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สารจาก
คณะกรรมการมูลนิธิ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงประโยชน์และ
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ	หรือไอที	(Information	Technology)	ในการพัฒนา
ประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	และได้ทรงริเริ่มให้จัดท�า	“โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”	ขึ้น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักประกอบด้วยผู้ด้อยโอกาสในสังคม	๔	กลุ่ม	ได้แก่	เด็กนักเรียนใน
ชนบท	ผู้พิการ	เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล	ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน	ต่อมาภายหลังจึงได้จัดตั้งเป็น	“มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี”	เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	
๒๕๕๘	ตลอดระยะเวลากว่า	๒๐	ปีนับจากเริ่มโครงการ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ	แนวทางการด�าเนินงาน	และทรง
ติดตามงานในโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องสม�่าเสมอ

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ผู้พิการ	ผู้ต้องขัง	 
เด็กป่วยในโรงพยาบาล	รวมทั้งเด็กที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ	เช่น	เด็กออทิสติก	และเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
สตปัิญญา	ทรงใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมอืส�าคญัในการพัฒนาคณุภาพชวีติของกลุ่มคนเหล่านี	้กรณขีอง 
ผู้พิการ	ทรงมีพระราชด�าริว่าต้องดูแลรายบุคคล	เพราะความพิการและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน	 
สิง่ส�าคัญคอื	ต้องช่วยเหลอืผูพ้กิารให้สามารถพึง่พาตนเองได้	ได้รบัการศกึษาทีเ่หมาะสม	และท�างานได้	จะได้ไม่เป็นภาระ
แก่คนรอบข้าง	และยงัสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระเมตตาและทรงเล็งเห็นความส�าคัญของอุปกรณ์ที่จะใช้ช่วยเหลือผู้พิการที่หลายคนละเลย	เพื่อให้ชีวิตของคน
เหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีได้เร่ิมด�าเนิน	“โครงการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี”		ที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ	
ตัง้แต่นักเรียน	นักศกึษา	ครอูาจารย์	นกัวจิยั	ให้มโีอกาสได้ไปเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง	ๆ	ตั้งแต่การดูงาน	การเข้ารับการอบรม	การท�าวิจัย	ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูง	 
เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาประเทศต่อไป
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Cover story

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารเีสด็จพระราชด�าเนินเยือนศูนย์

ควบคุมกลางของโครงการกล้องโทรทรรศน์วิทยุ	The	Five-hundred-meter	Aperture	

Spherical	radio	Telescope	(FAST)	นครกุ้ยหยาง	มณฑลกุ้ยโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

เมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๖๐	เพื่อเป็นสักขีพยานใน	“พิธีลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์

ระหว่างไทย	–	จีน”	 	ซึ่งถือว่าเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับวงการดาราศาสตร์ไทย	ที่จะใช ้

ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

ซึ่งประเทศจีนถือเป็นส่วนส�าคัญ	ที่ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์

ใหญ่	ๆ	ระดับโลกหลายโครงการ

	 การลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามความร่วมมือทาง

ดาราศาสตร์	 ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต	ิ

(องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				

แห่งราชอาณาจักรไทย	กับหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร	์				

แห่งชาตจินี	สภาวิทยาศาสตร์จนี		(National	Astronomical	

Observatory,	Chinese	Academy	of	Sciences	:	NAOC)	

	 มีเป้าหมายความร่วมมือทั้งด้านดาราศาสตร์แสง	

และดาราศาสตร์วิทยุ	ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร	การฝึก

อบรม	และการท�าวจิยัร่วมกนัระหว่างกล้องโทรทรรศน์ขนาด

เส้นผ่านศนูย์กลาง	๒.๔	เมตรของหอดดูาวเฉลมิพระเกยีรติ		

๗	รอบ	พระชนมพรรษา	ณ	อทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์	

จังหวัดเชียงใหม่	 และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลาง	๒.๑๖	เมตร	และกล้องโทรทรรศน์สเปกโทรสโคปี

ลามอส	(LAMOST	:	The	Large	Sky	Area	Multi-Object	

Fibre	Spectroscopic	Telescope)	ที่	หอดูดาวซิงหลง					

นครซิงหลง	มณฑลเหอเป่ย	

	 กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวทั้งสองแห่งมีขนาด

และที่ตั้งลองจิจูดท่ีใกล้เคียงกัน	จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะมี

ความร่วมมือกันด้านการวิจยัโดยใช้อปุกรณ์ทีม่ลีกัษณะใกล้

เคียงกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย	

แลกเปลี่ยนข้อมูล	 รวมทั้งจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เทคนิคท่ีปฏิบัติงานควบคุม

กล้องโทรทรรศน์ระหว่างสองหน่วยงานอกีด้วย

ข้อมูล	:	รศ.บุญรักษา		สุนทรธรรม/	ดร.อุเทน	แสวงวิทย์
เรียบเรียง	:	กลุ่มงานประชาสัมพันธ์	สดร.

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๔ เมตร
ของหอดดูาวเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

อทุยานแห่งชาติ ดอยอนิทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๑๖ เมตร (ซ้าย)  
และกล้องโทรทรรศน์สเปกโทรสโคปีลามอส (ขวา)

หอดดูาวซิงหลง นครซิงหลง มณฑลเหอเป่ย (ภาพ : NAOC)
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๔

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเป็นสักขพียานใน 
“พธิลีงนามความร่วมมอืทางดาราศาสตร์”  ระหว่างสถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กบัหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาตจินี

ฝ่ายไทยโดย รศ. บญุรกัษา สนุทรธรรม ผอ. สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (ซ้าย) และฝ่ายจีน ศ. เหยียน จุ้น ผอ. หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาตจินี (ขวา)

	 หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติจีน	 เป็นหน่วยงานหลักด้านดาราศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน															
รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	เช่น	กล้องโทรทรรศน	์
๓๐	เมตร	(Thirty	Meter	Telescope:	TMT)	ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืกับหลายประเทศ	กล้องโทรทรรศน์วิทยุ	ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง	๕๐๐	 เมตร	 (Five-hundred-meter	Aperture	Spherical	 radio	Telescope:	FAST)	ซึ่งเป็น
กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่มีจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุแบบจานเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	เป็นต้น	

	 FAST	มาจากค�าว่า	 Five-hundred-meter				
Aperture	Spherical	 radio	Telescope	เป็นโครงการ
กล้องโทรทรรศน์วิทยุพื้นผิวทรงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศนูย์กลาง	๕๐๐	เมตร	เป็นหนึง่ในโครงการวทิยาศาสตร์
ขนาดใหญ่	 (Mega-science	Project)	ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์วทิยขุนาดใหญ่ทีส่ดุ
ในโลกโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง	 โครงการนี้			
ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมาธกิารพัฒนาและปฏิรปู
แห่งชาติ	 (National	Development	and	Reform			
Commission,	 NDRC)	 และบริหารจัดการโดย																					
หอสงัเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติจนี	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ภายใต้สภาวิทยาศาสตร์จีน	 (National	Astronomical	
Observatories	of	Chinese	Academy	of	Sciences,	
NAOC)	ร่วมกับรฐับาลท้องถิน่ของมณฑลกุย้โจว

เกร็ดความรู.้.. FAST กล้องโทรทรรรศน์วทิยท่ีุใหญ่ท่ีสุดในโลก

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST (ภาพ : www.fast.bao.ac.cn)
ที่ตั้ง : อ�าเภอผิงถัง นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว ด้านตะวันตกเฉียงใต้   
        ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พิกัด : เส้นรุ้ง 25º 39’ 10.5”เหนือ และเส้นแวง 106º 51’ 23.7”         
          ตะวันออก
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	 แนวคิดโครงการกล้องโทรทรรศน์วทิย	ุFAST	รเิริม่โดยศาสตราจารย์	หนาน	เรนตง	นกัดาราศาสตร์และนกัวิจัยของ

หอสงัเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาตจินี	ต่อมาได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้านกัวทิยาศาสตร์	และหัวหน้าวศิวกรของโครงการ

กล้องโทรทรรศน์วทิย	ุFAST	โครงการดงักล่าวถกูน�าเสนอเพือ่ขอความเห็นชอบจากรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจีน	ตัง้แต่ปี	

๒๕๓๗	และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ	เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๐	หลังจากนั้น 

โครงการนีจ้งึได้เริม่ด�าเนนิการและได้ปรบัปรงุพืน้ทีท่ีจ่ะก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์วทิย	ุFAST	

	 การก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์วทิย	ุFAST	เริม่เมือ่เดอืนมนีาคม	๒๕๕๔	แล้วเสรจ็ในปี	๒๕๕๙	ประกอบชิน้ส่วนสดุท้าย

เสรจ็เมือ่วนัท่ี	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๙	และใช้สังเกตการณ์รบัคลืน่วทิยจุากอวกาศคร้ังแรก	(First	Light)	เมือ่วันที	่๒๕	กนัยายน	

๒๕๕๙	โดยรบัสญัญาณคลืน่วิทยจุาก	“เนบวิลาปู	 (Crab	Nebula)”	ใจกลางของเนบวิลาปเูป็นซากดาวระเบดิทีเ่รยีกว่า						

“พลัซาร์	(Pulsar)”	หรอื	“ดาวนิวตรอนทีห่มนุรอบตวัเองอย่างรวดเรว็	(Fast	Rotating	Neutron	Star)”	เนบวิลาปเูป็นการ

