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บทนำ�
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
นั ก พั ฒ นาที่ มี พ ระราชปณิ ธ านแน่ ว แน่ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ทรงยึดหลักการทีว่ า่ รูปแบบและวิธกี ารในการพัฒนาต้องเหมาะสม
กับสภาพภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น คติความเชื่อทางศาสนา
และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สำ�คัญคือ นักพัฒนาต้องมีความรัก
ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และความเคารพในเพือ่ นมนุษย์ ทรงพระราชดำ�ริ
ว่าในการพัฒนาเรื่องใดๆ ก็ตาม จำ�เป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม ไม่วา่ จะเป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือเทคโนโลยีระดับสูง
	โครงการและกิจกรรมต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อาจจำ�แนกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับ ตัง้ แต่นกั เรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจยั มีโอกาสได้ไป
เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในกิจกรรมต่างๆ ตัง้ แต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำ�วิจัย ตลอดจน
การศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพือ่ จะได้
นําความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้ รับกลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ดังปรากฏในโครงการต่างๆ เช่น การส่งนักศึกษาและครูไปเรียนรู้ที่เซิร์น

การส่งนักศึกษาไปร่วมงานวิจัยที่สถาบันเดซี การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์
ไทยในการวิจัยขั้วโลก และความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
ในการพัฒนากำ�ลังคนและการวิจัย เป็นต้น
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุน
การทำ�งานในลักษณะเครือข่าย ด้วยทรงตระหนักว่าการสร้างความรู้และ
การนำ�ผลผลิตที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากทุกโครงการตามพระราชดำ�ริฯ ซึ่งกลุ่ม
บุคคลและหน่วยงานต่างๆ หลายแห่งมาร่วมงานกันอย่างมีเอกภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใส่พระราชหฤทัย
ในเรือ่ งการศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิง่ ทรงพระราชดำ�ริวา่ การศึกษา
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดที่จะค้ำ�จุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ อีกทั้ง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำ�เป็น จึงทรง
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มกี ารคิดและการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ดังเช่นที่ปรากฏในทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึมซับแนวทางวิทยาศาสตร์อันมีเหตุมีผลเป็นวิถีชีวิต
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสำ�คัญ
แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุม่ ทุกวัย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จดั ทำ�โครงการต่างๆ เพือ่
เกือ้ หนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนแต่ละกลุม่ เช่น บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยสำ�หรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยเด็กสำ�หรับเด็กระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำ�ริฯ สำ�หรับสามเณร
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใส่พระราชหฤทัยในเรื่องคุณภาพและปริมาณของครู
ในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ดังจะเห็นได้จากโครงการระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดอบรมครูให้ใช้ไอซีทีและ
การทำ�โครงงานในการเรียนการสอน เป็นอาทิ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยและ
เอาพระราชหฤทัยใส่ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ตลอดจนเด็ก
ออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทรงใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้
	
กรณีของผู้พิการ ทรงพระราชดำ�ริว่าต้องดูแลแต่ละบุคคล เพราะ
ความพิการและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน สิ่งสำ�คัญคือ
ต้องช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม
และทำ�งานได้ จะได้ไม่เป็นภาระแก่คนรอบข้าง และยังสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
	
กรณีของผูต้ อ้ งขัง ทรงพระราชดำ�ริวา่ ผูต้ อ้ งขังมีศกั ยภาพในการพัฒนา
ตนเองได้ หากได้รับการอบรมด้านคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้ที่นำ�ไปใช้
ประกอบอาชีพ เมือ่ พ้นโทษไปแล้ว ก็สามารถนำ�ความรูน้ นั้ ไปใช้ในการดำ�เนิน
ชีวิตโดยสุจริตได้
	กรณีของเด็กป่วยในโรงพยาบาล โปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องเรียน
และแนวทางการใช้ ไ อซี ที เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ เรี ย นและเล่ น อย่ า งมี ค วามสุ ข

ในโรงพยาบาลหลายแห่งมีการจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครองและชุมชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
	กรณีของเด็กออทิสติกและเด็กทีพ่ กิ ารทางสติปญ
ั ญา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยเด็กกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
และพระราชทานแนวพระราชดำ�ริเพื่อช่วยให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และ
ประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ร วบรวมและนำ � เสนอผลการดำ � เนิ น งานโครงการ
ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำ�เนินการ หรือทำ�หน้าทีป่ ระสานงานหลัก
ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ
ทุกโครงการเกิดขึน้ และมีผลการดำ�เนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเนือ่ งจากได้รบั
ความร่วมมือจากพันธมิตรจำ�นวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และ
ภาคเอกชน ดังรายนามที่ปรากฏในภาคผนวกท้ายเล่ม
	การจัดทำ�หนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำ�ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านคำ�แนะนำ� ข้อมูลและ
เอกสารอ้างอิง ทำ�ให้หนังสือสำ�เร็จได้ด้วยดี หากหนังสือเล่มนี้มีส่วนสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผอู้ า่ นเกิดฉันทะในการสร้างสรรค์สงิ่ ดีงาม และเป็นประโยชน์
แก่ ผู้ อื่ น ก็ ย่ อ มถื อ ว่ า ผู้ อ่ า นได้ ดำ � เนิ น ชี วิ ต ตามแนวพระราชดำ � ริ ข อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาคน ชุมชน
และสังคมโดยรวมด้วยเช่นกัน
คณะผู้จัดทำ�
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บทอาเศียรวาท
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เดชะ บารมี
เทคโน โลยีล้ำ�
องค์เอก วิทยา
แม้ชน คนพิการ
นำ�ทาง สว่างไสว
โครงการ งานทรงสร้าง
เรียนวิทย์ แนวใหม่พา

ราชสุดา กุมารี
ธ ปกเกล้า  ชาวประชา
ทรงชี้นำ�  พัฒนา
พระเมตตา เพื่อปวงไทย
ธ ทรงงาน ประทานให้
สุขสดใส ได้อีกครา
เป็นแนวทาง การศึกษา
เพิ่มปัญญา ด้วยไอที

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำ�งานจัดทำ�หนังสือ
๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
(นายธนภัทร ศรีโมรา ประพันธ์)

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำ�เร็จ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจากโรงเรียนจิตรลดา ทรงสอบไล่ได้อนั ดับที่ ๑ ในการสอบ
ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษา เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายศิลป์) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ทรงศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกประวัตศิ าสตร์
และวิชาโทภาษาบาลี-สันสกฤต จนทรงสำ�เร็จการศึกษาได้รับพระราชทาน
ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ และทรงรับพระราชทาน
รางวัลเหรียญทองสาขาประวัติศาสตร์พร้อมครุยกิตติมศักดิ์ในฐานะที่ทรง
สอบได้คะแนนสูงสุดในชั้น

๑๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

	ในระดับบัณฑิตศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษา
ตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากรเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๒ และปริญญาอักษรศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบาลี - สั น สกฤต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาทรงศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทรงรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

๑๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใฝ่พระราชหฤทัยยิง่
ในด้านการศึกษา แม้ทรงสำ�เร็จการศึกษาแล้ว ยังทรงเรียนรู้ตลอดเวลา
ทรงใฝ่เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ อยู่เสมอ พระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นแรงบันดาลพระทัยให้ทรงค้นหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ
อยู่เป็นนิจ
	ด้วยความสนพระราชหฤทัยในศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงทรง
ศึกษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งศิลปะและหัตถกรรมไทยเกือบ
ทุกแขนง ทรงเป็นเลิศทางวรรณคดีไทยและวรรณคดีต่างประเทศ และมี
พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์อย่างยอดเยี่ยม ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน
จีน เขมร บาลี สันสกฤต และละติน และเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนประเทศ
ต่างๆ มากมายตามคำ�กราบบังคมทูลเชิญของสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ ทรง
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ทัง้ ทีเ่ ป็นศิลปะดัง้ เดิมและศิลปะร่วมสมัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นเจ้าฟ้า
ทีท่ รงงานหนักเพือ่ ความอยูด่ กี นิ ดีของประชาชน เมือ่ ทรงพระเยาว์ได้โดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปยังถิ่นทุรกันดารในชนบท จึงเข้าพระราชหฤทัยในความต้องการของ
ประชาชน ทรงทราบดีวา่ การทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูข่ องประชาชน
ต้องอาศัยความรู้หลากหลายด้าน อาทิ การพัฒนาการเกษตรต้องใช้ความรู้
ด้านภูมิศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการแหล่งน้ำ�
แผนที่ และอื่นๆ ทรงเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ
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๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

อย่างเหมาะสมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทรงเน้นเรือ่ งสุขอนามัยและโภชนาการ
ด้วยมีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ รวมทัง้ ทรงส่งเสริมงานศิลปะ
และหัตถกรรมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม
ด้วยเหตุทที่ รงตระหนักถึงความสำ�คัญของศาสตร์ตา่ งๆ ในการพัฒนา
จึงทรงศึกษาค้นคว้าและนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดโดยทั่วไป โครงการ
ตามพระราชดำ�ริมที งั้ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ซึง่ เน้น
ด้านการศึกษาและโภชนาการในโรงเรียนกันดารห่างไกล โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และโครงการธนาคารพืชพรรณอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เป็นต้น ด้านการช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ทรงนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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(ไอซีที) มาช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้พิการ รวมทั้งช่วยให้พวกเขา
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นด้วย
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานใน
องค์กรการกุศลและมูลนิธติ า่ งๆ มากมาย ทรงเป็นอุปนายิกาสภากาชาดไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงเป็นประธานมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ดูแลโครงการพัฒนาและโครงการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม มูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเพื่อ
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มูลนิธิสายใจไทยเพื่อช่วยเหลือ
ทหารทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหรือพิการจากภารกิจเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ และมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพือ่ มอบรางวัลระดับนานาชาติแก่ผมู้ ผี ลงานดีเด่น
สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อมอบรางวัลระดับนานาชาติ Princess Maha
Chakri Award แก่ครูทกุ ชาติทกุ ภาษา ผูเ้ ป็นแบบอย่างทีด่ เี ยีย่ ม และทรงเป็น
ทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสารานุกรมไทยสำ�หรับเยาวชนตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	ในระดับนานาชาติ ทรงเป็นทีป่ รึกษาพิเศษด้านสุขภาพของประชากร
กลุ่มชายขอบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตกของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กรรมการกิตติมศักดิ์
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาสุขภาพของ Bloomberg School of
Public Health, Johns Hopkins University มนตรีของ Refugees
Education Trust และทูตพิเศษด้านอาหารในโรงเรียนของ World Food
Program แห่งสหประชาชาติ
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	สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเริ่ ม
พระราชกรณียกิจด้านการสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ระยะแรกทรงร่วมสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลายปีถดั มาทรงเข้ารับราชการ
สังกัดกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ทรงดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่ง
โปรดเกล้าฯ ให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ และทรงส่งเสริม
ชมรมดนตรีไทยของสถาบันการศึกษานีด้ ว้ ย นอกจากนัน้ ทรงรับเชิญบรรยาย
ในหลายสถาบัน และทรงเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอยู่เป็นนิจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชายิง่
ด้านอักษรศาสตร์และการประพันธ์ พระราชนิพนธ์จ�ำ นวนมากทีพ่ มิ พ์เผยแพร่
ทั้งบทกวี ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา โภชนาการ
การพัฒนาชนบท และอื่นๆ สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัด พระราชนิพนธ์
ชุดเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนต่างประเทศได้รับความนิยมอย่างมาก รายได้
จากการจำ�หน่ายพระราชทานเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง
สายอาชีวะและสายสามัญ
	ผู้ที่ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับใจในความสนพระราชหฤทัย
ใฝ่ศึกษาแสวงหาความรู้ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่
ทรงถ่ายทอดและประยุกต์ความรู้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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พระอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“ในปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนลักษณะไปเป็น ‘สังคมและเศรษฐกิจ
ฐานความรู้’ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด การใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ความรู้เพื่อพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจเป็นพืน้ ฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากจะเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาด้านต่างๆ ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังพฤติกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การพิสูจน์ความคิด
ตลอดจนการแก้ปญั หาด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ   การส่งเสริม
วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นวิถีทางนำ�ไปสู่การพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจในยุคใหม่อย่างสมบูรณ์”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๓๐
วันที่  ๑๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยความสนพระทัยส่วนพระองค์ ทรงอาศัย
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าต่อยอดความรู้ และทรงเชื่อมโยง
ความรูท้ างทฤษฎีกบั ประสบการณ์สว่ นพระองค์จากการทรงงาน ทรงพระราชดำ�ริ
ว่ า การพั ฒ นาคนทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ะไม่ สั ม ฤทธิ์ ผ ล
เท่าทีค่ วรหากศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยไม่สมั พันธ์กบั ศาสตร์อนื่ ๆ
ชีวติ จริง และธรรมชาติรอบตัว ถ้าจะจัดการกระบวนการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ได้ผลดี ควรจัดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำ�ถามและการทำ�
กิจกรรม เพราะการตั้งคำ�ถามเป็นบันไดขั้นแรกในการตรวจสอบความรู้เดิม
และแสวงหาความรู้ใหม่ ส่วนการทำ�กิจกรรมทำ�ให้ได้ลงมือปฏิบัติและ
ตรวจสอบความคิดต่างๆ ที่มีอยู่
อีกประการหนึ่ง ควรให้ความสำ�คัญแก่การปูพื้นฐานความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอตัง้ แต่วยั เยาว์ เพือ่ สร้างอุปนิสยั
ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม ทรงยึดวิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการทรงงาน โดยทรงเริ่มจากการตั้งโจทย์ ตั้งสมมติฐาน สังเกต บันทึก
และรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบ ทรงศึกษาจากผูร้ ู้ ตรวจสอบ
และพิสูจน์หรือทดลองก่อนที่จะสรุปเชิงบูรณาการได้อย่างยอดเยี่ยม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับ
การปลูกฝังเรือ่ งการเกษตร รวมทัง้ ความสำ�คัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
ดิน น้ำ� และป่าไม้ มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จึงทรงสานต่อพระราชกรณียกิจ
ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่อง
ทรงริเริม่ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ โปรดเกล้าฯ
ให้จัดทำ�ฐานข้อมูลพรรณไม้ ทรงงานและทรงติดตามความก้าวหน้าด้าน
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การปรับปรุงพันธุ์ข้าวตลอดจนพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนา
และผลิตเมล็ดพันธุ์สำ�หรับเกษตรกร รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
และการพัฒนากิจการโคนมอย่างใกล้ชิด ไม่ทรงหยุดค้นหาและทดลองเพื่อ
ให้ได้พืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่เกษตรกร รวมทั้งเทคโนโลยี
ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ทรงคำ�นึงถึง
องค์รวมคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เป็นที่ประจักษ์ว่า
เข้าพระทัยในประโยชน์และทรงตระหนักในขีดจำ�กัดของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างดียิ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนัก
ถึงความสำ�คัญเรือ่ งอาหารและโภชนาการในเด็กและเยาวชน ทรงเห็นว่าหากเด็ก
ได้รบั สารอาหารอย่างเพียงพอ ก็จะมีก�ำ ลังในการเรียน และมีก�ำ ลังช่วยเหลือ
ครอบครัวและสังคมต่อไป แต่ในอดีต เด็กและเยาวชนในประเทศไทย
จำ�นวนมากประสบปัญหาภาวะโภชนาการ จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร มีพระราชดำ�ริให้ด�ำ เนินโครงการในโรงเรียน
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ตำ � รวจตระเวนชายแดน ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุ ม ชนชาวไทยภู เขา โรงเรี ย น
พระปริยัติธรรมที่จังหวัดน่านและจังหวัดตาก และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิ ส ลามในพื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เป็ น อาทิ โครงการ
ในพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยให้
เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารมีอาหารที่ถูกสุขอนามัยรับประทาน ส่งผล
ต่อสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยรวม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของผู้ที่เรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาต่างๆ อยูเ่ สมอ เช่น ดาราศาสตร์ (Astronomy) ฟิสกิ ส์อนุภาค (Particle
Physics) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
(Biotechnology) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication
Technology) และเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด (Grid Computing
Technology) เป็นต้น ทรงเห็นว่าคนไทยควรเรียนรูแ้ ละติดตามความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี เ หล่ า นี้ เ พื่ อ ให้ รู้ เ ท่ า ทั น และรู้ จักเลื อ กใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า ง
ประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรส่ ง เสริ ม คนไทย
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเพื่อให้
ประเทศสามารถยืนหยัดในเวทีโลกในฐานะผู้ผลิตเทคโนโลยีด้วย
	ในการเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนนานาประเทศแต่ละครั้ง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ ใน
การรับข้อมูลข่าวสารและวิทยาการใหม่ๆ ทุกด้าน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วยเสมอ กำ�หนดการเสด็จเยือนต่างประเทศของพระองค์
จึงมักจะเต็มไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมที่จุดประกายให้เกิด
นวั ต กรรมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เช่ น ทรงร่ ว มงานสั ม มนาทางวิ ช าการ
ทรงร่วมฟังการบรรยายของนักวิชาการชัน้ นำ� หรือการเสด็จพระราชดำ�เนิน
ทอดพระเนตรการทำ�งานของสถานีทดลอง ห้องปฏิบตั กิ าร การทดลองใหม่ๆ
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พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด เป็นต้น นอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โปรดที่จะเสด็จพระราชดำ�เนินทรงฟังการบรรยายและ
การสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศอยู่
เสมอ และโปรดที่จะมีพระราชปฏิสันถารด้านวิชาการกับนักวิทยาศาสตร์
และนักเทคโนโลยีช้ันนำ�ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงนำ�ความรู้ไป
แยกแยะ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ เหตุการณ์ และความรู้อื่นๆ ส่วน
พระองค์ จนเกิดเป็นพระราชวินจิ ฉัย และองค์ความรูร้ วมทีใ่ ช้เป็นแนวทางใน
การดำ�เนินโครงการต่างๆ ตามพระราชดำ�ริต่อไป
พระราชกรณียกิจในการพัฒนาทีบ่ รู ณาการทุกด้านและเชือ่ มโยงกับ
การพัฒนาชุมชนทัง้ ระบบ ทำ�ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นทีย่ กย่องของโลก ทรงได้รบั การถวายพระเกียรติมากมาย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
รางวัลรามอน แมกไซไซ ด้านบริการสาธารณะ มูลนิธิรามอน แมกไซไซ
ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

รางวัลความสำ�เร็จแห่งอาเซียน (ASEAN Achievement Award) สาขา
พัฒนาชุมชน สถาบันอาเซียน ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
รางวัลแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดิแซบิลิตี้ อวอร์ด
๒๐๐๑ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
แทนพระองค์ ไ ปทรงรั บ ในนามประเทศไทย ณ มหานครนิ ว ยอร์ ก
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สาขาสหวิทยาการ
คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๑๑
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
รางวัล GSE International Award of Merit บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ทูลเกล้าฯ ถวาย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในฐานะทีท่ รง
เป็นผู้นำ�ในการพัฒนาการศึกษา
โล่เกียรติยศ ผู้นำ�ดีเด่นผู้อุทิศตนเพื่อโครงการกำ�จัดโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างยั่งยืนในประเทศไทย สภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗
ตำ�แหน่งเกียรติยศ ทูตพิเศษโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้าน
โครงการอาหารในโรงเรียน โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
ไปทรงรับการถวายตำ�แหน่งดังกล่าว ณ สำ�นักงานโครงการอาหารโลก
แห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๗

๒๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ทูตองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อยด้วยการศึกษา
และอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill Ambassador for
the Empowerment of Minority Children and the Preservation
of their Intangible Cultural Heritage) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถวายตำ�แหน่ง นายโคอิชิโร
มัตสึอุระ ผู้อำ�นวยการใหญ่ยูเนสโก พร้อมด้วยผู้บริหารยูเนสโก เข้าเฝ้าฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและเอกสารประกาศแต่งตั้ง เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
รางวัลอินทิรา คานธี ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำ�เนินไป
ทรงรับรางวัล ณ ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
นับเป็นลำ�ดับที่ ๑๙ ของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้
ตำ�แหน่งอุปถัมภกกิตติมศักดิ์ (Honorary Patron) ในโครงการ Connect
the World สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International
Telecommunication Union, ITU) ถวาย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙
รางวัลพิเศษสมาพันธ์โภชนาการนานาชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติผลงาน
ดีเด่นในการช่วยเหลือและส่งเสริมโภชนาการของผู้ด้อยโอกาส อันเป็น
พื้นฐานของการพัฒนามนุษย์ สมาพันธ์โภชนาการนานาชาติ ทูลเกล้าฯ
ถวาย ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๒๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เหรียญและโล่สดุดีพระเกียรติคุณ “๑๐ มิตรชาวต่างชาติที่ดีที่สุดในโลก
ของจีน” นายเจีย่ ชิง่ หลิน ประธานสภาทีป่ รึกษาทางการเมืองแห่งชาติจนี
ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตำ�แหน่งสมาชิกวุฒสิ ภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธผิ ไู้ ด้รบั รางวัลโนเบล
มูลนิธผิ ไู้ ด้รบั รางวัลโนเบลถวาย ในพิธเี ปิดการประชุมผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล
ครัง้ ที่ ๖๐ ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๓
ตำ�แหน่งสมาชิกรางวัลผู้นำ�การจัดการเทคโนโลยี องค์กรการประชุม
นานาชาติ ด้ า นการจั ด การวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
นครพอร์ตแลนด์ (พิคเม็ต) ถวาย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
รางวัล ดิ อาร์แพด บ็อกซ์ เมมโมรี่ เมดัล สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ
(International Federation of Inventors’ Associations, IFIA)
ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
เครื่ อ งอิ ส ริ ย าภรณ์ ฮี ล าล-อี - ปากี ส ถาน นายอาซิ ฟ อาลี ซาร์ ด ารี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อ
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ทำ�เนียบไอวัน อี ซาดร์ (ทำ�เนียบ
ประธานาธิบดี) กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริการสาธารณะ เดอะเซจ คอลเลจ
สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯ ถวาย ในพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๒
คริสต์ศักราช ๒๐๑๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ เดอะเซจ
คอลเลจ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

๒๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โล่ตำ�แหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่ง
เอเชีย สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย ในงาน
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ของสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบ
แห่งเอเชีย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
เกียรติบัตรราชบัณฑิต ประจำ�บัณฑิตยสภาศาสตร์แห่งกรุงลิสบอน
บัณฑิตยสภาศาสตร์แห่งกรุงลิสบอน ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๑๗
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกส
ประจำ�ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ตำ�แหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา ถวาย เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ประเทศสิงคโปร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระอัจฉริยภาพ
ทีโ่ ดดเด่นในด้านการบูรณาการศาสตร์ตา่ งๆ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการพัฒนาคนและ
สังคมในหลากหลายมิติ แนวพระราชดำ�รินที้ �ำ ให้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่แปลกแยกจากมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทรงเห็นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นส่วนสำ�คัญของวัฒนธรรมและสังคม ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะต้องให้เด็กและเยาวชนทุกคนเรียนรู้ มิใช่
เลือกให้แก่บางกลุ่มเท่านั้น ที่สำ�คัญคือ ต้องไม่เพียงแต่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติและเทคโนโลยีแก่เด็กและเยาวชน แต่จะต้องมุง่ สร้างความตระหนัก
ให้เกิดขึ้นในจิตสำ�นึกของเด็กและเยาวชนเพื่อให้รู้ทั้งคุณค่าและโทษภัยที่
อาจจะประสบจากการไม่เข้าใจธรรมชาติ อันจะนำ�มาซึ่งทัศนคติเชิงอนุรักษ์
และสร้างสรรค์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้เพื่อสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังพระราชดำ�รัสตอบมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ

๒๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ถวายพระเกียรติให้ทรงดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ความตอนหนึ่งว่า

“การค้ น พบทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ มี ก ารกิ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังทำ�ให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม และ
วิทยาศาสตร์ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญด้านสุขภาพ สาธารณสุขและยา
ทำ�ให้มนุษย์เราสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกยืนยาว และมีสุขภาพที่ดี
อย่างไรก็ดี เราต้องพยายามผลักดันให้วิทยาศาสตร์มีประโยชน์แก่ประชากร
โลกอย่างทั่วถึง ต้องพยายามช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมโลกโดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ
และศาสนา”

ปรับปรุงและเพิ่มเติมจากบทความของ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๒ เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้บริหารของเซิร์น บริเวณด้านหน้าเครื่องตรวจวัดอนุภาคซีเอ็มเอส
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่เซิร์น
“ข้าพเจ้าหวังว่าความพยายามนี  ้ สามารถนาํ ไปสูค่ วามเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
ต่างๆ ทาํ ให้สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันได้  โดยปราศจากข้อขัดแย้งโดยมีหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงเข้าหากัน สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั
ตลอดจนนักศึกษาจากประเทศไทยนัน้ การได้รบั การยอมรับให้เข้าไปมีสว่ นร่วม
ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้ ถือเป็นการแสดงถึงมาตรฐานการศึกษา
และคุณภาพของประชากรในประเทศได้อย่างดียิ่ง”
พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาฟิสิกส์)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แก่ ศาสตราจารย์ รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ (Professor Rolf-Dieter Heuer)
ผู้อํานวยการใหญ่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรป
เพื่อวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ (CERN)
ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

	เซิรน์ (CERN) เป็นองค์กรวิจยั ด้านฟิสกิ ส์อนุภาคทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก
เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ความรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ใน
หลากหลายสาขา เซิร์นยังเป็นแหล่งรวมนักวิจัย วิศวกร และนักฟิสิกส์ชั้นนำ�
ของโลกด้านการออกแบบและจัดสร้างเครือ่ งเร่งอนุภาค เครือ่ งตรวจวัดอนุภาค
และทำ�งานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคทั้งทางทฤษฎีและการทดลอง
	ความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิรน์ เกิดขึน้ ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทีส่ นพระทัยในความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของเซิร์นและเสด็จเยือนเซิร์น ๒ ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๔๓
และ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงพระราชดำ � ริ และมี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง กั บ
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เซิร์น คืออะไร?
เซิร์น (CERN) เป็นองค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส คำ�ว่า CERN เป็นชือ่ ย่อของชือ่ ในภาษาฝรัง่ เศสว่า Conseil Européen
pour la Recherche Nucléaire (ที่ประชุมแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์) ซึ่งเป็น
คณะทำ�งานชั่วคราวที่ทำ�หน้าที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยนานาชาติตามข้อเสนอที่ริเริ่ม
โดยลูย วิกตอร์ เดอ เบรย (Louis Victor de Broglie) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส
เซิรน์ ได้รบั การจัดตัง้ อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีสมาชิกก่อตั้ง ๑๒ ประเทศในแถบยุโรป
ตะวันตก ชือ่ ในภาษาฝรัง่ เศสคือ Organisation Européen
pour la Recherche Nucléaire และชื่อในภาษาอังกฤษคือ
European Organization for Nuclear Research (องค์กร
เพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป) แต่ช่อื ย่อยังคงใช้ว่า CERN
ตามเดิม
ลูย วิกตอร์ เดอ เบรย
(ค.ศ. ๑๘๙๒-๑๙๘๗)

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/CERN

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ว่า หากนักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาส
ทำ�งานวิจัยร่วมกับเซิร์น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศเป็นอันมาก
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้ประสานเพื่อให้มีการหารือ
ร่วมระหว่างทีมผูบ้ ริหารของเซิรน์ และสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งมีการลงนามแสดงเจตจำ�นงระหว่างสถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอนและสถานีวิจัยซีเอ็มเอส (CMS) ของเซิร์น (Expression of
Interest in the Participation of Physicists from Universities and
Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the
CERN LHC Accelerator)
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ความร่วมมือดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ไทยได้เข้า
ร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น รวมทั้งทำ�ให้นักฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมทำ�การ
ทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง และมีความร่วมมือด้านวิชาการและ
วิจยั กับเซิรน์ อีกด้วย ทัง้ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ประทับเป็นประธานและสักขีพยานในพิธลี งนามครัง้ นัน้
ในระหว่างการเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนเซิรน์ ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
	ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ
วิจยั กับเซิรน์ เพือ่ สนับสนุนความร่วมมือวิจยั ระหว่างหน่วยงานของไทยกับเซิรน์
คณะอนุกรรมการนี้มีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้เกิดขึ้นมาเป็นลำ�ดับ เช่น โครงการคัดเลือกนักศึกษาและ
ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการ CERN School Thailand และ
โครงการเครือข่ายกริดคอมพิวติง้ เป็นต้น ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการดังกล่าว
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับ
เซิร์น-เดซี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์
หลังพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถานีวจิ ยั ซีเอ็มเอส
ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
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เซิร์น ทำ�อะไร?
ปั จ จุ บั น งานวิ จั ย หลั ก ของเซิ ร์ น
เกีย่ วข้องกับฟิสกิ ส์อนุภาคมากกว่าฟิสกิ ส์
นิวเคลียร์ โดยเป็นที่ตั้งของเครื่องเร่ง
อนุภาคแอลเอชซี (LHC: Large Hadron
Collider) ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่มี
พลังงานสูงที่สุดในปัจจุบัน
คำ�ว่า Large ในชื่อ LHC มาจาก
เครื่องเร่งอนุภาค LHC  
การที่ ร ะบบลำ � เลี ย งอนุ ภ าคมี ลั ก ษณะ
เป็นท่อวงกลมขนาดใหญ่มาก มีเส้นรอบวงยาวถึง ๒๗ กิโลเมตร ส่วนคำ�ว่า Hadron
(แฮดรอน) คืออนุภาคซึ่งองค์ประกอบเป็นอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่า ควาร์ก (quark)
และคำ�ว่า Collider คือเครื่องซึ่งบังคับให้อนุภาคตั้งต้นวิ่งมาปะทะกันอย่างรุนแรง
จนเกิดเป็นอนุภาคชนิดต่างๆ
นักฟิสกิ ส์สามารถนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปใช้ในการตอบปัญหาพืน้ ฐาน
ทางวิทยาศาสตร์หลายข้อ เช่น มวลของอนุภาคเกิดจากกลไกฮิกส์ (Higgs mechanism)
จริงหรือไม่? เหตุใดโปรตอนจึงมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนราว ๑,๘๓๖ เท่า? เหตุใด
แรงโน้ ม ถ่ ว งจึ ง เป็ น แรงที่ อ่ อ นมากเหลื อ เกิ น เมื่ อ เที ย บกั บ แรงพื้ น ฐานอื่ น ๆ
(อันได้แก่ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และแรงนิวเคลียร์แบบเข้ม)?
สสารมื ด (dark matter) คื อ อะไร? พลั ง งานมื ด (dark energy) คื อ อะไร?
ตลอดจนถึงสภาวะเริ่มต้นของเอกภพ ณ บิ๊กแบง (Big Bang) เป็นอย่างไร เป็นต้น
ทีม่ า : http://home.web.cern.ch/about/accelerators

กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่างไทยกับเซิรน์ มีหลายรูปแบบ ได้แก่
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค : ดำ�เนินการผ่านโครงการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเซิรน์ เช่น CERN School Thailand
(ระดับปริญญาโท-เอก) และ Thailand Experimental Particle Physics
Novice Workshop (ระดับปริญญาตรี) เป็นต้น มีเนื้อหาทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและด้านการทดลอง มีวิทยากรทั้งชาวไทยและวิทยากรจากเซิร์น

๓๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การส่งนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไปเรียนรู้ที่เซิร์น : ดำ�เนินการผ่าน
โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสกิ ส์ เพือ่ ร่วมโปรแกรมภาคฤดูรอ้ น
เซิร์น (CERN Summer Student Programme และ CERN Physics
High School Teacher Programme) กิจกรรมนีเ้ ริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๓
ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีความรู้ทางด้านการคํานวณแบบขนานและกระจาย (Parallel and
Distributed Computing) และ การคํานวณแบบคลาวด์ (Cloud
Computing) เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมงานที่ร่วมดำ�เนินการ
กับเซิร์นอีกด้วย
การส่งนักวิจัยไปทำ�งานที่เซิร์น : ดำ�เนินการผ่านโครงการส่งเสริม
นักศึกษาปริญญาโท-เอก และนักวิจยั ไปทำ�งานวิจยั ณ เซิรน์ และพัฒนา
ให้เกิดการทำ�วิจัยร่วมกับเซิร์น ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยของไทย
ที่ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยวิจัยของเซิร์น ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับสถานีวจิ ยั ซีเอ็มเอส และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
กับสถานีวิจัยอลิซ (ALICE: A Large Ion Collider Experiment) เพื่อ
ประโยชน์ทางด้านงานวิจยั และการจัดส่ง
นักศึกษาเพือ่ ไปปฏิบตั งิ านวิจยั ทีเ่ ซิรน์
ตัวอย่างนักวิจยั ทีไ่ ด้ท�ำ งานวิจยั ร่วมกับ
เซิร์น เช่น ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
ปฏิบตั งิ านวิจยั ณ สถานีวิจัยซีเอ็มเอส
ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยศึกษาเรือ่ งอนุภาคสือ่ แรงโน้มถ่วง
(graviton) สสารมืดในเครือ่ งเร่งอนุภาค
และอนุภาคฮิกส์ทส่ี ลายตัวเป็นอนุภาค
ทีไ่ ม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง เป็นต้น
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การจัดตัง้ ภาคีโครงสร้างพืน้ ฐานระดับชาติดา้ น e-Science (National
e-Science Infrastructure Consortium) : โครงการนีเ้ กิดขึน้ จากการที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนเซิรน์ ครัง้ ที่
๓ และได้ทอดพระเนตรโครงการ ดับเบิลยูแอลซีจี (WLCG: Worldwide
LHC Computing Grid) ซึง่ เป็นความร่วมมือของศูนย์คอมพิวเตอร์ทวั่ โลก
กว่า ๑๔๐ แห่งใน ๓๔ ประเทศ สถานีวิจัยทั้ง ๔ แห่งของแอลเอชซี และ
โครงการกริดแห่งชาติและนานาชาติ จึงมีพระราชดำ�ริว่าประเทศไทย
ควรจะจัดทำ�โครงการการคำ�นวณในลักษณะกริดเพือ่ ประยุกต์ใช้งานภายใน
ประเทศ โดยสามารถเชื่อมโยงกับดับเบิลยูแอลซีจีได้ในขณะเดียวกัน
อีกด้วย
โครงสร้างพืน้ ฐานของ e-Science ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล ส่วนสาขาการวิจัย ได้แก่
ฟิสกิ ส์อนุภาคพลังงานสูง การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การบริหาร
ทรัพยากรน้�ำ พลังงานและสิง่ แวดล้อม วิทยาการและวิศวกรรมเชิงคำ�นวณ
และวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การส่งนักเรียนไทยไปดูงานที่เซิร์น : ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้คัดเลือก
นักเรียนที่มีศักยภาพเพื่อเดินทางไปดูงานที่เซิร์นตามคำ�กราบบังคมทูล
ของศาสตราจารย์ เอ็มมานูเอล เซสมิลิส (Emmanuel Tsesmelis)
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งมีความพร้อม ณ ขณะนั้นได้รับสนอง
พระราชดำ�ริ โดยประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียน
วิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จำ�นวน ๑๐ คน นักเรียนกลุ่มนี้ได้เดินทาง
ไปทีเ่ ซิรน์ ในช่วงวันที่ ๔-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และใน พ.ศ. ๒๕๕๗
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้แต่งตั้งคณะทำ�งาน
โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานทีเ่ ซิรน์
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เพือ่ ดำ�เนินการคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามสนใจและมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
คณะทำ�งานได้คัดเลือกนักเรียน จำ�นวน ๑๒ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่เซิร์นเป็นปีที่ ๒ ในช่วงวันที่ ๑-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

นักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ไทยขณะไปอบรมที่เซิร์น

นักศึกษาไทยขณะทำ�งานที่เซิร์น
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หลายอย่างที่เราใช้กันอยู่แทบทุกวันคิดค้นโดยเซิร์น
การที่เซิร์นพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูงทำ�ให้เกิด
ผลพลอยได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีต่ อ่ มาคนในปัจจุบนั ได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ตัวอย่างเช่น
เวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : World Wide Web) ถือกำ�เนิดขึ้นที่เซิร์น เนื่องจาก
ทิม เบอเนอร์ส ลี (Tim Berners-Lee) นักคอมพิวเตอร์และทีมงาน ต้องการให้
นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลกันคนละทวีปสามารถเข้าถึงข้อมูลการทดลองได้โดย
สะดวกผ่านอินเทอร์เน็ต
หน้าจอแบบสัมผัสก็พัฒนาโดยวิศวกรของเซิร์นและเริ่มใช้งานใน พ.ศ.
๒๕๑๖
ส่วนเทคโนโลยี เพ็ท (PET: Positron Emission Tomography) ก็ถอื กำ�เนิดขึน้
ที่เซิร์นเช่นกัน โดยถ่ายภาพแรกได้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำ�หน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรกของโลก
ทีม่ า : http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึง ๒๕๕๗ หน่วยงานในประเทศไทยที่มี
ความร่วมมือกับเซิรน์ มีทงั้ สิน้ ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจยั แสง ซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสกิ ส์สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การ มหาชน) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานพัฒนาวิจยั การเกษตร
(องค์การมหาชน) และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
	ประเทศไทยอาจไม่มที รัพยากรและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
สูงเพียงพอในการสร้างเครือ่ งมือวิจยั ทีต่ อ้ งใช้ตน้ ทุนมหาศาล แต่หากคนไทย
มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ผ่านการดูงาน การฝึกอบรม และการทำ�งานร่วมกับ
นักวิชาการและวิศวกรมืออาชีพในสถาบันทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกเช่นเซิรน์
ก็ย่อมช่วยยกระดับคุณภาพของบุคลากร ทั้งยังมีโอกาสได้สร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีความรู้ความสามารถจำ�นวนมาก อันจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในทีส่ ดุ จึงนับเป็นความโชคดี
ของวงการวิทยาศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผูม้ สี ายพระเนตรกว้างไกลในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ทรงปูทางความร่วมมือจนก่อให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
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ศาสตราจารย์ ดร.เฮลมุท โดช (Prof. Dr. Helmut Dosch) ผู้อำ�นวยการสถาบันเดซี
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร คราวเสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “The 6th Asia-Oceania Forum for
Synchrotron Radiation Research (AOFSRR 2012)
and The 4th SLRI Annual User Meeting (SLRI AUM 2012)”
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เยาวชนไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ที่สถาบันเดซี
(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron)

“เมื่อมีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในต่างแดน เยาวชนควรหมั่นหาความรู้และ
ประสบการณ์ให้มาก ไม่เพียงแต่ทำ�งานและทำ�กิจกรรมในสถาบันเพียง
อย่างเดียว แต่ให้เรียนรูส้ งั คม วัฒนธรรม และบ้านเมืองของผูอ้ น่ื ว่าเป็นอย่างไร”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานคณะผู้บริหารและเยาวชน
งานประชุมประจำ�ปีสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

