
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๓.๙.๒ โครงการความร่วมมอืข้ัวโลกเหนือกับประเทศนอร์เวย์ตามพระราชดำริฯ 
 (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 

 
๑. ความเป็นมา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำเนนิเยอืนหมู่เกาะสวาล
บาร์ด ซึ่งตั้งอยู่ที่เส้นละติจูด ๗๘ องศาเหนือ ระหวา่งวันที ่๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรคลังเก็บเมลด็
พันธุ์พืช พิพิธภัณฑ์สวาลบารด์และศูนยว์ิทยาศาสตร์สวาลบารด์ทีเ่มืองลองเยยีรบ์ีเย็น (Longyearbyen) และมหาวิทยาลัยศูนย์สวาลบารด์  
(UNIS: University Center of Svalbard) ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองลองเยียร์บีเย็นประมาณ 
๑๐๐ คน (จากประชากรของเมืองประมาณ ๒,๒๐๐ คน) ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ด้วย นอกจากนีย้ังเสด็จเมืองนีอัลลีซนุด์ (Ny-Alesund) 
สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งนอร์เวย์ (NPI: Norwegian Polar Institute) และเม่ือเสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงออสโลทรงเข้า เฝ้าฯ 
กษัตริย์ฮาราลด์แหง่นอรเ์วย ์ 

๒. อาร์กติก หมายถึง บางส่วนของอลาสกา (สหรัฐอเมริกา) แคนาดา ฟินแลนด ์กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย 

และสวีเดน นักวิทยาศาสตร์ใหน้ิยามทีต่่างกันไปของอารก์ติกวา่ 

- บริเวณที่อยู่เหนอืเสน้ละติจูด 66° 33’ เหนือ  
- บริเวณเหนอื เส้นตน้ไม้อาร์กติก (arctic tree line) ซึ่งภูมิทัศน์เป็นนำ้แข็งมีต้นไม้เตี้ยและไลเคน  
- บริเวณซึ่งอุณหภมิูกลางวันในฤดรู้อนเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซยีส หรอื ๕๐ องศาฟาเรน็ไฮต์ 

(https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html) 
สถานการณ์อาร์กติกปัจจุบัน น้ำแข็งที่เก่าแก่ที่สุดของโลกได้หายไปประมาณ ๙๐% เนื่องจากน้ำแข็งละลาย หมีขาวไม่

สามารถหาอาหารได้ จึงพบหมีขาวรกุรานเขา้มาในหมู่บ้านและกินขยะเปน็อาหารเนือ่งจากภาวะโลกร้อน  ทำให้ธารน้ำแข็งบางแหง่เชน่
ที่ไอซ์แลนด์ หายไปอยา่งแบบถาวรมากกว่า ๑๑ ล้านตันตอ่ปี กลายเป็นเส้นทางเดนิเรือใหม่ระหว่างแปซิฟิกกับแอตแลนติก 

๓. การเดินทางของนักวิจยัไทยไปทำวจิัยที่ Svalbard (๒๔ กรกฎาคม – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไดส้่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทัง้อาจารยแ์ละนิสติระดับปริญญาเอก ไปศึกษาวิจัยและปฏบิัติงาน

ในบริเวณทะเลชายฝั่งหมู่เกาะสวาลบาร์ด (Svalbard) ของมหาสมุทรอาร์กติก ราชอาณาจกัรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและน้ำแขง็ในเขตอาร์กตกิ ศึกษาดูงานการปฏบิัติงานวิจยั ณ เมือง Ny-
Alesund ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีวิจัยของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะสถานีวิจัย Yellow River Station ของสาธารณรัฐประชาชนจนี และ
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ University Center of Svalbard (UNIS) และ Norwegian Polar 
Institute (NPI) 

ก่อนออกเดินทาง นักวิจัยได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงชาติไทยและธงพระนามาภิไธย 
ย่อ สธ. เม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจัดงานแถลงข่าวการเดินทางไปสำรวจขั้วโลกเหนือ ในวันที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
 หัวข้อวิจัยในการเดินทางไปสำรวจทวปีอาร์กติกของนักวิจัยจากจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยในครั้งนี ้คือ “ผลของภาวะโลกรอ้น 
และขยะพลาสติกขนาดเล็กทีมี่ต่อสัตว์ทะเลหน้าดินที่ทะเลอารก์ติก” โดยเดินทางด้วยเรือไปถงึเส้นละติจูดที่ ๘๐.๕ องศา และระหว่าง
ทางได้แวะพักที่สถานีวิจัย Yellow River ของจีน ในการเดินทางนกัวิจัยทำการเก็บตัวอย่างทั้งบนบกและใต้น้ำ ได้แก่ สัตว์ทะเลชนิด
ต่าง ๆ  น้ำทะเล ตะกอนดิน น้ำแข็ง มอส และมูลสัตว์ 