ระเบดิของดาวท่ีทีม่มีวลมากทีเ่รยีกว่า	“ซเูปอร์โนวา”	ทีม่กีารบนัทกึการค้นพบโดยนกัดาราศาสตร์จีน	เมือ่ปี	พ.ศ.	๑๕๙๗	

โครงการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทย	ุFAST	ใช้งบประมาณทัง้สิน้	๑,๒๐๐	ล้านหยวน	

 “ในปัจจบุนัสงัคมโลกเปลีย่นลกัษณะ

ไปเป็น สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ้         

ซึง่ต้องอาศัยการศกึษาทีเ่น้นกระบวนการคดิ 

การใฝ่เรยีนรูต้ลอดชวีติ การสร้างองค์ความรู้

และนวัตกรรม ความรูเ้พือ่พฒันาสงัคมและ

เศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นอกจากจะเป็นปัจจัยในการ

พฒันาด้านต่าง ๆ ยงัเป็นเครือ่งมือทีจ่ะช่วย

ปลกูฝังพฤตกิรรมทางวทิยาศาสตร์ อนัได้แก่ 

การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การพสิจูน์ความคิด

ตลอดจนการแก้ป ัญหาด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ การส่งเสริม

วชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จงึเป็นวถิี

ทางน�าไปสู่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจใน

ยคุใหม่อย่างสมบรูณ์”

พระราชด�ารสั สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

พธีิเปิดการประชมุทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๓๐

วันที ่๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีเสดจ็
ทอดพระเนตรกล้องโทรทรรศน์วทิย ุFAST

เส้นผ่านศนูย์กลาง ๕๐๐ เมตร ทีม่ณฑลกุย้โจวเมือ่วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๖๐
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Innovation

 “อ่านนะ”   แอปพลเิคชนั
เพื่อการถอดความของผู้พิการทางการได้ยิน

The real time captioning software

for the hearing impaired people

 “อ่านนะ”    แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยิน สร้างขึ้น

เพื่อแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับผู้บรรยายภายใต้สถานการณ์

แบบห้องประชุม โดยระบบจะท�าการถอดความจากเสียงผู้บรรยายและแสดงผลผ่าน

แอปพลิเคชันในรูปแบบตัวอักษร ท�าให้ผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้ใช้งานทั่วไปสามารถ

อ่านและเข้าใจได้แบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชัน	“อ่านนะ”	 เป็นผลงานของ	นายศิรชัช	 
ศิริเลิศ	และนางสาวณัชภัส	ยังช่วย	สองนักศึกษาภาควิชา	
วิศวกรรมอิ เล็ กทรอนิกส ์และโทรคมนาคม	 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ จากรั้ วมหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ	ี(KMUTT)	ทีไ่ด้รบัรางวลั	Silver	Award	
Design	Category	จากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
ส�าหรับคนพิการและผู ้สูงอายุ	 ของนักศึกษาในระดับ
นานาชาต	ิ(Student	Innovation	Challenge	World	2016:	
SIC	World	2016)		ณ	ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกต์ิิ	จาก
การคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า	๓๐	 ทีม	จากนานา
ประเทศ	อาทิ	 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 ประเทศมาเลเซีย	 ประเทศอินโดนีเซีย	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐสิงคโปร ์	 และ
ประเทศไทย

จดุเด่นของเทคโนโลย ี(Innovation Statement)

•	 พัฒนาจากระบบถอดความอตัโนมติั	
					ไม่ต้องใช้ผูถ้อดความ
•	 รองรับการใช้งานในทุกท่ีทุกเวลา
•	 มโีหมดแสดงผลให้เลือกหลากหลาย
					ตามสถานการณ์การใช้งาน

คณุสมบติั

•	 รองรับการถอดความแบบเรียลไทม์
•	 รองรับการใช้งานหลายภาษา	โดยเฉพาะ	
					ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
•	 สามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม	เช่น											

	 สมาร์ทโฟน	แท็ปเล็ต	หรือเวบ็ไซต์
•	 รองรับวดีิโอ	๓๖๐	ท่ีท�าให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมอืน
					ได้เข้าร่วมการประชมุนัน้	ๆ

ผูใ้ช้งานเทคโนโลยเีป้าหมาย

•	 ผู้พิการทางการได้ยนิท่ีสามารถอ่านได้
•	 ผู้สูงอายท่ีุมปัีญหาทางการได้ยนิ
•	 ผู้ใช้งานทัว่ไปท่ีมคีวามสนใจ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

•	 อยูใ่นระหว่างการยืน่จดสิทธบิตัร
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	 แอปพลิเคชัน	“อ่านนะ”	 	แบ่งการใช้งานหลัก 
ออกเป็น	๒	ส่วน	คือ	๑.	ส่วนของผู้บรรยายหรือผู้พูด									
๒.	ส่วนของผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้ใช้งาน	 โดยเมื่อ						
ผูบ้รรยายพดูผ่านแอปพลเิคชัน	“อ่านนะ”	ระบบจะท�าการ
ถอดความอตัโนมตัแิบบเรยีลไทม์ในรปูแบบตวัอกัษร	เมือ่
ได้รับการถอดความมาในรูปแบบของตัวอักษรแล้ว						
แอปพลเิคชนั	“อ่านนะ”	ในส่วนของผูพ้กิารทางการได้ยนิ
หรือผู้ใช้งานทั่วไป	สามารถเลือกได้ว่าต้องการท่ีจะแสดง
ผลในรปูแบบใดบ้าง	โดยตวัแอปพลเิคชนันัน้จะมใีห้เลอืก	
“ส่วนของการแสดงผล”	อยูท่ัง้หมด	๓	รปูแบบ	ได้แก่	
	 แบบที	่๑			แสดงข้อความเพียงอย่างเดียว	
	 แบบที่	 ๒	 แสดงภาพถ่ายทอดสดวิดีโอพร้อม 
																								ข้อความเป็นซบัไตเติล้	
	 แบบที	่	๓		แสดงผลผ่าน	VR	เพิม่ความสะดวกสบาย
																							ในการใช้งานมากยิง่ขึน้
	 ทัง้นี	้ผูส้นใจสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ท่ี	
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺBTT)         
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	
โทรศพัท์	๐	๒๕๖๔	๗๐๐๐	
หรอื	email:	business@nectec.or.th

่

การแสดงผลหน้าจอของผู้บรรยาย

การแสดงผลหน้าจอของผู้ใช้งาน

แบบที ่ ๓  แสดงผลผ่าน VR 
เพิม่ความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิง่ขึน้

แบบที ่๑ แสดงข้อความ
เพยีงอย่างเดยีว

แบบที ่๒ แสดงภาพถ่ายทอดสดวดิโีอ
พร้อมข้อความเป็นซบัไตเติล้ 
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ร้อยเรื่องไอที ข้อมูล : รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม/ ดร.อุเทน แสวงวิทย์
เรียบเรียง : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สดร.

ความร่วมมอื ไทย – จนี 
พฒันาวงการฟิสกิส์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์อนภุาค

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
สุรนาร ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์      
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สถาบันฟิสกิส์พลงังานสูง กรงุปักกิง่ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี

 การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือทาง

วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) กบัสถาบนั

ฟิสิกส์พลังงานสูง ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยภายใต ้

สภาวิทยาศาสตร์จนี แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านฟิสิกส์	 
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนภุาค	มุง่เน้นให้เกดิความร่วมมอื 
ด้านการวิจัย	และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย	อาทิ									
ส่งเสริมให้นิสิต	นักศึกษาและนักวิจัยได้เข้าร่วมฝึกอบรม	
สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก	
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	และเครื่องมือที่ใช้					
ในการทดลองทางฟิสิกส์พลังงานสูง
	 เป้าหมายส�าคญัประการหนึง่ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือในครั้งนี้	 ได้แก่	การเข้าร่วมโครงการทดลองด้าน
ฟิสกิส์และฟิสกิส์ดาราศาสตร์อนภุาค	ทีม่ชีือ่ว่า	Jiangmen	
Underground	Neutrino	Observatory	 (JUNO-จูโน)	
เป็นห้องปฏบัิตกิารทีส่ร้างขึน้เพือ่ศกึษาอนภุาคนวิทรโินซึง่
เป็นอนุภาคพลังงานสูงท่ีแผ่ออกมาจากอวกาศหรือจาก									
เตาปฏิกรณ์ปรมาณู	 เป็นต้น	สร้างอยู่ใต้ดินลึกประมาณ	
๗๐๐	 เมตร	ตั้งอยู่	ณ	 เมืองเจียงเหมิน	มณฑลกวางตุ้ง	
สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

พธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการ
ระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

และสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
กบัสถาบนัฟิสกิส์พลงังานสงู สาธารณรัฐประชาชนจนี

ห้องปฏิบัติการวิจัยที่จะใช้วัดนิวทริโนในโครงการจูโน      
สถาบนัฟิสกิส์พลงังานสงู สาธารณรัฐประชาชนจนี
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JUNO Detector
35m diameter

20kt of liquid scintillator

15,000 PMTs
Vessel 

made from acrylic

Truss 

made from 

stainless steel

Column 

made from 

stainless steel

การสร้างและทดสอบหลอดโฟโตมลัตพิลายเออร์ (Photomultiplier Tube)           

ณ ห้องปฏบิตักิารวจิยัท่ีจะใช้วดันิวทรโินในโครงการจโูน

สถาบนัฟิสกิส์พลงังานสงู สาธารณรัฐประชาชนจนี

แบบจ�าลองห้องปฏิบัติการวจิยัของโครงการจโูน 
(ภาพ : www.uni-mainz.de)

