
การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๓.๗.๒ โครงการความรวมมือขั้วโลกเหนอืกับประเทศนอรเวยตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 (ผูถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ และ นางสาวสุชนา ชวนิชย) 

๑. ความเปนมา 

สืบเน่ืองจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนหมูเกาะสวาลบารดซึ่งตั้งอยูท่ีเสนแลตติจูด ๗๘ 

องศาเหนือในระหวางวันท่ี ๑๒-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรคลังเก็บเมล็ดพันธุพืช พิพิธภัณฑ

สวาลบารดและศูนยวิทยาศาสตรสวาลบารดท่ีเมืองลองเยียรบีเย็น (Longyearbyen) และมหาวิทยาลัยศูนยสวาลบารด (UNIS: 

University Center of Svalbard) ซึ่งในการเสด็จพระราชดําเนินครั้งน้ี คนไทยท่ีอาศัยอยูในเมืองลองเยียรบีเย็นประมาณ ๑๐๐ คน 

(จากประชากรของเมืองประมาณ ๒,๒๐๐ คน) ไดมีโอกาสเขาเฝาฯ ดวย นอกจากน้ียังเสด็จเมืองนีอัลลีซุนด (Ny-Alesund) สถาบันวิจัย

ข้ัวโลกแหงนอรเวย (NPI: Norwegian Polar Institute) และเมื่อเสด็จกลับยังกรุงออสโลทรงเขาเฝาฯ กษัตริยฮาราลดแหงนอรเวย 

ตอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดมีพระราชกระแสรับสั่งกับศาสตราจารยดร.ไพรัช ธัชยพงษ รองประธาน

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ และท่ีปรึกษาอาวุโส สวทช. วาประเทศไทยควรท่ีจะเขารวมการ

ศึกษาวิจัยข้ัวโลกเหนือตอเน่ืองจากการท่ีไดมีโครงการข้ัวโลกใตตามพระราชดําริฯ  

สวทช. จึงไดจัดประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยท่ีมีความสนใจในเรื่องน้ีไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โรงเรียนนายรอย จปร. สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สถาบันวิจัยดารา

ศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาแนวทางการสรางความรวมมือในการ

ศึกษาวิจัยข้ัวโลกรวมกับประเทศนอรเวย จากน้ันคณะทํางานไดมีการประสานกับสถานทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวย (ฯพณฯ 

ธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทย ณ ขณะน้ัน) และ ศาสตราจารย ดร.คิม โฮลเมน (Kim Holmen) แหงสถาบันวิจัยข้ัวโลกแหงนอรเวย 

Norwegian Polar Institute (NPI) จนกระท่ังไดกําหนดเวลารวมกันท้ังสองฝายวาคณะผูแทนฝายไทยสามารถเดนิทางไปเจรจากับฝาย

นอรเวยไดระหวางวันท่ี ๒๒-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หมูเกาะสวาลบารด ประเทศนอรเวย 

 คณะผูแทนฝายไทยประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ ไดแก สวทช.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร โรงเรียนนายรอย จปร. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) และกระทรวงการตางประเทศ ได

เดินทางไปเจรจาการสรางความรวมมือดานการวิจัยวิทยาศาสตรข้ัวโลกกับผูแทนจากฝายนอรเวย ซึ่งประกอบดวย ผูแทนจาก 

ศูนยมหาวิทยาลัยสวาลบารด และสถาบันวิจัยข้ัวโลกแหงนอรเวย  

 ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธิชัยพัฒนา

มอบเมล็ดพันธุผักและเมล็ดขาวแกอุโมงคเมล็ดพันธุโลกแหงสวาลบารด (Svalbard Global Seed Vault) ประเทศนอรเวย โดย 

เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงออสโล ฯพณฯ จักร บุญหลง เปนผูแทนมูลนิธิชัยพัฒนามอบตัวอยางเมล็ดพันธุผักและเมล็ดพันธุขาว

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแกอุโมงคเมล็ดพันธโลกแหงสวาลบารด เพ่ือรักษาความ

หลากหลายของเมล็ดพันธุพืชเพ่ือเปน “อาหลั่ย” ในอนาคต 

  