คณะผู้วิจัยหลักฝ่ายไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน ์  
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์  
- นางสาวศุภกาญจน์ จันทรแ์ดง   
- Mr. Niranjan Divakaran  
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คณะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานถา่ยทำสารคดีทัง้บนบกและใต้น้ำ 
- นายปิยะ โกยสิน  
- นายธนศักดิ์ วหาวิศาล 
- นายธัชธร สุธัญญวินิช  
- นางสาวพิชญ์สินี ปุณณะตระกูล 
- นายภคินัย ยิ้มเจริญ  
- นายชยากร ชัยผาติกานต์ 
- นายศักดิ์สิทธิ์ ว่องวศิน  
- นายนิวัช รุ่งเรืองกนกกุล 
- นายณพงศ์ สุธิวิลัย 

๔. ข่าวเด่นเกี่ยวกับอาร์กติกในปี ๒๕๖๓ 
เป็นครั้งแรกที่พบแผ่นน้ำแข็งที่ไซบีเรียยังไม่แข็งตัวเป็นแผ่นน้ำแข็ง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเข้า  

ฤดูหนาว เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นมากกว่า ๕ องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตรพ์บว่าการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิทีอ่ารก์ติก
เนื่องจากภาวะโลกร้อน ทำให้พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์ที่ขัว้โลกหลายชนดิเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทำให้เกิดการอพยพของสตัว์
ขั้วโลกมากขึ้นตัวอยา่งที่พบ เช่น สุนขัจิง้จอกขัว้โลก นกอารก์ติก และมูส 

๕. ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
นักศึกษาที่ได้รับทนุรฐับาล ไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (เดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ตามความต้องการของ กระทรวง 
กรม หรือหน่วยงานของรฐั ประจำป ี๒๕๕๙ เป็นต้นมา (ทั้งนี้เนือ่งจากสถานการณโ์ควิด-๑๙ ปี ๒๕๖๓ จึงยังไม่มีผู้ได้รับทุน) 

ลำดับ ชื่อ ต้นสังกัดทุน สาขาท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา กำหนดการ
เดินทาง 

หมายเหตุ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ผู้ได้รับทุนจำนวน ๓ คน สละสิทธิ์ ๑ คน) 
๑ นายยิ่งยศ ลาภวงศ์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ชีววิทยาทางทะเล 
เขตอาร์กติก 
(Arctic Marine 
Biology) 

สมัครผ่าน Arctic 
University of 
Norway in Tromso 
เพื่อไปศึกษาต่อท่ี UNIS 
ประเทศนอร์เวย์ 

N/A  (Not 
Applicable) 

สละสิทธิ์การรับ
ทุนและไป
ศึกษาต่อ ณ 
ประเทศ
ออสเตรเลีย 

๒ นายสุภัทรชัย  
ศักดิ์สกุลไกร 

สวทช. การจัดการมลพิษ
ทางอากาศ 

University of 
Birmingham ประเทศ
อังกฤษ 

เดินทางเมื่อ 
๑๖ ก.ย. ๖๐ 
 

 

๓ นางสาวชนิตนาฏ  
มหากันธา 
 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

การจัดการภัยพิบัติ
ด้านแผ่นดินไหว 

University of 
Twente ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

เดินทางเมื่อ 
๑๕ พ.ย. ๖๐ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๑ นางสาวพิภัทรา   

แซ่ซิน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์
เขตอาร์กติก (Arctic 
Physical 
Oceanography) 

University of Oslo 
ประเทศนอร์เวย์  

เดินทางเมื่อ 
 ๒ ส.ค.๖๒ 
 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑ นายชนกันต์ บุญนาวา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
Master Program in 
Earth Science  

University of Bergen, 
ประเทศนอร์เวย์  

เดินทางเมื่อ 
 ๑ ส.ค.๖๒ 
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ลำดับ ชื่อ ต้นสังกัดทุน สาขาท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษา กำหนดการ
เดินทาง 

หมายเหตุ 

๒ นางสาวพิมพ์นารา 
เรียงจันทร์ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Master Program in 
Marine and 
Antarctic 
Research  

University of 
Tasmania, ประเทศ
ออสเตรเลีย 

เดินทางเมื่อ 
๑๔ ก.พ. ๖๓ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑ นางสาวมนัชนก  เพชร