	 โครงการจโูน	ด�าเนนิการภายใต้ความร่วมมอืของหลาย

ประเทศ	ปัจจุบนัมสีมาชิกทัง้หมด	๗๑	หน่วยงาน	จาก	๑๖	ประเทศ	

ทั้งในทวีปเอเชีย	 ทวีปยุโรป	 ทวีปอเมริกาเหนือ	 และทวีป

อเมริกาใต้	 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรจะมีการประชุม

หารือร่วมกัน	ทุก	๖	 เดือน	 โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจาก

รัฐบาลจีนเมื่อปี	 ค.ศ.	๒๐๑๓	ด้วยงบประมาณ	๓๐๐	ล้าน 

เหรียญสหรัฐ	และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	ก�าหนดแล้วเสร็จ

ประมาณปี	ค.ศ.	๒๐๒๑

	 ส�าหรับประเทศไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต	ิ

(องค์การมหาชน)	จะร่วมกนัจดัตัง้ภาคไีทย-จโูน	เพือ่ร่วมด�าเนนิ

การวิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและดาราศาสตร์

อนุภาค	เปิดโอกาสให้นักวิจัย	นักศึกษา	และวิศวกรไทยเข้าร่วม

โครงการทดลองระดับนานาชาติ	มีโอกาสฝึกท�างานและเรียนรู้

ถึงการบริหารจัดการโครงการใหญ่ระดับโลก

	 ภาคีไทย-จูโน	จะร่วมกันวิจัย	 ออกแบบ	และสร้าง

อุปกรณ์ชิ้นส�าคัญของการทดลอง	คือ	อุปกรณ์ชดเชยสนาม					

แม่เหล็กโลก	(Earth	Magnetic	Field	Compensation	Coil)	

ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการทดลองและความ

ส�าเร็จของโครงการจูโน	อุปกรณ์ท่ีสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการ				

ปักธงไทยทีเ่ด่นชัดของนกัวทิยาศาสตร์ไทยในเวทวีทิยาศาสตร์โลก	

นอกจากนั้นข้อมูลของการทดลองอนุภาคนิวทริโนจะเป็น

ประโยชน์ต่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค	ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

พลังงานสูง	และฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค	ช่วยยกระดับความ

สามารถในการวจิยัของนกัดาราศาสตร์	อาจารย์	และนกัศกึษาไทย	

ให้เทียบเคียงกับระดับนานาชาติ

ศ. ดร.หวงั อีฟ้าง (ซ้าย)
ผูอ้�านวยการ

สถาบนัฟิสกิส์พลงังานสงู
รศ. บญุรกัษา สนุทรธรรม (ขวา) 

ผูอ้�านวยการ
สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ

 รศ. บุญรักษา  สุนทรธรรม กล่าวว่า                     

“การทีป่ระเทศไทยมคีวามร่วมมอืกบัหอสังเกตการณ์

ดาราศาสตร์แห่งชาติจนี และสถาบนัฟิสกิส์พลงังาน

สงูแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน   ในครัง้นี ้นบัเป็น

ประโยชน์มหาศาลต่อวงการดาราศาสตร์ไทย             

เป็นโอกาสดีส�าหรับนักดาราศาสตร์ อาจารย์                  

ช่างเทคนคิ บคุลากร และนกัศึกษาไทย  ทีจ่ะมส่ีวน

ร่วมกบัการทดลองระดบัโลก มโีอกาสพฒันาทักษะ

ด้านการวจิยั การพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยทีาง

วศิวกรรรม จากประสบการณ์และความเชีย่วชาญ

ที่ ได ้จากความร่วมมือดังกล่าวฯ จะเป็นการ 

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย

ดาราศาสตร์ของประเทศไทยอย่างก้าวกระโดด 

ในอนาคต”
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๑๐

      “จากขั้วโลกใต้....ถึงไทย” 
เปิดข้อมูลการค้นพบใหม่จากการส�ารวจธรณีวิทยาที่ขั้วโลกใต้

 การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ           

ทีเ่กดิขึน้ แต่แท้จริงแล้ว เป็นผลพวงทีต่ามมาจากกจิกรรมของมนษุย์ทีป่รากฏให้เหน็เชงิธรรมชาต ิทวปีแอนตาร์กติกเป็นทวีป

ทีไ่ม่มมีนษุย์อยูอ่าศยัอย่างถาวร จงึเป็นแผ่นดนิบรสิทุธิท์ีส่ดุทีป่ราศจากกจิกรรมของมนษุย์บนโลกใบนี ้แต่ขณะนีก้�าลงัได้รบั

ผลทางอ้อมจากกจิกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะอยูส่่วนไหนของโลก “การเปลีย่นแปลงของทวปีแอนตาร์กตกิเปรยีบเสมอืนการ

เปลีย่นแปลงของสุขภาพของโลกทีพ่งึป้องกนัไว้ก่อนทีจ่ะลกุลามไปถงึส่วนอืน่บนพืน้โลกทีม่มีนุษย์อาศัย” การทีป่ระเทศไทย

เข้ามามส่ีวนร่วมโดยการเป็นสมาชกิขององค์กรระหว่างประเทศทีร่่วมท�าการศกึษาวจิยั ณ ทวปีแอนตาร์กตกิ จงึเป็นการ 

บ่งบอกถึงการให้ความส�าคัญกับปัญหาระดับโลกด้วยเช่นกัน และคงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ               

ทวปีแอนตาร์กตกิทีไ่ม่ได้อยูไ่กลตัวดงัเช่นระยะทางทีป่รากฏ

 คณะวิทยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ												
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จึงร่วมกันจัดการ
เสวนาและแบ่งปันประสบการณ์การเข้าร่วมส�ารวจขั้วโลกใต้ในหัวข้อ	
“จากขั้วโลกใต้ถึงไทย: เปิดข้อมูลการค้นพบใหม่โดยบุคลากร                 
คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั”	โดยม	ีรศ.ดร.	ฐาสณีิย์						
เจรญิฐิตริตัน์	และรศ.ดร.	พษิณพุงศ์		กาญจนพยนต์	ภาควิชาธรณวิีทยา	
คณะวทิยาศาสตร์	ซึง่มโีอกาสเข้าร่วมส�ารวจขัว้โลกใต้กบัคณะส�ารวจ
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตาม																	
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี								
จนพบซากฟอสซลิของพชือายหุลายสบิล้านปี	น�ามาซึง่หลกัฐานส่งเสรมิ
ข้อมลูทีว่่า		พืน้ทีท่วปีแอนตาร์กตกิเคยเป็นผนืแผ่นดนิทีอ่บอุน่มาก่อน					
ขณะที	่รศ.ดร.	วรณพ	วยิกาญจน์	และ	รศ.ดร.	สชุนา	ชวนชิย์	ภาควชิา
วิทยาศาสตร์ทางทะเล	 คณะวิทยาศาสตร์	 เป็น	 ๒	 นักวิจัยท่ีมี
ประสบการณ์ในการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัสิง่มชีวีติในทะเลขัว้โลกใต้	และ
ยงัคงตดิตามสถานการณ์วกิฤตใินพืน้ทีด่งักล่าวอย่างต่อเนือ่ง	ร่วมเปิด
เผยข้อมูลทีค้่นพบพยาธใินปลาทะเลทีม่จี�านวนเพิม่และมคีวามหลาก
หลายของชนดิสงูขึน้	ส่งผลต่อปลาและสตัว์ประจ�าถ่ินท่ีกนิปลาเป็นอาหาร 
ทัง้นี	้นกัวจิยัทัง้	๔	ท่านได้ให้ความเหน็ไว้ดงันี้

 “การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก

บริเวณขั้วโลกใต้มีความสลับซับซ้อน 

เนื่องจากเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลก  

ทัง้แผ่นหลกัและแผ่นย่อย มกีารเคล่ือนที่

เข้าหาและแยกออกจากกนั ชดุหนิภเูขาไฟ

ท่ีพบในพื้น ท่ีสันนิษฐานว ่าเป ็นแนว

ภเูขาไฟ ท่ีเกดิจากการชนกนัหรอืเคลือ่นที่

เข้าหากันของ ๒ แผ่นเปลือกโลก ซึ่งโซน

ที่มีภูเขาไฟส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับขอบเขตของแผ่น

เปลอืกโลกทีท่�าให้เกดิแผ่นดนิ

ไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือบาง

บริเวณอาจเสี่ยงต่อการเกิด

สึนาม”ิ
รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์

หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้อยเรื่องไอที ข้อมูุล : รศ.ดร. วรณพ วิยกาญจน์/รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์
         /รศ.ดร. พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์/รศ.ดร. ฐาสิณีย์  เจริญฐิติรัตน์
เรียบเรียง : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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1.  