๒. การลงนามบันทึกความเขาใจดานวิทยาศาสตรขั้วโลกกับมหาวิทยาลัยศูนยสวาลบารด ประเทศนอรเวย 

คณะทํางานฝายไทยไดมีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยศูนยสวาลบารด (University Centre in Svalbard: UNIS)  

อยางตอเน่ือง และทางมหาวิทยาลัยตกลงท่ีจะลงนามบันทึกความเขาใจดานการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรข้ัวโลกกับจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ท้ังน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ

ดังกลาว ในวันศุกรท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร โดยผูแทนจาก UNIS และประเทศนอรเวย ไดแก  

(๑) Prof.Ole Jørgen Lønne (Representative of UNIS) (๒) Prof.Kim Holmen (Representative of NPI) และ (๓) Mr. Kjetil 

Paulsen (Ambassador, Royal Norwegian Embassy in Thailand)  

กิจกรรมท่ีกําหนดตามขอตกลง 

๑. สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับงานวิจัยข้ัวโลก  

๒. นักศึกษาไทยเรยีนหลักสูตรหลังปริญญาตรีท่ี UNIS 
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๓. สงอาจารยและนักศึกษาไปศึกษาปริญญาเอกท่ี UNIS  

๔. แลกเปลีย่นอาจารย/นักศึกษาระหวางจุฬาและUNIS  

 

๓. การเดินทางไปเจรจาความรวมมือคร้ังท่ี ๒ กับมหาวิทยาลัยศูนยสวาลบารด และ การเขารวมประชุม Svalbard Science 

Conference ระหวางวันท่ี  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 การเจรจาความรวมมือครั้งท่ี ๒ กับ UNIS 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร (รองศาสตราจารย ดร. พลกฤษณ แสงวณิช) และคณะ ซึ่ง

ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร. วรณพ วิยกาญจน และรองศาสตราจารย ดร. สุชนา ชวนิชย พรอมดวย นายศุภโชค เย็นสรวง 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ไดเดินทางไปยังเกาะสวาลบารด เพ่ือเจรจาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศูนยสวาลบารด 

(University Centre in Svalbard - UNIS) โดยมี Prof. Dr. Harald Ellingsen, Director, UNIS และ Prof. Dr. Kim Holmen, Int’l 

Director, NPI เขารวมประชุม ระหวางวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

การเจรจาความรวมมือดังกลาวท้ังสองฝายไดเจรจาในประเด็นสําคัญคือ 

๑. การสงนิสตินักศึกษามาเรียนตอปริญญาโทและเอก ท่ีประเทศนอรเวย 

๒. การสงนิสตินักศึกษามาเรียนท่ี UNIS ระยะสั้น 

๓. การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาและอาจารย ระหวาง UNIS และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔. หัวของานวิจัยรวมกันระหวาง UNIS และ จุฬาฯ  โดยเฉพาะดานชีววิทยาทางทะเล 

๕. กฎเกณฑในการทําวิจัยและออกภาคสนามท่ี UNIS 

๖. ความรวมมือในการทําวิจัยของประเทศตางๆ ภายใต Svalbard Science Forum 

๗. ทาทีของประเทศไทยในการศึกษาวิจัยท่ีข้ัวโลกเหนือ 

๘. ความเปนไปไดในการไปทําการวิจยั ณ สถานีวิจัยของประเทศตางๆ ในเมือง Ny Alesund 

หัวของานวิจัยท่ีสามารถทํารวมกันได มีอาทิ 

๑. Impact of climate change 

๒. Impact of marine debris and microplastics on marine ecosystem 

๓. Marine microbes biodiversity 

การเขารวมประชุม Svalbard Science Conference 2017 

การประชุม Svalbard Science Conference 2017 จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีกรุงออสโล ประเทศ

นอรเวย มีนักวิจัยเขารวมประชุมมากกวา ๒๕๐ คน ในการประชุมดังกลาวมีการนําเสนอผลงานวิจยัท่ีทําในพ้ืนท่ีสวาลบารดท้ังบนบก