	สถาบันเดซี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron) เป็น
องค์ ก รวิ จั ย ชั้ น นำ � ของโลกด้ า นแสงซิ น โครตรอนและด้ า นฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าค
มูลฐาน มีทตี่ งั้ สองแห่งคือเมืองฮัมบูรก์ และเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ในช่วงฤดูร้อนของแต่ละปี สถาบันแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาต่างๆ เข้า
ร่วมกิจกรรมวิจัยในห้องปฏิบัติการในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
(DESY Summer Student Programme)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
เยือนสถาบันเดซี ณ เมืองฮัมบูรก์ ๒ ครัง้ ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการเสด็จเยือน
ครัง้ แรก สถาบันเดซีได้ทลู เกล้าฯ ถวายทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ นเดซี
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ปีละ ๑ ทุน และนายโวล์ฟกัง โครห์น (Wolfgang Krohn) กงสุลใหญ่กติ ติมศักดิ์
ทูลเกล้าฯ ถวายเพิ่มอีก ๑ ทุน รวมเป็น ๒ ทุนต่อปี เพื่อให้นักศึกษาไทย
ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยระยะสั้น ในปัจจุบัน
ทุนดังกล่าวเพิม่ เป็นปีละ ๔ ทุน หลังการลงนามความร่วมมือ เมือ่ เดือนสิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนสถาบันเดซี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศาสตราจารย์ ดร.เฮลมุท โดช (Helmut Dosch)
ผู้อำ�นวยการสถาบันเดซีรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำ�เนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)) คัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วม
กิจกรรมวิจัยดังกล่าว จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำ�นวน
๒๗ คน
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โครงการผลิตแสงซินโครตรอนแบบเลเซอร์ย่านรังสีเอกซ์ของยุโรป (The European
X-Ray Laser Project, XFEL) มีเครื่องเร่งอิเล็กตรอนแบบทางตรงยาว ๓.๔ กิโลเมตร
อยู่ในอุโมงค์ใต้ดินลึกในช่วง ๖-๓๘ เมตร และมีสถานีบนพื้นดิน ๓ แห่ง
คาดว่าจะเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๘ และเปิดให้บริการใน พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรมในโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ นเดซีมี ๕ ลักษณะ นักศึกษา
สามารถเลือกได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่
๑ การทดลองในสาขาฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคมู ล ฐาน (Experiments in
Elementary Particle Physics) มีกิจกรรมวิจัย ๓ รูปแบบ ได้แก่
งานวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ งานพัฒนาอุปกรณ์การทดลองและงาน
ประมวลผลข้อมูล
๒ การทดลองทีใ่ ช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron
Radiation) นักศึกษาจะได้สมั ผัสงานวิจยั พืน้ ฐานและงานวิจยั ประยุกต์
ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา การแพทย์ วัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา
โดยร่วมทำ�การทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล หรือเข้าร่วมงานพัฒนา
เครื่องมือ
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๓ งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators)
นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคในแนวตรงที่มี
ชื่อว่า เทสลา (TESLA) หรือร่วมวิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็กตัวนำ�ยิ่งยวด
๔ ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)
นักศึกษาจะได้ร่วมงานวิจัยทางทฤษฎี โดยอ่านเอกสารวิจัยและ
ร่วมการอภิปราย
๕ การคำ�นวณในสาขาฟิสกิ ส์พลังงานสูง (Computing in High Energy
Physics) นักศึกษาจะได้รว่ มงานวิจยั ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ณ เมืองซอยเธน
โดยมีโอกาสร่วมทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีได้นำ�ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในงานวิจัย ตัวอย่างเช่น
นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ปัจจุบนั เป็นนักวิทยาศาสตร์ระบบลำ�เลียงแสง
ประจำ�สถานีวิจัย BL8-XAS ฝ่ายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) ศึกษาโครงสร้างผลึกของสารแม่เหล็กชนิดใหม่โดยใช้
หลักการของผลึกศาสตร์รงั สีเอกซ์ (X-ray crystallography) และผลึกศาสตร์
นิวตรอน (neutron crystallography)
นางสาวพงษ์ ลั ด ดา ปั ญ ญาจิ ร วุ ฒิ ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ป ระจำ �
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาโครงสร้าง
ผลึกของซิงค์ออกไซด์โดยใช้การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction)
ซิงค์ออกไซด์มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำ� และสามารถใช้ทำ�ฟิล์มบางเพื่อใช้
เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้เป็นเซลล์
แสงอาทิตย์ได้

๔๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับสถาบันเดซี

สถาบันเดซีมแี ผนหยุดใช้งานเครือ่ งกำ�เนิดแสงซินโครตรอน DORIS III เพือ่ เปลีย่ นไป
ใช้เครื่องกำ�เนิดแสงซินโครตรอน PETRA III แทน จึงได้บริจาคอุปกรณ์บางส่วนของ
เครื่อง DORIS III (ได้แก่ ระบบกระจกโฟกัส ๔ ระบบ) ให้แก่สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ อุปกรณ์ดงั กล่าว
ใช้เพื่อปรับปรุงระบบลำ�เลียงแสง โดยสามารถเพิ่มความเข้มแสงซินโครตรอนที่สถานี
ทดลองให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้หลายเท่า

นางสาวอัจฉรา ปัญญา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�ภาควิชาฟิสิกส์
และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาการคำ�นวณ
โครงสร้างผลึกของสารกึง่ ตัวนำ�ชนิดใหม่ทใี่ ช้ในอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เชิงแสง
และเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาการออกแบบและควบคุมสมบัติของสาร
ทีม่ สี มบัตเิ ชิงแสงและเชิงไฟฟ้าให้มปี ระสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

๔๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

แสงซินโครตรอนคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
แสงซินโครตรอน (Synchrotron Light) คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อย
ออกมาจากอนุภาคมีประจุ (เช่น อิเล็กตรอน เป็นต้น) ซึง่ กำ�ลังเลีย้ วโค้ง แสงซินโครตรอน
มีความเข้มสูง และมีความยาวคลื่นครอบคลุมช่วงกว้าง ตั้งแต่คลื่นไมโครเวฟไปจนถึง
รังสีเอกซ์พลังงานสูง ทำ�ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ในทางปฏิบัติจะใช้แสงซินโครตรอนยิงไปที่วัตถุตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
จากนั้นจะตรวจจับสัญญาณต่างๆ ที่ออกมา เช่น หากตรวจจับการดูดกลืนแสง
อินฟราเรด ก็จะได้ขอ้ มูลชนิดพันธะเคมี หากตรวจจับรังสีเอกซ์ลกั ษณะเฉพาะ ก็จะได้
ข้อมูลชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ หรือหากตรวจจับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมา
ก็จะได้ข้อมูลลักษณะพื้นผิว เป็นต้น
ในประเทศไทยมีเครื่องกำ�เนิดแสงซินโครตรอนด้วยเช่นกัน เรียกว่า เครื่อง
กำ�เนิดแสงสยาม (Siam Photon Source) ซึ่งอยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา นักวิจยั ไทยได้ใช้เครือ่ งกำ�เนิดแสงสยามในงาน
ด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เทคนิค
ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างสามมิติ
ของเอนไซม์ทเ่ี ร่งปฏิกริ ยิ าการสลายคาร์โบไฮเดรต
จากข้าว ใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของกระจกเกรียบ
โบราณอายุกว่า ๑๕๐ ปี ซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
สำ�คัญทีส่ ามารถใช้ในการฟืน้ ฟูศลิ ปวัตถุโบราณ
และใช้รงั สีอนิ ฟราเรดเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลภายในเซลล์ของ
ตัวอ่อนโคนมโคลนนิ่ง
ทีมา: เอกสารประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์กรมหาชน)

๔๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ส่งนักวิจัยและนักศึกษา
ปริญญาเอก จำ�นวน ๕ คน จากห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ลำ�อิเล็กตรอนและโฟตอน
ห้วงเฟมโตวินาที (๑๐-๑๕ วินาที) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มวิจัยพีทซ์ (PITZ: Photo Injector Test Facility at DESY, Location
Zeuthen) ได้แก่ ดร.จิตรลดา ทองใบ (หัวหน้าโครงการ) ดร.สาคร ริมแจ่ม
ดร.จตุพร สายสุด นายกีรติ กุศลจริยกุล และและนายปรัชญ์ บุญพรประเสริฐ

ดร.จิตรลดา ทองใบ เข้าร่วมโครงการกลุ่มวิจัยพีทซ์
เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ วันที่ ๒๙ สิงหาคม-๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

การที่เยาวชนและนักวิจัยไทยได้มีโอกาสทำ�งานร่วมกับนักวิจัย
ชัน้ แนวหน้าในองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ชนั้ นำ� พร้อมทัง้ ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่จาก
หลายประเทศ จะเป็นผลดีตอ่ การพัฒนาองค์ความรูข้ องประเทศและการสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว การพระราชทาน
โอกาสให้ผู้มีศักยภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จึงแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตร
อันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๔๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำ�รัส
ในพิธเี ปิดการประชุมผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล ในโอกาสทีม่ ลู นิธผิ ไู้ ด้รบั รางวัลโนเบล
ถวายพระเกียรติให้ทรงดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก
“เคยอ่านรายละเอียดเกีย่ วกับงานประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมือง
ลินเดามาก่อน พบว่ามีเยาวชนจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำ�นวนมาก
รวมทั้งผู้แทนจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย จีน
เป็นต้น แต่ไม่เคยมีเยาวชนไทยสาขาวิทยาศาสตร์คนใดได้เข้าร่วมงานนี้
อยากให้ด�ำ เนินการในการประสานงานเพือ่ ขอรายละเอียดและติดต่อผูจ้ ดั การ
ในการจัดส่งตัวแทนไทยเข้าร่วมประชุมดังกล่าวนี้”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานคณะผูบ้ ริหารสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
(Lindau Nobel Laureate Meetings)
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ ณ เมืองลินเดา
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากการอ่านวารสาร Deutschland ฉบับวันที่
๑๗ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๖ วัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้ คือ เพือ่ เป็น
เวทีให้นกั วิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่จากทัว่ โลกได้มโี อกาสพบปะกับนักวิทยาศาสตร์
รางวัลโนเบล และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ ณ เมืองลินเดา
จัดโดยมูลนิธกิ ารประชุมผูไ้ ด้รบั รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau
Nobel Prizewinners Meeting at Lake Constance) ในช่วงปลายเดือน
มิถนุ ายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ในระยะแรก

๕๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การประชุมนี้จัดเวียนไปใน ๓ สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยา
หรือแพทยศาสตร์ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เพิ่มสาขาเศรษฐศาสตร์โดย
จัดขึ้นทุก ๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีฟิสิกส์โลก (World Year of
Physics) เพือ่ ฉลองวาระครบรอบ ๑ ศตวรรษแห่งปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์
มูลนิธผิ ไู้ ด้รบั รางวัลโนเบลแห่งเมืองลินเดาได้จดั การประชุมด้านวิทยาศาสตร์
พร้อมกันทั้ง ๓ สาขา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริ
ว่ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น เยาว์ ข องไทยน่ า จะมี โ อกาสเข้ า ร่ ว มการประชุ ม นี้
ดังนัน้ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้รบั
สนองพระราชดำ�ริและดำ�เนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ให้เข้าร่วม
การประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้แทนองค์กรประเทศไทย (สวทช.)
ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ครั้งที่ ๓
กับเคาน์เตสเบตทีนา เบอร์นาดอตต์ ประธานสภาการประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา และศาสตราจารย์ ดร.โวล์ฟกัง ชือเรอร์
ประธานมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗ มีผ้แู ทนจากประเทศไทยเข้าร่วม
การประชุมจำ�นวน ๓๓ คน แบ่งเป็นสาขาฟิสิกส์ ๓ คน (พ.ศ. ๒๕๕๑) เคมี
๖ คน (พ.ศ. ๒๕๕๒) สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๕ คน
(พ.ศ. ๒๕๕๓) สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๓ คน (พ.ศ. ๒๕๕๔) สาขา
ฟิสิกส์ ๖ คน (พ.ศ. ๒๕๕๕) สาขาเคมี ๕ คน (พ.ศ. ๒๕๕๖) และสาขา
ชีววิทยาหรือแพทยศาสตร์ ๕ คน (พ.ศ. ๒๕๕๗)
ภายหลังการเข้าร่วมประชุมที่ลินเดา ตัวแทนดังกล่าวมีภารกิจใน
การไปบรรยายเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามสถานที่ต่างๆ อันเป็น
การส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับมาจากเวทีการประชุมระดับโลก
ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในงาน The 63rd Meeting of Nobel Laureates
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก
นอกจากการประชุมที่ลินเดาแล้ว ยังมีงานประชุมระดับโลกอีกงาน
หนึ่งซึ่งมีจุดประสงค์ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์โลก (GYSS: Global Young Scientists Summit) การประชุมนี้
จัดโดยมูลนิธกิ ารวิจยั วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์อาวุโสกับนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์
โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่ได้รับรางวัลสำ�คัญระดับสากล อันได้แก่
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) รางวัลเหรียญฟิลด์ส (Fields Medal) รางวัล
เทคโนโลยี แ ห่ ง สหั ส วรรษ (Millennium Technology Prize) และ

๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

รางวัลเกียรติยศจากสมาคมไอทริเปิลอี (IEEE Medal of Honor) มาบรรยาย
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลก

การอภิปรายกลุ่ม (panel discussion) ของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
และนักคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญฟิลด์ส

ข้อคิดจากนักคณิตศาสตร์ระดับโลก
ศาสตราจารย์สตีเฟน สเมล (Stephen Smale) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาว
อเมริกันผู้เคยได้รับรางวัลเหรียญฟิลด์ส ท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานประชุม
สุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลกครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
ท่านกล่าวว่าในการทำ�งานทางวิทยาศาสตร์ เราจำ�เป็นต้องมีเพื่อนร่วมงาน
ซึ่งสามารถร่วมอภิปรายปัญหาได้ (ท่านกล่าวติดตลกว่า ปัจจุบันกูเกิลเป็นเสมือน
เพื่อนร่วมงานที่ดีที่เราสามารถปรึกษาได้ด้วยเช่นกัน) ส่วนห้องสมุดและคลังความรู้
ก็จำ�เป็นในการทำ�วิจัย อย่างไรก็ดี แม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะมีความสำ�คัญค่อนข้างมาก
แต่ในการตกผลึกทางความคิด ท่านต้องการอิสระและความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้
ความรับผิดชอบและการมีวินัยก็ถือเป็นคุณธรรมสำ�คัญในการใช้ชีวิตและการทำ�งาน
ทางวิทยาศาสตร์
ที่มา : บทความ ประสบการณ์จากการเข้าร่วม Global Young Scientists Summit 2014
ตอนจบ ในวารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ ๗๕ ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ, ดร.น้ำ�ริน ไทยตรง, ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์, ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น
และ นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
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๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ผู้แทนประเทศไทยเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การประชุ ม สุ ด ยอดนั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น เยาว์ โ ลกมี รู ป แบบเป็ น
สหสาขาวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ การแพทย์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การประชุมสองครั้งแรกจัดที่ประเทศสิงคโปร์
ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National
University of Singapore) และครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University)
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์
ให้แพทย์ วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ไทย ได้มโี อกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอด
นักวิทยาศาสตร์ร่นุ เยาว์โลก จึงโปรดให้สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยในการประชุม
สองครั้งแรกมีผแู้ ทนเข้าร่วมครัง้ ละ ๕ คน
กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เมือง
ลินเดา และการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์โลก จึงถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการสร้างมิตรภาพและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ทำ�งานด้าน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคต
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉายพระฉายาลักษณ์ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)
ระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. กับมหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
(UCAS: University of Chinese Academy of Sciences)
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ความร่วมมือกับ

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระแส
พระราชดำ�รัส กับศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ว่าไทยกับจีนมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องด้านภาษาและวัฒนธรรมมายาวนาน แต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากนัก ปัจจุบันจีนมีความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก น่าจะสร้างความร่วมมือกับจีนในเรือ่ งดังกล่าว
เพื่ อ ให้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละนั ก วิ จั ย ของไทยได้ เรี ย นรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กับจีน อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย
	
การดำ�เนินการตามแนวพระราชดำ�ริดังกล่าวปรากฏผลอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านกลไกความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เรียกย่อ
ว่าแคส (CAS : Chinese Academy of Sciences) ในหลายด้านดังต่อไปนี้

การพัฒนากำ�ลังคนโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยใน
กำ�กับของแคส
	สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำ�นักงาน ก.พ.)
ได้สนองพระราชดำ�ริโดยจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. กับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแห่งสถาบันบัณฑิต
วิทยาศาสตร์จีน เรียกย่อว่า กูแคส (GUCAS: Graduate University of
Chinese Academy of Sciences) ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยนีไ้ ด้เปลีย่ น
ชื่อเป็น มหาวิทยาลัยแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเรียกย่อว่า ยูแคส
(UCAS: University of Chinese Academy of Sciences)
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๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ศาสตราจารย์ ดร.เติ้งหย่ง ประธานสภามหาวิทยาลัย รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเยือนกูแคส ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ในช่ ว ง พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนยูแคส ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓
เมือ่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ครัง้ ที่ ๔ เมือ่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
และได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจความร่ ว มมื อ ระหว่ า งยู แ คส กั บ
สำ�นักงาน ก.พ. ๓ ครั้ง ในการเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนครั้งที่ ๒, ๓ และ ๔
ตามลำ�ดับ สาระสำ�คัญคือ ให้มกี ารส่งนักศึกษาไทยไปศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยูแคสเปิดสอน โดยยูแคส
สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ครึง่ หนึง่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นนักวิจยั และบุคลากร
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุม
คณะกรรมการร่ ว มสองฝ่ า ยที่ กำ � กั บ ดู แ ลโครงการ เพื่ อ ร่ ว มกั น ติ ด ตาม
การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนด
สาขาวิชาที่กำ�หนดให้ศึกษา ได้แก่ การสำ�รวจระยะไกล (Remote
Sensing) เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology) ฟิสิกส์ของเครื่องเร่ง
อนุภาคและเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน (Accelerator Physics and
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๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับผูแ้ ทน
ทัง้ ฝ่ายไทยและจีน หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ครั้งที่ ๑
ระหว่างสำ�นักงาน ก.พ. กับกูแคส เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

Synchrotron Technology) การประมวลภาษาธรรมชาติและการแปล
ภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Natural Language Processing & Machine
Translation) หุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Automation) ดาราศาสตร์
(Astronomy) ดาราศาสตร์ฟสิ กิ ส์ (Astrophysics) และระบบจำ�ลองน้�ำ สำ�หรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Hydrological Model for Climate
Change)
	
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ สำ�นักงาน ก.พ. ได้ดำ�เนินการจัดสรร
ทุนสำ�หรับนักศึกษาจำ�นวน ๑๖ ทุน ทั้งนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักศึกษาที่จบ
การศึกษากลับมาแล้วจำ�นวน ๕ คน ได้แก่ (๑) นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการจัดการ (๒) นายฐนวรรธน์ นิยะโมสถ
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (๓) นางสาวฐิติมา สงเคราะห์ สาขาชีวเคมี
(๔) นายภีระ ยมวัน สาขาการสำ�รวจระยะไกล (Remote Sensing) และ
(๕) นายธีร์ เชาวนนทปัญญา สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุ

กิจกรรมทางวิชาการและการวิจัยร่วมกับหน่วยงานวิจัย
ของแคส

ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตร์ จี น เปิ ด โอกาสให้
สถาบันวิจัยของไทยมีกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัย
ภายใต้การกำ�กับของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ดังต่อไปนี้
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การประชุ ม วิ ช าการ ICCES-HAII Workshop ในประเด็ น
การคาดการณ์ปริมาณน้ำ�ฝน (Rainfall Forecasting) สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร (สสนก.) จัดร่วมกับสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ
(IAP: The Institute of Atmospheric Physics) และ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ดา้ น
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (ICCES: The International Center
for Climate and Environmental Sciences) ทีก่ รุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่
๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
การวิจยั ร่วมด้านฟิสกิ ส์นวิ เคลียร์และอนุภาค ระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) กับ สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง (IHEP: The
Institute of High Energy Physics) โดยมีมีนักศึกษาปริญญาเอกของ
มทส. ไปร่วมทำ�งานวิจัยที่ สถาบันวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูง และแลกเปลี่ยน
อาจารย์ด้านวิจัยซึ่งกันและกัน สถาบันทั้งสองได้ร่วมลงนามความร่วมมือ
ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ
ร่วมกัน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘
	

การวิจัยร่วมด้านดาราศาสตร์ ในหัวข้อ Observations and
Studies of Low Mass Ratio, Deep Overcontact Binary Stars ระหว่าง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับหอดูดาวยูนนาน
(YAO: Yunnan) ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
	

การวิจัยและพัฒนาระบบแปลภาษาอัตโนมัติจีน-ไทย โดยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีการคำ�นวณ (ICT: Institute of Computing Technology) ในช่วง
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
	

	
การประยุกต์ขอ้ มูลดาวเทียมของจีนและไทยเพือ่ การจัดการปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่น้ำ�ท่วมซ้ำ�ซาก สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดำ�เนินการร่วมกับ สถาบันการสำ�รวจระยะไกล
และดิจทิ ลั เอิรธ์ (RADI: Institute of Remote Sensing and Digital Earth)
ในช่ ว ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ในช่ ว ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เป้ า หมาย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้แทน
ทั้งฝ่ายไทยและจีน หลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันฟิสิกส์ประยุกต์เซี่ยงไฮ้
กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ของโครงการคือการพัฒนาแบบจำ�ลองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
อุทกภัย โดยการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม รวบรวมข้อมูลอุทกวิทยา
และอุตุนิยมวิทยา และจัดทำ�ฐานข้อมูลของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ลุ่มน้ำ�ยม
และลุ่มน้ำ�แยงซี เพื่อเปรียบเทียบลักษณะภูมิประเทศและปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเกิดน้ำ�ท่วมในพื้นที่ศึกษาดังกล่าว
นอกเหนือจากทุนการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
แล้ว มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศจีน สิงคโปร์ และสาธารณรัฐเกาหลี
ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาไทย ดังนี้
มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าฯ ถวายทุน
การศึกษาสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีละ ๓ ทุน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๔ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั ทุน จำ�นวน ๔ รุน่ รวม ๑๐ คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทูลเกล้าฯ ถวายทุน
การศึกษาระดับปริญญาเอก สำ�หรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ปีละ ๕ ทุน ติดต่อกัน ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗
มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จำ�นวน ๒ รุ่น รวม ๘ คน
มหาวิทยาลัยซังคุนควน สาธารณรัฐเกาหลี ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา
ด้านนาโนเทคโนโลยีระดับปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
ประเภทละ ๕ ทุนต่อปีเป็นระยะเวลา ๔ ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรกิจกรรมบนเรือตัดน้ำ�แข็งเสวี่ยหลง
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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สร้างความรู้พ้นื ฐาน
จากการวิจัยขั้วโลก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นคนไทย
คนแรกที่เดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติก โดยเสด็จเยือนทวีปนี้ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ครัง้ นัน้ เสด็จพระราชดำ�เนินไปประทับ ณ สก๊อตเบส
(Scott Base) สถานีวจิ ยั ของประเทศนิวซีแลนด์ ทัง้ ยังได้เสด็จเยือน สถานีวจิ ยั
แมคเมอร์โด (McMurdo Station) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อทอดพระเนตร
การศึกษาวิจัยที่ดำ�เนินการโดยสถานีวิจัยทั้งสองแห่งในสาขาต่างๆ เช่น
ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา และสภาวะแวดล้อม เป็นต้น หลังจาก
เสด็จพระราชดำ�เนินกลับได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือชื่อ แอนตาร์กติกา :
หนาวหน้าร้อน ซึง่ เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์
และทวีปแอนตาร์กติก ทรงกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำ�เนินครั้งนี้ว่าเป็น
“การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า”
ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ได้เจรจากับสถาบันแห่งชาติเพือ่ การวิจยั ขัว้ โลกของญีป่ นุ่ (National
Institute of Polar Research, Japan) เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ให้
รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปทำ�งานวิจัยที่สถานีวิจัยโชว์วะ (Syowa Station)
ของประเทศญีป่ นุ่ ณ ทวีปแอนตาร์กติก โดยเดินทางไปกับคณะสำ�รวจทวีป
แอนตาร์กติกของญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔๖ ที่เรียกว่าจาเร่ ๔๖ (JARE-46: The 46th
Japanese Antarctic Research Expedition) ใน พ.ศ. ๒๕๔๗
ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปทำ�งานวิจัยกับคณะสำ�รวจ
แอนตาร์กติกาของญี่ปุ่น ครั้งที่ ๕๑ หรือจาเร่ ๕๑ (JARE-51) และเมื่อ
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กลับมาก็ได้เขียนหนังสือชือ่ แอนตาร์กติก...ดินแดนน้�ำ แข็ง สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ ท รงอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ และมี
พระราชดำ�ริวา่ ควรจะมีโครงการสนับสนุนให้นกั วิจยั ไทยได้เดินทางไปทำ�งานวิจยั
ที่ข้ัวโลกใต้อย่างสม่ำ�เสมออันจะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ นอกจากนี้
ยังมีพระราชดำ�ริวา่ หากได้รว่ มมือกับประเทศจีนก็จะเป็นการดี เพราะพระองค์
เสด็จเยือนจีนเพือ่ เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทัง้ สองเป็นประจำ�อยูแ่ ล้ว

ทำ�ไมคนไทยจึงควรสนใจศึกษาขั้วโลก?
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ อธิบายว่า “เนื่องจากในปัจจุบัน
ภาวะโลกร้อนหรือการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ตอ้ งอาศัย
ความร่วมมือของนานาประเทศในการช่วยกันป้องกันและแก้ไข โดยอาศัยข้อมูลจาก
การขุดเจาะน้ำ�แข็งและข้อมูลอื่นๆ ที่พบในบริเวณขั้วโลก เราอาจบอกได้ว่าสภาพ
ภูมิอากาศของโลกในอดีตและในปัจจุบันเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังอาจถือได้ว่า
ขั้วโลกเป็น ‘สถานที่รองรับของเสีย’ อันได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้น้ำ�แข็งขั้วโลกละลาย ดังนั้น การที่ประเทศไทยได้มี
โอกาสเข้าไปร่วมศึกษาที่ขั้วโลก ย่อมแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับ
ปัญหาระดับนานาชาติที่เป็นประเด็นใหญ่ในขณะนี้ และยังทำ�ให้ประเทศไทยได้รับ
ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำ�ไปใช้ในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่กำ�ลังเปลี่ยนไป”

๖๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

	
ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๖-๑๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
ไปยังสำ�นักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration)
ที่กรุงปักกิ่ง และสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute
of China) ที่นครเซี่ยงไฮ้ ในวันที่ ๘ และ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามลำ�ดับ สถาบันทั้งสองแห่งรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสนทนากับนักวิจยั จีนซึง่ กำ�ลังทำ�งาน
อยู่ที่ขั้วโลกใต้ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล และทอดพระเนตรเรือ
ตัดน้ำ�แข็งเสวี่ยหลง (雪龍 - มังกรหิมะ) ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากขั้วโลกใต้
มาถึงเซี่ยงไฮ้อีกด้วย การเสด็จเยือนองค์กรทั้งสองแห่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของความร่วมมือด้านการวิจัยขั้วโลกระหว่างไทยและจีน
	หลังจากที่ สวทช. ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ขัว้ โลกเหนือและขัว้ โลกใต้ (CAA: Chinese Arctic and Antarctic Administration) สังกัดสำ�นักงานบริหารกิจการทางทะเล เมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ แล้ว จึงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยทีม่ งี านวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับขัว้ โลก
เพือ่ คัดเลือกนักวิจยั ไทย และถวายรายชือ่ เพือ่ ขอพระราชวินจิ ฉัยจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้นักวิจัย ๒ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง จากคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปกับคณะสำ�รวจทวีปแอนตาร์กติกจีน
ครั้งที่ ๓๐ หรือชินาเร่ ๓๐ (CHINARE-30: The 30th Chinese Antarctic
Research Expedition) ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อไปทำ�งานวิจัยที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ซึ่งตั้ง
อยู่ บ นเกาะคิ ง จอร์ จ ในคาบสมุ ท รแอนตาร์ ก ติ ก กิ จ กรรมนี้ จึ ง นั บ เป็ น
ความร่วมมือครั้งแรกระหว่างไทยกับจีนในการดำ�เนินโครงการวิจัยขั้วโลก
ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้
บริษทั ที.ซี. ฟาร์มาซูตคิ อล อุตสาหกรรม จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ เครือ่ งดืม่
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สถานีวิจัยเกรทวอลล์

กระทิงแดง สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สำ�รวจขั้วโลกในส่วนที่ประเทศไทยต้องรับผิดชอบ เป็นระยะเวลา ๕ ปี
ในการทำ�งานที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ นักวิจัยทั้งสองของไทยได้เก็บ
ตัวอย่างสัตว์ทะเลและดินตะกอนในบริเวณสถานีวิจัยเพื่อนำ�กลับมาศึกษา
นอกจากนี้ ยังได้ตดิ ตามนักวิจยั จีนไปศึกษาเกีย่ วกับประชากรของนกเพนกวิน
และแมวน้ำ�บริเวณชายฝั่งเกาะคิงจอร์จและเกาะข้างเคียง และได้เข้าร่วม
การประชุมที่สถานีวิจัยเอสคูเดโร่ (Escudero Station) ของสาธารณรัฐชิลี
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะคิงจอร์จเช่นกัน ในการประชุมดังกล่าว นักวิจัยไทยได้ร่วม
นำ�เสนอผลงานหัวข้อ Thailand Antarctic Research Activities with
CHINARE 30 โดยมีนกั วิจยั เข้าร่วมประชุมราว ๕๐ คน จากทัง้ หมด ๗ ประเทศ
นอกจากการวิจัยขั้วโลกใต้แล้ว ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศ
และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษาชัน้ นำ�ของไทย ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำ�นักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย จปร. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยแห่งสวาลบาร์ด (UNIS: University Centre
in Svalbard) และสถาบันขั้วโลกแห่งนอร์เวย์ (NPI: Norwegian Polar
Institute) เพือ่ ดำ�เนินการศึกษาวิจยั ขัว้ โลกเหนือ ภายใต้โครงการวิจยั ขัว้ โลก
ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
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งานวิจัยของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์

งานวิจัยของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์
กำ�หนดหัวข้อวิจัยคือ “การเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศที่ ส่ ง ผลต่ อ สั ต ว์ ท ะเล
บริเวณชายฝั่งทะเลทวีปแอนตาร์กติก”
ซึ่ ง เป็ น งานที่ ดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งจาก
การเก็บตัวอย่างเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๗/๒๕๔๘
และ พ.ศ. ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ในการวิจัย
นี้ จ ะต้องดำ�น้ำ�ลึก โดยใช้ชุด ดำ�น้ำ�แบบ
แห้ง (dry suit) เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของสิ่งมีชีวิตพร้อมเก็บตัวอย่าง รวมทั้ง
ต้องเก็บตัวอย่างดินและดินตะกอนใน
ทะเลอีกด้วย
การดำ � น้ำ � ในเขตขั้ ว โลกเป็ น
กิจกรรมทีต่ อ้ งการทักษะอย่างสูง เนือ่ งจาก
อุ ณ หภู มิ ใ ต้ น้ำ � สู ง สุ ด ต่ำ � กว่ า ๔ องศา
เซลเซี ย ส (หรื อ ติ ด ลบได้ ใ นบางกรณี )
ดังนัน้ ดร.สุชนา จึงต้องเตรียมความพร้อม
ทางร่างกาย และฝึกฝนให้คนุ้ เคยกับการใช้
ชุดดำ�น้ำ�แบบแห้งและอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ ณ สหรัฐอเมริกา รวม ๒ ครั้ง

จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ตะกอนจากสถานีวิจัยโชว์วะและพื้นที่
ใกล้เคียงที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา
ชวนิชย์ ได้ศกึ ษาในเบื้องต้นตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๔ พบว่ามีจุลินทรีย์หลายชนิดที่น่า
สนใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย
จึ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาหน้ า ที่ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ที่
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายทางชีวภาพ
ของสารมลพิษต่างๆ เช่น ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น โดยกำ�หนดหัวข้อ
วิจัยคือ “การวิเคราะห์ความหลากหลาย
และหน้าที่ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นตั ว อย่ า งดิ น
และดินตะกอน”
	การวิ จั ย นี้ จ ะให้ ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ที่
บ่งชี้แนวทางบำ�บัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ศึกษาทีม่ สี ารพิษปนเปือ้ น รวมไปถึงพืน้ ที่
แห่งอื่นที่มีอุณหภูมิต่ำ� อีกทั้งยังทำ�ให้รู้
ถึงบทบาท หน้าที่ และการปรับตัวของ
จุลนิ ทรียท์ ท่ี นต่ออุณหภูมติ �ำ่ ซึง่ อาจนำ�ไป
เปรียบเทียบกับจุลนิ ทรียใ์ นพืน้ ทีอ่ น่ื หรือ
นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ (เช่ น การปรั บ ตั ว ต่ อ
ความเย็น) ไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นเช่น
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยเจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่
ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

คนกับไก่
สายใยแห่งความสัมพันธ์
“ที่ ผ่ า นมา การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย งและสั ต ว์ ปี ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การศึกษาในด้านชีววิทยา อย่างไรก็ตาม สัตว์เหล่านีแ้ ตกต่างจากสัตว์ปา่ ทัว่ ไป
เพราะอาจเรียกได้ว่าเป็น ‘สิ่งมีชีวิตเชิงวัฒนธรรม’ เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมา
ในการดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์ ดังนัน้ การศึกษาเกีย่ วกับพวกสัตว์ปกี โดยเฉพาะ
ในด้ า นที่ เ กี่ ย วพั น อย่ า งสู ง กั บ มนุ ษ ย์ เช่ น การพั ฒ นาเป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย ง จึ ง
ไม่สมควรที่จะสำ�รวจและวิจัยแต่เฉพาะในศาสตร์ด้านชีววิทยาเท่านั้น เมื่อ
มองจากแง่มุมที่ว่า กว่าจะกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปีกที่ถูกมนุษย์
เลี้ยงนั้น มนุษย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากเพียงใด
ด้วยเหตุนี้ กรอบความคิดพื้นฐานของโครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ คือ
ต้องการให้มีผู้เกี่ยวข้องจากหลายศาสตร์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ไก่เป็นสัตว์เลี้ยง เข้าร่วมวิจัยให้มากที่สุดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ทำ�การวิจัยในเชิงสหสาขาวิชา ผลก็คือ ขณะนี้มีบุคลากรจากหลากหลาย
สาขาทั้ ง ชาวไทยและชาวญี่ ปุ่ น มาร่ ว มอยู่ ใ นโครงการไม่ ว่ า จะเป็ น สาย
มนุษยศาสตร์ ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และอื่นๆ”
พระราชดำ�รัส เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๒ โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
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เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังบ้านนาโต่
อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

	เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต แห่งประเทศญี่ปุ่น สนพระทัย
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อของมนุษย์กับหลักการทางวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน
จึงทรงก่อตัง้ สมาคมเพือ่ การศึกษาและวิจยั เรือ่ งความสัมพันธ์หรือความเกีย่ วโยง
ระหว่างความเชือ่ ของมนุษย์กบั หลักการวิทยาศาสตร์ในเรือ่ งวิวฒ
ั นาการของไก่ปา่
มาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน (The Society of Biosophia Studies) อีกทั้ง
ยังทรงร่วมงานกับคณะนักวิจัยญี่ปุ่นในการวิจัยที่มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รวมทัง้ ทรงพระนิพนธ์บทความและหนังสือในเรือ่ งดังกล่าวอีกด้วย
	
ต่อมาเมื่อได้เสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗-๒๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ
ฟูมิฮิโต ได้กราบบังคมทูลขอพระราชานุญาตในการดำ�เนินโครงการวิจัยเพื่อ
ศึกษาพหุสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนในประเทศไทย เรียกย่อว่า โครงการวิจัย
เอชซีเอ็มอาร์ (HCMR: Human-Chicken Multi-Relationship Research
Project)
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เจ้าชายอากิชิโน โนมิยะ ฟูมิฮิโต
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังบ้านนาโต่ อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เพื่อทรงสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

	
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์การดำ�เนินงานของสมาคมทางฝ่าย
ประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ์ นำ�ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการไทยในสาขาต่างๆ เข้าร่วมในโครงการ
ดังกล่าวด้วย
	
โจทย์ของโครงการวิจัยเอชซีเอ็มอาร์ ในระยะที่ ๑ (ระหว่าง พ.ศ.
๒๕๔๗-๒๕๕๐) คือ “เหตุใดและอย่างไรไก่ป่าจึงมีวิวัฒนาการกลายมาเป็น
ไก่บ้าน?” การศึกษาเพื่อตอบโจทย์นี้ใช้แนวการทำ�งานเป็นการผสมผสาน
หลายสาขาวิ ช า อั น ประกอบด้ ว ยชี ว วิ ท ยา นิ เวศวิ ท ยา มนุ ษ ยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนั้น จึงมีหน่วยงานของไทย
หลายแห่งเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน) และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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ทำ�ไมจึงต้องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่?
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ นสพ. ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้คำ�ตอบว่า
“การศึกษาวิจัยเพื่อตอบโจทย์หลัก ๒ ข้อ ได้แก่
หนึ่ง : ไก่ที่เลี้ยงอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันมีต้นกำ�เนิดมาจากไหน?
สอง : การทีม่ นุษย์น�ำ ไก่จากป่ามาเลีย้ งเพือ่ จุดประสงค์อนั หลากหลาย (เช่น ใช้เป็น
อาหาร ใช้เป็นเกมกีฬา หรือเป็นสัตว์เลีย้ งสวยงาม เป็นต้น) เป็นผล หรือมี
อิทธิพลต่อวิวฒ
ั นาการของไก่อย่างไรบ้าง? และในทางกลับกัน ไก่เหล่านีม้ ี
อิทธิพลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง?
นั ก วิ จัย มี ส มมติ ฐ านว่ า ต้ น กำ � เนิ ด ของไก่
ทั่วโลกคือ ไก่ป่าสีแดง (Gallus gallus)
ซึง่ พบในประเทศไทย ดังนัน้ หากผลการวิจยั
ยืนยันว่าสมมติฐานนี้มีนำ�้ หนัก ก็จะทำ�ให้
สรุปได้วา่ ประเทศไทยเป็นแหล่งต้นกำ�เนิด
พันธุกรรมของไก่ทั่วโลก กล่าวคือ พื้นที่
ในประเทศเรามีไก่ป่าที่มีศักยภาพในการ
สร้างสายพันธุไ์ ก่ทม่ี นุษย์น�ำ มาใช้ประโยชน์
ในปัจจุบัน”
ดร.ชนินทร์ ยังกล่าวด้วยว่า “ความเข้าใจ
ไก่ปา่ สีแดง (Red junglefowl)
ถึงอิทธิพลของมนุษย์ตอ่ วิวฒ
ั นาการของไก่
ชือ่ วิทยาศาสตร์: Gallus gallus
ยังช่วยให้เราสามารถป้องกันและแก้ไขผล
กระทบเชิงลบได้ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ตามความนิยมในช่วงสมัยหนึ่ง อาจส่งผลให้
เราสูญเสียสายพันธุ์หรือลักษณะบางอย่างของไก่ได้ เป็นต้น”