รศ.ดร. วรณพ วิยกาญจน์  

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์

อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คณะวิทยาศาสตร์ และรองกรรมการผู้อ�านวยการ 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร. ฐาสิณีย์  เจริญฐิติรัตน์

อาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “ทวีปแอนตาร์กติก 

ไม่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ

โลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิ 

สูงข้ึน น�้าแข็งละลายมากขึ้น 

หรอือืน่ ๆ  ดังท่ีกล่าวไว้เท่านัน้ 

แต่บางพ้ืนท่ียังได้รับอิทธิพล

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ส่งผลตรงกันข้าม

เช่นกัน

หากแบ่งทวปีแอนตาร์กตกิออกเป็นสองฝ่ังตาม

แนวเส้นลองจิจูด คือฝั ่งตะวันตกและฝั ่ง   

ตะวนัออก  ทวปีแอนตาร์กตกิฝ่ังตะวนัตก เช่น 

สถานีวิจัยเกรทวอลล์ของจีนที่อยู่ทางตอนใต้

ของทวปีอเมรกิาใต้ พบแนวโน้มท่ีค่อนข้างชดัของ

อุณหภูมิที่สูงขึ้น ทะเลน�้าแข็งมีการละลาย      

ในฤดูร้อนมากขึ้น แต่มีการก่อตัวในฤดูหนาว 

ลดลง ในทางตรงกนัข้าม ทวปีแอนตาร์กตกิฝ่ัง

ตะวนัออก ซึ่งมีสถานีวิจัยโชว์วะของญี่ปุ่นอยู่

ทางตอนใต้ของทวีปอัฟริกาน้ัน ไม่พบการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับฝั่งตะวันตก

ของทวปีทีช่ดัเจน อุณหภมูมิทีัง้สงูขึน้หรอืลดลง 

น�้าแข็งมีทั้งละลายมากหรือน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับ

สภาพของปีนัน้ ๆ  โดยในภาพรวมค่อนข้างคงที่

ทีม่แีนวโน้มตรงกนัข้ามกบัฝ่ังตะวนัตก อย่างไร

ก็ดี สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลลบต่อสัตว์ เช่น นก

เพนกวนิและแมวน�้าทีอ่พยพมาบรเิวณชายฝ่ัง

เพือ่สบืเผ่าพนัธุเ์ช่นกนั การท่ีน�า้แขง็ละลายน้อย 

หรือไม่ละลายในฤดูร้อนส่งผลต่อระยะทางใน

การเดินทางไปหาอาหารของแม่หรือพ่อนก

เพนกวินที่เพิ่มขึ่น ท�าให้กลับมาไม่ทันท่ีจะส่ง

อาหารต่อลกู พร้อมกับผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีให้  

อีกตัวหนึ่งไปหาอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อ

จ�านวนประชากรทั้งพ่อแม่และลูกนกที่ลดลง

อย่างชัดเจนเช่นกัน” 

 “แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพยาธิในปลาทะเลบริเวณ

ชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติก โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งสถานี

วิจัยเกรทวอลล์ ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปและอยู่บริเวณ

เส้นแลตตจิดูทีส่งูกว่าบรเิวณอืน่ของทวปี ได้บ่งบอกผลของการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน�้าทะเลท่ีสูงข้ึน และสูงเพียงพอที่ท�าให้

เกิดการคุกคามของพยาธิในปลามากขึ้นตามล�าดับ จากการ

ศึกษาเปรียบเทียบพบว่า มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของปลาจาก

สถานีวิจัยเกรทวอลล์มีพยาธิ ซึ่งโดยเฉลี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง

ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ผลที่ตามมาคือ พบการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมการว่ายน�้าและการกินอาหารของปลา ซึ่งเป็นไปได้

สงูทีอ่าจท�าให้ปลาตายในทีสุ่ด และอาจสามารถส่งต่อไปยงัสตัว์

ท้องถิ่นที่กินปลาเป็นอาหาร เช่น นกเพนกวิน แมวน�้า หรือ  

อื่น ๆ ได้เช่นกัน” 

 “ลกัษณะทางธรณวีทิยาบรเิวณสถานวีจิยัเกรทวอลล์ 

(Great Wall Station) เป็นตะกอนภเูขาไฟ จงึเน้นส�ารวจฟอสซลิ

เป็นหลัก และพบฟอสซิลของใบไม้ที่คาดว่าอายุประมาณ                 

๔๗ ถึง ๒๓ ล้านปีที่ผ่านมา ฟอสซิลของพืชที่พบนี้บ่งบอกถึง

การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่มีในอดีต แสดงให้เห็นถึงสภาพ

อากาศของพื้นที่ในเวลาน้ันที่มีความเหมาะสมกับพืช กล่าวคือ 

พื้นที่นี้ในอดีตมีความอบอุ่นกว่าปัจจุบันเป็น

อย่างมาก แต่การที่ภายหลังต้นไม้สูญพันธุ์จนหมดสิ้น

เพราะอากาศท่ีน่ันหนาวเย็นลงมากข้ึน

เนื่องจากการเคลื่อนที่ของทวีปแอนตาร์กติก

ที่ค่อย ๆ เคลื่อนลงใต้มากขึ้นจนถึงต�าแหน่ง

ปัจจุบัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงต�่ากว่าในอดีต

เมื่อหลายสิบล้านปีที่ผ่านมา”



จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๒

ร้อยเรื่องไอที

 ย้อนกลบัไปในปี ๒๕๔๘ เม่ือเรือนจ�าพเิศษมนีบุรไีด้รบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์พระราชทานจ�านวน ๒๐ 

เครื่อง มาเพ่ือใช้พัฒนาทักษะไอซีทีแก่ผู ้ต้องขัง หลังจากนั้นก็ได้มีการเชิญวิทยากรมาสอนวิชา

คอมพวิเตอร์ตัง้แต่หลกัสตูรเบ้ืองต้นจนเริม่แอดวานซ์มากขึน้ ตอนนี ้พวกเขาสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ

ภาพและเสียง ออกแบบกราฟฟิกและผลิตงานแอนิเมชั่นง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเองแล้ว

 สายณั หมืน่พันธ์	นกัวชิาการอบรมและฝึกวชิาชพี
ช�านาญการ	เรอืนจ�าพเิศษมนีบุรี	ทีผู่ต้้องขงัเรยีกกนัติดปาก
ว่า	“คร”ู	เล่าให้ฟังว่า	จากหลกัสตูรเบ้ืองต้นกเ็ร่ิมมกีารสอน
ใช้	Photoshop	ใช้โปรแกรม	Audition	ให้ผูต้้องขงัสามารถ
บนัทกึภาพ	บันทึกเสียงกิจกรรมที่จัดขึ้นในเรือนจ�า	เพื่อน�า
ไปฉายให้เพือ่น	ๆ 	ท่ีไม่ได้ร่วมกจิกรรมได้ดกูนัในเรอืนจ�าและ
ยังลามไปถึงการผลิตรายการเองทั้งรายการเพลง	รายการ
ตลกก็เคยถ่ายท�าออกมาให้เพื่อน	ๆ	ได้ดูกัน	และหลักสูตร
ล่าสุดที่กลุ่มผู้ต้องขังก�าลังฝึกฝนอย่างตั้งอกตั้งใจนี้	ก็คือ	
โปรแกรม	 Illustrator	ซึ่งมีวิทยากรมาสอนท�ากราฟฟิก			
เมื่อต้นปี	๒๕๕๙	 โดยจากความรู้ท่ีได้รับมานั้น	พวกเขา									
ต่อยอดมาสู่งานออกแบบอื่น	ๆ	โดยเฉพาะสินค้าขายดีของ
เรือนจ�าตอนนี้			ก็คือ	กระดาษเขียนจดหมาย	ซองจดหมาย	
และโปสการ์ด	และยังมีสินค้าท่ีเล่าให้ใครฟังก็มีแต่	 “เท่”		
คือ	การออกแบบสติกเกอร์ไลน์	 ชุด	“แก๊งก�าแพงสูง	V.1”	
ซึ่งแม้จะไม่ได้มียอดขายท่วมท้น	แต่ในจ�านวนลูกค้าท่ี										
ดาวน์โหลดสติกเกอร ์ของพวกเขาไป	 หนึ่งในนั้นคือ																
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 	นี่จึง
เป็นความภาคภูมิใจที่เงินทองที่ไหนก็คงหาซื้อไม่ได้อย่าง
แน่นอน

เครดิต
จัดทำาโดย : สำานักข่าวกรุงเทพธุรกิจ
เรื่อง : ปานใจ ปิ่นจินดา / รูป : วันชัย ไกรศรขจิต

การพฒันาทกัษะคอมพวิเตอร์ให้แก่

ผูต้้องขงัและเยาวชนบ้านพนิจิ 

สูก่ารสร้างสรรค์การ์ตนู สติกเกอร์ไลน์

	 ดร.ชฎามาศ	 ธุวะเศรษฐกุล	กรรมการ

และรองเลขาธิการ	มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ		

สยามบรมราชกมุาร	ีอธบิายถงึ	จดุเริม่ต้นมลูนธิฯิ	ว่า

เริม่ต้นขึน้เมือ่	๒๐	ปีทีแ่ล้ว	โดยสมเดจ็พระเทพรตันฯ	

ทรงสนพระทัยเรื่องไอซีที	และมีพระประสงค์ให้

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยขยายโอกาส
แก่ผูด้้อยโอกาสโดยมุง่ไปที	่๔	กลุม่	คอื	โรงเรยีนห่างไกลในชนบท,	

ผู้พิการ,	เด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล,	และผู้ต้องขังในเรือนจ�า

ซึ่งภายหลังขยายไปสู่เยาวชนในสถานพินิจด้วย

	 ทัง้หมดจะอยูภ่ายใต้แนวคิดหลัก	คือ	การน�าเทคโนโลยี

ไปลดข้อจ�ากัดให้แก่บุคคลที่ขาดโอกาส	 โดยทุก	ๆ	 โครงการที่	

ทางมูลนิธิฯ	 เข้าไปสนับสนุน	 สมเด็จพระเทพรัตนฯ	ทรงม ี

พระประสงค์ให้ท�าเพื่อเป็นโครงการน�าร่อง	 และหากท�าแล้ว 

ได้ผล	ก็อยากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องน�าไปขยายผลต่อ	

