
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓.๙ โครงการวจิัยข้ัวโลกตามพระราชดำริฯ 

๓.๙.๑ โครงการวิจัยข้ัวโลกใต้ตามพระราชดำริฯ 
(ผู้ถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ์) 

๑. ความเป็นมา 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ได้เสด็จพระราชดำเนนิเยือนทวีปแอน

ตาร์กติก เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖ ทรงเป็นคนไทยคนแรกทีเ่ดินทางไปยังทวีปแอนตารก์ติก ทรงพระราชนพินธ์หนังสอื “แอนตาร์
กติกา : หนาวหน้าร้อน” ซึ่งเปน็การบันทกึการเดินทางเยอืนประเทศนวิซีแลนด์ และทวีปแอนตาร์กติก หรือขั้วโลกใต้ ที่ทรงขนานนามวา่ 
“การผจญภยัครั้งยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า” ด้วย 

ความร่วมมือกับญ่ีปุ่น ก่อนดำเนินโครงการวิจัยข้ัวโลกใต้ตามพระราชดำริฯ มีนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทย ได้แก่  
รศ. ดร.วรณพ วิยกาญจน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคนไทยคนที่ ๒ ที่เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติก ในปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  
รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย ์จากจฬุาฯ เป็นคนไทยคนที ่๓ ที่เดินทางไปทวีปแอนตารก์ติก ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 

๒. แอนตาร์กติก  
  ทวีปที่อยู่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ ครอบคลมุพ้ืนที่ราว ๕ ล้านตารางไมล์ ใต้เส้นแวง 60 ° ใต ้พ้ืนที่เกือบทั้งหมด 
ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดป ีและเคยมี ๗ ประเทศ อ้างสิทธิ์ประมาณ ๓/๔ เหนอืทวีปนี ้หลังการลงนามใน “สนธิสัญญาอารก์ติก” ในปี 
ค.ศ. ๑๙๕๙ การอ้างสิทธิ์นี้ได้ถูกตรงึไว้ในทำนองว่าห้ามปฏเิสธ (deny) การเข้าถึงดินแดนใต้เส้นแวง 60° ใต ้และห้ามมีกิจกรรมทาง
ทหารใด ๆ  ในเขตดังกล่าว แผนที่แสดง ๗ ประเทศทีอ่้างสิทธิ์นัน้ มี ๓ ประเทศที่อ้างสทิธิ์ในพ้ืนทีท่ับซ้อนกัน 

นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจการวิจัยที่แอนตาร์กติกเนื่องจากเป็นพ้ืนที่บนผิวโลกที่แยกจากทวีปอื่น ห่างไกล หนาวเย็น  
ปราศจากมนุษย์ที่อาศัยอย่างถาวร จึงมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ที่สุดของโลก เหมาะกับการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ปัจจุบัน
นักวิทยาศาสตร์จากทัว่โลกต่างเดินทางไปทวปีแอนตาร์กติก เพ่ือศึกษาเกีย่วกับ บรรยากาศ ดาราศาสตร์ฟิสิกส ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และอื่น ๆ  อีกมาก 

๓. ข่าวเด่นเกี่ยวกับแอนตาร์กติกในปี ๒๕๖๓ 
- Coronavirus spreads to Antarctic research station (BBC News, December 2020) 

ไวรัสโคโรนาไปถึงทวีปแอนตารก์ติกแลว้ กองทัพบกของชิลรีายงานพบผู้ติดเชื้อจำนวน ๓๖ รายที่สถานีวจิัยเบอรน์าโดโอฮกิ
กินซ์ (Bernardo O'Higgins) บริเวณแหลมของแอนตารก์ติก จาก ๓๖ ราย นี้เป็นบุคลากรของกองทัพ ๒๖ ราย และคนงาน
บำรุงรักษา ๑๐ ราย ซึ่งทั้งหมดได้รับการอพยพออกจากแอนตารก์ติกแล้ว ข่าวนีมี้การบันทกึว่ามีการพบผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา
ครบทั้ง ๗ ทวีป 

- อุณหภูมิที่แอนตาร์กติกทำสถิติ สูงที่สุดถึง 18 .3  °c อุณหภูมิที่สูงทำให้หิมะมากว่า  ๒๐% ที่ เกาะ Eagle ละลาย 
(www.abc.net.au/news/2020-02-25) 

