรเทาปญัหาดงักลา่วไดก็้คอื การจัดการศกึษา 
ทางไกลผา่นดาวเทยีม (DLTV: Distance Learning Television) แตเ่นือ่งจาก 
วธินีีเ้ปน็การถา่ยทอดสดการเรยีนการสอนจากโรงเรยีนวงัไกลกงัวล จงึพบวา่ 
บางคร้ังนักเรียนที่โรงเรียนปลายทางไม่สะดวกเรียนในเวลาที่มีการถ่ายทอด 
สัญญาณ ครั้นจะบันทึกเทปไว้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

 ในคราวหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร มีกระแส 
พระราชดำารัสแก่คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำารวิา่ เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีนยงัใชง้านไมคุ่ม้คา่ นา่จะใชเ้ปน็ 
สื่อการเรียนการสอนได้ด้วย ประกอบกับคณะกรรมการได้ทราบปัญหา 
ในการใช้ประโยชนจ์ากการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีมจากโรงเรยีน 
จำานวนหนึง่ จงึเกดิความคดิทีจ่ะนำาเนือ้หาวชิาตา่งๆ ของโรงเรยีนวงัไกลกงัวล  
มาสร้างเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ซึ่งจะช่วยให้ 
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนในเวลาทีส่ะดวกได้ อนัเป็นท่ีมาของโครงการจัดทำาเนือ้หา 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	
๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๐ หรือเรียกอย่างย่อว่า โครงการอีดีแอลทีวี	(eDLTV 
: Electronic Distance Learning Television) ภายใต้โครงการเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

๑๑๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โครงการอีดีแอลทีวีได้ร่วมมือกับมูลนิธิ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนำาข้อมูลเนื้อหาการเรียน 
การสอนในทุกรูปแบบ ได้แก่ คลิปวีดิทัศน์ ใบความรู้ ใบงาน และสไลด์ 
นำาเสนอของครทูกุวชิา ทุกชัน้เรยีน ไปจดัทำาระบบการเรยีนการสอนออนไลน ์ 
ทั้งในแบบออนไลน์ที่ http://edltv.net และแบบออฟไลน์ ใช้งานผ่าน 
เซิร์ฟเวอร์ หรือเอกซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสค์

  ปัจจุบันระบบอีดีแอลทีวีแบบออนไลน์มีการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า  
๕๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อเดือน เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอันดับที่ ๕-๙ ในกลุ่ม 
เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ท้ังหมด ๕๒ เว็บไซต์ (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๗)

  สว่นการใชง้านแบบออฟไลน ์เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏั ๓๕ แหง่ ได ้
เผยแพร่ระบบอีดีแอลทีวีไปยังโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียน 
น้อยกว่า ๑๒๐ คน) ไม่ต่ำากว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ (ข้อมูล พ.ศ. 
๒๕๕๗)

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหา 
กรณุาธคิณุพระราชทานงบประมาณสว่นหนึง่ในการจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
แม่ข่ายที่บรรจุเนื้อหาของอีดีแอลทีวี ให้แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท	(ทสรช.)	ตามพระราชดำาริฯ 
จำานวน ๗๖ แห่ง และโรงเรียนวังไกลกังวลอีก ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

ประสบการณ์จากนักเรียนและครู

  โรงเรยีนวดัโพธิแ์ทน อำาเภอองครกัษ ์จงัหวดันครนายก เปน็โรงเรยีน 
ประถมศึกษาขยายโอกาสที่ใช้ระบบอีดีแอลทีวี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สนุก 
กับการเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เด็กชายวสุพล แว่นแก้ว นักเรียนชั้นมัธยม 
ศกึษาปีที ่๑ กลา่วด้วยน้ำาเสยีงทีแ่สดงความสขุวา่ “ถา้ผมจดไมท่นั	ผมจะสัง่ให ้
ครูหยุดแล้วก็จด	 ผมชอบเรียนกับครูตู้เพราะสบายดีเหมือนดูทีวีอยู่ที่บ้าน”	 

๑๑๖
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(“ครูตู้” หมายถึงครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม)  
ส่วนเด็กบางคนก็บอกว่า “ดีจังเลย	ได้เรียนกับครูทีเดียวสองคน	คือครูตู้กับ 
ครูจริง” เพราะหาก “ครูตู้” อธิบายแล้วไม่เข้าใจ “ครูจริง” คือ ครูโสภณ 
อั๋นบางไทร ก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเปิดดู 
นอกเวลา เพื่อทบทวนเนื้อหาจนเข้าใจ

 ครูโสภณเรียนจบเอกวิชาภาษาอังกฤษด้วยทุนคุรุทายาท แต่ต้อง 
สอนวิชาคณิตศาสตร์ต้ังแต่เริ่มแรก เนื่องจากช่วงน้ันโรงเรียนขาดครูสอน 

เนื้อหาของระบบอีดีแอลทีวีมีอะไรบ้าง?
 ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี ๘ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ และ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีสื่อจำานวน ๓๖,๖๖๑ ชิ้น ความยาว ๔,๙๗๘ ชั่วโมง 
เนื้อหาจากโรงเรียนวังไกลกังวล

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี ๖ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และสุขศึกษา มีส่ือจำานวน 
๓๐,๓๐๒ ชิ้น ความยาว ๔,๖๗๕ ชั่วโมง เนื้อหาจากโรงเรียนวังไกลกังวล

 เน้ือหาเกี่ยวกับวิชาชีพ ครอบคลุม ๗๐ อาชีพ รวม ๑,๓๖๕ เรื่อง เช่น 
ครัวการอาชีพวังไกลกังวล เสื้อสมัยนิยม ปักสวยด้วยมือ และการนวดแผนไทย 
เป็นต้น มีสื่อจำานวน ๕,๒๐๔ ชิ้น เนื้อหาจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

๑๑๗
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คณิตศาสตร์ แม้จะสอนคณิตศาสตร์มานานหลายปีแล้ว แต่ครูโสภณก็พบว่า 
อีดีแอลทีวีมีประโยชน์ เพราะใช้หาความรู้เพิ่มเติมได้และยังช่วยในการเขียน 
แผนการสอน โดยครูโสภณจะเพิ่มเทคนิคบางอย่างเพื่อสื่อสารกับนักเรียน 
ให้เข้าใจแจ่มชัดขึ้น

 โรงเรยีนบา้นหนองหวัชา้ง อำาเภอทา่หลวง จังหวดัลพบุร ีเป็นโรงเรยีน 
ขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อย ครูก็น้อย ทั้งโรงเรียนมีครู ๓ คน เนื่องจากครูสอน 
ไม่ครบชั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการนำาวิธีการเรียนแบบคละช้ันมาใช้ คือแบ่ง 
นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถใกลเ้คยีงกนัมาอยูด่ว้ยกนั เชน่ ประถมศกึษาปทีี ่๑-๒  
เรียนร่วมกัน ประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ เรียนร่วมกัน และประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ 
เรียนร่วมกัน เป็นต้น

  ครูเล่าว่า “ผมสอนนักเรียนระดับ	ป.๓	และ	ป.๔	 	ซึ่งเรียนในห้อง 
เดียวกัน	แต่คนละฝัง่	นกัเรยีน	ป.๓	เรียนจากอดีแีอลทวีแีลว้ผมกส็อนนกัเรียน	 
ป.๔	 จากนั้นจะมาสรุปให้กับนักเรียน	 ป.๓	 หลังจากสอน	 ป.๔	 เสร็จแล้ว	
เมื่อนำาอีดีแอลทีวีมาใช้	 ผลการสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นเกินระดับค่าเฉลี่ยของ 
ประเทศในหลายวิชา	เนื่องจากอีดีแอลทีวีช่วยให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เครือข่ายเผยแพร่ eDLTV

  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๕ แห่งท่ัวประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่  
อดีแีอลทวีใีหแ้กโ่รงเรียนในทอ้งถิน่ ดว้ยการจดักิจกรรมตา่งๆ เชน่ ใหบ้รกิาร 
วิชาการ และจัดค่ายให้นักศึกษาไปฝึกสอนในโรงเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะ 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียน 
ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เครอืขา่ยมหาวิทยาลยัราชภฏัเผยแพรร่ะบบอดีแีอลทวีี  
ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน) จำานวนไม่ต่ำากว่า  
๑๕,๐๐๐ โรงเรียนท่ัวประเทศ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดหา 
เอกซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสค์ ขนาด ๒ เทระไบต ์โรงเรียนละ ๑ เครือ่งและมอบหมาย 

๑๑๘



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ใหเ้จ้าหนา้ทีข่องสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษานำาฮารด์ดิสคด์งักลา่วไปสำาเนา 
ระบบอีดีแอลทีวี ระดับประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ใกล้เคียง

  วา่ที ่รอ้ยตรสีรุเชษฐ ์มุกสวุรรณ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนบา้นคลองน้ำาเยน็  
อำาเภอบางระกำา จังหวดัพิษณโุลก กล่าววา่ หลงัจากโรงเรยีนนำาระบบอดีีแอลทวี ี
มาใช้ ก็ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น คะแนนในวิชาหลัก 
จากการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่ในระดับดี คะแนนของ ๘ กลุ่มสาระ 
อยูใ่น ๑๐ อนัดบัแรกของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพษิณโุลก เขต ๑ ทัง้นี ้
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จะได้ขยายผล 
การใช้ระบบอีดีแอลทีวี เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดต่อไป

อีดีแอลทีวีเพื่อฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขัง

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมีพระราชดำารวิา่ 
“น่าจะลองพิจารณานำาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย 
มาใส่ในระบบด้วย	 เพื่อที่ผู้ด้อยโอกาส	 หรือผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลจะได้มี 
โอกาสเรียนรู้วิชาชีพที่ตนสนใจ	 เพื่อไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนและ 
ครอบครัวได้”

  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้สนองพระราชดำาริดังกล่าว  
โดยนำาระบบอดีแีอลทวี ีเพือ่พฒันาอาชพีมาใชฝ้กึวชิาชพีระยะสัน้แกผู่ต้้องขงั  
ผู้ต้องขังสามารถเลือกวิชาชีพที่ตนเองสนใจได้ เช่น การตัดผมชาย การทำา 
เปเปอร์มาเช่ การจับจีบผ้า และระบายผ้าในงานพิธีการ เป็นต้น ผู้ต้องขัง 
สามารถเปิดอีดีแอลทีวี เพื่อทบทวนจนปฏิบัติได้

 พระราชดำาริและพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา  
ไม่เพียงแต่สร้างคุณูปการต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล แต่ยังเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ได้เข้าถึงความรู้ ทั้งในระบบ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความรู้ในการอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน
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ศาสตราจารย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	นำาคณะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่จังหวัดนราธิวาส
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ไอทีเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความ 
สำาคัญในเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทุกพื้นที่อย่าง 
เท่าเทียมกัน รวมถึงชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลในภาคใต้  
มพีระราชปณธิานทีจ่ะเขา้ไปชว่ยเหลอื ส่งเสรมิการศกึษาใหเ้ด็กและเยาวชน 
มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กิจกรรม 
ไอทีเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีภาคใต้เร่ิมต้น 
ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เม่ือคร้ังที่เสด็จพระราชดำาเนินติดตามการดำาเนินงาน 
โครงการตามพระราชดำาริ ที่โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ได้มีรับสั่งให้ 
เจ้าหน้าที่โครงการไอทีตามพระราชดำาริฯ เข้าไปช่วยเหลือด้านไอทีแก่ครู 
ในโรงเรียนจรรยาอิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนปอเนาะ อยู่ติดกับโรงเรียน 
บ้านศาลาใหม่ อำาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และรับสั่งให้อบรมความรู้ 
ทางด้านไอทีแก่ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในโครงการตามพระราชดำาริฯ ๑๔ โรงเรียน เพ่ือนำาความรู้ทางด้านไอที 
ไปใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอนของโรงเรียน

 ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้โครงการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารฯิ รวมทัง้สิน้ ๑๕ แหง่ โรงเรยีนเหลา่นี ้
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา แบ่งเป็นโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๑๓ แห่ง และสถาบันปอเนาะ ที่สอนเฉพาะ 
วิชาศาสนาอีก ๒ แห่ง 

๑๒๑
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 ในเบื้องต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเหล่านี้  เพื่อใช้ในการบริหาร 
และการเรียนการสอน อีกทั้งรับสั่งให้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานและ 
การเรียนการสอนอยา่งเต็มที ่และใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของโรงเรยีน โครงการ  
จึงจัดอบรมผู้บริหารและครูเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐาน การประยุกต์ 
ใช้ไอทีเพ่ือเป็นสื่อในการสอน ทั้งในสาระวิชาสามัญและวิชาอิสลามศึกษา  

การศึกษาศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 พื้นท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  
และอำาเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี ในจังหวัดสงขลาเป็นสังคมมุสลิมจารีต 
อนุรักษ์นิยม มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามซ่ึงมีอัลกุรอาน 
เป็นธรรมนูญในการดำาเนินชีวิต

 สถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอิสลามมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
๑) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเปิดสอนอิสลามศึกษาในวันเสาร์ 

และวันอาทิตย์ บางแห่งอาจเปิดสอนในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน  
๒) สถาบนัศกึษาปอเนาะ เป็นสถาบนัสำาหรบัเปดิสอนนกัเรยีนทีมุ่ง่เรยีนตอ่ดา้นศาสนา 

โดยเฉพาะ โดยบางแห่งจะร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา ในการเปิดสอน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
สอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นได้ หรือได้เรียนสายอาชีพควบคู่กันไป

๓) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สอนท้ังหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควบคู่กับ 
หลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒๒

นาย	ฮามะ	พูลา

โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์ 
ดารุสสลาม

“โต๊ะครู”	 หมายความว่า	 ผู้สอนที่มีความรู้ 
ด้านศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี	 เป็นที่เคารพ
นับถือของชุมชนและเป็นเจ้าของปอเนาะ

ที่มา	:	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๘



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

รวมทั้งการใช้อีดีแอลทีวี เป็นต้น อีกท้ังให้วิทยาลัยในสังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ในพืน้ท่ีใกลเ้คยีง ชว่ยจดั 
อบรมการซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ และเป็นพ่ีเล้ียงให้คำาปรึกษาผ่านกิจกรรมชุมนุม 
คอมพิวเตอร์ ทำาให้ครูและนักเรียน 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

 อาวิส มะลี นักเรียนและ 
ประธานชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียน 
นรินัดรวทิยา จงัหวดันราธวิาส เลา่วา่ 
“ได้เรียนรู้เร่ืองการเข้าสายแลน	
รวมท้ังช้ินส่วนต่างๆ	และการประกอบ 
คอมพิวเตอร์	 และยังได้นำาความรู้ 
ไปใช้ดแูลคอมพิวเตอรท์ีบ่า้น	ชว่ยลด 
ภาระค่าซ่อมแซมได้อีกด้วย”

    

๑๒๓

ครูสอนศาสนาและครูสาระวิชา	ระหว่างการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อไอทีในการเรียนการสอน

นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม	
จังหวัดสงขลา	



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม 
การดำาเนินงานของโรงเรียนในโครงการอย่างใกล้ชิด และทรงแนะนำาให้มีการนำา 
ไอทีมาใช้ในการสอนอิสลามศึกษา ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา เห็น 
ได้ชัดว่าคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ  
ดีขึ้นอย่างมาก ได้มีการนำาไอทีมาใช้ในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอนอย่าง 
กว้างขวางและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน

 อาจารย์มารียานา ตาปอ  ครูสอนศาสนา หรืออุสตาซะห์ โรงเรียน 
จรรยาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นครูสอนวิชาตารีค (ประวัติศาสตร์ 
อสิลาม) กลา่ววา่ “เดมิทคีดิวา่ไมจ่ำาเปน็ตอ้งนำาไอทมีาใช้ในการเรยีนการสอน 
อิสลาม	 สอนตามตำาราหนังสือเรียนก็ดีอยู่แล้วแต่เมื่อได้อบรมกับโครงการ	 
ก็เปลี่ยนความคิดใหม่และเห็นว่าไอทีเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับคน 
ทุกคน	โดยเว็บและโซเชียลมีเดีย	อย่างเฟสบุ๊ค	(facebook)	นั้น	หากใช้อย่าง 
ถกูตอ้งก็จะมปีระโยชนม์ากมาย	ไมว่่าเรือ่งศาสนา	วชิาการ	และวทิยาศาสตร	์ 
อีกท้ังยังสามารถติดต่อกับเพ่ือนๆ	ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ท่ีสำาคัญคือ	ไอทีสามารถ 
บูรณาการกับการสอนได้อย่างมีประโยชน์”

๑๒๔

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา	ของโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา	จังหวัดปัตตานี
ภาพถ่ายจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของฝ่ายเลขานุการโครงการฯ	

เมื่อวันที่	๒๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำานวยการโรงเรียนพีระยานาวิน 
คลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี และประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่า

	 “ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ก็จะได้เห็นพระพักตร์ที่เป่ียมไปด้วยรอยยิ้มแห่ง 
ความเมตตาโดยทรงซักถามถึงทุกข์สุขและปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน	
และพระองค์จะมีพระราชวินิฉัยและพระราชทานแนวทางในการดำาเนินงาน 
ต่างๆ	ทำาให้ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้ขึ้นมาบ้างนั้น	เมื่อนึกถึงภาพที่พระองค์ท่าน
ทรงงานแล้ว	ก็จะทำาให้มีพลังในการทำางานสร้างสรรค์ต่อไป”

๑๒๕

การประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยพี่เลี้ยง



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงรับฟังรายงานเรื่องระบบรดน้ำาต้นไม้อัตโนมัติจาก	สามเณรนวพล	คำาแสน

เมื่อวันที่	๑๒	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที

“การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำาคัญที่จะค้ำาจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้	 
ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ	 ตั้งแต่อนุบาล 
จนถึงอุดมศึกษา	จะต้องฝึกนักเรียนให้มีทักษะ	ทั้งในทางปฏิบัติ	และมีพลัง 
ความคิดให้มีระบบแบบวิทยาศาสตร์	และต้องมีจินตนาการ	ซึ่งจะนำาให้เกิด 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 เพื่อให้การศึกษาประสบความสำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย	 จะต้องอาศัยวัตถุเครื่องใช้ต่างๆ	 ในทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี	 เช่น	 เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์	 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	
หนังสือ	 วารสารวิชาการ	 สิ่งพิมพ์อื่นๆ	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 และอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้อง”
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงปาฐกถาเรื่อง	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา

งานสัมมนา	Globalization:	Challenges	and	Opportunities	for	Science	and	Technology
ณ	เมืองโยโกฮามา	ประเทศญี่ปุ่น
วันที่	๒๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙

๑๒๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการบูรณาการไอซีที

  กิจกรรมรูปแบบหน่ึงท่ีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ให้ 
ความสำาคัญคือ การบูรณาการไอซีทีในการเรียนการสอนทุกสาระวิชา โดยเฉพาะ 
วิชาวิทยาศาสตร์ การใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียน 
รู้สึกสนุกในการต้ังคำาถาม และค้นหาคำาตอบด้วยการทำาโครงงาน ความรู้ 
ไม่จำาเป็นต้องเกิดในห้องเรียนเสมอไป

 ห้องเรียนออนไลน์แห่งนี้จัดสร้างโดยครูโศจิกานต์ สตาภรณ์ (ครูมุก) ซ่ึงเป็น
หนึ่งในครูแกนนำาของโครงการ ในเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาพ วิดีโอ 
และบทความ ท้ังยังมีพื้นท่ีสำาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม  
เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสอบถามข้อสงสัย การทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพืช 
ร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ชวีภาพแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิ South East 
Asian Nepenthes Study & Research Foundation เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถศึกษาการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพืชของนักเรียนได้ ท่ี	 
http://botanyschool.ning.com

ห้องเรียนออนไลน์ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างบูรณาการผ่านพันธุ์พืช

๑๒๘



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 “โรงเรียนบรรยากาศสวิส	แต่เศรษฐกิจเอธิโอเปีย” เป็นคำาพูดสนุกๆ  
ของคุณครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อำาเภอแม่แจ่ม  
จงัหวัดเชียงใหม่ แม้โรงเรียนน้ีจะอยู่ห่างไกลความเจริญ อีกท้ังนักเรียนส่วนใหญ่ 
กเ็ป็นลูกหลานชาวเขา แต่เน่ืองจากอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
จึงถือได้ว่ามีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าให้นักเรียนได้เรียนรู้

 การจัดทำาสารคดีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นกิจกรรม 
หนึ่งในโครงการบูรณาการไอซีทีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ในท้องถิ่น ผลงานสารคดีของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา 
ทักษะที่สำาคัญ ได้แก่ ทักษะในการสร้างและตรวจสอบความรู้ด้วยตนเอง  
และทักษะในการนำาความรู้ดังกล่าวนั้นมานำาเสนอให้น่าสนใจ

 ครูสมศรี รินใจ ครูผู้หนึ่งในกลุ่มครูแกนนำาของโครงการ กล่าวว่า  
“ตอนนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเปลี่ยนไป	 นักเรียนได้ใช้อุทยาน 
แห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นห้องเรียนภาคสนามในการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์	 
และใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงาน 
สารคดีวิทยาศาสตร์”

 การใช้ไอซีทีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีรูปแบบหลากหลาย 
ขึ้นกับลักษณะกิจกรรมและการจัดการ ตัวอย่างเช่น

 โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ ได้บูรณาการการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทำา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ในช่ัวโมงคอมพิวเตอร์ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ทีเ่ต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงปรบมือ เสียงซักถาม อย่างเช่น “ครูคะ	ถ้าหนู 
อยากใส่ตัวอักษรลงบนภาพต้นไม้นี้ต้องทำายังไงคะ?” หรือ “ครูครับ	ถ้าพวก
เราอยากจะอัดเสียงลงในคอมพิวเตอร์ต้องทำายังไงครับ?” เป็นต้น

๑๒๙



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 โรง เรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ได้สร้างห้องเรียน 
ออนไลน์เพ่ือสนับสนุนโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่านพันธ์ุพืช  
(ดูข้อมูลในกรอบหน้า ๑๒๘) นายพีรวัธน์ จันทนกูล ศิษย์เก่าของโรงเรียน 
แห่งนี้กล่าวว่า “ความสงสัยของผมเกิดได้ตลอดเวลา	 ห้องเรียนออนไลน ์
ทำาให้ผมได้รับคำาตอบรวดเร็วกว่าเดิม	และที่สำาคัญคือ	คนที่มาตอบไม่ใช่ครู 
เพียงคนเดียว	แต่มีผู ้เชี ่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตอบด้วย” นี่เป็น 
เหตุผลหลักข้อหน่ึงท่ีทำาให้เขาเรียนรู้พฤกษศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว และต่อมาเข้า 
ศึกษาต่อท่ีภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ สร้างนักคิดรุ่นใหม่

 การสร้างงานอิเล็กทรอนิกส์
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะใน 
การคิด การวางแผน และการแก้ปัญหา 
นับเป็นทักษะท่ีสำาคัญและจำาเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ 
เยาวชนจำานวนหน่ึงสนใจ หากเยาวชน 
ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานท่ีเป็น 
รูปธรรม โดยมีครูคอยเก้ือหนุนและมี 
ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะทางพร้อมใ ห้  
คำาปรึกษา ก็ย่อมจะช่วยให้เยาวชน 
เหล่าน้ันได้พัฒนาทักษะพ้ืนฐานต่างๆ  
ที่สำาคัญ ต้ังแต่การระบุโจทย์ปัญหา  
การวางแผน การแก้ไขปัญหา ตลอดจน 
การส่ือสารกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนกับผลงานอิเล็กทรอนิกส์

๑๓๐



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 สามเณรยุคใหม่....ใส่ใจเทคโนโลยี

 โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา อำาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน  
มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามเณรนักเรียนช่วยกันเพาะเห็ดเพื่อ 
นำามาทำาอาหาร แต่ผลผลิตท่ีได้น้อยกว่าท่ีคาดคะเนไว้ เม่ือสืบหาสาเหตุแล้ว  
พบว่าปัญหานี้เกิดจากการให้น้ำาไม่เหมาะสม เกิดคำาถามว่าอุณหภูมิและ 
ความช้ืนควรเป็นเท่าใดจึงจะทำาให้ได้ผลผลิตมากขึ้น เป็นที่มาของโครงงาน 
เพาะเห็ดด้วยระบบน้ำาอัตโนมัติ

 สามเณรพีรพัฒน์ หาญยุทธ และสามเณรปณชัย ฝีปากเพราะ  
เล่าว่า ขณะทำาโครงงานพบปัญหามากมาย จนรู้สึกท้อแท้ในบางคร้ัง แต่เม่ือได้  
“ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์	 ต้ังแต่การสังเกตและวิเคราะห์สภาพ 
ปัญหา	 ค้นคว้าวิธีการและคิดแผนงาน	 เพ่ือนำาไอซีทีมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว	 
ก็ได้เรียนรู้หน้าที่และขั้นตอนการทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ	 อย่างเป็นเหตุ 
เป็นผล” ทำาให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้ และเกิดการเรียนรู้จาก 
การปฏิบัติจริง
 

๑๓๑

สามเณรปณชัย	ฝีปากเพราะ		สามเณรพีรพัฒน์	หาญยุทธ		และ	อาจารย์ศิวพร	จิรณเสน	
จากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา		จังหวัดน่าน	ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำาเสนอ

โครงงานโรงเพาะเห็ดด้วยระบบรดน้ำาอัตโนมัติ	ในงานมหกรรม	
“การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”

Thai	Education	2014:	Smart	Education	เมื่อวันที่	๑๑-๑๓	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๖



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ผลสำาเร็จของโครงงานเพาะเห็ดด้วยระบบน้ำาอัตโนมัติน้ีวัดได้อย่างเป็น 
รปูธรรม คือผลผลิตเห็ดนางฟ้าจากก้อนเช้ือเห็ดจำานวน ๑๐๐ ก้อน เพ่ิมจาก  
๒๗.๗ กิโลกรัม (ใน พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็น ๓๓ กิโลกรัม (ใน พ.ศ. ๒๕๕๖) ท้ังยัง 
ชว่ยประหยัดเวลาในการดูแลรดน้ำา และได้ผลผลิตปริมาณเพียงพอในการนำา 
ไปประกอบอาหาร

 ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงในโครงงานจำานวนมากท่ีเปิดโอกาส 
ให้เยาวชนได้ฝึกคิด ฝึกสร้าง ฝึกแก้ปัญหา เพ่ือนำาสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ไปใช้ 
ประโยชน์จริง โครงงานไอซีทีอื่นๆ ที่เยาวชนคิดเองทำาเอง เช่น อ่างล้างมือ 
อจัฉริยะ ซ่ึงช่วยแก้ปัญหาลืมปิดก๊อกน้ำาหลังใช้งาน และเคร่ืองปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ 
ตามตารางเรียน เพ่ือลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

โรงเพาะเห็ดด้วยระบบน้ำาอัตโนมัติทำางานอย่างไร?

