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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

วาระที" ๓.๙.๒ 
ความรว่มมอืข ั.วโลกเหนอืกบัประเทศนอรเ์วย์

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๓)

รายงานเมื'อ
๕ มนีาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานรว่มโครงการ
• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ
• จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• สวทช.
• กระทรวงอว.
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66° 33’ เหนอื

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณที'อยูเ่หนือสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุร
อารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา (สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์
(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย ์รัสเซยี และสวเีดน

● นักวทิยาศาสตรใ์หน้ยิามที'ตา่งกันไปของอารก์ตกิวา่
 บรเิวณที'อยูเ่หนือเสน้แลตตจิดู 66° 33’ เหนอื (เสน้ประสนํีGาเงนิในภาพ)
 บรเิวณเหนอื เสน้ตน้ไมอ้ารก์ตกิ (arctic tree line) (เสน้สเีขยีวในภาพ)

ซึ'งภมูทิศันเ์ป็นนํGาแข็งมตีน้ไมเ้ตีGยและไลเคน
 บรเิวณซึ'งอณุหภมูกิลางวันในฤดรูอ้นเฉลี'ยไมเ่กนิ 10 องศาเซลเซยีส หรอื 

50 องศาฟาเร็นไฮต ์(เสน้สแีดงในภาพ)
(https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html)

อารก์ตกิหมายถงึที"ไหน?

สถานการณ์อารก์ตกิปจัจบุนั

● นํGาแข็งที'เกา่แกท่ี'สดุของโลกไดห้ายไปประมาณ 90%
● เนื'องจากนํGาแข็งละลาย หมขีาวไมส่ามารถหาอาหารได ้ จงึพบหมขีาว

รกุรานเขา้มาในหมูบ่า้น  และกนิขยะเป็นอาหาร
● เนื'องจากภาวะโลกรอ้น  ทําใหธ้ารนํGาแขง็บางแหง่เชน่ที'ไอซแ์ลนด ์หายไป

อยา่งแบบถาวร มากกวา่11 ลา้นตนัตอ่ปี
● กลายเป็นเสน้ทางเดนิเรอืใหมร่ะหวา่งแปซฟิิกกบัแอตแลนตกิ

1.อารก์ตกิ

Antarctic-to-Arctic, ultra-
luxury cruise announced for 
2022
SeaDream’s new ship will be the most 
luxury expedition experience ever seen 
along the ice-edge north of Svalbard. 
May 24,2019

ธารนํGาแข็งบางแหง่เชน่ที'
ไอซแ์ลนดเ์ป็นตน้ หายไป
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2.การเสด็จเยอืนข ั.วโลกเหนอืของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
เทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารแีละความรว่มมอืตามพระราชดาํรฯิ

● ระหวา่งวนัที' 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556 สมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุารเีสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard) 

● ทรงทอดพระเนตรคลงัเก็บเมล็ดพันธุพ์ชืโลก พพิธิภัณฑ์
สวาลบารด์ ศนูยว์ทิยาศาสตรส์วาลบารด์ และศนูย์
มหาวทิยาลัยแหง่สวาลบารด์ (UNIS: University Center in 
Svalbard) ที'เมอืงลองเยยีรเ์บยีน (Longyearbyen)

● นอกจากนีG ยังเสด็จเมอืงนอีัลลซีนุด์ (Ny-Alesund) 
ซึ'งเป็นศนูยร์วมของที'ตั Gงสถานวีจัิยขั Gวโลกของประเทศตา่ง ๆ 
และสถาบันวจัิยขั Gวโลกแหง่นอรเ์วย์

● เมื'อเสด็จกลับยังกรงุออสโลทรงเขา้เฝ้ากษัตรยิฮ์าราลด ์
แหง่นอรเ์วย(์http://www.emb-norway.or.th/)

หมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard)

สถานีวจัิยนานาชาต ิ10 ชาตทิี' Ny Alesund: 
อติาลี เนเธอร์แลนด์ จีน สหราชอาณาจักร
ฝรั'งเศส เกาหลีใต ้อินเดีย ญี'ปุ่ น เยอรมัน 
และนอรเ์วย์
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3.การเดนิทางไปทําวจิยัที" Svalbard ของคณะวจิยัไทยในปีพ.ศ. 2561

เขา้เฝ้า2556 สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสดุา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเพื'อกราบบังคมทลูลากอ่นออกเดนิทางไปวจัิย (17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

