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ท าไมนกัวทิยาศาสตรจ์งึสนใจการวจิยั
ทีแ่อนตารก์ตกิ

● เป็นพืน้ทีบ่นผวิโลกทีแ่ยกจากทวปีอืน่ หา่งไกล 
หนาวเย็น ปราศจากมนุษยท์ีอ่าศยัอยา่งถาวรจงึมี
สภาพแวดลอ้มทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุของโลก เหมาะกบั
การคน้ควา้วจิัยทางวทิยาศาสตร์

● ปัจจบุนั นักวทิยาศาสตรจ์ากทัว่โลกตา่งก็
เดนิทางไปทวปีแอนตารก์ตกิ เพือ่ศกึษาเกีย่วกบั 
บรรยากาศ ดาราศาสตรฟิ์สกิส ์วทิยาศาสตรท์าง
ทะเล ธรณีวทิยา นเิวศวทิยา และอืน่ ๆ อกีมาก

Source:Alex Bernasconi’s 'Blue Ice‘

● สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สด็จเยอืน
ทวปีแอนตารก์ตกิ เมือ่พฤศจกิายน พ.ศ. 2536 จงึ
ทรงเป็นคนไทยคนแรกทีเ่ดนิทางไปยังทวปีแอน
ตารก์ตกิ 

● ทรงพระราชนพินธห์นังสอื “แอนตารก์ตกิา : หนาว
หนา้รอ้น” ซึง่เป็นบนัทกึการเดนิทางเยอืนประเทศ
นวิซแีลนด ์และทวปีแอนตารก์ตกิ หรอืขัว้โลกใต ้
ทีท่รงขนานนามวา่ “การผจญภยัครัง้ยิง่ใหญข่อง
ขา้พเจา้” ดว้ย

ประเทศไทยกบัแอนตารต์กิ

ความรว่มมอืกบัญีปุ่่ นกอ่นโครงการพระราชด ารฯิ
● ดร.วรณพ วยิกาญจน ์จากจฬุาฯ 
เป็นคนไทยคนที ่2 ทีเ่ดนิทางไป
แอนตารก์ตกิในปี พ.ศ. 2547-2548

● ดร.สชุนา ชวนชิย ์จากจฬุาฯ 
เป็นคนไทยคนที ่3 ทีเ่ดนิทางไป
แอนตารก์ตกิ ในปี พ.ศ. 2552-2553 หนังสอืภาพ Polar Harmony โดย 

วรณพ วยิกาญจน ์และ สชุนา ชวนชิย์

http://dev1.bfn.eu/

● ทวปีทีอ่ยูล่อ้มรอบขัว้โลกใต ้ครอบคลมุพืน้ทีร่าว 
5 ลา้นตารางไมล ์ใตเ้สน้แวง 60° ใต ้

● พืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดปกคลมุดว้ยน ้าแข็งตลอดปี

● 7 ประเทศ ตา่งอา้งสทิธิป์ระมาณ 3/4 เหนอืทวปีนี้

● หลังการลงนามใน “สนธสิญัญาอารก์ตกิ” ในปี
ค.ศ. 1959 การอา้งสทิธิน์ีไ้ดถ้กูตรงึไวใ้นท านอง
วา่หา้มปฎเิสธ (deny) การเขา้ถงึดนิแดนใตเ้สน้
แวง 60° ใต ้ และหา้มมกีจิกรรมทางทหารใด ๆ 
ในเขตดงักลา่ว  

● แผนทีแ่สดง 7 ประเทศทีอ่า้งสทิธินั์น้ ม ี3 ประเทศ
ทีอ่า้งสทิธิใ์นพืน้ททีบัซอ้นกัน

โครงการข ัว้โลกใต้

แผนทีอ่า้งสทิธิข์อง 7 ประเทศ (ม ี3 ประเทศทีทั่บซอ้นกนั)

1.แอนตารก์ตกิคอือะไรอยูท่ ีไ่หน?



