
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๗ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

๓.๗.๑ โครงการวิจัยขั้วโลกใตตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(ผูถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ และ นายวรณพ วิยกาญจน) 

 

๑. ความเปนมา 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเคยเสด็จฯ เยือนทวีปแอนตารกติก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ทรงเปนคนไทยคนแรกท่ีเดินทางไปยังทวีปแอนตารกติก โดยเสด็จฯ เยือน และทรงประทับ ณ สกอตตเบส (Scott Base) สถานีวิจัย

ของประเทศนิวซีแลนดในทวีปแอนตารกติก และไดทรงเยี่ยมสถานีวิจัยแม็คเมอรโด (McMurdo Station) ของสหรัฐอเมริกา 

ทอดพระเนตรการศึกษาวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตรนิวซีแลนดและสหรัฐอเมริกาภายในสถานีวิจัยท้ังสองและพ้ืนท่ีใกลเคียง ท้ังดาน

ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา สภาวะแวดลอม เปนตน  รวมถึงเสด็จทอดพระเนตรแคมปของนักสํารวจแอนตารกติกในยุคแรกๆ 

เชน แคมปกัปตันโรเบิรต ฟอลคอน สก็อตต (Robert Falcon Scott) ชาวอังกฤษ ซึ่งเปน ๑ ใน ๒ ผูพิชิตข้ัวโลกใตเมื่อ ๑๐๐ ปท่ีแลว 

เปนตน หลังจากการเดินทาง ไดทรงพระราชนิพนธหนังสือ "แอนตารกติกา : หนาวหนารอน"  ซึ่งเปนบันทึกการเดินทางเยือนประเทศ

นิวซีแลนดและทวีปแอนตารกติก หรือข้ัวโลกใต ท่ีทรงขนานนามวา “การผจญภัยครั้งยิ่งใหญของขาพเจา” อีกดวย 

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงอานหนังสือ "แอนตารกติก...ดินแดนนํ้าแข็ง" ท่ีเขียนโดย  

ดร. สุชนา ชวนิชย ท่ีเลาถึงประสบการณจากการเขารวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกญึ่ปุน และทรงมีพระราชดําริวา หากสามารถ

สนับสนุนใหนักวิจัยไทยไดเดินทางไปทํางานวิจัยท่ีข้ัวโลกใตอยางสม่ําเสมอก็จะยังประโยชนใหแกประเทศชาติ  ดวยเหตุน้ี  ในการ 

เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางวันท่ี ๖-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

จึงไดเสด็จฯ เยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration) ณ กรุงปกก่ิง และ

สถาบันวิจัยข้ัวโลกของจีน (Polar research Institute of China) ณ นครเซี่ยงไฮ ในวันท่ี ๘ และ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดบั  

ซึ่งสถาบันท้ังสองไดไดกราบบังคมทูลฯ ใหทรงสนทนากับนักวิจัยจีนซึ่งทํางานท่ีข้ัวโลกใตขณะน้ันผานทางระบบการประชุมทางไกล 

และเสด็จฯ เยี่ยมชมเรือตัดนํ้าแข็งเสว่ียหลง (Xuelong; Snow Dragon) ซึ่งเพ่ิงเดินทางกลับเซี่ยงไฮจากข้ัวโลกใต  นับเปนจุดเริ่มตน

ของความรวมมือระหวางไทย-จีน ในเรื่องการวิจัยข้ัวโลก  

 

๒. การลงนามบันทึกความเขาใจดานวิทยาศาสตรขั้วโลกระหวางหนวยงานของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๒.๑ บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กับหนวยงานข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต  

(Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี เพ่ือสานงานศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตรข้ัวโลกของประเทศไทย โดยมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MoU) 

ระหวาง สวทช. และหนวยงานข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต (Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) สังกัดสํานักงาน

บริหารกิจการทางทะเล เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย MoU มีระยะเวลา ๕ ป ระหวางวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ - 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