ดวงจันทร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Natural Resource  
Management 

เลื่อนกำหนดการสมัคร University of Tasmania, ประเทศ
ออสเตรเลีย เป็น ก.ค. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการสมัคร 
University of Sydney  

๒ นายเมธิรา ศรีวิชัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Marine Biology อยู่ระหว่างการสมัครท่ี James Cook University  ประเทศ
ออสเตรเลีย และ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ 

 
๖. กิจกรรมในปี ๒๕๖๓ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตรข้ั์วโลกแก่เยาวชน ( เริ่มช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙) 

๖.๑ ความเป็นมา 
ที่ผ่านมาโครงการความรวมมือวิจัยขั้วโลกได้มีการสร้างความรว่มมือด้านวิทยาศาสตร์ขัว้โลกระหว่างประเทศ มีการส่งนกัวิจยัไป

ทำงานวิจัยทีข่ั้วโลก และสนบัสนนุทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรอื โท/เอก พร้อมทัง้ยังได้นำประสบการณค์วามรู้จากการเดินทางของ
นักวิจัยไปขั้วโลกมาเผยแพรใ่ห้กับคนในประเทศไทย  

ทั้งนี้ในช่วงสถานการณโ์ควิด-๑๙ นักวิจัย/นักสำรวจ ยังไม่สามารถเดินทางไปวิจยัที่ขัว้โลกได้ เพ่ือความต่อเนื่องของโครงการฯ และ
เพ่ือต่อยอดกจิกรรมการส่งเสรมิองค์ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ขั้วโลกในทุกกลุม่เป้าหมายของประเทศต่อไป มูลนิธิฯ จึงเพ่ิมกิจกรรมสง่เสรมิการ
เรียนรู้และการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตรข์ั้วโลกแก่เยาวชน โดยวางแผนจดัทำชุดกิจกรรมฯ จัดกจิกรรมค่ายเพ่ือจุดประกายเยาวชนนกัสำรวจ 
และส่งเสริมกจิกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการศึกษาตอ่ทางด้านวิทยาศาสตรข์ั้วโลกต่อไปด้วย 
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๖.๒  แผนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้ัวโลกแก่เยาวชน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๓ กิจกรรมระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) : จัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้ “จากงานวิจัยข้ัวโลกสู่ห้องเรียน” และส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องวทิยาศาสตร์ข้ัวโลกในช้ันเรียน 

วัตถุประสงค์  
• จัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้ “จากงานวิจัยขั้วโลกสู่ห้องเรียน” เพ่ือจุดประกายสร้างเยาวชนนักสำรวจทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ที่นำไปบรูณาการจดัการเรยีนการสอนในชัน้เรียน  

• เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ของนักวิจยัไทยทีไ่ด้เดินทางไปขั้วโลกมาถา่ยทอดและเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่
เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ฯ 

กลุ่มเป้าหมาย : ครู นักเรียน ระดับม. ๑ – ม. ๓ (ระยะแรกจะเน้นการทำกิจกรรมกับโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์เปน็หลกั) 

งบประมาณทั้งโครงการ ๒ ปี 

รายการ ประมาณการ (บาท) 

๑. ค่าออกแบบหลกัสูตร ๕๐,๐๐๐ 

๒. จัดประชุมการออกแบบชุดกจิกรรมฯ (ค่าเดินทางที่ปรึกษา ค่าวัสดุ อุปกรณเ์อกสาร
ประกอบการออกแบบกิจกรรม ฯลฯ) 

๓๐,๐๐๐ 

๓. จัดพิมพ์เอกสาร จัดทำชุดอุปกรณ์ จัดทำสือ่การสอนชดุกิจกรรมจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ๒๐๐,๐๐๐ 

๔. จัดทำสื่อวิดีโอประกอบชดุกิจกรรมฯ (ประกอบสือ่ online) ๒๐๐,๐๐๐ 

๕. ทดลองใช้งานชุดกิจกรรมเรียนรู ้“จากงานวิจัยขั้วโลกสู่หอ้งเรยีน” กับคร ูนักเรยีน
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓ ครั้ง จำนวน ๓ กลุ่ม  

๑๕๐,๐๐๐ 

๖. อบรมครูในการใช้ชดุกิจกรรมฯ (onsite, online) ๑๕๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ๗๘๐,๐๐๐ 

 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

๖.๔ การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓  
จัดประชุมสรุปภาพรวมการจัดทำชดุกิจกรรมเรยีนรู้ “จากงานวิจยัขัว้โลกสู่หอ้งเรยีน” และส่งเสริมการเรียนรูเ้รือ่ง