เสน้ทางการเดนิ เรอืและเรอืวจัิย
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4. ขา่วเดน่เกี"ยวกบัอารก์ตกิในปี 2563

 นักวทิยาศาสตรพ์บวา่การเพิ'มขึGนของอณุหภมูทิี'
อารก์ตกิเนื'องจากภาวะโลกรอ้น  ทําใหพ้ฤตกิรรมการ
กนิอาหารของสตัวท์ี'ขั Gวโลกหลายชนดิเปลี'ยนแปลง  
รวมทั Gงทําใหเ้กดิการอพยพของสตัวข์ั GวโลกมากขึGน

 ตวัอยา่งที'พบเชน่ สนัุขจิGงจอกขั Gวโลก นกอารก์ตกิ 
และมสู

 เป็นครัGงแรกที'พบแผน่นํGาแข็งที'ไซบเีรยียังไมแ่ข็งตัว
เป็นแผน่นํGาแข็ง ถงึแมจ้ะอยูใ่นชว่งปลายเดอืน
ตลุาคมซึ'งเป็นชว่งเขา้ฤดหูนาว  เนื'องจากอณุหภมูิ
ของนํGาทะเลสงูขึGนมากกวา่ 5 องศาเซลเซยีส
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● นกัศกึษาที"ไดร้บัทนุรฐับาลที"จดัสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ทนุบคุคลท ั"วไประดบัปรญิญา) ตาม
ความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหนว่ยงานของรฐั ประจําปี 2559 เป็นตน้มา

5.กจิกรรม2563:นกัเรยีนทนุศกึษาระดบัปรญิญาเอก หรอืปรญิญาโท/เอกดา้นวทิยาศาสตรข์ ั.วโลก

ชื'อ: นายยิ"งยศ ลาภวงศ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ชวีวทิยาทางทะเลเขตอารก์ตกิ (Arctic Marine Biology) 
แผนการศกึษา: กําหนดไปศกึษาตอ่ที' UNIS โดยสมัครผา่น
Arctic University of Norway in Tromso

* ไดข้อสละสทิธิ{และไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศออสเตรเลยี

2559
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ชื'อ: นายสภุทัรชยั ศกัด ิ[สกลุไกร
ทนุ: สวทช. 
สาขา: การจัดการ
มลพษิทางอากาศ
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที' 
University of Birmingham 
สหราชอาณาจักร 

2559

ชื'อ: นางสาวชนตินาฏ มหากนัธา
ทนุ: สวทช.
สาขา: การจัดการภัย
พบัิตดิา้นแผน่ดนิไหว
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที' University of Twente
ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

2559
ชื'อ: นางสาวพภิทัรา  แซซ่นิ
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Arctic Physical Oceanography
แผนการศกึษา: ศกึษา University of Oslo, 
Norway, Master Program in Geosciences
กําหนดการ: ตั Gงแตต่ลุาคม 2562

2560

ชื'อ: นายชนกนัต ์บญุนาวา
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Marine Geochemistry
แผนการศกึษา: ศกึษา University of Bergen, 
Norway,Master Program in Earth Science
กําหนดการ: ตั Gงแตต่ลุาคม 2562

2561

_

ชื'อ: นางสาวพมิพน์ารา เรยีงจนัทร ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Marine Biology
แผนการศกึษา: ศกึษา University of 
Tasmania, Australia,Master Program in 
Marine and Antarctic Research
กําหนดการ:ตั Gงแต่ กมุภาพันธ ์2563

2561

ชื'อ: นางสาวมนชันก  เพชรดวงจนัทร ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Natural Resource 
Management
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
กําหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพื'อเดนิทางไปศกึษาตอ่ 

2562

ชื'อ: นางสาวเมธริา ศรวีชิยั
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Marine Biology
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
กําหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพื'อเดนิทางไปศกึษาตอ่ 

2562
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สง่เสรมิการเรยีนรู ้
และการศกึษาตอ่

ดา้นวทิยาศาสตรข์ั Gว
โลกแก ่เยาวชน

เผยแพรค่วามรู ้และ
สรา้งแรงบนัดาลใจ

เกี'ยวกบัวทิยาศาสตร์
ขั Gวโลกแก่

ประชาชนทั'วไป

สนับสนุนทนุนักศกึษา
ระดบัปรญิญาเอก 
หรอื โท/เอก ดา้น

วทิยาศาสตรข์ั Gวโลก

สนับสนุนให ้
นักวจัิยไทยเดนิทาง
ไปสํารวจ ทํางานวจัิย
ขั Gวโลกเพื'อประโยชน์
ดา้นวชิาการและการ