สาระสําคัญ/ขอบเขตของความรวมมือ คือ การเสริมสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรข้ัวโลก รวมถึง ดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ space weather ซึ่งการดําเนินโครงการตางๆ จะตองคํานึงถึงสนธิสัญญาแอนตารกติก 

โดยกิจกรรมตามความรวมมือประกอบดวย การแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย และการศึกษาวิจัยข้ัวโลก การสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนบุคลากร การสนับสนุนใหนักวิทยาศาสตรของประเทศไทยเขารวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีน และการรักษา

สิ่งแวดลอมในบริเวณแอนตารกติก โดยมี สวทช. เปนผูดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของไทยเพ่ือคัดเลอืก

นักวิทยาศาสตรรวมเดินทางไปกับคณะสํารวจข้ัวโลกใตของจีน ท้ังน้ีรายละเอียดของกิจกรรมตามความรวมมือจะจัดทําเปน Project 

Agreement ของแตละโครงการในภายหลัง 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๒.๒ บันทึกความเขาใจระหวางหนวยงานในประเทศไทย กับสถาบันวิจัยข้ัวโลกของจีน (Polar Research Institute of China; PRIC) 

สวทช. ในฐานะฝายเลขานุการโครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดําริฯ ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดหารือกับหนวยงาน Polar Research Institute of China (PRIC) ซึ่งเปน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิจัยข้ัวโลก วาควรมีการจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกันเพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนิน

ความรวมมือดานการวิจัยข้ัวโลก ระหวาง PRIC และสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย ซึ่งทาง PRIC เห็นชอบดวย จึงเกิดการ

ลงนามในบันทึกความเขาใจดานการวิจัยวิทยาศาสตรข้ัวโลก (MOU on Polar Science Research (Under the MOU between 

CAA-NSTDA)) ระหวาง มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศไทย จํานวน ๕ แหง ซึ่งเคยสงหรือสนใจจะสงนักวิจัย/

นักวิทยาศาสตรไปรวมคณะสํารวจข้ัวโลกใต ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) และสวทช. ในฐานะหนวยงานประสานงาน กับสถาบันวิจัยข้ัวโลกของจีน (Polar 

Research Institute of China)  

วัตถุประสงคของความรวมมือคือ เพ่ือพัฒนาความรวมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรข้ัวโลกตามพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาน ชีววิทยาทางทะเล (Marine Biology) สมุทรศาสตร (Oceanography) วิทยาศาสตร

บรรยากาศและดาราศาสตร (Atmospheric Science and Astronomy) ธรณีฟสิกส (Geophysics) และธรณีเคมี (Geochemistry) 

โดยมีขอบเขตของความรวมมือ ใน กิจกรรมตางๆ อาทิ (๑) แลกเปลี่ยนประสบการณ และองคความรู ทางดานวิทยาศาสตรข้ัวโลก (๒) 

แลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา รวมถึงการใหคําแนะนําซึ่งกันและกัน (๓) ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน อาทิ การประชุม

วิชาการ การจัดทําโครงการวิจัยรวมกันเปนตน (๔) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ (๕) 

สนับสนุนการทํากิจกรรมเพ่ือการประสานความรวมมืออันดี 

สวทช. ไดจัดสงบันทึกความเขาใจดังกลาวไปยังสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยของไทยท่ีเปนผูรวมลงนามท้ัง ๔ หนวยงาน ไดแก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

เพ่ือพิจารณาลงนามกอน แลว สวทช.เปนตัวแทนของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยของไทยท้ัง ๔ แหง รวมในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ

กับ PRIC ซึ่งจัดข้ึนท่ี กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จเปนประธานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจในครั้งน้ี 

 

๓. นักวิชาการไทยท่ีเดินทางไปแอนตารกติก (เพ่ือการศึกษา/วิจัย) 

 

ลําดับ พระนามและรายนาม เดอืน 

พ.ศ. 