เมื่อโครงการฯ ระยะที่ ๑ ประสบผลสำ�เร็จ จึงมีการเสนอโครงการ
วิ จั ย เอชซี เ อ็ ม อาร์ ระยะที่ ๒ โดยมี โจทย์ คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างคนกับไก่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน
(domestication) การศึกษานี้ครอบคลุมมุมมองต่างๆ อย่างรอบด้าน
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ทัง้ จากด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการนีม้ รี ะยะเวลา
๓ ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕- มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) และจะสรุปผลใน
พ.ศ. ๒๕๖๐
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่ยังให้ความสำ�คัญกับมิติ
ทางประวัตศิ าสตร์ มานุษยวิทยา และคติชนวิทยาอีกด้วย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ชมนาด ศีติสาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ยก
ตัวอย่างว่า “การศึกษาดังกล่าวทำ�ให้เรารู้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคม
ไทยมีสำ�นึกต่อไก่หรือสัตว์อย่างไร และอธิบายได้ว่าทำ�ไมเราจึงชอบหรือ
ไม่ชอบสัตว์ชนิดไหน หรือสัตว์ชนิดใดมีความสำ�คัญหรือมีค่า ในขณะที่
สัตว์บางชนิดก็ไม่สำ�คัญหรือเป็นที่รังเกียจ ค่านิยมต่างๆ เหล่านี้อาจนำ�
ไปสู่ ก ารสร้ า งมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ย แต่ เ หนื อ สิ่ ง อื่ น ใด การทำ � ความ
เข้าใจสัตว์ในเชิงวัฒนธรรมเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาของผู้คนในสังคมไทย
ทำ�ให้คนรุน่ ใหม่ๆ เข้าใจชีวติ ความเป็นอยูแ่ ละมีความภูมใิ จในองค์ความรูข้ อง
คนรุ่นก่อนมากขึ้น”
นอกจากโครงการวิจัยเอชซีเอ็มอาร์ ซึ่งมุ่งสร้างความรู้พื้นฐาน
ทางวิชาการที่สำ�คัญแล้ว ยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริให้กรมปศุสัตว์
พัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ที่สามารถเลี้ยงปล่อยบนพื้น เพื่อนำ�ไปเลี้ยงในโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โครงการนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับโปรตีนจากอาหารอย่างเพียงพอ
กรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำ�ริดังกล่าว และสามารถพัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ที่
เลี้ ย งปล่ อ ยบนพื้ น ประสบผลสำ � เร็ จ ในปั จ จุ บั น โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวน
ชายแดนกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ ได้รับไก่พันธุ์ไข่ที่กรมปศุสัตว์พัฒนา
ตามพระราชดำ�ริแล้ว
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ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ณ ขณะนั้น) พร้อมด้วย
ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   
น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ “ธัญสิริน” จำ�นวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา อำ�เภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
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นวัตกรรมข้าวไทย
สร้างได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนม
ข้าวเป็นพืชทีผ่ กู พันกับวิถชี วี ติ ของคนไทยมาอย่างยาวนานในทุกมิติ
ทั้งเศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนสังคมและการเมือง ในปัจจุบัน
เทคโนโลยี จี โ นมเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ข้ า วให้ มี คุ ณ ภาพ
สูงขึ้น ทนต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น เพื่อให้ชาวนามีทางเลือก
ที่เหมาะสมในการลงทุนลงแรง และคนทั่วไปมีข้าวคุณภาพดีบริโภค
ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการหาลำ�ดับเบสจีโนมข้าว
(IRGSP: International Rice Genome Sequencing Project)
โดยทำ�งานร่วมกับญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส จีน ไต้หวัน
เกาหลี บราซิล และอินเดีย ช่วยกันถอดรหัสจีโนมข้าว เพราะกว่าร้อยละ ๙๐ ของ
ข้าวทั่วโลกมีจีโนมเหมือนกัน นักวิจัยไทยรับหน้าที่ถอดรหัสโครโมโซมที่ ๙
บริเวณยีนทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน และช่วยนักวิจัยญี่ปุ่นถอดรหัสโครโมโซมที่ ๘
บริเวณยีนความหอม ในขณะเดียวกันก็จัดทำ�โครงการวิจัยจีโนมข้าวใน
ประเทศไทยไปพร้อมกัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่า
การศึ ก ษาจี โ นมข้ า วจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาข้ า วไทยในอนาคต
จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ ๒ ล้านบาท ให้แก่โครงการวิจัย และมี
พระราชดำ�รัสว่าให้ดำ�เนินโครงการวิจัยต่อไป สร้างความปลื้มปีติให้แก่
คณะนักวิจยั เป็นอย่างยิง่ อีกทัง้ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ยังได้สนับสนุนงบประมาณให้อีกรวมแล้วเกือบ ๕๐ ล้านบาท
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดตัง้ หน่วยปฏิบตั กิ ารค้นหาและใช้ประโยชน์
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ยีนข้าว (RGD: Rice Gene Discovery Unit) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม มุง่ เน้นการค้นหายีนและพัฒนาเทคโนโลยี
เครือ่ งหมายโมเลกุลทีค่ วบคุมลักษณะสำ�คัญ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
	ผลงานเด่นของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
เช่ น การค้ น พบยี น ควบคุ ม ความหอมในข้ า ว และได้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รของ
สหรั ฐ อเมริ กา เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” และกราบบังคมทูลรายงานเกีย่ วกับ
สิทธิบตั ร “Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP
and elevated levels of 2-acetyl-1-pyroline” เมือ่ วันพุธที่ ๒๔ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ RiceGeneThresher ที่
ช่วยให้นักชีวโมเลกุล และนักพัฒนาพันธุ์ข้าวสามารถค้นหายีนที่สนใจได้
อย่างรวดเร็ว และการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อโรค แมลง และสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นอุปสรรคตามธรรมชาติ เป็นต้น ผลงานเหล่านีเ้ กิดขึน้ สืบเนือ่ งจาก
การร่วมมือกันทำ�งานวิจัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น
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รู้จักหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
แหล่งสร้างนวัตกรรมข้าวไทย
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (Rice Gene Discovery
Unit) เป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำ�แพงแสน และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. มุ่งเน้น
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยีจีโนมิกส์ ในการพัฒนาและปรับปรุง
สายพันธุ์ข้าวของไทย
สวทช. สนับสนุนนักวิจัยให้มาประจำ�อยู่ที่หน่วยปฏิบัติการ เพื่อทำ�งาน
วิจัยร่วมกับอาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนอาคารสถานที่ แปลงทดลองขนาดใหญ่
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเป็นจุดเชื่อมโยงกับชุมชนเกษตรกรรมอีกด้วย
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ตัวอย่างพันธุ์ข้าวผลงานของหน่วยปฏิบัติการค้นหาและ
ใช้ประโยชน์ยีนข้าว ที่น่าสนใจ
คณะทำ�งานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ถวายเมล็ดพันธุข์ า้ ว “พันธุห์ อมชลสิทธิท์ นน้�ำ ท่วม
ฉับพลัน” เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

• ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน : อยู่ใต้น้ำ�ได้นาน ๒-๓
สัปดาห์ และฟื้นตัวได้ดีหลังน้ำ�ลด ลำ�ต้นแข็ง ไม่หักล้มง่าย ไม่ไวต่อ
ช่วงแสง ทำ�ให้ปลูกได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี ผลผลิตเฉลี่ย ๘๐๐-๙๐๐
กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพข้าวสุกจะนุ่มและมีกลิ่นหอมเหมือนพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ ๑๐๕
ข้าวพันธุน์ มี้ กี ารเผยแพร่ตงั้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบนั มีการปลูกแพร่หลาย
ในพื้นที่เขตภาคเหนือ ภาคกลาง และได้เริ่มมีการปลูกในพื้นที่ภาคใต้
จังหวัดพัทลุง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัด
พัทลุง ได้รบั พระราชทานข้าวพันธุน์ จี้ ากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
• ข้าวพันธุ์ กข๕๑ : ทนน้�ำ ท่วมฉับพลันในระยะข้าวแตกกอได้นานถึง ๑๒ วัน
และฟื้นตัวได้ดีภายหลังน้ำ�ลด ให้ผลผลิตดีกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ
๑๐๕ ถึงร้อยละ ๘๒ ผลผลิตเฉลี่ย ๕๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ (ในสภาพ
นาน้ำ�ฝนทั่วไป) ส่วนแง่มุมอื่นๆ เช่น อายุการเก็บเกี่ยวคุณภาพเมล็ด
ทางกายภาพและทางเคมี การหุงต้ม และความหอม เป็นต้น มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ข้าวพันธุ์ กข๕๑ ได้รับ
การรับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมการข้าวได้ดำ�เนินการขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อให้
เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำ�ท่วมได้นำ�ไปปลูกต่อไป

๗๘
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• ข้าวพันธุ์ธัญสิริน : ต้านทานโรคไหม้ ลำ�ต้น
แข็ ง แรง ทนต่ อ การหั ก ล้ ม ข้ า วธั ญ สิ ริ น เป็ น
ข้าวเหนียวทีป่ รับปรุงจากข้าวพันธุ์ กข๖ ซึง่ เป็นพันธุ์
ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกกันมากแต่มักอ่อนแอต่อ
โรคไหม้ ชือ่ ธัญสิรนิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คำ�ว่า “ธัญ” แปลว่าข้าว
และ “สิริน” มาจากพระนาม “สิรินธร”
ตัวอย่างการนำ�ข้าวธัญสิรนิ ไปปลูก เช่น กลุม่ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานข้าวพันธุ์นี้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๗
ได้มีการเผยแพร่ข้าวพันธุ์ธัญสิรินผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรในหลายจังหวัด
ทางภาคเหนือ เช่น น่าน ลำ�ปาง เชียงราย เชียงใหม่ และภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เช่ น หนองคาย บึ ง กาฬ ขอนแก่ น
มหาสารคาม กิจกรรมดังกล่าวนี้ดำ�เนินการโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับหน่วยงานในพืน้ ที่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วรรณวิจติ ร ผูอ้ �ำ นวยการหน่วยปฏิบตั กิ าร
ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว กล่าวว่าปัจจัยที่ทำ�ให้หน่วยปฏิบัติการฯ
ประสบความสำ�เร็จ มาจากพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระวิสยั ทัศน์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริมการศึกษาจีโนม
มาตัง้ แต่ยงั เป็นโครงการวิจยั ทัง้ พระราชทานพระราชทรัพย์และทรงติดตาม
การดำ�เนินงานของหน่วยปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

๗๙
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานของศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
ภาคีวศิ วกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering
Consortium) เป็นเครือข่ายของแพทย์ วิศวกร นักวิจัย และนักวิชาการใน
สาขาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีวศิ วกรรมชีวการแพทย์ (BME: Biomedical
Engineering) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็น
ความสำ�คัญและทรงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนเ้ี นือ่ งจากเป็นองค์ความรู้
และเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะโดยรวม
ของคนไทย
การจัดตั้งภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยเริ่มต้นขึ้นจากการประชุม
วิชาการ US-Thai Symposium on Biomedical Engineering ซึ่งจัดที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชปฏิสันถารกับนักวิจัย
ในการประชุมวิชาการ US-Thai Symposium on Biomedical Engineering
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๘๑
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ในปัจจุบนั กลุม่ สมาชิกภาคีฯ ประกอบด้วยหน่วยงาน ๑๓ แห่ง ได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั และสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข โดยมีส�ำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นสมาชิกและทำ�หน้าที่ประสานงาน

ตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนา :
เครื่องช่วยฟังดิจิทัล
เครือ่ งช่วยฟัง รุน่ INTIMA เป็นเครือ่ งช่วยฟัง
แบบดิจิทัล ซึ่งเหมาะสำ�หรับผู้ท่มี ีปัญหาทางด้าน
การได้ยนิ ระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง การปรับแต่งค่าในเครือ่ งใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์
และเนือ่ งจากเครือ่ งรุน่ นีใ้ ช้แบตเตอรีพ่ อลิเมอร์ลเิ ทียมไอออน (lithium-ion polymer
battery) ซึ่งชาร์จไฟได้จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
เครื่องช่วยฟังรุ่นนี้ทดสอบด้านคลินิก แล้วโดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
CE ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานในสหภาพยุโรป
ในปัจจุบันมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ และ
จำ�หน่ายในราคา ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ นั ก วิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เทคโนโลยี เ พื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละ
อำ�นวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สวทช. เป็นผู้พัฒนา และเป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน ๓ แห่ง
ได้แก่ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
(สวรส.) และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สมาชิกของภาคีฯ ได้รว่ มกันทำ�งาน ในมิตติ า่ งๆ ทีจ่ ะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ศาสตร์แขนงนี้ ได้แก่

๘๒
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การพัฒนาบุคลากร : สนับสนุนหลักสูตรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้แก่
กลุม่ ภาคีฯ ในมหาวิทยาลัยทัง้ ๙ แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
ทั้งนี้กลุ่มภาคีฯ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สำ�นักงาน ก.พ. จัดสรรทุนการศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก
ในระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ จำ�นวน ๔๗ ทุน และระยะที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ อีก ๘๐ ทุน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านกำ�ลังคน
ให้แก่สถาบันและหน่วยงานในการผลิตนักศึกษาและบุคลากรของตนเอง
ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนที่สำ�เร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานแล้ว
การสร้างเครือข่ายการวิจยั : มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลวิจยั ร่วมกัน (ดูตวั อย่าง
ผลงานในกรอบ) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งช่วยลด
การซ้ำ�ซ้อนในการลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
การจัดกิจกรรมวิชาการ : มีการจัดการอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกัน เช่น The 5th National
Conference on Biomedical Engineering (NCBME 2007),
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON)
และ International Convention on Rehabilitation Engineering
and Assistive Technology (i-CREATe) เป็นต้น
ที่สำ�คัญคือ สมาชิกของภาคีฯ ได้ร่วมจัดทำ�พิมพ์เขียวการพัฒนา
วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย เพื่อให้มีการผลักดันการวิจัยไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
การผนึ ก กำ � ลั ง ในการทำ � งานร่ ว มกั น ส่ ง ผลดี เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่
บุคลากรในวงการแพทย์และการสาธารณสุข ดังตัวอย่างข้อคิดเห็นของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ หนึ่งในกรรมการวิศวกรรม
ชีวการแพทย์ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ดังนี้

๘๓
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“เมื่อก่อนเราเจอปัญหาว่าวิศวกรจะพบกับแพทย์เป็นเรื่องยาก
ไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยนัก บุคลากรด้านนี้ก็มีจำ�กัด แถมมีภาระงาน
ยุ่งมาก จึงให้ความสำ�คัญกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ไม่เต็มที่ แต่หลังจาก
ทีเ่ ราผลักดันเกิดเป็นเครือข่ายขึน้ มา ศาสตร์แขนงนีก้ ไ็ ด้รบั ความนิยมมากขึน้
คนรูจ้ กั มากขึน้ บุคลากรทางการแพทย์เองก็ให้ความสำ�คัญ ตรงนีเ้ องนับเป็น
การเติบโตของศาสตร์และบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทรี่ วดเร็วมาก
ในทุกๆ ด้าน ทั้งทางนโยบายและการสนับสนุนการวิจัย”

กรณีศึกษา : การสร้างกะโหลกศีรษะเทียม

(ภาพซ้าย) รูปจำ�ลองศีรษะที่ผิดปกติของผู้ป่วย
(ภาพขวา) รูปจำ�ลองกะโหลกศีรษะก่อนและหลังการผ่าตัด

(ก) เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดกระดูกส่วนเกิน
(ข) กะโหลกศีรษะเทียมทำ�จากวัสดุ PMMA (polymethyl methacrylate)

๘๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน ทีมแพทย์ และนักวิจัย สวทช.
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีโ่ รงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นางสาวหนึ่งฤทัย พลขีดขิน อายุ ๑๘ ปี อดีตนักเรียนดีเด่นโรงเรียนสวายจีก
พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ แพทย์ได้ผ่าตัด
นำ�กะโหลกส่วนที่แตกเสียหายออก แต่ไม่ได้ปิดกะโหลกด้วยวัสดุฝังใน ต่อมาร่างกาย
ผลิตน้ำ�ปริมาณมากออกมาในบริเวณเนื้อเยื่อสมอง ส่งผลให้ศีรษะด้านซ้ายโป่งออก
เนื่องจากแรงดันน้ำ� เธอต้องนอนบนเตียงตลอดเวลานานกว่า ๑ ปี
ต่ อ มาวั น ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเธอเข้าโครงการการผ่าตัดแก้ไขและเสริมสร้างส่วนบกพร่อง
กะโหลกศี ร ษะและใบหน้ า เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๔ พรรษา โครงการนี้ เ ป็ น
ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับสำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ต้องผ่าตัดใส่แผ่นกะโหลกเทียม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
น.พ.ปรี ดิ์ นิ ม มานนิ ต ย์ อาจารย์ แ พทย์ ป ระจำ �ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหัวหน้าทีมผู้รักษา
และ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เป็นหัวหน้าทีมออกแบบแผ่น
กะโหลกเทียม โดยใช้เทคนิคการสร้างต้ น แบบรวดเร็ ว ทางการแพทย์ (Medical
Rapid Prototyping Technique)

๘๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านปิตุคี อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาศาสตร์ก้าวไกล
ในโรงเรียนชนบท
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำ�คัญของการพัฒนา ทั้งในเมือง
และชนบท รวมทั้งพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล เพื่อทำ�ให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ วิทยาการเหล่านีจ้ ะเจริญก้าวหน้าและจะถูกนำ�มาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมขึ้นกับคนเป็นปัจจัยสำ�คัญ ดังนั้น การส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนในชนบทจึงมีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายเรื่อง เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน งานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่
ในท้องถิน่ ห่างไกลหลายแห่งยังคงต้องการการเกือ้ หนุนเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิ ต ให้ ดี ขึ้ น สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้
ทอดพระเนตรสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นในชนบทจากการทีไ่ ด้โดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์มีพระราชดำ�ริว่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชนบท
โดยเฉพาะการพัฒนาคนตัง้ แต่เด็ก เนือ่ งจากเด็กเหล่านีจ้ ะเติบโตขึน้ เป็นกำ�ลัง
ในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

๘๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ต้องไม่ละเลย
ปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น เช่น ทุกคนต้องได้รบั ประทานอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ
และมี ป ริ ม าณเพี ย งพอ เป็ น ต้ น เมื่ อ ปากท้ อ งอิ่ ม แล้ ว ก็ ต้ อ งฝึ ก ให้
คิดเป็นทำ�เป็น ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท
ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้สนองพระราชดำ�ริ
ดังกล่าวโดยจัดตัง้ โครงการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ขึน้
เรียกย่อว่าโครงการเอสไออาร์เอส (SiRS: Science in Rural Schools) โครงการนี้
มุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพของครูวิทยาศาสตร์และส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง คิดเป็นเหตุเป็นผล และนำ�
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้น ส่วนนักวิจัย
รุน่ ใหม่ทอี่ าสาเข้ามาร่วมงานก็จะเกิดความเข้าใจและจิตสำ�นึกในการช่วยเหลือ
สังคมชนบทอีกด้วย
โครงการเอสไออาร์เอส เริม่ ต้นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่
น่าน สกลนคร พังงา และนราธิวาส จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จดั กิจกรรมเพือ่
เสริมสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครูและนักเรียน
จำ�นวน กว่า ๔,๕๐๐ คน ในโรงเรียน ๑๓๙ แห่ง และศูนย์การศึกษาเพื่อ
ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) อีกกว่า ๑๐๐ แห่ง
การดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักแต่ละอย่าง จะใช้
โครงการย่อยซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น
การพัฒนาคุณภาพของครูทั้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนท้องถิ่น
ฐานวิทยาศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ฝึกการใช้

๙๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ประสาทสั ม ผั ส การจำ � แนก การเชื่ อ มโยงเหตุ แ ละผล การวิ เ คราะห์
การสังเคราะห์ โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ วางแผน และคิดเชิงกลยุทธ์ รวมทัง้
ฝึกคิดในเชิงนวัตกรรม
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กในโครงการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์บรู ณาการกับเกษตรอาหารกลางวัน ใช้วธิ ฝี กึ ให้เด็กเลีย้ งเป็ด
เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ด ปลูกผักบุ้ง และฟักทอง เป็นต้น เด็กเรียนรู้
วิธีการแล้วยังสามารถนำ�ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองได้อีกด้วย
การฝึ ก ทั ก ษะและการพั ฒ นาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องเด็ ก
และครู ใ นโครงการการจั ด ทำ � โครงงาน
วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้เด็กทำ�โครงงานที่
เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน ฝึกครูให้เป็น
พีเ่ ลีย้ ง ทัง้ ยังสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้อย่างกว้างขวางระหว่างครู นักเรียน
ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านการจัด
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด
ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน งาน
วิทยาศาสตร์ถิ่นกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งานวิ ท ยาศาสตร์ พั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาและ
ทักษะชีวิต จังหวัดนราธิวาส งานเด็กวิทย์
คิ ด ไกลกั บ ไอที ที่ จั ง หวั ด พั ง งา และงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นต้น
เด็กนักเรียนทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์

๙๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก ด้วยการ
ใช้สงิ่ แวดล้อมในท้องถิน่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นให้นำ�ความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ที่สำ�คัญคือ เด็กจะเกิดจิตสำ�นึกรักท้องถิ่นซึ่งเป็นแรงผลักดันให้คิดทำ�การ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต

เด็กไทยคิดเป็น ทำ�เป็น เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว
ปฏิวัติ นองชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (ใน พ.ศ. ๒๕๕๐) โรงเรียน
บ้านแพะวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผสมพันธุ์เป็ดเทศกับเป็ดไข่พื้นเมือง เพื่อหา
สายพันธุ์เป็ดที่มีภูมิต้านทานโรคและออกไข่ได้ครั้งละมากๆ ไข่ที่ได้ใช้เป็นอาหารใน
ครอบครัวและขายในตลาดได้ หากมีจำ�นวนมากพอ
จิราพร ปันภิมล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (ใน พ.ศ. ๒๕๕๐) โรงเรียน
แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน บอกว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการที่เด็กได้
ลงมือปฏิบัติ ค้นหาคำ�ตอบจากโจทย์ที่มีอยู่จริง และมีครูทำ�หน้าที่ชี้ทาง เธอทำ�
โครงงานวิทยาศาสตร์คือ พัฒนาไหมขัดฟันจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่
ในชุมชนอยู่แล้ว ทำ�ให้ได้ไหมขัดฟันราคาประหยัดที่ใช้งานได้จริง

นอกจากโครงการย่อยต่างๆ ซึง่ เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว
ในพืน้ ทีบ่ างแห่งทีป่ ระชาชนมีปญ
ั หาเกีย่ วกับการใช้ภาษาไทย ก็จะมีการสอน
ภาษาไทยเพื่อให้คนในชุมชนสามารถรับรู้ข่าวสารและสื่อสารกับบุคคล
ภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น โครงการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ� สำ�หรับ
ผู้เรียนบนพื้นที่สูง อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย
เด็กวัยเรียน และประชาชน ในชุมชนบนพื้นที่สูงให้เข้าใจภาษาไทย เป็นต้น
อาจารย์สุรเดช พหลโยธิน ผู้ประสานงานในพื้นที่ใช้วิธีสอนภาษาไทยแบบ
แจกลูกสะกดคำ� เชื่อว่าการที่ชาวไทยภูเขาสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยังเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ทำ�ให้โครงการเอสไออาร์เอส สามารถ
เข้าไปต่อยอดโครงการอื่น เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการกับเกษตรอาหารกลางวันได้อีกด้วย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนโรงเรียนสัมฤทธิบุญ อำ�เภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ในท้องถิน่ ทุรกันดารหลายพืน้ ที่ ยังมีเด็กและเยาวชนชายจำ�นวนหนึง่
ขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะครอบครัวมีฐานะยากจน บิดามารดาจึงให้บตุ ร
บวชเป็ น สามเณรเพื่ อ ให้ มี โ อกาสได้ เรี ย นในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา แต่กระนั้น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ก็ยังคงมีปัญหาอื่นๆ
โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยเนื่องจากขาดโภชนาการที่ดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบถึง
สภาพปัญหาดังกล่าวในคราวทีเ่ สด็จพระราชดำ�เนินเยีย่ มราษฎรทีบ่ า้ นบ่อหลวง
อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และทรงเยีย่ ม
โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ต่อมาจึงมีพระราชดำ�ริให้จดั ตัง้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อบรรเทาปัญหานี้
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ ซึ่งอาจกล่าวสั้นๆ ได้ว่า
“อิ่มดี” “มีทางเลือกเรียน” และ “เตรียมศาสนทายาท”
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“อิม่ ดี” คือ ส่งเสริมให้นกั เรียนสามเณรมีภาวะโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยที่ดี โดยได้ทรงถวายเงินจำ�นวนหนึ่งเป็นค่าภัตตาหารเพลแก่สามเณร
นักเรียนทุกวันที่เปิดทำ�การสอน จำ�นวน ๒๐๐ วัน วันละ ๑๐ บาทต่อรูป
รวมทั้งถวายภัตตาหารเสริม (นมผงพระราชทาน) ให้สามเณรนักเรียนได้ฉัน
วันละ ๒ เวลา ทุกวัน
“มีทางเลือกเรียน” คือ เสริมสร้างโอกาสและทางเลือกของการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่บรรพชา เข้ารับการศึกษาสายสามัญ นักธรรมบาลี
และด้านวิชาชีพในระดับสูงตัง้ แต่ระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นไป โปรดเกล้าฯ ให้
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดทำ�โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ทัดเทียมกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานลักษณะอื่น
ของประเทศ
“เตรียมศาสนทายาท” คือ สร้างบุคลากรทีจ่ ะทำ�นุบ�ำ รุง และสืบทอด
พระพุทธศาสนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาปีละ ๓๐ ทุน
ให้ แ ก่ ส ามเณรนั ก เรี ย นที่ เรี ย นจบชั้ น สู ง สุ ด ของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน ไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทีม่ หาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนน่าน ในปีการศึกษา ๒๕๔๘
นอกจากนั้นยังทรงถวายทุนการศึกษาพระอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน จำ�นวน
๗ รูปที่กำ�ลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง (ห้องเรียนพิเศษจังหวัดน่าน) จนสำ�เร็จการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงถวายทุน
การศึกษาพระอาจารย์และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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ที่ยังไม่มีวุฒิครู ให้ได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำ�นวน ๗๐ รูป/คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
และจำ�นวน ๓๒ รูป/คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
นอกจากพระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ แ ล้ ว มู ล นิ ธิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้มอบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิน่ ให้แก่สามเณร
นักเรียนที่ประสงค์จะเป็นครูที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จำ�นวน ๓๖ ทุน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๕๙ และมอบทุน
พระอาจารย์ เ พื่ อ ให้ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ภ าควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๖ รวม ๓ รุ่น จำ�นวน ๑๙ รูป
ระยะเริ่มแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกลุม่ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน จำ�นวน ๑๒ โรงเรียน เข้าไว้ในโครงการตามพระราชดำ�ริ ต่อมา
ทรงรับโรงเรียนทั้งหมดในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่ม ๖ (ประกอบด้วยจังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา และลำ�ปาง)
เข้าโครงการด้วย จำ�นวนโรงเรียนจึงเพิ่มเป็น ๖๐ โรงเรียน (ข้อมูล พ.ศ.
๒๕๕๗)
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ หมดในโครงการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโรงเรียนชนบท และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ช่วยให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ
ที่จำ�เป็นในชีวิตเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ

๙๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการดำ�เนินงานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ภายในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
เพื่อเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัย (๓-๖ ปี) มีความ
สำ�คัญสูงยิ่ง เนื่องจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กวัยนี้ได้รับจะมีส่วนกำ�หนด
ทัศนคติและทักษะพื้นฐานที่จะติดตัวแต่ละคนไปจนชั่วชีวิต
	ในประเทศเยอรมนี มีมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher หรือ
มูลนิธิบ้านนักวิจัยน้อย ดำ�เนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สำ�หรับเด็กอนุบาล มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ผ่านหนังสือ
และรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ โครงการในเยอรมนีเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และประสบผลสัมฤทธิด์ เี ยีย่ ม ทำ�ให้ขยายงาน
ได้อย่างรวดเร็วจากการนำ�ร่อง ๕๐ โรงเรียนในปีแรก เป็น ๑๕,๐๐๐ โรงเรียนใน
๓ ปีตอ่ มา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังจากเสด็จพระราชดำ�เนินกลับ
จากการเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวิทยาศาสตร์ และ
ทอดพระเนตรงานวิชาการต่างๆ ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
แล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริ
ว่าโครงการบ้านนักวิจัยน้อยของเยอรมนีเป็นโครงการที่ดี และควรนำ�มา
ปรับใช้ในประเทศไทย
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด
ได้รับสนองพระราชดำ�ริ โดยติดต่อขอความรู้และคำ�แนะนำ�จากมูลนิธิ
บ้านนักวิจัยน้อย เยอรมนี เพื่อจัดทำ�โครงการต้นแบบ เรียกชื่อว่า “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย” ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงทดลองในโรงเรียน
ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวม ๒๒๑ โรงเรียน ผ่านการบริหารงานของหน่วยงาน
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ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ๗ หน่ ว ยงาน เครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น ๗ แห่ ง
ตามวิธีการของเยอรมนี การดำ�เนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ในประเทศไทย มี รองศาสตราจารย์ ดร.คุ ณ หญิ ง สุ ม ณฑา พรหมบุ ญ
เป็นประธานกรรมการ โครงการได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุน
จากคณะที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนและองค์กรหลายแห่ง
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน
เพิ่มอีกหลายหน่วยงาน ขยายผลเครือข่ายท้องถิ่น ๒๑๗ แห่ง และมีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการมากกว่า ๑๒,๐๐๐ โรงเรียน

รายชือ่ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ
ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานที่ดำ�เนินโครงการหลัก ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ
บี.กริม กรุ๊ป
หน่วยงานทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณ
รัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ บริษัท ซีเมนส์ จำ�กัด บริษัท เมอร์ค จำ�กัด บริษัท เลสชาโก้
(ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำ�กัด และสถาบันเกอเธ่
ประเทศไทย

๙๘
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โครงงานในโรงเรียนอนุบาลมีแนวคิดอย่างไร?
กิจกรรมสำ�คัญรูปแบบหนึง่ ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ได้แก่ การทำ�
โครงงาน จึงควรเข้าใจหลักคิดและวิธีปฏิบัติของกิจกรรมนี้
โครงงานในโรงเรียนอนุบาล เป็นการศึกษาระยะยาวในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
เด็กจะเป็นผู้เลือกหัวข้อตามความสนใจ และครูเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ เด็กและครูจะ
ช่วยกันวางแผนและดำ�เนินกิจกรรมไปร่วมกัน
การทำ�โครงงานไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเนื้อหาเท่านั้น แต่ครูจะคอยกระตุ้นให้เด็ก
คิดทบทวนความคิดของตัวเด็กเองเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของโครงงานนั้น และแลก
เปลีย่ นความคิดกับเด็กๆ ซึง่ จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงการเรียนรูข้ องตนเอง และเข้าใจหัวข้อ
นั้นอย่างลึกซึ้ง และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับประสบการณ์ในชีวิตจริง
ตัวอย่างเช่น ในโครงงานเรื่อง การละลาย ครูอาจเริ่มจากการให้เด็กสังเกต
การละลายของน้ำ�ตาล แล้วถามว่ามีอะไรอีกบ้างที่ละลายน้ำ�ได้ หรือละลายไม่ได้ หาก
เปลีย่ นน้�ำ เป็นของเหลวชนิดอืน่ น้�ำ ตาลจะยังละลายได้หรือไม่ ในทางกลับกัน การทดลอง
น้�ำ ตาลละลายอาจเป็นส่วนหนึง่ ของโครงงานอืน่ เช่น เรือ่ งการรับประทานอาหารอย่าง
ถูกสุขอนามัย โดยครูอาจถามเด็กๆ ว่า น้�ำ ตาลมาจากไหน เด็กๆ ควรรับประทานน้�ำ ตาล
แค่ไหน ทำ�ไมจึงต้องแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เป็นต้น

ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ออกอากาศทางช่อง Thai PBS (ไทยพีบีเอส)
ทุกวันอาทิตย์ ระยะเวลาประมาณ ๑๐ นาที รายการนี้แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกนำ�เสนอการ์ตูน
ซึ่งเนื้อเรื่องได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ช่วงที่สองนำ�เสนอ
กิจกรรมของเด็กๆ ในการทำ�การทดลองเพื่อไขปริศนาจากการ์ตูน
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”
และทอดพระเนตรนิทรรศการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
“ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน”
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยเด็ก
เพื่อเด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์
“ในยุโรปมีการจัดมหาวิทยาลัยเด็กหลายแห่ง แต่รวมกันเป็นเครือข่าย เพือ่ ให้
เด็กได้รับความรู้ในเรื่องที่สงสัยจากผู้เชี่ยวชาญที่จะอธิบายความรู้ที่ถูกต้อง
ประเทศไทยเราได้แนวทางการจัดมหาวิทยาลัยเด็กจากสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี แต่นำ�มาจัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์....เด็กๆ ที่เข้าร่วม
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก จะได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้เชี่ยวชาญ โครงการมีกิจกรรมการทดลองหลายรูปแบบ จะเป็นแรง
บันดาลใจให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทัง้ จะได้เรียนรูม้ โนธรรมและอุดมการณ์
ของนักวิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ ผสานกับคุณธรรมและอุดมการณ์
จะช่วยก่อร่างสร้างเด็กเหล่านี้ให้เจริญเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต่อไป”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๐๑
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เด็กนักเรียนกำ�ลังทำ�การทดลองทางวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.คัทธารีนา โคห์เชอ เฮออิงเฮาส์ (Prof.Dr.Katharina
Kohse-Höinghaus) แห่งทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้จัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ใน
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยเด็กแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า ง
หลากหลายและลุ่มลึก โดยมีนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และพี่เลี้ยงนักศึกษา
มหาวิทยาลัย คอยช่วยดูแลและให้ค�ำ แนะนำ�ในการทำ�กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
	โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ประสบผลสำ�เร็จอย่างมากใน
การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ทำ�ให้เด็กและเยาวชนร่วมทำ�กิจกรรม
อย่างสนุกสนาน มีทัศนคติที่ดี รู้จักสังเกต ตั้งคำ�ถาม และค้นหาคำ�ตอบ
ด้วยตนเองมากขึ้น ต่อมาโครงการนี้ได้ขยายผลไปยังประเทศต่างๆ เช่น
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

๑๐๒
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	ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ
สถาบันวิทยาศาสตร์ชวี ภาพแห่งเซีย่ งไฮ้ (Shanghai Institutes for Biological
Sciences) สาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าโครงการ
ดังกล่าวประสบผลสำ�เร็จอย่างสูง และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน จึงมี
พระราชดำ�ริว่าประเทศไทยควรจะมีโครงการมหาวิทยาลัยเด็กที่ดำ�เนินงาน
ในลักษณะคล้ายกัน
หน่วยงานทางวิชาการและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย จึงสนองพระราชดำ�ริ โดยร่วมงานกับองค์กรความร่วมมือ
แลกเปลีย่ นทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD: Deutscher
Akademischer Austausch Dienst) เพื่ อ จั ด ทำ � โครงการนำ � ร่ อ ง
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๔
	โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ส วทช. ได้ทดลองนำ�กิจกรรมการทดลอง
จากโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ไปปรับใช้ในค่ายวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๑๖ ครัง้ มีนกั เรียนเข้าร่วมทัง้ สิน้ ๑,๒๔๐ คน กิจกรรมการทดลอง
ที่ใช้ เช่น ชุดผลไม้สกุลส้ม ชุดน้ำ�นมนาโนเทคโนโลยี และเรื่องกระดาษ
และน้ำ�หมึก เป็นต้น

๑๐๓
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เมื่อนำ�การทดลองชุดผลไม้สกุลส้ม และการทดลองชุดน้ำ�นม ไปใช้
ในการจัดอบรมนักเรียนหูหนวกและครูสอนเด็กหูหนวก ๒ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้น ๘๘ คน พบว่าทั้งนักเรียนและครูสนใจอย่างมาก ครูสอนเด็กหูหนวก
ยังได้นำ�กิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนาทำ�เป็นใบงานสำ�หรับเด็กหูหนวกอีกด้วย
อาจารย์ดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำ�นวยการ สสวท. กล่าวว่า
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กมีเป้าประสงค์หลักในการทำ�ให้นกั เรียนชอบเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีสว่ นทำ�ให้นกั เรียนเห็นความสำ�คัญและเลือกเรียนวิทยาศาสตร์
มากขึ้น อันเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของ สสวท.
	สสวท. ได้นำ�กิจกรรมการทดลองจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของเด็กไทย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ นิทรรศการและกิจกรรม
สสวท. ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งใช้การทดลองชุดน้ำ�นมมาปรับเป็น
กิจกรรม ชือ่ “Milk Milk Milk” พบว่ามีนกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก
และทุกคนรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการทดลองทำ�สีจากน้ำ�นมที่ได้
ลงมือทำ�ด้วยตนเอง
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ สสวท. ยังมีโครงการที่จะนำ�กิจกรรมต่างๆ ไปใช้
กับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพประจำ�ภูมิภาคในกำ�กับดูแลของ สสวท. พร้อมทั้ง
เชิญชวนสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ
นี้โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนประถมศึกษาจำ�นวน ๑๒ ครั้ง มีนักเรียน
เข้าร่วม ๑,๒๑๘ คน
	รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีจะให้การสนับสนุนในด้านบุคลากร สถานที่ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์
การทดลองที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยความสนุก และ
ทำ�ให้นักเรียนไม่กลัวการเรียนวิทยาศาสตร์อีกต่อไป”

๑๐๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เด็กนักเรียนทำ�การทดลอง “น้ำ�กลิ้งบนใบบัว” เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์อนุภาคนาโน

เด็กๆ และเยาวชนไทยที่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญคอยให้ค�ำ แนะนำ� ย่อมมีความพร้อมทีจ่ ะเติบโต
ขึน้ เป็นบุคคลทีม่ จี ติ วิทยาศาสตร์ และบางส่วนอาจเลือกอาชีพนักวิทยาศาสตร์
วิศวกร นักวางแผน หรือทำ�งานสนับสนุนระบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐาน
สำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รบั ความร่วมมือจากสถาบัน
อุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เป็นต้น มหาวิทยาลัยเครือข่ายทีม่ คี วามพร้อม ได้จดั กิจกรรมให้แก่
เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยให้นกั ศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก
เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เยาวชน และส่งอาจารย์มาให้ความรู้
เสริมในแต่ละกิจกรรม

๑๐๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมบ้านนายาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ก้าวไกลด้วยไอที
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระราชหฤทัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (IT: Information Technology) และทรง
ศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีนี้ด้วยพระองค์เอง ทรงตระหนักถึงศักยภาพและ
ประโยชน์ ข องไอที ใ นฐานะเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถใช้ พั ฒ นาประเทศใน
หลายด้าน และมีพระราชดำ�รัสกับผู้ถวายงานเกี่ยวกับการนำ�ไอทีมาใช้ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในหลายวาระ
ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะผู้ถวายงาน นำ�โดย นางสาววิลาวรรณ
วนดุ ร งค์ ว รรณ และศาสตราจารย์ ดร.ไพรั ช ธั ช ยพงษ์ ได้ ห ารื อ กั บ
สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับการออกสลากการกุศลงวดพิเศษ
เพื่อนำ�เงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้ในการดำ�เนินโครงการตาม
พระราชดำ�ริ เมื่อสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำ�เนินการเสร็จสิ้น รัฐบาล
จึงทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ดังกล่าวแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำ�โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ทรงรับเป็นประธานกรรมการโครงการ และใช้เงินจากดอกผล
ของเงินต้นที่สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทูลเกล้าฯ ถวายในการดำ�เนิน
โครงการ
	นับจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำ�ริฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะแก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในสั ง คม มี ผ ลงานประจั กษ์ ชั ด ในหลายด้ า น
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนในชนบท การพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ าร การพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริม

๑๐๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ตรวจเยีย่ มการดำ�เนินงานของศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นันทนาการแก่เด็กป่วยในโรงพยาบาล รวมทัง้ การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพแก่
ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน และเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
แนวพระราชดำ�ริ แนวทางการดำ�เนินงาน และทรงติดตามงานของโครงการ
อย่างใกล้ชดิ สม่�ำ เสมอ ทีส่ �ำ คัญคือ ทรงบริหารการใช้ทนุ ทรัพย์ทกุ บาททุกสตางค์
อย่างคุ้มค่า

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :
แม้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วก็มีค่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็น
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ทั้งยังช่วย
สร้างโอกาสด้านอาชีพและการดำ�รงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องที่
ห่ า งไกล จึ ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด ทำ � โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนฝึกพิมพ์สมั ผัสด้วยเครือ่ งพิมพ์ดดี ไฟฟ้าสีมว่ งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่โรงเรียนในระยะแรกของการดำ�เนินโครงการ

ตามพระราชดำ�ริฯ พระราชทานแนวพระราชดำ�ริในการดำ�เนินโครงการว่าให้
ทำ�ในลักษณะนำ�ร่อง และพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ดูความพร้อมของผูร้ บั
ไม่โปรดให้ทำ�แบบฟุ่มเฟือย คือนำ�เครื่องมือหรืออุปกรณ์ราคาแพงไปให้
ตั้งแต่ต้นเพราะอาจใช้งานไม่เต็มที่
การพัฒนาโครงการระยะแรก เน้นการสอนให้ครูและนักเรียนรู้จัก
เครื่องมือและอุปกรณ์ และเรียนรู้การใช้งานจากเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ามือสอง
และคอมพิวเตอร์มือสองที่ทรงรับบริจาคมาจากหลายแหล่ง โรงเรียนแต่ละ
แห่งได้รบั คอมพิวเตอร์พระราชทาน ๒๐ เครือ่ ง มีการฝึกอบรมครูให้ใช้งานเป็น
และสามารถประยุกต์ในการเรียนการสอน จากนัน้ โปรดให้ตดิ ตามผลการใช้
งานอุปกรณ์เหล่านี้ในโรงเรียนทุกแห่งอย่างใกล้ชิด หากโรงเรียนใดมีผลการ
ดำ�เนินงานน่าพอใจ ก็จะพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์
ที่จำ�เป็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์
ให้ โรงเรี ย นใช้ ง านเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ อย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ

๑๐๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการอบรมครูและจัดทำ�สื่อการเรียนการสอนควบคู่กัน
ไปด้วย เพื่อให้ครูมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนได้
นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานแนวทางเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ว่า
นอกจากการเรียนการสอนแล้ว น่าจะนำ�ไปใช้ในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรี ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด้ ว ย เช่ น บั น ทึ ก คะแนน ทำ � บั ญ ชี
บริหารพัสดุ และจัดการสหกรณ์โรงเรียน เป็นต้น
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโรงเรียนในโครงการจำ�นวน ๘๗ แห่ง แต่ละแห่ง
อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล และนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส ผลการดำ�เนินงาน
พบว่า เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านการศึกษาดีขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกว่า
๕๐๐ คน สามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไอที
ซึ่งมีงานรองรับจำ�นวนมาก โรงเรียนหลายแห่งมีผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงขึ้นในหลายวิชา และอีกหลายแห่งมีครูและนักเรียนได้รับรางวัล
จากการประกวดผลงานที่เกี่ยวกับไอทีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
รวมแล้วกว่า ๘๐๐ รางวัล

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
เพื่อความเข้มแข็งในการใช้ไอทีอย่างยั่งยืน
ระยะแรกที่ โรงเรี ย นในชนบทใช้ ค อมพิ ว เตอร์ พบว่ า โรงเรี ย นมี
ปัญหาด้านการบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นจำ � นวนมากในโครงการตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลทั่ ว ทุ ก
ภูมิภาค หาร้านซ่อมได้ลำ�บาก หากจะให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปช่วย
แก้ไขก็ไม่ทันการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงพระราชทานแนวทางการดำ�เนินงานให้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศ
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ได้โดยสะดวก