สรา้งองคค์วามรู ้

สรา้งความรว่มมอืดา้น
วทิยาศาสตรข์ั Gวโลก
ระหวา่งหน่วยงาน

นานาชาติ

ดําเนนิการอยูแ่ลว้
เริ'มดําเนนิการปี 63

• จัดนทิรรศการ
• เผยแพรใ่นงาน

สมัมนาตา่ง ๆ 
• จัดทําสื'อตา่ง ๆ

• จัดทําชดุกจิกรรมจดุ
ประกายนักสํารวจขั Gว
โลกในหอ้งเรยีน (ม. 
1 -3 )

• จัดจดุประกายเด็ก 
ไทย สรา้งนักสํารวจ
รุน่ใหม ่ผา่นงานวจัิย
ขั Gวโลก (ม. 3 – ม. 4) 

• ทนุรัฐบาลสรรใหต้าม
ความตอ้งการของ
กระทรวง กรม หรอื
หน่วยงานของรัฐ 
ตั Gงแต ่ 2559จนปัจ จุ
บันมผีูรั้บทนุ 8 คน 
(สละสทิธ ิ1 คน)

• ที'ผา่นมามนัีกวจัิย
เดนิทางไปแลว้
จํานวน 11 คน 

• MOU ตา่งประเทศ

• สมาชกิ (AFoPS) 

• Associate Member 
ของ (SCAR)

6. กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์ ั.วโลกแกเ่ยาวชน(1/4) ( เร ิ"มจากชว่งสถานการณ์ COVID)

 การสรา้งความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรข์ั Gวโลกระหวา่งประเทศ มกีารสง่นักวจัิยไปทํางานวจัิยที'ขั Gวโลก และสนับสนุนทนุใน
การศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโทหรอื โท/เอก พรอ้มทั Gงยังไดนํ้าประสบการณ์ความรูจ้ากการเดนิทางของนักวจัิยไปขั Gวโลกมา
เผยแพรใ่หก้บัคนในประเทศไทย 

 ดงันัGนเพื'อความตอ่เนื'องในการสง่เสรมิองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตรข์ั Gวโลกในทกุกลุม่เป้าหมายของประเทศตอ่ไป มลูนธิฯิ 
จงึเพิ'มกจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการศกึษาตอ่ดา้นวทิยาศาสตรข์ั Gวโลกแกเ่ยาวชน โดยวางแผนจัดทําชดุกจิกรรมฯ จัด
กจิกรรมคา่ยเพื'อจดุประกายเยาวชนนักสํารวจและสง่เสรมิการศกึษาตอ่ทางดา้นวทิยาศาสตรข์ั Gวโลกในอนาคต
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สง่เสรมิการเรยีนตอ่สาย
วทิยาศาสตรใ์นระดบั 

ม. ปลาย 

สง่เสรมิการศกึษาตอ่ดา้น
วทิยาศาสตรข์ั Gวโลกใน

ระดบัปรญิญาตรี

สรา้งเยาวชน
นกัสํารวจ/

นกัวจิยั
วทิยาศาสตรข์ ั.ว

โลก

สง่เสรมิการเรยีนรู ้
วทิยาศาสตรข์ั Gวโลก

จัดทําสื'อ 
“จากงานวจัิย

ขั Gวโลกสู่
หอ้งเรยีน”

6.กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์ ั.วโลกแกเ่ยาวชน(2/4)

จัดทําชดุกจิกรรม
เรยีนรู ้ “จาก

งานวจัิยขั Gวโลกสู่
หอ้งเรยีน”

ครผููส้อนระดบั ม. 1 - 3
ร.ร. ในมลูนธิฯิ 
ร.ร.เครอืขา่ยอื'น ๆ

• หนังสอื
โปสเตอร์

• คลปิวดิโีอ

ร.ร. จัดกจิกรรม
ตามชดุกจิกรรมฯ 
ใน ร.ร.