 โรงเพาะเห็ดประกอบด้วยเครื่องควบคุมระบบรดน้ำาอัตโนมัติ ซึ่งจะสั่งให ้
ปั๊มน้ำาทำางานเพื่อจ่าย (หรือหยุดจ่าย) น้ำาไปยังสปริงเกอร์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 
โปรแกรม เช่น หากอุณหภูมิต่ำากว่า ๓๐ องศาเซลเซียส และความชื้นภายในก้อน 
เชื้อเห็ดต่ำา ก็ให้รดน้ำา เป็นต้น

๑๓๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ผลสำาเร็จจากโครงงาน : สะพานสู่การศึกษาขั้นสูง

 ผลสำาเร็จจากการทำาโครงงานของเยาวชนหลายคนยังมีส่วนทำาให้ 
พวกเขาได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

 นายวุฒินันท์ หลงเจริญ นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นผู้ 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และไม่เคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน  
แต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมก็ใฝ่เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง  
จนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ และเรียนในสาขาวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์

 นางสาวอาทิยา เผ่าพงษ์ นักเรียนจากโรงเรียนองครักษ์ ทำาโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ท่ีโรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ 2B-KMUTT ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อมาได้รับสิทธ์ิในโควตาพิเศษ 
ให้เข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่  
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ เธอยังเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและเยาวชน	 (JSTP:	 Junior	 Science	
Talent	Project) ของ สวทช. โดยได้รับทุนการศึกษาระยะยาว สามารถ 
เรียนจนถึงระดับปริญญาเอกอีกด้วย

 การทำาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ  นอกจากจะเป็นการสร้างสิ่งที่มี 
ประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว ยังช่วยฝึกทักษะรอบด้านให้แก่เยาวชน และเป็น 
บันไดก้าวสำาคัญที่นำาไปสู่สิ่งดีๆ อีกมากมายในชีวิต

 ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการนำาพลังของไอซีทีไปเสริมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนา 
เด็กและครูให้มีทักษะในการใช้ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการเรียนการสอน 
เท่าน้ัน แต่ยังช่วยบ่มเพาะนิสัยใฝ่รู้และฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ และ 
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ยังเยาว์วัยอีกด้วย

๑๓๓



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงรับฟังรายงานผลงานการบูรณาการ
การใช้ไอซีทีในเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		ในงานการประชุมวิชาการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(NAC2012)	จากครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๓๑	

จังหวัดเชียงใหม่	และราชประชานุเคราะห์	๒๖	จังหวัดลำาพูน	เมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕				



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เรียนรู้ด้วยโครงการ
ผสานพลังไอซีที

 จากพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
นำามาสู่การจัดทำาโครงการเพ่ือเตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี   
๒๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน เยาวชนควรมีความรู้ 
ความสามารถหลากหลาย รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน 
มีทักษะที่สำาคัญ อันได้แก่ ทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา  
ความสามารถด้านไอซีที และทักษะชีวิตที่จำาเป็น

“กล่าวกันว่า	 ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า	 สถานที่ต่างๆ	 ในโลกจะเข้าใกล้กัน 
มากขึ้น	 ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน	 แต่ว่า 
เกิดจากความรวดเร็ว	ความสะดวกในการเดินทาง	และการส่ือสารโทรคมนาคม 
ในปัจจุบัน	 ทำาให้คนไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิด	 แม้จะอยู่กันคนละมุมโลก 
ก็ยังมีความคิดท่ีคล้ายคลึงกัน	 ดังนั้นถ้าหากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ของเราเองแล้ว	 เราก็คงไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขในสังคมอนาคตที่ม ี
การเปลี่ยนแปลงฉับไวในหลายๆ	ด้าน”
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายหัวข้อ	แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า

งานสัมมนา	“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า”
วันที่	๒๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๒

๑๓๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จึงดำาเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถ 
ประยุกต์ใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม  
(Constructionism) เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ผ่านการทำาชิ้นงานที่มีความหมายต่อตนเอง เริ่มจากการคิดชิ้นงาน 
หรือผลผลิตไว้ในใจ เมื่อลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญหาให้แก้ไข ขณะเดียวกัน 
ก็ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย  กระบวนการนี้ 
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ไปพร้อมกัน นักเรียน 
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี เล่าว่า  

๑๓๖

การจัดอบรมขยายผล	และเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาสาขาครุศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อเตรียมความพร้อมครูยุคใหม่	สามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนได้	เมื่อวันที่	๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๘



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๑๓๗

“จากทีไ่ดส้ร้างช้ินงานในวชิาเคมี	ทำาใหเ้ขา้ใจเนือ้หาทีเ่รยีนมากขึน้	เพราะวา่ 
ไม่ได้เรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว	 แต่ต้องเข้าใจในเนื้อหาก่อนแล้วหาจุดเด่น 
ในการจดจำา	 เพื่อนำาเสนอในรูปของชิ้นงาน	 เม่ือพยายามแล้วก็จะเข้าใจใน 
สิ่งที่เรียนมากขึ้น	และยังได้รู้จักการทำางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนอีกด้วย”

 ครูอังคณา ภวชโลทร ครูสอนวิชาสุขศึกษา โรงเรียนสมเด็จ 
พระปิยมหาราชรมณียเขต เล่าว่า “เม่ือได้ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้แล้วทำาให้ 
เข้าใจว่า	 ครูไม่จำาเป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์มากก็ทำาได้และไม่ต้องห่วงว่าจะ 
สอนไม่ทัน	 จากประสบการณ์พบว่ายิ่งถ้าเนื้อหามีมาก	 แล้วจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนได้ลงมือสร้างงานก็ยิ่งดี	เพราะจะให้แต่ละกลุ่มมุ่งศึกษาเพื่อให ้
เช่ียวชาญในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง	 จากนั้นก็ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนผ่านการ 
นำาเสนอร่วมกัน	ครูมีบทบาทสำาคัญในการให้ความรู้เบ้ืองต้น	อำานวยความสะดวก	
และแก้ไขสิ่งที่นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง”

 การดำาเนินกิจกรรมระยะแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ปรับการอบรม 
จากเดิมที่สอนให้ครูสร้างสื่อไปเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ 
ควบคู่กับการแนะนำาเคร่ืองมือไอซีที เพ่ือให้นักเรียนใช้สร้างช้ินงาน การติดตาม 
ผลทำาโดยการประกวดการจัดการเรียนรู้ และพิจารณาการจัดกิจกรรม 
ของครูและคุณภาพชิ้นงานของนักเรียน อย่างไรก็ดี พบว่าครูส่วนใหญ่ยังใช้ 
กระบวนการนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน

 ในระยะต่อมา จาก พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้เน้นให้ครู 
จดัการเรียนรู้ด้วยโครงการในวิชาท่ีเรียน ไม่ใช่จัดเป็นกิจกรรมพิเศษ นักเรียน 
จะได้ลงมือปฏิบัติในห้องเรียนเป็นหลัก และเนื่องจากในช่วงเวลานี้มีเครื่องมือ 
เว็บ ๒.๐ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แพร่หลาย จึงช่วยให้จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนครูผู้สอน เมื่อปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
แล้ว ยังวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยการทำาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่กันไปด้วย
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 ต่อมา สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้สนับสนุนทุนทำาวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนยุคใหม่เพ่ือรองรับ 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการ 
เรียนรู้ด้วยโครงการ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการบูรณาการไอซีทีในการจัด 
การเรียนรู้ด้วยโครงการ ช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านความรู้ในเน้ือหาสาระ และ 
ด้านสมรรถนะสำาคัญทั้ง ๕ ด้าน ซ่ึงเป็นทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และทักษะชีวิต

๑๓๘

ผลงานผ้าไหมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี	จังหวัดร้อยเอ็ด
เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์กับการงานอาชีพ
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๑๓๙

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริว่า  
“ให้เผยแพร่ส่วนท่ีสำาเร็จด้วยดีแก่หน่วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ	หรือเก่ียวข้อง 
โดยตรงในเรื่องนั้นๆ	 เพื่อให้รับช่วงต่อในเรื่องของการขยายผลในวงกว้าง 
ต่อไป” จึงมีการขยายผลไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเผยแพร่ 
แนวทางการดำาเนินงานให้แก่นักศึกษาครู เพื่อให้สามารถนำาไอซีทีไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการได้ในอนาคต
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังบ้าน	นายโม	เมี่ยน	(U	Moe	Myint)	เมืองย่างกุ้ง	สหภาพพม่า

เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓
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ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพม่า

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีสนพระราชหฤทยั 
การศึกษาและแหล่งความรู้เป็นอย่างย่ิง เม่ือเสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศต่างๆ  
กโ็ปรดทีจ่ะทอดพระเนตรหอ้งสมดุหรอืรา้นหนงัสอืในประเทศนัน้ๆ  เมือ่ครัง้ 
เสด็จเยือนสหภาพพม่า ก็ได้เสด็จทอดพระเนตรร้านหนังสือเก่าแห่งหนึ่ง 
ในกรุงย่างกุ้ง ต่อมา นายโม เมี่ยน (U Moe Myint) คหบดีชาวพม่าได้ซื้อ 
หนงัสอืเก่าท้ังหมดไวเ้ปน็สมบตัสิว่นตวั และไดข้อพระราชทานทลูเกลา้ฯ ถวาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย  
ณ กรุงย่างกุ้ง

  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระราชดำาร ิ
ว่าหนังสือเหล่านี้มีคุณค่า จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ ศาสตราจารย์  
ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์  
เมื่อครั้งที่เข้าเฝ้าและรับเสด็จ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก 
เมือ่วนัที ่๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วา่ “มีความเป็นไปได้หรอืไม่ทีจ่ะถา่ยสำาเนา 
อิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากในสหภาพพม่า”

 หนังสือหายากดังกล่าวมีจำานวน ๒๒๔ รายการ เป็นหนังสือที่เขียน 
โดยชาวพม่า หรือเกี่ยวกับพม่า จำานวน ๒๐๕ ชื่อเรื่อง หนังสือเก่าที่สุด 
ตีพิมพ์ใน ค.ศ. ๑๖๕๓ ชื่อ The History of Great Britain หนังสือ 
ที่พิมพ์ใน ค.ศ. ๑๙๑๑ มีจำานวนมากที่สุด รวม ๑๓ ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ 
ยังมีหนังสือพิมพ์เก่า จำานวน ๒๑ เล่ม และวารสารชุด The Burma Digest 
จำานวน ๓๒ เล่ม อีกด้วย

 สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และ 
กรมราชองครักษ์ จึงจัดทำาโครงการถ่ายสำาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก 
จากประเทศสหภาพพม่าตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

๑๔๑
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สยามบรมราชกมุาร	ี จดัหาทมีงานและอปุกรณไ์ปดำาเนนิการแปลงขอ้มลูเปน็ 
แบบดิจิทัล (digitization) โครงการนี้มีหน่วยงานให้ความร่วมมือในลักษณะ 
เครือข่าย ได้แก่ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บริษัท เอทิซ 
อินโนเวชั่น จำากัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด  
บริษัท การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) โดยมีฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีและศูนย์เทคโนโลยอีิเลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชาติ  
สวทช. เป็นผู้ประสานงาน และบริหารโครงการ

 การดำาเนินงานเริ่มจากการศึกษาสภาพของหนังสือ วารสาร และ 
หนังสือพิมพ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์หนังสือเก่า ฝ่ายสงวนทรัพยากร 
สารสนเทศ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือใน 
การประเมนิสถานภาพการถา่ยสำาเนาอเิล็กทรอนกิส ์จากนัน้จงึสแกนเอกสาร  
ปรับแต่ง และจัดรวมเล่มอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพีดีเอฟ (PDF: Portable  
Document Format) พร้อมใส่เมทาเดตา (metadata) ประกอบการ 
สืบค้น ทั้งนี้ ทีมบุคลากรจาก สวทช. และบริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำากัด  
ร่วมกันให้คำาแนะนำาแก่บุคลากรชาวพม่าที่ปฏิบัติงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงฟังคำาอธิบายเกี่ยวกับหนังสือหายาก	
เมื่อวันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓

๑๔๒
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 ข้อมูลดิจิทัลที่ได้ยังใช้ทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบแฟลช (Flash  
e-Book) เพื่อนำาเสนอแบบเสมือนจริง และใช้ทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบเปิด ๓ มิติ (3D Flip e-Book) เพื่อเป็นคลังภาพดิจิทัลที่คัดเลือกมาจาก 
ภาพประกอบเอกสารที่น่าสนใจ

หากสนใจข้อมูลดิจิทัลเอกสารเก่าของพม่า จะติดต่อได้ที่ไหน?

 ผู้สนใจสามารถติดต่อห้องสมุดโรงเรียนนายร้อย จปร. หรือสืบค้นเอกสาร
ได้จากระบบฐานข้อมูลซ่ึงให้บริการ ณ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๔๘๙๐

ตัวอย่างหนังสือหายาก

๑๔๓

 เมือ่ทรพัยากรตา่งๆ มคีรบทกุรายการแลว้
จงึจดัสรา้งหอ้งสมุดดิจิทลั (Digital Library) สำาหรับ 
เอกสารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ัน เพ่ือให้สืบค้น 
และใช้งานได้ง่าย

 	โครงการถา่ยสำาเนาอเิลก็ทรอนกิสห์นงัสอื
หายากจากประเทศสหภาพพม่าตามพระราชดำาริ	
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี 
นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ 
จากหน่วยงานต่างๆ แล้วยังเป็นต้นแบบการนำา 
เทคโนโลยีการแปลงดิจิทัลมาใช้ในการอนุรักษ์เอกสาร 
เก่าอันทรงคุณค่าถือเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ  
ในประเทศไทยได้นำาวิธีการไปใช้อย่างเป็นระบบ  
นอกจากนี้ ห้องสมุดดิจิทัลที่จัดสร้างขึ้นยังเป็น 
ประโยชนแ์กน่กัวชิาการและผูส้นใจทัว่ไปทีต้่องการ 
ศกึษาเกีย่วกบัพม่าในด้านต่างๆ เชน่ วรรณกรรมพม่า 
ประวัติศาสตร์ไทยและพม่า เป็นต้น
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระดำาริ	ตำาบลภูฟ้า	อำาเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๓
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วิสาหกิจชุมชน
เพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย

 กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งและมีปฏิสัมพันธ์กันในมิติต่างๆ 
ยึดถือค่านิยมหรือความเชื่อบางอย่างร่วมกันเรียกว่าเป็นชุมชน ปัจจัยสำาคัญ 
ทีม่ผีลตอ่คณุภาพชวีติของคนในชมุชน ไดแ้ก ่สภาพทางเศรษฐกจิ ในหลายกรณ ี 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถช่วยยกระดับสภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมุ่งเน้น
ที่การประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน

  ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๐ โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปที่ ๓  
อำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้เปล่ียนรูปแบบเป็นบริษัท ดอยคำา 
ผลติภณัฑอ์าหาร จำากัด โดยใช้กลไกทางธรุกจิในการดำาเนนิงาน แตไ่มป่ระสบ 
ผลสำาเร็จในเชิงธรุกิจเทา่ทีค่วร ท้ังความร่วมมือกับเกษตรกรสมาชกิและชมุชน 
ก็ลดลง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ  
จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำาริให้ดำาเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

  การดำาเนนิงานเร่ิมต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในชือ่โครงการวสิาหกจิชมุชน– 
โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูป โดยมีชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำางานร่วมกัน

  เป้าหมายหลักคือ ต้องทำาให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ กลุ่มเกษตรกร 
เป้าหมายอยู่ในพื้นที่รอบภูพาน ๓ จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร  
และสกลนคร มีจำานวน ๕,๐๐๐ ครัวเรือน ใน ๗๔ หมู่บ้าน วิธีการคือ  
สนับสนุนให้รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง  
เตมิเตม็ความรู้และเทคโนโลยผีา่นการสอนและการดงูาน และใชโ้รงงานเปน็ 
เครื่องมือในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๔๗
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  วิสาหกิจชุมชนที่ อำาเภอเต่างอย มีผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นเป็น 
รูปธรรม แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุข้�วคุณภ�พดี : ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ มีสมาชิก 
๑๑ คน ใช้พันธุ์ข้าว กข ๖ ต้านทานโรคไหม้ ได้ผลผลิต ๓,๕๑๕ กิโลกรัม 
และขา้วขาวดอกมะล ิ๑๐๕ ทนน้ำาทว่ม ได้ผลผลติ ๑,๕๖๐ กโิลกรมั จำาหนา่ย 
เป็นเมล็ดพันธุ์ในราคา ๑๘-๒๐ บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
๙๖,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน กลุ่มนี้มีรายได้ราว  ๔ แสนบาทต่อปี  

 กลุ่มข้�วปลอดส�รพิษ : ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ มีสมาชิก ๒๖ คน 
พ้ืนท่ีปลูก ๖๕ ไร่ ได้ผลผลิตรวม ๑๘,๒๐๐ กิโลกรัม ปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓  
ไดผ้ลผลติรวม ๔๒,๐๐๐ กโิลกรมั สร้างรายไดใ้หก้ลุม่ราว ๕  แสน ๙ หมืน่บาท  
ปัจจุบันกลุ่มนี้มีรายได้ราว ๖ แสนบาทต่อปี

 กลุม่แปรรปู  :  ป ี๒๕๕๑/๒๕๕๒ มสีมาชิก ๘๐ คน ผลิตภัณฑ์แปรรปู  
ได้แก่ ข้าวแต๋น กล้วยตาก และกล้วยทอด ผลิตภัณฑ์จำาหน่ายในชุมชน 

และโรงเรียนในพื้นที่ทำ า ให้  
ชว่ยลดการบรโิภคขนมขบเค้ียว
จากภายนอก นอกจากนี ้ผลผลิต 
ข้าวปลอดสารพิษที่ได้ยังนำาไป
แปรรูปเป็นข้าวกาบา (GABA:  
Gamma-Aminobutyric Acid)  
เพื่อเพิ่มมูลค่าจำาหน่ายเป็น 
กิโลกรัมละ ๘๐ บาท ปัจจุบัน  
กลุ่มนี้มีรายได้ราว ๒ ล้านบาท 
ต่อปี

   

ข้าวกาบา

๑๔๘
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 ที่หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำาผัก อำาเภอนาแห้ว  
จงัหวดัเลย ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาติ  
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอร่ีให้แก่เกษตรกร และใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่ เพื่อเป็นต้นพันธุ์ให้ใช้ปลูกใน 
พื้นที่ และลดต้นทุนจากการขนส่งไหลสตรอเบอรี่มาจากจังหวัดเชียงใหม่

  ในปัจจุบันการผลิตสตรอเบอรี่เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่  
ชาวบ้านผู้ผลิตไหลสตรอเบอรี่เพื่อจำาหน่ายมี ๔ ครอบครัว รายได้รวม 
ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี และมีผู้ปลูกสตรอเบอร่ีเพื่อจำาหน่าย 
ผลสดราว ๑๕-๒๐ ครอบครัว มีรายได้รวมประมาณ  ๑ ล้านบาทต่อปี

  เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่แปรรูปได้อย่างมีมาตรฐาน 
จะมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างมาก ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ชุมชนบ้านบ่อเหมืองน้อย 
มผีลติภณัฑแ์ปรรปูหลายชนดิ ไดแ้ก ่น้ำาสตรอเบอรี ่แยมสตรอเบอรี ่น้ำาเสาวรส  
มะคาเดเมียอบแห้ง และช็อกโกแลตมะคาเดเมีย ข้อมูลในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  
ระบุว่าสมาชิก ๒๐ คน มีเงินหมุนเวียนจากการจำาหน่าย ๗.๕ ล้านบาท  
โดยในแต่ละปีสมาชิกได้เงินเฉลี่ย ๕ หม่ืนบาทต่อคน และสร้างงานให้คน 
ในชุมชนอีก ๒๐ คน

  นอกจากนี ้ทัง้สองหมู่บา้นยงัตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย  
ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวทั้งภูเขา น้ำาตก วัดป่า เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  
แปลงเพาะปลูก และผลผลิตทางการเกษตร จึงเกิดอาชีพการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรซ่ึงสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ๒ แสนบาทต่อปี อีกทั้งยังผลักดัน 
ให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและเยาวชน  
มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นประเด็น 
ท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ค่ายสตรอเบอรี่ ค่ายพลังงาน  
คา่ยอนรุกัษธ์รรมชาต ิและคา่ยการแปรรปูอาหาร ซึง่จะชว่ยใหเ้ด็กและเยาวชน 

๑๔๙



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 
และชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย

 ที่บ้านผาคับ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สวทช. ได้ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำาปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวสาลี 
และการคัดพันธุ์ข้าวสาลีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทำาให้เกษตรกรผลิตข้าวสาลี 
ได้ถึง ๓๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ เกิดรายได้เพิ่มขึ้นราว ๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน  

  ตน้ออ่นขา้วสาลยีงัอาจแปรรูปเปน็ชาขา้วสาล ีใชช้ือ่ผลติภัณฑ ์ภฟูา้  
มีตลาดรับซื้อเนื่องจากผู้บริโภคช่ืนชอบ เกิดเงินหมุนเวียนในกลุ่มราว  
๕๐,๐๐๐ บาท เงินจำานวนนี้ใช้เป็นกองทุนอาชีพ และใช้ช่วยเหลือสมาชิกที่ 
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

๑๕๐

เกษตรกร	สมาชิก	“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาข้าวสาลีบ้านผาคับ”	
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 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ อาทิ การผลิต 
มะเขือเทศสแน็กสลิม (snack slim) และข้าวโพดหวาน รวมทั้งถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนราว 
๓๐๐,๐๐๐ บาท การผลติปุย๋อนิทรยีจ์ากวสัดเุศษเหลอืในทอ้งถิน่ เชน่ ฟางขา้ว 
มลูสัตว์ และเศษเหลือทางการเกษตรอ่ืนๆ เป็นต้น ซ่ึงนอกจากจะช่วยปรับปรุง 
บำารุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว ยังทำาให้ต้นทุนการผลิตลดลงราว ๕๐๐-
๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ รวมทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ระบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้วัสดุ 
ในทอ้งถิน่จดัทำาโรงเรอืน คอก เลา้ และผลติอาหารไก ่ซึง่สรา้งรายไดเ้สรมิราว 
๗,๐๐๐ บาทต่อปี

 กลไกวิสาหกิจชุมชนได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมมือกันสร้างงาน 
สร้างรายได้ เกิดความรู้ใหม่ เกิดสุขภาวะในทุกระดับ อันจะนำาไปสู่การยก 
ระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

๑๕๑
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินเยือนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน

อำาเภอน้ำาโสม	จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่	๒๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖
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ไฟฟ้าปลอดภัย
ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

  โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นโรงเรียนกลุ่มแรกท่ี 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการพัฒนา  
เช่น โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันเพ่ือแก้ปัญหาเด็กนักเรียนขาดอาหาร  
และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
เป็นต้น  โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำารวจตระเวน 
ชายแดน	เปน็อกีโครงการหนึง่ จดัทำาขึน้ตามกระแสพระราชดำารสัทีท่รงแสดง 
ความห่วงใยคณะครแูละนกัเรยีน เมือ่ทรงทราบวา่โรงเรียน ตชด. รัปปาปอรต์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ถูกไฟไหม้

“ในเมื่อหนังสือเรียนมีเรื่องไฟฟ้า	ทั้งระดับประถม	มัธยม	ก็ให้โยงกันให้หมด
คือ	โรงเรียนปลอดภัย	การฝึกอาชีพ	และบทเรียนวิทยาศาสตร์	กิจกรรมที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น	 เด็กจะ 
เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม	 บางอันก็โยงเข้ากับวิชาการที่มีในหนังสือ	
ถ้าลงมือเองก็จะจำาได้”

 
พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

ปาฐกถาพิเศษ	เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์
งานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา
วันที่	๒๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๕

๑๕๓
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  เน่ืองจากทรงทราบว่าสภากาชาดไทยจัดทำาโครงการจัดการอบรม 
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงมีพระราชประสงค์ให้ขยายผล 
การอบรมดังกล่าวสู่โรงเรียน ตชด.