- พบมัมม่ีเพนกวินหลายสิบตัวที่แอนตารต์ิกซึ่งนกัวิทยาศาสตร์คาดว่านา่จะอายุมากกว่า ๑,๐๐๐ ปี (smithsonianmag.com, 
,October 2, 2020) 

๔. การถวายพื้นที่วิจัยที่สถานเีกรทวอลล์ การลงนาม MoU ด้านวิทยาศาสตรข้ั์วโลก ระหวา่งสำนกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับสำนักงานบรหิารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแหง่สาธารณรฐัประชาจีน (Chinese Arctic 
and Antarctic Administration: CAA) และการเจรจาความร่วมมอืด้านวิทยาศาสตร์ข้ัวโลก 

เม่ือวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด
ป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจยัแอนตารก์ติก ไทย - จีน สิรินธร ซึ่งสำนักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแหง่สาธารณรัฐประชาจีน 
(Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) ได ้ท ูลเกล้าฯ ถวายพื้นที่ที่สถานีปฏิบัติการว ิจัยเกรทวอลล์ แดส่มเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้นักวิจัยของไทยทีไ่ปสำรวจขัว้โลกใต้ ที่สถานวีิจยั
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เกรทวอลล์ ได้ใช้ในการปฏิบัติการวิจัย หรือในการทำงานในระหว่างที่อยู่ที่นั่นด้วย โดยห้องดังกล่าวชื่อ “China-Thailand HRH 

Princess Maha Chakri Sirindhorn Antarctic Joint Laboratory”  ภาษาจีน ช ื ่อ “中泰诗琳通公主南极联

合实验室” ปัจจุบันป้ายดังกล่าวได้ติดต้ังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับต่ออายุจากฉบับเดิม 
ที่มีระยะเวลา ๕ ปี (วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่นีมี้ระยะเวลา ๕ ปี (วันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๗) ซึ่งในการเจรจาความร่วมมือครั้งนีไ้ด้มีการประชุมซึ่งนำไปสูก่ารขยายงานวิจัยและความร่วมมือ
ไปที่ขั้วโลกเหนือ และการสง่นักวจิัยไทยไปรว่มกับจีนในปตี่อ ๆ  ไปด้วย 

๕. นักวิชาการที่เดินทางไปทวปีแอนตาร์กติกเพือ่การศึกษา/วิจยั 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ มีนักวิทยาศาสตร์/นกัวิจยั/นักวิชาการของไทย เดินทางไปศึกษาและทำวิจยัในพ้ืนทีท่วีปแอนตาร์กตกิ จำนวน 
๑๒ พระองค์/คน ดังนี้ 

ลำดับ พระนามและรายนาม เดือน พ.ศ. สถานที่ หมายเหตุ 

ก่อนมีโครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดำริฯ (รวม ๑ พระองค์ ๒ คน) 

๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี 

พ.ย. ๓๖ • ประทับ ณ สกอตต์เบส (Scott 
Base) ของนิวซีแลนด์ 

• ทรงเยี่ยมสถานีวิจัยแม็คเมอร์โด 
(McMurdo Station) ของ
สหรัฐอเมริกา 

 

๒ ดร. วรณพ วิยกาญจน์ (Marine Biology) พ.ย. ๔๗ สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station) ญี่ปุ่น NIPR: National Institute 
of Polar Research 
คณะสำรวจ JARE-46 

๓ ผศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ (Marine Biology) พ.ย. ๕๒ สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station) ญี่ปุ่น NIPR 
คณะสำรวจ JARE-51 

หลังมีโครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชดำริฯ (รวม ๑๒ คน) 

๔ - ๕ 
(๒ คน) 

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ (Marine Biology) 
ผศ.ดร. อรฤทัย ภิญญาคง (Microbiology) 

ม.ค. ๕๗ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall 
Station) จีน 

คณะสำรวจ CHINARE-30 

๖ ผศ.ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน์  
(Physical Oceanography) 

ม.ค. ๕๘ เรือ Xuelong และ สถานีวิจัยจงซาน 
(Zhong Zhan Station) จีน 

คณะสำรวจ CHINARE-31 

๗ - ๘ 
(๒ คน) 

รศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (Pollution) 
ดร. ปฐพร เกื้อนุ้ย (Marine Biology) 