2. การถวายพืน้ทีว่จิยัทีส่ถานเีกรทวอลล์ การลงนาม MoU ดา้นวทิยาศาสตรข์ ัว้โลก
ระหวา่ง NSTDA กบั CAA และการเจรจาความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรข์ ัว้โลก

➢ 4 เมษายน 2562 ทรงเปิดป้ายหอ้งปฏบิตักิารรว่มวจิยัแอนตารก์ตกิ ไทย-จนีสรินิธร ซึง่ส านักงาน
บรหิารอารก์ตกิและแอนตารก์ตกิแหง่สาธารณรัฐประชาจนี (Chinese Arctic and Antarctic 
Administration: CAA) ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายพืน้ทีท่ีส่ถานวีจิยัเกรทวอลล ์แดส่มเด็จพระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ใหนั้กวจิยัของไทยทีไ่ปส ารวจ
ขัว้โลกใตไ้ดใ้ชใ้นการปฏบิตักิารวจัิย หรอืในการท างานในระหวา่งทีอ่ยูท่ีน่ั่นดว้ย

➢ หอ้งดงักลา่วชือ่ “China-Thailand HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
Antarctic Joint Laboratory”  ภาษาจนี ชือ่ “中泰诗琳通公主南极联合实验室”

➢ ไดร้ับจากทางemail14กมุภาพนัธ2์563จากCAAวา่ไดน้ าไปตดิตัง้ทีส่ถานวีจิัยเกรทวอลลแ์ลว้
➢ การลงนามในบนัทกึความเขา้ใจฉบบัตอ่อายจุากฉบบัเดมิทีม่รีะยะเวลา 5 ปี ระหวา่งวันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 29 กรกฎาคม 2561 โดยบนัทกึความเขา้ใจฉบบัใหมน่ีม้รีะยะเวลา 5 ปี 
ระหวา่งวันที ่4 เมษายน พ.ศ. 2562 - 3 เมษายน 2567

ในวันเดยีวกนัไดม้กีาร
ประชมุเจรจาความ
รว่มมอืน าไปสูก่าร
ด าเนนิการดงันี้
• ขยายงานวจิัยและ
ความรว่มมอืไปที่
ขัว้โลกเหนอื

• การสง่นักวจัิยไทย
ไปรว่มกบัจนีในปี
2562 และปีตอ่ๆไป

ไดรั้บแจง้เมือ่14กมุภาพันธ2์563วา่
ตดิตัง้ทีส่ถานเีกรทวอลลแ์ลว้



นกัวชิาการทีเ่ดนิทางไปแอนตารก์ตกิ (เพือ่การศกึษา/วจิยั)

ล าดบั พระนามและรายนาม
เดอืน
พ.ศ.

สถานที่ หมายเหตุ

กอ่นมโีครงการวจิยัข ัว้โลกตามพระราชด ารฯิ (รวม 1 พระองค ์2 คน)

1 สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พ.ย. 36 • ประทับ ณ สกอตตเ์บส (Scott Base) ของนวิซแีลนด์
• ทรงเยีย่มสถานวีจิัยแม็คเมอรโ์ด (McMurdo Station) 
ของสหรัฐอเมรกิา

2 ดร. วรณพ วยิกาญจน์ (Marine Biology) พ.ย. 47 สถานวีจิัยโชวว์ะ (Syowa Station) ญีปุ่่ น NIPR: National Institute 
of Polar Research
คณะส ารวจ JARE-46

3 ผศ.ดร. สชุนา ชวนชิย์ (Marine Biology) พ.ย. 52 สถานวีจิัยโชวว์ะ (Syowa Station) ญีปุ่่ น NIPR
คณะส ารวจ JARE-51

หลงัมโีครงการวจิยัข ัว้โลกตามพระราชด ารฯิ (รวม 12 คน)

4
(2 คน)

รศ.ดร. สชุนา ชวนชิย์ (Marine Biology)
ผศ.ดร. อรฤทัย ภญิญาคง (Microbiology)

ม.ค. 57 สถานวีจิัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) จนี คณะส ารวจ CHINARE-30

5 ผศ.ดร. อนุกลู บรูณประทปีรัตน์ (Physical 
Oceanography)

ม.ค. 58 เรอื Xuelong
และ สถานวีจิัยจงซาน (Zhong Zhan Station) จนี

คณะส ารวจ CHINARE-31

6
(2 คน)