  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
รับสนองพระราชดำาริ โดยแต่งต้ังคณะทำางานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า 
ในโรงเรียน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร  
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ.  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ปภ.) สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน และฝ่ายเลขานุการ 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี

 คณะทำางานฯ ได้ดำาเนินงานใน ๓ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย เช่น การซ่อมบำารุง และ 
ตรวจสอบอุปกรณ์และห้องเรียน รวมท้ังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เป็นต้น

๒. การจัดการความปลอดภัยภายในโรงเรียน เช่น การจัดตั้งคณะทำางาน 
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  ตชด. รวมท้ังการให้ความรู้ และ 
สื่ออุปกรณ์แก่คณะทำางานฯ เป็นต้น

๓. การเรียนการสอนเร่ืองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เช่น พัฒนาหลักสูตร 
เร่ืองไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยอบรมให้แก่ท้ังครูและ 
นักเรียน

  จากการดำาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำาให้โรงเรียน ตชด.  
ในโครงการมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น  

๑๕๔
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  โรงเรียน ตชด. บ้านควนสามัคคี จังหวัดชุมพร มีวิทยาลัยสารพัดช่าง 
ชุมพร วิทยาลัยในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เป็นพี่เลี้ยง คอยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

 โรงเรียน ตชด. ๓๓ รัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุม 
วางแผนการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท้ังน้ี  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณในการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และติดต้ังเบรกเกอร์ให้แก่โรงเรียน อีกท้ังยังจัดอบรมด้านความปลอดภัยของ 
ระบบไฟฟ้าให้อีกด้วย

 โรงเรียน ตชด. ๑๔ บ้านตาตุม จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความรู้กับนักเรียน 
เก่ียวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และนักเรียนสามารถถ่ายทอดสู่ครอบครัวได้ 

  โรงเรียน ตชด. ๑๓ สหธนาคาร กรุงเทพ จังหวัดกาญจนบุรี 
ใช้มาตรการหลายอย่าง เช่น ให้ครูมีหน้าที่รับผิดชอบการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ทุกห้องหลังเลิกเรียน รวมท้ังมีการตรวจสอบตักเตือน หรือลงโทษผู้รับผิดชอบ  
หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เป็นต้น

 การดำาเนินงานทั้งหมดนี้ นอกจากจะทำาให้เด็กๆ นักเรียน ครู และ 
บุคลากรในโรงเรียน รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการนำาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่แท้จริง  
อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับเด็กนักเรียน 
จำานวนหนึ่งด้วย

การอบรมการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าที่โรงเรียน	ตชด.	 
ในเขตภาคเหนือ

๑๕๕

การอบรมเรื่อง	ความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงรับฟังรายงานเรื่องการซ่อมบำารุง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	

จากผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำาริฯ	ประจำาปี	๒๕๕๘	

เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๘
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ไฟสว่าง เปิดทางความรู้
สู่ชุมชนไทยภูเขา

 การทีไ่ฟฟา้ยงัเขา้ไปไมถึ่งชมุชนในพืน้ทีห่า่งไกลยอ่มทำาให้การพฒันา 
ในด้านต่างๆ ไม่อาจดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๕๑  
สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
(สสท.) ไดแ้จ้งความประสงคม์ายงัสำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
แห่งชาติ (สวทช.) ในเร่ืองการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ให้แก่สถานศึกษาและศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ในเขต 
จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานศึกษาและ 
ศูนย์การเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สวทช. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
หลายแห่ง เพื่อนำาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใน ศศช. 
จำานวน ๓๖ แห่ง ในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ 
อนุรักษ์พลังงานรับไปดูแลต่อจำานวน ๑๒ แห่ง ทำาให้เหลือเพียง ๒๔ แห่ง

ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา	(ศศช.)	ทั้ง	๒๔	แห่ง	ใน	๓	จังหวัด

๑๕๗

ศศช. บานแมปะกลาง

ศศช. บานผาอันใต

ศศช. บานหวยเกี่ยงนอย

ศกร. ตชด. บานโตแฮ

ศศช. บานจอลือเหนือ

ศศช. บานจอลือใต

ศศช. บานแมแพนอย

ศศช. บานคุทะ

ศศช. บานโจะแกปู

ศศช. บานสะชุยปู

ศศช. บานบราเด

ศศช. บานวาแหมะคี

ศศช. บานเลอเบปวาคี

ศศช. บานแมะแตะแหละกุย

ศศช. บานเลอะตอ

ศศช. บานมูเซอหลังเมือง

ศศช. บานเหลาปลาทู

ศศช. บานผาผึ้ง

ศศช. บานปาพลู

อ. สบเมย

อ. ทาสองยาง

อ. อุมผาง

จ. แมฮองสอน

จ. เชียงใหม

ศศช. บานยะลิกุย

ศศช. บานแมละเอาะ

ศศช. บานหวยกวางใหม

ศศช. บานหนองอึ่งเหนือ

ศศช. บานทีผะแหล

จ. ตาก
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๑๕๘

  ชุมชนชาวไทยภูเขาได้รับประโยชน์โดยตรงจากไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์ 
ในด้านต่างๆ เช่น

 เด็กๆ ได้ชมโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� เช่น ชมรายการในช่องโทรทัศน์เพื่อ 
การศึกษาช่องวังไกลกังวล หรือชมสื่อดีวีดี เป็นต้นโดยมีครูช่วยอธิบาย 
เพิ่มเติม ผลคือ เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมีพัฒนาการเรียนดีขึ้น และสนใจ 
เรียนยิ่งขึ้น

ผู้ชมโทรทัศน์ได้รับรู้ข่�วส�รบ้�นเมืองและเหตุก�รณ์ปัจจุบัน เช่น จากรายการ 
ข่าวและสารคดี รวมทั้งละคร เป็นต้น (อาจถือได้ว่าเป็นการศึกษาตาม 
อัธยาศัย ที่ช่วยให้เข้าใจมารยาททางสังคม)

 คนในชุมชนไดร้บับรกิ�รด�้นต�่งๆ เชน่ ไดร้บัขา่วสารภายในชุมชนเอง เปน็ตน้  
โดยหอกระจายข่าวจะถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์  
ช่วยอำานวยความสะดวกให้การประชุมในหมู่บ้าน โดยสามารถใช้ 
เคร่ืองขยายเสียง โทรทัศน์ และเครื่องเล่นดีวีดี ในวันสำาคัญต่างๆ 
(เปน็ตน้ว่า วันพ่อ วันแม่ วนัเดก็ และวนัขึน้ปใีหม)่ ตลอดจนไดร้บับริการ 
ใช้ปัตตะเลี่ยนตัดผมอีกด้วย

ชาวบ้านในชุมชนรับชมข่าวสารบ้านเมืองจากโทรทัศน์	ซึ่งใช้ไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ตั้งแต่	๑๘.๐๐	–	๒๑.๐๐	น.
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๑๕๙

 กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ดำาเนินไปภายใต้โครงการระยะแรก (พ.ศ.  
๒๕๕๑-๒๕๕๔) ทีมี่ช่ือวา่ โครงการนำารอ่งการบรหิารระบบผลติไฟฟา้พลงังาน 
แสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่ 
โครงการตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี 
โครงการในระยะแรกนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานและ 
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) สำานกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัย (กศน.) สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบัน 
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรมพัฒนาพลังงาน 
ทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน  (พพ.)  และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
ธนบุรี (มจธ.)

  เมือ่โครงการระยะแรกไดว้างโครงสรา้งพืน้ฐานไว ้และเกดิประโยชน ์
แก่ชุมชนไทยภูเขาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จึงได้มีการสานต่อในระยะที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) เน้นการติดตามประเมินผล โดยใช้ทั้งการรายงานผล 
แบบเดิม คือเขียนรายงานบนกระดาษส่งให้ กศน. และเริ่มทดลองใช้ระบบ 
โทรมาตรเพ่ือติดตามขอ้มูลการใช้ไฟฟ้า และการบำารงุรกัษาระบบผลติไฟฟา้ 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
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๑๖๐

จากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้นำาไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ

  กจิกรรมตา่งๆ ในโครงการระยะที ่๒ นี ้มหีนว่ยงานต่างๆ เขา้รว่มกบั  
สวทช. ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา (มทร.) สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัย (กศน.) กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  ตัวอย่างบทบาทของบางหน่วยงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่  
สวทช. วิจยัและพฒันาแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ละตดิตัง้ระบบโทรมาตร  สสวท.  
อบรมครู นักเรียนและชาวบ้านเร่ืองการใช้งาน รวมทั้งบรรจุเรื่องแผงเซลล์ 
แสงอาทิตย์ในหลักสูตรการเรียนการสอน และ สอศ. รับผิดชอบเรื่อง 
การบำารุงรักษาในกรณีที่เกิดการชำารุดขึ้น โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ 
จะเข้าไปช่วยดูแลซ่อมแซม เป็นต้น

นักเรียนชมรายการเพื่อการศึกษาจากโทรทัศน์ช่องวังไกลกังวล
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๑๖๑

ระบบโทรมาตรที่ใช้ในชุมชนไทยภูเขาทำางานอย่างไร?
 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค สวทช. ได้ติดตั้ง 
ระบบโทรมาตรให้ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) จำานวน ๔ แห่ง 
โดยเลือกใช้เง่ือนไขทางเทคนิค ๓ รูปแบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำางานดังน้ี

แบบท่ี ๑ ระบบโทรม�ตรส่งข้อมูลผ่�น GPRS : ใช้ในพื้นท่ีที่มีสัญญาณโทรศัพท์ 
เพียงพอในการส่งข้อมูลผ่าน GPRS ได้แก่ บ้านเลอะตอ ตำาบลแม่ตื่น 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านแม่ละเอ๊าะ ตำาบลนาเกียน 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

แบบที่ ๒ ระบบโทรม�ตรส่งข้อมูลผ่�น GPRS ที่ติดตั้งอุปกรณ์บูสเตอร์เพิ่มเติม :  
ใช้ในพื้นท่ีท่ีสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอในการส่งข้อมูลผ่าน GPRS จึงต้อง 
ติดตั้งบูสเตอร์เพื่อเพิ่มสัญญาณ ได้แก่ บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ตำาบลกองก๋อย 
อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบที่ ๓ ระบบโทรม�ตรส่งข้อมูลผ่�นด�วเทียมไอพีสต�ร์ (IPStar) : ใช้ใน 
พื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ได้แก่ บ้านจอลือใต้ ตำาบลแม่สวด อำาเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมายเหตุ:	 GPRS	 ย่อมาจาก	 General	 Packet	 Radio	 Service	 เป็นบริการที่เพ่ิมมาตรฐาน 
ให้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	 GSM	 โดยทำาให้สามารถส่งข้อมูลดาต้าแพคเกต 
ได้อย่างต่อเนื่อง	เช่น	การดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต	และการรับส่งอีเมล์	เป็นต้น

 การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เพียงมีประโยชน์ 
โดยตรงแกผู่ค้นและชมุชนเทา่นัน้ แตย่งัแสดงถงึความรว่มมอืรว่มใจของภาค 
ส่วนต่างๆ ที่เข้าไปเกื้อหนุนให้ชุมชนชาวไทยภูเขาเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง 
ได้ในระยะยาว เนื่องจากการศึกษาที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความ 
เสมอภาคและความยติุธรรม พลงังานไฟฟา้ยงัชว่ยพฒันาอาชพีทีส่รา้งรายได ้
ให้แก่ผูค้นในชุมชน เปน็การยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิให้สงูขึน้ นอกจากนี ้
การสื่อสารที่ทำาได้อย่างทั่วถึง ยังช่วยให้คนไทยที่อยู่ชายขอบของประเทศได้ 
รบัรู้ข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลดีต่อความม่ันคง 
ของประเทศ
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 ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี 
พลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค สวทช. ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคนิคของ 
โครงการ กลา่ววา่ “ทมีงานรู้สกึภาคภมิูใจอยา่งยิง่ทีไ่ดมี้สว่นรว่มในการทำางาน 
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ	 และโรงเรียนบนดอยเหล่านี้	 เราได้เรียนรู้และ 
เก็บเก่ียวประสบการณ์หลายอย่าง	 เช่น	 การแก้ปัญหาทางเทคนิคในพื้นที่ 
ที่ท้าทาย	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทุกคน 
ร่วมกันสร้างขึ้นมานี้	 จะนำาพาความรู้และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน”

แผนภาพแสดงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบโทรมาตร

๑๖๒

ระบบจายพลังงานใหโรงเรียน แผงเซลลแสงอาทิตยจายพลังงานใหระบบวัดสัญญาณและโทรมาตร
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ข้อมูลระบบโทรมาตรแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริงของ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา	บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย	อำาเภอสบเมย	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๖

  การจดัการท่ีดีและการใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมดงัเชน่ในโครงการ 
น้ี จึงอาจใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์ 
แสงอาทิตย์ที่มีการตรวจวัดข้อมูลผ่านระบบโทรมาตร และการบำารุงรักษา 
อย่างเป็นระบบสำาหรับพื้นที่อื่นๆ ได้อีกโสดหนึ่ง

๑๖๓
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จอัครมหาเสนาบดี	เดโช	ฮุนเซน	
เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล	

เม่ือวันท่ี	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๘
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วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล
สายสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

 สายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-กัมพูชา และความ 
สนพระราชหฤทัยในอารยธรรมเขมร เป็นเหตุให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาหลายคร้ัง  
ทุกครั้งชาวกัมพูชารับเสด็จด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง จึงมีพระราชประสงค์ 
ที่จะตอบแทนน้ำาใจไมตรีจิตของชาวกัมพูชา ด้วยการพระราชทานสิ่งที่เป็น 
ประโยชน์อย่างยั่งยืนอันได้แก่ การศึกษา

  ผู้นำาคณะรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ สมเด็จอัครมหา 
เสนาบดี เดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี ได้สนองแนวพระราชดำาริโดย 
การน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำานวน ๔๕ ไร่ (ภายหลังขยายเป็น ๑๑๗ ไร่) 

“ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่โรงเรียนกำาปงเฌอเตียลได้ทำางานมาได้ระยะหนึ่ง	 
กรรมการทั้งสองฝ่ายดำาเนินการมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ	 ความต้องการของ 
ข้าพเจ้าก็คือ	 ต้องการมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาเยาวชนกัมพูชาซึ่งเป็น 
เยาวชนที่มีศักยภาพเป็นอย่างดี	 และถ้าได้การศึกษาเล่าเรียนและฝึกอบรม 
ที่ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง	ต่อสังคมกัมพูชา	และสังคมโลกสืบไป”
 

พระราชดำารัส	ที่พระราชทานไว้แก่คณะกรรมการดำาเนินการ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา	ด้านการศึกษา

ฝ่ายไทยและกัมพูชา
																																					วันที่	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.		๒๕๔๘

ณ	ห้องประชุมกรมราชองครักษ์	สวนจิตรลดา

๑๖๕
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ในอำาเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำาปงธม เป็นพื้นที่ก่อสร้างวิทยาลัยกำาปง
เฌอเตียล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นในเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และเสร็จส้ินในเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียลเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาแห่งนี้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในราชอาณาจักรกัมพูชาเพียงแห่งเดียวท่ีเปิดสอนทั้งสายสามัญและสาย 
อาชีวศึกษา และเป็นการพระราชทานโรงเรียนทั้งระบบ

  การจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกได้รับการสนับสนุน 
จากหลายฝ่าย อาทิเช่น กรมการทหารช่าง กองทัพบก ช่วยเรื่องการสำารวจ 
และปรับปรุงพื้นที่ และกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดนช่วยเรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากร เป็นต้น

  ส่วนเรื่องการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์หลายสถาบัน  
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

๑๖๖

วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมท้ังสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
มาช่วยดูแลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย โดยการให้ทุนการศึกษาหรือ 
ดูงานในประเทศไทย นอกจากนี้ยังช่วยจัดวางหลักสูตรทั้งสายมัธยมศึกษา 
และสายอาชีวศึกษา และจัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย

  นางสาวซัม ฌุนณา (Sam Chhuna) นักเรียนรุ่นที่ ๑ วิทยาลัย 
กำาปงเฌอเตียล ผู้ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัย 
บรูพา กลา่ววา่ “ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง	และ 
จะนำาความรู้ที ่ได้ไปช่วยพัฒนาประเทศกัมพูชาต่อไป	ที่ผ่านมามีนักเรียน
ที่ได้รับทุนพระราชทานฯ	และสำาเร็จการศึกษาจากประเทศไทยได้กลับมาเป็น
ครูสอนท่ีวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล	บางคนก็ทำางานให้บริษัทต่างๆ	ในกัมพูชา	
พวกเขาประสบความสำาเร็จในด้านการงาน	 ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้ดีขึ้น”

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
และประชาชนในชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ยังทรงสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล และจัดกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรอีกกว่า ๒๐ โครงการ เช่น โครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ  
เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่นักเรียนและประชาชน 
ในชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่แนวคิดการมีภูมิคุ้มกัน 
และพึ่งตนเองได้ และโครงการสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล  เพื่อ 
ปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่นักเรียน เป็นต้น

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน
  พ้ืนท่ีท่ีวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียลต้ังอยู่น้ันยังไม่มีท้ังไฟฟ้าและน้ำาประปา 
วิทยาลัยต้องพ่ึงพาน้ำามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า ทำาให้มีค่าใช้จ่ายสูง สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำาริว่า ควรหาวิธี 
บริหารพลังงานในวิทยาลัยที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๑๖๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ กรมราชองครักษ์ ร่วมกับสำานักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
วิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค ได้ติดต้ังมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล ข้อมูลน้ีทำาให้สามารถออกแบบระบบ 
ท่ีเหมาะสม ได้แก่ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
จากน้ำามัน (PV/Diesel Generator Hybrid System)

แผนภูมิแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล
ในข่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

 ขอ้มูลใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุว่ากัมพูชา 
มีกำาลังการผลิตไฟฟ้า ๓๙๐ เมกะวัตต์  
ใช้น้ำามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลัก กัมพูชา 
ยังนำาเข้ากระแสไฟฟ้าจากไทย ลาว และ 
เวียดนาม อีกประมาณ ๖๐๐ เมกะวัตต์ 
เพื่อนำาไปใช้ในกรุงพนมเปญประมาณ 
๔๐๐ เมกะวัตต์ อีกด้วย
           

ที่มา:	 บทความ	ความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในอาเซียน	ของ	ดร.สุทธิกร		กิ่งแก้ว	
	 ตีพิมพ์ในนิตยสาร	Business+	June	2014	Vol.24	No.304	หน้า	๘๘-๙๓

สถานภาพพลังงานไฟฟ้า ของกัมพูชา

๑๖๘
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๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

แผนภาพการทำางานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
แสดงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมายัง	สวทช.

๑๖๙

 สวทช. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ได้ติดตั้งระบบเซลล์ 
แสงอาทิตย์ขนาด 126 kWp โดยแบ่งเป็นระบบย่อยแรก 70 kWp (56%)  
ทีผ่ลิตไฟฟ้าไปใช้ในเวลากลางวันโดยตรง และระบบย่อยท่ีสอง 56 kWp (44%)  
ที่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร่ีสำาหรับใช้ในเวลากลางคืน หากช่วงเวลาใดมีการใช้ 
ไฟฟ้าเกินกำาลังที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบจะสั่งให้เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 
ด้วยน้ำามันดีเซลทำางานเสริมเพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอแก่ความต้องการ การใช้ 
ไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจำานวนมากในการซ้ือ 
น้ำามันดีเซล จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าพบว่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะคืนทุน 
ภายในเวลา ๖ ปี เม่ือเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำามันดีเซลเพียงอย่างเดียว



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนยังสามารถดูแลและบำารุงรักษา 
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตร  
อีกทั้งยังมีการอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบ การใช้งาน 
และการบำารุงรักษา เป็นต้น ทั้งนี้ สวทช. ยังมีระบบติดตามสภาพ 
การทำางานแบบเวลาจริง (real-time monitoring system) ผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถควบคุมระบบได้จากระยะไกล

 ปจัจุบัน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล 
กว่า ๑,๕๐๐ คน ได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์  
ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาดำาเนินไปอย่างราบร่ืน  
อาจกล่าวได้ว่าโครงการนี้นอกจากจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ของชาวกัมพูชาในชนบทแล้ว ยังช่วยเช่ือมร้อยสายใยความสัมพันธ์ของไทย- 
กัมพูชา ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

นักเรียนวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียลศึกษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

๑๗๐



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 นายเมียะ จันเธง ผู้อำานวยการวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล กล่าวว่า  
“ในนามตัวแทนชาวกัมพูชาและวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล	ข้าพเจ้ารู้สึกสำานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ได้พระราชทานวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล 
ให้แก่ชาวกัมพูชา	 โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองซึ่งมีโอกาส 
น้อยมากที่จะได้เรียนในระดับสูง	 ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการให้โอกาส 
แก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน	 เพื่อนำาไปพัฒนาตนเอง	 
ชุมชนและประเทศชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานโรงเรียน	 ทุนการศึกษา 
ให้แก่ครูและนักเรียนได้ศึกษาต่อในประเทศไทยและจีน	 เป็นต้น	 โครงการ 
พระราชทานฯ	นี้ทำาให้ครูและนักเรียนของวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียลได้พัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง	 หลุดพ้นจากปัญหาด้านการศึกษาและความยากจน	 
และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย”

๑๗๑

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงรับฟังรายงานผลการฝึกอบรม
หลักสูตรมัลติมีเดียของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	จากตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	
ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	เมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม		พ.ศ.	๒๕๕๖



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วัยใสสร้างผลงานได้ด้วยไอซีที
 เพียงความผิดพลาดครั้งเดียวในช่วงเยาว์วัย ไม่ได้หมายถึงทางตัน 
ของชีวิต เยาวชนซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
ที่ เป็นประโยชน์หากได้ รับโอกาสและการเกื้อหนุนอย่างเหมาะสม  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริว่า 
หากเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความรู้ 
และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถนำาไปสร้างสรรค์ผลงาน และใช้ 
ประกอบอาชีพได้

  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชน ไดด้ำาเนนิโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชน 
ในสถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน มหีนว่ยงานรว่มดำาเนนิการ ไดแ้ก ่
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
และมัลติมีเดียให้แก่เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
จำานวน ๕ แห่ง ได้แก่ 

๑) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม 
๒) ศนูย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ 
๓) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม
๔) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม 
๕) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑๗๓
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 ตัวอย่างกิจกรรมในระยะแรก เช่น

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์บญุเลีย้ง แกว้นาพนัธ์ อาจารยส์าขาวชิามเีดยีอาตส ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมการถ่ายภาพ 
การออกแบบกราฟิกและสิ่งพิมพ์ และการสร้างภาพยนตร์ด้วยเทคนิค 
สต็อปโมชั่น (Stop Motion) ให้เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ 
เยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม พบว่าเยาวชนสนุกสนาน
และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสนำาเสนอ
ในเวทีสาธารณะต่างๆ

 นางศรีดา ตนัทะอธพิานชิ ผูจ้ดัการมลูนธิอินิเทอรเ์นต็รว่มพัฒนาไทย  
ไดจ้ดักจิกรรมอบรมหลกัสตูร การเรยีนรูสู้ก่ารเป็น	Graphic	Designer	มืออาชพี 
ให้กับศูนย์ฝึกฯ ๔ แห่ง พบว่าเด็กและเยาวชนสามารถนำาความรู้และทักษะ 
ดา้นการออกแบบกราฟิกไปสร้างสรรคผ์ลงานตา่งๆ ได ้เชน่ นามบตัร ปฏทินิ  
โปสการ์ด โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว และปกรายงาน เป็นต้น

 ในระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๖) มุ่งพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้ทักษะ 
ทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานบริการสังคมและงานเชิงพาณิชย์ คือ  
ทำาเป็นอาชีพได้

 ผลงานอนัเปีย่มไปด้วยความคดิสร้างสรรคจ์ากเยาวชนทัง้ ๕ ศนูยฝ์กึฯ  
ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในงาน เยาวชนรุ่นใหม่…สร้างสรรค์ได้ด้วยไอซีที 
ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อุทยานการเรียนรู้  
TK Park ศนูย์การคา้เซน็ทรลัเวลิด์  งานนีย้งัเปน็เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่ง 
เยาวชนจากศูนย์ฝึกต่างๆ อีกด้วย

๑๗๔
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ภาพยนตร์สต็อปโมช่ันฝีมือเยาวชนได้รับรางวัล 
จากกระทรวงวัฒนธรรม

 ทีมเยาวชนแห่งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก  
ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิในการประกวดคลปิวดิโีอเดก็ไทยกับไอท ีหวัขอ้ “ระเบดิไอเดยี	 
ระดมความกล้า	ท้าทำาคลิป” ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำาปี ๒๕๕๖ จากผลงาน 
สต็อปโมชั่น เรื่อง สื่อร้ายใกล้ตัว

 คลิปเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ ดิน & ดาว สองพี่น้องที่เติบโตขึ้นมาใน 
ครอบครวัทีพ่อ่แมไ่มไ่ดใ้หเ้วลาดแูลมากเพยีงพอ จงึดำาเนนิชวีติผดิพลาด คลปิความยาว 
ไม่ถึง ๕ นาทีน้ี ใช้เวลาผลิตนาน ๓ สัปดาห์ โดยใช้เทคนิคสต็อปโมชั่น (การสร้าง 
ภาพเคลือ่นไหวจากภาพถา่ยจำานวนมาก ซึง่แตล่ะภาพตวัละครหรอืวตัถตุา่งๆ จะขยบั 
ไปจากเดิมเล็กน้อย)

 เยาวชนในทีมงานคนหนึ่งกล่าวว่า “ตอนทำาก็ไม่ได้คิดจะได้รางวัลอะไร	 
เพราะพวกเราทำางานช้ินน้ีข้ึนมาเพื่ออยากให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ภัยที่มาจาก 
สือ่ตา่งๆ	วา่มนัรา้ยแรงแคไ่หน	ผมดใีจทีเ่ราไดร้บัรางวลัและจะตัง้ใจผลติสือ่ดีๆ 	แบบนี ้
ต่อไป	เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รู้เท่าทันสื่อร้ายครับ” 