๑๑๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่ให้บริการซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับปรุงระบบแลน (LAN)
แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำ�ริให้มีการจัดอบรมการซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และจัดตัง้ ศูนย์บริการตรวจซ่อมบำ�รุงเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ เพื่อให้บริการแก่โรงเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาครูให้สามารถซ่อมบำ�รุงและแก้ไขปัญหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นควบคู่กันไปด้วย
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สานต่อแนวพระราชดำ�ริ
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ด้วยการจัดทำ�โครงการซ่อมบำ�รุง และ
พัฒนาบุคลากรซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วง และระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เบือ้ งต้น ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จากจุดเริ่มต้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีศูนย์บริการ ๑๗ แห่ง
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ศู น ย์ บ ริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๘๘ แห่ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
หน่วยงานในโครงการ ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และทัณฑสถาน นอกจากนี้
ยังให้บริการโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนในด้านคำ�ปรึกษา ตรวจซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้า และซ่อมบำ�รุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาอีกด้วย

๑๑๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีหน่วยงานเครือข่ายที่สนองแนวพระราชดำ�ริ
ในการซ่อมบำ�รุงและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเพิ่มเติม ได้แก่
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการดำ�เนินกิจกรรมครัง้ แรกนัน้ อาจารย์สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้เดินทางไปสำ�รวจในพื้นที่ด้วยตนเอง และพบว่า
เมื่อใดก็ตามที่เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย โรงเรียนมักจะพบปัญหา เช่น ครูไม่มี
ความรูม้ ากพอทีจ่ ะซ่อมได้เอง เมือ่ ส่งไปซ่อมทีร่ า้ นก็มกั ใช้เวลานาน ทัง้ ยังเสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากในแต่ละปี เป็นต้น
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทำ�หน้าที่พี่เลี้ยงให้คำ�ปรึกษาด้านการจัด
การอบรม และให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำ�รุง เป้าหมายสำ�คัญคือ
เพือ่ ให้นกั เรียนในชุมนุมคอมพิวเตอร์มคี วามรู้ และได้ลงมือปฏิบตั ใิ นการซ่อม
บำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำ�ให้แต่ละโรงเรียน
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวพระราชดำ�ริ
	อาจารย์กิติศักดิ์ เกิดโต หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เล่าว่า “ในการทำ�งานช่วงแรกนั้น
เริ่มต้นที่อาจารย์ได้ออกบริการวิชาการที่โรงเรียนด้วยตนเอง ประสบการณ์
ทีพ่ บทำ�ให้เกิดแนวคิดว่าคณะครุศาสตร์เป็นคณะทีผ่ ลิตครู จึงควรจะบูรณาการ
การออกค่ายวิชาการเข้ากับรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงให้
แก่นกั ศึกษา” คณะครุศาสตร์จงึ ได้จดั กิจกรรมผนวกวิชาวิธสี อนคอมพิวเตอร์
เข้ากับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้นักศึกษาออกค่ายวิชาการใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วิธีการนี้นอกจากโรงเรียนจะได้รับความช่วยเหลือ
แล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย
	นักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการนอกจากจะ
ซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นได้ เช่น ลงโปรแกรมและถอดประกอบชิน้ ส่วน
ต่างๆ เป็นต้น ยังสามารถถ่ายทอดความรู้กันเองภายในชุมนุมจากสามเณร
รุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง ทำ�ให้โรงเรียนสามารถลดค่าใช้จา่ ยและช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้

๑๑๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สามเณรบรรยายวิธกี ารลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั กิ าร และการลงโปรแกรม
ให้แก่นกั เรียน โรงเรียนบ้านน้�ำ ยาว  ตำ�บลอวน  อำ�เภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์
ให้แก่สามเณรโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสขุ วิทยา จังหวัดน่าน เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

โรงเรียนในโครงการบางแห่งยังสามารถช่วยโรงเรียนเล็กๆ ในชุมชน
ที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วย เช่น ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดน้ำ�ไคร้นันทชัย
ศึกษา จังหวัดน่าน ได้ไปช่วยเหลือโรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาและโรงเรียน
บ้านน้ำ�ยาว อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นต้น

๑๑๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับฟังรายงานเรื่องการนำ�อีดีแอลทีวี (eDLTV) มาใช้ในการเรียนการสอน
ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เยาวชนทั่วถิ่นไทย
เรียนรู้ได้ด้วย eDLTV
	โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทจำ�นวนมากประสบปัญหาหลัก ได้แก่
การขาดแคลนครูผู้สอน ทำ�ให้ครูบางคนต้องสอนหลายวิชา บางคนต้อง
สอนวิชาทีไ่ ม่ตรงกับวิชาเอกตามวุฒกิ ารศึกษา ทัง้ ยังขาดแคลนสือ่ ทีช่ ว่ ยเสริม
ความเข้าใจเนื้อหาอีกด้วย
	
แนวทางหนึง่ ซึง่ ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้กค็ อื การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV: Distance Learning Television) แต่เนือ่ งจาก
วิธนี เี้ ป็นการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล จึงพบว่า
บางครั้งนักเรียนที่โรงเรียนปลายทางไม่สะดวกเรียนในเวลาที่มีการถ่ายทอด
สัญญาณ ครั้นจะบันทึกเทปไว้ ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ในคราวหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร มีกระแส
พระราชดำ � รั ส แก่ ค ณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
พระราชดำ�ริวา่ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนยังใช้งานไม่คมุ้ ค่า น่าจะใช้เป็น
สื่อการเรียนการสอนได้ด้วย ประกอบกับคณะกรรมการได้ทราบปัญหา
ในการใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียน
จำ�นวนหนึง่ จึงเกิดความคิดทีจ่ ะนำ�เนือ้ หาวิชาต่างๆ ของโรงเรียนวังไกลกังวล
มาสร้างเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ซึ่งจะช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียนในเวลาทีส่ ะดวกได้ อันเป็นทีม่ าของโครงการจัดทำ�เนือ้ หา
ระบบการเรี ย นการสอนออนไลน์ ข องการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือเรียกอย่างย่อว่า โครงการอีดีแอลทีวี (eDLTV
: Electronic Distance Learning Television) ภายใต้โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๑๑๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โครงการอีดีแอลทีวีได้ร่วมมือกับมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการนำ�ข้อมูลเนื้อหาการเรียน
การสอนในทุกรูปแบบ ได้แก่ คลิปวีดิทัศน์ ใบความรู้ ใบงาน และสไลด์
นำ�เสนอของครูทกุ วิชา ทุกชัน้ เรียน ไปจัดทำ�ระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ทั้งในแบบออนไลน์ที่ http://edltv.net และแบบออฟไลน์ ใช้งานผ่าน
เซิร์ฟเวอร์ หรือเอกซ์เทอร์นัลฮาร์ดดิสค์
	ปัจจุบันระบบอีดีแอลทีวีแบบออนไลน์มีการใช้งานเฉลี่ยมากกว่า
๕๐๐,๐๐๐ ครั้งต่อเดือน เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอันดับที่ ๕-๙ ในกลุ่ม
เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ทง้ั หมด ๕๒ เว็บไซต์ (ข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๗)
	ส่วนการใช้งานแบบออฟไลน์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๕ แห่ง ได้
เผยแพร่ระบบอีดีแอลทีวีไปยังโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียน
น้อยกว่า ๑๒๐ คน) ไม่ต่ำ�กว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ (ข้อมูล พ.ศ.
๒๕๕๗)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ พระราชทานงบประมาณส่วนหนึง่ ในการจัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่บรรจุเนื้อหาของอีดีแอลทีวี ให้แก่โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ตามพระราชดำ�ริฯ
จำ�นวน ๗๖ แห่ง และโรงเรียนวังไกลกังวลอีก ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

ประสบการณ์จากนักเรียนและครู
	โรงเรียนวัดโพธิแ์ ทน อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขยายโอกาสที่ใช้ระบบอีดีแอลทีวี พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สนุก
กับการเรียนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เด็กชายวสุพล แว่นแก้ว นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๑ กล่าวด้วยน้�ำ เสียงทีแ่ สดงความสุขว่า “ถ้าผมจดไม่ทนั ผมจะสัง่ ให้
ครูหยุดแล้วก็จด ผมชอบเรียนกับครูตู้เพราะสบายดีเหมือนดูทีวีอยู่ที่บ้าน”

๑๑๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เนื้อหาของระบบอีดีแอลทีวีมีอะไรบ้าง?
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มี ๘ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษา ศิ ล ปะ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีสื่อจำ�นวน ๓๖,๖๖๑ ชิ้น ความยาว ๔,๙๗๘ ชั่วโมง
เนื้อหาจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ มี ๖ สาระการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และสุขศึกษา มีสื่อจำ�นวน
๓๐,๓๐๒ ชิ้น ความยาว ๔,๖๗๕ ชั่วโมง เนื้อหาจากโรงเรียนวังไกลกังวล
เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ ครอบคลุม ๗๐ อาชีพ รวม ๑,๓๖๕ เรื่อง เช่น
ครัวการอาชีพวังไกลกังวล เสื้อสมัยนิยม ปักสวยด้วยมือ และการนวดแผนไทย
เป็นต้น มีสื่อจำ�นวน ๕,๒๐๔ ชิ้น เนื้อหาจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

(“ครูตู้” หมายถึงครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียม)
ส่วนเด็กบางคนก็บอกว่า “ดีจังเลย ได้เรียนกับครูทีเดียวสองคน คือครูตู้กับ
ครูจริง” เพราะหาก “ครูตู้” อธิบายแล้วไม่เข้าใจ “ครูจริง” คือ ครูโสภณ
อั๋นบางไทร ก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเปิดดู
นอกเวลา เพื่อทบทวนเนื้อหาจนเข้าใจ
ครูโสภณเรียนจบเอกวิชาภาษาอังกฤษด้วยทุนคุรุทายาท แต่ต้อง
สอนวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่เริ่มแรก เนื่องจากช่วงนั้นโรงเรียนขาดครูสอน

๑๑๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

คณิตศาสตร์ แม้จะสอนคณิตศาสตร์มานานหลายปีแล้ว แต่ครูโสภณก็พบว่า
อีดีแอลทีวีมีประโยชน์ เพราะใช้หาความรู้เพิ่มเติมได้และยังช่วยในการเขียน
แผนการสอน โดยครูโสภณจะเพิ่มเทคนิคบางอย่างเพื่อสื่อสารกับนักเรียน
ให้เข้าใจแจ่มชัดขึ้น
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำ�เภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีนักเรียนน้อย ครูก็น้อย ทั้งโรงเรียนมีครู ๓ คน เนื่องจากครูสอน
ไม่ครบชั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการนำ�วิธีการเรียนแบบคละชั้นมาใช้ คือแบ่ง
นักเรียนทีม่ คี วามสามารถใกล้เคียงกันมาอยูด่ ว้ ยกัน เช่น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒
เรียนร่วมกัน ประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ เรียนร่วมกัน และประถมศึกษาปีที่ ๕-๖
เรียนร่วมกัน เป็นต้น
	ครูเล่าว่า “ผมสอนนักเรียนระดับ ป.๓ และ ป.๔  ซึ่งเรียนในห้อง
เดียวกัน แต่คนละฝัง่ นักเรียน ป.๓ เรียนจากอีดแี อลทีวแี ล้วผมก็สอนนักเรียน
ป.๔ จากนั้นจะมาสรุปให้กับนักเรียน ป.๓ หลังจากสอน ป.๔ เสร็จแล้ว
เมื่อนำ�อีดีแอลทีวีมาใช้ ผลการสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นเกินระดับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศในหลายวิชา เนื่องจากอีดีแอลทีวีช่วยให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ : เครือข่ายเผยแพร่ eDLTV
	มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๕ แห่งทัว่ ประเทศเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่
อีดแี อลทีวใี ห้แก่โรงเรียนในท้องถิน่ ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้บริการ
วิชาการ และจัดค่ายให้นักศึกษาไปฝึกสอนในโรงเรียน เป็นต้น โดยเฉพาะ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเผยแพร่ระบบอีดแี อลทีวี
ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน) จำ�นวนไม่ต่ำ�กว่า
๑๕,๐๐๐ โรงเรียนทัว่ ประเทศ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ จัด สรรงบประมาณให้ โรงเรี ย นจั ด หา
เอกซ์เทอร์นลั ฮาร์ดดิสค์ ขนาด ๒ เทระไบต์ โรงเรียนละ ๑ เครือ่ งและมอบหมาย

๑๑๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ให้เจ้าหน้าทีข่ องสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานำ�ฮาร์ดดิสค์ดงั กล่าวไปสำ�เนา
ระบบอีดีแอลทีวี ระดับประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ใกล้เคียง
	ว่าที่ ร้อยตรีสรุ เชษฐ์ มุกสุวรรณ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนบ้านคลองน้�ำ เย็น
อำ�เภอบางระกำ� จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากโรงเรียนนำ�ระบบอีดแี อลทีวี
มาใช้ ก็ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น คะแนนในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติโอเน็ตอยู่ในระดับดี คะแนนของ ๘ กลุ่มสาระ
อยูใ่ น ๑๐ อันดับแรกของโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ทัง้ นี้
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จะได้ขยายผล
การใช้ระบบอีดีแอลทีวี เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดต่อไป

อีดีแอลทีวีเพื่อฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขัง
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริวา่
“น่ า จะลองพิ จ ารณานำ � เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การสอนวิ ช าชี พ ที่ ห ลากหลาย
มาใส่ในระบบด้วย เพื่อที่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลจะได้มี
โอกาสเรี ย นรู้ วิ ช าชี พ ที่ ต นสนใจ เพื่ อ ไปประกอบอาชี พ หาเลี้ ย งตนและ
ครอบครัวได้”
	
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้สนองพระราชดำ�ริดังกล่าว
โดยนำ�ระบบอีดแี อลทีวี เพือ่ พัฒนาอาชีพมาใช้ฝกึ วิชาชีพระยะสัน้ แก่ผตู้ อ้ งขัง
ผู้ต้องขังสามารถเลือกวิชาชีพที่ตนเองสนใจได้ เช่น การตัดผมชาย การทำ�
เปเปอร์มาเช่ การจับจีบผ้า และระบายผ้าในงานพิธีการ เป็นต้น ผู้ต้องขัง
สามารถเปิดอีดีแอลทีวี เพื่อทบทวนจนปฏิบัติได้
พระราชดำ � ริ แ ละพระราชหฤทั ย มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาการศึ ก ษา
ไม่เพียงแต่สร้างคุณูปการต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล แต่ยังเปิดโอกาส
ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจศึ ก ษาเรี ย นรู้ ได้ เข้ า ถึ ง ความรู้ ทั้ ง ในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความรู้ในการอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน

๑๑๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ นำ�คณะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดนราธิวาส

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ไอทีเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความ
สำ�คัญในเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทุกพื้นที่อย่าง
เท่าเทียมกัน รวมถึงชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในภาคใต้
มีพระราชปณิธานทีจ่ ะเข้าไปช่วยเหลือ ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
มีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กิจกรรม
ไอทีเพือ่ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีภ่ าคใต้เริม่ ต้น
ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำ�เนินติดตามการดำ�เนินงาน
โครงการตามพระราชดำ�ริ ที่โรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ได้มีรับสั่งให้
เจ้าหน้าที่โครงการไอทีตามพระราชดำ�ริฯ เข้าไปช่วยเหลือด้านไอทีแก่ครู
ในโรงเรี ย นจรรยาอิ ส ลาม ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นปอเนาะ อยู่ ติ ด กั บ โรงเรี ย น
บ้านศาลาใหม่ อำ�เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และรับสั่งให้อบรมความรู้
ทางด้านไอทีแก่ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในโครงการตามพระราชดำ�ริฯ ๑๔ โรงเรียน เพื่อนำ�ความรู้ทางด้านไอที
ไปใช้ในการบริหารงานและการเรียนการสอนของโรงเรียน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภายใต้โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ รวมทัง้ สิน้ ๑๕ แห่ง โรงเรียนเหล่านี้
ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา แบ่งเป็นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๑๓ แห่ง และสถาบันปอเนาะ ที่สอนเฉพาะ
วิชาศาสนาอีก ๒ แห่ง

๑๒๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การศึกษาศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส
และอำ�เภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี ในจังหวัดสงขลาเป็นสังคมมุสลิมจารีต
อนุรักษ์นิยม มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งมีอัลกุรอาน
เป็นธรรมนูญในการดำ�เนินชีวิต
สถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอิสลามมี ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเปิดสอนอิสลามศึกษาในวันเสาร์
และวันอาทิตย์ บางแห่งอาจเปิดสอนในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
๒) สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันสำ�หรับเปิดสอนนักเรียนทีม่ งุ่ เรียนต่อด้านศาสนา
โดยเฉพาะ โดยบางแห่งจะร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา ในการเปิดสอน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
สอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นได้ หรือได้เรียนสายอาชีพควบคู่กันไป
๓) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สอนทัง้ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควบคูก่ ับ
หลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในเบื้องต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนเหล่านี้ เพื่อใช้ในการบริหาร
และการเรียนการสอน อีกทั้งรับสั่งให้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และครูให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานและ
การเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน โครงการ
จึงจัดอบรมผูบ้ ริหารและครูเกีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์ขน้ั พืน้ ฐาน การประยุกต์
ใช้ไอทีเพื่อเป็นสื่อในการสอน ทั้งในสาระวิชาสามัญและวิชาอิสลามศึกษา
นาย ฮามะ พูลา
โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามศาสน์
ดารุสสลาม
“โต๊ะครู” หมายความว่า ผู้สอนที่มีความรู้
ด้านศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี เป็นที่เคารพ
นับถือของชุมชนและเป็นเจ้าของปอเนาะ
ที่มา : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ครูสอนศาสนาและครูสาระวิชา ระหว่างการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อไอทีในการเรียนการสอน

รวมทั้ ง การใช้ อี ดี แ อลที วี เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ให้ วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ช่วยจัด
อบรมการซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์ และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ค�ำ ปรึกษาผ่านกิจกรรมชุมนุม
คอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ครูและนักเรียน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
อาวิ ส มะลี นั ก เรี ย นและ
ประธานชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียน
นิรนั ดรวิทยา จังหวัดนราธิวาส เล่าว่า
“ได้ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ งการเข้ า สายแลน
รวมทัง้ ชิน้ ส่วนต่างๆ และการประกอบ
คอมพิ ว เตอร์ และยั ง ได้ นำ � ความรู้
ไปใช้ดแู ลคอมพิวเตอร์ทบี่ า้ น ช่วยลด
ภาระค่าซ่อมแซมได้อีกด้วย”
				

๑๒๓

นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
จังหวัดสงขลา

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม
การดำ�เนินงานของโรงเรียนในโครงการอย่างใกล้ชดิ และทรงแนะนำ�ให้มกี ารนำ�
ไอทีมาใช้ในการสอนอิสลามศึกษา ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา เห็น
ได้ชัดว่าคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียนในโครงการ
ดีขึ้นอย่างมาก ได้มีการนำ�ไอทีมาใช้ในโรงเรียน เพื่อการเรียนการสอนอย่าง
กว้างขวางและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
อาจารย์มารียานา ตาปอ ครูสอนศาสนา หรืออุสตาซะห์ โรงเรียน
จรรยาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นครูสอนวิชาตารีค (ประวัติศาสตร์
อิสลาม) กล่าวว่า “เดิมทีคดิ ว่าไม่จ�ำ เป็นต้องนำ�ไอทีมาใช้ในการเรียนการสอน
อิสลาม สอนตามตำ�ราหนังสือเรียนก็ดีอยู่แล้วแต่เมื่อได้อบรมกับโครงการ
ก็เปลี่ยนความคิดใหม่และเห็นว่าไอทีเป็นสิ่งสำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับคน
ทุกคน โดยเว็บและโซเชียลมีเดีย อย่างเฟสบุ๊ค (facebook) นั้น หากใช้อย่าง
ถูกต้องก็จะมีประโยชน์มากมาย ไม่วา่ เรือ่ งศาสนา วิชาการ และวิทยาศาสตร์
อีกทัง้ ยังสามารถติดต่อกับเพือ่ นๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทีส่ �ำ คัญคือ ไอทีสามารถ
บูรณาการกับการสอนได้อย่างมีประโยชน์”

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี
ภาพถ่ายจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของฝ่ายเลขานุการโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๒๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ดร.มูฮัมมาดอัสมี อาบูบากา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพีระยานาวิน
คลองหินวิทยา จังหวัดปัตตานี และประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่า
“ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า เฝ้ า สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ก็ จ ะได้ เ ห็ น พระพั ก ตร์ ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยรอยยิ้ ม แห่ ง
ความเมตตาโดยทรงซักถามถึงทุกข์สุขและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
และพระองค์จะมีพระราชวินิฉัยและพระราชทานแนวทางในการดำ�เนินงาน
ต่างๆ ทำ�ให้ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้ขึ้นมาบ้างนั้น เมื่อนึกถึงภาพที่พระองค์ท่าน
ทรงงานแล้ว ก็จะทำ�ให้มีพลังในการทำ�งานสร้างสรรค์ต่อไป”

๑๒๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับฟังรายงานเรื่องระบบรดน้ำ�ต้นไม้อัตโนมัติจาก สามเณรนวพล คำ�แสน
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที
“การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำ�คัญที่จะค้ำ�จุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืนได้
ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาล
จนถึงอุดมศึกษา จะต้องฝึกนักเรียนให้มีทักษะ ทั้งในทางปฏิบัติ และมีพลัง
ความคิดให้มีระบบแบบวิทยาศาสตร์ และต้องมีจินตนาการ ซึ่งจะนำ�ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาประสบความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมาย จะต้องอาศัยวัตถุเครื่องใช้ต่างๆ ในทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
หนังสือ วารสารวิชาการ สิ่งพิมพ์อื่นๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาเรื่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
งานสัมมนา Globalization: Challenges and Opportunities for Science and Technology
ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๒๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการบูรณาการไอซีที
	กิจกรรมรูปแบบหนึง่ ทีโ่ ครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้
ความสำ�คัญคือ การบูรณาการไอซีทใี นการเรียนการสอนทุกสาระวิชา โดยเฉพาะ
วิชาวิทยาศาสตร์ การใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียน
รู้สึกสนุกในการตั้งคำ�ถาม และค้นหาคำ�ตอบด้วยการทำ�โครงงาน ความรู้
ไม่จำ�เป็นต้องเกิดในห้องเรียนเสมอไป

ห้องเรียนออนไลน์ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างบูรณาการผ่านพันธุ์พืช

ห้องเรียนออนไลน์แห่งนี้จัดสร้างโดยครูโศจิกานต์ สตาภรณ์ (ครูมุก) ซึ่งเป็น
หนึ่งในครูแกนนำ�ของโครงการ ในเว็บไซต์นี้มีเนื้อหาหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาพ วิดีโอ
และบทความ ทั้งยังมีพ้ืนที่สำ�หรับกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
เช่น การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสอบถามข้อสงสัย การทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ดา้ นพืช
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มูลนิธิ South East
Asian Nepenthes Study & Research Foundation เป็นต้น
ผู้ ส นใจสามารถศึ ก ษาการทำ � โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า นพื ช ของนั ก เรี ย นได้ ที่
http://botanyschool.ning.com

๑๒๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

“โรงเรียนบรรยากาศสวิส แต่เศรษฐกิจเอธิโอเปีย” เป็นคำ�พูดสนุกๆ
ของคุณครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ แม้โรงเรียนนีจ้ ะอยูห่ า่ งไกลความเจริญ อีกทัง้ นักเรียนส่วนใหญ่
ก็เป็นลูกหลานชาวเขา แต่เนือ่ งจากอยูใ่ กล้กบั อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จึงถือได้ว่ามีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าให้นักเรียนได้เรียนรู้
การจัดทำ�สารคดีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นกิจกรรม
หนึ่งในโครงการบูรณาการไอซีทีเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่น ผลงานสารคดีของนักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา
ทักษะที่สำ�คัญ ได้แก่ ทักษะในการสร้างและตรวจสอบความรู้ด้วยตนเอง
และทักษะในการนำ�ความรู้ดังกล่าวนั้นมานำ�เสนอให้น่าสนใจ
ครูสมศรี รินใจ ครูผู้หนึ่งในกลุ่มครูแกนนำ�ของโครงการ กล่าวว่า
“ตอนนี้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเปลี่ยนไป นักเรียนได้ใช้อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นห้องเรียนภาคสนามในการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์
และใช้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็นสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงาน
สารคดีวิทยาศาสตร์”
การใช้ไอซีทเี พือ่ สนับสนุนการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มรี ปู แบบหลากหลาย
ขึ้นกับลักษณะกิจกรรมและการจัดการ ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนพระตำ�หนักสวนกุหลาบ ได้บรู ณาการการเรียนวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทำ�
โครงงานวิทยาศาสตร์ในชัว่ โมงคอมพิวเตอร์ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ทีเ่ ต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงปรบมือ เสียงซักถาม อย่างเช่น “ครูคะ ถ้าหนู
อยากใส่ตัวอักษรลงบนภาพต้นไม้นี้ต้องทำ�ยังไงคะ?” หรือ “ครูครับ ถ้าพวก
เราอยากจะอัดเสียงลงในคอมพิวเตอร์ต้องทำ�ยังไงครับ?” เป็นต้น

๑๒๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โรงเรี ย นปิ ย ชาติ พั ฒ นาในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ได้สร้างห้องเรียน
ออนไลน์เพือ่ สนับสนุนโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างบูรณาการผ่านพันธุพ์ ชื
(ดูข้อมูลในกรอบหน้า ๑๒๘) นายพีรวัธน์ จันทนกูล ศิษย์เก่าของโรงเรียน
แห่งนี้กล่าวว่า “ความสงสัยของผมเกิดได้ตลอดเวลา ห้องเรียนออนไลน์
ทำ�ให้ผมได้รับคำ�ตอบรวดเร็วกว่าเดิม และที่สำ�คัญคือ คนที่มาตอบไม่ใช่ครู
เพียงคนเดียว แต่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาตอบด้วย” นี่เป็น
เหตุผลหลักข้อหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เขาเรียนรูพ้ ฤกษศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว และต่อมาเข้า
ศึกษาต่อทีภ่ าควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ สร้างนักคิดรุ่นใหม่
การสร้างงานอิเล็กทรอนิกส์
และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะใน
การคิด การวางแผน และการแก้ปญั หา
นับเป็นทักษะที่สำ�คัญและจำ�เป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
เยาวชนจำ�นวนหนึง่ สนใจ หากเยาวชน
ได้เรียนรูก้ ระบวนการสร้างผลงานทีเ่ ป็น
รูปธรรม โดยมีครูคอยเกื้อหนุนและมี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางพร้ อ มให้
คำ�ปรึกษา ก็ย่อมจะช่วยให้เยาวชน
เหล่านั้นได้พัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆ
ที่สำ�คัญ ตั้งแต่การระบุโจทย์ปัญหา
การวางแผน การแก้ไขปัญหา ตลอดจน
การสือ่ สารกับผูอ้ น่ื อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓๐

นักเรียนกับผลงานอิเล็กทรอนิกส์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สามเณรยุคใหม่....ใส่ใจเทคโนโลยี
โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา อำ�เภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
มีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามเณรนักเรียนช่วยกันเพาะเห็ดเพื่อ
นำ�มาทำ�อาหาร แต่ผลผลิตทีไ่ ด้นอ้ ยกว่าทีค่ าดคะเนไว้ เมือ่ สืบหาสาเหตุแล้ว
พบว่าปัญหานี้เกิดจากการให้น้ำ�ไม่เหมาะสม เกิดคำ�ถามว่าอุณหภูมิและ
ความชื้นควรเป็นเท่าใดจึงจะทำ�ให้ได้ผลผลิตมากขึ้น เป็นที่มาของโครงงาน
เพาะเห็ดด้วยระบบน้ำ�อัตโนมัติ
สามเณรพีรพัฒน์ หาญยุทธ และสามเณรปณชัย ฝีปากเพราะ
เล่าว่า ขณะทำ�โครงงานพบปัญหามากมาย จนรูส้ กึ ท้อแท้ในบางครัง้ แต่เมือ่ ได้
“ฝึกกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่การสังเกตและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ค้นคว้าวิธกี ารและคิดแผนงาน เพือ่ นำ�ไอซีทมี าใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว
ก็ได้เรียนรู้หน้าที่และขั้นตอนการทำ�งานของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล” ทำ�ให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ได้ และเกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง

สามเณรปณชัย ฝีปากเพราะ  สามเณรพีรพัฒน์ หาญยุทธ  และ อาจารย์ศิวพร จิรณเสน
จากโรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา  จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกให้ร่วมนำ�เสนอ
โครงงานโรงเพาะเห็ดด้วยระบบรดน้ำ�อัตโนมัติ ในงานมหกรรม
“การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”
Thai Education 2014: Smart Education เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๓๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โรงเพาะเห็ดด้วยระบบน้ำ�อัตโนมัติทำ�งานอย่างไร?

โรงเพาะเห็ดประกอบด้วยเครื่องควบคุมระบบรดน้ำ�อัตโนมัติ ซึ่งจะสั่งให้
ปั๊มน้ำ�ทำ�งานเพื่อจ่าย (หรือหยุดจ่าย) น้ำ�ไปยังสปริงเกอร์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
โปรแกรม เช่น หากอุณหภูมิต่ำ�กว่า ๓๐ องศาเซลเซียส และความชื้นภายในก้อน
เชื้อเห็ดต่ำ� ก็ให้รดน้ำ� เป็นต้น

ผลสำ�เร็จของโครงงานเพาะเห็ดด้วยระบบน้�ำ อัตโนมัตนิ ว้ี ดั ได้อย่างเป็น
รูปธรรม คือผลผลิตเห็ดนางฟ้าจากก้อนเชือ้ เห็ดจำ�นวน ๑๐๐ ก้อน เพิม่ จาก
๒๗.๗ กิโลกรัม (ใน พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็น ๓๓ กิโลกรัม (ใน พ.ศ. ๒๕๕๖) ทัง้ ยัง
ช่วยประหยัดเวลาในการดูแลรดน้�ำ และได้ผลผลิตปริมาณเพียงพอในการนำ�
ไปประกอบอาหาร
ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างหนึง่ ในโครงงานจำ�นวนมากทีเ่ ปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้ฝึกคิด ฝึกสร้าง ฝึกแก้ปัญหา เพื่อนำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์จริง โครงงานไอซีทีอื่นๆ ที่เยาวชนคิดเองทำ�เอง เช่น อ่างล้างมือ
อัจฉริยะ ซึง่ ช่วยแก้ปญั หาลืมปิดก๊อกน้�ำ หลังใช้งาน และเครือ่ งปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ
ตามตารางเรียน เพือ่ ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

๑๓๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ผลสำ�เร็จจากโครงงาน : สะพานสู่การศึกษาขั้นสูง
ผลสำ�เร็จจากการทำ�โครงงานของเยาวชนหลายคนยังมีส่วนทำ�ให้
พวกเขาได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ�อีกด้วย ตัวอย่างเช่น
นายวุฒินันท์ หลงเจริญ นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นผู้
ที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย และไม่เคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก่อน
แต่เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมก็ใฝ่เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง
จนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ และเรียนในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
นางสาวอาทิยา เผ่าพงษ์ นักเรียนจากโรงเรียนองครักษ์ ทำ�โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่โรงเรียน และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ 2B-KMUTT ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต่อมาได้รบั สิทธิใ์ นโควตาพิเศษ
ให้ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้ เธอยังเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเด็กและเยาวชน (JSTP: Junior Science
Talent Project) ของ สวทช. โดยได้รับทุนการศึกษาระยะยาว สามารถ
เรียนจนถึงระดับปริญญาเอกอีกด้วย
การทำ�โครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นอกจากจะเป็นการสร้างสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้ว ยังช่วยฝึกทักษะรอบด้านให้แก่เยาวชน และเป็น
บันไดก้าวสำ�คัญที่นำ�ไปสู่สิ่งดีๆ อีกมากมายในชีวิต
ทั้ ง หมดนี้ คื อ ตั ว อย่ า งการนำ � พลั ง ของไอซี ที ไ ปเสริ ม การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ภ ายใต้ โ ครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำ � ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนา
เด็กและครูให้มที กั ษะในการใช้ไอซีทเี ป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการเรียนการสอน
เท่านั้น แต่ยังช่วยบ่มเพาะนิสัยใฝ่รู้และฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ และ
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตั้งแต่ยังเยาว์วัยอีกด้วย

๑๓๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับฟังรายงานผลงานการบูรณาการ
การใช้ไอซีทใี นเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ในงานการประชุมวิชาการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NAC2012) จากครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑
จังหวัดเชียงใหม่ และราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำ�พูน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕    

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เรียนรู้ด้วยโครงการ
ผสานพลังไอซีที
“กล่าวกันว่า ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆ ในโลกจะเข้าใกล้กัน
มากขึ้น ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน แต่ว่า
เกิดจากความรวดเร็ว ความสะดวกในการเดินทาง และการสือ่ สารโทรคมนาคม
ในปัจจุบัน ทำ�ให้คนไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิด แม้จะอยู่กันคนละมุมโลก
ก็ยังมีความคิดที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นถ้าหากไม่พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของเราเองแล้ว เราก็คงไม่สามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขในสังคมอนาคตที่มี
การเปลี่ยนแปลงฉับไวในหลายๆ ด้าน”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายหัวข้อ แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า
งานสัมมนา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า”
วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒

จากพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำ�มาสู่การจัดทำ�โครงการเพื่อเตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่
๒๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน เยาวชนควรมีความรู้
ความสามารถหลากหลาย รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน
มีทั ก ษะที่ สำ � คั ญ อั น ได้ แ ก่ ทั ก ษะการคิ ด การสื่ อ สาร การแก้ ปั ญ หา
ความสามารถด้านไอซีที และทักษะชีวิตที่จำ�เป็น

๑๓๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การจัดอบรมขยายผล และเผยแพร่ให้แก่นกั ศึกษาสาขาครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเตรียมความพร้อมครูยุคใหม่ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนได้ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ครูสามารถ
ประยุกต์ใช้ไอซีทใี นการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซมึ
(Constructionism) เพราะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านการทำ�ชิ้นงานที่มีความหมายต่อตนเอง เริ่มจากการคิดชิ้นงาน
หรือผลผลิตไว้ในใจ เมื่อลงมือปฏิบัติก็จะเกิดปัญหาให้แก้ไข ขณะเดียวกัน
ก็ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงานที่หลากหลาย กระบวนการนี้
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ไปพร้อมกัน นักเรียน
โรงเรี ย นสมเด็ จ พระปิ ย มหาราชรมณี ย เขต จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เล่ า ว่ า

๑๓๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

“จากทีไ่ ด้สร้างชิน้ งานในวิชาเคมี ทำ�ให้เข้าใจเนือ้ หาทีเ่ รียนมากขึน้ เพราะว่า
ไม่ได้เรียนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจในเนื้อหาก่อนแล้วหาจุดเด่น
ในการจดจำ�  เพื่อนำ�เสนอในรูปของชิ้นงาน เมื่อพยายามแล้วก็จะเข้าใจใน
สิ่งที่เรียนมากขึ้น และยังได้รู้จักการทำ�งานกลุ่มร่วมกับเพื่อนอีกด้วย”
ครู อั ง คณา ภวชโลทร ครู ส อนวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา โรงเรี ย นสมเด็ จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต เล่าว่า “เมือ่ ได้ปรับวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ ล้วทำ�ให้
เข้าใจว่า ครูไม่จำ�เป็นต้องเก่งคอมพิวเตอร์มากก็ทำ�ได้และไม่ต้องห่วงว่าจะ
สอนไม่ทัน จากประสบการณ์พบว่ายิ่งถ้าเนื้อหามีมาก แล้วจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้ลงมือสร้างงานก็ยิ่งดี เพราะจะให้แต่ละกลุ่มมุ่งศึกษาเพื่อให้
เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากนั้นก็ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนผ่านการ
นำ�เสนอร่วมกัน ครูมบี ทบาทสำ�คัญในการให้ความรูเ้ บือ้ งต้น อำ�นวยความสะดวก
และแก้ไขสิ่งที่นักเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ถูกต้อง”
การดำ�เนินกิจกรรมระยะแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ปรับการอบรม
จากเดิมที่สอนให้ครูสร้างสื่อไปเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
ควบคูก่ บั การแนะนำ�เครือ่ งมือไอซีที เพือ่ ให้นกั เรียนใช้สร้างชิน้ งาน การติดตาม
ผลทำ�โดยการประกวดการจัดการเรียนรู้ และพิจารณาการจัดกิจกรรม
ของครูและคุณภาพชิ้นงานของนักเรียน อย่างไรก็ดี พบว่าครูส่วนใหญ่ยังใช้
กระบวนการนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนอกเวลาเรียน
ในระยะต่อมา จาก พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ได้เน้นให้ครู
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยโครงการในวิชาทีเ่ รียน ไม่ใช่จดั เป็นกิจกรรมพิเศษ นักเรียน
จะได้ลงมือปฏิบัติในห้องเรียนเป็นหลัก และเนื่องจากในช่วงเวลานี้มีเครื่องมือ
เว็บ ๒.๐ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แพร่หลาย จึงช่วยให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนครูผู้สอน เมื่อปรับเปลี่ยนวิธีสอน
แล้ว ยังวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยการทำ�วิจัยในชั้นเรียนควบคู่กันไปด้วย

๑๓๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ผลงานผ้าไหมของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาคอมพิวเตอร์กับการงานอาชีพ

ต่อมา สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้สนับสนุนทุนทำ�วิจยั เรือ่ ง การพัฒนาคุณลักษณะผูเ้ รียนยุคใหม่เพือ่ รองรับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยการบูรณาการไอซีทีในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการบูรณาการไอซีทีในการจัด
การเรียนรูด้ ว้ ยโครงการ ช่วยพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ด้านความรูใ้ นเนือ้ หาสาระ และ
ด้านสมรรถนะสำ�คัญทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งเป็นทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และทักษะชีวิต

๑๓๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริวา่
“ให้เผยแพร่สว่ นทีส่ �ำ เร็จด้วยดีแก่หน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ หรือเกีย่ วข้อง
โดยตรงในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้รับช่วงต่อในเรื่องของการขยายผลในวงกว้าง
ต่อไป” จึงมีการขยายผลไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเผยแพร่
แนวทางการดำ�เนินงานให้แก่นักศึกษาครู เพื่อให้สามารถนำ�ไอซีทีไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการได้ในอนาคต

๑๓๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังบ้าน นายโม เมี่ยน (U Moe Myint) เมืองย่างกุ้ง สหภาพพม่า
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพม่า
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระราชหฤทัย
การศึกษาและแหล่งความรูเ้ ป็นอย่างยิง่ เมือ่ เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนประเทศต่างๆ
ก็โปรดทีจ่ ะทอดพระเนตรห้องสมุดหรือร้านหนังสือในประเทศนัน้ ๆ เมือ่ ครัง้
เสด็จเยือนสหภาพพม่า ก็ได้เสด็จทอดพระเนตรร้านหนังสือเก่าแห่งหนึ่ง
ในกรุงย่างกุ้ง ต่อมา นายโม เมี่ยน (U Moe Myint) คหบดีชาวพม่าได้ซื้อ
หนังสือเก่าทัง้ หมดไว้เป็นสมบัตสิ ว่ นตัว และได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงย่างกุ้ง
	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำ�ริ
ว่าหนังสือเหล่านี้มีคุณค่า จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ ศาสตราจารย์
ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์
เมื่อครั้งที่เข้าเฝ้าและรับเสด็จ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก
เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่า “มีความเป็นไปได้หรือไม่ทจี่ ะถ่ายสำ�เนา
อิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากในสหภาพพม่า”
หนังสือหายากดังกล่าวมีจำ�นวน ๒๒๔ รายการ เป็นหนังสือที่เขียน
โดยชาวพม่า หรือเกี่ยวกับพม่า จำ�นวน ๒๐๕ ชื่อเรื่อง หนังสือเก่าที่สุด
ตีพิมพ์ใน ค.ศ. ๑๖๕๓ ชื่อ The History of Great Britain หนังสือ
ที่พิมพ์ใน ค.ศ. ๑๙๑๑ มีจำ�นวนมากที่สุด รวม ๑๓ ชื่อเรื่อง นอกจากนี้
ยังมีหนังสือพิมพ์เก่า จำ�นวน ๒๑ เล่ม และวารสารชุด The Burma Digest
จำ�นวน ๓๒ เล่ม อีกด้วย
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
กรมราชองครักษ์ จึงจัดทำ�โครงการถ่ายสำ�เนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก
จากประเทศสหภาพพม่าตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