รศ.ดร. ศวิัช พงษ์เพยีจันทร์ (Pollution)
ดร. ปฐพร เกือ้นุย้ (Marine Biology)

ม.ค. 59 สถานวีจิัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) จนี คณะส ารวจ CHINARE-32

7 อ.ดร.ประหยดั นันทศลี (Geology) พ.ย. 59 สถานวีจิัยโชวว์ะ (Syowa Station) ญีปุ่่ น คณะส ารวจ JARE-58

8
(2 คน)

ผศ.ดร. ฐาสณีิย์ เจรญิฐติรัิตน์ (Geology)
รศ.ดร. พษิณุพงศ ์กาญจนพยนต ์(Geology)

ม.ค. 60 สถานวีจิัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) จนี คณะส ารวจ CHINARE-33

9 น.ส. พรธภิา  เลอืดนักรบ (Fishery) ธ.ค. 60 ในน่านน ้าเขตทวปีแอนตารก์ตกิ เรอืส ารวจ R/V Unitaka
Maru ของญีปุ่่ น

10
(2 คน)

ดร. ธทีัต เจรญิกาลัญญตูา (Geodesy)
พ.ท. ผศ.ดร. กติตภิพ พรหมดี (Geoldesy)

ม.ค. 61 สถานวีจิัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) จนี คณะส ารวจ CHINARE-34

11 นายพงษ์พจิติร ชวนรักษาสตัย์ ต.ค. 62 เรอื Xuelong
และ สถานวีจิัยจงซาน (Zhong Zhan Station) จนี

คณะส ารวจ CHINARE-36

12 ดร. ปัทม ์ วงษ์ปาน พ.ย. 62 สถานวีจิัยโชวว์ะ (Syowa Station) ญีปุ่่ น คณะส ารวจ JARE-61

3.



4.กจิกรรมปี 2562 (1/7): รศ.ดร. สชุนา 
ชวนชิย ์และ รศ.ดร. อรฤทยั ภญิญาคง 
(รุน่ที ่1 พ.ศ.2557 CHINARE-30)

• การบรรยายสรา้งแรงบันดาลใจในการศกึษาวจัิยที่
แอนตารก์ตกิใหก้บัโรงเรยีน มหาวทิยาลัย คา่ยผูน้ า
เยาวชนวทิยาศาสตร ์ในประเทศ มากกวา่ 10 แหง่  
รวมทัง้ใหส้มัภาษณ์สือ่เกีย่วกบัเรือ่งขัว้โลกและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

4.กจิกรรมปี 2562 (2/7): ศ.ดร. ศวิชั พงษเ์พยี
จนัทร(์รุน่ที ่3 พ.ศ. 2559 CHINARE-32)

• ผลงานวจิัยรว่มกบั อ.ดร. ธทีตั เจรญิกาลัญญตูา และ พ.ท. ผศ.
ดร. กติตภิพ พรหมดี เรือ่ง การสะสมของ Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons ในดนิทีแ่อนตารก์ตกิและทีป่ากสีถาน

• พมิพเ์ผยแพรใ่น Data in Brief



4.กจิกรรมปี62(3/7): นกัวจิยัไทยทีจ่ะเดนิทางไปรว่มวจิยักบัคณะส ารวจแอนตารก์ตกิแหง่จนี คร ัง้ท ี่ 35 
(CHINARE-35: 35th Chinese Antarctic Research Expedition , 2019)

ก าหนดการเดนิทาง: ประมาณเดอืนกมุภาพันธ ์2562
หวัขอ้วจิยั:การเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้มและปรากฏการณ์ดา้นบรรยากาศโดยใชร้ะบบน าทางดว้ยดาวเทยีม(Environmental change 
and atmospheric phenomena in Antarctic using GNSS) สาขาวจิยั: Astronomy  สถานทีเ่ก็บขอ้มูล/วจิยั: บนเรอื Xuelong ระหวา่ง
เดนิทางจาก Zhongshan Station ทวปีแอนตารก์ตกิ ถงึเมอืงเซีย่งไฮ ้ โดยเก็บขอ้มลูตามละตจิดู
*จ าเป็นตอ้งเลอืนไปปี2563เพราะเรอื Xue Long1 ชนภเูขาน า้แข็งตอ้งท าการซอ่มแซม ขณะนีเ้ดนิทางไปเรยีบรอ้ยแลง้เมือ่22 ตลุาคม -
24 ธนัวาคม  2562 