ดร.ชฎามาศ	กล่าว	และขยายความในส่วนของโครงการทีเ่ข้าช่วย

พฒันาผูต้้องขังว่าเริม่ต้นจากการน�าคอมพวิเตอร์พระราชทานไป

ติดตั้งให้	พร้อมมีครูไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น	จากนั้น

ก็ค่อย	ๆ	เพิ่มหลักสูตรเฉพาะทางมากขึ้น

 “ไอซีที” พระราชทาน	 เบ้ืองหลังภาพน่ารัก	ๆ	พร้อมข้อความกวน	ๆ	ของสติกเกอร์ไลน์แก๊งก�าแพงสูง					
ที่วางขายอยู่ตอนนี้	อันที่จริงนั้นมีที่มาจากพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่ทรง
เลง็เหน็ความส�าคญัของไอซทีี	และทรงมีพระราชด�ารทิีจ่ะใช้ไอซีทเีข้าช่วยส่งเสรมิศกัยภาพให้แก่บคุคลด้อยโอกาสในสงัคม	
พร้อมทรงก่อตั้ง	“โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี”	
ขึ้น	และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในภายหลัง



๑๓จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สติกเกอร์หลังกำาแพง	ส�าหรับเรือนจ�าพิเศษมีนบุรี	 ซ่ึงตอนนี้ดูเหมือนจะคึกคักกันมากกับการออกแบบสติกเกอร์ไลน	์	

โดยวางขายในชื่อ	“แก๊งก�าแพงสูง”	มีให้ดาวน์โหลดแล้วสองเวอร์ชั่น	และอยู่ระหว่างส่งเวอร์ชั่นที่สามให้ทางไลน์พิจารณา	ขณะที่

เวอร์ชั่นที่สี่	และห้า	ก็ก�าลังอยู่ระหว่างการออกแบบ	ย้อนกลับมาที่การท�าสติกเกอร์ไลน์ชุดแรก	ครูสายันเล่าว่า	จริง	ๆ	แล้วคนที่	

มาเรียนการออกแบบกราฟฟิกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว	และอยากจะพัฒนาตัวเอง

	 พระองค์จะตรัสเสมอว่า	ให้ส่งเสริมอย่างเต็มที่	 ให้พวก

เขาได้มีโอกาสเรียนได้มากเท่าที่ศักยภาพจะไปได้	ที่ผ่านมาเราได้

ไปอบรมสอนท�าหนังสือเสียงส�าหรับคนตาบอดให้ที่ทัณฑสถาน

หญิงกลาง	โดยมีวิทยากรไปสอนวิธีการอ่านและตัดต่อเพ่ือน�าไป

มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด	ซึ่งพวกเขาก็เกิดความภูมิใจที่ได้

ช่วยเหลือคนอื่นและตอนหลงัทางสมาคมคนตาบอดก็ได้มาว่าจ้าง

ผูต้้องขงัเอง	

	 ในเรื่องของไอทีนั้น	เมื่อมีการอบรมแล้ว	ถ้าไม่ได้ท�าต่อ

บ่อย	ๆ	ส่วนใหญ่ก็จะลืม	 เราเลยพยายามหางานไปให้เขาได้ท�า	

เช่น	งานออกแบบโบรชัวร์	 โปสเตอร์	ออกแบบสิ่งพิมพ์	โดยงาน

ออกแบบที่ท�ารายได้ค่อนข้างดี	คือ	งานออกแบบกระดาษเขียน

จดหมาย	ซึง่ผูต้้องขงัเขาจะออกแบบและน�ามาจ�าหน่ายให้กนัเอง

ภายในเรอืนจ�า	นอกจากนัน้กจ็ะมโีปสการ์ดในวาระพเิศษวางขาย” 

	 แม้ผลลัพธ์ปลายทางจะพูดถึงการสร้างอาชีพอิสระ							

ซึ่งจะสามารถช่วยเบิกทางให้คนกลุ ่มนี้ที่อาจมีประวัติไม่พึง

ประสงค์สามารถมอีาชพีอสิระหาเลีย้งต้นเองได้โดยไม่ต้องไปเป็น

ลูกจ้างใคร	นั้นคือเรื่องของอนาคต	ทว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในมุม

มองของ	ดร.	ชฎามาศ	กคื็อ	การได้เหน็คนกลุม่นีม้คีวามภาคภมูใิจ

ในตัวเอง

	 เสรมิโดยวทิยากรอย่าง	สนุษิา ชรูุง้	ทีต่ระเวนสอนทัง้ทีเ่รอืนจ�า	และสถานพนิจิต่าง	ๆ 	ผ่านโครงการนีม้าหลายปี	โดยเธอ

ยกภาพท่ีได้เห็นจากการพาเด็ก	ๆ	ไปเข้าค่ายร่วมกันว่า	 ไม่เพียงทักษะอาชีพที่พวกเขาได้รับไป	แต่ยังรวมถึงการสร้างสังคมใหม่			

ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจกัน	และที่ส�าคัญกว่าปลายทางก็คือกระบวนการซึ่งช่วยเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนเหล่านี้ให้สามารถ  

มองเห็นว่ามี “โอกาส” อยู่รอบตัว

	 	คนกลุ่มนี้เขาเร็วมากครับ	 เพราะเขามีฐานอยู่แล้ว	พอครูมาสอน	เขาก็เข้าใจได้เร็ว	ซึ่ง

ตอนท�าสติกเกอร์กันนั้นทางเรือนจ�า	ก็ปล่อยให้เขามีอิสระทางความคิด	ให้เขาช่วยกันคิดเอง	แต่

เรากจ็ะแค่ช่วยดูเร่ืองความเหมาะสมเท่านัน้อย่างคาแรคเตอร์ท่ีเขาวาด	เขาเอาหน้าผมเป็นต้นแบบ	

เขาลองท�าแล้วค่อยมาขอ	ส่วนเรื่องแก๊ก	 เรื่องค�าพูดก็อาจจะมีเข้าไปช่วยคัดกรองก่อนจะท�าส่งไป

ทางไลน์	ศัพท์บางค�าที่ตกรอบส่วนใหญ่จะเป็นค�าที่เขาพูดรู้กันเองในเรือนจ�า

	 ความภาคภมูใิจทีเ่กดิขึน้กบักลุม่ผูต้้องขงัทีแ่ม้จะ

ไม่มีใครรู้ว่า	วันข้างหน้าพวกเขาจะสามารถยึดเป็นอาชีพ

หาเลี้ยงปากท้องได้หรือไม่	แต่ส�าหรับน้อง	ๆ	 เยาวชนที	่	

ศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบ้านปราน	ีทีไ่ด้เข้า

ร่วมโครงการลกัษณะเดยีวกันนีน้ัน้	พวกเธอได้เริม่แล้วท่ีจะ

ใช้ทักษะนี้รับว่าจ้างท�า			สติกเกอร์ให้กับบุคคลทั่วไป

 สุทิศา สิทธิเชนทร์	นักวิชาการอบรมและฝึก

วิชาชีพช�านาญการศนูย์ฝึกฯ	บ้านปราณ	ีหรอืท่ีเดก็	ๆ 	เรยีก

ว่า	“ครปุู๊ก”	เล่าย้อนไปถึงเมือ่ตอนทีบ้่านปราณไีด้รบัเลือก

เป็นหนึ่งในห้าศูนย์ฝึกฯ	 ท่ีได้เข้าร่วมเป็นโครงการน�าร่อง

โดยน�าตัวแทนเยาวชนไปเข้าค่ายอบรมด้านคอมพิวเตอร์	

เมือ่ปี	๒๕๕๕	และจากนัน้มากจ็ดัต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี

	 น้อง	ๆ 	เขาได้เรยีนท�าคอมพวิเตอร์กราฟฟิก	แล้ว

ยังมีกิจกรรมอื่น	ๆ	ให้เขาได้ท�าร่วมกับเพื่อน	ๆ	จากบ้าน

อื่นด้วย	 ซ่ึงพอเข้าไปอบรมแล้วก็จะมาสอนเพื่อน	ๆ	ต่อ	

แล้วเขาก็ชอบกันมาก	 เพราะปกติเด็กผู้หญิง	 เขาจะวาด

การ์ตูนน่ารัก	ๆ	 กันอยู่แล้ว	พอได้เรียนทักษะตรงนี้เพิ่ม

เข้าไปก็เลยยิ่งชอบ

	 จากสติกเกอร์ไลน์ท่ีน�าไปวางขายชุดแรกคือ	

Nong	Pranee	คนท�าก็สนุก	อยากลองวิชา	 เอารูปของ	

อธบิดกีรมพนิจิฯ	มาวาดเป็นต้นแบบ	แล้วอธบิดกีรมพินจิฯ

เห็นแล้วถูกใจอนุญาตให้ท�าจนเสร็จและน�าข้ึนขายในชื่อ	

Chief	 gang	 kids	หลัง	 ๆ	 จึงเริ่มมีลูกค้าที่อยากจะมี												

สติกเกอร์ไลน์เป็นของตนเองบ้างมาติดต่อว่าจ้าง
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“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที”
  Project-based Learning using ICT

 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีท ี(Project-based Learning using ICT)  หมายถึง 
การท่ีผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานที่มีความหมายกับผู้เรียนโดยใช้ไอซีทีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ       
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคาบเรียนปกติหรือในบริบทของสังคม โดยเนื้อหาที่ใช้ท�าชิ้นงานอาจเป็น
เนื้อหาตามหลักสูตร หรือเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