๑๔๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังคำ�อธิบายเกี่ยวกับหนังสือหายาก
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

สยามบรมราชกุมารี จัดหาทีมงานและอุปกรณ์ไปดำ�เนินการแปลงข้อมูลเป็น
แบบดิจิทัล (digitization) โครงการนี้มีหน่วยงานให้ความร่วมมือในลักษณะ
เครือข่าย ได้แก่ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท เอทิซ
อิ น โนเวชั่ น จำ � กั ด บริ ษั ท แคนนอน มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด์ ) จำ � กั ด
บริษทั การบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) โดยมีฝา่ ยบริการความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สวทช. เป็นผู้ประสานงาน และบริหารโครงการ
การดำ�เนินงานเริ่มจากการศึกษาสภาพของหนังสือ วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์หนังสือเก่า ฝ่ายสงวนทรัพยากร
สารสนเทศ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือใน
การประเมินสถานภาพการถ่ายสำ�เนาอิเล็กทรอนิกส์ จากนัน้ จึงสแกนเอกสาร
ปรับแต่ง และจัดรวมเล่มอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบพีดีเอฟ (PDF: Portable
Document Format) พร้อมใส่เมทาเดตา (metadata) ประกอบการ
สืบค้น ทั้งนี้ ทีมบุคลากรจาก สวทช. และบริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำ�กัด
ร่วมกันให้คำ�แนะนำ�แก่บุคลากรชาวพม่าที่ปฏิบัติงาน

๑๔๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ข้อมูลดิจิทัลที่ได้ยังใช้ทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบแฟลช (Flash
e-Book) เพื่อนำ�เสนอแบบเสมือนจริง และใช้ทำ�หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แบบเปิด ๓ มิติ (3D Flip e-Book) เพื่อเป็นคลังภาพดิจิทัลที่คัดเลือกมาจาก
ภาพประกอบเอกสารที่น่าสนใจ

ตัวอย่างหนังสือหายาก

เมือ่ ทรัพยากรต่างๆ มีครบทุกรายการแล้ว
จึงจัดสร้างห้องสมุดดิจทิ ลั (Digital Library) สำ�หรับ
เอกสารหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านัน้ เพือ่ ให้สบื ค้น
และใช้งานได้ง่าย
โครงการถ่ายสำ�เนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือ
หายากจากประเทศสหภาพพม่าตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ แล้วยังเป็นต้นแบบการนำ�
เทคโนโลยีการแปลงดิจทิ ลั มาใช้ในการอนุรกั ษ์เอกสาร
เก่าอันทรงคุณค่าถือเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ
ในประเทศไทยได้นำ�วิธีการไปใช้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ห้องสมุดดิจิทัลที่จัดสร้างขึ้นยังเป็น
ประโยชน์แก่นกั วิชาการและผูส้ นใจทัว่ ไปทีต่ อ้ งการ
ศึกษาเกีย่ วกับพม่าในด้านต่างๆ เช่น วรรณกรรมพม่า
ประวัติศาสตร์ไทยและพม่า เป็นต้น

หากสนใจข้อมูลดิจิทัลเอกสารเก่าของพม่า จะติดต่อได้ที่ไหน?
ผู้สนใจสามารถติดต่อห้องสมุดโรงเรียนนายร้อย จปร. หรือสืบค้นเอกสาร
ได้จากระบบฐานข้อมูลซึง่ ให้บริการ ณ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๔๘๙๐

๑๔๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระดำ�ริ ตำ�บลภูฟ้า อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิสาหกิจชุมชน
เพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย
กลุ่ ม คนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ห นึ่ ง และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กัน ในมิ ติ ต่ า งๆ
ยึดถือค่านิยมหรือความเชื่อบางอย่างร่วมกันเรียกว่าเป็นชุมชน ปัจจัยสำ�คัญ
ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ ในหลายกรณี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยยกระดับสภาพทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมุ่งเน้น
ที่การประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน
	ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๕๐ โรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูปที่ ๓
อำ � เภอเต่ า งอย จั ง หวั ด สกลนคร ได้ เ ปลี่ ย นรู ป แบบเป็ น บริ ษั ท ดอยคำ �
ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด โดยใช้กลไกทางธุรกิจในการดำ�เนินงาน แต่ไม่ประสบ
ผลสำ�เร็จในเชิงธุรกิจเท่าทีค่ วร ทัง้ ความร่วมมือกับเกษตรกรสมาชิกและชุมชน
ก็ลดลง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ
จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำ�ริให้ดำ�เนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน
	การดำ�เนินงานเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในชือ่ โครงการวิสาหกิจชุมชน–
โรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูป โดยมีชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำ�งานร่วมกัน
	เป้าหมายหลักคือ ต้องทำ�ให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายอยู่ในพื้นที่รอบภูพาน ๓ จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร
และสกลนคร มีจำ�นวน ๕,๐๐๐ ครัวเรือน ใน ๗๔ หมู่บ้าน วิธีการคือ
สนับสนุนให้รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง
เติมเต็มความรูแ้ ละเทคโนโลยีผา่ นการสอนและการดูงาน และใช้โรงงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

	
วิสาหกิจชุมชนที่ อำ�เภอเต่างอย มีผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่นเป็น
รูปธรรม แบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี : ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ มีสมาชิก
๑๑ คน ใช้พันธุ์ข้าว กข ๖ ต้านทานโรคไหม้ ได้ผลผลิต ๓,๕๑๕ กิโลกรัม
และข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนน้�ำ ท่วม ได้ผลผลิต ๑,๕๖๐ กิโลกรัม จำ�หน่าย
เป็นเมล็ดพันธุ์ในราคา ๑๘-๒๐ บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ
๙๖,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน กลุ่มนี้มีรายได้ราว ๔ แสนบาทต่อปี
กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ : ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ มีสมาชิก ๒๖ คน
พื้นที่ปลูก ๖๕ ไร่ ได้ผลผลิตรวม ๑๘,๒๐๐ กิโลกรัม ปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓
ได้ผลผลิตรวม ๔๒,๐๐๐ กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กลุม่ ราว ๕ แสน ๙ หมืน่ บาท
ปัจจุบันกลุ่มนี้มีรายได้ราว ๖ แสนบาทต่อปี
กลุม่ แปรรูป : ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ มีสมาชิก ๘๐ คน ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ได้แก่ ข้าวแต๋น กล้วยตาก และกล้วยทอด ผลิตภัณฑ์จำ�หน่ายในชุมชน
และโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ทำ � ให้
ช่วยลดการบริโภคขนมขบเคีย้ ว
จากภายนอก นอกจากนี้ ผลผลิต
ข้าวปลอดสารพิษที่ได้ยังนำ�ไป
แปรรูปเป็นข้าวกาบา (GABA:
Gamma-Aminobutyric Acid)
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า จำ � หน่ า ยเป็ น
กิโลกรัมละ ๘๐ บาท ปัจจุบัน
กลุ่มนี้มีรายได้ราว ๒ ล้านบาท
ต่อปี
			
ข้าวกาบา

๑๔๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ที่หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำ�ผัก อำ�เภอนาแห้ว
จังหวัดเลย ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ให้แก่เกษตรกร และใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่ เพื่อเป็นต้นพันธุ์ให้ใช้ปลูกใน
พื้นที่ และลดต้นทุนจากการขนส่งไหลสตรอเบอรี่มาจากจังหวัดเชียงใหม่
	ในปัจจุบันการผลิตสตรอเบอรี่เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านผู้ผลิตไหลสตรอเบอรี่เพื่อจำ�หน่ายมี ๔ ครอบครัว รายได้รวม
ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี และมี ผู้ ป ลู ก สตรอเบอรี่ เ พื่ อ จำ � หน่ า ย
ผลสดราว ๑๕-๒๐ ครอบครัว มีรายได้รวมประมาณ ๑ ล้านบาทต่อปี
	เนื่ อ งจากผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ แ ปรรู ป ได้ อ ย่ า งมี ม าตรฐาน
จะมีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างมาก ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงมีการถ่ายทอดความรู้
ด้ า นการแปรรู ป อาหารที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะให้ แ ก่ ชุ ม ชนบ้ า นบ่ อ เหมื อ งน้ อ ย
มีผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายชนิด ได้แก่ น้�ำ สตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ น้�ำ เสาวรส
มะคาเดเมียอบแห้ง และช็อกโกแลตมะคาเดเมีย ข้อมูลในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖
ระบุว่าสมาชิก ๒๐ คน มีเงินหมุนเวียนจากการจำ�หน่าย ๗.๕ ล้านบาท
โดยในแต่ละปีสมาชิกได้เงินเฉลี่ย ๕ หมื่นบาทต่อคน และสร้างงานให้คน
ในชุมชนอีก ๒๐ คน
	นอกจากนี้ ทัง้ สองหมูบ่ า้ นยังตัง้ อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติภสู วนทราย
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งภูเขา น้ำ�ตก วัดป่า เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
แปลงเพาะปลูก และผลผลิตทางการเกษตร จึงเกิดอาชีพการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ๒ แสนบาทต่อปี อีกทั้งยังผลักดัน
ให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและเยาวชน
มีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็กและเยาวชน โดยเน้นประเด็น
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต และอาชี พ ได้ แ ก่ ค่ า ยสตรอเบอรี่ ค่ า ยพลั ง งาน
ค่ายอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และค่ายการแปรรูปอาหาร ซึง่ จะช่วยให้เด็กและเยาวชน

๑๔๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
และชีวิตประจำ�วันได้อีกด้วย
ที่ บ้ า นผาคั บ อำ � เภอบ่ อ เกลื อ จั ง หวั ด น่ า น สวทช. ได้ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำ�ปาง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวสาลี
และการคัดพันธุ์ข้าวสาลีที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทำ�ให้เกษตรกรผลิตข้าวสาลี
ได้ถึง ๓๒๐ กิโลกรัมต่อไร่ เกิดรายได้เพิ่มขึ้นราว ๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน
	ต้นอ่อนข้าวสาลียงั อาจแปรรูปเป็นชาข้าวสาลี ใช้ชอื่ ผลิตภัณฑ์ ภูฟา้
มี ต ลาดรั บ ซื้ อ เนื่ อ งจากผู้ บ ริ โ ภคชื่ น ชอบ เกิ ด เงิ น หมุ น เวี ย นในกลุ่ ม ราว
๕๐,๐๐๐ บาท เงินจำ�นวนนี้ใช้เป็นกองทุนอาชีพ และใช้ช่วยเหลือสมาชิกที่
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

เกษตรกร สมาชิก “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาข้าวสาลีบ้านผาคับ”

๑๕๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ อาทิ การผลิต
มะเขือเทศสแน็กสลิม (snack slim) และข้าวโพดหวาน รวมทั้งถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต สตรอเบอรี่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด เงิ น หมุ น เวี ย นในชุ ม ชนราว
๓๐๐,๐๐๐ บาท การผลิตปุย๋ อินทรียจ์ ากวัสดุเศษเหลือในท้องถิน่ เช่น ฟางข้าว
มูลสัตว์ และเศษเหลือทางการเกษตรอืน่ ๆ เป็นต้น ซึง่ นอกจากจะช่วยปรับปรุง
บำ�รุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้ว ยังทำ�ให้ต้นทุนการผลิตลดลงราว ๕๐๐๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ รวมทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ระบบเกษตรธรรมชาติ โดยใช้วัสดุ
ในท้องถิน่ จัดทำ�โรงเรือน คอก เล้า และผลิตอาหารไก่ ซึง่ สร้างรายได้เสริมราว
๗,๐๐๐ บาทต่อปี
กลไกวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ช าวบ้ า นร่ ว มมื อ กั น สร้ า งงาน
สร้างรายได้ เกิดความรู้ใหม่ เกิดสุขภาวะในทุกระดับ อันจะนำ�ไปสู่การยก
ระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

๑๕๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน
อำ�เภอน้ำ�โสม จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ไฟฟ้าปลอดภัย
ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
“ในเมื่อหนังสือเรียนมีเรื่องไฟฟ้า ทั้งระดับประถม มัธยม ก็ให้โยงกันให้หมด
คือ โรงเรียนปลอดภัย การฝึกอาชีพ และบทเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น เด็กจะ
เรียนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม บางอันก็โยงเข้ากับวิชาการที่มีในหนังสือ
ถ้าลงมือเองก็จะจำ�ได้”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปาฐกถาพิเศษ เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์
งานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

	โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นโรงเรียนกลุ่มแรกที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มโครงการพัฒนา
เช่น โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันเพือ่ แก้ปญ
ั หาเด็กนักเรียนขาดอาหาร
และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
เป็นต้น โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน เป็นอีกโครงการหนึง่ จัดทำ�ขึน้ ตามกระแสพระราชดำ�รัสทีท่ รงแสดง
ความห่วงใยคณะครูและนักเรียน เมือ่ ทรงทราบว่าโรงเรียน ตชด. รัปปาปอร์ต
จังหวัดเชียงใหม่ ถูกไฟไหม้

๑๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

	เนื่องจากทรงทราบว่าสภากาชาดไทยจัดทำ�โครงการจัดการอบรม
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จึงมีพระราชประสงค์ให้ขยายผล
การอบรมดังกล่าวสู่โรงเรียน ตชด.
	สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รับสนองพระราชดำ�ริ โดยแต่งตัง้ คณะทำ�งานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ในโรงเรียน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตร
ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คณะแม่บ้านและครอบครัว กฟภ.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ปภ.) สำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน และฝ่ายเลขานุการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
คณะทำ�งานฯ ได้ดำ�เนินงานใน ๓ ด้าน ได้แก่
๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านความปลอดภัย เช่น การซ่อมบำ�รุง และ
ตรวจสอบอุปกรณ์และห้องเรียน รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เป็นต้น
๒. การจัดการความปลอดภัยภายในโรงเรียน เช่น การจัดตั้งคณะทำ�งาน
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. รวมทัง้ การให้ความรู้ และ
สื่ออุปกรณ์แก่คณะทำ�งานฯ เป็นต้น
๓. การเรียนการสอนเรือ่ งความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เช่น พัฒนาหลักสูตร
เรือ่ งไฟฟ้า และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยอบรมให้แก่ทง้ั ครูและ
นักเรียน
	จากการดำ�เนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำ�ให้โรงเรียน ตชด.
ในโครงการมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างเช่น
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การอบรมเรื่อง ความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

การอบรมการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าที่โรงเรียน ตชด.
ในเขตภาคเหนือ

	โรงเรียน ตชด. บ้านควนสามัคคี จังหวัดชุมพร มีวทิ ยาลัยสารพัดช่าง
ชุมพร วิทยาลัยในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
เป็นพี่เลี้ยง คอยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
โรงเรียน ตชด. ๓๓ รัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุม
วางแผนการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น องค์การบริหารส่วนตำ�บล และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ทัง้ นี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดสรรงบประมาณในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า
และติดตัง้ เบรกเกอร์ให้แก่โรงเรียน อีกทัง้ ยังจัดอบรมด้านความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟ้าให้อีกด้วย
โรงเรียน ตชด. ๑๔ บ้านตาตุม จังหวัดสุรนิ ทร์ ได้ให้ความรูก้ บั นักเรียน
เกีย่ วกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี และนักเรียนสามารถถ่ายทอดสูค่ รอบครัวได้
	โรงเรี ย น ตชด. ๑๓ สหธนาคาร กรุ ง เทพ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ใช้มาตรการหลายอย่าง เช่น ให้ครูมีหน้าที่รับผิดชอบการปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกห้องหลังเลิกเรียน รวมทัง้ มีการตรวจสอบตักเตือน หรือลงโทษผูร้ บั ผิดชอบ
หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เป็นต้น
การดำ�เนินงานทั้งหมดนี้ นอกจากจะทำ�ให้เด็กๆ นักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการนำ�วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่แท้จริง
อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกสำ�หรับเด็กนักเรียน
จำ�นวนหนึ่งด้วย

๑๕๕
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับฟังรายงานเรื่องการซ่อมบำ�รุง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
จากผู้อำ�นวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำ�ริฯ ประจำ�ปี ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ไฟสว่าง เปิดทางความรู้
สู่ชุมชนไทยภูเขา
การทีไ่ ฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถงึ ชุมชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลย่อมทำ�ให้การพัฒนา
ในด้านต่างๆ ไม่อาจดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๕๑
สำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(สสท.) ได้แจ้งความประสงค์มายังสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในเรื่องการจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ให้แก่สถานศึกษาและศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ในเขต
จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานศึกษาและ
ศูนย์การเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวทช. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง เพื่อนำ�ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใน ศศช.
จำ�นวน ๓๖ แห่ง ในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานรับไปดูแลต่อจำ�นวน ๑๒ แห่ง ทำ�ให้เหลือเพียง ๒๔ แห่ง
ศศช. บานแมปะกลาง
ศศช. บานจอลือเหนือ
ศศช. บานผาอันใต
ศศช. บานจอลือใต
ศศช. บานหวยเกี่ยงนอย ศศช. บานแมแพนอย
ศกร. ตชด. บานโตแฮ

ศศช. บานคุทะ
ศศช. บานโจะแกปู
ศศช. บานสะชุยปู
ศศช. บานบราเด
ศศช. บานวาแหมะคี
ศศช. บานเลอเบปวาคี

จ. แมฮองสอน
อ. สบเมย
อ. ทาสองยาง

จ. เชียงใหม

ศศช. บานแมะแตะแหละกุย
ศศช. บานเลอะตอ
ศศช. บานมูเซอหลังเมือง
ศศช. บานเหลาปลาทู
ศศช. บานผาผึ้ง

ศศช. บานยะลิกุย
ศศช. บานแมละเอาะ
ศศช. บานหวยกวางใหม
ศศช. บานหนองอึ่งเหนือ
ศศช. บานทีผะแหล

จ. ตาก
ศศช. บานปาพลู
อ. อุมผาง

ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ทั้ง ๒๔ แห่ง ใน ๓ จังหวัด

๑๕๗
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	ชุมชนชาวไทยภูเขาได้รับประโยชน์โดยตรงจากไฟฟ้าเซลล์อาทิตย์
ในด้านต่างๆ เช่น
เด็กๆ ได้ชมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เช่น ชมรายการในช่องโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาช่องวังไกลกังวล หรือชมสื่อดีวีดี เป็นต้นโดยมีครูช่วยอธิบาย
เพิ่มเติม ผลคือ เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมีพัฒนาการเรียนดีขึ้น และสนใจ
เรียนยิ่งขึ้น
ผูช้ มโทรทัศน์ได้รบั รูข้ า่ วสารบ้านเมืองและเหตุการณ์ปจั จุบนั เช่น จากรายการ
ข่าวและสารคดี รวมทั้งละคร เป็นต้น (อาจถือได้ว่าเป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่ช่วยให้เข้าใจมารยาททางสังคม)
ค นในชุมชนได้รบั บริการด้านต่างๆ เช่น ได้รบั ข่าวสารภายในชุมชนเอง เป็นต้น
โดยหอกระจายข่าวจะถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
ช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกให้ ก ารประชุ ม ในหมู่ บ้ า น โดยสามารถใช้
เครื่องขยายเสียง โทรทัศน์ และเครื่องเล่นดีวีดี ในวันสำ�คัญต่างๆ
(เป็นต้นว่า วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก และวันขึน้ ปีใหม่) ตลอดจนได้รบั บริการ
ใช้ปัตตะเลี่ยนตัดผมอีกด้วย

ชาวบ้านในชุมชนรับชมข่าวสารบ้านเมืองจากโทรทัศน์ ซึ่งใช้ไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

๑๕๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ดำ�เนินไปภายใต้โครงการระยะแรก (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๔) ทีม่ ชี อ่ื ว่า โครงการนำ�ร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่
โครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการในระยะแรกนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ สำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)
	เมือ่ โครงการระยะแรกได้วางโครงสร้างพืน้ ฐานไว้ และเกิดประโยชน์
แก่ชุมชนไทยภูเขาอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จึงได้มีการสานต่อในระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) เน้นการติดตามประเมินผล โดยใช้ทั้งการรายงานผล
แบบเดิม คือเขียนรายงานบนกระดาษส่งให้ กศน. และเริ่มทดลองใช้ระบบ
โทรมาตรเพือ่ ติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการบำ�รุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า

๑๕๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนชมรายการเพื่อการศึกษาจากโทรทัศน์ช่องวังไกลกังวล

จากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้นำ�ไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
	กิจกรรมต่างๆ ในโครงการระยะที่ ๒ นี้ มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกับ
สวทช. ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา (มทร.) สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
	ตัวอย่างบทบาทของบางหน่วยงานในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่
สวทช. วิจยั และพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และติดตัง้ ระบบโทรมาตร สสวท.
อบรมครู นักเรียนและชาวบ้านเรื่องการใช้งาน รวมทั้งบรรจุเรื่องแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในหลักสูตรการเรียนการสอน และ สอศ. รับผิดชอบเรื่อง
การบำ�รุงรักษาในกรณีที่เกิดการชำ�รุดขึ้น โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่
จะเข้าไปช่วยดูแลซ่อมแซม เป็นต้น

๑๖๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เพียงมีประโยชน์
โดยตรงแก่ผคู้ นและชุมชนเท่านัน้ แต่ยงั แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของภาค
ส่วนต่างๆ ที่เข้าไปเกื้อหนุนให้ชุมชนชาวไทยภูเขาเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ได้ในระยะยาว เนื่องจากการศึกษาที่ดีย่อมเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีความ
เสมอภาคและความยุตธิ รรม พลังงานไฟฟ้ายังช่วยพัฒนาอาชีพทีส่ ร้างรายได้
ให้แก่ผคู้ นในชุมชน เป็นการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้สงู ขึน้ นอกจากนี้
การสื่อสารที่ทำ�ได้อย่างทั่วถึง ยังช่วยให้คนไทยที่อยู่ชายขอบของประเทศได้
รับรูข้ า่ วสารความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลดีตอ่ ความมัน่ คง
ของประเทศ

ระบบโทรมาตรที่ใช้ในชุมชนไทยภูเขาทำ�งานอย่างไร?
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค สวทช. ได้ติดตั้ง
ระบบโทรมาตรให้ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) จำ�นวน ๔ แห่ง
โดยเลือกใช้เงือ่ นไขทางเทคนิค ๓ รูปแบบ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ�งานดังนี้
แบบที่ ๑ ระบบโทรมาตรส่งข้อมูลผ่าน GPRS : ใช้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์
เพี ย งพอในการส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น GPRS ได้ แ ก่ บ้ า นเลอะตอ ตำ � บลแม่ ตื่ น
อำ � เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ บ้ า นแม่ ล ะเอ๊ า ะ ตำ � บลนาเกี ย น
อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
แบบที่ ๒ ระบบโทรมาตรส่งข้อมูลผ่าน GPRS ที่ติดตั้งอุปกรณ์บูสเตอร์เพิ่มเติม :
ใช้ในพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอในการส่งข้อมูลผ่าน GPRS จึงต้อง
ติดตั้งบูสเตอร์เพื่อเพิ่มสัญญาณ ได้แก่ บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย ตำ�บลกองก๋อย
อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แบบที่ ๓ ระบบโทรมาตรส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPStar) : ใช้ใน
พื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ได้แก่ บ้านจอลือใต้ ตำ�บลแม่สวด อำ�เภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หมายเหตุ: GPRS ย่อมาจาก General Packet Radio Service เป็นบริการที่เพิ่มมาตรฐาน
ให้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM โดยทำ�ให้สามารถส่งข้อมูลดาต้าแพคเกต
ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการรับส่งอีเมล์ เป็นต้น

๑๖๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ระบบจายพลังงานใหโรงเรียน
Solar cells

แผงเซลลแสงอาทิตยจายพลังงานใหระบบวัดสัญญาณและโทรมาตร
Solar cells
270 Wp

480 Wp
520 W Charger

Inv.

300 W Charger

DC/AC Meter
1
GPRS Modem
2
3
4

Load
Internet Web Server
Battery

Remote Monitoring

แผนภาพแสดงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบโทรมาตร

ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค สวทช. ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคนิคของ
โครงการ กล่าวว่า “ทีมงานรูส้ กึ ภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการทำ�งาน
ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆ และโรงเรียนบนดอยเหล่านี้ เราได้เรียนรู้และ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายอย่าง เช่น การแก้ปัญหาทางเทคนิคในพื้นที่
ที่ท้าทาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทุกคน
ร่วมกันสร้างขึ้นมานี้ จะนำ�พาความรู้และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน”

๑๖๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ข้อมูลระบบโทรมาตรแสดงปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้และปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริงของ
ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา บ้านห้วยเกี๋ยงน้อย อำ�เภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน พ.ศ. ๒๕๕๖

	การจัดการทีด่ แี ละการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมดังเช่นในโครงการ
นี้ จึงอาจใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีการตรวจวัดข้อมูลผ่านระบบโทรมาตร และการบำ�รุงรักษา
อย่างเป็นระบบสำ�หรับพื้นที่อื่นๆ ได้อีกโสดหนึ่ง

๑๖๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุนเซน
เป็นประธานในพิธเี ปิดวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล
เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล
สายสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
“ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก พอใจที่ โรงเรี ย นกำ � ปงเฌอเตี ย ลได้ ทำ� งานมาได้ ร ะยะหนึ่ ง
กรรมการทั้งสองฝ่ายดำ�เนินการมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ ความต้องการของ
ข้าพเจ้าก็คือ ต้องการมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาเยาวชนกัมพูชาซึ่งเป็น
เยาวชนที่มีศักยภาพเป็นอย่างดี และถ้าได้การศึกษาเล่าเรียนและฝึกอบรม
ที่ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมกัมพูชา และสังคมโลกสืบไป”
พระราชดำ�รัส ที่พระราชทานไว้แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา
ฝ่ายไทยและกัมพูชา
                                     วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๔๘
ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

สายสั ม พั น ธ์ อั น แน่ น แฟ้ น ระหว่ า งไทย-กั ม พู ช า และความ
สนพระราชหฤทัยในอารยธรรมเขมร เป็นเหตุให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาหลายครัง้
ทุกครั้งชาวกัมพูชารับเสด็จด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง จึงมีพระราชประสงค์
ที่จะตอบแทนน้ำ�ใจไมตรีจิตของชาวกัมพูชา ด้วยการพระราชทานสิ่งที่เป็น
ประโยชน์อย่างยั่งยืนอันได้แก่ การศึกษา
	
ผู้นำ�คณะรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาคือ สมเด็จอัครมหา
เสนาบดี เดโช ฮุ น เซน นายกรัฐมนตรี ได้สนองแนวพระราชดำ�ริโดย
การน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำ�นวน ๔๕ ไร่ (ภายหลังขยายเป็น ๑๑๗ ไร่)

๑๖๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล

ในอำ�เภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำ�ปงธม เป็นพื้นที่ก่อสร้างวิทยาลัยกำ�ปง
เฌอเตียล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ
พระราชทานเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นในเดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๔ และเสร็จสิน้ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
วิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียลเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ สถานศึกษาแห่งนี้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในราชอาณาจักรกัมพูชาเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนทั้งสายสามัญและสาย
อาชีวศึกษา และเป็นการพระราชทานโรงเรียนทั้งระบบ
	การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในระยะแรกได้รับการสนับสนุน
จากหลายฝ่าย อาทิเช่น กรมการทหารช่าง กองทัพบก ช่วยเรื่องการสำ�รวจ
และปรับปรุงพื้นที่ และกองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดนช่วยเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากร เป็นต้น
	ส่วนเรื่องการศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์หลายสถาบัน
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์

๑๖๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รวมทัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาช่วยดูแลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย โดยการให้ทุนการศึกษาหรือ
ดูงานในประเทศไทย นอกจากนี้ยังช่วยจัดวางหลักสูตรทั้งสายมัธยมศึกษา
และสายอาชีวศึกษา และจัดอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย
	นางสาวซัม ฌุนณา (Sam Chhuna) นักเรียนรุ่นที่ ๑ วิทยาลัย
กำ�ปงเฌอเตียล ผู้ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัย
บูรพา กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง และ
จะนำ�ความรู้ที่ได้ไปช่วยพัฒนาประเทศกัมพูชาต่อไป ที่ผ่านมามีนักเรียน
ที่ได้รับทุนพระราชทานฯ และสำ�เร็จการศึกษาจากประเทศไทยได้กลับมาเป็น
ครูสอนทีว่ ิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล บางคนก็ทำ�งานให้บริษัทต่างๆ ในกัมพูชา
พวกเขาประสบความสำ�เร็จในด้านการงาน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น”
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
และประชาชนในชุมชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังทรงสนับสนุนให้มโี ครงการพัฒนาวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล และจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรอีกกว่า ๒๐ โครงการ เช่น โครงการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ
เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่นักเรียนและประชาชน
ในชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่แนวคิดการมีภูมิคุ้มกัน
และพึ่งตนเองได้ และโครงการสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล เพื่อ
ปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ ให้แก่นักเรียน เป็นต้น

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน
	พืน้ ทีท่ ว่ี ทิ ยาลัยกำ�ปงเฌอเตียลตัง้ อยูน่ น้ั ยังไม่มที ง้ั ไฟฟ้าและน้�ำ ประปา
วิทยาลัยต้องพึ่งพาน้ำ�มันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายสูง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำ�ริวา่ ควรหาวิธี
บริหารพลังงานในวิทยาลัยที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๑๖๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สถานภาพพลังงานไฟฟ้า ของกัมพูชา
ข้อมูลใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระบุวา่ กัมพูชา
มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า ๓๙๐ เมกะวัตต์
ใช้น้ำ�มันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลัก กัมพูชา
ยังนำ�เข้ากระแสไฟฟ้าจากไทย ลาว และ
เวียดนาม อีกประมาณ ๖๐๐ เมกะวัตต์
เพื่ อ นำ � ไปใช้ ใ นกรุ ง พนมเปญประมาณ
๔๐๐ เมกะวัตต์ อีกด้วย
ที่มา: บทความ ความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าในอาเซียน ของ ดร.สุทธิกร  กิ่งแก้ว
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ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ กรมราชองครักษ์ ร่วมกับสำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายห้องปฏิบตั กิ าร
วิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค ได้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล ข้อมูลนีท้ �ำ ให้สามารถออกแบบระบบ
ทีเ่ หมาะสม ได้แก่ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
จากน้ำ�มัน (PV/Diesel Generator Hybrid System)

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สวทช. ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ได้ติดตั้งระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 126 kWp โดยแบ่งเป็นระบบย่อยแรก 70 kWp (56%)
ทีผ่ ลิตไฟฟ้าไปใช้ในเวลากลางวันโดยตรง และระบบย่อยทีส่ อง 56 kWp (44%)
ที่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรีส่ �ำ หรับใช้ในเวลากลางคืน หากช่วงเวลาใดมีการใช้
ไฟฟ้าเกินกำ�ลังที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบจะสั่งให้เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
ด้วยน้�ำ มันดีเซลทำ�งานเสริมเพือ่ ให้มไี ฟฟ้าใช้เพียงพอแก่ความต้องการ การใช้
ไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจำ�นวนมากในการซื้อ
น้�ำ มันดีเซล จากการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าพบว่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะคืนทุน
ภายในเวลา ๖ ปี เมือ่ เทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยน้�ำ มันดีเซลเพียงอย่างเดียว

แผนภาพการทำ�งานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์
แสดงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมายัง สวทช.

๑๖๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียลศึกษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

	นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนยังสามารถดูแลและบำ�รุงรักษา
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตร
อีกทั้งยังมีการอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบ การใช้งาน
และการบำ � รุ ง รั ก ษา เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ สวทช. ยั ง มี ร ะบบติ ด ตามสภาพ
การทำ�งานแบบเวลาจริง (real-time monitoring system) ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพือ่ ให้สามารถควบคุมระบบได้จากระยะไกล
ปัจจุบนั ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล
กว่า ๑,๕๐๐ คน ได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์
ซึ่งเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยให้กจิ กรรมทางการศึกษาดำ�เนินไปอย่างราบรืน่
อาจกล่าวได้ว่าโครงการนี้นอกจากจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของชาวกัมพูชาในชนบทแล้ว ยังช่วยเชือ่ มร้อยสายใยความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชา ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

๑๗๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล

นายเมียะ จันเธง ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล กล่าวว่า
“ในนามตัวแทนชาวกัมพูชาและวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล ข้าพเจ้ารู้สึกสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล
ให้แก่ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองซึ่งมีโอกาส
น้อยมากที่จะได้เรียนในระดับสูง ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการให้โอกาส
แก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน เพื่อนำ�ไปพัฒนาตนเอง
ชุมชนและประเทศชาติ ไม่วา่ จะเป็นการพระราชทานโรงเรียน ทุนการศึกษา
ให้แก่ครูและนักเรียนได้ศึกษาต่อในประเทศไทยและจีน เป็นต้น โครงการ
พระราชทานฯ นี้ทำ�ให้ครูและนักเรียนของวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียลได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง หลุดพ้นจากปัญหาด้านการศึกษาและความยากจน
และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย”

๑๗๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับฟังรายงานผลการฝึกอบรม
หลักสูตรมัลติมีเดียของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วัยใสสร้างผลงานได้ด้วยไอซีที
เพียงความผิดพลาดครั้งเดียวในช่วงเยาว์วัย ไม่ได้หมายถึงทางตัน
ของชีวิต เยาวชนซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๘-๒๔ ปี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ห ากได้ รั บ โอกาสและการเกื้ อ หนุ น อย่ า งเหมาะสม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริว่า
หากเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถนำ�ไปสร้างสรรค์ผลงาน และใช้
ประกอบอาชีพได้
	
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ได้ด�ำ เนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน
ในสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน มีหน่วยงานร่วมดำ�เนินการ ได้แก่
มูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	ในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕) มีการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
และมัลติมีเดียให้แก่เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
จำ�นวน ๕ แห่ง ได้แก่
๑) ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม
๒) ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
๓) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม
๔) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม
๕) ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑๗๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ตัวอย่างกิจกรรมในระยะแรก เช่น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ บุญเลีย้ ง แก้วนาพันธ์ อาจารย์สาขาวิชามีเดียอาตส์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ได้ จั ด อบรมการถ่ า ยภาพ
การออกแบบกราฟิ ก และสิ่ ง พิ ม พ์ และการสร้ า งภาพยนตร์ ด้ ว ยเทคนิ ค
สต็อปโมชั่น (Stop Motion) ให้เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม พบว่าเยาวชนสนุกสนาน
และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสนำ�เสนอ
ในเวทีสาธารณะต่างๆ
นางศรีดา ตันทะอธิพานิช ผูจ้ ดั การมูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ได้จดั กิจกรรมอบรมหลักสูตร การเรียนรูส้ กู่ ารเป็น Graphic Designer มืออาชีพ
ให้กับศูนย์ฝึกฯ ๔ แห่ง พบว่าเด็กและเยาวชนสามารถนำ�ความรู้และทักษะ
ด้านการออกแบบกราฟิกไปสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้ เช่น นามบัตร ปฏิทนิ
โปสการ์ด โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว และปกรายงาน เป็นต้น
ในระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๖) มุ่งพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้ทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานบริการสังคมและงานเชิงพาณิชย์ คือ
ทำ�เป็นอาชีพได้
ผลงานอันเปีย่ มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนทัง้ ๕ ศูนย์ฝกึ ฯ
ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในงาน เยาวชนรุ่นใหม่…สร้างสรรค์ได้ด้วยไอซีที
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อุทยานการเรียนรู้
TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ งานนีย้ งั เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
เยาวชนจากศูนย์ฝึกต่างๆ อีกด้วย
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ภาพยนตร์ ส ต็ อ ปโมชั่ น ฝี มื อ เยาวชนได้ รั บ รางวั ล
จากกระทรวงวัฒนธรรม

ทีมเยาวชนแห่งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศในการประกวดคลิปวิดโี อเด็กไทยกับไอที หัวข้อ “ระเบิดไอเดีย
ระดมความกล้า ท้าทำ�คลิป” ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำ�ปี ๒๕๕๖ จากผลงาน
สต็อปโมชั่น เรื่อง สื่อร้ายใกล้ตัว
คลิปเรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของ ดิน & ดาว สองพี่น้องที่เติบโตขึ้นมาใน
ครอบครัวทีพ่ อ่ แม่ไม่ได้ให้เวลาดูแลมากเพียงพอ จึงดำ�เนินชีวติ ผิดพลาด คลิปความยาว
ไม่ถึง ๕ นาทีนี้ ใช้เวลาผลิตนาน ๓ สัปดาห์ โดยใช้เทคนิคสต็อปโมชั่น (การสร้าง
ภาพเคลือ่ นไหวจากภาพถ่ายจำ�นวนมาก ซึง่ แต่ละภาพตัวละครหรือวัตถุตา่ งๆ จะขยับ
ไปจากเดิมเล็กน้อย)
เยาวชนในทีมงานคนหนึ่งกล่าวว่า “ตอนทำ�ก็ไม่ได้คิดจะได้รางวัลอะไร
เพราะพวกเราทำ�งานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้ภัยที่มาจาก
สือ่ ต่างๆ ว่ามันร้ายแรงแค่ไหน ผมดีใจทีเ่ ราได้รบั รางวัลและจะตัง้ ใจผลิตสือ่ ดีๆ แบบนี้
ต่อไป เพื่อให้เยาวชนทุกคนได้รู้เท่าทันสื่อร้ายครับ”
สนใจชมคลิป ค้นคำ�ว่า “สื่อร้ายใกล้ตัว” ใน YouTube หรือไปที่
http://www.youtube.com/watch?v=GEX4UCT-yVs
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ณ เรือนจำ�กลางบางขวาง
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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ไอทีและศิลปะ
เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
“องค์การทีก่ ล่าวเมือ่ ตอนต้นเขาพูดถึงเรือ่ งผูพ้ น้ โทษ แต่ของเราพูดเรือ่ งผูต้ อ้ งขัง
เป็นงานทีร่ ว่ มมือกับกรมราชทัณฑ์ เมือ่ เข้าไปเห็นก็รสู้ กึ ชืน่ ชมว่า กรมราชทัณฑ์
มีความคิดริเริ่มที่จะทำ�ให้ผู้ต้องขังพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น
แล้ ว ก็ ทำ � ประโยชน์ ไ ด้ แ ม้ ถู ก จำ � คุ ก อยู่ เมื่ อ ออกมาจากคุ ก ก็ จ ะสามารถ
ประกอบอาชีพสุจริตได้จากการที่ได้ฝึกหัดวิชาต่างๆ ไม่เฉพาะแต่เรื่องไอที
ได้เรียนหนังสือ ได้ฝึกงานช่างต่างๆ ที่มาเสริมให้คือเรื่องไอซีที ที่เขาจะรับ
งานจากข้างนอกเข้าไปทำ�งานได้ มีเจ้าหน้าทีท่ อี่ ยูใ่ นเรือนจำ�นัน้ เองก็สามารถ
ไปถ่ายทอดความรู้ต่อได้”
พระราชดำ�รัสในการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม”
เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ
“๑๒ ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ: ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
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ห้องเรียนคอมพิวเตอร์: โอกาสทองของผู้ต้องขัง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
และใส่พระราชหฤทัยในคุณภาพชีวติ ของผูต้ อ้ งขัง ทรงพระราชดำ�ริให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนา เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้
ในการใช้คอมพิวเตอร์ และสรรค์สร้างผลงานที่สามารถสร้างรายได้ทั้งใน
ขณะทีถ่ กู คุมขังและเมือ่ พ้นโทษไปแล้ว ทัง้ ยังเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
อีกด้วย
	โครงการนำ�ร่องเริม่ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทีท่ ณ
ั ฑสถานหญิงกลาง ด้วยการจัด
อบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ผู้ต้องขังตามหลักสูตรของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงกลางได้รับพระราชทาน
คอมพิวเตอร์ ๒๐ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ ๓ เครื่อง เป็นเครื่องมือในการทำ�
กิจกรรมต่างๆ
	