และในนํ้า มีการอภิปรายถึงประเด็นผลกระทบของภาวะโลกรอนท่ีมีตอบริเวณสวาลบารด ทําใหนํ้าแข็งละลาย และอุณหภมูิสูงข้ึน ๕ 

องศาเซลเซยีส ในชวง ๔๐ ปท่ีผานมา มีการนําเสนองานวิจัยท้ังภาคบรรยายและภาคโปสเตอรมากกวา ๒๐๐ เรื่อง 

จากการไดเขารวมประชุม Svalbard Science Conference 2017 นักวิจัยไทยไดแก รองศาสตราจารย ดร.วรณพฯ และ 

รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ ไดตดิตอประสานงาน และสรางความสัมพันธกับนักวิจัยจากประเทศท่ีมสีถานีวิจัยท่ี Ny Alesund และ

พ้ืนท่ีอ่ืนของ Svalbard ไดแก จีน ญี่ปุน รัสเซีย และโปแลนด 

ชุมชนและสถานีวิจัยรัสเซีย ณ เมอืง Barentsburg  

นักวิจัยไดมีโอกาสเดินทางไปสํารวจชุมชนและสถานีวิจัยรัสเซียเมือง Barentsburg ซึ่งเปนชุมชนใหญเปนอันดับสอง 

(ประมาณ ๕๐๐ คน) ของสวาลบารดรองจากเมือง Longyearbyen ผูอาศัยสวนใหญหรือเกือบท้ังหมดเปนชาวรัสเซีย อาชีพหลักคือ 

ทําเหมืองถานหิน เพ่ือสงขายตอประเทศแถบยุโรปเหนือ เมือง Barentsburg หางจาก Longyearbyen ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร แตไม

มีถนนเช่ือมตอระหวางเมือง จึงตองเดินทางโดยเรือ เฮลิคอปเตอร หรือ snowmobile เมืองน้ีรับนักทองเท่ียวท่ัวไปจากเมือง 

Longyearbyen โดยใชระยะเวลาในการเดินทางทางเรือประมาณ ๓ ช่ัวโมง มีโรงเรียน และมีสถานีวิจัยข้ัวโลกเหนือของรัสเซีย 
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ขอสังเกตของนักวิจัยไทยท่ีเดินทางไปยังเกาะสวาลบารดเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พบการละลายของนํ้าแข็งมากข้ึน พรอมกับมีปริมาณการตกของหิมะท่ีนอยลงมากท่ีเมือง Longyearbyen ในชวงปลายเดือน

ตุลาคมถึงตนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จากการเปรียบเทียบกับการเดินทางของคณะนักวิจัยไทยในชวงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๗ ซึ่งสาเหตุท่ีสําคัญเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังน้ี นักวิทยาศาสตรมีการคาดการณวา อีก ๓๐ ปขางหนา 

หากอุณหภูมิท่ี Svalbard ยังคงสูงเหมือนในปจจุบัน จะสามารถสงผลใหทะเลนํ้าแข็งท่ี Svalbard ละลายหมดได 

เหตุการณท่ีเมือง Longyearbyen ชวงปลายเดือนตลุาคม – ตนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑) มกีารเดินประทวงการปดเหมอืงถานหินเน่ืองจาก Governor of Svalbard เห็นวาถานหินเปนแหลงท่ีปลอยกาซเรือน

กระจกท่ีสําคัญ จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนเมืองใหเปนแหลงทองเท่ียว โดยยังคงเหมืองถานหินเพียงแหงเดียวท่ีผลติไฟฟาสําหรบัเมือง

เทาน้ัน 

(๒) เหตุการณเฮลิคอปเตอรของรัสเซียตกเมื่อวันท่ี ๒๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางการเดินทางจากสถานี Pyramid เพ่ือ

กลับมายังสถานีวิจัย ณ เมือง Barentsburg จากปญหาอากาศแปรปรวนอุบัติเหตุครั้งน้ีสงผลใหกัปตนัและผูโดยสารท้ังหมดรวม ๘ คน