	 การเรียนด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที	 เป็นการเรียนรู้ตาม					
แนวคอนสตรักชันนิซึม	 (Constructionism)	ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
เรียนรู้ผ่านการสร้างชิ้นงาน	ท�าให้ได้คิดออกแบบ	ผลิต	 ไตร่ตรอง	
และเกิดการแก้ปัญหา	 ในระหว่างการสร้างชิ้นงานจึงท�าให้เกิด 
ความรู้ข้ึน	และความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็ถูกน�ากลับไปใช้ในการสร้าง 
ชิน้งาน	ส่งผลให้		ผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้ั้งสาระวชิาและเกดิทกัษะทีจ่�าเป็น
ในศตวรรษที	่๒๑	
 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้    
ไอซีที	 สามารถจัดได้ทุกสาระวิชาตามเนื้อหาหลักสูตร	หรือ									
จัดกิจกรรมโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง	เช่น	การไปทัศนศึกษา	ดูงาน
นอกสถานที	่หรอืท�ากจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัชวีติจรงิ		เป็นต้น	
ในการจัดกิจกรรมจะไม่ก�าหนดข้ันตอน	ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	
แต่จะมุ่งเน้นที่	บทบาทครู	และบทบาทผู้เรียน	และการมีช้ินงาน		
ที่นักเรียนได้สร้างในเวลาเรียนปกติ	
 

เรื่อง สีธรรมชาติ 

โดย…นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรม:	 	 เรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติ	 มีชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์จากการย้อมสี

ธรรมชาติ	และชิ้นงานเป็นวีดิโอเล่าเร่ืองเกี่ยวกับชิ้นงานที่ได้รังสรรค์ขึ้นมา	 และ

นอกจากนี้ยังใช้ไอซีทีสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสมกับวัย	

เรื่อง: ทรัพยากรธรรมชาติ   

การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการ

จัดการ 

โดย...	โรงเรยีนหางดงรฐัราษฎร์อปุถมัภ์	

กิจกรรม	 :	 เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ												

การใช้ประโยชน์	ปัญหาและการจัดการ	

ผ่านการสร้างชิน้งานเป็น	Multimedia	

Mind	Map	

ข้อมูล : นางสาวเสาวดี คล้ายโสม



๑๕จดหมายข่าว
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

	 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได้ส่งเสริม

ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที	 	 เพราะเห็นว่าหากครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทาง

ดังกล่าวแล้ว	จะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาและทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	๒๑		และมูลนิธิฯ	 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เครอืข่ายจดักจิกรรมการประกวดเรือ่งเล่าดจิิทลั	(Digital	Storytelling)	รวบรวมผลงานกจิกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ

โดยใช้ไอซีทีในรูปแบบวีดิทัศน์พร้อมรายละเอียดการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	 	http://www.princess-it-

foundation.org/pbl	เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูที่สนใจทั่วไป

ท�าไมต้องใช้เครื่องมือไอซีที สร้างชิ้นงาน

เคร่ือมอืไอซีที	เป็นเคร่ืองมอืท่ีอยูต่ดิตวัและ
ใช้งานได้ใกล้มือของคนในสังคมปัจจุบัน
และอนาคต
การสร้างชิ้นงาน	 ช่วยส่งเสริมให้เกิดทั้ง
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่	๒๑		ดังนั้น	
ไอซีทีจึงเป็นเครื่องมือในศตวรรษที่	 ๒๑					
ที่ ใช ้แทนการใช้กระดาษปากกาดินสอ						
ในยุคศตวรรษที่	๒๐
เป็นตัวขับเคล่ือนให้เกิดวิธีการที่ผู ้เรียน		
เป็นผู้ได้ปฏิบัติจริง	และได้ใช้ความคิดใน
ระดบัสงูจากการรังสรรค์ชิ้นงาน

เรื่อง ความหมายของสุภาษิต ค�าพังเพย  โดย..นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

กิจกรรม:	ได้จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสุภาษิต	ค�าพังเพย	ผ่านการสร้างสื่อ	Stop	Motion		
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กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ 
ลงนามร่วมมือด้านสุขภาพ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อเด็กพิการและเด็กป่วย

 ด้วยแนวคิดท่ีว่าเดก็ทุกคนควรได้รบัการดูแลอย่างสมบรูณ์พร้อมรอบด้านแม้จะเป็นเด็กเจบ็ป่วย

ในโรงพยาบาลด้วยบรรยากาศทีอ่บอุ่นและเป็นมติร โครงการดงักล่าวได้ถอืก�าเนดิขึน้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ณ ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ ๒๒ การดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม (Holistic School in 

Hospital) นอกจากปัญหาสุขภาพกายควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพที่พึงมี 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและครอบครัว ปัญหาที่พบในช่วงเริ่มด�าเนินการ คือจ�านวนครูไม่           

เพียงพอกับเด็กป่วยที่มีจ�านวนมาก ส่งผลให้การบริการไม่ทั่วถึง และเด็กป่วยมีหลายช่วงอายุ ครูอาจ

มีความถนัดในการสอนเด็กบางช่วงวัย

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงมี
พระราชด�าริว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน
น่าจะเป็นการแบ่งเบาภาระคร	ูและเป็นโอกาสทีค่รแูละเดก็จะพฒันา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับความเจริญของโลก
ปัจจุบัน	 อีกทั้งเด็กป่วยต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง	 ๆ	ส่งผลให้								
ขาดแรงจูงใจในการเรียน	การสอนเด็กกลุ่มนี้ต้องใช้สื่อและเทคนิค
หลากหลาย	จึงได้เกิดความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 ซึ่งมีโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน												
โรงพยาบาล	 ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ													
สยามบรมราชกุมารี	 โครงการด�าเนินการในลักษณะการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างกระทรวง	ภายใต้การท�าความตกลง	 (MOU)	 
ถึงแม้จะเป็น	การบูรณาการต่างหน่วยงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญท่ี 
แตกต่าง	แต่มจีดุมุง่หมายรวมกนัคอืการดแูลเดก็ป่วยอย่างทัว่ถงึ		และ
เท่าเทยีม	แบ่งบทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบชดัเจน	กล่าวคือกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณ	บุคลากร	และองค์ความรู้ในการ
ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง	 โดยมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี										
เป็นผู้ประสานงานหลัก	กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนครูและงบ
ประมาณ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนโปรแกรม
และสื่อต่าง	ๆ	รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนือ่ง	โครงการนีป้ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดยีิง่ทีส่ถาบันสขุภาพเดก็
แห่งชาติมหาราชินี	จนมีความเข้มแข็งจัดเป็น	Best	Practice	Model

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เด็ก ๆ ที่เข้ารับบริการในศูนย์การเรียนรู้ฯ

ครูเครือข่ายโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล  
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	 ในปีพ.ศ.	๒๕๔๘	จึงได้เริ่มด�าเนินการขยายเครือข่ายไป

ยงัโรงพยาบาลในส่วนภมูภิาคอืน่	ๆ 	ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	

โดยมีเป้าหมายอย่างน้อยปีละ	๓-๔	แห่ง	ปัจจุบันมีโรงพยาบาล

เข้าร่วมโครงการ	๔๐	แห่ง	ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	

ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ	มีระบบนิเทศติดตามที่มี

ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้เกิดบริการอย่างครอบคลุมได้ขยาย 

โครงการไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายในส่วนภูมิภาค	 โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป/ประจ�าจังหวัด	

 เพ่ือสานต่อโครงการที่เป็นนโยบายส�าคัญอีกท้ังนับ

เป็นการท�างานร่วมกันแบบพหุภาคีเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องไปสู่โรงพยาบาลตามส่วนภูมิภาคจนทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย	 ปัจจุบันมีเด็กป่วยเข้ารับบริการในโครงการ 

ประมาณ	๒๙,๒๖๘	รายต่อปี	หรือประมาณ	๗๘,๒๐๘	ครั้งต่อปี	

และเด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาต่อเนื่องและมีมาตรฐาน

หลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง	ส่วนใหญ่เด็กที ่

เข้ารับบริการที่ศูนย์การเรียนฯ	สามารถกลับสู่ระบบการศึกษา

ปกติ	 คิดเป็นร้อยละ	๙๓	 เปรียบเทียบกับก่อนเริ่มโครงการ 

เด็กสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาปกติ	 เพียงร้อยละ	๗๐	 ใน 

เด็กป่วยบางคนหลังจากออกจากโรงพยาบาลไม่สามารถไป 

เรยีนทีโ่รงเรยีนเหมอืนเดก็อืน่ได้	เดก็จะได้รบัการศกึษาทางเลอืก	

โดยได้รับการศึกษาจากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	และสามารถเลื่อนชั้นและจบการ

ศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือมากกว่าร้อยละ	๙๐

 ปัจจุบันมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานเพื่อน�าไปเป็นต้นแบบ	
จากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ	ในอนาคตโครงการนี้มี
เป้าประสงค์จะพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างการเรียนรู้

อย่างมีความสุขส�าหรับเด็กป่วยที่ขาดโอกาสในการเรียน  

ให้เท่าเทยีมกับเดก็ปกตเิพือ่เป็นต้นแบบของประเทศทีม่บีรบิทใกล้เคยีงกบัเราดงัแนวคดิทีว่่า “ต้นแบบทีด่ทีีส่ดุ อาจไม่ใช่
ต้นแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด”	การขยายเครือข่ายโดยยึดหลักการที่รักษามาตรฐาน	แต่ในขณะเดียวกันสามารถยืดหยุ่นได้
ตามบริบทของแต่ละภูมิภาคอันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่อไปในอนาคต