โครงการนำ�ร่องดำ�เนินไปได้ด้วยดี ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕
จึงได้ขยายผลออกไปอีก ๓ แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานบำ�บัดพิเศษกลาง เรือนจำ�
พิเศษกรุงเทพมหานคร และเรือนจำ�กลางคลองเปรม และใน พ.ศ. ๒๕๔๖
กรมราชทัณฑ์ ได้สานต่อพระราชดำ�ริ ขยายโครงการออกไปยังเรือนจำ�อีก ๒๑
แห่ง ทั่วประเทศ รวมเรือนจำ�และทัณฑสถาน
ที่ร่วมโครงการนี้ทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง (ข้อมูลใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
	 เรือนจำ�และทัณฑสถานแต่ละแห่งจัดตั้ง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และได้รับการสนับสนุน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ หนั ง สื อ และ
สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ จำ � เป็ น ในการดำ � เนิ น งาน
จะพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบ ตัง้ แต่วทิ ยากร
สถานที่ บุคลากรของเรือนจำ�และทัณฑสถาน
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หลักสูตรการอบรมมีทง้ั แบบระยะสัน้ ระยะกลาง
และระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการและศักยภาพของผู้ต้องขัง
	
ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์จากโครงการ
นี้ในแง่มุมต่างๆ เช่น หลายคนมีรายได้จาก
การรับจ้างพิมพ์งาน จัดทำ�เอกสาร หรือออกแบบ
บัตรอวยพร บางคนรับจ้างทำ�นามบัตรและ
ส.ค.ส. เพื่อจำ�หน่ายในวันพบญาติ และบางคน
ได้นำ�ความรู้ไปเริ่มธุรกิจส่วนตัว (เช่น ร้าน
ถ่ายรูปดิจิทัลและร้านซ่อมคอมพิวเตอร์) เมื่อ
พ้นโทษไปแล้ว
	
ผู้ ที่ ต้ อ งการเรี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
สามารถศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูต้ อ้ งขังทีศ่ กึ ษาต่อและสำ�เร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้มี ๕๓ คน (ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๕๗)
	
ผู้ต้องขังจำ�นวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการจัดทำ�หนังสือเสียงสำ�หรับ
คนตาบอดตามโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน โครงการ
นีเ้ ป็นความร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ
สมาคมคนตาบอดแห่ ง ประเทศไทย และทั ณ ฑสถานหญิ ง กลาง มี
วิทยากรจากภาคีเดซี (DAISY Consortium) ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สอน
ผู้ต้องขังให้รู้วิธีการอ่านและผลิตหนังสือเสียงอย่างถูกต้อง โครงการนี้ได้ผลิต
หนังสือเสียงมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่า ๑,๕๐๐
รายการ เพื่อใช้ในห้องสมุดของสมาคมฯ ในการให้บริการแก่คนตาบอด
ที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ
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รู้จักหนังสือเสียงระบบเดซี
หนั ง สือเสียงระบบเดซี (DAISY Digital Talking Book) เป็ น หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ทแี่ สดงได้ทงั้ เสียง ตัวหนังสือ และรูปภาพในเล่มเดียวกัน และยังสามารถ
แสดงผลพร้อม ๆ กัน (Synchronization) ได้ โดยจะมีแถบสีแสดงบนข้อความขณะที่
มีเสียงอ่านไปด้วย
	
คำ�ว่า DAISY ย่อมาจาก Digital Accessible Information System หมายถึง
ระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ ามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบดิจทิ ลั ซึง่ ได้ก�ำ หนดไว้
เป็นมาตรฐาน
จุดเด่นของหนังสือเสียงระบบเดซีคอื แสดงได้ทงั้ เสียง ตัวหนังสือและรูปภาพใน
เล่มเดียวกัน มีฟงั ก์ชนั ปรับขนาดตัวอักษรได้ เปลีย่ นสีพนื้ ได้ ค้นหาข้อความทีต่ อ้ งการได้
แทรกบุค๊ มาร์คได้ ข้ามไปอ่านหน้าอืน่ ๆ หรือบทอืน่ ๆในหนังสือ รวมทัง้ ควบคุมความเร็ว
ในการอ่านได้
หนังสือเสียงระบบเดซี ออกแบบด้วยหลักการที่เป็นสากล จึงช่วยให้ทุกคน
สามารถใช้หนังสือร่วมกันได้ เช่น คนพิการทางการเห็น สามารถฟังเสียง และควบคุม
การอ่าน กำ�หนดความเร็วได้ คนพิการทางการได้ยนิ สามารถปรับตัวอักษรขนาดใหญ่ได้
มีค�ำ บรรยายแทนเสียงในวิดที ศั น์ คนทีบ่ กพร่องทางการเรียนรูส้ ามารถฟังเสียงทีแ่ สดง
แถบสีตรงกับเสียงอ่านได้ รวมทัง้ ผูส้ งู อายุกฟ็ งั เสียง หรือขยายตัวอักษรใหญ่ได้ เป็นต้น
ผูส้ นใจสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บของ DAISY Consortium ที่ http://www.daisy.org

	
ในภาพรวม มีผตู้ อ้ งขังได้รบั การอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ไปแล้วกว่า
๑๕,๐๐๐ คน (ข้อมูลในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) และเกิดรายได้จาก
การใช้ความรู้ด้านไอซีที คิดเป็นเงินรวมกว่า ๑๓
ล้า นบาท (ข้ อ มู ล ในช่ ว ง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๖)
ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง เรือนจำ�ได้มอบเป็นค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ร่ ว มทำ � งานสร้ า งรายได้ ส่ว นนี้ซ่ึง แม้ จ ะ
ไม่มากนัก แต่กพ็ อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็น หรือส่งให้
ครอบครัวระหว่างที่ต้องโทษคุมขังและที่สำ�คัญคือ
เป็นการฝึกทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
การอบรมไปด้วย

๑๘๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ศิลปะบำ�บัด...เพื่อผู้ต้องโทษสูงสุด
	ในกรณีของผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งโทษสูงสุด คือจำ�คุกตลอดชีวติ หรือต้องโทษ
ประหารชีวิตนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชดำ�ริวา่ ผูต้ อ้ งโทษเหล่านีย้ อ่ มมีความเครียด ศิลปะบำ�บัดสามารถช่วย
ในการเยียวยาสภาพจิตใจและอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
	
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิอาร์ต
ฟอร์ ออล ได้นอ้ มนำ�พระราชดำ�ริดงั กล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดทำ�โครงการ
ศิลปะบำ�บัดเพือ่ ผูต้ อ้ งขัง โดยจัดกิจกรรมใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ ห้องเรียนศิลปะ
และค่ายศิลปะ โครงการนี้เริ่มใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เรือนจำ�กลางบางขวาง
ห้องเรียนศิลปะคัดผูเ้ ข้าร่วมโครงการโดยการสัมภาษณ์ และพิจารณา
“ภาพวาดฝีมือตนเอง” ที่แนบมากับใบสมัคร การพิจารณาจะให้น้ำ�หนักที่
ความหมายทีซ่ อ่ นอยูใ่ นภาพ อันสะท้อนถึงสภาพจิตใจของผูต้ อ้ งขัง มีนกั จิตวิทยา
ของกรมราชทัณฑ์เป็นผูป้ ระเมินในส่วนนีส้ ว่ นค่ายศิลปะมีกจิ กรรมหลากหลาย
เช่น วาดรูป งานปัน้ เปเปอร์มาร์เช่และร้องเพลง เป็นต้น ค่ายนีใ้ ช้เวลา ๓-๕ วัน
ผูด้ แู ลผูต้ อ้ งขังคนหนึง่ ตัง้ ข้อสังเกตว่า “การทีผ่ ตู้ อ้ งขังได้เดินออกจาก
ห้องทีจ่ องจำ�ตนเอง แม้จะเป็นเพียงแค่การเดินไปอีกแดนหนึง่ แต่กร็ สู้ กึ ดีแล้ว
มีผตู้ อ้ งขังรายหนึง่ ซึง่ ปกติตอ้ งได้รบั ยาคลายเครียดทุกวัน เมือ่ ได้เข้าร่วมโครงการ
ปรากฏว่าทุกวันศุกร์ซงึ่ เป็นวันทำ�กิจกรรมศิลปะบำ�บัด กลับเป็นวันทีเ่ ขาไม่ตอ้ ง
ใช้ยาคลายเครียดเลย”
	นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
โตชิบา ไทยแลนด์ จำ�กัด ทีป่ รึกษาและผูส้ นับสนุนโครงการศิลปะเพือ่ ผูต้ อ้ งขัง
ได้เล่าเรื่องราวที่ได้ประสบมาว่า
	
“ในการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีมอื ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้าร่วมโครงการนี้
ครัง้ แรกทีอ่ าคารโตชิบา ได้เชิญครอบครัวของผูแ้ สดงผลงานมาร่วมในพิธเี ปิด
รู้สึกประทับใจมากที่เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งพาคุณแม่มาดูผลงานแสดงภาพ
ของพ่อ เด็กคนนี้ยืนมองภาพพร้อมบอกใครๆ อย่างภาคภูมิใจว่า...เป็นฝีมือ
ของพ่อหนู”

๑๘๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการดำ�เนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย
ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ไอทีเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต
ของเด็กป่วยในโรงพยาบาล
“วอร์ดเด็กป่วยนี่ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุเคราะห์สง่ ครูการศึกษาพิเศษ
เข้ามาช่วย ในสมัยนั้นมีคนไข้เยอะ ครูการศึกษาพิเศษคนเดียววิ่งตามเตียง
ต่างๆ ก็ไม่พอ เราก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้ามีพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เด็ก
ศึกษาด้วยตัวเองแล้วครูมาเป็นผูแ้ นะนำ�จะดีไหม เพราะว่าทีจ่ ริงแล้วการสอน
วิชาต่างๆ กับการรูจ้ กั ใช้สอ่ื การอบรมการใช้สอ่ื ง่ายกว่าการอบรมให้รเู้ นือ้ วิชา”
พระราชดำ�รัสในการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม”
เนื่องในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ
“๑๒ ปี รัตนราชสุดา สารสนเทศ: ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

	เด็กที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็น
เวลานานมักจะเรียนไม่ค่อยทันเพื่อน บางรายถึงกับต้องซ้ำ�ชั้น เด็กเหล่านี้
อาจเบื่อหน่าย ซึมเศร้า ดังนั้น การดูแลจึงไม่ใช่เพียงรักษาโรค ต้องช่วย
เยียวยาสภาพจิตใจให้มีความสุข พร้อมไปกับช่วยให้เด็กได้รับการศึกษา
อย่างเหมาะสมกับวัย
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพือ่ เด็กป่วยถือกำ�เนิดขึน้ จากพระราชดำ�ริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการสร้างความสุขให้แก่เด็กป่วย
ทัง้ ยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูในโรงพยาบาลทีม่ จี �ำ นวนไม่เพียงพออีกด้วย

๑๘๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อเด็กป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ในโครงการ

โครงการนี้เริ่มต้นนำ�ร่องที่โรงพยาบาล ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้สานต่อพระราชดำ�ริ
โดยขยายไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ อีก ๒๒ แห่ง ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
	ครูในโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้เลือกใช้วธิ กี ารต่างๆ ตามสภาพทีเ่ ป็นจริง
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กป่วยและญาติพี่น้องของเด็กมากที่สุด อาทิเช่น
	โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี มีเด็กเล็กจำ�นวน
มากป่วยเป็นโรคทางกระดูกและข้อ ทำ�ให้ไม่สามารถลุกจากเตียงได้ ครูจะ
นำ�สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ไปสอนที่ข้างเตียง
โรงพยาบาลขอนแก่น มีเด็กป่วยเป็นโรคเลือดและมะเร็ง ทำ�ให้ต้อง
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ครูจะจัดกิจกรรมที่เน้นการมี
ส่วนร่วมกับพ่อแม่ ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีเด็กและญาติที่มาจากกลุ่มจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงจัดสอนภาษาไทยให้ นอกจากนี้ยังมีครูจากศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนมาช่วยฝึกอาชีพให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย
เด็กชายคนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพ อีกทั้งพ่อแม่แยกทางกัน ผู้เลี้ยงดู
คือตายายซึ่งมีฐานะยากจน จึงเรียนได้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แต่
เมือ่ ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเข้าเรียนในห้องเรียนเพือ่ เด็กป่วย มีครู
ดูแลอย่างใกล้ชิด และสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI:
Computer-Aided Instruction) เป็นเวลา ๑ ปี ปรากฏว่าเด็กใช้คอมพิวเตอร์เป็น

๑๘๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

และมีพัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้น ที่สำ�คัญคือ มีสภาพจิตใจดีขึ้น จนใน
ที่สุดเด็กบอกกับครูว่าต้องการกลับไปเรียนในโรงเรียนที่เคยเรียน และก็ได้
กลับไปเรียนต่ออีกครั้ง ด้วยความช่วยเหลือจากครู และพยาบาลที่ช่วย
ประสานงานกับโรงเรียนให้
	เด็กอีกคนป่วยด้วยโรคทางสมอง ทำ�ให้มองเห็นและได้ยินไม่ชัดเจน
ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จนสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และมีสภาพจิตใจดีขนึ้ ห้องเรียนเพือ่ เด็กป่วยยังได้มอบคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตซึง่ มีโปรแกรมขยายตัวอักษร รวมทัง้ เลนส์ขยายสำ�หรับการอ่านจาก
ศูนย์สริ นิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และประสานงาน
ให้เด็กได้เรียนในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จนเด็กเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น และบอกครูวา่ ตนจะตัง้ ใจเรียนจนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป
	
ครู น้ำ � เพชร เพชรมนต์ ทำ � งานอยู่ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นเพื่ อ เด็ ก ป่ ว ย
ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “สิ่งที่รู้สึกประทับใจใน
การทำ�งานนีก้ ค็ อื การทีเ่ ด็กป่วยได้รบั การฟืน้ ฟูรา่ งกายในทางทีด่ ขี น้ึ จนสามารถ
ทำ�กิจกรรมและส่งเข้าประกวดในโครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลได้ นอกจากนี้
การที่เด็กป่วยที่ต้องพักอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือนสามารถกลับ
ไปเรียนร่วมกับเพือ่ นร่วมรุน่ ของตนเองได้ และกลับมาบอกคุณครูวา่ สอบผ่าน
เลื่อนชั้นได้แล้ว ทำ�ให้ครูรู้สึกภูมิใจอย่างมาก”
	ความสำ�เร็จเช่นนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้อุปกรณ์และสื่อการสอน
ทีท่ นั สมัยเป็นเครือ่ งมือช่วย ไม่วา่ จะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่หัวใจสำ�คัญคือ การที่ครูทุ่มเทแรงกายแรงใจ
อย่างเต็มที่ ทำ�ให้หอ้ งเรียนเพือ่ เด็กป่วยสามารถพลิกฟืน้ ชีวติ ของเด็กๆ ให้กลับ
มาสดใสอีกครั้ง

๑๘๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานของ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โรงเรียนศรีสังวาลย์
สำ�หรับนักเรียนพิการทางกาย
“ข้าพเจ้าดำ�เนินงานที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เพื่อเป็นโรงเรียนนำ�ร่องในการจัด
การเรียนการสอนนักเรียนพิการทางกายและการเคลือ่ นไหว และได้ขยายผล
การดำ�เนินงานไปยังโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการประเภท
อื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนสำ�หรับนักเรียนพิการทางการเห็น นักเรียนพิการ
ทางการได้ยิน และนักเรียนพิการทางสติปัญญา ซึ่งนักเรียนพิการแต่ละ
ประเภทมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกทีแ่ ตกต่าง
กันไปเพื่อเสริมศักยภาพในการทำ�กิจกรรม”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
งานประชุมวิชาการนานาชาติ “i-CREATe 2007”
วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่า
	
ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการไว้ในพระอุปถัมภ์ ต่อมาใน พ.ศ.
๒๕๐๘ ได้พระราชทานนามโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ ว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์
เป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียน
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษา
ได้ตามปกติในขณะที่พักรักษาตัวและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่มูลนิธิฯ
เป็นระยะเวลานาน

๑๘๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานของโรงเรียนศรีสังวาลย์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

	ครั้นเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต ใน
พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสาน
พระราชปณิธานและได้เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรมูลนิธอิ นุเคราะห์
คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ในสังกัดของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำ�ริ
ว่า โอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับนักเรียนพิการ จึงทรงริเริ่มงาน
ในโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ คนพิ ก ารเป็ น ครั้ ง แรกที่ โรงเรี ย น
ศรี สั ง วาลย์ ข องมู ล นิ ธิ อ นุ เ คราะห์ ค นพิ ก ารฯ ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มี รั บ สั่ ง
ให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำ�เนินการช่วยเหลือนักเรียน
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสง่ิ อำ�นวยความสะดวก เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนแห่งนีม้ โี อกาส
ด้านการศึกษาเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป ดังพระราชดำ�รัสในงานสัมมนา

๑๘๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๑ ว่า “คนบางคนนั้นอาจมี
ความสามารถน้อยหรือมากไม่เท่ากัน แต่ว่าส่วนที่สำ�คัญที่สุดคือ โอกาส
เช่น โอกาสในการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำ�คัญที่สุดควรจะเปิดโอกาส แต่ว่า
ความสามารถของคนที่จะรับโอกาสที่เปิดให้นั้นอาจจะไม่เท่ากัน แต่โอกาส
ก็ควรจะให้เท่าเทียมกัน”

ห้องคอมพิวเตอร์พระราชทานและ
เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยม
โรงเรียนศรีสังวาลย์หลายครั้ง จึงทรงเข้าใจปัญหาและข้อจำ�กัดในการเรียน
ของนักเรียนพิการทางกายและการเคลือ่ นไหว ทรงเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกจะช่วยให้นักเรียนกลุ่มนี้สามารถเรียน
ได้ดีขึ้น
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการที่โรงเรียนศรีสังวาลย์
เริม่ ต้นจากห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน ๒ ห้อง พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี
สิ่งอำ�นวยความสะดวก เช่น สวิตช์ แทร็กบอล แป้นคีย์บอร์ดพร้อมคีย์การ์ด
และแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในกรณีที่สภาพความพิการทำ�ให้ไม่สามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดแบบปกติ
ได้โดยง่าย
	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุน
การพัฒนาครูผสู้ อนให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
เหล่านีเ้ ป็นเครือ่ งมือช่วยเสริมศักยภาพของนักเรียน การจัดทำ�แผนการเรียน
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI: Computer-Aided
Instruction) และการจัดทำ�แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP: Individualized
Education Program) เพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้มีความสามารถ
ตามศักยภาพที่มีอยู่

๑๘๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

อาจารย์วราภรณ์ ปัญญาประโชติ ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
ศรีสงั วาลย์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทำ�งานทีโ่ รงเรียนศรีสงั วาลย์มาเป็นเวลา ๑๗ ปี
ได้ รั บ การอบรมการใช้ เ ทคโนโลยี สิ่ ง อำ � นวยความสะดวกหลากหลาย
ประเภท ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ จนทำ�ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะการใช้งาน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวก และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับ
นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้ นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้
กับคณะครูของโรงเรียนศรีสังวาลย์อีก ๒ แห่ง จึงรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มี
โอกาสทำ�ประโยชน์แก่ประเทศชาติ”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้พระราชทาน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเขียน ช่วยอ่าน
และช่วยในการสือ่ สาร นางสาวบุญธิดา ชินวงษ์ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
(ในปีการศึกษา ๒๕๕๗) เป็นนักเรียนพิการไม่มีแขนทั้งสองข้าง และมีขา
ผิดรูปทั้งสองข้างมาแต่กำ�เนิด ทำ�ให้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ เมื่อได้ใช้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ในการเรียนและเกิดประโยชน์ จึงรูส้ กึ ซาบซึง้ ในพระกรุณาธิคณ
ุ
และกล่าวว่า “หนูต้องขอขอบคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทีไ่ ด้ให้โน้ตบุก๊ กับหนู ทำ�ให้หนูสามารถทำ�งาน การบ้านและรายงาน
ได้เหมือนเพือ่ นๆ คนอืน่ และได้มโี อกาสหาความรูเ้ พิม่ เติมจากโน้ตบุก๊ ทีไ่ ด้รบั
จนถึงปัจจุบัน”

นักเรียนพิการแขนขาดทั้งสองข้าง
ใช้เท้าในการควบคุมแทร็กบอลแทนเมาส์

นักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์
ในห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน

๑๙๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

โปรแกรมฝึกพูดและห้องการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น
นักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวของโรงเรียนศรีสังวาลย์
ส่วนใหญ่เป็นเด็กสมองพิการ (CP: Cerebral Palsy) จึงมีปญ
ั หาในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของร่างกาย นักเรียนหลายคนมีอาการกล้ามเนื้อเกร็ง ไม่อาจ
ควบคุมการสั่งงานกล้ามเนื้อและอวัยวะที่ใช้ในการพูดได้ตามปกติ จึงทำ�ให้
เปล่งเสียงพูดได้ยากลำ�บาก บางคนก็พูดไม่ได้ เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร
กับคนอื่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึง
ปัญหาด้านการสือ่ สารของนักเรียนกลุม่ นี้
จึ ง พระราชทานคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ ม
โปรแกรมช่วยฝึกพูด Speech Viewer
ให้แก่ผทู้ มี่ ปี ญ
ั หาในการออกเสียง รวมทัง้
พระราชทานโปรแกรมและอุ ป กรณ์
ามารถพูดคุยกัน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องช่วยเสริม นักเรียนที่พูดไม่ไผ่ด้าสนกระดานสื
่อสาร
หรื อ ทดแทนการสื่ อ สารด้ ว ยการพู ด
ให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทั้งยังพระราชทานห้องการสื่อสารเสริม
และทางเลือกอืน่ (AAC: Augmentative
and Alternative Communication)
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ห้ อ งผลิ ต เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยใน
การสือ่ สารและฝึกทักษะให้แก่นกั เรียนที่
มีความยากลำ�บากในการพูด
	ในส่ ว นของครู ได้ มี ก ารจั ด
คุณครูสอนนักเรียนที่บกพร่อง
การอบรมเพื่ อ ให้ ค รู มี ทั ก ษะในการใช้
ทางการพูดให้ฝึกพูดโดยใช้
โปรแกรมสปีชวิวเวอร์พระราชทาน
โปรแกรมและอุปกรณ์ชว่ ยในการสือ่ สาร

๑๙๑
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รวมทัง้ เทคนิคการผลิตเครือ่ งมือช่วยในการสือ่ สารอย่างง่าย เช่นกระดานสือ่ สาร
สมุดภาพสือ่ สารกระดานอักษร และกระดานคำ�ศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้อง
การสือ่ สารเสริมและทางเลือกอืน่ ยังใช้เป็นคลังเก็บรวบรวมสือ่ ต่างๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เพื่อให้ครูในโรงเรียนสามารถยืมไปใช้ได้
“สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทำ�ให้เด็กกระตือรือร้นที่จะมา
รับการฝึกพูด ทำ�ให้ใช้ภาษาพูดได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูก็ได้
พัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยี นอกจากนั้น เด็กที่พูดไม่ได้ เขียนไม่ได้
ก็สามารถสื่อสารได้โดยใช้กระดานสื่อสาร สมุดภาพสื่อสาร กระดานอักษร
ในการโต้ตอบและบอกความต้องการกับบุคคลทัว่ ไปได้ เด็กจึงคลายความคับข้องใจ
เมือ่ ได้สอื่ สารออกไปให้ผอู้ นื่ รับรู้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างยิง่ แก่เด็ก
พิการของโรงเรียน” เป็นความประทับใจของอาจารย์อ�ำ นวย หงษ์โต ครูฝกึ พูด
และฝึกทักษะการสื่อสารของโรงเรียนศรีสังวาลย์

ค่ายสำ�หรับนักเรียนที่มีข้อจำ�กัดด้านการพูด
	
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ให้ความสำ�คัญอย่างสูงในการพัฒนาทักษะของ
นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สารด้ ว ยการพู ด และได้ ข ยายขอบข่ า ย
การดำ�เนินการออกไปยังครอบครัว โดยจัดค่ายการสือ่ สารเสริมและทางเลือก
อื่น ในค่ายนี้มีกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้การใช้เครื่องช่วย
การสื่อสารกับนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือดังกล่าวตลอด
ทั้งวัน นอกเหนือไปจากที่ใช้ในห้องเรียนตามปกติ
ในการดำ�เนินงาน ได้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
และโรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่ มาร่วมเข้าค่ายด้วย เนือ่ งจากโรงเรียนทัง้ สอง
แห่งนี้ก็มีนักเรียนพิการทางกายในลักษณะคล้ายกัน อันเป็นการสืบสานแนว
พระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มี
พระราชประสงค์ให้โรงเรียนศรีสงั วาลย์ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการฯ เป็นต้น
แบบในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว

๑๙๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนใช้สมุดภาพสื่อสารในการพูดคุยกันภายในค่ายกับเพื่อนๆ ครู และพ่อแม่

“หนูดีใจมากที่ได้มาเข้าค่ายการสื่อสาร กิจกรรมในค่ายเปิดโอกาส
ให้หนูได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีคำ�ศัพท์ในสมุดภาพสื่อสารที่ทำ�ให้
หนูสามารถสือ่ สารกับทุกคนได้ หนูสามารถทำ�รายงานการทัศนศึกษาในค่าย
ด้วยโปรแกรมนำ�เสนอที่สามารถใส่เสียงพูดให้พูดแทนหนูได้ หนูมีความสุข
มากๆ ค่ะ” เป็นความรู้สึกของเด็กหญิงสุพรรณิกา กางรัมย์ หรือน้องวาวา
ทีไ่ ด้เข้าค่ายการสือ่ สารเสริมและทางเลือกอืน่ ถึง ๒ ครัง้ แม้นอ้ งวาวาพูดไม่ได้
แต่ก็เข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดได้เป็นอย่างดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เธอเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร
และการเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
โรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้ง ๓ แห่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สำ � หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกายและ
การเคลื่อนไหว ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

๑๙๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ทัง้ สองครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียนพิการทางกายและการเคลือ่ นไหว และเปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้พัฒนาการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตลอดจนให้ครูวทิ ยาศาสตร์ รวมทัง้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้มาพบกัน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน
	แม้จะพิการทางร่างกายและการเคลือ่ นไหว แต่นกั เรียนก็ได้ท�ำ กิจกรรม
วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน เมื่อปรับสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสม ก็พบว่านักเรียนสามารถทำ�กิจกรรมได้สะดวกขึน้ มาก
นักเรียนในค่ายรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ และรักทีจ่ ะเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มากขึน้ “วิทยาศาสตร์
ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด” เป็นความรู้สึกของนักเรียนที่ได้เข้าค่ายทุกคน

นักเรียนที่มีอาการเกร็งของแขนและมือทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องวงล้อสี
โดยใช้อุปกรณ์ที่ปรับให้หยิบจับได้สะดวก

๑๙๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
	
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้มุ่งมั่นดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ทำ�ให้
มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลพระราชทานประเภท
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

๑๙๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารนักเรียนออทิสติก
โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

กาวิละอนุกูล : แหล่งเรียนรู้สำ�หรับ
นักเรียนพิการทางสติปัญญา
เสียงเพลงดังเป็นจังหวะอย่างเร้าใจแว่วมาตัง้ แต่เดินเข้าประตูโรงเรียน
กาวิละอนุกูล นักเรียนกลุ่มหนึ่งหน้าตายิ้มแย้มเต้นตามจังหวะเพลงอย่าง
สนุกสนาน ร่าเริง ในช่วงเวลาพัก ใครๆ ที่ได้มาเห็นภาพประทับใจนี้ ต่าง
ชื่นชมโรงเรียนที่มอบความสุขให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของนักเรียนที่
พิการทางสติปัญญาได้อย่างเต็มที่
อาจารย์พิจิตร จารุเนตร อดีตผู้อำ�นวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
ต่อโรงเรียนกาวิละอนุกลู อย่างยิง่ และเสด็จพระราชดำ�เนินเยือนโรงเรียนแล้ว
ถึง ๑๐ ครัง้ พระองค์สนพระราชหฤทัยการจัดการเรียนการสอนสำ�หรับนักเรียน
ที่พิการทางสติปัญญา ทรงห่วงใยนักเรียนกลุ่มนี้ และมีพระราชดำ�รัสกับ
คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ ว่า “นอกจาก
จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แล้ว ทำ�อย่างไรจะ
ทำ�ให้นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพด้วย”

ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
	โรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับพระราชทานห้องคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีคอมพิวเตอร์ ๔ เครื่อง และโทรทัศน์ขนาดจอ ๒๙ นิ้ว
๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการสอนแบบเดี่ยวและการสอนแบบกลุ่ม
	การสอนแบบกลุ่มจะใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับจอโทรทัศน์เพื่อให้
เห็ น ภาพอย่ า งชั ด เจน นั ก เรี ย นนั่ ง ล้ อ มวงเป็ น กลุ่ ม แล้ ว เรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใครที่ตอบได้ก็จะยกมือตอบหรืออาจช่วยกันตอบเป็น
กลุ่มก็ได้ วิธีการนี้นับได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการเรียนรู้ในช่วงเวลานั้น

๑๙๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนออทิสติกในห้องไอทีต้นแบบ ใช้เครื่องมือ
“กลวิธีผ่านการมอง” ช่วยบอกขั้นตอน
การเปิดคอมพิวเตอร์

ต่ อ มาใน พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรี ย นได้ รั บ
พระราชทานคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑๐ เครื่อง
เพื่ อ ให้ จั ด การเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการสื่ อ
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเข้ า กั บ วิ ช าหลั ก ได้ แ ก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์และสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต ดังนั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำ�นวน ๑๖ ห้อง จึงมีโอกาส
เรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดียควบคูก่ บั การเรียนในชัน้ เรียน นับได้วา่ เป็นการนำ�ร่อง
การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ปัจจุบัน
การจัดกิจกรรมในห้องคอมพิวเตอร์พระราชทานยังคงจัดตามหลักสูตรและใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพิ่มเติม

ห้องเรียนไอทีต้นแบบ
	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
คอมพิวเตอร์ให้แก่ห้องเรียนไอทีต้นแบบจำ�นวน ๕ เครื่อง เพื่อทดลองใช้
สำ�หรับการเรียนการสอน โดยใช้รปู แบบการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมสำ�หรับนักเรียน
แต่ละกลุม่ กล่าวคือ นักเรียนกลุม่ เรียนได้ ใช้รปู แบบการทำ�โครงงาน (projectbased learning) ส่วนนักเรียนกลุ่มฝึกได้และนักเรียนออทิสติก ใช้รูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (activity-based learning)
โรงเรียนดำ�เนินงานห้องเรียนไอทีอย่างต่อเนื่อง ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
จัดให้มีห้องเรียนที่บูรณาการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการจัด
การเรียนการสอนแบบโครงงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูจ้ �ำ นวน
๑๓ ห้อง
	ในตอนแรกที่อาจารย์พรนพิน อินต๊ะ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ทดลองการเรียนรู้แบบโครงงานนั้น อาจารย์เล่าว่า “จากประสบการณ์เดิม

๑๙๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ในการเรียนการสอนทีค่ รูเป็นผูใ้ ห้ความรู้ นักเรียนเป็นผูต้ อบและทำ�ตามคำ�สัง่
จึงไม่ได้คาดหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้ หรือค้นคว้าได้เอง”
อย่างไรก็ดี อาจารย์พรนพินก็มุ่งมั่นในการเขียนแผนการสอนตาม
แนวคิดการจัดกิจกรรมแบบโครงงานและทดลองเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และ
พบว่า “นักเรียนเหล่านี้ แท้จริงมีความคิด ให้ความร่วมมือ และเรียนรู้
ขั้นตอนการทำ�งานได้ การเรียนรู้แบบใหม่นี้ได้เปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
ของเด็ก สร้างความงอกงามทางสติปญ
ั ญาให้แก่นกั เรียน สร้างการมีสว่ นร่วม
ในการเรียนโดยร่วมมือกัน เป็นความประทับใจทีท่ �ำ ให้ดฉิ นั ตามสอนนักเรียน
กลุ่มนี้จนถึงชั้นประถมปีที่ ๓ และส่งต่อเข้าเรียนในชั้นต่อไป จนกระทั่ง
นักเรียนกลุ่มแรกนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ห้องการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น
	เนื่องจากโรงเรียนกาวิละอนุกูลมีทั้งนักเรียนพิการทางสติปัญญา
และนักเรียนออทิสติก หลายคนจึงมีปัญหาด้านการสื่อสาร ด้านพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ และด้านการควบคุมอารมณ์ คณะทำ�งานโครงการฯ จึงได้
จัดการอบรมเทคนิคทางการสือ่ สารเสริมและทางเลือกอืน่ ให้แก่คณะอาจารย์
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม และรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ตนเอง
	ต่ อ มาโรงเรี ย นได้ รั บ พระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ให้ จั ด ทำ � ห้ อ ง
การสือ่ สารเสริมและทางเลือกอืน่ เพือ่ เป็นสถานทีจ่ ดั ทำ�เครือ่ งมือช่วยพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร เช่น บัตรภาพ กระดานภาพ และสมุดภาพ เป็นต้น
รวมไปถึงจัดทำ�เครื่องมือช่วยปรับพฤติกรรมตามหลักการของกลวิธีการรับรู้
ผ่านการมอง (visual strategy) เช่น ตารางเวลารูปภาพ รูปภาพกฎกติกา
ในชั้นเรียน และรูปภาพขั้นตอนการทำ�กิจกรรม เป็นต้น
ห้องการสือ่ สารเสริมและทางเลือกอืน่ นีย้ งั เป็นทีจ่ ดั เก็บและรวบรวม
สื่อต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้คณะอาจารย์ในโรงเรียนได้ยืมไปใช้ในห้องเรียน
อีกด้วย

๑๙๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ค่ายการเรียนรู้สำ�หรับนักเรียนออทิสติก
	คณะกรรมการโครงการฯ ได้เชิญหน่วยงาน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
กาวิละอนุกูล ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
และหอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าร่วมจัด
ค่ายการเรียนรู้สำ�หรับนักเรียนออทิสติก วัตถุประสงค์ก็เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนออทิสติกพร้อมครอบครัว คณะครู และเจ้าหน้าทีข่ องทัง้ ๓ หน่วยงาน
ได้ใช้ชีวิตและทำ�กิจกรรมร่วมกันเพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริม
ทักษะการสือ่ สาร และการพัฒนาการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมแก่นกั เรียนออทิสติก
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์
ปัจจุบันได้จัดค่ายไปแล้ว ๒ ครั้ง ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
พบว่า ครู ผูป้ กครอง และเด็กนักเรียนออทิสติก มีความสัมพันธ์ในการทำ�งาน
ร่วมกันเป็นอย่างดี และผู้ปกครองหลายคนเข้าใจกระบวนการการสื่อสาร
และการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกมากยิ่งขึ้น
	อาจารย์ท่านหนึ่งเล่าถึงความประทับใจในการเข้าร่วมค่ายไว้ว่า
นี่เป็นโอกาสที่จะทำ�ให้เกิดสิ่งที่ “ใช่เลย” เพื่อช่วยนักเรียนออทิสติกให้มี
การสื่อสารที่แท้จริง เป็นการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือทำ�จริง ทำ�ให้เข้าใจมาก
กว่าการอ่าน หรือการฟังแต่เพียงอย่างเดียว
	การจัดสถานการณ์อย่างเหมาะสมทำ�ให้เด็กทีเ่ คยสือ่ สารไม่ได้ สามารถ
หยิบภาพหรือชี้ที่ภาพเพื่อสื่อสาร โดยครูที่จัดกิจกรรมใช้เครื่องมือที่เป็น
ตารางเวลา ตารางเวลาย่อย และเครือ่ งมือในการจัดการ เพือ่ ช่วยให้นกั เรียน
เข้าใจและเรียนรู้ที่จะสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ความคิดของตน ในแต่ละ
กิจกรรม นักเรียนจะได้เรียนรูแ้ ตกต่างกันไป ทีน่ า่ ประทับใจอย่างยิง่ คือได้เห็น
คุณย่าคอยดูแลหลานด้วยความรัก

๒๐๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

อี ก กรณี ห นึ่ ง เป็ น เด็ ก หญิ ง
อายุ ๑๒ ปี ทีด่ แู ลพีช่ ายทีเ่ ป็นออทิสติก
อายุ ๑๔ ปี ด้วยความอดทนอดกลั้น
ไม่บน่ ท่าทีทเี่ อาใจใส่พชี่ ายด้วยคำ�ถาม
เช่น ร้อนไหม คันไหม ทำ�ให้ผู้เข้าค่าย
ที่ ค อยสั ง เกตพี่ น้ อ งคู่ นี้ อ ดที่ จ ะเท
คะแนนนิยมให้ไม่ได้ หลายคนน้�ำ ตาซึม
เมือ่ น้องออกไปรับรางวัล และสะท้อนใจ
กับความรับผิดชอบที่สูงเกินวัย
	เมื่อมีผู้ถามว่า “หนูเบื่อไหม
ทีด่ แู ลพี”่ เด็กหญิงตอบว่า “ไม่เบือ่ ค่ะ
สนุ ก ดี อยู่ ที่ บ้ า นพี่ ก็ ไ ม่ ค่ อ ยได้ ไ ป
นักเรียนออทิสติกใช้สมุดภาพสื่อสาร
ไหนมาที่ นี่ ดู พี่ เขามี ค วามสุ ข เมื่ อ
ในการพูดคุยกันภายในค่าย
กับเพื่อนๆ ครู และพ่อแม่
วานกลั บ ไปบ้ า นพี่ เขายิ้ ม ตลอด...
กลางคื น เขาก็ ห ลั บ ไม่ ตื่ น เลยค่ ะ ”
เธอบอกว่าอยากให้จัดค่ายบ่อยๆ ทำ�ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้สึกปลื้มใจ
ไปตามๆ กัน

ค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปญ
ั ญา เกิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่าง สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้และทักษะการสอน
วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับนักเรียนพิการทางสติปญ
ั ญา พัฒนาองค์ความรูใ้ นการทำ�
กิ จ กรรม และสร้ า งสื่ อ ประกอบกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม นี้

๒๐๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิด รวมทั้ง
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
	โรงเรี ย นกาวิ ล ะอนุ กู ล ได้
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ
ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย นักเรียน
พิการทางสติปญ
ั ญาได้แสดงศักยภาพ
ในการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า
พวกเขาสามารถทำ�กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ได้อย่างสนุกสนาน ตอบคำ�ถามและ
สรุปผลการทดลองได้ เมือ่ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ลงมือทำ�กิจกรรม และ
ช่วยกันสร้างแผ่นป้ายสรุปผลการทดลอง
นักเรียนพิการทางสติปัญญาทำ�การทดลอง
ด้ ว ยกั น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค ณะอาจารย์
เรื่องแรงดันอากาศ
ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้
	

“ผมทำ�ได้” “หนูท�ำ ได้” เป็นความคิดทีต่ ดิ ตัวนักเรียนกลับไปหลังจาก
สิ้นสุดค่ายแต่ละครั้ง

นักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ
	นักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูลได้รับการพัฒนาในหลายด้าน ดังนั้น
นักเรียนจึงสามารถเข้าร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคและ
ระดับประเทศทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจัดขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี และได้รบั รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจตัวอย่างเช่น
ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับ
ประเทศ จำ�นวน ๒ คน จากการประกวดคัดลายมือระดับชั้นประถม

๒๐๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ศึกษาปีที่ ๑-๖ และการประกวดอ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ นอกจากนี้ยังมีนักเรียน จำ�นวน ๒ คน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองในการแข่งขันระดับภาคเหนือ จากการแข่งขันโปรแกรม
Paint ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับ
ประเทศ จากการแข่งขันโปรแกรม Paint ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จำ�นวน ๑ คน
ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
ระดั บ ภาคเหนื อ จำ � นวน ๒ คน จากการแข่ ง ขั น โปรแกรม Paint
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๓ และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔-๖
นอกจากนีย้ งั มีนกั เรียนได้รบั รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นประถมศึกษา จำ�นวน ๑ คน
ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับ
ภาคเหนือ ชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๔ เหรียญทองจากการแข่งขันการ
อ่านออกเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จํานวน ๒ คน และรางวัล
ชนะเลิศอับดับที่ ๒ เหรียญทองจากการแข่งขันโปรแกรม Paint ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จํานวน ๑ คน

สัญญาจากใจเพื่อตอบแทนพระกรุณา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อ
นักเรียนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก และมีคำ�มั่นสัญญาจากใจว่า “ปวง
ข้าพระพุทธเจ้าขอให้ค�ำ มัน่ สัญญาว่าจะมุง่ พัฒนานักเรียนให้มคี วามรู้ จนสามารถ
ช่วยเหลือตนเอง ไปสู่การประกอบอาชีพได้”

๒๐๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร
แก่นายวสันต์ แปงปูจวน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักเรียนตาบอด
ก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้
	ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ขณะทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินปู ถัมภ์เพือ่ ทอดพระเนตรการเรียนการสอน มีนกั ศึกษาตาบอด
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้หนึ่งกราบบังคมทูลว่า คนตาบอดถูกจำ�กัดสิทธิ
ไม่ให้เรียนสายวิทยาศาสตร์ จะได้เรียนก็เฉพาะสายภาษาเท่านัน้ พระองค์จงึ มี
พระราชกระแสรั บสั่ ง แก่ ค ณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตามพระราชดำ�ริฯ ว่า ให้หาวิธชี ว่ ยเหลือ คณะกรรมการจึงได้จดั ทำ�โครงการนำ�ร่อง
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำ�หรับนักเรียนตาบอดขึ้น