สนใจชมคลิป	ค้นคำาว่า	“สื่อร้ายใกล้ตัว”	ใน	YouTube	หรือไปที่	
http://www.youtube.com/watch?v=GEX4UCT-yVs

๑๗๕
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา	ณ	เรือนจำากลางบางขวาง

เมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๗
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ไอทีและศิลปะ
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง

“องค์การท่ีกล่าวเม่ือตอนต้นเขาพูดถึงเร่ืองผู้พ้นโทษ	แต่ของเราพูดเร่ืองผู้ต้องขัง	 
เปน็งานท่ีร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์	เมือ่เขา้ไปเหน็กร็ูส้กึชืน่ชมวา่	กรมราชทณัฑ ์
มีความคิดริเริ่มที่จะทำาให้ผู้ต้องขังพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น	 
แล้วก็ทำาประโยชน์ได้แม้ถูกจำาคุกอยู่	 เมื่อออกมาจากคุกก็จะสามารถ 
ประกอบอาชีพสุจริตได้จากการที่ได้ฝึกหัดวิชาต่างๆ	 ไม่เฉพาะแต่เรื่องไอที	
ได้เรียนหนังสือ	 ได้ฝึกงานช่างต่างๆ	 ที่มาเสริมให้คือเรื่องไอซีที	 ที่เขาจะรับ 
งานจากขา้งนอกเขา้ไปทำางานได	้มเีจา้หนา้ทีท่ีอ่ยูใ่นเรอืนจำานัน้เองกส็ามารถ 
ไปถ่ายทอดความรู้ต่อได้”

พระราชดำารัสในการบรรยายพิเศษ
เรื่อง	“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม”
เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ

“๑๒	ปี	รัตนราชสุดา	สารสนเทศ:	ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี”

วันที่	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	คอนเวนชั่น	หลักสี่	กรุงเทพฯ

๑๗๗
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ห้องเรียนคอมพิวเตอร์: โอกาสทองของผู้ต้องขัง

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 
และใส่พระราชหฤทัยในคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ทรงพระราชดำาริให้ใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ 
ในการใช้คอมพิวเตอร์ และสรรค์สร้างผลงานที่สามารถสร้างรายได้ทั้งใน 
ขณะทีถู่กคมุขังและเม่ือพ้นโทษไปแลว้ ทัง้ยงัเปน็การใชเ้วลาให้เกิดประโยชน ์
อีกด้วย

  โครงการนำารอ่งเริม่ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีท่ณัฑสถานหญิงกลาง ดว้ยการจดั 
อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้ต้องขังตามหลักสูตรของ 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ท้ังนี้ ทัณฑสถานหญิงกลางได้รับพระราชทาน 
คอมพิวเตอร์ ๒๐ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ ๓ เครื่อง เป็นเครื่องมือในการทำา
กิจกรรมต่างๆ

  โครงการนำาร่องดำาเนินไปได้ด้วยดี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕  
จงึไดข้ยายผลออกไปอกี ๓ แหง่ ไดแ้ก่ ทณัฑสถานบำาบดัพเิศษกลาง เรอืนจำา 
พิเศษกรุงเทพมหานคร และเรือนจำากลางคลองเปรม และใน พ.ศ. ๒๕๔๖  
กรมราชทณัฑ ์ไดส้านตอ่พระราชดำาร ิขยายโครงการออกไปยงัเรอืนจำาอกี ๒๑  

แห่ง ทั่วประเทศ รวมเรือนจำาและทัณฑสถาน 
ที่ร่วมโครงการนี้ท้ังสิ้น ๒๕ แห่ง (ข้อมูลใน 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)

  เรือนจำาและทัณฑสถานแต่ละแห่งจัดตั้ง 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และได้รับการสนับสนุน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หนังสือ และ 
สื่อการเรียนรู้ที่จำาเป็น ในการดำาเนินงาน 
จะพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบ ต้ังแต่วิทยากร  
สถานที่ บุคลากรของเรือนจำาและทัณฑสถาน  

๑๗๘
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หลักสูตรการอบรมมีท้ังแบบระยะส้ัน ระยะกลาง 
และระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความ 
ต้องการและศักยภาพของผู้ต้องขัง

  ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์จากโครงการ 
น้ีในแง่มุมต่างๆ เช่น หลายคนมีรายได้จาก 
การรบัจา้งพิมพ์งาน จดัทำาเอกสาร หรอืออกแบบ 
บัตรอวยพร บางคนรับจ้างทำานามบัตรและ  
ส.ค.ส. เพื่อจำาหน่ายในวันพบญาติ และบางคน 
ได้นำาความรู้ไปเร่ิมธุรกิจส่วนตัว (เช่น ร้าน 
ถ่ายรูปดิจิทัลและร้านซ่อมคอมพิวเตอร์) เมื่อ 
พ้นโทษไปแล้ว

  ผู้ที่ ต้องการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
สามารถศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ผูต้้องขงัทีศ่กึษาต่อและสำาเรจ็การศกึษา 
ตามหลักสูตรนี้มี ๕๓ คน (ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๗)

  ผู้ต้องขังจำานวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดทำาหนังสือเสียงสำาหรับ 
คนตาบอดตามโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน โครงการ 
นีเ้ปน็ความร่วมมือระหวา่งโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารฯิ  
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และทัณฑสถานหญิงกลาง มี 
วิทยากรจากภาคีเดซี (DAISY Consortium) ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สอน 
ผู้ต้องขังให้รู้วิธีการอ่านและผลิตหนังสือเสียงอย่างถูกต้อง โครงการนี้ได้ผลิต 
หนังสือเสียงมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่า ๑,๕๐๐ 
รายการ เพ่ือใช้ในห้องสมุดของสมาคมฯ ในการให้บริการแก่คนตาบอด 
ที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ

๑๗๙
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รู้จักหนังสือเสียงระบบเดซี
 หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY Digital Talking Book) เป็นหนังสือ 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีแ่สดงได้ทัง้เสยีง ตวัหนงัสอื และรูปภาพในเลม่เดยีวกนั และยงัสามารถ 
แสดงผลพรอ้ม ๆ  กัน (Synchronization) ได ้โดยจะมีแถบสแีสดงบนขอ้ความขณะที ่
มีเสียงอ่านไปด้วย

  คำาวา่ DAISY ยอ่มาจาก Digital Accessible Information System หมายถงึ  
ระบบข้อมลูสารสนเทศทีส่ามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ดแ้บบดิจทิลั  ซึง่ไดก้ำาหนดไว ้
เป็นมาตรฐาน

 จดุเดน่ของหนงัสอืเสยีงระบบเดซคีอื แสดงไดท้ัง้เสยีง ตวัหนงัสอืและรปูภาพใน
เลม่เดยีวกนั  มฟีงัก์ชันปรบัขนาดตวัอกัษรได ้เปลีย่นสพีืน้ได ้คน้หาขอ้ความทีต่อ้งการได ้ 
แทรกบุค๊มาร์คได ้ ข้ามไปอา่นหนา้อืน่ๆ หรือบทอืน่ๆในหนงัสอื รวมทัง้ควบคมุความเรว็ 
ในการอ่านได้

 หนังสือเสียงระบบเดซี ออกแบบด้วยหลักการที่เป็นสากล จึงช่วยให้ทุกคน 
สามารถใชห้นงัสอืรว่มกนัได ้เชน่ คนพกิารทางการเหน็ สามารถฟงัเสียง และควบคุม 
การอา่น กำาหนดความเรว็ได ้คนพิการทางการไดยิ้นสามารถปรับตัวอักษรขนาดใหญ่ได้  
มีคำาบรรยายแทนเสียงในวิดีทัศน์  คนท่ีบกพร่องทางการเรยีนรูส้ามารถฟงัเสยีงทีแ่สดง 
แถบสีตรงกับเสียงอ่านได้ รวมท้ัง ผู้สูงอายุก็ฟังเสียง หรือขยายตัวอักษรใหญ่ได้  เป็นต้น

 ผูส้นใจสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บของ DAISY Consortium ท่ี http://www.daisy.org

  ในภาพรวม มีผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ไปแล้วกว่า  
๑๕,๐๐๐ คน (ข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) และเกิดรายได้จาก

การใช้ความรู้ด้านไอซีที คิดเป็นเงินรวมกว่า ๑๓ 
ล้านบาท (ข้อมูลในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖)  
ซึ่งส่วนหนึ่งเรือนจำาได้มอบเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้ต้องขังที่ร่วมทำางานสร้างรายได้ส่วนน้ีซ่ึงแม้จะ 
ไม่มากนัก แต่ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น หรือส่งให้
ครอบครัวระหว่างท่ีต้องโทษคุมขังและที่สำาคัญคือ  
เป็นการฝึกทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ 
การอบรมไปด้วย

๑๘๐
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ศิลปะบำาบัด...เพื่อผู้ต้องโทษสูงสุด

  ในกรณีของผู้ต้องขังท่ีต้องโทษสูงสุด คือจำาคุกตลอดชีวิตหรือต้องโทษ 
ประหารชีวิตนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี 
พระราชดำาริว่าผู้ต้องโทษเหล่าน้ีย่อมมีความเครียด ศิลปะบำาบัดสามารถช่วย 
ในการเยียวยาสภาพจิตใจและอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

  ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิอาร์ต  
ฟอร์ ออล ไดน้อ้มนำาพระราชดำารดัิงกลา่วมาเปน็แนวทางในการจัดทำาโครงการ 
ศลิปะบำาบดัเพือ่ผูต้อ้งขงั โดยจดักจิกรรมใน ๒ ลกัษณะ ได้แก ่หอ้งเรยีนศลิปะ 
และค่ายศิลปะ โครงการนี้เริ่มใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เรือนจำากลางบางขวาง

 หอ้งเรยีนศลิปะคัดผูเ้ขา้รว่มโครงการโดยการสมัภาษณ ์และพจิารณา  
“ภาพวาดฝีมือตนเอง” ที่แนบมากับใบสมัคร การพิจารณาจะให้น้ำาหนักที่ 
ความหมายท่ีซ่อนอยู่ในภาพ อันสะท้อนถึงสภาพจิตใจของผู้ต้องขัง มีนักจิตวิทยา 
ของกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ประเมินในส่วนน้ีส่วนค่ายศิลปะมีกิจกรรมหลากหลาย  
เช่น วาดรูป งานปัน เปเปอร์มาร์เช่และร้องเพลง เป็นต้น ค่ายน้ีใช้เวลา ๓-๕ วัน

 ผูดู้แลผูต้อ้งขงัคนหนึง่ตัง้ขอ้สงัเกตว่า “การทีผู่ต้้องขงัได้เดินออกจาก 
ห้องทีจ่องจำาตนเอง	แมจ้ะเปน็เพยีงแคก่ารเดินไปอกีแดนหนึง่	แต่กร็ูส้กึดีแลว้	 
มีผู้ต้องขังรายหน่ึงซ่ึงปกติต้องได้รับยาคลายเครียดทุกวัน	 เม่ือได้เข้าร่วมโครงการ	 
ปรากฏวา่ทุกวันศกุร์ซึง่เปน็วนัทำากิจกรรมศลิปะบำาบดั	กลบัเปน็วนัทีเ่ขาไมต่อ้ง 
ใช้ยาคลายเครียดเลย”

  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  
โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด ท่ีปรึกษาและผูส้นบัสนุนโครงการศลิปะเพือ่ผูต้อ้งขงั  
ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ประสบมาว่า

  “ในการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีมือผู้ต้องขังท่ีเข้าร่วมโครงการน้ี 
ครัง้แรกทีอ่าคารโตชบิา	ไดเ้ชญิครอบครวัของผูแ้สดงผลงานมารว่มในพธิเีปดิ	 
รู้สึกประทับใจมากที่เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งพาคุณแม่มาดูผลงานแสดงภาพ 
ของพ่อ	 เด็กคนนี้ยืนมองภาพพร้อมบอกใครๆ	อย่างภาคภูมิใจว่า...เป็นฝีมือ 
ของพ่อหนู”

๑๘๑
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทอดพระเนตรการดำาเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย	

ณ	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗
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ไอทีเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต
ของเด็กป่วยในโรงพยาบาล

  เด็กที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น 
เวลานานมักจะเรียนไม่ค่อยทันเพื่อน บางรายถึงกับต้องซ้ำาชั้น เด็กเหล่านี้ 
อาจเบ่ือหน่าย ซึมเศร้า ดังนั้น การดูแลจึงไม่ใช่เพียงรักษาโรค ต้องช่วย 
เยียวยาสภาพจิตใจให้มีความสุข พร้อมไปกับช่วยให้เด็กได้รับการศึกษา 
อย่างเหมาะสมกับวัย

 หอ้งเรยีนคอมพวิเตอรเ์พือ่เดก็ปว่ยถอืกำาเนดิขึน้จากพระราชดำารขิอง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนและการสร้างความสุขให้แก่เด็กป่วย  
ท้ังยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูในโรงพยาบาลท่ีมีจำานวนไม่เพียงพออีกด้วย

“วอร์ดเด็กป่วยน่ี	 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุเคราะห์ส่งครูการศึกษาพิเศษ 
เข้ามาช่วย	 ในสมัยนั้นมีคนไข้เยอะ	 ครูการศึกษาพิเศษคนเดียววิ่งตามเตียง 
ต่างๆ	 ก็ไม่พอ	 เราก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้ามีพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เด็ก 
ศึกษาด้วยตัวเองแล้วครูมาเป็นผู้แนะนำาจะดีไหม	 เพราะว่าท่ีจริงแล้วการสอน 
วิชาต่างๆ	กับการรู้จักใช้ส่ือ	การอบรมการใช้ส่ือง่ายกว่าการอบรมให้รู้เน้ือวิชา”
 

พระราชดำารัสในการบรรยายพิเศษ
เรื่อง	“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม”
เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ

“๑๒	ปี	รัตนราชสุดา	สารสนเทศ:	ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี”

วันที่	๒๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์	คอนเวนชั่น	หลักสี่	กรุงเทพฯ

๑๘๓
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 โครงการนี้เริ่มต้นนำาร่องที่โรงพยาบาล ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 
จฬุาลงกรณ ์โรงพยาบาลเลดิสนิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่และสถาบนั 
สขุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้สานต่อพระราชดำาริ  
โดยขยายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ อีก ๒๒ แห่ง ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

  ครูในโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลือกใช้วิธีการต่างๆ ตามสภาพท่ีเป็นจริง  
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กป่วยและญาติพี่น้องของเด็กมากที่สุด อาทิเช่น

  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีเด็กเล็กจำานวน 
มากปว่ยเป็นโรคทางกระดูกและขอ้ ทำาใหไ้มส่ามารถลกุจากเตยีงได้ ครจูะ 
นำาสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ไปสอนที่ข้างเตียง

 โรงพยาบาลขอนแก่น มีเด็กป่วยเป็นโรคเลือดและมะเร็ง ทำาให้ต้อง 
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ครูจะจัดกิจกรรมที่เน้นการมี 
ส่วนร่วมกับพ่อแม่ ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา

 โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีเด็กและญาติที่มาจากกลุ่มจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ จึงจัดสอนภาษาไทยให้ นอกจากนี้ยังมีครูจากศูนย์การศึกษา 
นอกโรงเรียนมาช่วยฝึกอาชีพให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย

 เด็กชายคนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพ อีกทั้งพ่อแม่แยกทางกัน ผู้เลี้ยงดู 
คือตายายซึ่งมีฐานะยากจน จึงเรียนได้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แต่ 
เม่ือได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเข้าเรียนในห้องเรียนเพ่ือเด็กป่วย มีครู 
ดูแลอย่างใกล้ชิด และสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI:  
Computer-Aided Instruction) เปน็เวลา ๑ ป ีปรากฏวา่เดก็ใชค้อมพวิเตอรเ์ปน็ 

๑๘๔

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อเด็กป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ	ในโครงการ
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และมีพัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้น ที่สำาคัญคือ มีสภาพจิตใจดีขึ้น จนใน 
ที่สุดเด็กบอกกับครูว่าต้องการกลับไปเรียนในโรงเรียนท่ีเคยเรียน และก็ได้ 
กลับไปเรียนต่ออีกคร้ัง ด้วยความช่วยเหลือจากครู และพยาบาลที่ช่วย 
ประสานงานกับโรงเรียนให้

  เด็กอีกคนป่วยด้วยโรคทางสมอง ทำาให้มองเห็นและได้ยินไม่ชัดเจน  
ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จนสามารถช่วยเหลือ 
ตนเองไดแ้ละมสีภาพจติใจดขีึน้ หอ้งเรยีนเพือ่เด็กป่วยยงัได้มอบคอมพวิเตอร ์
แทบ็เลต็ซึง่มโีปรแกรมขยายตวัอกัษร รวมทัง้เลนสข์ยายสำาหรบัการอา่นจาก 
ศนูยส์รินิธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ และประสานงาน 
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนในศูนยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	(กศน.)  
จนเดก็เรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และบอกครวูา่ตนจะต้ังใจเรยีนจนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป

  ครูน้ำาเพชร เพชรมนต์ ทำางานอยู่ที่ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วย 
ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “สิ่งที่รู้สึกประทับใจใน 
การทำางานน้ีก็คือ	การท่ีเด็กป่วยได้รับการฟ้ืนฟูร่างกายในทางท่ีดีข้ึน	จนสามารถ 
ทำากจิกรรมและสง่เขา้ประกวดในโครงการตา่งๆ	ของโรงพยาบาลได	้นอกจากนี	้
การที่เด็กป่วยที่ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนสามารถกลับ 
ไปเรียนรว่มกับเพ่ือนร่วมรุน่ของตนเองได	้และกลับมาบอกคณุครวูา่สอบผา่น 
เลื่อนชั้นได้แล้ว	ทำาให้ครูรู้สึกภูมิใจอย่างมาก”

  ความสำาเร็จเช่นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้อุปกรณ์และสื่อการสอน 
ทีทั่นสมยัเปน็เครือ่งมอืชว่ย ไม่วา่จะเป็นคอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ และโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่หัวใจสำาคัญคือ การที่ครูทุ่มเทแรงกายแรงใจ 
อยา่งเตม็ที ่ทำาให้ห้องเรียนเพ่ือเดก็ปว่ยสามารถพลกิฟืนชวีติของเดก็ๆ ใหก้ลบั 
มาสดใสอีกครั้ง

๑๘๕
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรการดำาเนินงานของ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗
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โรงเรียนศรีสังวาลย์
สำาหรับนักเรียนพิการทางกาย

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
  ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนทีรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการไว้ในพระอุปถัมภ์ ต่อมาใน พ.ศ.  
๒๕๐๘ ได้พระราชทานนามโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ ว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์  
เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียน 
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษา 
ได้ตามปกติในขณะที่พักรักษาตัวและฟืนฟูสมรรถภาพร่างกายที่มูลนิธิฯ 
เป็นระยะเวลานาน

“ข้าพเจ้าดำาเนินงานที่โรงเรียนศรีสังวาลย์	เพื่อเป็นโรงเรียนนำาร่องในการจัด 
การเรยีนการสอนนกัเรียนพิการทางกายและการเคลือ่นไหว	และได้ขยายผล 
การดำาเนินงานไปยังโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการประเภท 
อื่นๆ	 ได้แก่	 โรงเรียนสำาหรับนักเรียนพิการทางการเห็น	 นักเรียนพิการ 
ทางการได้ยิน	 และนักเรียนพิการทางสติปัญญา	 ซึ่งนักเรียนพิการแต่ละ 
ประเภทมคีวามตอ้งการในการใชเ้ทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกทีแ่ตกต่าง 
กันไปเพื่อเสริมศักยภาพในการทำากิจกรรม”

พระราชดำารัส	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
งานประชุมวิชาการนานาชาติ	“i-CREATe	2007”

วันที่	๒๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑๘๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

  คร้ันเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต ใน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสบืสาน 
พระราชปณธิานและได้เสด็จพระราชดำาเนนิทอดพระเนตรมลูนธิอินเุคราะห ์
คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ในสังกัดของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริ 
ว่า โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับนักเรียนพิการ จึงทรงริเริ่มงาน 
ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคนพิการเป็นครั้งแรกที่โรงเรียน 
ศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มีรับสั่ง 
ให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ดำาเนินการช่วยเหลือนักเรียน 
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีส่ิงอำานวยความสะดวก เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนแห่งน้ีมีโอกาส 
ด้านการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป ดังพระราชดำารัสในงานสัมมนา 

๑๘๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรการดำาเนินงานของโรงเรียนศรีสังวาลย์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๑ ว่า “คนบางคนนั้นอาจมี 
ความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากัน	 แต่ว่าส่วนที่สำาคัญที่สุดคือ	 โอกาส	
เช่น	 โอกาสในการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำาคัญที่สุดควรจะเปิดโอกาส	 แต่ว่า 
ความสามารถของคนที่จะรับโอกาสที่เปิดให้นั้นอาจจะไม่เท่ากัน	 แต่โอกาส 
ก็ควรจะให้เท่าเทียมกัน”

ห้องคอมพิวเตอร์พระราชทานและ 
เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม 
โรงเรียนศรีสังวาลย์หลายครั้ง จึงทรงเข้าใจปัญหาและข้อจำากัดในการเรียน 
ของนักเรียนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ทรงเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถเรียน 
ได้ดีขึ้น

 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคนพิการที่โรงเรียนศรีสังวาลย์  
เริม่ตน้จากห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน ๒ หอ้ง พรอ้มดว้ยอุปกรณเ์ทคโนโลย ี
สิ่งอำานวยความสะดวก เช่น สวิตช์ แทร็กบอล แป้นคีย์บอร์ดพร้อมคีย์การ์ด  
และแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  
ในกรณีที่สภาพความพิการทำาให้ไม่สามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดแบบปกติ 
ได้โดยง่าย

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุน 
การพัฒนาครผููส้อนใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในด้านต่างๆ ได้แก ่การใชเ้ทคโนโลย ี
เหลา่นีเ้ปน็เครือ่งมอืชว่ยเสรมิศักยภาพของนกัเรยีน การจัดทำาแผนการเรยีน 
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI: Computer-Aided  
Instruction) และการจัดทำาแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP: Individualized 
Education Program) เพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้มีความสามารถ 
ตามศักยภาพที่มีอยู่

๑๘๙
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 อาจารย์วราภรณ์ ปัญญาประโชติ ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 
ศรสีงัวาลย ์กลา่ววา่ “ขา้พเจ้าทำางานทีโ่รงเรยีนศรสีงัวาลยม์าเปน็เวลา	๑๗	ป	ี 
ได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกหลากหลาย 
ประเภท	ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิติั	จนทำาให้มคีวามรูแ้ละทกัษะการใชง้าน 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก	และสามารถนำามาประยุกต์ใช้กับ 
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้	 นอกจากนี้	 ยังได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้ 
กับคณะครูของโรงเรียนศรีสังวาลย์อีก	 ๒	 แห่ง	 จึงรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มี 
โอกาสทำาประโยชน์แก่ประเทศชาติ”

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ียงัได้พระราชทาน 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเขียน ช่วยอ่าน 
และชว่ยในการสือ่สาร นางสาวบญุธดิา ชนิวงษ ์นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่๓  
(ในปีการศึกษา ๒๕๕๗) เป็นนักเรียนพิการไม่มีแขนทั้งสองข้าง และมีขา 
ผิดรูปทั้งสองข้างมาแต่กำาเนิด ทำาให้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เม่ือได้ใช้ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการเรียนและเกิดประโยชน์ จึงรู้สึกซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณ  
และกล่าวว่า “หนูต้องขอขอบคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม 
ราชกมุาร	ีทีไ่ดใ้ห้โนต้บุก๊กับหน	ูทำาให้หนสูามารถทำางาน	การบา้นและรายงาน 
ไดเ้หมอืนเพ่ือนๆ	คนอืน่	และไดม้โีอกาสหาความรูเ้พิม่เติมจากโนต้บุ๊กทีไ่ด้รบั 
จนถึงปัจจุบัน”

๑๙๐

นักเรียนพิการแขนขาดทั้งสองข้าง	
ใช้เท้าในการควบคุมแทร็กบอลแทนเมาส์

นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์
ในห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน
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โปรแกรมฝึกพูดและห้องการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น
 นักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวของโรงเรียนศรีสังวาลย์  
สว่นใหญ่เปน็เดก็สมองพิการ (CP: Cerebral Palsy) จงึมปัีญหาในการควบคมุ 
การเคลื่อนไหวของร่างกาย นักเรียนหลายคนมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง ไม่อาจ 
ควบคุมการสั่งงานกล้ามเนื้อและอวัยวะที่ใช้ในการพูดได้ตามปกติ จึงทำาให้ 
เปล่งเสียงพูดได้ยากลำาบาก บางคนก็พูดไม่ได้ เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร 
กับคนอื่น

๑๙๑

คุณครูสอนนักเรียนที่บกพร่อง
ทางการพูดให้ฝึกพูดโดยใช้

โปรแกรมสปีชวิวเวอร์พระราชทาน

นักเรียนที่พูดไม่ได้สามารถพูดคุยกัน
ผ่านกระดานสื่อสาร

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึง 
ปัญหาด้านการส่ือสารของนักเรียนกลุ่มน้ี  
จึงพระราชทานคอมพิวเตอร์พร้อม 
โปรแกรมช่วยฝึกพูด Speech Viewer  
ใหแ้กผู่ท้ีม่ปีญัหาในการออกเสยีง รวมทัง้ 
พระราชทานโปรแกรมและอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเคร่ืองช่วยเสริม  
หรือทดแทนการสื่อสารด้วยการพูด  
ให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้  
ทั้งยังพระราชทานห้องการสื่อสารเสริม 
และทางเลอืกอืน่ (AAC: Augmentative  
and Alternative Communication)  
เพ่ือใช้เป็นห้องผลิตเครื่องมือช่วยใน 
การส่ือสารและฝกึทกัษะใหแ้กน่กัเรยีนที่
มีความยากลำาบากในการพูด