เด็ก ๆ ที่เข้ารับบริการในศูนย์การเรียนรู้ฯ

การตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตาม

โรงพยาบาลในโครงการ

รางวัลชนะเลิศ First Place Winner UN Public 

Service Awards 2015 ในกลุ่ม Promoting  

Whole-of-Government Approaches in the  

Information Age จาก United Nations
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๑๘

ร้อยเรื่องไอที

นวัตกรรมข้อเข่าขาเทียม
แบบสี่จุดหมุนและส่วนประกอบแกนในรุ่น ๒.๐ 
(The 4-bar Linkage Knee Joint Prosthesis and Component: Version 2.0)

	 นวัตกรรมข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและส่วนประกอบแกนในรุ่น	๒.๐	
เป็นผลงานร่วมวิจัยและพัฒนาของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	 (สวทช.)	กับสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์
แห่งชาติ	และบริษัท	แฮลเชี่ยนเมทอล	จ�ากัด	 โดยปรับปรุงรูปแบบกระบวนการ
ผลิตของข้อเข่าขาเทียมรุ่น	๑.๐	จากกระบวนการกัดโลหะเป็นกระบวนการหล่อ	
เพื่อลดการสูญเสียวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบข้อเข่าขาเทียม	ลดขนาด
และน�้าหนักของข้อเข่าขาเทียม	และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน	 รวมทั้งลด													
ค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต	เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้	

น�้าหนักรวม	๑,๕๐๐	กรัม
ใช้วัสดุโลหะทางการแพทย์:		ข้อเข่าใช้สแตนเลส	๓๐๔	และแก่นหน้าแข่ง
ใช้วัสดุอลูมิเนียม	๖๐๖๑
สามารถปรับความหนืดของการงอขาได้สะดวก
สามารถปรับสปริงปรับการเหยียดได้สะดวก
สามารถงอข้อเข่าสูงสุดได้ถึง	๑๒๐	องศา
เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีน�้าหนักตัวไม่เกิน	๘๐	กิโลกรัม
ชุดข้อเท้าเป็นแบบรองรับฝ่าเท้าเทียมชนิด	SACH	foot
ช้ินส่วนต่าง	ๆ	ขึ้นรูปด้วยกระบวนการหล่อ	มีการควบคุมขนาดทาง
วิศวกรรม	สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่ละช้ินได้ทันทีที่ต้องการ	ไม่จ�าเป็น
ต้องเปลี่ยนทั้งชุด
 

คุณสมบัติของข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน

เกร็ดความรู้....เรื่อง ขาเทียม

 ขาเทยีม เป็นกายอปุกรณ์ประเภทหนึง่ใช้ส�าหรบัคนพกิารขาขาด ได้แก่ ขาขาดระดับ

สะโพก ขาขาดระดับเหนือเข่า ขาขาดระดับข้อเข่า  ขาขาดระดับใต้เข่า และขาขาดระดับ    

ข้อเท้า ส่วนประกอบส�าคัญ ได้แก่ ข้อสะโพก ส�าหรับขาขาดระดับสะโพก ข้อเข่าขาเทียม

ส�าหรับขาขาดระดับเหนือเข่าและระดับเข่า นอกจากนี้ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ แกนหน้า

แข้ง ฝ่าเท้าเทียมและเบ้าขาเทียม เมื่อประกอบกันแล้วจะช่วยให้คนพิการขาขาดสามารถ

ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวันได้
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ขั้นตอนการทดสอบแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน

ข้ันตอนท่ี ๑:	การทดสอบในห้องปฏบิติัการ	ด้วยการจ�าลอง
การทดสอบมาตรฐานด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์	 
(Finite	 Element	Analysis,	 FEA)	 	 โดยนักวิจัยศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	 สวทช.	 เพื่อศึกษา
คุณภาพของวัสดุและจุดอ่อน	ของชิ้นส่วนข้อเข่าขาเทียม
ก่อนการน�าไปทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ	
ผลการทดสอบ:  
ผ่านการทดสอบด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ขั้นตอนที่ ๓:	การทดสอบทางการแพทย์ในคน
พิการขาขาดระดับเหนือเข่า	จ�านวน	๑๐	คน	โดย
ให้คนพิการน�ากลับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เก็บ
ข้อมูลเป็นระยะ	 เวลา	๓	 เดือน	และเก็บข้อมูล
วเิคราะห์การเดนิด้วยระบบภาพ	๓	มติิ	เพ่ือเปรยีบ
เทียบผลการเดินก่อนและหลังการใช้งาน	
ผลการทดสอบ: 
คนพกิารทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจต่อการ
ใช้งานข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน	รุ่น	๒.๐

ขัน้ตอนท่ี ๒:	การทดสอบด้วยเครือ่งทดสอบข้อเข่าขาเทยีม
ตามมาตรฐานการทดสอบกายอุปกรณ์	ISO	10328	:	2006		
โดยทดสอบการรับแรงสถิตย์	 และทดสอบซ�้า	ๆ	กรณีลง 
น�้าหนักที่ส้นเท้า	และกรณีลงน�้าหนักที่ปลายเท้า	จ�านวน
กรณีละ	๓,๐๐๐,๐๐๐	รอบ
ผลการทดสอบ: 
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบกายอุปกรณ์	
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๒๐

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ส�าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ติดตามและตรวจเยี่ยม

กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนวฒันธรรมชนเผ่าเดก็ก�าพร้าแขวงเวยีงจนัทน์ (หลกั ๖๗)  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)                 

 มลูนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ได้ประสานความร่วมมือกับ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา	ด�าเนนิกจิกรรมบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย

ส�าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การเรือ่ง โครงงานวทิยาศาสตร์รูปแบบวฏัจกัร/วฏัจกัรการสบืเสาะ              

ณ	 ห ้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 

มวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ความรู้ในการท�าโครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบ

วัฏจักรการสืบเสาะและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการท�าแบบประเมิน

ออนไลน์	จ�านวน	๒	รุ่น	ดังนี้       

	 รุ่นที่	๑:		จัดอบรมระหว่างวันที่	๒	-	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ให้กับโรงเรียนท่ีวางแผนจะต่ออายุป้ายพระราชทาน	มีครู

											เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๗	คน	จาก	๒	โรงเรียน	(โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา	และ	โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม)

	 รุ่นที่	๒:	จัดอบรมระหว่าง	วันท่ี	๒๗	กุมภาพันธ์	–	๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับป้ายพระราชทาน

											มีครูเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	๑๔	คน	จาก	๖	โรงเรียน		

	 ทั้งนี้มีโรงเรียน	๗	แห่งผ่านการประเมิน	ประกอบด้วย	 โรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานครั้งที่	 ๑	จ�านวน	๕	แห่ง																							 

	 และโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุตราพระราชทานครั้งที่	๒	จ�านวน	๒	แห่ง

   

        

	 คณะครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร	 จังหวัด

หนองคาย	เข้าติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้าน

วิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าแขวง

เวียงจันทน์	(หลัก	๖๗)	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ความเข้าใจและทักษะ 
ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน	พร้อมทั้งประเมินความรู้	ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของ

ครู	โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าแขวงเวียงจันทน์	(หลัก	๖๗)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	ชีววิทยา	เคมี	และฟิสิกส์	อันจะน�าไปสู่การให้ความช่วยเหลือ	แก่คณะครูโรงเรียนหลัก	๖๗	ต่อไป

	 การตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนหลัก	๖๗	ภายใต้โครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าแขวง

เวียงจันทน์	(หลัก	๖๗)
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอุปกรณ์
และบริการ Internet of Things (IoT) 

ด้วย NETPIE”

ประกวด Infographics 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

(เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช)

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	ร่วมกบั
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต	ิ
(เนคเทค	สวทช.)	ได้จัดให้มีการอบรม	“การพัฒนาอุปกรณ์
และบริการ	 Internet	of	Things	 (IoT)	ด้วย	NETPIE”												
ซึ่งเป็นหลักสูตร	Train	the	Trainer	ที่จะมีการประเมินผล	
NETPIE	Trainer	Certificate	และผูท่ี้ผ่านหลกัสตูรจะได้รบั
ประกาศเป็น	Certified	NETPIE	Trainer	ต่อไป	โดยมีผู้เข้า
ร่วมการอบรมจ�านวน	๓๔	คน	จากสถานศึกษา	๑๒	แห่ง	
ประกอบด้วย	คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏั	และคณะครจูากโรงเรยีนภาย
ใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ
	 NETPIE	 (Network	Platform	for	 Internet	of	
Everything)	เป็น	cloud	platform	ที่พัฒนาโดย	เนคเทค	
สวทช.	ทีจ่ะอ�านวยให้เกิดการสือ่สารระหว่างอปุกรณ์	(หรอื	
things)	ในเครอืข่าย	Internet	of	Things	(IoT)	ทัง้นี	้NET-
PIE	จะช่วยให้อปุกรณ์สามารถคยุกนัได้	โดย	NETPIE	จะรบั
หน้าทีด่แูลการเช่ือมต่ออปุกรณ์ให้ทัง้หมด	ไม่ว่าอปุกรณ์นัน้
จะอยูใ่นเครอืข่ายชนดิใด	ลกัษณะใด	หรอืแม้กระทัง่เคลือ่น
ย้ายไปอยู่ที่ใด
	 กิจกรรมนี้	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา
และเยาวชนไทย	ได้มีความรู้และทักษะท่ีเหมาะสมต่อการ
ด�าเนินชีวิตและประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล	พร้อมก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย	๔.๐
 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	จัดการประกวด	Info-
graphics	 	 เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร	 (เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและเซลล์พืช)	ภายใต้โครงการการใช้	 Social	Media													
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	ระหว่างวันที่	๒๙	–	
๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	ให้แก่	
ครู	และนักเรียน	จ�านวน	๓๘		คน	จากโรงเรียนเครือข่าย	๑๒	
แห่ง	 โดยหลังจากจบงานมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดท้ังส้ิน	
๑๑	ผลงาน	และมีผลการตัดสิน	ดังนี้