ม.ค. ๕๙ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall 
Station) จีน 

คณะสำรวจ CHINARE-32 

๙ อ.ดร.ประหยัด นันทศีล (Geology) พ.ย. ๕๙ สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station) ญี่ปุ่น คณะสำรวจ JARE-58 

๑๐ - ๑๑ 
(๒ คน) 

ผศ.ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์ (Geology) 
รศ.ดร. พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ (Geology) 

ม.ค. ๖๐ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall 
Station) จีน 

คณะสำรวจ CHINARE-33 

๑๒ น.ส. พรธิภา  เลือดนักรบ (Fishery) ธ.ค. ๖๐ ในน่านน้ำเขตทวีปแอนตาร์กติก เรือสำรวจ R/V Unitaka 
Maru ของญี่ปุ่น 

๑๓ - ๑๔ 
(๒ คน) 

ดร. ธีทัต เจริญกาลัญญูตา (Geodesy) 
พ.ท. ผศ.ดร. กิตติภพ พรหมดี (Geodesy) 

ม.ค. ๖๑ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall 
Station) จีน 

คณะสำรวจ CHINARE-34 
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ลำดับ พระนามและรายนาม เดือน พ.ศ. สถานที่ หมายเหตุ 

๑๕ นายพงษ์พิจิตร ชวนรักษาสัตย์ ต.ค. ๖๒ เรือ Xuelong และ สถานีวิจัยจงซาน 
(Zhong Zhan Station) จีน 

คณะสำรวจ CHINARE-36 

๑๖ ดร. ปัทม์  วงษ์ปาน พ.ย. ๖๒ สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station) ญี่ปุ่น คณะสำรวจ JARE-61 

๖. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓ 

๖.๑ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องข้ัวโลกจากนกัวิจัย/นักสำรวจ 

รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ CHINARE-30 

มีผลงานวิจัยร่วมกันระหว่าง รศ.ดร. อรฤทัน ภิญญาคง และ รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ (รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ CHINARE-30) เรื่อง 
การค้นพบแบคทีเรียชนดิใหม่ Paeniglutamicibacter terrestris ในดินที่แอนตารก์ติก 

รศ.ดร.สุชนา ชวนชิย์ และ รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง ให้สัมภาษณ์สือ่เกี่ยวกับเรื่องขัว้โลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย ์ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอดุมศึกษา (อยู่ในระหวา่งการตีพิมพ์) 

รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ CHINARE-32 

ศ.ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ (รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ CHINARE-32) มีผลงานวิจัยร่วมกบั ดร. ธีทัต เจริญกาลัญญูตา และ พ.ท. ผศ.
ดร. กิตติภพ พรหมดี (รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ CHINARE-32) เรื่อง การสะสมของ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ในดินที่แอนตาร์
กติก 

พิมพ์เผยแพร่ใน Journal of South American Earth Sciences 

 

 

 

 

 

 

ดร.ปัทม์ วงษ์ปาน (คณะสำรวจ JARE-61)  

มีผลงานเขียนเผยแพร ่The future of Arctic sea-ice biogeochemistry and ice-associated ecosystems และ 
Experts inscience of Antarctica   
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๖.๒ การประชุมประจำปี ๒๐๒๐ ของประเทศสมาชิก AFoPS และ SCAR    

๖.๒.๑ รศ.ดร. วรณพ ว ิยกาญจน์ และ รศ.ดร. ส ุชนา ชวนิชย์ เข้าร่วมการประช ุมประจำปี ๒๐๒๐ ของประเทศสมาชิก  
The Asian Forum for Polar Sciences (AFoPS) และ Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)   

➢ Annual General Meeting 2020 of the Asian Forum for Polar Sciences (AFoPS 2020) online ในฐานะ
ผู้แทนประเทศไทย ระหว่างวันที ่๒๙ กรกฎาคม และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  

➢ SCAR online 2020 online ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖.๒.๒ Prof. Dr. Kim Holmen ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ใน Symposium: Climate change in a changing world 
ภายใต้ 46th International Congress on Science, Technology, and Technology-based Innovation ระหว่าง
วันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเนื้อหาที่บรรยายเกี่ยวข้องกับการละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลกและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดล้อมทีข่ั้วโลก 

๗. การต่ออายุ MoU ด้านวิทยาศาสตร์ข้ัวโลก ระหว่างไทย - จีน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระ
ราชดำเนินเปน็องค์ประธานในพิธีลงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่าง Polar Research Institute of China (PRIC) กับสถาบันวิจัยฝา่ย
ไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจนี เม่ือวันที ่๖ เมษายน ๒๕๕๙ ปัจจุบนัระยะเวลา MoU หมดอายแุล้ว ระยะเวลา ๖ เมษายน 
๒๕๕๙ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ (๓ ปี) แผนการดำเนนิงานต่อไปคือประสานงานการต่ออาย ุMoU  

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
สถาบันฝ่ายจีน : Polar Research Institute of China (PRIC) 
สถาบันวิจัยฝ่ายไทย : สวทช. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยับรูพา สถาบนับณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) สดร. 