คา่ย 1 จดุประกายเด็กไทย 
สรา้งนักสํารวจรุน่ใหม ่ผา่น
งานวจัิยขั Gวโลก

คดัเลอืกนักเรยีนจากโรงเรยีนที'จัด
กจิกรรมตามชดุกจิกรรมฯ เขา้รว่มคา่ย 1

นักเรยีนระดบั ม. 3 - 4

คา่ย 2 คา่ยเยาวชนนัก
สํารวจ/นักวจัิยรุน่ใหม ่

(ทําโครงงาน)

นักเรยีนระดบั ม. 5 - 6 

นักเรยีนจากคา่ย 1

สนับสนุนการเรยีนตอ่
ระดับปรญิญาตรสีาย

วทิยาศาสตรท์ี'เกี'ยวขอ้ง
กบัวจัิยขั Gวโลก 

นักเรยีนจากคา่ย 2

2563 - 2564 2565 2566 – 2567 2568

เป้าหมาย/ปี พ.ศ.  
ระยะที' 1 ระยะที' 2 ระยะที' 3

แผนการดาํเนนิงาน

นกัวจิยัภายใตโ้ครงการวจิยัข ั.วโลกตามพระราชดาํรฯิ เป็นผูใ้หค้วามรู ้
และเป็นที"ปรกึษาในการดาํเนนิกจิกรรม

นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรี
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วตัถปุระสงค ์
• จัดทําชดุกจิกรรมเรยีนรู ้ “จากงานวจัิยขั Gวโลกสู่

หอ้งเรยีน”เพื'อจดุประกายสรา้งเยาวชนนักสํารวจ
ทางดา้นวทิยาศาสตร ์ที'นําไปบรูณาการจัดการเรยีนการ
สอนในชั Gนเรยีน

• เพื'อนําความรูแ้ละประสบการณ์ของนักวจัิยไทยที'ได ้
เดนิทางไปขั Gวโลกมาถา่ยทอดและเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
ใหแ้กเ่ด็กและเยาวชนในประเทศไทย ตามแนวทาง
พระราชดํารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ฯ 

การดาํเนนิงาน
กลุม่เป้าหมาย : คร ูนักเรยีน ระดบัม. 1 - 3

รายการ
2563 2564

ก.ค -
ส.ค

ก.ย-
ต.ค

พ.ย.-
ธ.ค.

ม.ค.-
ก.พ.

ม.ีค.-
เม.ย

พ.ค.-
ม.ิย.

ก.ค -
ส.ค

ก.ย-
ต.ค

พ.ย.-
ธ.ค.

1. ประชมุ ถอดบทเรยีนงานวจัิยขั Gวโลกจากนักวทิยาศาสตรส์ู่
หอ้งเรยีน (ออนไลน)์ 2-3 ครัGง 

         

2. พัฒนาชดุกจิกรรมงานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีนรว่มกับนักวจัิยฯ          

3. ทดลองใชง้านชดุกจิกรรมจากงานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีน          

4. ปรับปรงุชดุกจิกรรมจากงานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีน          
5. ออกแบบงานศลิป์และจัดพมิพ ์ชดุกจิกรรมเรยีนรู ้“จากงานวจัิยขั Gว
โลกสูห่อ้งเรยีน”

         

6. อบรมครใูช ้ชดุกจิกรรมเรยีนรู ้“จากงานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีน”          
7. จัดกจิกรรมขยายผลในโรงเรยีน          
8. จัดทําสื'อวดิโีอประกอบการใชช้ดุกจิกรรมฯ          
9. นําเสนอผลงาน แลกเปลี'ยนเรยีนรู ้หัวขอ้ “จดุประกายเด็กไทย 
สรา้งนักวทิยร์ุน่ใหม ่ผา่นงานวจัิยขั Gวโลก

กจิกรรมปี 2564 : จดัทําชุดกจิกรรมเรยีนรู ้ “จากงานวจิยัข ั.วโลกสูห่อ้งเรยีน” และสง่เสรมิการเรยีนรู ้
เร ื"องวทิยาศาสตรข์ ั.วโลกในช ั.นเรยีน

งบประมาณท ั.งหมด 780,000 บาท 
รายการ ประมาณการ (บาท)

คา่ออกแบบหลกัสตูร 50,000
จัดพมิพเ์อกสาร จัดทําชดุอปุกรณ์ จัดทําสื'อการ
สอนชดุกจิกรรมจํานวน 1,000 ชดุ

200,000

จัดทําสื'อวดิโีอประกอบชดุกจิกรรมฯ (ประกอบสื'อ
online)

200,000

ทดลองใชง้านชดุกจิกรรมเรยีนรู ้“จากงานวจัิยขั Gว
โลกสูห่อ้งเรยีน” กบัคร ูนักเรยีนกลุม่ตัวอยา่ง 
จํานวน 3 ครั Gง จํานวน 3 กลุม่ 