ปรับทัศนคติ...สิ่งแรกที่ต้องทำ�
	ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังไม่
สามารถรับนักเรียนตาบอดเข้าเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ ด้วยเหตุผลว่าโรงเรียน
ไม่พร้อมสอน เพราะไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนตาบอดได้อย่างไร
อีกทั้งการทดลองซึ่งเป็นกิจกรรมสำ�คัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็น
ปัญหา
	ดังนัน้ สิง่ แรกสุดทีต่ อ้ งทำ�ก็คอื ปรับทัศนคติ ให้ทกุ คนเชือ่ ว่านักเรียน
ตาบอดสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ได้ หากมีการจัดเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสมในทุกๆ ด้าน ตัง้ แต่อาจารย์ผสู้ อน ตลอดจนถึงสือ่ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่จำ�เป็น
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้
จัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

๒๐๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สำ�หรับนักเรียนตาบอด เพื่อร่วมกันกำ�หนดแนวทางในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับนักเรียนตาบอดในประเทศไทย
หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมกับ สวทช. เพื่อทำ�งาน
สำ�คัญนี้มีหลายแห่ง ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดใน
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม

อบรมผูส้ อนและจัดค่ายวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับนักเรียนตาบอด
	คณะกรรมการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์สำ�หรับนักเรียนตาบอด ได้จัดอบรมการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำ�หรับคนตาบอด โดยเชิญ ดร.โยชิโกะ โทริยามะ (Dr. Yoshiko
Toriyama) จากมหาวิทยาลัยซึคุบะ นายอากิโยชิ ทาคามูระ (Mr. Akiyoshi
Takamura) และคุณชิสโุ กะ ฮามาดะ (Ms. Shizuko Hamada) จากโรงเรียน
สอนคนตาบอดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ให้มาถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนแก่
คณะอาจารย์จากโรงเรียนสอนคนตาบอด
และโรงเรียนเรียนร่วม รวมทัง้ คณะอาจารย์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพือ่ เป็นแนวทางการจัด
การเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ดร.โยชิโกะ โทริยามะ และ
นายอากิโยชิ ทาคามูระ
ขั้นพื้นฐาน องค์ความรู้จากการอบรม
บรรยายเรื่องการสอนวิทยาศาสตร์
ดั ง กล่ า วได้ จั ด ทำ � เป็ น คู่ มื อ การสอน
และคณิตศาสตร์สำ�หรับคนตาบอด
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำ�หรับ
นักเรียนตาบอด (พ.ศ. ๒๕๕๑)

๒๐๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ต่อมามีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนตาบอดครั้งที่ ๑
ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และจัดอีกหลายครั้งจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๗ ครั้ง เพื่อ
คัดเลือกนักเรียนตาบอดที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้มาเข้าค่าย
พร้อมกับครูผู้สอน เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดลองทางเคมีและฟิสิกส์
เป็นต้น
คณะกรรมการได้คดั เลือกนักเรียนตาบอดจากค่ายเข้ารับทุนสนับสนุน
การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษาจำ�นวน ๑๓ คน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้เรียนจบระดับอุดมศึกษา ๒ คน ได้แก่ นายเทอดเกียรติ
บุญเที่ยง ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวสันต์
แปงปวนจู ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผู้อยู่ระหว่างการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ๒ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน

เทอดเกียรติ นักเรียนตาบอดคนแรกทีเ่ รียนสายวิทยาศาสตร์
เทอดเกียรติ บุญเที่ยง นักเรียน
ตาบอดทีโ่ รงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ส่งเรียนร่วมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลใน
ขณะที่ เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ได้
สมั ค รเข้ า ค่ า ยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ต าบอด
รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๔๘ นับเป็น
จุดเปลี่ยนของชีวิต เพราะเขามีโอกาสได้
สนุ ก กั บ กิ จ กรรมทดลองวิ ท ยาศาสตร์
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น กิจกรรม
เหล่านัน้ สร้างแรงบันดาลใจให้เทอดเกียรติ
อยากเรียนวิทยาศาสตร์มากขึน้ และด้วย

๒๐๗

เทอดเกียรติ บุญเที่ยง

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ความตั้งใจนี้เอง ที่ทำ�ให้คณะกรรมการคัดเลือกเขาและเพื่อนอีก ๑ คน
เข้าเป็นนักเรียนในโครงการนำ�ร่องเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำ�หรับนักเรียนตาบอด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็นต้นมา
เทอดเกี ย รติ เ รี ย นสายวิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลใน พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑
เขาต้องปรับตัวเพือ่ เรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์หลายวิชาและเพิม่ เวลาอ่านหนังสือ
รวมทัง้ เรียนเสริมวิชาการกับครูอาสาสมัครทีค่ ณะกรรมการจัดหามาสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ในวันเสาร์และอาทิตย์เป็นประจำ�ตลอด
๓ ปี เพือ่ ให้เรียนในชัน้ เรียนทัน จนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยความสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอน ครูสอนเสริมวิชาการ ครูอาสาสมัคร และที่สำ�คัญคือ
ความมุมานะของเทอดเกียรติเอง
หลังจากนั้น เทอดเกียรติสอบผ่านโควตานักศึกษาพิการ เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทำ�ให้ต้องปรับตัวอย่างมากในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
เทอดเกียรติเป็นนักศึกษาทีช่ อบทำ�กิจกรรมอย่างยิง่ กิจกรรมทุกอย่างเป็นสิง่
ที่ท้าทายของชีวิตนักศึกษา เทอดเกียรติร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬา
ฟุตบอล ๕ คนสำ�หรับคนตาบอด เข้าร่วมเป็นนักร้องประสานเสียงของ
มหาวิทยาลัย เป็นบริกรในร้านอาหาร Dine in the Dark ซึ่งเป็นร้าน
อาหารที่ปิดไฟมืด เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติอาหารอย่างแท้จริง เป็นต้น
ด้วยความเอาใจใส่ของรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ รองวิรยิ ะพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ทุ่มเทในเรื่องการสอน และให้คำ�ปรึกษาด้านการเรียน
ตลอดจนการดำ�เนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เทอดเกียรติได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
บางวิชาต้องจัดผู้สอนเสริมให้ สื่อการเรียนการสอนก็ได้รับความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ ส่งเอกสารการสอนให้ศูนย์บริการนักศึกษา
พิการเพื่อไปจัดทำ�เป็นเอกสารอักษรเบรลล์ ทำ�ให้เทอดเกียรติสามารถ

๒๐๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

พัฒนาการเรียนดีขึ้นตามลำ�ดับจนสามารถจบการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๕๗
รวมเวลาศึกษา ๕ ปี
เทอดเกียรติเล่าถึงเคล็ดลับในการเรียนให้ประสบความสำ�เร็จไว้ว่า
“ผู้พิการจะต้องมีความตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและเก็บเนื้อหาความสำ�คัญ
ประกอบกับการบันทึกเสียงอาจารย์ผสู้ อนแล้วนำ�กลับมาทบทวนอย่างสม่�ำ เสมอ
ผู้พิการต้องหมั่นศึกษาจากเพื่อนร่วมชั้น หมั่นศึกษาหาความรู้เองด้วย”
นอกจากนี้ เทอดเกียรติได้ฝากให้ก�ำ ลังใจสำ�หรับเพือ่ นๆ น้องๆ คนพิการ
ด้วยว่า “ไม่มอี ะไรทีเ่ ราจะทำ�ไม่ได้ ถ้าหากเราตัง้ ใจทำ� ขึน้ อยูท่ วี่ า่ เราตัง้ เป้าหมาย
กับสิ่งนั้นไว้มากน้อยแค่ไหน ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้กับรุ่นน้องๆ ได้ตั้งใจเรียน
เพราะมีโอกาสดีๆ รออยู่ ขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคและไม่ย่อท้อ สำ�หรับผมจะ
ตั้งใจทำ�งานเพื่อรับใช้สังคมทุกอย่างเท่าที่ตัวเองสามารถทำ�ได้”

วันแห่งความปลื้มปีติ
เทอดเกียรติเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวันทีค่ รอบครัว อาจารย์ เพือ่ นๆ พีๆ่ ปลาบปลืม้ กันถ้วนหน้า
ทีเ่ ห็นความสำ�เร็จในก้าวหนึง่ ของชีวติ ก้าวต่อไปเป็นการต่อสูเ้ พือ่ สร้างอาชีพ
และสร้างอนาคตข้างหน้า

ฝันที่เป็นจริงของวสันต์ แปงปวนจู
เส้นทางสู่ฝันของเด็กชายวสันต์ แปงปวนจู นักเรียนตาบอดสนิท
วัย ๑๕ ปี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำ�ปาง เริ่มต้นเมื่อเช้าวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เมื่อเขาเดินทางไปองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพื่อร่วมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ ๒
วสันต์รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนๆ อีก ๒๒ คน ที่มา
จากโรงเรียนทัว่ ประเทศ เป้าหมายของเด็กผูม้ งุ่ มัน่ คนนีก้ ค็ อื “นับจากนีต้ อ่ ไป
อีก ๗  ปี จะต้องเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ให้สำ�เร็จให้ได้”

๒๐๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๐ วสันต์ ได้รบั
การสนับสนุนทุนการศึกษา หลังจากที่
ได้รับทุน ชีวิตของวสันต์ก็เปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง เขามีความมานะพยายาม
อย่างสูง ทุกเย็นหลังเลิกเรียนจะใช้เวลา
ประมาณ ๑–๒ ชั่วโมง เพื่อทบทวน
เนือ้ หาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์
และคณิ ต ศาสตร์ ครู ผู้ ส อนจะคอย
ช่วยเหลือในทางวิชาการ ช่วยผลิตสื่อ
การเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบ
วสันต์ แปงปวนจู
การเรียนอักษรเบรลล์ หนังสือเรียน
อักษรเบรลล์ และภาพนูน เป็นต้น วสันต์บอกว่า“ผมพยายามตั้งใจเรียนใน
ห้องเรียน และจดจำ�ประเด็นสำ�คัญให้มากทีส่ ดุ หากมีเนือ้ หาส่วนไหนทีผ่ มไม่
เข้าใจ ผมจะจดเอาไว้ แล้วนำ�มาถามครูหลังเลิกเรียน หรือพยายามค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต”
	แม้ว่าวสันต์จะมีอุปสรรคในการเรียนหลายประการ เช่น การสังเกต
ผลการทดลอง และการทำ�ความเข้าใจกราฟคณิตศาสตร์ รูปภาพในวิชาฟิสกิ ส์
และวิชาชีววิทยา แต่ดว้ ยความช่วยเหลือจากอาจารย์และครูสอนเสริม วสันต์
ก็สามารถเรียนผ่านได้ด้วยคะแนนเฉลี่ยดีพอสมควร ตลอดระยะเวลา ๓ ปี
ในโรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย ใครๆ ก็รกั เขา เพราะวสันต์ขยันและตัง้ ใจศึกษา
เล่าเรียน อาจารย์สินอารย์ ลำ�พูนพงศ์ ครูฟิสิกส์ กล่าวถึงเขาว่า “วสันต์เป็น
เด็กตาบอดที่มีความพยายามมาก ข้อจำ�กัดด้านร่างกายของเขาไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนเลย วสันต์มคี วามจำ�ดีเยีย่ ม บางครัง้ ก็เป็นผูส้ อนทบทวน
ให้เพื่อนๆ ตาดีได้อีกด้วย”
วสันต์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทีภ่ าควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขาบอกว่า “ผมชอบคอมพิวเตอร์

๒๑๐

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เพราะคิดว่าใกล้ตัว สามารถเข้าถึงและคิดต่อยอดได้ แต่พอเข้ามาเรียนจริง
ถึงได้รู้ว่าไม่ได้ง่ายเสียทีเดียว เมื่อต้องเรียนพร้อมกับเพื่อนที่มองเห็น เพื่อน
จะสื่อสารกับอาจารย์ได้ง่ายกว่า ส่วนผมเองต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน โดยอาจารย์จะให้เอกสารประกอบการ
สอนมาล่วงหน้า ผมจะต้องนำ�ไปแปลงเป็นสื่อภาพนูน และศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียนก่อนเข้าเรียน โดยให้เพื่อนร่วมชั้นช่วยอ่านให้ฟัง”
	คณะกรรมการฯ ได้จัดหาผู้ช่วยอ่าน หาอาจารย์สอนทบทวนใน
รายวิชาสำ�คัญ สนับสนุนการผลิตสือ่ การเรียนสำ�หรับนักศึกษาตาบอด อีกทัง้
ยังติดตามและประเมินผลการเรียนร่วมกับภาควิชาอย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะ
เวลา ๔ ปี
ดร.วรารัตน์ รุง่ วรวุฒิ อาจารย์ทปี่ รึกษา ได้ให้ความเห็นไว้วา่ “วสันต์
เป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจ มีความพยายามสูง ข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่มีสิ่ง
รบกวนหรือสิง่ เร้าน้อย ทำ�ให้มจี นิ ตนาการในการเรียนสูง ปัญหาทีส่ �ำ คัญก็คอื
การเรียนในวิชาที่มีสูตร มีปฏิบัติการ หรือมีรูปภาพประกอบ และเนื่องจาก
วสันต์มองไม่เห็น ในการมอบหมายงานก็จะอนุโลมให้ส่งช้ากว่าคนอื่นได้
การเรียนของวสันต์ก็เหมือนกับคนอื่นๆ คือ เข้าห้องเรียนตามปกติ แต่จะมี
เพื่อนคอยช่วยเหลือในเรื่องที่ทำ�เองไม่ได้”
ในที่สุด นายวสันต์ก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนกระทั่งเรียนจบ
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
บัณฑิตตาบอดคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
ความภาคภูมิใจของบิดา มารดา ครูอาจารย์ และเพื่อนๆ นับเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการสร้างพลังใจให้แก่น้องๆ คนตาบอดรุ่นต่อๆ ไปให้กล้าที่จะเดิน
ตามความฝันของตนเอง

๒๑๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมร้อยโทมังกรทอง ลิ้มประเสริฐสกุล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วีรบุรุษแห่งกรงปินัง
	

“ลอตเตอรี่ครับ ลอตเตอรี่” เสียงดังมาจากหนุ่มพิการคนหนึ่งซึ่ง
ฟังได้ไม่ค่อยชัดเท่าไร อยู่หน้าโรงอาหาร ส่วนตอนเย็นย้ายไปหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ใครบ้างจะรู้ว่าหนุ่มพิการคนนี้ในอดีตเป็นรั้วของชาติ วีรบุรุษที่ยอมเสียสละ
เลือดเนื้อเพื่อปกป้องคนไทยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายมังกรทอง ลิม้ ประเสริฐสกุล เป็นบุตรคนทีส่ องของ นายนพรัตน์
ลิ้มประเสริฐสกุล ซึ่งมีอาชีพค้าขายผลไม้อยู่ที่ จังหวัดเชียงราย เขาใฝ่ฝันที่
จะเป็นทหารรับใช้ชาติตงั้ แต่ยงั เป็นเด็ก ความเป็นผูม้ จี ติ อุทศิ ตนเพือ่ ส่วนรวม
ของเขาเห็นได้จากการสมัครเข้าเป็นอาสากูภ้ ยั และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เมือ่ อายุได้ ๑๙ ปี ก็สมัคร
เป็นทหารเกณฑ์ และได้รบั คัดเลือกเป็นทหารสังกัด
ร. ๗ พัน ๑ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทาง
แห่งความฝันจึงเริ่มต้นขึ้น ณ ที่แห่งนั้น พลทหาร
มังกรทองรูส้ กึ ภูมใิ จในหน้าทีอ่ ย่างยิง่ และวางแผน
อนาคตไว้ว่า “หากสำ�เร็จการศึกษา
จะสอบนายสิบ แต่หากสอบไม่ผา่ นก็
จะไปสมัครเป็นทหารพราน”

พลทหารมังกรทอง ลิ้มประเสริฐสกุล
สังกัด ร. ๗ พัน ๑ ค่ายกาวิละ
จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๑๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
พลทหารมังกรทองได้รับมอบหมายภารกิจรักษาความปลอดภัย
คุ้มครองครูใน อำ�เภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความไม่สงบถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรก หูข้างหนึ่งสูญเสียการได้ยินไปถึงร้อยละ ๓๐
จากเหตุลอบวางระเบิด ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เขาถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณกรามและศีรษะด้านซ้าย และถูกยิงกรอกปากซ้ำ�
ทำ�ให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส สมองซีกซ้ายกระทบกระเทือนอย่างหนัก
ในระยะแรก พลทหารมังกรทองรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
ต่อมาเข้ามารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทย์ผ่าตัดสมองอีกครั้ง
เพือ่ นำ�กระสุนทีย่ งั ฝังอยูใ่ นเนือ้ สมองออก แม้กระนัน้ เขายังนอนเป็นเจ้าชายนิทรา
อยู่ถึง ๓ เดือนเศษ มีบิดาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมา
ก็พบว่าร่างกายไม่อาจฟื้นคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิมได้อีก ต้องกลายเป็น
คนพิการอัมพาตซีกขวา มีปัญหาทั้งการมองเห็น การฟัง การพูด และการคิด
ต้องเข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพเป็นประจำ� นายนพรัตน์ผเู้ ป็นบิดาดูแลบุตรชาย
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา พร้อมกับให้กำ�ลังใจว่า “ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะ
เสียสละทำ�เพื่อชาติ พ่อภาคภูมิใจในตัวลูก และนับจากนี้พ่อจะเป็นทุกอย่าง
ที่ลูกขาดไป และจะพยายามเก็บออมเพื่อสร้างอนาคต”

พระมหากรุณาธิคุณที่มิอาจลืม
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ�ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี พลทหารมังกรทองและบิดาได้มีโอกาส
เฝ้าฯ รับเสด็จและได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือ
เมื่อทรงทราบเรื่องแล้ว มีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะกรรมการโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ พิจารณาช่วยเหลือ เพือ่ ให้พลทหาร

๒๑๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

มังกรทองสามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้โดยไม่เป็นภาระแก่ผอู้ นื่ และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล แก่พลทหารมังกรทอง
และบิดา
นอกจากการประกอบอาชีพแล้ว คณะกรรมการ ยังได้หาแนวทาง
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางร่ า งกายและการเรี ย นรู้ แ ก่
พลทหารมังกรทอง โดยดำ�เนินการร่วมกับแพทย์ พยาบาล และนักวิชาชีพ
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และศูนย์สิรินธรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในการจัดโปรแกรมการฟื้นฟู
ทางกายภาพบำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด อรรถบำ�บัด และการฝึกอาชีพ รวมทั้ง
จัดหาวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น โปรแกรมประเมิน
เสียงพูดภาษาไทยเพื่อใช้สำ�หรับการฝึกพูด โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาด้านความจำ�และกระบวนการคิด การฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

พลทหารมังกรทองและบิดาประกอบอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๒๑๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

พลทหารมังกรทอง ฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน ณ แผนกกายภาพบำ�บัด
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยเกมวี (Wii game) และ
การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์แห่งชาติ เป็นต้น

ความภาคภูมิใจ
ปัจจุบัน พลทหารมังกรทองได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยโท และ
ได้เข้าพิธีประดับยศเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็นความ
ภาคภูมใิ จของตนเองและบิดา แม้ทราบว่าไม่อาจจะกลับไปรับใช้ชาติได้เช่นเดิม
แต่ก็ไม่เคยย่อท้อและไม่ยอมให้ตนเป็นภาระของใคร ร้อยโทมังกรทองมักจะ
กล่าวเสมอว่า “เราเป็นแบบนี้แล้วต้องไม่ท้อ หากเลือกได้ ผมก็จะขอเป็น
ทหารรับใช้ชาติอีก”

๒๑๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ชีวิตใหม่ที่ก้าวต่อไป
ร้ อ ยโทมั ง กรทองมี ชี วิ ต ใหม่
หลั งจากปลดจากราชการทหาร ด้ ว ย
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
พระราชทานอาชี พ ขายสลากกิ น แบ่ ง
รั ฐ บาลจากการจั ด สรรของสภาสั ง คม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร้อยโทมังกรทองโต้ตอบกับ
ลูกค้าได้ รู้จักตัวเลข หยิบสลากกินแบ่ง
รั ฐ บาลซึ่ ง มี ตั ว เลขที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการได้
ทอนเงินได้ นับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ร้อยโทมังกรทองเข้าพิธีประดับยศ
พอสมควร บิ ด าเป็ น ผู้ ช่ ว ยเก็ บ หอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รอมริบ และนำ�รายได้ส่วนหนึ่งไปลงทุน
ทำ�หอพักที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ครอบครัวในอนาคต
อีกด้วย

๒๑๗
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เด็กชายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่
นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เด็กตาบอดพิการซ้อนผู้ใฝ่เรียนรู้
	ในวัยเด็ก เด็กชายธนศักดิ์ ณ เชียงใหม่ มีไข้สูงและเป็นลมชัก
ทำ�ให้ตาบอดสนิททั้งสองข้างในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบเรื่องนี้ และทรงแนะนำ�ให้ครอบครัวส่งเขา
เข้ า เรี ย นที่ โรงเรี ย นสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
จังหวัดเชียงใหม่ เด็กชายธนศักดิ์ เริ่มเรียนในชั้นอนุบาล ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน
เห็นว่าเขาต่างจากเด็กตาบอดทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้าน
พฤติกรรมและอารมณ์ ทั้งยังมีพัฒนาการช้าในหลายด้าน เช่น เรียนรู้ช้า
และยังใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ไม่ดีนัก ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
ได้ด้วยตนเอง อาจารย์ประจำ�ชั้นจึงจัดให้เข้าเรียนในกลุ่มนักเรียนตาบอด
พิการซ้อนระดับอนุบาล เน้นการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิต
ประจำ�วัน จนกระทั่งเด็กชายธนศักดิ์ อายุได้ ๑๒ ปี

ก้าวสู่การเรียนรู้
อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ กรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำ�ริฯ เล่าว่า “ดิฉนั ได้มโี อกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการของ สวทช. ใน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ทรงรับสัง่ ให้ตดิ ตามการเรียนรูข้ อง เด็กชายธนศักดิ์ ในโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือฯ ว่าอายุได้ ๑๒ ปี แล้วยังอยู่ชั้นอนุบาล   ดิฉันรู้สึกประทับใจ
อย่างยิง่ ทีพ่ ระองค์ทา่ นทรงแสดงความห่วงใย เด็กชายธนศักดิ์ เป็นอย่างมาก
ทรงไม่เคยลืมแม้เหตุการณ์นั้นผ่านมาเป็นเวลาหลายปี” ใน พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะทำ�งานโครงการ จึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเด็กชายธนศักดิ์ซึ่งขณะนั้น
กำ�ลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในห้องเรียนสำ�หรับนักเรียนพิการซ้อน
อาจารย์ประจำ�ชั้นเล่าว่า เด็กชายธนศักดิ์มีปัญหาด้านทักษะทางสังคมและ

๒๑๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

พฤติกรรมอย่างมาก รอคอยไม่เป็น ชอบแยกตัวออกจากกลุ่ม และมีปัญหา
เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ ต้องสอนซ้ำ�ๆ
	คณะทำ�งานโครงการ กับคณะอาจารย์ในโรงเรียนจึงร่วมกันวางแผน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กชายธนศักดิ์ สามารถเรียนรู้
ได้ตามศักยภาพ คณะทำ�งานโครงการ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาของ
นักเรียนทีบ่ กพร่องทางการเห็นร่วมกับ
ปั ญ หาทางพฤติ ก รรมและอารมณ์
โดยเพิ่ ม เติ ม เทคนิ ค เครื่ อ งมื อ สื่ อ
การเรียนการสอนทีต่ รงกับความต้องการ
ทั้ ง ยั ง จั ด หาอุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จำ�เป็น เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องบอกสี และชุดกระดานเขียน
ภาพนูน เพื่ออำ�นวยความสะดวกใน
การเรียนอีกด้วย
เ ด็ ก ชายธนศั ก ดิ์ เรี ย นรู้ แ ละ
เด็กชายธนศักดิ์  ฝึกพิมพ์อักษรเบรลล์ ควบคุ ม พฤติ ก รรมต่ า งๆ ได้ ดี ข้ึ น
ด้วยเครื่องเบรลเลอร์
เป็นลำ�ดับ จนสามารถย้ายจากห้องเรียน
พิการซ้อนไปเข้าห้องเรียนตาบอดปกติได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี
นายธนศักดิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น พูดจาโต้ตอบได้ดี พิมพ์อักษรเบรลล์
ได้ ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพได้ดีพอสมควร แต่ก็ยังมีปัญหาด้านทักษะสังคม
และพฤติกรรมอยู่บ้างเมื่ออยู่กับคนรอบข้าง
	ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้เปิดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑ จำ � นวน ๑ ห้ อ งเรี ย น เป็ น แผนการเรี ย นสายสามั ญ กึ่ ง วิ ช าชี พ
นายธนศักดิ์กับเพื่อนๆ ได้เข้าเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๒๒๐
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นายธนศักดิ์เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้อย่างยิ่ง อาจารย์หลายท่านรายงาน
ตรงกันว่า แม้จะเป็นนักเรียนตาบอดพิการซ้อน แต่เขาก็พยายามอย่าง
เต็มความสามารถ ชอบทำ�การบ้าน ชอบพิมพ์และอ่านอักษรเบรลล์ เมื่อ
กลับบ้าน เขาจะขอให้บิดา มารดา คุณยาย หรือน้องสาว อ่านหนังสือ
ให้ฟัง และเขาจะฝึกพิมพ์ภาษาไทยตามเสียงอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
พระราชทาน ฝึ ก อั ก ษรเบรลล์ จ ากเครื่ อ งพิ ม พ์ อักษรเบรลล์ (Brailler)
เพื่อนำ�งานมาส่งอาจารย์ที่โรงเรียน
	อาจารย์วันทนีย์ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนายธนศักดิ์และครอบครัว
เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี แต่ ล ะปี ก็ จ ะเห็ น ว่ า เขามี พั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ ดี ขึ้ น
ครั้ ง หนึ่ ง อาจารย์ ป ระจำ � ชั้ น นำ � หนั ง สื อ นิ ท านที่ น ายธนศั ก ดิ์ พิ ม พ์ ด้ ว ย
เครือ่ งพิมพ์อกั ษรเบรลล์มาให้ดู เป็นหนังสือเรือ่ งสัน้ อักษรเบรลล์
ที่ทำ�ไว้เรื่องละหลายๆ เล่ม เพื่อนำ�ไปไว้ในห้องสมุดสำ�หรับ
นักเรียนตาบอดรุ่นน้อง อาจารย์ที่โรงเรียนทุกคนต่างแสดง
ความชื่นชม ไม่เฉพาะในความอุตสาหะ แต่เพราะผลงานของ
เขาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย
	แม้หลายคนจะคิดว่านักเรียนตาบอดพิการซ้อนไม่
น่าจะพัฒนาได้มากนัก แต่นายธนศักดิ์ก็ได้แสดงให้เห็นอย่าง
ชั ด เจนว่ า ถ้ า จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ย่ า งเหมาะสม
มีกระบวนการวิเคราะห์จนเข้าใจและเข้าถึงจิตใจผู้เรียน
อย่างถ่องแท้ ก็จะช่วยให้นักเรียนตาบอดพิการซ้อน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์
	
แม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งหลายคนกล่าวว่า
สอนยากมากแต่อาจารย์ศิริพร ตัณฑโอภาส ก็ไม่

๒๒๑
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ย่อท้อในการให้ความรู้ อาจารย์ศิริพรได้จัดรูปแบบการเรียนที่ใช้ในชีวิต
ประจำ�วันได้ และได้นำ�สมุดบันทึกการออมของนายธนศักดิ์มาแสดงให้เห็น
ว่าเขาบันทึกไว้ทุกวันว่านำ�เงินมาโรงเรียนเท่าไร ใช้ไปแค่ไหน เหลือเท่าไร
และเมื่อรวมกับเงินออมที่มีอยู่แล้ว รวมเป็นเงินเท่าไร นายธนศักดิ์มีความจำ�
แม่นยำ�เป็นพิเศษ เมือ่ ถูกถามก็จะบอกได้วา่ มีเงินออมอยูเ่ ท่าไร การฝึกบวกลบ
เลขอย่ า งเป็ น ระบบทุ ก วั น เช่ น นี้ ทำ � ให้ เขามี ทั ก ษะที่ นำ � ไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
	 นายธนศักดิ์ปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ได้ ดี ขึ้ น เรี ย นดี ขึ้ น และนั่ ง เรี ย น
อย่ า งมี ส มาธิ ไ ด้ ต ลอดชั่ ว โมง
แม้ จ ะมี ปั ญ หาด้ า นอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมอยูบ่ า้ ง แต่อาจารย์ผสู้ อน
ก็ รู้ วิ ธี จั ด ก า ร ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี
นายธนศักดิ์ จึงเป็นทีร่ กั ของอาจารย์
ทุกคน
สมุดบันทึกการออมของนายธนศักดิ์

ชีวิตหลังวัยเรียน


ช่วงปิดภาคเรียนปลายปีของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ บิดาและมารดา
ได้ทดลองให้นายธนศักดิ์ไปอยู่กับคุณป้าเพื่อช่วยงานค้าขาย ร้านค้าของ
คุณป้าอยู่ที่ อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อโรงเรียนอนุญาต
อาจารย์ก็ได้จัดการบ้านไปให้เพื่อช่วยฝึกอ่านเขียน และมอบเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้า ๑ เครื่อง สำ�หรับพิมพ์งาน
คณะทำ�งานโครงการ พร้อมกับอาจารย์โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนื อ ได้ เ ดิ น ทางไปเยี่ ย มนายธนศั ก ดิ์ ที่ อำ � เภอปางมะผ้ า พบว่ า
นายธนศักดิ์สามารถช่วยงานค้าขายได้บ้าง เมื่อมีคนมาซื้อสินค้า ก็สามารถ

๒๒๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นายธนศักดิ์ ขายของชำ�ที่ร้านในอำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บอกได้ว่าสินค้าจัดวางที่ชั้นไหน ที่น่าประทับใจคือ เขาสามารถจดจำ�ราคา
สินค้าแต่ละชิ้นได้ทั้งหมด
	เนื่องจากนายธนศักดิ์สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันเองได้ส่วนหนึ่ง
จึงไม่เป็นภาระให้แก่คณ
ุ ป้ามากนัก เขาเป็นทีร่ กั ของทุกคนในครอบครัว ทัง้ บิดา
มารดา คุณยาย และน้องสาวต่างให้กำ�ลังใจเขาในการฝึกประกอบอาชีพ
	
นายธนศักดิ์เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วย
ความเอาใจใส่ของครอบครัว และครูบาอาจารย์ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยและ
ทรงช่วยเหลือเด็กตาบอดพิการซ้อนคนหนึง่ ให้ได้รบั การศึกษาอย่างเหมาะสม
นายธนศักดิไ์ ด้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ สามารถช่วยเหลือครอบครัว
และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้
สิ่งหนึ่งที่เขาทำ�เป็นกิจวัตรประจำ�วันไม่เคยขาดก็คือ การพิมพ์งาน
ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะความชำ�นาญ อันแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

๒๒๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจแก่
ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

จากทหาร....สู่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
“ขอให้พจิ ารณาความช่วยเหลือพลทหารต่วนอัมรัน กูโซะ ตามทีส่ ภาพร่างกาย
ซึง่ ทุพพลภาพ โดยเฉพาะขาทัง้ สองข้างซึง่ สูญเสียไป เพือ่ ให้พลทหารต่วนอัมรัน
กูโซะ สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ตามอัตภาพด้วยความสุข รวมทั้ง
การดำ�รงชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมต่อไป”
พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
หนังสือกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
(พ.ศ. ๒๕๕๓)

ทหารผู้รับใช้ชาติ
มีบางสิง่ บางอย่างในชีวติ ทีค่ นเราไม่อาจลืมเลือน หากสิง่ นัน้ ได้เปลีย่ น
เส้นทางชีวิตของคนๆ หนึ่งไปโดยสิ้นเชิง วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นวันที่พลทหารต่วนอัมรัน กูโซะ ไม่มีวันลืม เขาเล่าว่า
“ขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ คุ้ ม กั น ครู ผมได้ ไ ปนั่ ง พั ก ที่ ร้ า นริ ม ทางซึ่ ง
ผูก้ อ่ การร้ายแอบฝังระเบิดไว้ใต้ทนี่ งั่ เมือ่ เกิดระเบิดขึน้ ผมรูส้ กึ ขาชา มองดูขา
ตัวเองก็พบว่าขาซ้ายขาดแล้ว ส่วนขาขวาเละหมด ตาซ้ายมองไม่เห็น ใช้ได้
แค่ตาขวา ผมเห็นแต่เศษกระดูก เลือด เนื้อ อาวุธ กระจายทั่วบริเวณ....”
พลทหารต่วนอัมรันถูกส่งไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลศูนย์ยะลาระยะหนึง่
จากนั้นจึงมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ เมือ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
เยี่ยมผู้ป่วยราชการสนามที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เขาก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ

๒๒๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

“เมือ่ พระองค์เสด็จมาถึง ผมได้ถวายพวงมาลัย พระองค์ทรงมอบถุง
ยังชีพให้และทรงไต่ถามความเป็นมา ทรงแสดงความห่วงใยและทรงให้
กำ�ลังใจ นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส
รับสั่งให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริฯ
ดำ�เนินการช่วยเหลือ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดำ�ริฯ ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ และมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการใส่ขาเทียมให้แก่ร้อยตรีต่วนอัมรัน (ขณะนั้นได้รับ
การเลื่อนยศแล้ว) อย่างไรก็ดี คณะแพทย์ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยาก
อย่างยิง่ เนือ่ งจากขาทัง้ สองข้างของเขาถูกระเบิดแตกละเอียด ตอขาแบะออก
จากลำ�ตัว ส่วนบริเวณปลายตอขาข้างซ้ายมีกระดูกงอก
แต่เนือ่ งจาก ร้อยตรีตว่ นอัมรัน คาดหวังว่าตนเองน่าจะเดินได้ ดังนัน้
คณะกรรมการ จึงได้ขอพระราชทานขาเทียม และได้รับพระราชานุญาต
ให้ดำ�เนินการ ในการนี้ นายแพทย์ปิยวิทย์ สรไชยเมธา แพทย์จากศูนย์
สิรินธรฯ ได้จัดทำ�ขาเทียมให้ทั้งสองข้าง โดยในช่วงแรกเริ่มใส่ขาแบบสั้น
เพื่อช่วยการทรงตัวก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นแบบขายาวเท่ากับความสูง
นายแพทย์ปิยวิทย์ได้แจ้งให้เขาทราบว่า การใส่ขาเทียมต้องใช้เวลาและ
ความอดทนอย่างสูง
“เมือ่ เริม่ สวมใส่เบ้าขาแบบสัน้ ขณะทิง้ น้�ำ หนักตัวลงบนเบ้าขาเทียม
ทั้งสองข้างแบบเต็มๆ ความรู้สึกตอนนั้นเจ็บเกินกว่าจะอธิบาย เนื่องจาก
ขาขาดทั้งสองข้าง ผมจึงไม่สามารถทิ้งน้ำ�หนักลงข้างใดข้างหนึ่งได้ เพราะ
เมื่อใดที่ทำ�อย่างนั้น จะเจ็บเพิ่มเป็น ๒ เท่าทันที” ร้อยตรีต่วนอัมรันเล่าถึง
ประสบการณ์ครั้งแรก
“ผมทิ้งน้ำ�หนักได้ไม่เกิน ๕ นาที ก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าขอพักก่อน
มันเจ็บและทรมานมากจนทนไม่ไหว ผมต้องฝึกการยืนทรงตัวทุกวัน วันละ
๑๕-๒๐ นาที ใจผมสู้ไหว แต่ขาผมไม่ไหว...”