สถานท่ี หมายเหต ุ

กอนมีโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริฯ (รวม ๑ พระองค ๒ คน) 

๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

พ.ย. ๓๖ ประทับ ณ สกอตตเบส (Scott Base) 

ของนิวซีแลนด และทรงเย่ียมสถานี

วิจัยแม็คเมอรโด (McMurdo Station) 

ของสหรัฐอเมริกา 

 

 

๒ อ.ดร. วรณพ วิยกาญจน  

(Marine Biology)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

พ.ย. ๔๗ สถานีวิจัยโชววะ (Syowa Station) 

ญี่ปุน 

NIPR: National Institute 

of Polar Research 

คณะสํารวจ JARE-46 

๓ ผศ.ดร. สุชนา ชวนิชย  

(Marine Biology)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

พ.ย. ๕๒ สถานีวิจัยโชววะ (Syowa Station) 

ญี่ปุน 

NIPR 

คณะสํารวจ JARE-51 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

ลําดับ พระนามและรายนาม เดอืน 

พ.ศ. 

สถานท่ี หมายเหต ุ

หลังมีโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริฯ (รวม ๘ คน) 

๔ 

 

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย  

(Marine Biology) 

ผศ.ดร. อรฤทัย ภิญญาคง 

(Microbiology) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ม.ค. ๕๗ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall 

Station) จีน 

CAA: Chinese Arctic 

and Antarctic 

Administration 

คณะสํารวจ CHINARE-30 

๕ ผศ.ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน  

(Physical Oceanography) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ม.ค. ๕๘ เรือ Xuelong  

และ สถานีวิจัยจงซาน (Zhong Zhan 

Station) จีน 

CAA 

คณะสํารวจ CHINARE-31 

๖ รศ.ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร  

(Pollution and Climate 

Change), NIDA 

ดร. ปฐพร เกื้อนุย (Marine 

Biology) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ม.ค. ๕๙ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall 

Station) จีน 

CAA 

คณะสํารวจ CHINARE-32 

๗ อ.ดร.ประหยัด นันทศีล (Geology) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ย. ๕๙ สถานีวิจัยโชววะ (Syowa Station) 

ญี่ปุน 

NIPR 

คณะสํารวจ JARE-58 

๘ 

 

ผศ.ดร. ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน 

(Geology) 

รศ.ดร. พิษณุพงศ กาญจนพยนต 

(Geology) 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ม.ค. ๖๐ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall 

Station) จีน 

CAA 

คณะสํารวจ CHINARE-33 

อื่นๆ 

นายปทม วงษปาน นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโอตาโก ดะเนดิน นิวซีแลนด  

(ค.ศ.๒๐๑๔ -ปจจุบัน) 

 

๔. กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขั้วโลกของนักวิจัยไทยท่ีเดินทางไปแอนตารกติก ในป ๒๕๖๐ 

๔.๑ นักวิจัยรุนท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รองศาสตราจารย ดร.สุชนา  ชวนิชย และรองศาสตราจารย ดร.อรฤทัย ภิญญาคง) 

(๑) จัดนิทรรศการงานวิจัยข้ัวโลก ในงานจุฬาฯ วิชาการ ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานในวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ บรรยายสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยท่ีแอนตารกติกใหคณะนักเรียนโรงเรียน 

Qingdao Experimental High School ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีนักเรียนเขาฟงบรรยายกวา ๑,๒๐๐ คน 

(๓) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรฤทัย บรรยายสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยท่ี 

แอนตารกติกใหกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย คายผูนําเยาวชนวิทยาศาสตร ในประเทศ มากกวา ๑๐ แหง 

(๔) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ บรรยายพิเศษในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (COP23)  “บทบาทของประเทศไทยในการสรางความตระหนักเรื่องผลกระทบของสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงท่ีมีตอ

ทะเลท้ังเขตรอนและข้ัวโลก” วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเมืองบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

(๕) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ รับรางวัล “เหรียญ N.K. Panikkar Medal Award” จาก UNESCO-IOC ในเรื่องการสราง

ความตระหนักและ capacity building เก่ียวกับการอนุรักษทางทะเลท้ังในเขตรอนและเขตหนาว ณ ประเทศฝรั่งเศส วันท่ี ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 