นายพงษ์พจิติร ชวนรักษาสตัย์
สถานบันวจัิยดาราศาสตรแ์หง่ชาติ

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาและตรวจวดันวิตรอน และอนุภาคทีม่พีลงังานสงูทีผ่า่นเขา้มาในชัน้
บรรยากาศโลก โดยการส ารวจตดัขา้มละตจิดูเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูครอบคลมุปรมิาณรังสคีอสมกิทีม่ี
ระดบัพลงังานตา่งๆ โดยใชอ้ปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีไ่ดรั้บการพฒันาขึน้มาใหมส่ าหรับชา้งแวน

• Collision happened in Amundsen 
Sea, breaking the ship’s mast and 
leaving 250 tonnes of snow and 
iceberg  piled up on its prow and 
front deck.

South China Morning Post 
(PUBLISHED : Tuesday, 22 January, 
2019, 9:46pm UPDATED : 
Wednesday, 23 January, 2019, 
2:52pm)

Chinese polar research ship Snow 
Dragon hits iceberg in Antarctica



4.กจิกรรมปี62(4/7): นกัวจิยัไทยทีจ่ะเดนิทางไปรว่มวจิยักบัคณะส ารวจแอนตารก์ตกิแหง่จนี คร ัง้ท ี่ 36 
(CHINARE-36: 36th Chinese Antarctic Research Expedition, 2019)

ก าหนดการเดนิทาง: 22 ตลุาคม - 24 ธันวาคม  2562 สถานทีเ่ก็บขอ้มลู/วจิยั: บนเรอื Xuelong ระหว่างเดนิทางจาก เมอืง
เซีย่งไฮ ้ถงึ Zhongshan Station โดยเก็บขอ้มลูตามละตจิดู

วตัถปุระสงค:์ เหมอืนครัง้ที ่35 คอืเพือ่ศกึษาและตรวจวัดนวิตรอน และอนุภาคทีม่พีลงังานสงูทีผ่า่นเขา้มาในชัน้บรรยากาศโลก 
โดยการส ารวจตดัขา้มละตจิดู

กจิกรรมปี 62: นกัวจิยัไทยทีจ่ะเดนิทางไปรว่มวจิยักบัคณะส ารวจแอนตารก์ตกิแหง่ญีปุ่่ น คร ัง้ที ่61 
(JARE-61: 61st Japanese Antarctic Research Expedition, 2019)

ดร ปัทม ์วงษ์ปาน
University of Hokkaido

วตัถปุระสงค:์ ใช ้Remote Operate 
Vehicle ในการส ารวจน ้าแข็ง
ก าหนดการเดนิทาง: พฤศจกิายน2562 -
มนีาคม  2563
สถานทีเ่ก็บขอ้มลู/วจิยั: บนเรอื Shirase
เดนิทางจาก Freementle ถงึ Syowa 
Station



4. กจิกรรมปี 62(5/7): นทิรรศการข ัว้โลก  หอ้งสมดุกลาง (ส านกังานวทิยทรพัยากร) 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• ระหวา่งเดอืนกมุภาพนัธ ์- เมษายน 2562
• เพือ่สรา้งความตระหนักและจติส านกึในเรือ่งของระะบบนเิวศขัว้โลก  และ
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงของขัว้โลกทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย์

• ในชว่งการจัดนทิทรรศการ มผีูเ้ขา้ชมมากกวา่ 30,000 คน รวมทัง้นักเรยีน  
นสิติ  นักศกึษา  อาจารย ์และบคุคลทั่วไป



4. กจิกรรมปี 62(6/7): นทิรรศการข ัว้โลก  ในมหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาตปิระจ าปี 2562

• ระหวา่งวันที ่16-25 สงิหาคม 2562
• ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุอมิแพ็ค (Hall 6-12) เมอืงทองธานี
• ในชว่งการจัดนทิรรศการ มผีูเ้ขา้ชมมากกวา่ 100,000 คน รวมทัง้นักเรยีน  
นสิติ  นักศกึษา และบคุคลทั่วไป