๒๒๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

แม้จะมีความกล้า ฝึกอย่างอดทนและเหนื่อยล้า แต่ในที่สุด เขาก็
ประจักษ์ด้วยตนเองว่าเดินไม่ได้อีกแล้ว
“ผมต้องทำ�ใจและยอมรับความจริงในทีส่ ดุ เหตุนเ้ี องทีท่ �ำ ให้ผมยิม้ ได้”
ร้อยตรีต่วนอัมรันยังให้ข้อคิดว่า “จากที่ได้ดูทีวีและอ่านเรื่องราว
ของหลายต่อหลายคน ทำ�ให้คิดได้ว่าไม่ใช่แค่ผมเพียงคนเดียวที่ทุกข์ยาก
ทุกคนย่อมพบกับความลำ�บาก ดังนัน้ เราจึงควรใช้ชวี ติ ทีเ่ หลืออยูอ่ ย่างคุม้ ค่า
เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปครับ”
จากจุดนั้นเอง ทุกคนจึงได้รู้ว่าเขาจะยัง “ก้าว” ต่อไปในชีวิตได้โดย
ใช้รถเข็นเป็นเครื่องช่วย

ร้อยตรีต่วนอัมรัน พยายามหัดเดินด้วยขาเทียมแกนในแบบเหนือเข่าทั้งสองข้าง

๒๒๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สู่ชีวิตใหม่

ร้อยตรีตว่ นอัมรันฝึกอาชีพกับมูลนิธสิ ายใจไทยฯ ตัง้ แต่ชว่ งทีร่ กั ษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อการรักษาเสร็จสิ้น เขาได้สมัครงาน
ในหน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิ ในแผนกงานพู่กันระบายสี เขาเปรียบเทียบ
ความรู้สึกต่อหน้าที่การงานในขณะนั้นว่า
“ตอนผมเป็นทหารสิ่งที่ผมได้รับคือ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ความสามัคคีในหมูค่ ณะ ความอดทนเข้มแข็ง และต้องเสียสละเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวม แต่เมื่อเลือกอาชีพทางศิลปะ ชีวิตก็เปลี่ยนไป ผมนั่งรวมกับเพื่อน
จับพู่กันระบายสี มีสมาธิ เอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน”
การฝึกปรือฝีมืออย่างจริงจังทำ�ให้ผลงานระบายสีพู่กันบนงานไม้
ของเขาประณีตงดงาม ครั้งหนึ่งเขาเคยได้รับพระราชกระแสชมเชยจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “ชิน้ งานสวยมากนะ”
พระราชกระแสชมเชยนี้ยังความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ตัวเขา
เป็นอย่างยิ่ง
ชีวิตของร้อยตรีต่วนอัมรันสดใส
ขึน้ อีกเมือ่ เขาได้พบกับสตรีทตี่ อ่ มาได้เป็น
คู่ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งคู่สมรสกันเมื่อวันที่
๑๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ท่ า มกลาง
ความยินดีของผู้ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายเคารพ
นับถือ รวมทั้งเพื่อนร่วมงานในทุกแผนก
ของมูลนิธิสายใจไทยฯ เขาบอกว่าวันนั้น
เป็นวันที่เขามีความสุข และเป็นวันแห่ง
การเริ่มต้นครอบครัวเล็กๆ ที่เขามีหน้าที่
ต้องดูแล
ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ และภรรยาคู่ชีวิต

๒๒๘

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ ปฏิบัติงานในหน่วยฝึกอาชีพของมูลนิธิสายใจไทยฯ
แผนกงานพู่กันระบายสี

ร้อยตรีต่วนอัมรันรู้สึกขอบคุณทุกคนที่เคยให้ความช่วยเหลือเขา
ในบทความเรื่อง Walk Again เขาเขียนขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดใน
กองทัพบกที่ให้กำ�ลังใจและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลทหารบาดเจ็บ
พิการ ทีมแพทย์หลากหลายสาขาที่ช่วยรักษาฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ พี่ๆ
พยาบาล อย่างแม่ศรีและพี่ต้อม ที่คอยเอาใจใส่ดูแลระหว่างรักษาตัวที่
โรงพยาบาล รวมไปถึงกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ที่มอบกำ�ลังใจและแสดงความ
เอื้ออาทรด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์
ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ก็คอื ร้อยตรีตว่ นอัมรันรูส้ กึ สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทำ�ให้เขาสามารถดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุข
ดังที่เขาได้เล่าถึงความรู้สึกในขณะที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมว่า
“เป็นภาพที่ผมยังจดจำ�จนถึงทุกวันนี้ ผมรู้สึกตื้นตันและสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นับเป็นความปลื้มปิติอันใหญ่หลวงของ
ผมครับ”

๒๒๙

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นางสาวตอยยีบะห์ สือแม
นักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส
เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๓

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นักศึกษาไร้แขนขา
จากเมืองนรา
“เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้” เป็นคติประจำ�ใจของ
นางสาวตอยยีบะห์ สือแม นักศึกษาพิการไร้แขนขาทัง้ สองข้าง เธอมีภมู ลิ �ำ เนา
อยู่ที่ ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
ในการเรียนร่วม ตั้งแต่ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านปลักปลา
ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนราสิกขาลัย จนในที่สุดสามารถเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชีวิตเริ่มต้น…ของตอยยีบะห์
	เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส มีทารกเพศหญิงถือกำ�เนิดขึ้นในสภาพพิการ
แขนและขาทั้ ง สองข้ า งขาดหายผ่ า นข้ อ ไหล่ แ ละข้ อ สะโพก เธอมี ชื่ อ ว่ า
ตอยยีบะห์ สือแม ถึงแม้ลูกเกิดมามีสภาพเช่นนี้ แต่นางรอมือละห์ผู้เป็น
มารดาก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้ง และคิดเสมอว่า “จะเลี้ยงดูลูกคนนี้ให้ดีที่สุด”
	
เด็กหญิงตอยยีบะห์เติบโตขึน้ มาด้วยความรักและความเอาใจใส่จาก
ครอบครัว เธอมีน้องสาวที่อายุห่างกันเพียง ๑ ปี ชื่อ เด็กหญิงโซเฟีย สือแม
ที่เป็นเพื่อนคู่คิดและคอยช่วยเหลือเธอ บิดาของเด็กน้อยทั้งสองเสียชีวิตใน
อุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเด็กหญิงตอยยีบะห์อายุได้ ๒ ปี อย่างไรก็ตาม
เธอยังมีมารดาทีค่ อยเอาใจใส่ และช่วยฝึกเธอให้เคลือ่ นไหวร่างกายได้ใกล้เคียง
กับพัฒนาการตามวัยให้มากที่สุด เธอจึงนั่งทรงตัวและเคลื่อนที่ในท่านั่งได้
ตัง้ แต่เล็ก เด็กหญิงตอยยีบะห์มพี ฒ
ั นาการด้านสติปญั ญาเป็นปกติ สามารถเรียนรู้
และพูดสื่อสารได้ดีเหมือนเด็กทั่วไป อันเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูของมารดา

๒๓๑

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

เด็กหญิงตอยยีบะห์ในวัยเยาว์ มารดาและน้องสาว

ซึง่ เคยกล่าวไว้วา่ “ลูกเป็นทุกสิง่ ทุกอย่างของพ่อแม่ ไม่วา่ ลูกจะเป็นแบบไหน
เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคผ่านไปให้ได้ พร้อมที่จะต่อสู้ พร้อมที่จะพยายาม
เลี้ยงดูให้ดี ให้อยู่ในสังคมให้ได้”

ก้าวแรกของการศึกษา
	
เด็กหญิงตอยยีบะห์เริ่มเรียนชั้นอนุบาล ๑ พร้อมน้องสาวที่โรงเรียน
บ้านปลักปลา อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนใน
ขณะนัน้ คือ นายทวี หนูวนุ่ ได้ให้โอกาสโดยรับเด็กหญิงตอยยีบะห์เข้ามาเรียน
เพราะเห็นว่าเธอพิการเพียงร่างกาย แต่สติปัญญาปกติ และเชื่อว่าเธอน่าจะ
เรียนรูไ้ ด้ อีกทัง้ ครูในโรงเรียนก็เต็มใจช่วยสอน นับเป็นก้าวแรกในการเข้าเรียน
ของเด็กหญิงตอยยีบะห์ ส่วนมารดาก็ได้งานเป็นแม่ครัวในโรงเรียนจึงสามารถ
ดูแลเด็กหญิงตอยยีบะห์ขณะอยูท่ โี่ รงเรียน และหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
ไปพร้อมกัน

พระมหากรุณาธิคุณโอบอุ้มเด็กน้อย
	ขณะที่เด็กหญิงตอยยีบะห์อายุ ๕ ปี และเรียนอยู่ชั้นอนุบาล ๒
เธอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่โรงเรียนบ้านเขาตันหยง (มิตรภาพที่ ๑๕๓) ตำ�บลกะลุวอเหนือ จังหวัด

๒๓๒

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นราธิวาส เมื่อได้ทอดพระเนตรเด็กหญิงตัวน้อยที่ไร้แขนขา และทรงทราบ
เรื่องราวของเธอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณารับเด็กหญิงตอยยีบะห์ ไว้ในพระราชูปถัมภ์นบั แต่นน้ั เป็นต้นมา
เด็กหญิงตอยยีบะห์เข้ารับการตรวจร่างกายทีศ่ นู ย์สริ นิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ แพทย์ได้ตรวจประเมินและลงความเห็น
ว่า ไม่สามารถใส่แขนและขาเทียมได้ เนื่องจากไม่มีตอแขนและตอขาเลย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานรถเข็นเพือ่ ให้
เด็กหญิงตอยยีบะห์ใช้เป็นพาหนะ และทรงพระกรุณาส่งเธอเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายอย่างต่อเนือ่ งทีม่ ลู นิธอิ นุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ใน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลักปลา และทรงพบเด็กหญิงตอยยีบะห์
อีกครั้งหนึ่ง จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พิจารณาช่วยเหลือ โดยให้คิดค้นเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ เด็กหญิงตอยยีบะห์สามารถเรียนหนังสือ และ
ทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ดีขึ้น รวมทั้งเสริมเรื่องการฟื้นฟู

ตอยยีบะห์ใช้แทร็กบอลร่วมกับโปรแกรม
แป้นพิมพ์บนจอภาพในการพิมพ์งาน

๒๓๓

ตอยยีบะห์รับประทานอาหารด้วยตนเอง
จากจานอาหารซึ่งออกแบบพิเศษ

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

สมรรถภาพร่างกาย การปรับสภาพแวดล้อม
ของอาคารสถานที่ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน
ปัจจัยเกือ้ หนุนเหล่านีท้ �ำ ให้เธอสามารถพัฒนา
ตนเอง ทัง้ ในด้านการเรียนและการช่วยเหลือ
ตนเองให้ดีขึ้นได้โดยลำ�ดับ
	
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเทคโนโลยี
สิง่ อำ�นวยความสะดวกเพือ่ ช่วยเพิม่ ศักยภาพ
ของเด็กหญิงตอยยีบะห์ในหลายด้าน ได้แก่
คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก สำ � หรั บ ใช้ ง านที่ บ้ า น
คอมพิวเตอร์สำ�หรับใช้งานที่โรงเรียน พร้อม
แทร็กบอลและโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ
บะห์ สือแม
สำ�หรับใช้กับคอมพิวเตอร์ รถเข็นขับเคลื่อน ใช้รถเข็นขันางสาวตอยยี
บเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
ด้วยระบบไฟฟ้าที่ปรับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้
ที่ปรับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้
พร้อมชุดควบคุมการขับเคลื่อนแบบติดตั้ง
ที่หัวไหล่ เพื่อให้เธอสามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้โดยสะดวก
นอกจากนี้ ยั ง มี จ านที่ อ อกแบบพิ เ ศษซึ่ ง ทำ � ให้ เ ธอรั บ ประทานอาหารได้
ด้วยตนเอง

ชุมชนที่เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
คณะกรรมการโครงการได้น�ำ แนวทางพระราชทานในการดำ�เนินงาน
มาเป็นหลักในการให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงตอยยีบะห์และครอบครัว
กล่าวคือให้มบี คุ ลากรจากหลายฝ่าย เช่น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานในท้องถิน่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น ร่วมกันช่วยเหลือดูแลเด็กหญิงตอยยีบะห์และครอบครัว เพือ่ ให้
เป็นตัวอย่างของความร่วมมือร่วมใจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ชุมชนที่ครอบครัว
สือแมเป็นสมาชิกอยูน่ แ้ี สดงให้เห็นน้�ำ ใจเอือ้ อาทรทีน่ า่ ประทับใจ ตัวอย่างเช่น

๒๓๔

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ก า ร ป รั บ ส ภ า พ แว ด ล้ อ ม ใ น
โรงเรี ย นบ้ า นปลั ก ปลา เกิ ด จาก
การที่ผู้ใหญ่บ้านและศิษย์เก่าเข้ามา
ช่วยกันจัดทำ�โต๊ะ เก้าอี้ และทางลาด
ในโรงเรียน เนื่องจากยังมีนักเรียน
พิการอีกหลายคนนอกจากเด็กหญิง
ตอยยีบะห์
การปรับสภาพบ้านของ
เด็กหญิงตอยยีบะห์ เกิดจากการที่
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนบ้านและหน่วยงาน
ทางราชการต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัย
สารพัดช่างนราธิวาส องค์การบริหาร
นางสาวตอยยีบะห์ สือแม ใช้รถเข็น
ส่วนตำ�บลลำ�ภู และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ปรับ
จังหวัดนราธิวาส เข้ามาช่วยกันต่อเติม
ที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้
บ้าน เดินสายไฟเข้าบ้าน ทำ�ถนน
และทางลาดเข้าบ้าน และปรับสภาพห้องน้ำ�ให้ใช้งานสะดวก
การซ่อมบำ�รุงรถเข็นไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ของตอยยีบะห์ มี
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ช่วยดูแล
ตลอดระยะเวลาที่ เ ธอเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จนถึ ง ระดั บ
มหาวิทยาลัย
หลักการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากจะทำ�ให้เกิดเครือข่ายความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ยังเปิด
พื้นที่ให้คนในชุมชนได้แสดงความเอื้ออาทรแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสอีกด้วย

๒๓๕

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ชีวิตในมหาวิทยาลัย
“ หนูอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุ หรือนักประชาสัมพันธ์” เป็นคำ�ตอบ
ของนางสาวตอยยีบะห์ เมื่อถามถึงอาชีพในฝันของเธอ หลังจากจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวตอยยีบะห์และน้องสาว ได้เข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทีค่ ณะวิทยาการสือ่ สาร สาขานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึง่ เป็นคณะทีเ่ ธอและน้องสาว
ใฝ่ฝันอยากเข้าเรียน เพื่อประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนในอนาคต

“ควรให้การเรียนของนางสาวตอยยีบะห์ สือแม เป็นไปตามมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย แต่เราอำ�นวยความสะดวกให้กบั นางสาวตอยยีบะห์ ในส่วน
ที่ไม่สามารถทำ�ได้ตามวิธีปกติเนื่องจากความพิการเป็นอุปสรรค ส่วนเนื้อหา
การเรียนควรเป็นตามมาตรฐาน เพราะถ้าต่ำ�กว่ามาตรฐานก็จะจบออกไป
ประกอบอาชีพไม่ได้” ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธาน
กรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำ � ริ ฯ ได้ เชิ ญ
พระราชดำ�รัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มาบอกเล่าในคราวที่ประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่องการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ของนางสาวตอยยีบะห์ สือแม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
	
นางสาวตอยยีบะห์ สือแม เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้เข้าเรียนระดับ
มหาวิทยาลัยว่า “ดีใจและตื่นเต้นที่สามารถเข้าศึกษาในสาขาและสถาบัน
การศึกษาที่ใฝ่ฝัน ทั้งๆ ที่ตนเองแขนขาพิการ” เธอมีความมั่นใจในการดูแล
ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ตนเองต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น
เธอยังกล่าวด้วยว่า “ต้องมีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทางร่างกาย
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดพิสูจน์ความสามารถของเรา การผ่านจุดนี้ไปได้ต้องมี
จิตใจเข้มแข็งและมีความหวัง ขอบคุณมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่โครงการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดำ � ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ

๒๓๖

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

นางสาวตอยยีบะห์ สือแม ใช้รถเข็นขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่ปรับที่นั่งขึ้นลงถึงพื้นได้

สยามบรมราชกุมารี ทีใ่ ห้โอกาส เมือ่ จบการศึกษาจะใช้ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดและอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ”
	
อาจารย์อมรรัตน์ ชนะการณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งคอยดูแลและ
ช่วยวางแผนการศึกษาให้แก่นางสาวตอยยีบะห์ กล่าวว่า “ตอยยีบะห์สดใส
ร่าเริง เป็นตัวของตัวเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้
มีโอกาสทำ�หน้าที่พิเศษเช่นนี้ และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอยยีบะห์จะเป็น
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม สามารถใช้ชีวิตอย่าง
ปกติสุขได้ในสังคม และประพฤติตนให้มีคุณค่าสมกับพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
	
นางสาวตอยยีบะห์และครอบครัวระลึกเสมอว่าการทีท่ กุ คนในครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่เธอและครอบครัวนับ
ตั้งแต่เธอยังอยู่ในวัยเยาว์

๒๓๗

๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

คำ�ย่อ
กฟภ.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กศน.	 สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตชด.	 ตำ�รวจตระเวนชายแดน
ทสรช. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท
ปภ.	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พพ.	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
มจธ.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มจร.	 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มทส.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศศช.	 ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
สทอภ.	 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
สพฐ.	สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวทช.	 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สสท.	สำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สสนก.	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร
(องค์การมหาชน)
สสวท.	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสส.	สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สอศ.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อปพร.	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อพวช.	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
AAC	 Augmentative and Alternative Communication
ALICE	 A Large Ion Collider Experiment
AOFSRR	Asia-Oceania Forum for Synchrotron Radiation
Research
BME	 Biomedical Engineering
BMEiCON Biomedical Engineering International
Conference
CAA	 Chinese Arctic and Antarctic Administration
CAI	 Computer-Aided Instruction
CAS	 Chinese Academy of Sciences
CERN	 Conseil Européen pour la Rocherche
Nucléaire (European Organization for
Nuclear Research)
CHINARE	 Chinese Antarctic Research Expedition
CMS	 Compact Muon Solenoid

DAAD	 Deutscher Akademischer Austausch Dienst
DESY	 Deutsches Elektronen-Synchrotron
DLTV	 Distance Learning Television
eDLTV	 Electronic Distance Learning Television
GABA	 Gamma-Aminobutyric Acid
GISTDA	Geo-Informatics and Space Technology
Development Agency (Public Organization)
GPRS General Packet Radio Service
GUCAS	Graduate University of Chinese Academy
of Sciences
GYSS	 Global Young Scientists Summit
HCMR	Human-Chicken Multi-Relationship Research
IAP	 Institute of Atmospheric Physics
ICCES	 International Center for Climate and
Environment Sciences
i-CREATe	International Convention on Rehabilitation
Engineering and Assistive Technology
ICT	 Institute of Computing Technology
IEP	 Individualized Education Program
IHEP Institute of High Energy Physics
IRGSP	International Rice Genome Sequencing
Project
JARE	 Japanese Antarctic Research Expedition
JSTP	 Junior Science Talent Project
LHC	Large Hadron Collider
NCBME	National Conference on Biomedical Engineering
NPI	 Norwegian Polar Institute
PITZ	 Photo Injector Test Facility at DESY,
Location Zeuthen
PMMA Polymethyl methacrylate
RADI	Institute of Remote Sensing and Digital Earth
RGD	 Rice Gene Discovery Unit
SiRS	 Science in Rural Schools
SLRI	 Synchrotron Light Research Institute
UCAS	 University of Chinese Academy of Sciences
UNIS	 University Centre in Svalbard
WLCG Worldwide LHC Computing Grid
XFEL	 The European X-Ray Laser Project
YAO	Yunnan Astronomical Observatory

๒๓๙

ดัชนี
กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ ๑๔๘
กลุ่มแปรรูป ๑๔๘
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ๑๔๘
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๑๕
การทำ�ให้ไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน ๗๒
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ๒๘, ๕๐-๕๒, ๙๗
การประชุมวิชาการ ICCES-HAII Workshop ๖๐
การประชุมวิชาการ US-Thai Symposium on Biomedical
Engineering ๘๑
การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก ๕๓, ๕๕
การประมวลภาษาธรรมชาติ แ ละการแปลภาษาด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ๕๙
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๓๘, ๖๗
การแปลงข้อมูลเป็นแบบดิจิทัล ๑๔๒
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย ๑๕๔
การวิจัยขั้วโลก ๔, ๖๓, ๖๕-๖๖
การวิจัยร่วมด้านดาราศาสตร์ ๖๐
การวิจัยร่วมด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค ๖๐
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๑๕-๑๑๖
การสำ�รวจระยะไกล ๖๐
การสือ่ สารเสริมและทางเลือกอืน่ ๑๙๑-๑๙๓, ๑๙๙
กิจกรรมบำ�บัด ๒๑๕
ไก่บ้าน ๗๐-๗๒
ไก่ป่า ๗๐-๗๒
ขั้วโลกใต้ ๖๔-๖๖
ข้าวกาบา ๑๔๘
ข้าวพันธุ์ กข๕๑ ๗๘
ข้าวพันธุ์ กข๖ ๗๙, ๑๔๘
ข้าวพันธุ์ธัญสิริน ๗๔, ๗๙
ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน ๗๘
คณะสำ�รวจทวีปแอนตาร์กติกาของญี่ปุ่น ๖๓

๒๔๐

คณะสำ�รวจทวีปแอนตาร์กติกาจีน ๖๕
ครูการศึกษาพิเศษ ๑๘๓
ครูตู้ ๑๑๖-๑๑๗
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ๑๕๕-๑๕๗
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ๑๘๔-๑๘๕, ๑๘๙, ๑๙๕, ๑๙๗-๑๙๘
ค่ายการเรียนรู้สำ�หรับนักเรียนออทิสติก ๒๐๐
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ๑๙๓
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ�หรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ๒๐๑
ค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับเด็กและเยาวชน ๑๔๙
ค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนตาบอด ๒๐๗
ค่ายศิลปะ ๑๗๖, ๑๘๑
ค่ายสำ�หรับนักเรียนที่มีข้อจำ�กัดด้านการพูด ๑๙๒
เครื่องกำ�เนิดแสงสยาม ๔๘
เครื่องช่วยฟัง รุ่น INTIMA ๘๒
เครื่องเร่งอนุภาค ๓๓, ๓๖, ๔๖, ๕๘
โครงการ CERN School Thailand ๓๖
โครงการ eDLTV ๑๑๕
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๒๓, ๑๓๑
โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน ๑๕๕
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำ�หรับท้องถิ่น ๙๒
โครงการเครือข่ายกริดคอมพิวติ้ง ๓๕
โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไป
ศึกษาดูงานที่เซิร์น ๓๘
โครงการซ่อมบำ�รุงและพัฒนาบุคลากรซ่อมบำ�รุงคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์เบื้องต้น ตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๑๑
โครงการถ่ายสำ�เนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศ
สหภาพพม่า ๑๔๑-๑๔๓

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ๑๘๘-๑๘๙
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ในชนบท (ทสรช.) ตามพระราชดำ�ริฯ ๑๐๘, ๑๑๖
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ๔, ๑๒๑
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ๔๓, ๔๕-๔๖
โครงการนำ � ร่ อ งการบริ ห ารระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ชาวไทยภูเขาในพืน้ ทีโ่ ครงการตามพระราชดำ�ริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๖๓
โครงการนำ � ร่ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การเรี ย น
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส�ำ หรับนักเรียน
ตาบอด ๒๐๕
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ๙๒, ๙๗-๙๙
โครงการบู ร ณาการไอซี ที เ พื่ อ การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ๑๒๙
โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน ๑๗๙
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา ๔-๕, ๙๓, ๙๕
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับเด็กและ
เยาวชน ๑๓๓
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ๑๐๐-๑๐๑, ๑๐๓, ๑๐๕
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี ๑๐๒-๑๐๓
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการกับเกษตรอาหาร
กลางวัน ๙๒
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
ชนบท ๙๐, ๙๕
โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๙๔
โครงการโรงเรียนท้องถิ่นฐานวิทยาศาสตร์ ๙๐
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างบูรณาการผ่านพันธุพ์ ชื ๑๒๘,
๑๓๐
โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๕-๖๖
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาพหุสัมพันธ์ระหว่างไก่กับคนใน
ประเทศไทย (โครงการวิจัย HCMR) ๗๐
โครงการวิสาหกิจชุมชน-โรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูป ๑๔๗

โครงการศิลปะบำ�บัดเพื่อผู้ต้องขัง ๑๘๑
โครงการศึกษาจีโนมข้าว ๗๙
โครงการสหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล ๑๖๙
โครงการหาลำ�ดับเบสจีโนมข้าว ๗๕
โครงงานในโรงเรียนอนุบาล ๙๙
โครงงานเพาะเห็ดด้วยระบบน้ำ�อัตโนมัติ ๑๓๑
โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science ๓๘
งานเด็กวิทย์คิดไกลกับไอที ๙๑
งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ๔๖
งานวิทยาศาสตร์ถิ่นกุสุมาลย์ ๙๑
งานวิทยาศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชีวิต ๙๑
งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบั วิถชี วี ติ เมืองสามหมอก ๙๑
จีโนมข้าว ๗๕
ชุมชนชาวไทยภูเขา ๒๔, ๑๑๑, ๑๕๖, ๑๕๙-๑๖๑
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ๑๑๐, ๑๑๒-๑๑๓, ๑๓๗
เซลล์แสงอาทิตย์ ๔๖-๔๗, ๑๕๙, ๑๖๑-๑๖๓,
๑๖๗-๑๗๑
เซิร์น ๓๒-๔๑
ดาราศาสตร์ ๕๙-๖๐
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ๕๙
เด็กสมองพิการ ๑๙๑
เด็กออทิสติก ๒๐๐
ทวีปแอนตาร์กติกา ๖๓, ๖๕, ๖๗
เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ๗๗
เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ ๘๑
เทคโนโลยีอวกาศ ๕๘
นักเรียนกลุ่มฝึกได้ ๑๙๘
นักเรียนกลุ่มเรียนได้ ๑๙๘
นักเรียนตาบอดพิการซ้อน ๒๑๙, ๒๒๑
นักเรียนออทิสติก ๑๙๖, ๑๙๘-๒๐๐
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ๕๑, ๕๔, ๕๕
โปรแกรมการฟื้นฟูทางกายภาพบำ�บัด ๒๑๕
โปรแกรมช่วยฝึกพูด ๑๙๑
โปรแกรมประเมิ น เสี ย งพู ด ภาษาไทยเพื่ อ ใช้ สำ � หรั บ
การฝึกพูด ๒๑๕

๒๔๑

โปรแกรมอ่านจอภาพ ๒๒๐
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ๑๘๙
ฟิสิกส์พลังงานสูง ๔๖
ฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง ๓๕, ๓๘
ภาวะโลกร้อน ๖๔
ภูฟ้า (ชื่อผลิตภัณฑ์) ๑๕๐
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๐๔
ยีนความหอม ๗๕
ยีนทนน้ำ�ท่วมฉับพลัน ๗๕
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า
จากน้ำ�มัน ๑๖๘
ระบบโทรมาตร ๑๕๘-๑๕๙, ๑๖๑-๑๖๓
ระบบแปลภาษาอัตโนมัติจีน-ไทย ๖๐
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ๑๕๗, ๑๕๙,
๑๖๑-๑๖๓
วิสาหกิจชุมชน ๑๔๗-๑๔๘
เศรษฐกิจพอเพียง ๑๔๗, ๑๖๗
แสงซินโครตรอน ๔๓, ๔๕, ๔๗-๔๘

๒๔๒

หนังสือเสียงระบบเดซี ๑๗๙-๑๘๐
หนังสือเสียงสำ�หรับคนตาบอด ๑๗๙
ห้องเรียนเพื่อเด็กป่วย ๑๘๔-๑๘๕
ห้องเรียนศิลปะ ๑๘๑
ห้องสมุดดิจิทัล ๑๔๓
หอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก ๒๐๐
หุ่นยนต์ฝึกเดิน ๒๑๖
หุ่นยนต์อัตโนมัติ ๕๙
อนุภาคมูลฐาน ๓๖, ๔๓, ๔๕-๔๖
อนุภาคสื่อแรงโน้มถ่วง ๓๗
อนุภาคฮิกส์ ๓๗
อรรถบำ�บัด ๒๑๕
อักษรเบรลล์ ๒๐๘, ๒๑๐, ๒๒๐-๒๒๑
อุตุนิยมวิทยา ๖๑, ๖๓
อุทกวิทยา ๖๑
แอนตาร์กติก...ดินแดนน้ำ�แข็ง (ชื่อหนังสือ) ๖๔
แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน (ชื่อหนังสือ) ๖๓

ดัชนี (ภาษาต่างประเทศ)
ALICE ๓๗
Augmentative and Alternative Communication
(AAC) ๑๙๑
Biomedical Engineering (BME) ๘๑
Biomedical Engineering International Conference
(BMEiCON) ๘๓
CERN ๓๓-๓๖, ๔๐
CERN Physics High School Teacher Programme ๓๗
CERN School Thailand ๓๕-๓๖
Chinese Academy of Sciences (CAS) ๕๗
Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA) ๖๕
CMS ๓๒, ๓๔-๓๕, ๓๗
Computer-Aided Instruction (CAI) ๑๘๔, ๑๘๙
DAISY Consortium ๑๗๙-๑๘๐
DAISY Digital Talking Book ๑๘๐
DESY Summer Student Programme ๔๓
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) ๑๐๓
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) ๔๓, ๔๙
Distance Learning Television (DLTV) ๑๑๕
e-Learning ๕, ๑๑๕
Electronic Distance Learning Television
(eDLTV) ๑๑๔-๑๑๕, ๑๑๘
e-Science ๓๘
Escudero Station ๖๖
Foundation Lindau Nobel Prizewinners Meeting
at Lake Constance ๕๑
Gallus gallus ๗๒
Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) ๑๔๘
Global Young Scientists Summit (GYSS) ๕๓-๕๔
Graduate University of Chinese Academy of
Sciences (GUCAS) ๕๗, ๕๙
Great Wall Station ๖๕

GUCAS ๕๗-๕๙
Haus der kleinen Forscher ๙๗
Human-Chicken Multi-Relationship Research (HCMR)
Project ๗๐
ICCES-HAII Workshop ๖๐
Institute of Computing Technology (ICT) ๖๐
Institute of Remote Sensing and Digital Earth
(RADI) ๖๐
International Convention on Rehabilitation
Engineering and Assistive Technology
(i-CREATe) ๘๓, ๑๘๗
International Rice Genome Sequencing Project
(IRGSP) ๗๕
Large Hadron Collider (LHC) ๓๖
McMurdo Station ๖๓
Nanyang Technological University ๕๕
National e-Science Infrastructure Consortium ๓๘
National Institute of Polar Research ๖๓
National University of Singapore ๕๕
Natural Language Processing & Machine
Translation ๕๙
Norwegian Polar Institute (NPI) ๖๖
Polar Research Institute of China ๖๕
PV/Diesel Generator Hybrid System ๑๖๘
Rice Gene Discovery Unit (RGD) ๗๖-๗๘
RiceGeneThresher ๗๖
Science in Rural Schools (SiRS) ๙๐, ๙๒
Scott Base ๖๓
Shanghai Institutes for Biological Sciences ๑๐๓
Siam Photon Source ๔๘
State Oceanic Administration ๖๕
Synchrotron ๔๘

๒๔๓

Syowa Station ๖๓
Thailand Antarctic Research Activities with
CHINARE-30 ๖๖
Thailand Biomedical Engineering Consortium ๘๑
Thailand Experimental Particle Physics Novice
Workshop ๓๖
The 30th Chinese Antarctic Research Expedition
(CHINARE-30) ๖๕
The 46th Japanese Antarctic Research Expedition
(JARE-46) ๖๓
The 5th National Conference on Biomedical
Engineering (NCBME 2007) ๘๓

๒๔๔

The Institute of Atmospheric Physics (IAP) ๖๐
The Institute of High Energy Physics (IHEP) ๖๐
The International Center for Climate and
Environment Sciences (ICCES) ๖๐
The Society of Biosophia Studies ๗๐
UCAS ๕๖-๕๗
University Centre of Svalbard (UNIS) ๖๖
University of Chinese Academy of Sciences
(UCAS) ๕๖
US-Thai Symposium on Biomedical Engineering ๘๑
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) ๓๘
Yunnan Astronomical Observatory (YAO) ๖๐

รายชื่อบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่เซิร์น 
๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๗. มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
๙. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๑๐. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๑๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๒. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
๑๓. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๔. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร
(องค์การมหาชน)
๑๕. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑๖. สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๗. สำ�นักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เยาวชนไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่สี ถาบันเดซี
๑.	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๖.	 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตัวแทนนักวิทย์ไทยบนเวทีวิทย์โลก
๑.	 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.	 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.	 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๕.	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๖.		บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
๗.	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
๘.	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน 
๑.	 กระทรวงการต่างประเทศ
๒.	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๕.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๖.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๗.	ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
๘.	 ศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙.	 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๑๐.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
๑๑.	 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๒.	 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ�และการเกษตร
(องค์การมหาชน)
๑๓.	 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๑๔.	 สำ�นักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
๑๕.	 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
สร้างความรู้พื้นฐานจากการวิจัยขั้วโลก
๑.	 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
๒.	คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.	 บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำ�กัด
(กระทิงแดง)
๕.	 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำ�กัด
๖.	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๗.	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๔๕

๘.	 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๙.	 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
คนกับไก่ สายใยแห่งความสัมพันธ์
๑.	กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.	 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.	 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จำ�กัด
๔.	คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕.	คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๖.	 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๗.	 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๘. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๙.	คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๑.	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช.
๑๒.	 สมาคมอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมือง
๑๓.	 สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
๑๔.	สำ�นักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)
นวัตกรรมข้าวไทยสร้างได้ด้วยเทคโนโลยีจีโนม
๑.	 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓.	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
๔.	ฟาร์มโชคชัย
๕.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๗.	 มูลนิธิฮักเมืองน่าน ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้
๘.	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช.
๙.	 ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอ
สำ�นักงานเกษตรจังหวัด เป็นต้น
๑๐.	สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำ�กัด
๑๑.	สหกรณ์การเกษตรบางบาล จำ�กัด

๒๔๖

๑๒.	 สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำ�กัด
๑๓.	สหกรณ์การเกษตรวัดสิงห์ จำ�กัด
๑๔.	 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำ�กัด
๑๕.	สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำ�กัด
๑๖.	 สหกรณ์การเกษตรสามโก้ จำ�กัด
๑๗. หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
๑.	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๔.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕.	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖.	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๗.	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๘.	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๙.	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน)
๑๐.	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๑๑.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๑๒.	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
๑๓.	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช.
๑๔.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
๑๕.	 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๖.	 สมาคมวิจัยวิศวกรรมการแพทย์และชีววิทยาไทย
วิทยาศาสตร์ก้าวไกลในโรงเรียนชนบท
๑.	 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา และลำ�ปาง
๒.	 กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดน
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๓.	โครงการสำ�รวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
ป่าภาคใต้ (ฮาลา-บาลา) นราธิวาส
๔.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๕.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๗.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๘.	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๐.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๑๑.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
๑๒.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๓.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๑๔.	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
และปัตตานี
๑๕.	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๖.	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
๑๗.	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๑๘. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช.
๑๙.	 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย
และพะเยา
๒๐.	 สถานีวิจัยสัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
๒๑.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๒.	 สำ�นักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖
๒๓.	 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
๒๔.	 สำ�นักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
๒๕.	 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต ๑ และ เขต ๒
๒๖.	 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน
เขต ๑ และ ๒
๒๗.	สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต ๑ และ ๒
๒๘.	 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
๒๙.	 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๓๐.	 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
๓๑.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๒.	 สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
๓๓.	 สำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน แพร่
เชียงราย พะเยา และลำ�ปาง
๓๔.	 สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๕.	 สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อเด็กปฐมวัย 
๑.	 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำ�กัด
๒.	 บีกริมกรุ๊ปส์
๓.	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๔.	
๕.	
๖.	
๗.	

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มหาลัยวิทยาลัยเด็ก เพือ่ เด็กไทยหัวใจวิทยาศาสตร์
๑.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๔.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๕.	 มหาวิทยาลัยมหิดล
๖.	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๗.	 มหาวิทยาลัยศิลปากร
๘.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
๙.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาของโรงเรียนในชนบทก้าวไกลด้วยไอที
๑.	เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.	 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๔.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๕.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๖.	 สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ด้วย eDLTV
๑.	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.	 บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
๔.	 บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
๕.	 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
๖.	โรงเรียนวังไกลกังวล
๗.	 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
๘.	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๙.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.	 สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๑.	สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม
๑.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.	สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
๔.	 สำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที
๑.	 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๒.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๓.	 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔.	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕.	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๖.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๗. นางบุญเมฆ ภมรสิงห์
๘.	 นางมนธิดา สีตะธนี
๙. นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
๑๐.	 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด
๑๑.	 บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน)
๑๒.	บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
๑๓.	 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
๑๔.	 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๑๕.	 สถาบันกวดวิชา วีบายเดอะเบรน
๑๖.	 สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
๑๗.	 หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช.
๑๘.	 South East Asian Nepenthes Study &
Research Foundation (SEANSRF)
เรียนรู้ด้วยโครงการผสานพลังไอซีที
๑.	เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.	 รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๔๘

ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพม่า
๑.	 กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
๒.	 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
๓.	 บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำ�กัด
๔.	 บริษัท เอทิซ อินโนเวชั่น จำ�กัด
๕.	 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สวทช.
๖.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๗.	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
๘.	 สำ�นักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย
ประจำ�สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
๙.	 สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๐. U Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่า
และกรรมการผู้จัดการบริษัท MPRL E&P PTE
Ltd. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
วิสาหกิจชุมชน เพือ่ ความเข้มแข็งของชนบทไทย
๑.	 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒.	 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง
ภูสอยดาว (2)
๓.	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
๔.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๖.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำ�ปาง
๗.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
๘.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๙.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๐.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๑.	 มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์
๑๒.	มูลนิธิฮักเมืองน่าน
๑๓.	 โรงพยาบาลนาแห้ว อำ�เภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๑๔.	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
๑๕.	 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สวทช.
๑๖.	 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
๑๗.	 สหกรณ์การเกษตรอำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
๑๘.	 สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๑๙.	 สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
๒๐.	 สำ�นักงานเกษตรอำ�เภอบ่อเกลือ อำ�เภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

๒๑.	 องค์การบริหารส่วนตำ�บลจันทร์เพ็ญ อำ�เภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
๒๒.	องค์การบริหารส่วนตำ�บลเต่างอย อำ�เภอเต่างอย
จังหวัดสกลนคร
๒๓.	 องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ่อเกลือ อำ�เภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน
๒๔.	 องค์การบริหารส่วนตำ�บลแสงภา อำ�เภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
ไฟฟ้าปลอดภัยในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
๑.	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
๒.	 กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
๓.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๔.	 คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๖.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๗.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๘.	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
๙.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐.	 สำ�นักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
ไฟสว่างเปิดทางความรู้สู่ชุมชนไทยภูเขา
๑.	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
๒.	 กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
๓.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๖.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗.	สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๘.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๙.	 สำ�นักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๐.	 สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล สายสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
๑.	 กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
๒.	 กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.	บริษัท ทีโอที จำ�กัด
๕.	 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
๖.	 วิทยาลัยกำ�ปงเฌอเตียล
๗.	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๘.	 สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
วัยใสสร้างผลงานได้ด้วยไอซีที
๑.	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม
๒.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๔.	 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ไอทีและศิลปะ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง
๑.	 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
๒.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำ�กัด
๔. มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
ไอทีเพื่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กป่วย
ในโรงพยาบาล
๑.	โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๓.	สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๔.	 สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนศรีสังวาลย์สำ�หรับนักเรียนพิการทางกาย
๑.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	นางมนธิดา สีตะธนี

๒๔๙

๓.	
๔.	
๕.
๖.	
๗.	

บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำ�กัด
บริษทั ฟูจติ สึ ซีสเต็ม บิสสิเนส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๘.	 โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
๙.	 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
๑๐.	 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
๑๑.	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๑๒.	 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๓.	 สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๔.	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๑๕.	 National Institute of Information and
Communications Technology (NICT)
ประเทศญี่ปุ่น
กาวิละอนุกูล : แหล่งเรียนรู้ของเด็กออทิสติก
และเด็กพิการทางสติปัญญา
๑.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
๓.	โรงเรียนกาวิละอนุกูล
๔.	 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘
จังหวัดเชียงใหม่
๕.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๖.	 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
๗.	 สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๘.	 สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๙.	 หอผู้ป่วยจิตเวชเด็ก
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
๑๐.	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

๒๕๐

นักเรียนตาบอดก็เรียนสายวิทยาศาสตร์ได้
๑.	 คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
๒.	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.	 ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.
๕.	 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๖.	 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๗.	 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๘.	 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
๙.	 โรงเรียนโคราชพิทยาคม
๑๐.	 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
๑๑.	 โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
๑๒.	 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๑๓.	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๑๔.	 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๑๕.	 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๑๗.	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๘.	 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
๑๙.	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๐.	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๑.	 สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๒.	 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วีรบุรุษแห่งกรงปินัง
๑.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๓.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๔.	 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ

เด็กตาบอดพิการซ้อนผู้ใฝ่เรียนรู้
๑.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๓.	 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินปู ถัมภ์
๔.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๕.	 สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
จากทหาร....สูผ่ ู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
๑.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.	 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย จำ�กัด
๓.	 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๕.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๖.	 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ
นักศึกษาไร้แขนขาจากเมืองนรา
๑.	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส
๒.	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.	 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
๔.	 นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ
๕.	 นายวิชัย ชลประเสริฐสุข

๖.	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
๗.	 มูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๘.	 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
๙.	 โรงพยาบาลปัตตานี
๑๐.	 โรงเรียนนราสิกขาลัย อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๑๑.	 โรงเรียนบ้านปลักปลา ตำ�บลลำ�ภู จังหวัดนราธิวาส
๑๒.	 โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
๑๓.	 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
๑๔.	วิทยาลัยการอาชีพรามัน
๑๕.	 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
๑๖.	 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดนราธิวาส
๑๗.	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
๑๘.	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สวทช.
๑๙.	 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส
๒๐.	 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ
๒๑.	 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือรถเข็นสำ�หรับคนพิการใน
เอเชีย
๒๒. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต ๑
๒๓.	 สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนราธิวาส
๒๔.	 องค์การคนพิการสากลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
๒๕.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
๒๖.	 องค์การบริหารส่วนตำ�บลลำ�ภู

๒๕๑

พระนามและรายนามคณะกรรมการ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 	
ประธาน
นายไพรัช ธัชยพงษ์ 	
รองประธาน
นายมนู อรดีดลเชษฐ์ 	
กรรมการ
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 	
กรรมการ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 	กรรมการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล 	
กรรมการ
นางกรพินธุ์ ศรีสุขสวัสดิ์ 	
กรรมการ
นายชรินทร์ วัชรินทร์วงศ์ 	
กรรมการ
นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ 	
กรรมการ
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์	
กรรมการ
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ 	
กรรมการ
นางสาววันทนีย์ พันธชาติ 	
กรรมการ
นายดิลก คุณะดิลก 	
กรรมการ
คุณชวลี อมาตยกุล 	กรรมการ
นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ 	กรรมการ
นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์	
กรรมการ
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
กรรมการและเลขานุการ

๒๕๒

รายนามคณะผู้จัดทำ�หนังสือ
๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์
คณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หนังสือ
นายไพรัช ธัชยพงษ์
คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์
นางสาววันทนีย์ พันธชาติ

คณะผู้ร่วมเขียนบทความ
นางฉัตรชนกสายสุวรรณ
นางสาวเฉลิมขวัญรักษา
นายณัฐกานต์ อุดมเดชาณัติ
นางสาวณิชาภา อารยพลพร
นางสาวนวพรรษ คำ�ไส
นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์
นายบัญชา แสนทวี
นางสาวปัณรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นางสาวผ่องพรรณ เอกอาวุธ
นางสาวมัลลิกา สันตยายน

นางเยาวลักษณ์คนคล่อง
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
นางศิริพร วัฒนศรีรังกุล
นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง
นางสาวสุคนธา อ าวัชนาการ
นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล
นางสาวเสาวดีคล้ายโสม
นายอภิชาติ วรรณวิจิตร
นางสาวอลิสาส ุวรรณรัตน์
นางฤทัย จ งสฤษดิ์

กองบรรณาธิการ

นายบัญชา ธ นบุญสมบัติบรรณาธิการ
นางสาวลัญจนา น ิตยพัฒน์ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายพงษ์พัฒน์เนือกขุนทดผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวกัญรินทร์ ละอองกุลพลวัต ผ ู้ช่วยบรรณาธิการ
นางอรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางจุฬารัตน์ นิ่มนวลออกแบบ
นางเกิดศิริ ขันติกิตติกุลออกแบบ
นางสาวฉัตรทิพย์ สุริยะ ออกแบบ
นางสาวสาวิตรีภิรมย์กิจ เลขานุการกองบรรณาธิการ

๒๕๓

๒๕๔

รายนามผู้ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ
๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
บริษัท ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแฟ็คเจอริ่ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