(๖) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ เปนอาจารยท่ีปรึกษารวม ในวิทยานิพนธปริญญาโท เรื่อง “ความหลากหลายของจุลินทรยี

ในข้ัวโลกใตบริเวณสถานีวิจัยเกรทวอลล” คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ของนิสิตช่ือ นางสาวสุจิตรา มิสรา  

จบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นราพร สมบูรณนะ  

๔.๒ นักวิจัยรุนท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน) 

(๑) รวมเสวนา “คุยกันฉันทวิทย” ในหัวขอ “แผนนํ้าแข็งข้ัวโลกละลายผลกระทบท่ีคุณอาจตองเจอ” ซึ่งจัดโดย 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เมื่อวันท่ี ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒) บรรยาย “ประสบการณการสํารวจทางสมุทรศาสตรท่ีแอนตารกติกา” ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรสวนภูมิภาค ประจําป 

๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว (๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔.๓ นักวิจัยรุนท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศาสตราจารย ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร และ ดร. ปฐพร เก้ือนุย) 

ตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร “Polar Science” รวมกับ ดร.ปฐพร เก้ือนุย รองศาสตราจารย ดร.อรฤทัย ภิญญาคง  

รองศาสตราจารย ดร. วรณพ วิยกาญจน และ รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย รวมท้ัง C. Bo ซึ่งเปนนักวิจัยจาก PRIC โดยมีหัวขอวิจัยคือ  

“การกระจายตัวของสารกอมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ท่ีเกาะคิงสจอรจ ทวีปแอนตารกติกา” ผลการวิจัย

พบวา แหลงกําเนิดของสาร PAHs ไมไดมาจากการขนถายระยะไกล (Long Range Atmospheric Transportation) แตเกิดจากการ

ระเบิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาของสถานีวิจัยบราซิล อยางไรก็ตาม ผลการประเมินความเสีย่งพบวาการปนเปอนของสาร PAHs บนเกาะ

คิงสจอรจ ยังอยูในระดับท่ีต่ํากวาคามาตรฐานสากลมาก  

งานวิจัยดังกลาวเปนความรวมมือและสนับสนุนของ ๔ หนวยงานคือ (๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รับผิดชอบ

คาใชจายในการสกัดสารเคมีและคาวิเคราะห (๒) IEECAS รับผิดชอบในดานการใหขอแนะนําเทคนิคการวิเคราะห (๓) PRIC เปนผู

ประสานงานการเก็บตัวอยางท่ี Great Wall Station (๔) สกว. สนับสนุนคาใชจายดานบุคลากรในการทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการ  

๔.๔ นักวิจัยรุนท่ี ๔/๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ.ดร.ประหยัด นันทศีล เดินทางรวมกับคณะสํารวจฯ แหงญี่ปุน) 

อ.ดร.ประหยัด นันทศีล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดินทางไปปฏิบัติการวิจัย ณ ทวีปแอนตารกติกา 

รวมกับ National Institute of Polar Research (NIPR) ประเทศญี่ปุน ภายใตการนําทีมของ Prof. Dr. Yoichi Motoyoshi ซึ่ง

คัดเลือกตัวแทนจาก ๓ ประเทศในเอเชีย ไดแก ไทย มองโกเลีย และอินโดนีเซีย เขารวมคณะสํารวจ JARE-58 (58th Japanese 

Antarctic Research Expedition) โดยออกเดินทางไปกับเรือตัดนํ้าแข็งชิราเสะ (Shirase) ระหวางวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

– ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี พ้ืนท่ีครอบคลุม East Antarctica บริ เวณ Prince Olav Coast, Lützow-Holm Bay และ 

Amundsen Bay ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณหลายลานตารางกิโลเมตร ในการเดินทางรวมกับคณะสํารวจครั้งน้ี อ.ดร.ประหยัดไดเก็บ