  ในส่วนของครู  ได้มีการจัด 
การอบรมเพื่อให้ครูมีทักษะในการใช้ 
โปรแกรมและอปุกรณช์ว่ยในการสือ่สาร  
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รวมท้ังเทคนิคการผลิตเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารอย่างง่าย เช่นกระดานส่ือสาร  
สมดุภาพสือ่สารกระดานอกัษร และกระดานคำาศพัท ์เปน็ตน้  นอกจากนี ้หอ้ง 
การส่ือสารเสริมและทางเลือกอ่ืนยังใช้เป็นคลังเก็บรวบรวมส่ือต่างๆ ท่ีพัฒนาข้ึน  
เพื่อให้ครูในโรงเรียนสามารถยืมไปใช้ได้

 “สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทำาให้เด็กกระตือรือร้นที่จะมา 
รับการฝึกพูด	 ทำาให้ใช้ภาษาพูดได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล	 ครูก็ได้ 
พัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยี	นอกจากนั้น	เด็กที่พูดไม่ได้	เขียนไม่ได้	 
ก็สามารถสื่อสารได้โดยใช้กระดานสื่อสาร	 สมุดภาพสื่อสาร	 กระดานอักษร	 
ในการโต้ตอบและบอกความต้องการกับบุคคลท่ัวไปได้	เด็กจึงคลายความคับข้องใจ 
เมือ่ไดส้ือ่สารออกไปให้ผูอ้ืน่รบัรู	้นบัวา่เปน็พระมหากรณุาธคิณุอยา่งยิง่แกเ่ด็ก 
พิการของโรงเรยีน” เปน็ความประทบัใจของอาจารยอ์ำานวย หงษโ์ต ครฝูกึพดู 
และฝึกทักษะการสื่อสารของโรงเรียนศรีสังวาลย์

ค่ายสำาหรับนักเรียนที่มีข้อจำากัดด้านการพูด
  โรงเรียนศรีสังวาลย์ ให้ความสำาคัญอย่างสูงในการพัฒนาทักษะของ 
นักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยการพูด และได้ขยายขอบข่าย 
การดำาเนินการออกไปยงัครอบครวั โดยจดัคา่ยการสือ่สารเสรมิและทางเลอืก 
อื่น ในค่ายนี้มีกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การใช้เครื่องช่วย 
การสื่อสารกับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวตลอด 
ทั้งวัน นอกเหนือไปจากที่ใช้ในห้องเรียนตามปกติ

 ในการดำาเนินงาน ได้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
และโรงเรยีนศรีสงัวาลยเ์ชียงใหม่ มาร่วมเข้าค่ายดว้ย เนือ่งจากโรงเรียนท้ังสอง 
แห่งนี้ก็มีนักเรียนพิการทางกายในลักษณะคล้ายกัน อันเป็นการสืบสานแนว 
พระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี 
พระราชประสงค์ให้โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นต้น 
แบบในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

๑๙๒



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 “หนูดีใจมากที่ได้มาเข้าค่ายการสื่อสาร	 กิจกรรมในค่ายเปิดโอกาส 
ให้หนูได้ทำากิจกรรมต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 มีคำาศัพท์ในสมุดภาพสื่อสารที่ทำาให้ 
หนสูามารถสือ่สารกบัทุกคนได้	หนสูามารถทำารายงานการทศันศึกษาในคา่ย 
ด้วยโปรแกรมนำาเสนอที่สามารถใส่เสียงพูดให้พูดแทนหนูได้	 หนูมีความสุข 
มากๆ	 ค่ะ” เป็นความรู้สึกของเด็กหญิงสุพรรณิกา กางรัมย์ หรือน้องวาวา  
ทีไ่ดเ้ขา้คา่ยการสือ่สารเสริมและทางเลอืกอืน่ถงึ ๒ ครัง้ แมน้อ้งวาวาพดูไมไ่ด ้
แต่ก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดได้เป็นอย่างดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เธอเรียนใน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร 
และการเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้ง ๓ แห่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ 
การเคลื่อนไหว ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  

๑๙๓

นักเรียนใช้สมุดภาพสื่อสารในการพูดคุยกันภายในค่ายกับเพื่อนๆ	ครู	และพ่อแม่



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การพิพิธภัณฑ์ 
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 คา่ยวทิยาศาสตร์ฯ ท้ังสองคร้ังนีมี้วตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิและพฒันา 
องค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับ 
ศกัยภาพของนักเรียนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว และเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีตลอดจนใหค้รูวทิยาศาสตร์ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดม้าพบกนั 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง 
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน

  แม้จะพิการทางร่างกายและการเคล่ือนไหว แต่นักเรียนก็ได้ทำากิจกรรม 
วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน เม่ือปรับส่ือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
วทิยาศาสตร์ให้เหมาะสม ก็พบว่านักเรียนสามารถทำากิจกรรมได้สะดวกข้ึนมาก  
นักเรียนในค่ายรู้สึกภาคภูมิใจ และรักท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากข้ึน “วิทยาศาสตร์ 
ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด” เป็นความรู้สึกของนักเรียนที่ได้เข้าค่ายทุกคน

๑๙๔

นักเรียนที่มีอาการเกร็งของแขนและมือทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องวงล้อสี	
โดยใช้อุปกรณ์ที่ปรับให้หยิบจับได้สะดวก



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
  โรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้มุ่งมั่นดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทำาให้ 
มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลพระราชทานประเภท 
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่มีต่อครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

๑๙๕

นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารนักเรียนออทิสติก

โรงเรียนกาวิละอนุกูล	จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่	๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๓
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กาวิละอนุกูล : แหล่งเรียนรู้สำาหรับ
นักเรียนพิการทางสติปัญญา

 เสยีงเพลงดงัเปน็จงัหวะอยา่งเร้าใจแวว่มาต้ังแต่เดินเขา้ประตูโรงเรยีน 
กาวิละอนุกูล นักเรียนกลุ่มหนึ่งหน้าตายิ้มแย้มเต้นตามจังหวะเพลงอย่าง 
สนุกสนาน ร่าเริง ในช่วงเวลาพัก ใครๆ ที่ได้มาเห็นภาพประทับใจนี้ ต่าง 
ชื่นชมโรงเรียนที่มอบความสุขให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของนักเรียนที่ 
พิการทางสติปัญญาได้อย่างเต็มที่

 อาจารย์พิจิตร จารุเนตร อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล  
กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา 
ตอ่โรงเรียนกาวลิะอนกูุลอยา่งยิง่ และเสด็จพระราชดำาเนนิเยอืนโรงเรยีนแล้ว 
ถึง ๑๐ ครัง้ พระองค์สนพระราชหฤทยัการจดัการเรยีนการสอนสำาหรบันกัเรยีน 
ที่พิการทางสติปัญญา ทรงห่วงใยนักเรียนกลุ่มนี้ และมีพระราชดำารัสกับ 
คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารฯิ วา่ “นอกจาก 
จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แล้ว	 ทำาอย่างไรจะ 
ทำาให้นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพด้วย”

ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
  โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับพระราชทานห้องคอมพิวเตอร์ครั้งแรก 
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีคอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง และโทรทัศน์ขนาดจอ ๒๙ นิ้ว  
๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการสอนแบบเดี่ยวและการสอนแบบกลุ่ม

  การสอนแบบกลุ่มจะใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับจอโทรทัศน์เพื่อให้ 
เห็นภาพอย่างชัดเจน นักเรียนนั่งล้อมวงเป็นกลุ่ม แล้วเรียนรู้ผ่านสื่อ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใครที่ตอบได้ก็จะยกมือตอบหรืออาจช่วยกันตอบเป็น
กลุ่มก็ได้ วิธีการนี้นับได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ในช่วงเวลานั้น

๑๙๗
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 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนได้รับ 
พระราชทานคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑๐ เคร่ือง  
เพื่อให้จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการส่ือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ากับวิชาหลัก ได้แก่  
ภาษาไทย คณิตศาสตร์และสร้างเสริมประสบการณ์ 

ชีวิต ดังนั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำานวน ๑๖ ห้อง จึงมีโอกาส 
เรียนรูด้ว้ยสือ่มลัติมเีดยีควบคูกั่บการเรยีนในช้ันเรยีน นบัได้ว่าเป็นการนำารอ่ง 
การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ปัจจุบัน 
การจดักจิกรรมในห้องคอมพิวเตอร์พระราชทานยงัคงจดัตามหลกัสตูรและใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพิ่มเติม

ห้องเรียนไอทีต้นแบบ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
คอมพิวเตอร์ให้แก่ห้องเรียนไอทีต้นแบบจำานวน ๕ เคร่ือง เพ่ือทดลองใช้ 
สำาหรบัการเรียนการสอน โดยใชร้ปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมสำาหรบันกัเรยีน 
แตล่ะกลุม่ กล่าวคอื นกัเรียนกลุม่เรยีนได ้ใชร้ปูแบบการทำาโครงงาน (project-
based learning) ส่วนนักเรียนกลุ่มฝึกได้และนักเรียนออทิสติก ใช้รูปแบบ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (activity-based learning)

 โรงเรียนดำาเนินงานห้องเรียนไอทีอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ 
จัดให้มีห้องเรียนที่บูรณาการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการจัด 
การเรยีนการสอนแบบโครงงานและการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูจ้ำานวน  
๑๓ ห้อง

  ในตอนแรกที่อาจารย์พรนพิน อินต๊ะ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ 
ทดลองการเรียนรู้แบบโครงงานน้ัน อาจารย์เล่าว่า “จากประสบการณ์เดิม 

๑๙๘

นักเรียนออทิสติกในห้องไอทีต้นแบบ	ใช้เครื่องมือ	
“กลวิธีผ่านการมอง”	ช่วยบอกขั้นตอน
การเปิดคอมพิวเตอร์
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ในการเรยีนการสอนทีค่รูเปน็ผูใ้หค้วามรู	้นกัเรียนเปน็ผูต้อบและทำาตามคำาสัง่	 
จึงไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้	หรือค้นคว้าได้เอง” 

 อย่างไรก็ดี อาจารย์พรนพินก็มุ่งมั่นในการเขียนแผนการสอนตาม 
แนวคิดการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและทดลองเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และ 
พบว่า “นักเรียนเหล่านี้	 แท้จริงมีความคิด	 ให้ความร่วมมือ	 และเรียนรู้ 
ขั้นตอนการทำางานได้	 การเรียนรู้แบบใหม่น้ีได้เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ 
ของเดก็	สรา้งความงอกงามทางสตปัิญญาใหแ้กน่กัเรยีน	สรา้งการมีสว่นรว่ม 
ในการเรียนโดยรว่มมอืกนั	เปน็ความประทบัใจทีท่ำาให้ดิฉนัตามสอนนกัเรียน 
กลุ่มนี้จนถึงช้ันประถมปีท่ี	 ๓	 และส่งต่อเข้าเรียนในชั้นต่อไป	 จนกระทั่ง 
นักเรียนกลุ่มแรกนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๖”

ห้องการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น
  เนื่องจากโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีทั้งนักเรียนพิการทางสติปัญญา 
และนักเรียนออทิสติก หลายคนจึงมีปัญหาด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ และด้านการควบคุมอารมณ์ คณะทำางานโครงการฯ จึงได้ 
จดัการอบรมเทคนคิทางการสือ่สารเสรมิและทางเลอืกอืน่ใหแ้กค่ณะอาจารย ์
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม และรู้จัก 
ควบคุมอารมณ์ตนเอง

  ต่อมาโรงเรียนได้รับพระราชทานความช่วยเหลือให้จัดทำาห้อง 
การสือ่สารเสรมิและทางเลอืกอืน่ เพือ่เปน็สถานทีจ่ดัทำาเครือ่งมอืช่วยพฒันา 
ทักษะการสื่อสาร เช่น บัตรภาพ กระดานภาพ และสมุดภาพ เป็นต้น  
รวมไปถึงจัดทำาเครื่องมือช่วยปรับพฤติกรรมตามหลักการของกลวิธีการรับรู้ 
ผ่านการมอง (visual strategy) เช่น ตารางเวลารูปภาพ รูปภาพกฎกติกา 
ในชั้นเรียน และรูปภาพขั้นตอนการทำากิจกรรม เป็นต้น 

 ห้องการส่ือสารเสริมและทางเลอืกอืน่นีย้งัเปน็ทีจ่ดัเกบ็และรวบรวม 
สื่อต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้คณะอาจารย์ในโรงเรียนได้ยืมไปใช้ในห้องเรียน 
อีกด้วย

๑๙๙
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ค่ายการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนออทิสติก
  คณะกรรมการโครงการฯ ได้เชิญหน่วยงาน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 
กาวิละอนุกูล ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  
และหอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าร่วมจัด 
ค่ายการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนออทิสติก วัตถุประสงค์ก็เพ่ือเปิดโอกาสให้ 
นกัเรยีนออทสิติกพร้อมครอบครวั คณะคร ูและเจา้หนา้ทีข่องท้ัง ๓ หนว่ยงาน  
ได้ใช้ชีวิตและทำากิจกรรมร่วมกันเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริม 
ทกัษะการสือ่สาร และการพัฒนาการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมแกน่กัเรยีนออทิสตกิ  
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์

 ปัจจุบันได้จัดค่ายไปแล้ว ๒ ครั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔  
พบวา่ คร ูผูป้กครอง และเดก็นกัเรยีนออทสิตกิ มคีวามสมัพนัธใ์นการทำางาน 
ร่วมกันเป็นอย่างดี และผู้ปกครองหลายคนเข้าใจกระบวนการการสื่อสาร 
และการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกมากยิ่งขึ้น

  อาจารย์ท่านหนึ่งเล่าถึงความประทับใจในการเข้าร่วมค่ายไว้ว่า  
นี่เป็นโอกาสที่จะทำาให้เกิดสิ่งที่ “ใช่เลย” เพ่ือช่วยนักเรียนออทิสติกให้มี 
การสื่อสารที่แท้จริง เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือทำาจริง ทำาให้เข้าใจมาก 
กว่าการอ่าน หรือการฟังแต่เพียงอย่างเดียว

  การจัดสถานการณ์อย่างเหมาะสมทำาให้เด็กท่ีเคยส่ือสารไม่ได้ สามารถ 
หยิบภาพหรือช้ีท่ีภาพเพ่ือสื่อสาร โดยครูที่จัดกิจกรรมใช้เคร่ืองมือที่เป็น 
ตารางเวลา ตารางเวลายอ่ย และเคร่ืองมือในการจัดการ เพือ่ชว่ยใหน้กัเรยีน 
เข้าใจและเรียนรู้ท่ีจะสื่อสารเพ่ือให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดของตน ในแต่ละ 
กจิกรรม นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูแ้ตกตา่งกนัไป ทีน่า่ประทบัใจอยา่งย่ิง คอืได้เหน็ 
คุณย่าคอยดูแลหลานด้วยความรัก

๒๐๐
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 อีกกรณีหนึ่งเป็นเด็กหญิง 
อาย ุ๑๒ ป ีทีด่แูลพีช่ายทีเ่ปน็ออทสิตกิ  
อายุ ๑๔ ปี ด้วยความอดทนอดกลั้น  
ไมบ่น่ ทา่ททีีเ่อาใจใสพ่ี่ชายดว้ยคำาถาม  
เช่น ร้อนไหม คันไหม ทำาให้ผู้เข้าค่าย 
ที่คอยสังเกตพ่ีน้องคู่นี้อดที่จะเท 
คะแนนนิยมให้ไม่ได้ หลายคนน้ำาตาซึม 
เม่ือน้องออกไปรับรางวัล และสะท้อนใจ 
กับความรับผิดชอบที่สูงเกินวัย

  เมื่อมีผู้ถามว่า “หนูเบื่อไหม 
ท่ีดแูลพี”่เดก็หญงิตอบวา่ “ไมเ่บือ่ค่ะ 
สนุกดี	 อยู่ที่บ้านพี่ก็ ไม่ค่อยได้ไป
ไหนมาที่นี่ ดูพี่ เขามีความสุข	 เม่ือ
วานกลับไปบ้านพี่ เขายิ้มตลอด...
กลางคืนเขาก็หลับไม่ ต่ืนเลยค่ะ” 

๒๐๑

นักเรียนออทิสติกใช้สมุดภาพสื่อสาร
ในการพูดคุยกันภายในค่าย
กับเพื่อนๆ	ครู	และพ่อแม่

เธอบอกว่าอยากให้จัดค่ายบ่อยๆ ทำาให้ทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรู้สึกปล้ืมใจ
ไปตามๆ กัน

ค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา
 	ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางสตปิญัญา เกดิขึน้จากความรว่มมอืระหวา่ง สำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้และทักษะการสอน 
วทิยาศาสตร์สำาหรบันกัเรียนพิการทางสตปิญัญา พฒันาองคค์วามรู้ในการทำา 
กิจกรรม และสร้างสื่อประกอบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มน้ี  
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นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิด รวมทั้ง 
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

๒๐๒

นักเรียนพิการทางสติปัญญาทำาการทดลอง
เรื่องแรงดันอากาศ

  โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้ 
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน 
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย นักเรียน 
พิการทางสตปัิญญาไดแ้สดงศกัยภาพ 
ในการเรียนรู้ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า 
พวกเขาสามารถทำากิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ได้อย่างสนุกสนาน ตอบคำาถามและ 
สรปุผลการทดลองได ้เมือ่เปดิโอกาส 
ให้นักเรียนได้ลงมือทำากิจกรรม และ 
ชว่ยกันสร้างแผ่นป้ายสรุปผลการทดลอง 
ด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะอาจารย์ 
ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้

  “ผมทำาได้”	“หนทูำาได้” เปน็ความคิดทีต่ดิตวันกัเรยีนกลบัไปหลงัจาก 
สิ้นสุดค่ายแต่ละครั้ง

นักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ
  นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับการพัฒนาในหลายด้าน ดังนั้น  
นักเรียนจึงสามารถเข้าร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคและ 
ระดับประเทศท่ีกระทรวงศกึษาธกิารจดัขึน้เปน็ประจำาทกุป ีและไดร้บัรางวัล 
แห่งความภาคภูมิใจตัวอย่างเช่น

 ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับ 
ประเทศ จำานวน ๒ คน จากการประกวดคัดลายมือระดับชั้นประถม 
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ศึกษาปีท่ี ๑-๖ และการประกวดอ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔-๖ นอกจากนี้ยังมีนักเรียน จำานวน ๒ คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
เหรียญทองในการแข่งขันระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันโปรแกรม 
Paint ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

 ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับ
ประเทศ จากการแข่งขันโปรแกรม Paint ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
จำานวน ๑ คน

 คร้ังท่ี ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
ระดับภาคเหนือ จำานวน ๒ คน จากการแข่งขันโปรแกรม Paint 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
นอกจากนีย้งัมีนกัเรียนได้รับรางวลัเหรยีญเงนิจากการแขง่ขนัคดัลายมอื
ระดับชั้นประถมศึกษา จำานวน ๑ คน

 ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับ 
ภาคเหนือ ชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๔ เหรียญทองจากการแข่งขันการ
อ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำานวน ๒ คน และรางวัล 
ชนะเลศิอบัดบัที ่๒ เหรยีญทองจากการแขง่ขนัโปรแกรม Paint ระดับชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำานวน ๑ คน

สัญญาจากใจเพื่อตอบแทนพระกรุณา
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูลต่างซาบซึ้งในพระมหา- 
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อ 
นักเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก และมีคำามั่นสัญญาจากใจว่า “ปวง 
ข้าพระพุทธเจ้าขอให้คำาม่ันสัญญาว่าจะมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้	จนสามารถ 
ช่วยเหลือตนเอง	ไปสู่การประกอบอาชีพได้”

๒๐๓
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานปริญญาบัตร
แก่นายวสันต์	แปงปูจวน	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

เมื่อวันที่	๑	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
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นักเรียนตาบอด
ก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้

  ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขณะทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพ่ือทอดพระเนตรการเรียนการสอน มีนักศึกษาตาบอด 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้หนึ่งกราบบังคมทูลว่า คนตาบอดถูกจำากัดสิทธิ 
ไมใ่หเ้รยีนสายวทิยาศาสตร ์จะไดเ้รยีนกเ็ฉพาะสายภาษาเท่านัน้ พระองคจึ์งมี 
พระราชกระแสรับสั่งแก่คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำาริฯ ว่า ให้หาวิธีช่วยเหลือ คณะกรรมการจึงได้จัดทำาโครงการนำาร่อง 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สำาหรับนักเรียนตาบอดขึ้น

ปรับทัศนคติ...สิ่งแรกที่ต้องทำา
  ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังไม่ 
สามารถรับนกัเรยีนตาบอดเข้าเรยีนสายวทิยาศาสตรไ์ด ้ดว้ยเหตผุลวา่โรงเรยีน 
ไม่พร้อมสอน เพราะไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนตาบอดได้อย่างไร  
อีกทั้งการทดลองซึ่งเป็นกิจกรรมสำาคัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็น 
ปัญหา

  ดงันัน้ สิง่แรกสดุทีต่อ้งทำากค็อื ปรบัทศันคต ิใหท้กุคนเชือ่วา่นกัเรยีน 
ตาบอดสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ได้ หากมีการจัดเตรียมความพร้อมอย่าง 
เหมาะสมในทกุๆ ดา้น ตัง้แตอ่าจารยผ์ูส้อน ตลอดจนถงึสือ่และอปุกรณต่์างๆ 
ที่จำาเป็น

 สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) จงึได ้
จดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการเรียนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

๒๐๕
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สำาหรับนักเรียนตาบอด เพื่อร่วมกันกำาหนดแนวทางในการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอดในประเทศไทย

 หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมกับ สวทช. เพื่อทำางาน 
สำาคัญนี้มีหลายแห่ง ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบัน 
สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอด 
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม

อบรมผู้สอนและจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอด
  คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอด ได้จัดอบรมการสอนวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์สำาหรับคนตาบอด โดยเชิญ ดร.โยชิโกะ โทริยามะ (Dr. Yoshiko  
Toriyama) จากมหาวิทยาลัยซึคุบะ นายอากิโยชิ ทาคามูระ (Mr. Akiyoshi  
Takamura) และคณุชสิโุกะ ฮามาดะ (Ms. Shizuko Hamada) จากโรงเรยีน 

๒๐๖

ดร.โยชิโกะ	โทริยามะ	และ	
นายอากิโยชิ	ทาคามูระ	
บรรยายเรื่องการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สำาหรับคนตาบอด

สอนคนตาบอดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
ให้มาถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนแก่ 
คณะอาจารย์จากโรงเรียนสอนคนตาบอด 
และโรงเรียนเรียนร่วม รวมท้ังคณะอาจารย์ 
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีเพือ่เปน็แนวทางการจดั 
การเรียนการสอนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน องค์ความรู้จากการอบรม 
ดังกล่าวได้จัดทำาเป็นคู่มือการสอน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำาหรับ 
นักเรียนตาบอด (พ.ศ. ๒๕๕๑)



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ต่อมามีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอดครั้งท่ี ๑  
ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และจัดอีกหลายครั้งจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๗ ครั้ง เพื่อ 
คัดเลือกนักเรียนตาบอดที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้มาเข้าค่าย  
พร้อมกับครูผู้สอน เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดลองทางเคมีและฟิสิกส์ 
เป็นต้น

 คณะกรรมการได้คัดเลือกนักเรียนตาบอดจากค่ายเข้ารับทุนสนับสนุน 
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษาจำานวน ๑๓ คน  
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้เรียนจบระดับอุดมศึกษา ๒ คน ได้แก่ นายเทอดเกียรติ  
บุญเท่ียง ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)  
จากคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และนายวสนัต ์ 
แปงปวนจู ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผู้อยู่ระหว่างการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษา ๒ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน

เทอดเกียรติ นักเรียนตาบอดคนแรกท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์
 เทอดเกียรติ บุญเที่ยง นักเรียน 
ตาบอดทีโ่รงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ   
ส่งเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลใน 
ขณะที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ 
สมัครเข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์ตาบอด 
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๔๘ นับเป็น 
จุดเปลี่ยนของชีวิต เพราะเขามีโอกาสได้ 
สนุกกับกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น กิจกรรม 
เหล่าน้ันสร้างแรงบันดาลใจให้เทอดเกียรติ 
อยากเรียนวทิยาศาสตร์มากขึน้ และดว้ย เทอดเกียรติ	บุญเที่ยง

๒๐๗
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ความตั้งใจนี้เอง ท่ีทำาให้คณะกรรมการคัดเลือกเขาและเพื่อนอีก ๑ คน  
เข้าเป็นนักเรียนในโครงการนำาร่องเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เป็นต้นมา

 เทอดเกียรติเรียนสายวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลใน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑  
เขาตอ้งปรบัตัวเพ่ือเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์หลายวชิาและเพิม่เวลาอา่นหนงัสอื  
รวมทัง้เรยีนเสรมิวชิาการกบัครอูาสาสมคัรทีค่ณะกรรมการจดัหามาสอนวชิา 
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ในวันเสาร์และอาทิตย์เป็นประจำาตลอด  
๓ ป ีเพือ่ใหเ้รยีนในช้ันเรียนทัน จนจบช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่๖ ดว้ยความสามารถ 
ของอาจารย์ผู้สอน ครูสอนเสริมวิชาการ ครูอาสาสมัคร และที่สำาคัญคือ 
ความมุมานะของเทอดเกียรติเอง