150,000

ประชมุการออกแบบชดุกจิกรรมฯ 30,000

อบรมครใูนการใชช้ดุกจิกรรมฯ (onsite,online) 150,000

รวมเป็นเงนิท ั.งสิ.น 780,000

7. กจิกรรมปี 2564  : กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์ ั.วโลกแกเ่ยาวชน(1/2)
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1. โปสเตอร ์การเยอืนขั Gวโลกใตแ้ละแนวพระราชดําริ
โครงการขั Gวโลกของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้กรม
สมเด็จพระเทพรัตนสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

2. โปสเตอร ์“นกัสาํรวจข ั.วโลกไทย”

ขอ้มลูพืGนฐานนักวจัิย ประสบการณ์ งานวจัิยที'ขั Gวโลก ฯลฯ   

3.เนื.อหากจิกรรม

สว่นที' 1 ขอ้มลูเบืGองตน้ขั Gวโลกใตแ้ละขั Gวโลกเหนอื

สว่นที' 2  ทักษะกระบวนการสํารวจ (กจิกรรมเรยีนรูท้ี'
เนน้ทักษะกระบวนการสํารวจ)

สว่นที' 3  การลงปฏบิัตจิรงิภาคสนาม (โครงงาน)

ผลจากการประชมุสรปุเบืGองตน้การจัดทําชดุกจิกรรมเรยีนรู ้“จาก
งานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีน” และสง่เสรมิการเรยีนรูเ้รื'องวทิยาศาสตร์
ขั Gวโลกในชั Gนเรยีน  (15 ก.ค. 2563 และ 12 มกราคม 2564) แบง่
ชดุกจิกรรมแบง่เป็น 3 สว่น 

ตัวอยา่ง Poster จดุประกาย
นักวทิยาศาสตร ์จากตา่งประเทศ

ประชมุชดุกจิกรรมระหวา่งปรกึษาทัGงสามคอื ดร. มนธดิา สตีะธน ี 
รศ. ดร. วรณพ วยิกาญจน ์และ รศ. ดร  สชุนา ชวนชิย์

7. กจิกรรมปี 2564  : กจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์ ั.วโลกแกเ่ยาวชน(2/2)
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ลําดบั รายการ จํานวน (บาท)

คา่ใชจ้า่ยคา่สมาชกิ SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC RESEARCH 
(SCAR) ประจําปี พ.ศ. 2562

214,220.00

 รวมทั Gงหมด 214,220.00

8.งบประมาณ โครงการความรว่มมอืข ั.วโลกเหนอื และ ข ั.วโลกใต ้ปี 2563

ลําดบั รายการ จํานวน (บาท)
1 คา่ใชจ้า่ยสง่นักวจัิย เดนิทาง เขา้รว่มปฏบิตังิานวจัิยในขั Gวโลกใตแ้ละขั Gวโลกเหนอื

(คาดวา่ปี 2564 จะยังไมม่กีารสง่นักวจัิยเดนิทางเนื'องจากสถานการณ์ COVID-19)
0.00

2 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มการประชมุ สมัมนา และคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปเขา้รว่ม
ประชมุระดบันานาชาต ิเชน่ SCAR ASM3  AFoPS ความรว่มมอืขั Gวโลก ของนักวจัิยผู ้
ประสานงานโครงการ (รศ. ดร. วรณพ วยิกาญจน ์และ รศ. ดร  สชุนา ชวนชิย)์ 
กรณีเดนิทางได ้หรอื ลงทะเบยีนประชมุออนไลน์

200,000

3 คา่ใชจ้า่ยคา่สมาชกิ SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC RESEARCH 
(SCAR) ประจําปี พ.ศ. 2563

250,000

4 จัดทําชดุกจิกรรมเรยีนรู ้“จากงานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีน” ไดแ้ก ่คา่ออกแบบกจิกรรม 
จัดทําสื'อประกอบ และทดลองชดุกจิกรรม (กจิกรรมนําองคค์วามรูท้างดา้นวจัิยขั Gวโลก
ขยายผลใหแ้กเ่ยาวชนในประเทศไทย)

350,000

รวม 800,000

งบประมาณ (โครงการความรว่มมอืข ั.วโลกเหนอื และ ข ั.วโลกใต)้  ปี 2564
วงเงนิจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถว้น) ดงันีG

• ปี พ.ศ. 2556  บรษัิท ท.ีซ.ี ฟารม์าซตูคิอล อตุสาหกรรม จํากดั จํานวน 5 ลา้นบาท และบรษัิทลอรอีลั (ประเทศไทย) 
จํากดั 300,000 บาท มคีา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึGนจรงิ จํานวน 2,630,568.67 บาท คงเหลอื 2,669,431.33 บาท 