ตัวยางหินจํานวนท้ังสิ้น ๒๑๖ ตัวอยาง ซึ่งมีนํ้าหนักรวม ๒๘๑ กิโลกรัม โดยจะดําเนินการวิเคราะหตัวอยางเหลาน้ีท่ีมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และเครือขายวิจัยในประเทศญี่ปุนและยุโรป 

ท้ังน้ี กอนออกเดินทางรวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกแหงญี่ปุน อ.ดร.ประหยัดฯ ไดเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานพร และกราบบังคมทูลลา เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ 

อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

หลังจากเดินทางกลับจากทวีปแอนตารกติก อ.ดร.ประหยัดฯ มีกิจกรรมการเผยแพรความรู และสรางแรงบันดาลใจเก่ียวกับ

วิทยาศาสตรข้ัวโลกไดแก 

(๑) งานแถลงขาวตอนรับและเปดเผยขอคนพบจากการสํารวจทวีปแอนตารกติกของ อาจารย  ดร.ประหยัด  

นันทศีล วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

(๒) ใหสัมภาษณทางรายการคนแบกเป by สํารวจธรรมชาติ on the world: เปดทวีปใตสุดของโลก Antarctica ตอนท่ี ๑๑ 

ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.๕) เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๔ น.   

๔.๕ นักวิจัยรุนท่ี ๔/๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผศ.ดร. ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน และรศ.ดร. พิษณุพงศ กาญจนพยนต เดินทางรวมกับคณะสํารวจ

ของจีน) 

 รศ.ดร.ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน และ รศ.ดร.พิษณุพงศ กาญจนพยนต คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดินทางไป

ปฏิบัติการวิจัย ณ ทวีปแอนตารกติกา รวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีนครั้งท่ี ๓๓ (33rd Chinese Antarctic Research 

Expedition: CHINARE-33) ระหวางวันท่ี ๔ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยไดไปปฏิบัตกิารวิจัย และเก็บตัวอยางทางธรณีวิทยา

ท่ีสถานีวิจัยเกรทวอลล เกาะคิงสจอรจ ทวีปแอนตารกติกา นักวิจัยไทยท้ังสองมีหัวขอวิจัย คือ “ธรณีวิทยาบริเวณสถานีเกรทวอลล 

ทวีปแอนตารกติก และวิวัฒนาการธรณีแปรสัณฐาน (Geological Study of Antarctica (Great Wall Station) and Its Tectonic 

Evolution)” ซึ่งผลจากการสํารวจ พบวา (๑) พ้ืนท่ีศึกษา สันนิษฐานวาเปนแนวโคงเกาะภูเขาไฟ ซึ่งเปนขอบเขตของแผนเปลอืกโลก 

ซึ่งสัมพันธกับการเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด หรือบางบริเวณอาจเสี่ยงตอการเกิดสึนามิ (๒) พบฟอสซิลใบไมในพ้ืนท่ีข้ัวโลกใตท่ี

อายุประมาณ ๔๗ ถึง ๒๓ ลานปท่ีผานมา แสดงวาสภาพอากาศในอดีตของข้ัวโลกใตอบอุนกวาปจจุบันน้ีมาก 

ท้ังน้ี กอนออกเดินทางรวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีน รศ.ดร.ฐาสิณีย และ รศ.ดร.พิษณุพงศ ไดเขาเฝาทูล

ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานพร และกราบบังคมทูลลา เมื่อวันท่ี ๑๗ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

 หลังจากเดินทางกลับจากทวีปแอนตารกติก รศ.ดร.ฐาสิณียฯ และ รศ.ดร.พิษณุพงศฯ ไดทํากิจกรรมการเผยแพรความรู และ