วิทยาศาสตร์ขั้วโลกในชัน้เรียนระหว่าง ปรึกษาโครงการฯ ได้แก่ ที่ปรึกษาทางวิชาการ : รศ.ดร. วรณพ วิยกาญจน ์และ รศ.ดร. สุชนา 
ชวนิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาการออกแบบหลักสตูรและชุดกิจกรรมเรยีนรู้ : ดร. มนธิดา สีตะธนี จำนวน ๒ ครั้ง 
(ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔) สรุปผลการประชุมแบง่ชุดกจิกรรมแบง่เปน็ ๓ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ โปสเตอร์ “การเยอืนขัว้โลกใต้และแนวพระราชดำรโิครงการขั้วโลก ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า 
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร”ี 
ส่วนที่ ๒ โปสเตอร์ “นักสำรวจขัว้โลกไทย” ข้อมูลพ้ืนฐานนักวิจัย ประสบการณ ์งานวิจยัทีข่ั้วโลก ฯลฯ    
ส่วนที่ ๓ เนื้อหากิจกรรม 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นขั้วโลกใต้และขัว้โลกเหนอื 
ตอนที่ ๒ ทักษะการเป็นนกัสำรวจ (กิจกรรมเรยีนรู้ทีเ่นน้ทกัษะกระบวนการสำรวจ) 
ตอนที่ ๓ การลงปฏิบัติจริงภาคสนาม (การทำโครงงานสำรวจตามบริบทโรงเรยีน) 

 
๗. สรุป 

- อาร์กติก (Arctic) เป็นบริเวณที่อยูเ่หนอืสุดของโลก ประกอบด้วย มหาสมุทรอาร์กติก บางส่วนของอลาสกา (สหรัฐอเมริกา) 
แคนาดา ฟินแลนด์ กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย และสวเีดน 

- ทะเลและมหาสมุทรเขตอาร์กติกมีบทบาทสำคัญต่อสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศมหาสมุทรและวัฏจกัร
ชีวเคมีในบริเวณอืน่นอกเขตอาร์กติก ตลอดจนการเดินเรอืระหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติก 

- นักวิจัยที่มีศึกษาวิจัยในเขตอาร์กติกมีหลายสาขา อาทิ การศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษาระบบนเิวศน์เชิงสมุทร
ศาสตร์การศึกษาเชงิเศรษฐศาสตร์ และการศึกษาเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอาร์กติก เป็นต้น 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่เกาะ 
สวาลบาร์ด (Svalbard) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

- คณะนักวิจัยไทย กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เดินทางไปเจรจาความร่วมมือต าม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 
กับ UNIS และ NPI เม่ือวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ และ UNIS เม่ือวันที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วังสระประทมุ 

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งนักวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ ๒ ท่าน และนิสิตปริญญาเอก ๒ ท่าน พร้อมคณะผู้สนับสนุน ๙ 
ท่าน เดินทางไปสำรวจเขตอารก์ติก ระหว่างวันที ่๒๔ กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนักวิจัยและคณะได้เข้าเฝ้าฯ ใน
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

- สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมัครสอบแขง่ขันเพ่ือรบัทนุรฐับาลที่จดัสรรใหก้ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรม (ชื่อเดิมคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี (ทุนบุคคลทัว่ไประดับปริญญา) ตามความต้องการของ 
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงการวิจยัขั้วโลกตามพระราชดำริตั้งแตป่ี ๒๕๕๙ มีผู้สอบผ่านได้รับทุน
จำนวน ๘ คน สละสิทธิ์ ๑ คน อยู่ระหว่างกำลงัศึกษา ๕ คน และอยู่ระหว่างการเตรยีมตัวกอ่นเดินทางไปศึกษาต่อ ๒ คน 

- กิจกรรมที่ดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้วโลกแก่เยาวชน เช่น จัดทำชุดกิจกรรม “จากงานวิจัยขั้วโลกสู่
ห้องเรียน” จุดประกายนกัสำรวจขัว้โลกในหอ้งเรียน (ม. ๑ - ๓ ) และจัดกิจกรรมจุดประกายเด็กไทยสร้างนักสำรวจรุ่นใหม่ 
ผ่านงานวิจัยขั้วโลก (ม. ๓ - ม. ๔)  

- สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตรข์ั้วโลกระหว่างหนว่ยงานนานาชาติ เช่น SCAR และ AFoPS 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

- เผยแพร่ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ขั้วโลกแก่เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ผ่านการจัดนทิ รรศการ  
การสัมมนา และสื่อต่าง ๆ  