• ปี พ.ศ. 2560 นายพชิติ ววิัฒนร์จุริาพงศ ์บรจิาค 5,000,000 บาทมคีา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึGนจรงิ 1,323,462.67 คงเหลอื 
3,676,537.33 บาท 

สรปุเงนิบรจิาคทั Gงหมด 10,300,000 บาท ใชไ้ป 3,954,031.34 เหลอืงบประมาณ 6,345,968.66 บาท



11

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

9.สรปุ

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณที'อยูเ่หนอืสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุรอารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา 
(สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย ์รัสเซยี และสวเีดน

● ทะเลและมหาสมทุรเขตอารก์ตกิมบีทบาทสําคญัตอ่สภาวะโลกรอ้น ซึ'งมอีทิธพิลตอ่สภาพภมูอิากาศมหาสมทุรและวัฏจักร
ชวีเคมใีนบรเิวณอื'นนอกเขตอารก์ตกิ ตลอดจนการเดนิเรอืระหวา่งมหาสมทุรแปซฟิิกกบัแอตแลนตกิ

● สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ 
(Svalbard) ระหวา่งวันที' 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556

● จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสง่นักวจัิยประกอบดว้ยอาจารย ์2 ทา่น และนสิติ ป.เอก 2 ทา่น พรอ้มคณะผูส้นับสนุน 9 ทา่น 
เดนิทางไปสํารวจเขตอารก์ตกิ ระหวา่งวันที' 24 ก.ค. – 12 ส.ค. 61 ซึ'งนักวจัิยและคณะไดเ้ขา้เฝ้าฯ ในวันที' 17 ก.ค. 61

● ชว่งปีที'ผา่นมา เป็นครั Gงแรกที'พบแผน่นํGาแข็งที'ไซบเีรยียงัไมแ่ข็งตวัเป็นแผน่นํGาแข็ง ถงึแมจ้ะอยูใ่นชว่งปลายเดอืนตลุาคม
ซึ'งเป็นชว่งเขา้ฤดหูนาว 

● นักวทิยาศาสตรย์ังพบวา่  การเพิ'มขึGนของอณุหภมูทิี'อารก์ตกิเนื'องจากภาวะโลกรอ้น  ทําใหพ้ฤตกิรรมการกนิอาหารของ
สตัวท์ี'ขั Gวโลกหลายชนดิเปลี'ยนแปลง  รวมทั Gงทําใหเ้กดิการอพยพของสตัวข์ั GวโลกมากขึGน

● สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ 
(Svalbard) ระหวา่งวันที' 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556

● สํานักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัเพื'อรับทนุรัฐบาลที'จัดสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ทนุ
บคุคลทั'วไประดบัปรญิญา) ตามความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ ภายใตโ้ครงการวจัิยขั Gวโลกตาม
พระราชดํารติั Gงแตปี่ พ.ศ. 2559 มผีูส้อบผา่นไดรั้บทนุจํานวน 8 คน สละสทิธิ{ 1 คน อยูร่ะหวา่งกําลงัศกึษา 5 คน และอยู่
ระหวา่งการเตรยีมตวักอ่นเดนิทางไปศกึษาตอ่ 2 คน

• กจิกรรมที'ดําเนนิการเพื'อสง่เสรมิการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์ั Gวโลกแกเ่ยาวชนเชน่  จัดทําชดุกจิกรรมจดุประกายนักสํารวจขั Gว
โลกในหอ้งเรยีน (ม. 1 -3 )  และจัดจดุประกายเด็กไทยสรา้งนักสํารวจรุน่ใหม ่ผา่นงานวจัิยขั Gวโลก (ม. 3 – ม. 4) ชดุ 
“จากงานวจัิยขั Gวโลกสูห่อ้งเรยีน”

• สรา้งความรว่มมอืดา้นวทิยาศาสตรข์ั Gวโลกระหวา่งหน่วยงานนานาชาต ิเชน่ AFoPS และ SCAR

• เผยแพรค่วามรู ้และสรา้งแรงบนัดาลใจเกี'ยวกบัวทิยาศาสตรข์ั Gวโลกแกเ่ยาวชน และประชาชนทั'วไป  ผา่นการจัด
นทิรรศการ  การสมัมนา และสื'อตา่งๆ