สรางแรงบันดาลใจเก่ียวกับวิทยาศาสตรข้ัวโลก ไดแก  

 (๑) รวมจัดนิทรรศการงานวิจัยข้ัวโลก ในงานจุฬาฯ วิชาการ ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานในวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) การบรรยายเรื่อง “วิทยาศาสตร จุฬาฯ กับงานวิจัยข้ัวโลก” แกอาจารยระดับมัธยมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๕. นักวิจัยไทยท่ีจะเดินทางไปศึกษาวิจัยท่ีบริเวณขั้วโลกใตป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕.๑ นักวิจัยท่ีจะเดินทางไปศึกษาวิจัยท่ีบริเวณข้ัวโลกใตรวมกับคณะสํารวจแอนตารกติกของจีน  

 นักวิจัยไทยท่ีจะรวมเดินทางไปศึกษาวิจัยท่ีทวีปแอนตารกติกรวมกับคณะสํารวจของจีน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คน 

ไดแก อ.ดร. ธีทัต เจริญกาลัญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพันโท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติภพ พรหมดี กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มี

กําหนดการเดินทางประมาณปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเก็บขอมูลท่ีบริเวณสถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall Station) 

คาบสมุทรคิงสจอรจ ทวีปแอนตารกติก โดยจะดําเนินการวิจัยในสาขา Geodesy หัวขอวิจัย คือ “การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม

และปรากฏการณดานบรรยากาศโดยใชระบบนําทางดวยดาวเทียม (Environmental change and atmospheric phenomena in 

Antarctic using GNSS)”  

๕.๒ นักวิจัยท่ีจะเดินทางไปรวมวิจัยท่ีบริเวณข้ัวโลกใตรวมกับคณะสํารวจนานนํ้าเขตทวีปแอนตารกติกของ Tokyo University of 

Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุน 

 นักวิจัยไทยท่ีจะไดรวมเดินทางไปวิจัยกับคณะสํารวจนานนํ้าเขตทวีปแอนตารกติกของ Tokyo University of Marine 

Science and Technology ประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ นางสาวพนธิภา เลือดนักรบ นักวิชาการสมุทรศาสตร ศูนยพัฒนา

ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีกําหนดการออกเดินทางในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลงเรือท่ีเมือง Fremantle ประเทศ

ออสเตรเลียแลวเดินทางโดยเรือ RV UMITAKA-MARU ไปยังนานนํ้าเขตทวีปแอนตารกติก การเดินทางไปศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

น.ส.พนธิภาฯ จะดําเนินการวิจัยในสาขาสมุทรศาสตรการประมง มีหัวขอการวิจัยคือ “การกระจายของพลาสติกขนาดเล็ก (micro 

plastics) ในนานนํ้าเขตทวีปแอนตารกติก (Southern Ocean)”  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๖. การประชุมระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรขั้วโลกท่ีประเทศไทยไดเขารวมในฐานะประเทศสมาชิก 

๖.๑ 4th Workshop of the SCAR AAA (Astronomy & Astrophysics from Antarctica): AAA2017 ณ จังหวัดเชียงใหม  

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สดร.) ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม Fourth Workshop of the SCAR AAA (Astronomy 

& Astrophysics from Antarctica) ระหวางวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล จังหวัด

เชียงใหม โดยการประชุมท่ี สดร.ไดเปนเจาภาพจัดในครั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากท่ีประเทศไทยไดรับการรับรองใหเปน Associate Member 

ของ Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) ในการประชุม SCAR Delegates ครั้งท่ี ๓๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี มีการนําเสนอผลการวิจัย/บทความจํานวน ๓๖ หัวขอ มีผูรวมประชุมประกอบดวย

นักวิทยาศาสตร ดานดาราศาสตร และ ฟสิกสดาราศาสตร จํานวน ๔๘ คน จาก ๑๑ ประเทศ  

อน่ึง การประชุมครั้งตอไปท่ีประเทศไทยจะตองเขารวมในฐานะสมาชิกประเภท Associate Member ของ SCAR คือ การ

ประชุม POLAR2018 - XXXV SCAR Meetings and SCAR/IASC Open Science Conference ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน - 

๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ี The congress centre เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด 

๖.๕ Annual General Meeting 2017 of the Asian Forum for Polar Sciences (AFoPS 2017) ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