เสียชีวิต ในจํานวนน้ีมีนักวิจัยชาวรัสเซยี ๓ คน รวมอยูดวย 

๔. การรับสมัครนักเรียนทุนเพ่ือไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท-เอก ดานวิทยาศาสตรขั้วโลก 

สํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือรับทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน

บุคคลท่ัวไประดับปริญญา) ตามความตองการของ กระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป ๒๕๕๙ เปนตนมา 

ลําดับ ชื่อ ตนสังกัดทุน สาขาที่ศึกษา มหาวิทยาลัยที่

ไปศึกษา 

กําหนดการ

เดินทาง 

หมายเหตุ 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผูไดรับทุนจํานวน ๓ คน สละสิทธิ์ ๑ คน) 

๑ นายย่ิงยศ  

ลาภวงศ 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ชีววิทยาทางทะเล 

เขตอารกติก 

(Arctic Marine 

Biology) 

สมัครผาน 

Arctic 

University of 

Norway in 

Tromso เพื่อไป

ศึกษาตอที่ 

UNIS 

ภายใน

ปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

สละสิทธิก์าร

รับทุนและไป

ศึกษาตอ ณ 

ประเทศ

ออสเตรเลีย 

๒ นายสุภัทรชัย  

ศักด์ิสกุลไกร 

สวทช. การจัดการมลพิษทาง

อากาศ 

University of 

Birmingham 

ประเทศอังกฤษ 

เดินทางเม่ือ 

๑๖ ก.ย. ๖๐ 

 

 

๓ นางสาวชนิตนาฏ  

มหากันธา 

 

มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

การจัดการภัยพิบัติ

ดานแผนดินไหว 

University of 

Twente 

ประเทศ

เนเธอรแลนด 

เดินทางเม่ือ 

๑๕ พ.ย. ๖๐ 

 

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๑ นางสาวพิภทัรา   

แซซิน 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

สมุทรศาสตรฟสิกส

เขตอารกติก (Arctic 

Physical 

Oceanography) 

สมัครไปศึกษา

ตอที่ 

University of 

Bergen 

ประเทศนอรเวย  

ภายใน

ปงบประมาณ 

๒๕๖๑ 

อยูระหวาง

การเตรียมตัว

เพื่อสอบ

ภาษาอังกฤษ  

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

 

 

สําหรับปงบประมาณ ๒๕๖๑ มีหนวยงานท่ีแจงความตองการนักเรยีนทุนจํานวน ๒ แหง ไดแก  

(๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอขอรับทุนจํานวน ๒ ทุน สาขาชีววิทยาทางทะเล ๑ ทุน และสาขาสมุทรศาสตรเคมี ๑ ทุน 

(๒) มหาวิทยาลยับูรพา เสนอขอรบัทุน ๑ ทุน สาขาสมุทรศาสตร เนนสมุทรศาสตรกายภาพ 

 

 

๕. ประเด็นเสนอตอท่ีประชุม 

 ขอเสนอเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณป ๒๕๖๑ 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรขั้วโลก 

๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เปน ท่ีปรึกษา 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ เปน ท่ีปรึกษา 

๓. เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ เปน ท่ีปรึกษา 

๔. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปน ท่ีปรึกษา 

๕. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหงชาติ    เปน ท่ีปรึกษา 

๖. นายไพรัช ธัชยพงษ เปน ประธาน 

๗. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เปน  รองประธาน 

๘. นายวรณพ วิยกาญจน เปน รองประธาน 

๙. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล เปน กรรมการ 

๑๐. นายศิวัช พงษเพียจันทร เปน กรรมการ 

๑๑. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เปน กรรมการ 

๑๒. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เปน กรรมการ 

๑๓. ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) เปน กรรมการ 

๑๔. ผูอํานวยการองคการพิพิธภณัฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ เปน กรรมการ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เปน กรรมการ 

๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เปน กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน กรรมการ 

๑๘. ผูอํานวยการสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ  เปน กรรมการ 

๑๙. นางสาวสุชนา ชวนิชย เปน กรรมการและ   

   เลขานุการ 

๒๐. ผูประสานงาน สํานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดําริฯ สวทช.  เปน กรรมการและ    

      ผูชวยเลขานุการ 

 

 