วตัถปุระสงคข์องมหกรรม
1. เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระมหากษัตรยิไ์ทยผูท้รงเป็น “พระบดิาแหง่วทิยาศาสตรไ์ทย”
2. เพือ่เผยแพรผ่ลงานวจิยัและพฒันาความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้ในประเทศและนานาชาติ
3. เพือ่กระตุน้ความสนใจดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองคนไทย
4. เพือ่สง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและอาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์กเ่ยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป



4. กจิกรรมปี62(7/7):Annual General Meeting 2019 of the Asian Forum for Polar Sciences
(AFoPS 2019) ณ โตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น (31 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 )

● Asian Forum for Polar Sciences 
(AFoPS) เป็นองคก์รเอ็นจโีอ (NGO) 
กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 2004 

● สนับสนุนใหเ้กดิความรว่มมอืส าหรับ
ความกา้วหนา้ ดา้นวทิยาศาสตรข์ัว้โลก
ระหวา่งประเทศในภมูภิาคเอเชยี

● ปัจจบุนั (ค.ศ. 2019) AFoPS ประกอบดว้ย
ประเทศสมาชกิ 6 ประเทศ ไดแ้ก ่จนี 
ญีปุ่่ น เกาหลใีต้ อนิเดยี มาเลเซยี 
และ ไทย

● มปีระเทศสงัเกตการณ์ 3 ประเทศ ไดแ้ก ่
อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม

● ประธานปัจจบุนัของ AFoPS คอื Dr. Takuji
Nakamura ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัขัว้
โลกแหง่ประเทศญีปุ่่ น (National 
Institute of Polar Research, Japan, 
NIPR ) มวีาระ 2 ปี ระหวา่งปี ค.ศ. 2018–
2020

รศ. ดร. วรณพ รายงานสรปุการด าเนนิงาน
เกีย่ว กบัวทิยาศาสตรข์ัว้โลกของไทย ในชว่ง
ปี 2018–2019 

รศ. ดร. วรณพ วยิกาญจน์ และ รศ. 
ดร. สชุนา ชวนชิย ์เขา้รว่มการ
ประชมุประจ าปี 2019 ของประเทศ
สมาชกิ AFoPS ในฐานะผูแ้ทน
ประเทศไทย 
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1.สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไดเ้สด็จเยอืนทวปีแอนตารก์ตกิในเดอืน

พฤศจกิายน พ.ศ. 2536 ทรงเป็นคนไทยคนแรกทีเ่ดนิทางไปยังทวปีแอนตารก์ตกิ

2.พระองคม์พีระราชด ารวิา่ ควรจะสง่คนไทยไปศกึษาวจัิยทีข่ัว้โลกใต ้จงึไดเ้สด็จเยอืนส านักงานบรหิารกจิการทางทะเล 

(SOA: State Oceanic Administration) ส านักบรหิารอารก์ตกิและแอนตารก์ตกิแหง่จนี (CAA: Chinese Arctic and 

Antarctic Administration) และสถาบนัวจิัยขัว้โลกแหง่จนี (PRIC: Polar Research Institute of China) เมือ่เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2556

3.สวทช. ไดส้นองพระราชด ารแิละลงนามในขอ้ตกลงความรว่มมอื (MoU) กบั CAA เมือ่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

4. นักวทิยาศาสตรไ์ทยทีเ่ดนิทางไปทวปีแอนตารก์ตกิ ภายใตโ้ครงการวจิยัขัว้โลกตามพระราชด ารฯิ ระหวา่งปี พ.ศ. 2557 -

2562 มจี านวน 12 คน เป็นนักวทิยาศาสตรท์ีเ่ดนิทางไปกบัคณะส ารวจของประเทศจนี 10 คน และคณะส ารวจของประเทศ

ญีปุ่่ น 2 คน นอกจากนีย้ังมอีดตีผูแ้ทนประเทศไทยเขา้รว่มประชมุฯ ลนิเดา ซึง่ส าเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอกเกีย่วกบั