 สืบเน่ืองจากประเทศไทย ในนามของคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรข้ัวโลก ไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกของ Asian Forum 

for Polar Sciences (AFoPS) และไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกของ AFoPS อยางเปนทางการในการประชุม AFoPS วาระพิเศษ 

เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค  

 จากน้ันประเทศไทยไดเขารวมการประชุมประจําประหวางสมาชิก AFoPS (the Annual General Meeting 2017 of the 

Asian Forum for Polar Sciences) ในวันท่ี ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเปนการเขารวม

ประชุมประเทศสมาชิกเปนครั้งแรก หลังจากท่ีไดรับการรับรองใหเปนสมาชิก AFoPS อยางเปนทางการ โดยศาสตราจารย ดร.ไพรัช 

ธัชยพงษ ในฐานะประธานคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรข้ัวโลก และตัวแทน (Representative) ของประเทศไทย พรอมดวย

คณะทํางานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ และ สวทช. เดินทางไปนําเสนอความกาวหนาใน

ดําเนินงานเก่ียวกับวิทยาศาสตรข้ัวโลกของประเทศไทย ในชวงป ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗  

๗. การประชุมเจรจาความรวมมือกับหนวยงานดานวิทยาศาสตรขั้วโลกของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๗.๑ การประชุมเจรจาความรวมมือกับ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA)  

ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ และคณะทํางานจากประเทศไทย ไดประชุมหารือความรวมมือกับ นายฉิง เหวยเจีย (Qin Weijia) 

ผู อํานวยการสํานักงานบริหารอารกติกและแอนตารกติกจีน (CAA: China Arctic and Antarctic Administration) เมื่อวันที  

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นสรุปท่ีสําคัญจากการประชุมดังกลาว คือ  

(๑) CAAตอบรับท่ีจะพิจารณาการเชิญผูบริหารของ CAA มารวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน

โอกาสเสด็จเยือนข้ัวโลกใตครบ ๒๕ ป ซึ่งจะจัดข้ึนในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๖๑  

(๒) CAA กําลังจัดทํากําหนดการเดินทางของคณะสํารวจทวีปแอนตารตกิของจีน ค.ศ. ๒๐๑๘ ไปยังสถานีวิจัย Great Wall 

Station ซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตรไทย จํานวน ๒ คนเขารวม  

(๓) CAA ยินดีกับขอเสนอขยายความรวมมือวิจัยไปยังเขตอารกติก โดยนักวิทยาศาสตรไทยมีกําหนดเดินทางไป Ny-

Alesund หมูเกาะสวาลบารด ในระหวางวันท่ี ๒๙ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการสง

นักวิจัยไทยไปท่ีสถานีวิจัยเยลโลริเวอร (Yellow River Station) ในอนาคต 

(๔) CAA ยินดีในการการตออายุ MoU ฉบับเดิมซึ่งกําลังจะหมดอายุ โดยจะมีพิธีลงนามในชวงท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีนในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๕) CAA เสนอใหมีหองปฏิบัติการของไทยท่ีสถานีวิจัยเกรทวอลล เพ่ือใหนักวิจัยไทยใชในการทํางานขณะเดินทางไป

ปฏิบัติการวิจัย ณ สถานีวิจัยดังกลาว 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๗.๒ การประชุมเจรจาความรวมมือกับ Polar Research Institute of China (PRIC) 

ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ และคณะทํางานจากประเทศไทยไดประชุมหารือความรวมมือกับ ดร.หยาง ฮุยเกิง (Yang Huigen) 

ผูอํานวยการของสถาบันวิจัยข้ัวโลกของจีน (Polar Research Institute of China; PRIC) เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี

ขอสรุปจากการประชุมดังกลาวท่ีสําคัญคือ 

(๑) ดร.หยางฯ ยินดีพิจารณาท่ีจะตอบรับมาเปน keynote speaker ในรวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติในโอกาสเสด็จฯ เยือนข้ัวโลกใตครบ ๒๕ ป 