 หลังจากนั้น เทอดเกียรติสอบผ่านโควตานักศึกษาพิการ เข้าเรียน 
ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวทิยาการ 
คอมพิวเตอร์ ทำาให้ต้องปรับตัวอย่างมากในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย  
เทอดเกยีรตเิปน็นกัศกึษาทีช่อบทำากจิกรรมอยา่งยิง่ กจิกรรมทกุอยา่งเปน็สิง่ 
ที่ท้าทายของชีวิตนักศึกษา เทอดเกียรติร่วมทำากิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬา 
ฟุตบอล ๕ คนสำาหรับคนตาบอด เข้าร่วมเป็นนักร้องประสานเสียงของ 
มหาวิทยาลัย เป็นบริกรในร้านอาหาร Dine in the Dark ซึ่งเป็นร้าน 
อาหารที่ปิดไฟมืด เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติอาหารอย่างแท้จริง เป็นต้น

 ดว้ยความเอาใจใสข่องรองศาสตราจารย ์ดร.ทรงศกัดิ ์รองวริยิะพานชิ  
อาจารย์ท่ีปรึกษาผู้ทุ่มเทในเรื่องการสอน และให้คำาปรึกษาด้านการเรียน  
ตลอดจนการดำาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย  เทอดเกียรติได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง  
บางวิชาต้องจัดผู้สอนเสริมให้  สื่อการเรียนการสอนก็ได้รับความช่วยเหลือ 
จากอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ส่งเอกสารการสอนให้ศูนย์บริการนักศึกษา 
พิการเพื่อไปจัดทำาเป็นเอกสารอักษรเบรลล์ ทำาให้เทอดเกียรติสามารถ

๒๐๘
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พัฒนาการเรียนดีขึ้นตามลำาดับจนสามารถจบการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รวมเวลาศึกษา ๕ ปี

 เทอดเกียรติเล่าถึงเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำาเร็จไว้ว่า   
“ผู้พิการจะต้องมีความตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและเก็บเนื้อหาความสำาคัญ	 
ประกอบกับการบันทึกเสียงอาจารย์ผู้สอนแล้วนำากลับมาทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ	 
ผู้พิการต้องหมั่นศึกษาจากเพื่อนร่วมชั้น	หมั่นศึกษาหาความรู้เองด้วย”

 นอกจากน้ี เทอดเกียรติได้ฝากให้กำาลังใจสำาหรับเพ่ือนๆ น้องๆ คนพิการ 
ดว้ยวา่ “ไมม่อีะไรทีเ่ราจะทำาไมไ่ด้	ถา้หากเราตัง้ใจทำา	ขึน้อยูท่ีว่า่เราตัง้เปา้หมาย 
กับสิ่งนั้นไว้มากน้อยแค่ไหน	ผมขอเป็นกำาลังใจให้กับรุ่นน้องๆ	 ได้ตั้งใจเรียน	
เพราะมีโอกาสดีๆ	 รออยู่	 ขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคและไม่ย่อท้อ	 สำาหรับผมจะ 
ตั้งใจทำางานเพื่อรับใช้สังคมทุกอย่างเท่าที่ตัวเองสามารถทำาได้”

วันแห่งความปลื้มปีติ
 เทอดเกียรติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๖ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เปน็วนัทีค่รอบครัว อาจารย ์เพือ่นๆ พี่ๆ  ปลาบปลืม้กนัถว้นหนา้ 
ท่ีเห็นความสำาเรจ็ในกา้วหนึง่ของชวิีต ก้าวต่อไปเป็นการต่อสูเ้พือ่สรา้งอาชพี  
และสร้างอนาคตข้างหน้า

ฝันที่เป็นจริงของวสันต์ แปงปวนจู 
 เส้นทางสู่ฝันของเด็กชายวสันต์ แปงปวนจู นักเรียนตาบอดสนิท  
วัย ๑๕ ปี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำาปาง เริ่มต้นเมื่อเช้าวันที่ ๒๑  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อเขาเดินทางไปองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ เพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ ๒   
วสันต์รู้สึกต่ืนเต้นท่ีได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนๆ อีก ๒๒ คน ที่มา 
จากโรงเรียนทัว่ประเทศ เปา้หมายของเดก็ผูมุ้ง่มัน่คนนีก้คื็อ “นบัจากนีต้อ่ไป 
อีก	๗		ปี	จะต้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ให้สำาเร็จให้ได้”

๒๐๙



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ตอ่มาใน พ.ศ. ๒๕๕๐ วสนัต์ ได้รบั 
การสนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากที่ 
ได้รับทุน ชีวิตของวสันต์ก็เปลี่ยนไป 
อย่างสิ้นเชิง เขามีความมานะพยายาม 
อยา่งสูง ทกุเยน็หลงัเลกิเรยีนจะใชเ้วลา 
ประมาณ ๑–๒ ชั่วโมง เพื่อทบทวน 
เน้ือหาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนจะคอย 
ช่วยเหลือในทางวิชาการ ช่วยผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน เชน่ เอกสารประกอบ 
การเรียนอักษรเบรลล์ หนังสือเรียน 

อักษรเบรลล์ และภาพนูน เป็นต้น วสันต์บอกว่า“ผมพยายามตั้งใจเรียนใน 
หอ้งเรยีน	และจดจำาประเดน็สำาคญัใหม้ากทีส่ดุ	หากมเีนือ้หาสว่นไหนทีผ่มไม ่
เข้าใจ	 ผมจะจดเอาไว้	 แล้วนำามาถามครูหลังเลิกเรียน	 หรือพยายามค้นหา 
ข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต”	 

  แม้ว่าวสันต์จะมีอุปสรรคในการเรียนหลายประการ เช่น การสังเกต 
ผลการทดลอง และการทำาความเขา้ใจกราฟคณิตศาสตร์ รปูภาพในวิชาฟสิกิส ์
และวิชาชวีวิทยา แตด่ว้ยความชว่ยเหลอืจากอาจารยแ์ละครสูอนเสรมิ วสนัต์ 
ก็สามารถเรียนผ่านได้ด้วยคะแนนเฉลี่ยดีพอสมควร ตลอดระยะเวลา ๓ ปี 
ในโรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั ใครๆ กร็กัเขา เพราะวสนัต์ขยนัและต้ังใจศกึษา 
เล่าเรียน อาจารย์สินอารย์ ลำาพูนพงศ์ ครูฟิสิกส์ กล่าวถึงเขาว่า “วสันต์เป็น 
เด็กตาบอดที่มีความพยายามมาก	 ข้อจำากัดด้านร่างกายของเขาไม่ได้เป็น 
อปุสรรคต่อการเรยีนเลย	วสนัต์มคีวามจำาดีเยีย่ม	บางครัง้ก็เปน็ผู้สอนทบทวน 
ให้เพื่อนๆ	ตาดีได้อีกด้วย”  

 วสันต์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่ีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาบอกว่า “ผมชอบคอมพิวเตอร์ 

วสันต์	แปงปวนจู

๒๑๐



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เพราะคิดว่าใกล้ตัว	 สามารถเข้าถึงและคิดต่อยอดได้	 แต่พอเข้ามาเรียนจริง	 
ถึงได้รู้ว่าไม่ได้ง่ายเสียทีเดียว	 เม่ือต้องเรียนพร้อมกับเพ่ือนที่มองเห็น	 เพ่ือน 
จะสื่อสารกับอาจารย์ได้ง่ายกว่า	 ส่วนผมเองต้องใช้ความพยายามมากขึ้น	 
ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน	 โดยอาจารย์จะให้เอกสารประกอบการ 
สอนมาล่วงหน้า	 ผมจะต้องนำาไปแปลงเป็นสื่อภาพนูน	 และศึกษาเอกสาร 
ประกอบการเรียนก่อนเข้าเรียน	โดยให้เพื่อนร่วมชั้นช่วยอ่านให้ฟัง”

  คณะกรรมการฯ ได้จัดหาผู้ช่วยอ่าน หาอาจารย์สอนทบทวนใน 
รายวชิาสำาคญั สนบัสนนุการผลติสือ่การเรยีนสำาหรบันกัศกึษาตาบอด อกีทัง้ 
ยงัตดิตามและประเมนิผลการเรยีนรว่มกบัภาควชิาอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะ 
เวลา ๔ ปี

 ดร.วรารตัน ์ รุง่วรวฒุ ิอาจารยท์ีป่รกึษา ได้ใหค้วามเหน็ไวว้า่ “วสนัต์ 
เป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจ	 มีความพยายามสูง	 ข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่มีสิ่ง 
รบกวนหรอืสิง่เรา้นอ้ย	ทำาให้มจีนิตนาการในการเรยีนสงู	ปญัหาทีส่ำาคญักค็อื	
การเรียนในวิชาที่มีสูตร	มีปฏิบัติการ	หรือมีรูปภาพประกอบ	และเนื่องจาก 
วสันต์มองไม่เห็น	 ในการมอบหมายงานก็จะอนุโลมให้ส่งช้ากว่าคนอื่นได้	 
การเรียนของวสันต์ก็เหมือนกับคนอื่นๆ	คือ	 เข้าห้องเรียนตามปกติ	 แต่จะมี 
เพื่อนคอยช่วยเหลือในเรื่องที่ทำาเองไม่ได้”

 ในท่ีสุด นายวสันต์ก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งเรียนจบ 
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น 
บัณฑิตตาบอดคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น 
ความภาคภูมิใจของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ นับเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีในการสร้างพลังใจให้แก่น้องๆ คนตาบอดรุ่นต่อๆ ไปให้กล้าที่จะเดิน 
ตามความฝันของตนเอง

๒๑๑



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมร้อยโทมังกรทอง	ลิ้มประเสริฐสกุล

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๒	ณ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วีรบุรุษแห่งกรงปินัง

  “ลอตเตอรี่ครับ	 ลอตเตอรี่” เสียงดังมาจากหนุ่มพิการคนหนึ่งซึ่ง 
ฟังได้ไม่ค่อยชัดเท่าไร อยู่หน้าโรงอาหาร ส่วนตอนเย็นย้ายไปหน้าอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ใครบ้างจะรู้ว่าหนุ่มพิการคนนี้ในอดีตเป็นรั้วของชาติ วีรบุรุษที่ยอมเสียสละ 
เลือดเนื้อเพื่อปกป้องคนไทยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นายมงักรทอง ลิม้ประเสริฐสกุล เป็นบุตรคนทีส่องของ นายนพรัตน ์
ลิ้มประเสริฐสกุล ซึ่งมีอาชีพค้าขายผลไม้อยู่ที่ จังหวัดเชียงราย เขาใฝ่ฝันที่ 
จะเปน็ทหารรบัใชช้าตติัง้แตยั่งเปน็เด็ก ความเป็นผูมี้จิตอทุศิตนเพ่ือสว่นรวม 
ของเขาเหน็ไดจ้ากการสมคัรเข้าเปน็อาสากูภ้ยัและอาสาสมคัรปอ้งกันภยัฝา่ย 
พลเรือน (อปพร.) อำาเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เม่ืออายไุด ้๑๙ ป ีกส็มัคร 
เป็นทหารเกณฑ์ และได้รับคัดเลือกเป็นทหารสังกัด  
ร. ๗ พัน ๑ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง
แห่งความฝันจึงเริ่มต้นขึ้น ณ ที่แห่งนั้น พลทหาร
มงักรทองรูส้กึภมูใิจในหนา้ทีอ่ยา่งยิง่และวางแผน 
อนาคตไว้ว่า “หากสำาเร็จการศึกษา 
จะสอบนายสบิ	แตห่ากสอบไมผ่่านก็
จะไปสมัครเป็นทหารพราน”

 

 
พลทหารมังกรทอง	ลิ้มประเสริฐสกุล	
สังกัด	ร.	๗	พัน	๑	ค่ายกาวิละ	
จังหวัดเชียงใหม่	ใน	พ.ศ.	๒๕๕๐

๒๑๓



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
 พลทหารมังกรทองได้รับมอบหมายภารกิจรักษาความปลอดภัย 
คุ้มครองครูใน อำาเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 
ความไม่สงบถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรก หูข้างหนึ่งสูญเสียการได้ยินไปถึงร้อยละ ๓๐ 
จากเหตุลอบวางระเบิด ครั้งที่สอง เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
เขาถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณกรามและศีรษะด้านซ้าย และถูกยิงกรอกปากซ้ำา 
ทำาให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สมองซีกซ้ายกระทบกระเทือนอย่างหนัก

 ในระยะแรก พลทหารมังกรทองรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา  
ต่อมาเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ผ่าตัดสมองอีกครั้ง 
เพ่ือนำากระสุนท่ียังฝังอยู่ในเน้ือสมองออก แม้กระน้ัน เขายังนอนเป็นเจ้าชายนิทรา 
อยู่ถึง ๓ เดือนเศษ มีบิดาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมา 
ก็พบว่าร่างกายไม่อาจฟืนคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้อีก ต้องกลายเป็น 
คนพิการอัมพาตซีกขวา มีปัญหาทั้งการมองเห็น การฟัง การพูด และการคิด  
ต้องเข้ารับการฟืนฟูสมรรถภาพเป็นประจำา นายนพรัตน์ผู้เป็นบิดาดูแลบุตรชาย 
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมกับให้กำาลังใจว่า “ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะ 
เสียสละทำาเพื่อชาติ	พ่อภาคภูมิใจในตัวลูก	และนับจากนี้พ่อจะเป็นทุกอย่าง
ที่ลูกขาดไป	และจะพยายามเก็บออมเพื่อสร้างอนาคต”

พระมหากรุณาธิคุณที่มิอาจลืม
 ในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ 
การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี พลทหารมังกรทองและบิดาได้มีโอกาส 
เฝ้าฯ รับเสด็จและได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ  
เมื่อทรงทราบเรื่องแล้ว มีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะกรรมการโครงการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำารฯิ พจิารณาชว่ยเหลอื เพือ่ใหพ้ลทหาร 

๒๑๔



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

มงักรทองสามารถดำารงชีวติอยูไ่ด้โดยไมเ่ปน็ภาระแก่ผูอ้ืน่ และทรงพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แก่พลทหารมังกรทอง 
และบิดา

 นอกจากการประกอบอาชีพแล้ว คณะกรรมการ ยังได้หาแนวทาง 
ช่วยเหลือด้านการฟืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและการเรียนรู้แก่ 
พลทหารมังกรทอง โดยดำาเนินการร่วมกับแพทย์ พยาบาล และนักวิชาชีพ 
กองเวชศาสตร์ฟืนฟูของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และศูนย์สิรินธรเพื่อ 
การฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในการจัดโปรแกรมการฟืนฟู 
ทางกายภาพบำาบัด กิจกรรมบำาบัด อรรถบำาบัด และการฝึกอาชีพ รวมทั้ง 
จัดหาวิธีการฟืนฟูสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โปรแกรมประเมิน 
เสียงพูดภาษาไทยเพื่อใช้สำาหรับการฝึกพูด โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ 
พัฒนาด้านความจำาและกระบวนการคิด การฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  

พลทหารมังกรทองและบิดาประกอบอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล	
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๒๑๕
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การฟืนฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยเกมวี (Wii game) และ 
การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟืนฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์แห่งชาติ เป็นต้น

ความภาคภูมิใจ
 ปัจจุบัน พลทหารมังกรทองได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยโท และ 
ได้เข้าพิธีประดับยศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็นความ 
ภาคภูมิใจของตนเองและบิดา แม้ทราบว่าไม่อาจจะกลับไปรับใช้ชาติได้เช่นเดิม  
แต่ก็ไม่เคยย่อท้อและไม่ยอมให้ตนเป็นภาระของใคร ร้อยโทมังกรทองมักจะ 
กล่าวเสมอว่า “เราเป็นแบบนี้แล้วต้องไม่ท้อ	 หากเลือกได้	 ผมก็จะขอเป็น 
ทหารรับใช้ชาติอีก”

พลทหารมังกรทอง	ฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน	ณ	แผนกกายภาพบำาบัด	
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

๒๑๖
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ชีวิตใหม่ที่ก้าวต่อไป
 ร้อยโทมังกรทองมี ชีวิตใหม่ 
หลังจากปลดจากราชการทหาร ด้วย 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานอาชีพขายสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลจากการจัดสรรของสภาสังคม 
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์  ร้อยโทมังกรทองโต้ตอบกับ 
ลูกค้าได้ รู้จักตัวเลข หยิบสลากกินแบ่ง 
รัฐบาลซึ่งมีตัวเลขที่ลูกค้าต้องการได้  
ทอนเงินได้ นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ 
พอสมควร บิดาเป็นผู้ช่วยเก็บหอม 
รอมริบ และนำารายได้ส่วนหนึ่งไปลงทุน 
ทำาหอพักที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้าง 
ความมั่นคงให้แก่ครอบครัวในอนาคต 
อีกด้วย

ร้อยโทมังกรทองเข้าพิธีประดับยศ
เมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖

๒๑๗
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เด็กชายธนศักดิ์	ณ	เชียงใหม่
นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	จังหวัดเชียงใหม่

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่	๒๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๙
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เด็กตาบอดพิการซ้อนผู้ใฝ่เรียนรู้
  ในวัยเด็ก เด็กชายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ มีไข้สูงและเป็นลมชัก  
ทำาให้ตาบอดสนิททั้งสองข้างในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบเรื่องนี้ และทรงแนะนำาให้ครอบครัวส่งเขา 
เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ เด็กชายธนศักดิ์ เริ่มเรียนในชั้นอนุบาล ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน 
เห็นว่าเขาต่างจากเด็กตาบอดทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้าน 
พฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งยังมีพัฒนาการช้าในหลายด้าน เช่น เรียนรู้ช้า 
และยังใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ไม่ดีนัก ทำาให้ไม่สามารถทำากิจวัตรประจำาวัน 
ได้ด้วยตนเอง อาจารย์ประจำาชั้นจึงจัดให้เข้าเรียนในกลุ่มนักเรียนตาบอด 
พิการซ้อนระดับอนุบาล  เน้นการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิต 
ประจำาวัน จนกระทั่งเด็กชายธนศักดิ์ อายุได้ ๑๒ ปี

ก้าวสู่การเรียนรู้

 อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชดำาริฯ เล่าว่า “ดิฉันได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ในงานประชุมวิชาการของ	 สวทช.	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘		 
ทรงรับสัง่ให้ติดตามการเรียนรู้ของ	เดก็ชายธนศกัดิ	์ในโรงเรยีนสอนคนตาบอด 
ภาคเหนือฯ	 ว่าอายุได้	 ๑๒	 ปี	 แล้วยังอยู่ช้ันอนุบาล	 	 ดิฉันรู้สึกประทับใจ 
อยา่งยิง่ทีพ่ระองค์ทา่นทรงแสดงความหว่งใย	เด็กชายธนศกัด์ิ	เป็นอยา่งมาก	 
ทรงไม่เคยลืมแม้เหตุการณ์นั้นผ่านมาเป็นเวลาหลายปี” ใน พ.ศ. ๒๕๔๘  
คณะทำางานโครงการ จึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเด็กชายธนศักดิ์ซึ่งขณะนั้น 
กำาลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนสำาหรับนักเรียนพิการซ้อน  
อาจารย์ประจำาชั้นเล่าว่า เด็กชายธนศักดิ์มีปัญหาด้านทักษะทางสังคมและ 

๒๑๙
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พฤติกรรมอย่างมาก รอคอยไม่เป็น ชอบแยกตัวออกจากกลุ่ม และมีปัญหา 
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ต้องสอนซ้ำาๆ

  คณะทำางานโครงการ กบัคณะอาจารยใ์นโรงเรยีนจงึรว่มกนัวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กชายธนศักดิ์ สามารถเรียนรู้ 
ได้ตามศักยภาพ คณะทำางานโครงการ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการจัด 

กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาของ 
นกัเรยีนทีบ่กพรอ่งทางการเห็นรว่มกับ 
ปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
โดยเพิ่มเติมเทคนิค เครื่องมือ สื่อ 
การเรียนการสอนท่ีตรงกับความต้องการ  
ทั้งยังจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่จำาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องบอกสี และชุดกระดานเขียน 
ภาพนูน เพื่ออำานวยความสะดวกใน 
การเรียนอีกด้วย

๒๒๐

เด็กชายธนศักดิ์		ฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์
ด้วยเครื่องเบรลเลอร์

  เด็กชายธนศักด์ิเรียนรู้และ 
ควบคุมพฤติกรรมต่ างๆ ได้ ดีขึ้ น 
เปน็ลำาดบั จนสามารถยา้ยจากหอ้งเรยีน 

พิการซ้อนไปเข้าห้องเรียนตาบอดปกติได้ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี 
นายธนศักดิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น พูดจาโต้ตอบได้ดี พิมพ์อักษรเบรลล์ 
ได้ ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพได้ดีพอสมควร แต่ก็ยังมีปัญหาด้านทักษะสังคม
และพฤติกรรมอยู่บ้างเมื่ออยู่กับคนรอบข้าง

  ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ จำานวน ๑ ห้องเรียน เป็นแผนการเรียนสายสามัญกึ่งวิชาชีพ  
นายธนศักดิ์กับเพื่อนๆ ได้เข้าเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

 นายธนศักดิ์เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้อย่างยิ่ง อาจารย์หลายท่านรายงาน 
ตรงกันว่า แม้จะเป็นนักเรียนตาบอดพิการซ้อน แต่เขาก็พยายามอย่าง 
เต็มความสามารถ ชอบทำาการบ้าน ชอบพิมพ์และอ่านอักษรเบรลล์ เมื่อ 
กลับบ้าน เขาจะขอให้บิดา มารดา คุณยาย หรือน้องสาว อ่านหนังสือ 
ให้ฟัง และเขาจะฝึกพิมพ์ภาษาไทยตามเสียงอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ 
พระราชทาน ฝึกอักษรเบรลล์จากเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ (Brailler)  
เพื่อนำางานมาส่งอาจารย์ที่โรงเรียน

  อาจารย์วันทนีย์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนายธนศักดิ์และครอบครัว 
เป็นประจำาทุกปี แต่ละปีก็จะเห็นว่าเขามีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้น  
ครั้งหนึ่งอาจารย์ประจำาช้ันนำาหนังสือนิทานที่นายธนศักดิ์พิมพ์ด้วย 
เคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์มาให้ดู เป็นหนังสือเร่ืองส้ันอักษรเบรลล์ 
ที่ทำาไว้เรื่องละหลายๆ เล่ม เพื่อนำาไปไว้ในห้องสมุดสำาหรับ 
นักเรียนตาบอดรุ่นน้อง อาจารย์ที่โรงเรียนทุกคนต่างแสดง 
ความชื่นชม ไม่เฉพาะในความอุตสาหะ แต่เพราะผลงานของ
เขาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย

  แม้หลายคนจะคิดว่านักเรียนตาบอดพิการซ้อนไม่ 
น่าจะพัฒนาได้มากนัก แต่นายธนศักด์ิก็ได้แสดงให้เห็นอย่าง 
ชัดเจนว่า ถ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
มีกระบวนการวิเคราะห์จนเข้าใจและเข้าถึงจิตใจผู้เรียน 
อย่างถ่องแท้ ก็จะช่วยให้นักเรียนตาบอดพิการซ้อน 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์

  แม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งหลายคนกล่าวว่า 
สอนยากมากแต่อาจารย์ศิริพร ตัณฑโอภาส ก็ไม่ 

๒๒๑
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ย่อท้อในการให้ความรู้ อาจารย์ศิริพรได้จัดรูปแบบการเรียนที่ใช้ในชีวิต 
ประจำาวันได้ และได้นำาสมุดบันทึกการออมของนายธนศักดิ์มาแสดงให้เห็น 
ว่าเขาบันทึกไว้ทุกวันว่านำาเงินมาโรงเรียนเท่าไร ใช้ไปแค่ไหน เหลือเท่าไร  
และเมื่อรวมกับเงินออมที่มีอยู่แล้ว รวมเป็นเงินเท่าไร นายธนศักดิ์มีความจำา 
แมน่ยำาเป็นพิเศษ เม่ือถกูถามกจ็ะบอกได้วา่มเีงนิออมอยูเ่ทา่ไร การฝกึบวกลบ 
เลขอย่างเป็นระบบทุกวันเช่นนี้ทำาให้เขามีทักษะท่ีนำาไปใช้ได้อย่างเป็น 
รูปธรรม

  นายธนศักดิ์ปรับตัวเข้ากับเพ่ือน 
ได้ดีขึ้น เรียนดีข้ึน และนั่งเรียน 
อย่ า งมี สมาธิ ไ ด้ ตลอด ช่ั ว โมง  
แม้จะมีปัญหาด้านอารมณ์และ 
พฤติกรรมอยูบ่า้ง แตอ่าจารยผ์ูส้อน 
ก็ รู้ วิ ธี จั ด ก า ร ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  
นายธนศกัด์ิ จึงเป็นทีร่กัของอาจารย ์
ทุกคน

ชีวิตหลังวัยเรียน

  ช่วงปิดภาคเรียนปลายปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ บิดาและมารดา 
ได้ทดลองให้นายธนศักด์ิไปอยู่กับคุณป้าเพื่อช่วยงานค้าขาย ร้านค้าของ 
คุณป้าอยู่ที่ อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อโรงเรียนอนุญาต 
อาจารย์ก็ได้จัดการบ้านไปให้เพ่ือช่วยฝึกอ่านเขียน และมอบเครื่องพิมพ์ดีด 
ไฟฟ้า ๑ เครื่อง สำาหรับพิมพ์งาน

 คณะทำางานโครงการ พร้อมกับอาจารย์โรงเรียนสอนคนตาบอด 
ภาคเหนือ ได้เดินทางไปเยี่ยมนายธนศักดิ์ที่ อำาเภอปางมะผ้า พบว่า 
นายธนศักดิ์สามารถช่วยงานค้าขายได้บ้าง เมื่อมีคนมาซื้อสินค้า ก็สามารถ

๒๒๒

สมุดบันทึกการออมของนายธนศักดิ์



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

บอกได้ว่าสินค้าจัดวางที่ชั้นไหน ที่น่าประทับใจคือ เขาสามารถจดจำาราคา 
สินค้าแต่ละชิ้นได้ทั้งหมด

  เนื่องจากนายธนศักดิ์สามารถทำากิจวัตรประจำาวันเองได้ส่วนหนึ่ง  
จงึไมเ่ปน็ภาระใหแ้กค่ณุปา้มากนกั เขาเป็นทีร่กัของทกุคนในครอบครวั ทัง้บิดา  
มารดา คุณยาย และน้องสาวต่างให้กำาลังใจเขาในการฝึกประกอบอาชีพ

  นายธนศักด์ิเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย 
ความเอาใจใส่ของครอบครัว และครูบาอาจารย์ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและ 
ทรงชว่ยเหลอืเด็กตาบอดพิการซอ้นคนหนึง่ใหไ้ดร้บัการศกึษาอยา่งเหมาะสม  
นายธนศักด์ิได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง จนกระท่ังสามารถช่วยเหลือครอบครัว 
และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้

 สิ่งหน่ึงที่เขาทำาเป็นกิจวัตรประจำาวันไม่เคยขาดก็คือ การพิมพ์งาน 
ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะความชำานาญ อันแสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

นายธนศักดิ์	ขายของชำาที่ร้านในอำาเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๒๓



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่

ร้อยตรีต่วนอัมรัน	กูโซะ	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๔
ณ	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

จากทหาร....สู่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ

“ขอให้พจิารณาความช่วยเหลอืพลทหารตว่นอมัรัน	กโูซะ	ตามทีส่ภาพรา่งกาย 
ซึง่ทพุพลภาพ	โดยเฉพาะขาทัง้สองขา้งซึง่สญูเสยีไป	เพือ่ใหพ้ลทหารต่วนอมัรนั	 
กูโซะ	 สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ตามอัตภาพด้วยความสุข	 รวมทั้ง 
การดำารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมต่อไป”

พระราชกระแสรับสั่ง	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี		

หนังสือกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี		

(พ.ศ.	๒๕๕๓)

ทหารผู้รับใช้ชาติ
 มบีางสิง่บางอยา่งในชวีติทีค่นเราไมอ่าจลมืเลอืน หากสิง่นัน้ไดเ้ปลีย่น 
เส้นทางชีวิตของคนๆ หนึ่งไปโดยสิ้นเชิง วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นวันที่พลทหารต่วนอัมรัน กูโซะ ไม่มีวันลืม เขาเล่าว่า

 “ขณะปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันครู	 ผมได้ไปนั่งพักที่ ร้านริมทางซึ่ง 
ผูก่้อการรา้ยแอบฝงัระเบดิไวใ้ตท้ีน่ัง่	เม่ือเกดิระเบิดขึน้	ผมรูส้กึขาชา	มองดูขา 
ตัวเองก็พบว่าขาซ้ายขาดแล้ว	 ส่วนขาขวาเละหมด	ตาซ้ายมองไม่เห็น	 ใช้ได้ 
แค่ตาขวา	ผมเห็นแต่เศษกระดูก	เลือด	เนื้อ	อาวุธ	กระจายทั่วบริเวณ....”