วทิยาศาสตรข์ัว้โลกทีป่ระเทศนวิซแีลนดอ์กี 1 คน

5.หลงักลบัมาแลว้นักวทิยาศาสตรไ์ทยทัง้หลายก็ยงัท างานวจิัยเกีย่วกบัขัว้โลกใตต้อ่เนือ่งรวมทัง้เผยแพร่ใหส้งัคมทราบผา่น

สือ่มวลชน ตพีมิพบ์ทความวชิาการลงในวารสารนานาชาต ิรวมทัง้บรรยายเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กเ่ยาวชนรุน่หลงัใหม้ี

ความสนใจเกีย่วกบัวทิยาศาสตร ์สิง่แวดลอ้ม และการศกึษาวจัิยทีบ่รเิวณขัว้โลกอกีดว้ย

6. ในปี พ.ศ. 2562 มนัีกวจัิยไทยทีร่ว่มเดนิทางไปกบัคณะส ารวจของจนีครัง้ที ่36 จ านวน 1 คน คอื นายพงษ์พจิติร ชวนรักษา

สตัย์ สถาบนัวจิัยดาราศาสตรแ์หง่ชาติ โดยไปศกึษาวจัิยในสาขา Astronomy ในเรือ่ง การเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้มและ

ปรากฏการณ์ดา้นบรรยากาศโดยใชร้ะบบน าทางดว้ยดาวเทยีม (Environmental change and atmospheric phenomena 

in Antarctic using GNSS)

7. รศ. ดร. วรณพ วยิกาญจน์ และคณะรวมทัง้สิน้ 2 ทา่น เขา้รว่มการประชมุประจ าปี 2019 ของประเทศสมาชกิ AFoPS ใน

ฐานะผูแ้ทนประเทศไทย ณ โตเกยีว  ประเทศญีปุ่่ น ระหวา่งวันที ่31 ตลุาคม - 2 พฤศจกิายน 2562

5.สรปุ
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จบ
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3.9 โครงการวจัิยขัว้โลกตามพระราชด ารฯิ

3.9.1  โครงการวจัิยขัว้โลกใตต้ามพระราชด ารฯิ

3.9.2 ความรว่มมอืขัว้โลกเหนอืกับประเทศนอรเ์วย ์ตามพระราชด ารฯิ

3.10 โครงการภาควีศิวกรรมชวีการแพทย ์(Biomedical Engineering Consortium)

3.11 โครงการวจัิยพหสุมัพันธค์นกบัไก ่ระยะที ่๒

3.12 โครงการความรว่มมอืกับจลูชิ (JÜLICH) ตามพระราชด ารฯิ

ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศ

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่งสบืเนือ่งเพือ่พจิารณา : ผลการด าเนนิงานปี 2562 และ
แผนด าเนนิงานปี 2563
โครงการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยตีามพระราชด ารฯิ

3.9.2 Arctic13มีนาคม2563rev3.0.pptx
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Backup Slides



การลงนาม MoU ดา้นวทิยาศาสตรข์ ัว้โลกระหวา่งไทย-จนี

MoU ระหวา่ง PRIC กบัหนว่ยงานในไทย 

พธิลีงนามความรว่มมอืระหวา่ง PRIC และ สถาบนัฝ่ายไทย วนัที ่6
เมษายน พ.ศ. 2559 ณ กรงุปกักิง่ ประเทศจนี 

สถาบนัฝ่ายจนี
● Polar Research Institute of China (PRIC)

สถาบนัวจิยัฝ่ายไทย
● สวทช.
● จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
● มหาวทิยาลยับรูพา 
● NIDA
● สดร. (องคก์ารมหาชน)
สาขาวจิยัทีม่คีวามรว่มมอื 
● ชวีวทิยาทางทะเล (Marine Biology) 
● สมทุรศาสตร ์(Oceanography) 
● วทิยาศาสตรบ์รรยากาศ (Atmospheric 

Science)
● ดาราศาสตร ์(Astronomy) 
● ธรณีฟิสกิส ์(Geophysics) 
● และธรณีเคม ี(Geochemistry)
● อืน่ๆ

ระยะเวลา MoU
6 เมษายน พ.ศ. 2559 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562 (3 ปี)

ขอพระราชทานจดัพธิลีงนาม MoU ฉบบัใหม่
(ก าลงัด าเนนิการ)