(๒) PRIC ยินดีใหความรวมมือในการนําตัวอยางจากข้ัวโลกใตมารวมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเสด็จฯ เยือนข้ัวโลกใตครบ ๒๕ ป โดยจะใหสวนหน่ึงของหินอุกาบาต นกเพนกวินจําลอง และ แบบจําลอง

เรือตัดนํ้าแข็ง เปนตน 

(๓) PRIC ยินดีสนับสนุนและใหความรวมมือในการวิจัยเก่ียวกับวิทยาศาสตรทางทะเลและการวิจัยทางดาราศาสตร  

๘. การเตรียมการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปของการเสด็จฯ เยือนแอนตารกติก 

๘.๑ การประชุมคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรข้ัวโลก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรข้ัวโลกครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการภาคีประกอบดวยผูบริหารของสถาบันการศึกษา 

และสถาบันวิจัยตางๆ ของประเทศไทยท่ีมีความสนใจดานวิทยาศาสตรข้ัวโลก และสิ่งแวดลอม โดยการประชุมครั้งน้ีมีวาระสําคัญใน

เรื่องการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๒๕ ปของการเสด็จฯ เยือนแอนตารกติก ซึ่งท่ีประชุมมีมติท่ีสําคัญคือ 

(๑) รับทราบการดําเนินงานของนักวิจัยไทยท่ีไปแอนตารกติกา พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีผานมา ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยทางดาน

ธรณีวิทยา (Geology)  

(๒) พิจารณานักวิจัยท่ีจะไปแอนตารกติกาในครั้งตอไป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปนการวิจัยดาน Geodesy 

(๓) เห็นชอบใหรวมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วทท.) ครั้งท่ี ๔๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาส

ครบรอบ ๒๕ ป ของการเสด็จเยือนแอนตารกติกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๘.๒ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๒๕ ป ของการเสด็จฯ เยือนแอนตารติกในงานประชุมวิชาการ

ประจําป ๒๕๖๑ 

 ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ และ รองศาสตราจารย ดร.วรณพฯ ไดรวมประชุมกับคณะกรรมการ (ชุดเล็ก) สมาคมวิทยาศาสตร

แหงประเทศไทย ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ นายกสมาคมฯ เปนประธาน เมื่อวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๖๐ เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรข้ัวโลก ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๒๕ ปของการเสด็จฯ เยือนแอนตารติก  

 ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ไดประชุมหารือกับอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (ศ.ดร.บัณฑิต เอ้ืออาภรณ) เมื่อวันท่ี 

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และสรุปวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

ดังกลาว ไดแก (๑) การจัดทําหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตรข้ัวโลก ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒) การจัดพิพิธภัณฑ/นิทรรศการ

เก่ียวกับข้ัวโลกท่ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ (๓) การจัดตั้ง Research Unit ดานวิทยาศาสตรข้ัวโลก ท่ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๘.๔ (ราง) กําหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรข้ัวโลก ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 

 ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนประธานในพิธีการเปดงานประชุม 

 ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายพิเศษเก่ียวกับการเสด็จฯ เยือนแอนตารกติกา 

   และแนวพระราชดําริดานวิทยาศาสตรข้ัวโลก 

 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 ๑๐.๐๐ น. Key note speech 

   - Dr. Yang Huigen, Director General, PRIC 

   - Prof. Dr. Kim Holmen, International Director, Norwegian Polar Institute 

 ๑๑.๐๐ น. พระราชทานโล 

  ทอดพระเนตรนิทรรศการ 

  ฉายพระฉายาลักษณ 

 ๑๒.๐๐ น. เสวยพระกระยาหารกลางวัน 

 ๑๔.๐๐ น. เสด็จพระราชดําเนินกลับ  

 ๑๔.๓๐ น. เสวนาเก่ียวกับวิทยาศาสตรข้ัวโลก  

  ผูแทนจาก Korea Polar Research Institute, Korea   

  ผูแทนจาก National Institute of Polar Research, Japan  

  ผูแทนจากประเทศไทย ๓ คน 

 

 

 