๘. สรุปงบประมาณ (โครงการความร่วมมือข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต้) ปี ๒๕๖๓ 

๙. ประมาณการงบประมาณ (โครงการความร่วมมอืข้ัวโลกเหนือและข้ัวโลกใต้) ปี ๒๕๖๔  
 วงเงินจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถว้น) ดังนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 
๑ ค่าใช้จ่ายส่งนกัวิจยั เดินทาง เข้ารว่มปฏบิัตงิานวจิัยในขั้วโลกใต้และขั้วโลก

เหนือ (คาดว่าปี ๒๕๖๔ จะยังไม่มีการส่งนกัวิจยัเดินทางเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-๑๙) 

๐.๐๐ 

๒ ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมการประชุม สัมมนา และค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปเขา้
ร่วมประชุมระดับนานาชาติ เช่น SCAR ASM3  AFoPS  ความร่วมมือขั้วโลก 
ของนักวิจัยผู้ประสานงานโครงการ (รศ. ดร. วรณพ วิยกาญจน ์และ รศ. ดร  
สุชนา ชวนิชย์) กรณีเดินทางได้ หรือ ลงทะเบยีนประชุมออนไลน ์

๒๐๐,๐๐๐ 

๓ ค่าใช้จ่ายค่าสมาชิก SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC 
RESEARCH (SCAR) ประจำปี ๒๕๖๓ 

๒๕๐,๐๐๐ 

๔ จัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู ้“จากงานวิจัยขั้วโลกสู่หอ้งเรียน” ได้แก่ ค่าออกแบบ
กิจกรรม จัดทำสื่อประกอบ และทดลองชุดกิจกรรม (กิจกรรมนำองค์ความรู้
ทางด้านวิจัยขัว้โลกขยายผลให้แกเ่ยาวชนในประเทศไทย) 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ: งบประมาณทีใ่ช้จ่ายในปี ๒๕๖๔ 

  รวม  ๘๐๐,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ:งบประมาณที่ได้รับบรจิาคในโครงการฯ  

• ปี ๒๕๕๖ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๕ ล้านบาท  
 บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกดั ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน ๒,๖๓๐,๕๖๘.๖๗ บาท คงเหลือ ๒,๖๖๙,๔๓๑.๓๓ บาท  

• ปี ๒๕๖๐ นายพิชิต วิวัฒน์รุจริาพงศ์ (บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)) บริจาค ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ๑,๓๒๓,๔๖๒.๖๗ บาท คงเหลอื ๓,๖๗๖,๕๓๗.๓๓ บาท  

สรุปเงินบริจาคทัง้หมด (ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) จำนวน ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ไป ๓,๙๕๔,๐๓๑.๓๔ บาท คงเหลืองบประมาณป ี๒๕๖๓ 
จำนวน ๖,๓๔๕,๙๖๘.๖๖ บาท 
 
๑๐. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 

เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานปี ๒๕๖๓ และเหน็ชอบแผนการดำเนนิงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔   
---------------------------------------------------------------------- 

 

ลำดับ รายการ จำนวน (บาท) 

๑ ค่าใช้จ่ายค่าสมาชิก SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC RESEARCH (SCAR) 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๑๔,๒๒๐.๐๐ 

 รวมทั้งหมด ๒๑๔,๒๒๐.๐๐ 



การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

รายช่ือคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตร์ข้ัวโลก 
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็น ที่ปรึกษา 
๒. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ เป็น ที่ปรึกษา 
๓. เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ เป็น ที่ปรึกษา 
๔. ผู้อำนวยการสำนกังานกองทนุสนับสนนุการวิจัย เป็น ที่ปรึกษา 
๕. เลขาธิการสำนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาติ เป็น ที่ปรึกษา 
๖. นายไพรัช ธัชยพงษ์ เป็น ประธาน 
๗. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็น  รองประธาน 
๘. นายวรณพ วิยกาญจน์ เป็น รองประธาน 
๙. นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ เป็น กรรมการ 
๑๐. นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ เป็น กรรมการ 
๑๑. ผู้อำนวยการสำนกังานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เป็น กรรมการ 
๑๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) เป็น กรรมการ 
๑๓. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรพัยากรนำ้และการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็น กรรมการ 
๑๔. ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ เป็น กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา เป็น กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น กรรมการ 
๑๘. ผู้อำนวยการสว่นการศึกษาโรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้าฯ  เป็น กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุชนา ชวนิชย เป็น กรรมการและเลขานกุาร 
๒๐. ผู้ประสานงาน สำนกังานประสานงานโครงการตามพระราชดำรฯิ สวทช.  เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 