 พลทหารตว่นอมัรนัถกูสง่ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาลศนูยย์ะลาระยะหนึง่  
จากนั้นจึงมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เมือ่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สดจ็ 
เยี่ยมผู้ป่วยราชการสนามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันที่ ๑ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เขาก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ

๒๒๕



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

	 “เมือ่พระองคเ์สดจ็มาถงึ	ผมไดถ้วายพวงมาลยั	พระองคท์รงมอบถุง 
ยังชีพให้และทรงไต่ถามความเป็นมา	 ทรงแสดงความห่วงใยและทรงให้ 
กำาลังใจ	นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน”

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีมีพระราชกระแส 
รับสั่งให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ  
ดำาเนินการช่วยเหลือ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชดำาริฯ ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
แห่งชาติ และมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันพิจารณา 
ความเป็นไปได้ในการใส่ขาเทียมให้แก่ร้อยตรีต่วนอัมรัน (ขณะนั้นได้รับ 
การเลื่อนยศแล้ว) อย่างไรก็ดี คณะแพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยาก 
อยา่งยิง่ เนือ่งจากขาทัง้สองขา้งของเขาถกูระเบดิแตกละเอยีด ตอขาแบะออก 
จากลำาตัว ส่วนบริเวณปลายตอขาข้างซ้ายมีกระดูกงอก

 แตเ่นือ่งจาก รอ้ยตรตีว่นอมัรนั คาดหวงัวา่ตนเองนา่จะเดินได้ ดังนัน้ 
คณะกรรมการ จึงได้ขอพระราชทานขาเทียม และได้รับพระราชานุญาต 
ให้ดำาเนินการ ในการนี้ นายแพทย์ปิยวิทย์ สรไชยเมธา แพทย์จากศูนย์ 
สิรินธรฯ ได้จัดทำาขาเทียมให้ทั้งสองข้าง โดยในช่วงแรกเริ่มใส่ขาแบบสั้น 
เพื่อช่วยการทรงตัวก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นแบบขายาวเท่ากับความสูง  
นายแพทย์ปิยวิทย์ได้แจ้งให้เขาทราบว่า การใส่ขาเทียมต้องใช้เวลาและ 
ความอดทนอย่างสูง 

 “เมือ่เริม่สวมใสเ่บา้ขาแบบสัน้	ขณะทิง้น้ำาหนกัตวัลงบนเบา้ขาเทยีม 
ท้ังสองข้างแบบเต็มๆ	 ความรู้สึกตอนนั้นเจ็บเกินกว่าจะอธิบาย	 เนื่องจาก 
ขาขาดทั้งสองข้าง	 ผมจึงไม่สามารถทิ้งน้ำาหนักลงข้างใดข้างหนึ่งได้	 เพราะ 
เมื่อใดที่ทำาอย่างนั้น	 จะเจ็บเพิ่มเป็น	๒	 เท่าทันที” ร้อยตรีต่วนอัมรันเล่าถึง 
ประสบการณ์ครั้งแรก

 “ผมทิ้งน้ำาหนักได้ไม่เกิน	 ๕	 นาที	 ก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าขอพักก่อน	
มันเจ็บและทรมานมากจนทนไม่ไหว	 ผมต้องฝึกการยืนทรงตัวทุกวัน	 วันละ	
๑๕-๒๐	นาที	ใจผมสู้ไหว	แต่ขาผมไม่ไหว...” 

๒๒๖



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 แม้จะมีความกล้า ฝึกอย่างอดทนและเหนื่อยล้า แต่ในที่สุด เขาก็ 
ประจักษ์ด้วยตนเองว่าเดินไม่ได้อีกแล้ว

	 “ผมต้องทำาใจและยอมรับความจริงในท่ีสุดเหตุน้ีเองท่ีทำาให้ผมย้ิมได้”	

 ร้อยตรีต่วนอัมรันยังให้ข้อคิดว่า “จากท่ีได้ดูทีวีและอ่านเรื่องราว 
ของหลายต่อหลายคน	 ทำาให้คิดได้ว่าไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวที่ทุกข์ยาก	 
ทุกคนยอ่มพบกบัความลำาบาก	ดงัน้ัน	เราจึงควรใชชี้วติทีเ่หลอือยูอ่ยา่งคุม้คา่	 
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปครับ”

 จากจุดนั้นเอง ทุกคนจึงได้รู้ว่าเขาจะยัง “ก้าว” ต่อไปในชีวิตได้โดย
ใช้รถเข็นเป็นเครื่องช่วย

๒๒๗

ร้อยตรีต่วนอัมรัน	พยายามหัดเดินด้วยขาเทียมแกนในแบบเหนือเข่าทั้งสองข้าง



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สู่ชีวิตใหม่
 รอ้ยตรตีว่นอมัรนัฝกึอาชพีกบัมูลนธิสิายใจไทยฯ ตัง้แตช่ว่งทีร่กัษาตวั 
อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อการรักษาเสร็จสิ้น เขาได้สมัครงาน 
ในหน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิ ในแผนกงานพู่กันระบายสี เขาเปรียบเทียบ 
ความรู้สึกต่อหน้าที่การงานในขณะนั้นว่า

	 “ตอนผมเป็นทหารสิ่งที่ผมได้รับคือ	 รู้จักหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบ 
ความสามคัคใีนหมูค่ณะ	ความอดทนเขม้แขง็	และต้องเสยีสละเพือ่ประโยชน ์
ส่วนรวม	 แต่เมื่อเลือกอาชีพทางศิลปะ	 ชีวิตก็เปลี่ยนไป	 ผมนั่งรวมกับเพื่อน 
จับพู่กันระบายสี	 มีสมาธิ	 เอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบและช่วยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน”

 การฝึกปรือฝีมืออย่างจริงจังทำาให้ผลงานระบายสีพู่กันบนงานไม้ 
ของเขาประณีตงดงาม คร้ังหนึ่งเขาเคยได้รับพระราชกระแสชมเชยจาก 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวา่ “ชิน้งานสวยมากนะ”  
พระราชกระแสชมเชยนี้ยังความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ตัวเขา 
เป็นอย่างยิ่ง

 ชีวิตของร้อยตรีต่วนอัมรันสดใส 
ขึน้อกีเม่ือเขาไดพ้บกบัสตรทีีต่อ่มาไดเ้ปน็ 
คู่ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งคู่สมรสกันเมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ามกลาง 
ความยินดีของผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายเคารพ 
นับถือ รวมทั้งเพื่อนร่วมงานในทุกแผนก 
ของมูลนิธิสายใจไทยฯ เขาบอกว่าวันนั้น 
เป็นวันที่เขามีความสุข และเป็นวันแห่ง 
การเริ่มต้นครอบครัวเล็กๆ ที่เขามีหน้าที่ 
ต้องดูแล

๒๒๘

ร้อยตรีต่วนอัมรัน	กูโซะ	และภรรยาคู่ชีวิต



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

 ร้อยตรีต่วนอัมรันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเขา  
ในบทความเรื่อง Walk Again เขาเขียนขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดใน 
กองทัพบกที่ให้กำาลังใจและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลทหารบาดเจ็บ 
พิการ ทีมแพทย์หลากหลายสาขาที่ช่วยรักษาฟืนฟูทั้งร่างกายและจิตใจ พี่ๆ  
พยาบาล อย่างแม่ศรีและพี่ต้อม ที่คอยเอาใจใส่ดูแลระหว่างรักษาตัวที่ 
โรงพยาบาล รวมไปถึงกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ที่มอบกำาลังใจและแสดงความ 
เอื้ออาทรด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์

 ทีส่ำาคญัทีส่ดุกค็อื รอ้ยตรต่ีวนอมัรันรูส้กึสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน 
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทำาให้เขาสามารถดำารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ดังที่เขาได้เล่าถึงความรู้สึกในขณะที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมว่า 

 “เป็นภาพที่ผมยังจดจำาจนถึงทุกวันนี้	 ผมรู้สึกตื้นตันและสำานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	 นับเป็นความปลื้มปิติอันใหญ่หลวงของ 
ผมครับ”

๒๒๙

ร้อยตรีต่วนอัมรัน	กูโซะ	ปฏิบัติงานในหน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิสายใจไทยฯ	
แผนกงานพู่กันระบายสี
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นางสาวตอยยีบะห์	สือแม
นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย		จังหวัดนราธิวาส

เฝ้าฯ	รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ.	๒๕๕๓
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นักศึกษาไร้แขนขา
จากเมืองนรา

 “เราเลือกเกิดไม่ได้	 แต่เลือกท่ีจะเป็นได้” เป็นคติประจำาใจของ 
นางสาวตอยยบีะห ์สอืแม นกัศกึษาพิการไรแ้ขนขาทัง้สองขา้ง เธอมีภูมิลำาเนา 
อยู่ที่ ตำาบลลำาภู อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ 
ในการเรียนร่วม ต้ังแต่ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปลักปลา  
ชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนนราสิกขาลัย จนในที่สุดสามารถเข้าศึกษาต่อใน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชีวิตเริ่มต้น…ของตอยยีบะห์

  เม่ือวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ โรงพยาบาลนราธิวาส- 
ราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส มีทารกเพศหญิงถือกำาเนิดขึ้นในสภาพพิการ 
แขนและขาทั้งสองข้างขาดหายผ่านข้อไหล่และข้อสะโพก เธอมีชื่อว่า 
ตอยยีบะห์ สือแม ถึงแม้ลูกเกิดมามีสภาพเช่นนี้ แต่นางรอมือละห์ผู้เป็น 
มารดาก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้ง และคิดเสมอว่า “จะเลี้ยงดูลูกคนนี้ให้ดีที่สุด”

  เดก็หญงิตอยยบีะหเ์ติบโตขึน้มาดว้ยความรกัและความเอาใจใสจ่าก 
ครอบครัว เธอมีน้องสาวที่อายุห่างกันเพียง ๑ ปี ชื่อ เด็กหญิงโซเฟีย สือแม  
ที่เป็นเพื่อนคู่คิดและคอยช่วยเหลือเธอ บิดาของเด็กน้อยทั้งสองเสียชีวิตใน 
อุบัติเหตุทางรถยนต์เม่ือเด็กหญิงตอยยีบะห์อายุได้ ๒ ปี อย่างไรก็ตาม  
เธอยงัมีมารดาท่ีคอยเอาใจใส ่และช่วยฝกึเธอใหเ้คลือ่นไหวรา่งกายไดใ้กลเ้คยีง 
กับพัฒนาการตามวัยให้มากที่สุด เธอจึงนั่งทรงตัวและเคลื่อนที่ในท่านั่งได้ 
ต้ังแต่เล็ก เด็กหญิงตอยยีบะห์มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นปกติ สามารถเรียนรู้ 
และพูดสื่อสารได้ดีเหมือนเด็กทั่วไป อันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของมารดา  

๒๓๑
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ซึง่เคยกลา่วไวว้า่ “ลกูเปน็ทกุสิง่ทกุอยา่งของพอ่แม	่ไมว่า่ลกูจะเปน็แบบไหน	 
เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคผ่านไปให้ได้	 พร้อมที่จะต่อสู้	 พร้อมที่จะพยายาม 
เลี้ยงดูให้ดี	ให้อยู่ในสังคมให้ได้”

ก้าวแรกของการศึกษา

  เด็กหญิงตอยยีบะห์เริ่มเรียนชั้นอนุบาล ๑ พร้อมน้องสาวที่โรงเรียน 
บ้านปลักปลา อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนใน 
ขณะนัน้ คอื นายทว ีหนวูุน่ ไดใ้หโ้อกาสโดยรบัเด็กหญิงตอยยบีะหเ์ข้ามาเรียน  
เพราะเห็นว่าเธอพิการเพียงร่างกาย แต่สติปัญญาปกติ และเชื่อว่าเธอน่าจะ 
เรียนรู้ได ้อกีทัง้ครใูนโรงเรยีนกเ็ตม็ใจชว่ยสอน นบัเปน็กา้วแรกในการเขา้เรยีน 
ของเดก็หญงิตอยยบีะห์ สว่นมารดาก็ไดง้านเปน็แมค่รวัในโรงเรยีนจงึสามารถ 
ดแูลเดก็หญงิตอยยบีะหข์ณะอยูท่ี่โรงเรียน และหารายไดม้าจนุเจอืครอบครวั 
ไปพร้อมกัน

พระมหากรุณาธิคุณโอบอุ้มเด็กน้อย

  ขณะท่ีเด็กหญิงตอยยีบะห์อายุ ๕ ปี และเรียนอยู่ชั้นอนุบาล ๒  
เธอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ ๑๕๓) ตำาบลกะลุวอเหนือ จังหวัด 

เด็กหญิงตอยยีบะห์ในวัยเยาว์	มารดาและน้องสาว

๒๓๒
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นราธิวาส เมื่อได้ทอดพระเนตรเด็กหญิงตัวน้อยที่ไร้แขนขา และทรงทราบ 
เรื่องราวของเธอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณารับเด็กหญิงตอยยีบะห์ ไว้ในพระราชูปถัมภ์นับแต่น้ันเป็นต้นมา

 เด็กหญิงตอยยีบะห์เข้ารับการตรวจร่างกายท่ีศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟืนฟู 
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ แพทย์ได้ตรวจประเมินและลงความเห็น 
ว่า ไม่สามารถใส่แขนและขาเทียมได้ เนื่องจากไม่มีตอแขนและตอขาเลย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานรถเข็นเพ่ือให้  
เด็กหญิงตอยยีบะห์ใช้เป็นพาหนะ และทรงพระกรุณาส่งเธอเข้ารับการฟืนฟู 
สมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเน่ืองท่ีมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ 
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
ได้เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลักปลา และทรงพบเด็กหญิงตอยยีบะห์  
อีกครั้งหนึ่ง จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี 
สารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
พิจารณาช่วยเหลือ โดยให้คิดค้นเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวกและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ เด็กหญิงตอยยีบะห์สามารถเรียนหนังสือ และ 
ทำากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนในช้ันเรียนได้ดีขึ้น รวมทั้งเสริมเร่ืองการฟืนฟู 

ตอยยีบะห์ใช้แทร็กบอลร่วมกับโปรแกรม
แป้นพิมพ์บนจอภาพในการพิมพ์งาน

ตอยยีบะห์รับประทานอาหารด้วยตนเอง
จากจานอาหารซึ่งออกแบบพิเศษ

๒๓๓
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สมรรถภาพรา่งกาย การปรับสภาพแวดลอ้ม 
ของอาคารสถานท่ี ท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน  
ปัจจัยเก้ือหนุนเหล่าน้ีทำาให้เธอสามารถพัฒนา 
ตนเอง ทัง้ในดา้นการเรยีนและการช่วยเหลอื 
ตนเองให้ดีขึ้นได้โดยลำาดับ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเทคโนโลยี 
สิง่อำานวยความสะดวกเพือ่ชว่ยเพิม่ศกัยภาพ 
ของเด็กหญิงตอยยีบะห์ในหลายด้าน ได้แก่  
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำาหรับใช้งานที่บ้าน  
คอมพิวเตอร์สำาหรับใช้งานที่โรงเรียน พร้อม 
แทร็กบอลและโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ 

๒๓๔

นางสาวตอยยีบะห์	สือแม	
ใช้รถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

ที่ปรับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้

สำาหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ รถเข็นขับเคลื่อน 
ด้วยระบบไฟฟ้าที่ปรับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้ 
พร้อมชุดควบคุมการขับเคลื่อนแบบติดตั้ง 
ที่หัวไหล่ เพื่อให้เธอสามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก  
นอกจากนี้ยังมีจานที่ออกแบบพิเศษซ่ึงทำาให้เธอรับประทานอาหารได้ 
ด้วยตนเอง

ชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

 คณะกรรมการโครงการได้นำาแนวทางพระราชทานในการดำาเนนิงาน 
มาเป็นหลักในการให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงตอยยีบะห์และครอบครัว  
กลา่วคอืใหม้บีคุลากรจากหลายฝา่ย เชน่ ชุมชน โรงเรียน หนว่ยงานในทอ้งถ่ิน 
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ร่วมกันช่วยเหลือดูแลเด็กหญิงตอยยีบะห์และครอบครัว เพ่ือให้ 
เป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนที่ครอบครัว 
สือแมเป็นสมาชิกอยู่น้ีแสดงให้เห็นน้ำาใจเอ้ืออาทรท่ีน่าประทับใจ ตัวอย่างเช่น
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 ก�รปรั บสภ�พแวดล้ อม ใน 
โรงเรียนบ้�นปลักปล� เกิดจาก 
การที่ผู้ใหญ่บ้านและศิษย์เก่าเข้ามา 
ชว่ยกนัจดัทำาโตะ๊ เกา้อี ้และทางลาด 
ในโรงเรียน เนื่องจากยังมีนักเรียน 
พิการอีกหลายคนนอกจากเด็กหญิง 
ตอยยีบะห์ 

        ก�รปรับสภ�พบ้�นของ  
เด็กหญิงตอยยีบะห์ เกิดจากการที่ 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้านและหน่วยงาน 
ทางราชการต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัย 
สารพดัชา่งนราธวิาส องคก์ารบรหิาร 

๒๓๕

นางสาวตอยยีบะห์	สือแม	ใช้รถเข็น
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ปรับ
ที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้

ส่วนตำาบลลำาภู และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จงัหวดันราธวิาส เขา้มาชว่ยกนัตอ่เตมิ 
บ้าน เดินสายไฟเข้าบ้าน ทำาถนน 

และทางลาดเข้าบ้าน และปรับสภาพห้องน้ำาให้ใช้งานสะดวก

 ก�รซ่อมบำ�รุงรถเข็นไฟฟ้�และคอมพิวเตอร์ของตอยยีบะห์ มี 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ช่วยดูแล 
ตลอดระยะเวลาที่ เธอเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับ 
มหาวิทยาลัย

 หลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
นอกจากจะทำาให้เกิดเครือข่ายความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ยังเปิด 
พื้นที่ให้คนในชุมชนได้แสดงความเอื้ออาทรแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสอีกด้วย
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ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 	“หนอูยากเป็นนกัจดัรายการวทิย	ุหรือนกัประชาสัมพนัธ”์	 เป็นคำาตอบ 
ของนางสาวตอยยีบะห์ เมื่อถามถึงอาชีพในฝันของเธอ หลังจากจบชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวตอยยีบะห์และน้องสาว ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปรญิญาตร ีในปีการศกึษา ๒๕๕๔ ทีค่ณะวิทยาการสือ่สาร สาขานเิทศศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตาน ีซึง่เปน็คณะทีเ่ธอและนอ้งสาว 
ใฝ่ฝันอยากเข้าเรียน เพื่อประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนในอนาคต  

  “ควรให้การเรียนของนางสาวตอยยบีะห	์สอืแม	เปน็ไปตามมาตรฐาน 
ของมหาวทิยาลยั	แตเ่ราอำานวยความสะดวกใหก้บันางสาวตอยยบีะห	์ในสว่น 
ที่ไม่สามารถทำาได้ตามวิธีปกติเนื่องจากความพิการเป็นอุปสรรค	ส่วนเนื้อหา 
การเรียนควรเป็นตามมาตรฐาน	 เพราะถ้าต่ำากว่ามาตรฐานก็จะจบออกไป 
ประกอบอาชีพไม่ได้” ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธาน 
กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริฯ ได้เชิญ 
พระราชดำารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
มาบอกเล่าในคราวที่ประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่องการเข้า 
ศกึษาตอ่ในระดับอดุมศกึษา ท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตาน ี 
ของนางสาวตอยยีบะห์ สือแม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้าเรียนระดับ 
มหาวิทยาลัยว่า “ดีใจและตื่นเต้นท่ีสามารถเข้าศึกษาในสาขาและสถาบัน 
การศึกษาที่ใฝ่ฝัน	ทั้งๆ	ที่ตนเองแขนขาพิการ” เธอมีความมั่นใจในการดูแล 
ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ตนเองต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น  
เธอยังกล่าวด้วยว่า “ต้องมีความพยายาม	 ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางร่างกาย	 
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดพิสูจน์ความสามารถของเรา	 การผ่านจุดนี้ไปได้ต้องมี 
จิตใจเข้มแข็งและมีความหวัง	ขอบคุณมหาวิทยาลัย	และเจ้าหน้าที่โครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

๒๓๖



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สยามบรมราชกมุาร	ีทีใ่หโ้อกาส	เมือ่จบการศกึษาจะใชค้วามรูใ้หเ้กดิประโยชน ์
สูงสุดและอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ”

  อาจารย์อมรรัตน์ ชนะการณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งคอยดูแลและ 
ช่วยวางแผนการศึกษาให้แก่นางสาวตอยยีบะห์  กล่าวว่า “ตอยยีบะห์สดใส	
ร่าเริง	เป็นตัวของตัวเอง	กล้าพูด	กล้าแสดงออก	รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ 
มีโอกาสทำาหน้าที่พิเศษเช่นนี้	 และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอยยีบะห์จะเป็น 
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ	 มีคุณธรรม	 สามารถใช้ชีวิตอย่าง 
ปกติสุขได้ในสังคม	 และประพฤติตนให้มีคุณค่าสมกับพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี” 

  นางสาวตอยยีบะห์และครอบครัวระลึกเสมอว่าการท่ีทุกคนในครอบครัว 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในวันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่เธอและครอบครัวนับ 
ตั้งแต่เธอยังอยู่ในวัยเยาว์

นางสาวตอยยีบะห์	สือแม	ใช้รถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ปรับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้

๒๓๗



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์



คำาย่อ

กฟภ.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กศน.  สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตชด.  ตำารวจตระเวนชายแดน
ทสรช. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ 

โรงเรียนในชนบท
ปภ.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พพ.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มจธ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มจร.  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มทส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ศศช.  ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
สทอภ.  สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
 ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สพฐ.  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวทช.  สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สสท.  สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สสนก.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร  

(องค์การมหาชน)
สสวท.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสส.  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สอศ.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อปพร.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อพวช.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
AAC  Augmentative and Alternative Communication
ALICE  A Large Ion Collider Experiment
AOFSRR  Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation 

Research
BME  Biomedical Engineering
BMEiCON   Biomedical Engineering International        

    Conference
CAA  Chinese Arctic and Antarctic Administration
CAI  Computer-Aided Instruction
CAS  Chinese Academy of Sciences
CERN  Conseil Européen pour la Rocherche  

Nucléaire (European Organization for  
Nuclear Research)

CHINARE  Chinese Antarctic Research Expedition
CMS  Compact Muon Solenoid

DAAD  Deutscher Akademischer Austausch Dienst
DESY  Deutsches Elektronen-Synchrotron
DLTV  Distance Learning Television
eDLTV  Electronic Distance Learning Television
GABA  Gamma-Aminobutyric Acid
GISTDA  Geo-Informatics and Space Technology  