รางวลัที ่๑		ผลงาน	“เกษตรกรก็รวยได้ง่าย	ๆ 	แค่เพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ”	ของโรงเรียนตะกั่วป่า	“เสนานุกูล”	จ.	พังงา
รางวัลที่ ๒		ผลงาน	“Step	ง่าย	ๆ	เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพริก
กะเหรี่ยง”	ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม	จ.	แม่ฮ่องสอน
รางวัลที่ ๓	 	 ผลงาน	“เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพลาดเพราะ
อะไร??”	ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๒๖	จ.	ล�าพูน
รางวัลชมเชย ๓	 รางวัล	 เป็นของผลงานจาก	 โรงเรียน
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์,	 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ	 (หอวัง	
นนทบุรี)	และโรงเรียนขุนยวมวิทยา	
 

	 โดยมกีารมอบรางวลัโครงการประกวด	Infographics											
เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร	 (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
เซลล์พืช)	 ในงาน	 “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
แห่งชาติประจ�าปี	๒๕๖๐”	วันพฤหสับดทีี	่๒๔	สงิหาคม	๒๕๖๐	
ห้องแอมเบอร์	๒	อมิแพค็	เมืองทองธานี



จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๒

	 ศาสตราจารย์	ดร.ไพรชั	ธชัยพงษ์	กรรมการและ

เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี						

น�าทีมนักวิจัย	และคณะท�างาน	“โครงการน�าร่องการ

บรหิารระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และไอซทีเีพือ่

การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับชุมชนชายขอบ”	จัดเวท	ี	

แลกเปล่ียนเรียนรู้	 แนวทางการบริหารจัดการระบบ							

ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับชุมชนชายขอบ

อย่างยั่งยืน	 (กรณีศึกษา	ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านคีรีล้อม)	 ในการประชุมสัมมนาครูใหญ่

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนครั้งที่	 ๓๗	ประจ�าป	ี

๒๕๖๐	เมื่อวันเสาร์ที่	๒๒	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม

รอยัลริเวอร์	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูใหญ่

โรงเรยีน	ตชด.	ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิงาน	และผูบ้งัคบั

บัญชาในสายงานโรงเรียน	ตชด.	รวมทั้งสิ้น	๒๗๐	คน	

	 โครงการฯ	ด�าเนินงานบนพื้นฐานแนวคิดที่จะ

แก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ

ระหว่างชุมชนเมืองและชมุชนชายขอบไปพร้อม	ๆ 	กบัการ

พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต	พร้อมผลักดันให้เกิด

การน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ท้ังในด้านการจัดการศึกษา	

การสาธารณสุข	และวิสาหกิจในชุมชนให้ยั่งยืน	

	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	กรมการ

แพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ร่วมกับ	มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุารี	ได้จัดอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและ

พัฒนาความร ่วมมือของบุคลากรภายใต ้โครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วยในโรงพยาบาล	 โดยมี

เข้าอบรม	จ�านวน	๒๑๐	คน	เมื่อวันที่	๗	–	๙	พฤษภาคม	

๒๕๖๐	ณ	โรงแรมฮาโมนี่		รีสอร์ท	แก่งกระจาน	จังหวัด

เพชรบุรี	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาและขยาย											

ศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนส�าหรับเด็กป่วยใน							

โรงพยาบาล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ององค์กรต่าง	ๆ	ทีร่่วมมอื

และยังมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้กับ

บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม	เช่น	กิจกรรมการสร้างหนังยาง

รัดถุงแกงมาเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนากล้ามเนื้อในส่วน

ต่าง	ๆ	เป็นต้น

ข่าวกิจกรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการบริหารจัดการระบบไอซีทีเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับชุมชนชายขอบ 

การอบรมเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนา
ความร่วมมือของบุคลากรศูนย์เครือข่าย             

การเรียนการสอนส�าหรับเด็กป่วย
ในโรงพยาบาล 



๒๓จดหมายข่าว
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

	 มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ร่วมกับ	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	จัดกิจกรรม	“Show	&	Share	2017:	

ส่ิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”	 ระหว่างวันท่ี	๑๕	–๑๘	มิถุนายน	๒๕๖๐						

ณ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	ถนนแจ้งวัฒนะ	จังหวัดนนทบุรี	

	 การด�าเนนิงานมวีตัถปุระสงค์เพือ่เปิดเวทใีห้นกัเรยีนจากโรงเรยีน

ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

(ทสรช.)	นกัเรยีนจากโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม	และสามเณรจาก

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	พร้อมทั้ง	นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

ได้น�าเสนอผลงานสิง่ประดษิฐ์สมองกลฝังตัว	ตลอดจนจดัแข่งขันหุ่นยนต ์

บีมวิ่งจับเส้น กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ	๔๒๐	คน	 

จากสถานศึกษา	๕๒	แห่ง	 โดยแบ่งเป็นสามเณรและครูจากโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม	 (๑๕	แห่ง)	นักเรียนและครูโรงเรียน	ทสรช.	 (๒๖	แห่ง)	

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	(๒	แห่ง)	และนักศึกษาและอาจารย์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ	(๘	แห่ง)	โดยผลการแข่งขันของทั้ง	๒	รายการ	

เป็นดังนี้

กิจกรรม “Show & Share 2017: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”
และการแข่งขันหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น

ภาพบรรยากาศก่อนเริ่มงาน

อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

แข่งขันหุ่นยนต์บีมวิ่งจับเส้น	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก ่ 
นางสาวไอศิกา		พันธุ์เจริญ	และนางสาวปานวาด		เหมือนจิตต์	

จากโรงเรียนราชินี	กรุงเทพมหานคร

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว	 รางวัลชนะเลิศ	

ได้แก่	 	 โครงงานระบบเปิด	–	ปิดไฟฟ้าในอาคารด้วย	Smart	

Phone	จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ	จังหวัดล�าปาง



ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

จัดท�าโดย

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
เลขที่	๗๓/๑	ถนนพระรามที่	๖	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

โทรศัพท์	๐	๒๕๖๔	๗๐๐๐	โทรสาร	๐	๒๖๔๔	๘๑๓๔
เว็บไซต์	www.princess-it.org	อีเมล	info@princess-it.org

งานออกแบบ
ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์	

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
และทัณฑสถานหญิงกลาง	กรมราชทัณฑ์

คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นวพรรษ	ค�าไส

เยาวลักษณ์	คนคล่อง,	อลิสา	สุวรรณรัตน์,	เสาวดี	คล้ายโสม,	
ธัญญ์ณัช	บุษบงค์,	กัญรินทร์	ละอองกุลพลวัต,	สาวิตรี	ภิรมย์กิจ

กองบรรณาธิการ

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิฯได้ที่

https://www.facebook.com/

ThaiPrincessIT/

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ครั้งที่ ๖๗ 

 

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี				

เสด็จพระราชด�าเนินทรงร่วมพิธีปิดงานประชุมผู้ได้

รับรางวัลโนเบล	ครั้งที่	๖๗	ณ	เมืองลินเดา	สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี	 และทรงร่วมฟังการเสวนา	

“จรยิธรรมทางวทิยาศาสตร์”	(Ethics	in	Sciences)	

เมื่อวันที่ 	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๐	สมเด็จ

	 จากนัน้	ได้ทรงเป็นสกัขีพยานในพธิลีงนามบนัทกึความร่วมมอืในการสนบัสนนุผูแ้ทนประเทศไทยเข้าร่วม

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล	 ระหว่างส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)																												

โดย	ดร.	ณรงค์	ศริเิลศิวรกลุ	ผูอ้�านวยการ	สวทช.	กบั	ประธานสภาการประชมุผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล	โดย	Countess	

Bettina	Bernadotte	ประธานสภา	และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล	โดย	Professor	Dr.	Jurgen	Kluge	

ประธานมูลนิธ	ิในโอกาสนี	้ศาสตราจารย์	ดร.	ไพรัช	ธชัยพงษ์	กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ																	

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	และ	Mr.	Nikolaus	Turner	กรรมการมูลนิธิ							

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล	ได้ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานด้วย

	 บนัทกึความร่วมมอืทีล่งนามในครัง้นี	้มรีะยะเวลา	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๖๓)	เปิดโอกาสให้ประเทศไทย

สามารถส่งนกัศกึษา	นกัวทิยาศาสตร์	และ/หรอืนกัวจิยั	ต้ังแต่ระดับปรญิญาตร	ีจนถงึระดับหลงัปริญญาเอก	(Post-

doctoral	Fellows)	เข้าร่วมการประชมุดงักล่าวได้ปีละ	๖	คน	ในสาขาฟิสิกส์	เคมี	และสรีรวทิยา	หรือแพทยศาสตร์	

เพื่อมาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของไทยในอนาคตต่อไป	นับต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถึง

ปัจจุบัน	มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้วรวม	๕๑	คน