(องค์การมหาชน)  
สาขาวิจัยที่มีความร่วมมือ : ชีววิทยาทางทะเล (Marine Biology) สมุทรศาสตร์ (Oceanography) วิทยาศาสตรบ์รรยากาศ 
(Atmospheric Science) ดาราศาสตร ์ (Astronomy) ธรณ ีฟ ิส ิกส์ (Geophysics) และธรณีเคมี (Geochemistry) และ
หน่วยงานอื่น ๆ  

๘. สรุป 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชดำเนินเยือนทวีปแอนตาร์กตกิ
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖ ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เดินทางไปยงัทวีปแอนตาร์กติก 

- พระองค์ทรงมีพระราชดำริว่า ควรจะส่งคนไทยไปศึกษาวิจัยที่ขัว้โลกใต้ จึงได้เสด็จพระราชดำเนนิเยอืนสำนกังานบรหิารกิจการ
ทางทะเล (SOA: State Oceanic Administration) สำนักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแหง่สาธารณรัฐประชาชนจนี 
(CAA: Chinese Arctic and Antarctic Administration) และสถาบันวิจัยขัว้โลกแห่งจีน (PRIC: Polar Research Institute 
of China) เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

- สวทช. ได้สนองพระราชดำริและลงนามในขอ้ตกลงความรว่มมือ (MoU) กับ CAA เม่ือวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
- นักวิทยาศาสตรไ์ทยทีเ่ดินทางไปทวีปแอนตาร์กติก ภายใต้โครงการวิจยัขัว้โลกตามพระราชดำริฯ ระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ มี

จำนวน ๑๒ คน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เดินทางไปกับคณะสำรวจของประเทศจีน ๑๐ คน และคณะสำรวจของประเทศญ่ีปุน่ ๒ 
คน นอกจากนี้ยังมีอดีตผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ลินเดา ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเกี่ย วกับ
วิทยาศาสตร์ขั้วโลกที่ประเทศนวิซีแลนด์อีก ๑ คน 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

- ช่วงปีที่ผ่านมาเนือ่งจากสถานการณโ์ควิด-๑๙ ทำใหไ้ม่สามารถสง่นักวิจยัไทยเดินทางไปทีแ่อนตารก์ติกได้ และพบวา่ ณ ขณะนี้
เชื้อโควิด-๑๙ ได้แพร่ระบาดเข้าไปในทวีปแอนตาร์กติกแลว้ผ่านทางประเทศชลิีหลงักลับมาแลว้นักวิทยาศาสตร์ไทยทั้งหลาย ก็
ยังทำงานวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกใต้ต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่ให้สังคมทราบผ่านสือ่มวลชน ตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสาร
นานาชาติ รวมทั้งบรรยายเพ่ือสรา้งแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นหลังให้มีความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษาวิจัยทีบ่รเิวณขั้วโลกอีกด้วย 

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ การประชุมเกีย่วกับขั้วโลกของ SCAR และ AFoPS จำเป็นต้องจัดในรปูแบบออนไลน์ผา่นทาง 
ZOOM ซึ่งผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ดว้ย 

- MoU ด้านวิทยาศาสตรข์ั้วโลกระหว่างไทย - จีน ได้หมดอายุลงและกำลังอยูร่ะหว่างการต่ออายุ 

๙. ประเด็นเสนอที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๓ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานป ี๒๕๖๔ 

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

หมายเหตุ : ในส่วนงบประมาณทีจ่ะใช้ในป ี๒๕๖๓ และงบประมาณทีข่ออนมัุติในป ี๒๕๖๔ จะนำเสนอรวมกบัของวาระโครงการความ
ร่วมมือขั้วโลกเหนอืกับประเทศนอร์เวย์ตามพระราชดำริฯ   