Development Agency (Public Organization)
GPRS General Packet Radio Service
GUCAS  Graduate University of Chinese Academy 

of Sciences
GYSS  Global Young Scientists Summit
HCMR  Human-Chicken Multi-Relationship Research
IAP  Institute of Atmospheric Physics
ICCES  International Center for Climate and  

Environment Sciences
i-CREATe  International Convention on Rehabilitation  

    Engineering and Assistive Technology
ICT  Institute of Computing Technology
IEP  Individualized Education Program
IHEP Institute of High Energy Physics
IRGSP  International Rice Genome Sequencing 

Project
JARE  Japanese Antarctic Research Expedition
JSTP  Junior Science Talent Project
LHC  Large Hadron Collider
NCBME  National Conference on Biomedical Engineering
NPI  Norwegian Polar Institute
PITZ  Photo Injector Test Facility at DESY, 
 Location Zeuthen
PMMA Polymethyl methacrylate
RADI  Institute of Remote Sensing and Digital Earth
RGD  Rice Gene Discovery Unit
SiRS  Science in Rural Schools
SLRI  Synchrotron Light Research Institute
UCAS  University of Chinese Academy of Sciences
UNIS  University Centre in Svalbard
WLCG Worldwide LHC Computing Grid
XFEL  The European X-Ray Laser Project
YAO  Yunnan Astronomical Observatory

๒๓๙



กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ ๑๔๘

กลุ่มแปรรูป ๑๔๘

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๑๔๘

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๑๕

การทำาให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน ๗๒

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ๒๘, ๕๐-๕๒, ๙๗

การประชุมวิชาการ ICCES-HAII Workshop ๖๐

การประชุมวิชาการ US-Thai Symposium on Biomedical  
Engineering ๘๑

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก ๕๓, ๕๕

การประมวลภาษาธรรมชาติและการแปลภาษาด้วย 
คอมพิวเตอร์ ๕๙

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓๘, ๖๗

การแปลงข้อมูลเป็นแบบดิจิทัล ๑๔๒

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย ๑๕๔

การวิจัยขั้วโลก ๔, ๖๓, ๖๕-๖๖

การวิจัยร่วมด้านดาราศาสตร์ ๖๐

การวิจัยร่วมด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค ๖๐

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๑๕-๑๑๖

การสำารวจระยะไกล ๖๐

การส่ือสารเสริมและทางเลือกอ่ืน ๑๙๑-๑๙๓, ๑๙๙

กิจกรรมบำาบัด ๒๑๕

ไก่บ้าน ๗๐-๗๒

ไก่ป่า ๗๐-๗๒

ขั้วโลกใต้ ๖๔-๖๖

ข้าวกาบา ๑๔๘

ข้าวพันธุ์ กข๕๑ ๗๘

ข้าวพันธุ์ กข๖ ๗๙, ๑๔๘

ข้าวพันธุ์ธัญสิริน ๗๔, ๗๙

ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำาท่วมฉับพลัน ๗๘

คณะสำารวจทวีปแอนตาร์กติกาของญี่ปุ่น ๖๓

คณะสำารวจทวีปแอนตาร์กติกาจีน ๖๕

ครูการศึกษาพิเศษ ๑๘๓

ครูตู้ ๑๑๖-๑๑๗

ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ๑๕๕-๑๕๗

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ๑๘๔-๑๘๕, ๑๘๙, ๑๙๕, ๑๙๗-๑๙๘

ค่ายการเรียนรู้สำาหรับนักเรียนออทิสติก ๒๐๐

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ๑๙๓

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำาหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ๒๐๑

ค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและเยาวชน ๑๔๙

ค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนตาบอด ๒๐๗

ค่ายศิลปะ ๑๗๖, ๑๘๑

ค่ายสำาหรับนักเรียนที่มีข้อจำากัดด้านการพูด ๑๙๒

เครื่องกำาเนิดแสงสยาม ๔๘

เครื่องช่วยฟัง รุ่น INTIMA ๘๒

เครื่องเร่งอนุภาค ๓๓, ๓๖, ๔๖, ๕๘

โครงการ CERN School Thailand ๓๖

โครงการ eDLTV ๑๑๕

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๒๓, ๑๓๑

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ๑๕๕

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำาหรับท้องถิ่น ๙๒

โครงการเครือข่ายกริดคอมพิวติ้ง ๓๕

โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไป 
ศึกษาดูงานที่เซิร์น ๓๘

โครงการซ่อมบำารุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำารุงคอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์เบื้องต้น ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๑๑

โครงการถ่ายสำาเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศ 
สหภาพพม่า ๑๔๑-๑๔๓

ดัชนี

๒๔๐



โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ๑๘๘-๑๘๙

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ในชนบท (ทสรช.) ตามพระราชดำาริฯ ๑๐๘, ๑๑๖

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๔, ๑๒๑

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ๔๓, ๔๕-๔๖

โครงการนำาร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ชาวไทยภูเขาในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชดำาริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๖๓

โครงการนำาร่องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียน 
ตาบอด ๒๐๕

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๙๒, ๙๗-๙๙

โครงการบูรณาการไอซีทีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๑๒๙

โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน ๑๗๙

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ๔-๕, ๙๓, ๙๕

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กและ 
เยาวชน ๑๓๓

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ๑๐๐-๑๐๑, ๑๐๓, ๑๐๕

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ๑๐๒-๑๐๓

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการกับเกษตรอาหาร 
กลางวัน ๙๒

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน 
ชนบท ๙๐, ๙๕

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๙๔

โครงการโรงเรียนท้องถิ่นฐานวิทยาศาสตร์ ๙๐

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่านพันธ์ุพืช ๑๒๘,  
๑๓๐

โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๕-๖๖

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาพหุสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนใน 
ประเทศไทย (โครงการวิจัย HCMR) ๗๐

โครงการวิสาหกิจชุมชน-โรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูป ๑๔๗

โครงการศิลปะบำาบัดเพื่อผู้ต้องขัง ๑๘๑

โครงการศึกษาจีโนมข้าว ๗๙

โครงการสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล ๑๖๙

โครงการหาลำาดับเบสจีโนมข้าว ๗๕

โครงงานในโรงเรียนอนุบาล ๙๙

โครงงานเพาะเห็ดด้วยระบบน้ำาอัตโนมัติ ๑๓๑

โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science ๓๘

งานเด็กวิทย์คิดไกลกับไอที ๙๑

งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ๔๖

งานวิทยาศาสตร์ถิ่นกุสุมาลย์ ๙๑

งานวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีวิต ๙๑

งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตเมืองสามหมอก ๙๑

จีโนมข้าว ๗๕

ชุมชนชาวไทยภูเขา ๒๔, ๑๑๑, ๑๕๖, ๑๕๙-๑๖๑

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ๑๑๐, ๑๑๒-๑๑๓, ๑๓๗

เซลล์แสงอาทิตย์ ๔๖-๔๗, ๑๕๙, ๑๖๑-๑๖๓, 
 ๑๖๗-๑๗๑

เซิร์น ๓๒-๔๑

ดาราศาสตร์ ๕๙-๖๐

ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ๕๙

เด็กสมองพิการ ๑๙๑

เด็กออทิสติก ๒๐๐

ทวีปแอนตาร์กติกา ๖๓, ๖๕, ๖๗

เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ๗๗

เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ๘๑

เทคโนโลยีอวกาศ ๕๘

นักเรียนกลุ่มฝึกได้ ๑๙๘

นักเรียนกลุ่มเรียนได้ ๑๙๘

นักเรียนตาบอดพิการซ้อน ๒๑๙, ๒๒๑

นักเรียนออทิสติก ๑๙๖, ๑๙๘-๒๐๐

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ๕๑, ๕๔, ๕๕

โปรแกรมการฟืนฟูทางกายภาพบำาบัด ๒๑๕

โปรแกรมช่วยฝึกพูด ๑๙๑

โปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทยเพื่อใช้สำาหรับ 
การฝึกพูด ๒๑๕

๒๔๑



โปรแกรมอ่านจอภาพ ๒๒๐

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ๑๘๙

ฟิสิกส์พลังงานสูง ๔๖

ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ๓๕, ๓๘

ภาวะโลกร้อน ๖๔

ภูฟ้า (ชื่อผลิตภัณฑ์) ๑๕๐

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๐๔

ยีนความหอม ๗๕

ยีนทนน้ำาท่วมฉับพลัน ๗๕

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
จากน้ำามัน ๑๖๘

ระบบโทรมาตร ๑๕๘-๑๕๙, ๑๖๑-๑๖๓

ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจีน-ไทย ๖๐

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ๑๕๗, ๑๕๙, 

 ๑๖๑-๑๖๓

วิสาหกิจชุมชน ๑๔๗-๑๔๘

เศรษฐกิจพอเพียง ๑๔๗, ๑๖๗

แสงซินโครตรอน ๔๓, ๔๕, ๔๗-๔๘

๒๔๒

หนังสือเสียงระบบเดซี ๑๗๙-๑๘๐

หนังสือเสียงสำาหรับคนตาบอด ๑๗๙

ห้องเรียนเพื่อเด็กป่วย ๑๘๔-๑๘๕

ห้องเรียนศิลปะ ๑๘๑

ห้องสมุดดิจิทัล ๑๔๓

หอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก ๒๐๐

หุ่นยนต์ฝึกเดิน ๒๑๖

หุ่นยนต์อัตโนมัติ ๕๙

อนุภาคมูลฐาน ๓๖, ๔๓, ๔๕-๔๖

อนุภาคสื่อแรงโน้มถ่วง ๓๗

อนุภาคฮิกส์ ๓๗

อรรถบำาบัด ๒๑๕

อักษรเบรลล์ ๒๐๘, ๒๑๐, ๒๒๐-๒๒๑

อุตุนิยมวิทยา ๖๑, ๖๓

อุทกวิทยา ๖๑

แอนตาร์กติก...ดินแดนน้ำาแข็ง (ชื่อหนังสือ) ๖๔

แอนตาร์กติกา	:	หนาวหน้าร้อน (ชื่อหนังสือ) ๖๓

 



ALICE ๓๗

Augmentative and Alternative Communication 
(AAC) ๑๙๑

Biomedical Engineering (BME) ๘๑

Biomedical Engineering International Conference 
(BMEiCON) ๘๓

CERN ๓๓-๓๖, ๔๐

CERN Physics High School Teacher Programme ๓๗

CERN School Thailand ๓๕-๓๖

Chinese Academy of Sciences (CAS) ๕๗

Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) ๖๕

CMS ๓๒, ๓๔-๓๕, ๓๗

Computer-Aided Instruction (CAI) ๑๘๔, ๑๘๙

DAISY Consortium ๑๗๙-๑๘๐

DAISY Digital Talking Book ๑๘๐

DESY Summer Student Programme ๔๓

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) ๑๐๓

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) ๔๓, ๔๙

Distance Learning Television (DLTV) ๑๑๕

e-Learning ๕, ๑๑๕

Electronic Distance Learning Television  
(eDLTV) ๑๑๔-๑๑๕, ๑๑๘

e-Science ๓๘

Escudero Station ๖๖

Foundation Lindau Nobel Prizewinners Meeting 
at Lake Constance ๕๑

Gallus	gallus ๗๒

Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ๑๔๘

Global Young Scientists Summit (GYSS) ๕๓-๕๔

Graduate University of Chinese Academy of  
Sciences (GUCAS) ๕๗, ๕๙

Great Wall Station ๖๕

GUCAS ๕๗-๕๙

Haus der kleinen Forscher ๙๗

Human-Chicken Multi-Relationship Research (HCMR)  
Project ๗๐

ICCES-HAII Workshop ๖๐

Institute of Computing Technology (ICT) ๖๐

Institute of Remote Sensing and Digital Earth 
(RADI) ๖๐

International Convention on Rehabilitation  
Engineering and Assistive Technology 

 (i-CREATe) ๘๓, ๑๘๗

International Rice Genome Sequencing Project 
(IRGSP) ๗๕

Large Hadron Collider (LHC) ๓๖

McMurdo Station ๖๓

Nanyang Technological University ๕๕

National e-Science Infrastructure Consortium ๓๘

National Institute of Polar Research ๖๓

National University of Singapore ๕๕

Natural Language Processing & Machine  
Translation ๕๙

Norwegian Polar Institute (NPI) ๖๖

Polar Research Institute of China ๖๕

PV/Diesel Generator Hybrid System ๑๖๘

Rice Gene Discovery Unit (RGD) ๗๖-๗๘

RiceGeneThresher ๗๖

Science in Rural Schools (SiRS) ๙๐, ๙๒

Scott Base ๖๓

Shanghai Institutes for Biological Sciences ๑๐๓

Siam Photon Source ๔๘

State Oceanic Administration ๖๕

Synchrotron ๔๘

๒๔๓

ดัชนี (ภาษาต่างประเทศ)



Syowa Station ๖๓

Thailand Antarctic Research Activities with 

 CHINARE-30 ๖๖

Thailand Biomedical Engineering Consortium ๘๑

Thailand Experimental Particle Physics Novice 
Workshop ๓๖

The 30th Chinese Antarctic Research Expedition 
(CHINARE-30) ๖๕

The 46th Japanese Antarctic Research Expedition 
(JARE-46) ๖๓

The 5th National Conference on Biomedical  
Engineering (NCBME 2007) ๘๓

The Institute of Atmospheric Physics (IAP) ๖๐

The Institute of High Energy Physics (IHEP) ๖๐

The International Center for Climate and  
Environment Sciences (ICCES) ๖๐

The Society of Biosophia Studies ๗๐

UCAS ๕๖-๕๗

University Centre of Svalbard (UNIS) ๖๖

University of Chinese Academy of Sciences 
(UCAS) ๕๖

US-Thai Symposium on Biomedical Engineering ๘๑

Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) ๓๘

Yunnan Astronomical Observatory (YAO) ๖๐

 

 

๒๔๔



๒๔๕

รายชื่อบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่เซิร์น  
๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๗. มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
๙. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

แห่งชาติ สวทช.
๑๐. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)
๑๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๒. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
๑๓. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร 

(องค์การมหาชน)
๑๕. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๖. สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๗. สำานักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
 เยาวชนไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สถาบันเดซี 
๑.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
๖.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก
๑.  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๖.  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
๗.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
๘.  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน  
๑.  กระทรวงการต่างประเทศ
๒.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๕.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๖.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๗.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
๘.  ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๐.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
๑๑.  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๒.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำาและการเกษตร 

(องค์การมหาชน)
๑๓.  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๑๔.  สำานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

กระทรวงการต่างประเทศ
๑๕.  สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน)

สร้างความรู้พื้นฐานจากการวิจัยขั้วโลก 
๑.  กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
๒.  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.  บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำากัด 

(กระทิงแดง)
๕.  บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำากัด
๖.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๗.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



๒๔๖

๘.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๙.  สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน)

คนกับไก่ สายใยแห่งความสัมพันธ์
๑.  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  จำากัด  
๔.  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๕.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๖.  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๗.  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙.  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๐.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑๑.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช. 
๑๒.  สมาคมอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมือง 
๑๓.  สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

(องค์การมหาชน)    
๑๔.  สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) 

นวัตกรรมข้าวไทยสร้างได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนม 
๑.  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

๓.  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
๔.  ฟาร์มโชคชัย
๕.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                  
๗.  มูลนิธิฮักเมืองน่าน ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้
๘.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช.
๙.  ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น  

องค์การบริหารส่วนตำาบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำานักงานเกษตรอำาเภอ 
สำานักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น

๑๐.  สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำากัด
๑๑.  สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำากัด

๑๒.  สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำากัด
๑๓.  สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำากัด
๑๔.  สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำากัด
๑๕.  สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำากัด
๑๖.  สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำากัด
๑๗. หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๕.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๖.  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๗.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๘.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๙.  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(องค์การมหาชน)
๑๐.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
๑๑.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๑๒.  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
๑๓.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช.
๑๔.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง
๑๕.  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๖.  สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์และชีววิทยาไทย

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลในโรงเรียนชนบท 
๑.  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา และลำาปาง
๒.  กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน  

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
๓.  โครงการสำารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

ป่าภาคใต้ (ฮาลา-บาลา) นราธิวาส
๔.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๕.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๗.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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๘.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๐.  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
๑๒.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๓.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๔.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

และปัตตานี
๑๕.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๖.  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๑๗.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๑๘. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช.
๑๙.  สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย 

และพะเยา
๒๐.  สถานีวิจัยสัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
๒๑.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๒.  สำานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖
๒๓.  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
๒๔.  สำานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
๒๕.  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
 เขต ๑ และ เขต ๒
๒๖.  สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  

เขต ๑ และ ๒
๒๗.  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต ๑ และ ๒
๒๘.  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
๒๙.  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๓๐.  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๑.  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๒.  สำานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
๓๓.  สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน แพร่ 

เชียงราย พะเยา และลำาปาง
๓๔.  สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๕.  สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเด็กปฐมวัย  
๑.  บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำากัด
๒.  บีกริมกรุ๊ปส์
๓.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๔.  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๕.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖.  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มหาลัยวิทยาลัยเด็ก เพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์ 
๑.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๔.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๕.  มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗.  มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง
๙.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาของโรงเรียนในชนบทก้าวไกลด้วยไอที 
๑.  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๔.  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
๕.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
๖.  สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ด้วย eDLTV 
๑.  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.  บริษัท เอสวีโอเอ จำากัด (มหาชน)
๔.  บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำากัด
๕.  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๖.  โรงเรียนวังไกลกังวล
๗.  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
๘.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๙.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.  สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑.  สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
๓.  สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ
๔.  สำานักงานโครงการส่วนพระองค์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที 
๑.  กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร                                    
๒.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                            
๓.  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕.  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๖.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๗. นางบุญเมฆ ภมรสิงห์
๘.  นางมนธิดา  สีตะธนี
๙. นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
๑๐.  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด          
๑๑.  บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน)
๑๒.  บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน)                        
๑๓.  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)          
๑๔.  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๑๕.  สถาบันกวดวิชา วีบายเดอะเบรน
๑๖.  สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย                  
๑๗.  หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

สวทช.
๑๘.  South East Asian Nepenthes Study & 
 Research Foundation (SEANSRF)

เรียนรู้ด้วยโครงการผสานพลังไอซีที 
๑.  เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพม่า 
๑.  กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
๒.  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
๓.  บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำากัด
๔.  บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำากัด
๕.  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สวทช.
๖.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๗.  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
๘.  สำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย 

ประจำาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
๙.  สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๐. U Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่า 

และกรรมการผู้จัดการบริษัท  MPRL E&P PTE 
Ltd. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

วิสาหกิจชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย 
๑.  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง 

ภูสอยดาว (2)
๓.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
๔.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำาปาง
๗.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร
๘.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๙.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๐.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑.  มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
๑๒.  มูลนิธิฮักเมืองน่าน
๑๓.  โรงพยาบาลนาแห้ว อำาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๑๔.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 

อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๑๕.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

สวทช.
๑๖.  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
๑๗.  สหกรณ์การเกษตรอำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
๑๘.  สำานักงานเกษตรอำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๑๙.  สำานักงานเกษตรอำาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
๒๐.  สำานักงานเกษตรอำาเภอบ่อเกลือ อำาเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่าน
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๒๑.  องค์การบริหารส่วนตำาบลจันทร์เพ็ญ อำาเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

๒๒.  องค์การบริหารส่วนตำาบลเต่างอย อำาเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร

๒๓.  องค์การบริหารส่วนตำาบลบ่อเกลือ อำาเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่าน

๒๔.  องค์การบริหารส่วนตำาบลแสงภา อำาเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย

ไฟฟ้าปลอดภัยในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
๑.  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย
๒.  กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
๓.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔.  คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๖.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
๗.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าธนบุรี
๙.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐.  สำานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ไฟสว่างเปิดทางความรู้สู่ชุมชนไทยภูเขา 
๑.  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน
๒.  กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๖.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
๘.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ
๙.  สำานักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๐.  สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล สายสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 
๑.  กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
๒.  กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.  บริษัท ทีโอที จำากัด
๕.  บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
๖.  วิทยาลัยกำาปงเฌอเตียล
๗.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๘.  สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

วัยใสสร้างผลงานได้ด้วยไอซีที 
๑.  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กระทรวงยุติธรรม
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๔.  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ไอทีและศิลปะ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง 
๑.  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำากัด
๔. มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)

ไอทีเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กป่วย
ในโรงพยาบาล 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๓.  สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
๔.  สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์สำาหรับนักเรียนพิการทางกาย 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  นางมนธิดา สีตะธนี
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๓.  บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำากัด
๔.  บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำากัด
๕. บริษัท ฟูจิตสึ  ซีสเต็ม บิสสิเนส (ประเทศไทย) จำากัด
๖.  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
๗.  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๘.  โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
 บรมราชชนนี
๙.  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น  
๑๐.  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
๑๑.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๑๒.  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๓.  สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๑๕.  National Institute of Information and  

Communications Technology (NICT) 
ประเทศญี่ปุ่น

กาวิละอนุกูล : แหล่งเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
และเด็กพิการทางสติปัญญา 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
๓.  โรงเรียนกาวิละอนุกูล
๔.  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ 

จังหวัดเชียงใหม่
๕.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๖.  ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม่
๗.  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๘.  สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
๙.  หอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๐.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นักเรียนตาบอดก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ 
๑.  คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.  ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
๕.  มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๖.  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๗.  มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
๘.  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
๙.  โรงเรียนโคราชพิทยาคม
๑๐.  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
๑๑.  โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
๑๒.  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๑๓.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๑๔.  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๑๕.  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๑๗.  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘.  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
๑๙.  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๐.  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๑.  สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
๒๒.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วีรบุรุษแห่งกรงปินัง 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๔.  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ
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เด็กตาบอดพิการซ้อนผู้ใฝ่เรียนรู้ 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๓.  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์
๔.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๕.  สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

จากทหาร....สู่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 
๑.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.  บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จำากัด
๓.  มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๕.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๖.  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ

นักศึกษาไร้แขนขาจากเมืองนรา 
๑.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส
๒.  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.  นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
๔.  นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ
๕.  นายวิชัย ชลประเสริฐสุข

๖.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๗.  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๘.  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
๙.  โรงพยาบาลปัตตานี
๑๐.  โรงเรียนนราสิกขาลัย อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๑๑.  โรงเรียนบ้านปลักปลา  ตำาบลลำาภู จังหวัดนราธิวาส
๑๒.  โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
 บรมราชชนนี
๑๓.  วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
๑๔.  วิทยาลัยการอาชีพรามัน
๑๕.  วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
๑๖.  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดนราธิวาส
๑๗.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๑๘.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 แห่งชาติ สวทช.
๑๙.  ศูนย์เวชศาสตร์ฟืนฟูสวางคนิวาส
๒๐.  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ
๒๑.  ศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำาหรับคนพิการใน
 เอเชีย
๒๒. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต ๑
๒๓.  สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 จังหวัดนราธิวาส
๒๔.  องค์การคนพิการสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
๒๕.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
๒๖.  องค์การบริหารส่วนตำาบลลำาภู



พระนามและรายนามคณะกรรมการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ประธาน

นายไพรัช ธัชยพงษ์   รองประธาน

นายมนู อรดีดลเชษฐ์   กรรมการ

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ   กรรมการ

คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์   กรรมการ

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล   กรรมการ

นางกรพินธุ์ ศรีสุขสวัสดิ์   กรรมการ

นายชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์   กรรมการ

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ   กรรมการ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  กรรมการ

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์   กรรมการ

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ   กรรมการ

นายดิลก คุณะดิลก   กรรมการ

คุณชวลี อมาตยกุล   กรรมการ

นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์   กรรมการ

นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์  กรรมการ

นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการ

๒๕๒



๒๕๓

นางฉัตรชนก  สายสุวรรณ
นางสาวเฉลิมขวัญ  รักษา
นายณัฐกานต์  อุดมเดชาณัติ
นางสาวณิชาภา  อารยพลพร
นางสาวนวพรรษ  คำาไส
นางสาวธัญญ์ณัช  บุษบงค์
นายบัญชา  แสนทวี
นางสาวปัณรสี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวผ่องพรรณ  เอกอาวุธ
นางสาวมัลลิกา  สันตยายน

กองบรรณ�ธิก�ร
นายบัญชา  ธนบุญสมบัติ  บรรณาธิการ

นางสาวลัญจนา  นิตยพัฒน์  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายพงษ์พัฒน์  เนือกขุนทด  ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวกัญรินทร์  ละอองกุลพลวัต 	ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางอรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร	ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางจุฬารัตน์  นิ่มนวล  ออกแบบ
นางเกิดศิริ  ขันติกิตติกุล  ออกแบบ
นางสาวฉัตรทิพย์ สุริยะ ออกแบบ

นางสาวสาวิตรี  ภิรมย์กิจ 	เลขานุการกองบรรณาธิการ

นางเยาวลักษณ์  คนคล่อง 
นายศักดิ์ชัย  วัฒนศรีรังกุล
นางศิริพร  วัฒนศรีรังกุล
นางสาวสิริธรรม  ณ ระนอง
นางสาวสุคนธา  อาวัชนาการ
นางสาวสุปราณี  สิทธิไพโรจน์สกุล
นางสาวเสาวดี  คล้ายโสม
นายอภิชาติ  วรรณวิจิตร
นางสาวอลิสา   สุวรรณรัตน์
นางฤทัย  จงสฤษดิ์

รายนามคณะผู้จัดทำาหนังสือ
๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

คณะผู้ร่วมเขียนบทคว�ม

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หนังสือ

นายไพรัช ธัชยพงษ์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์
นางสาววันทนีย์ พันธชาติ



๒๕๔



รายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ
๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด

บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

บริษัท เอสวีโอเอ จำากัด (มหาชน)

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)






