๓.๗ โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๓.๗.๑ โครงการวิจัยขั้วโลกใตตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(ผูถวายรายงาน: นายไพรัช ธัชยพงษ และ นายวรณพ วิยกาญจน)
๑. ความเปนมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเคยเสด็จฯ เยือนทวีปแอนตารกติก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖
ทรงเปนคนไทยคนแรกที่เดินทางไปยังทวีปแอนตารกติก โดยเสด็จฯ เยือน และทรงประทับ ณ สกอตตเบส (Scott Base) สถานีวิจัย
ของประเทศนิ ว ซี แ ลนด ใ นทวี ป แอนตาร ก ติ ก และได ท รงเยี่ ย มสถานี วิ จั ย แม็ ค เมอร โ ด (McMurdo Station) ของสหรั ฐ อเมริ ก า
ทอดพระเนตรการศึกษาวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตรนิวซีแลนดและสหรัฐอเมริกาภายในสถานีวิจัยทั้งสองและพื้นที่ใกลเคียง ทั้งดาน
ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา สภาวะแวดลอม เปนตน รวมถึงเสด็จทอดพระเนตรแคมปของนักสํารวจแอนตารกติกในยุคแรกๆ
เชน แคมปกัปตันโรเบิรต ฟอลคอน สก็อตต (Robert Falcon Scott) ชาวอังกฤษ ซึ่งเปน ๑ ใน ๒ ผูพิชิตขั้วโลกใตเมื่อ ๑๐๐ ปที่แลว
เปนตน หลังจากการเดินทาง ไดทรงพระราชนิพนธหนังสือ "แอนตารกติกา : หนาวหนารอน" ซึ่งเปนบันทึกการเดินทางเยือนประเทศ
นิวซีแลนดและทวีปแอนตารกติก หรือขั้วโลกใต ที่ทรงขนานนามวา “การผจญภัยครั้งยิ่งใหญของขาพเจา” อีกดวย
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได ท รงอ า นหนั ง สื อ "แอนตาร ก ติ ก ...ดิ น แดนน้ํ า แข็ ง " ที่ เ ขี ย นโดย
ดร. สุชนา ชวนิชย ที่เลาถึงประสบการณจากการเขารวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกญึ่ปุน และทรงมีพระราชดําริวา หากสามารถ
สนับสนุนใหนักวิจัยไทยไดเดินทางไปทํางานวิจัยที่ขั้วโลกใตอยางสม่ําเสมอก็จะยังประโยชนใหแกประเทศชาติ ดวยเหตุนี้ ในการ
เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางวันที่ ๖-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จึงไดเสด็จฯ เยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักงานบริหารกิจการทางทะเล (State Oceanic Administration) ณ กรุงปกกิ่ง และ
สถาบันวิจัยขั้วโลกของจีน (Polar research Institute of China) ณ นครเซี่ยงไฮ ในวันที่ ๘ และ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลําดับ
ซึ่งสถาบันทั้งสองไดไดกราบบังคมทูลฯ ใหทรงสนทนากับนักวิจัยจีนซึ่งทํางานที่ขั้วโลกใตขณะนั้นผานทางระบบการประชุมทางไกล
และเสด็จฯ เยี่ยมชมเรือตัดน้ําแข็งเสวี่ยหลง (Xuelong; Snow Dragon) ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับเซี่ยงไฮจากขั้วโลกใต นับเปนจุดเริ่มตน
ของความรวมมือระหวางไทย-จีน ในเรื่องการวิจัยขั้วโลก
๒. การลงนามบันทึกความเขาใจดานวิทยาศาสตรขั้วโลกระหวางหนวยงานของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒.๑ บั น ทึ ก ความเข า ใจระหว างสํ านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยีแ ห ง ชาติ กั บ หน ว ยงานขั้ ว โลกเหนื อและขั้ วโลกใต
(Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อสานงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขั้วโลกของประเทศไทย โดยมีการลงนามในบันทึกความเขาใจ (MoU)
ระหวาง สวทช. และหนวยงานขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต (Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) สังกัดสํานักงาน
บริหารกิจการทางทะเล เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย MoU มีระยะเวลา ๕ ป ระหวางวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สาระสําคัญ/ขอบเขตของความรวมมือ คือ การเสริมสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตรขั้วโลก รวมถึง ดานการเปลี่ยนแปลง
สภาพทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีชีวภาพ และ space weather ซึ่งการดําเนินโครงการตางๆ จะตองคํานึงถึงสนธิสัญญาแอนตารกติก
โดยกิจกรรมตามความรวมมือประกอบดวย การแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการศึกษาวิจัยขั้วโลก การสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนบุคลากร การสนับสนุนใหนักวิทยาศาสตรของประเทศไทยเขารวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีน และการรักษา
สิ่งแวดลอมในบริเวณแอนตารกติก โดยมี สวทช. เปนผูดําเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของไทยเพื่อคัดเลือก
นักวิทยาศาสตรรวมเดินทางไปกับคณะสํารวจขั้วโลกใตของจีน ทั้งนี้รายละเอียดของกิจกรรมตามความรวมมือจะจัดทําเปน Project
Agreement ของแตละโครงการในภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๒.๒ บันทึกความเขาใจระหวางหนวยงานในประเทศไทย กับสถาบันวิจัยขั้วโลกของจีน (Polar Research Institute of China; PRIC)
สวทช. ในฐานะฝายเลขานุการโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริฯ ภายใตมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได ห ารื อ กั บ หน ว ยงาน Polar Research Institute of China (PRIC) ซึ่ ง เป น
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิจัยขั้วโลก วาควรมีการจัดทําบันทึกความเขาใจรวมกันเพื่อกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนิน
ความรวมมือดานการวิจัยขั้วโลก ระหวาง PRIC และสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของไทย ซึ่งทาง PRIC เห็นชอบดวย จึงเกิดการ
ลงนามในบันทึกความเขาใจดานการวิจัยวิทยาศาสตรขั้วโลก (MOU on Polar Science Research (Under the MOU between
CAA-NSTDA)) ระหว า ง มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย ของประเทศไทย จํ า นวน ๕ แห ง ซึ่ ง เคยส ง หรื อ สนใจจะส ง นั ก วิ จั ย /
นักวิทยาศาสตรไปรวมคณะสํารวจขั้วโลกใต ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) และสวทช. ในฐานะหนวยงานประสานงาน กับสถาบันวิจัยขั้วโลกของจีน (Polar
Research Institute of China)
วัตถุประสงคของความรวมมือคือ เพื่อพัฒนาความรวมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรขั้วโลกตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาน ชีววิทยาทางทะเล (Marine Biology) สมุทรศาสตร (Oceanography) วิทยาศาสตร
บรรยากาศและดาราศาสตร (Atmospheric Science and Astronomy) ธรณีฟสิกส (Geophysics) และธรณีเคมี (Geochemistry)
โดยมีขอบเขตของความรวมมือ ใน กิจกรรมตางๆ อาทิ (๑) แลกเปลี่ยนประสบการณ และองคความรู ทางดานวิทยาศาสตรขั้วโลก (๒)
แลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษา รวมถึงการใหคําแนะนําซึ่งกันและกัน (๓) ดําเนินกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน อาทิ การประชุม
วิชาการ การจัดทําโครงการวิจัยรวมกันเปนตน (๔) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ (๕)
สนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อการประสานความรวมมืออันดี
สวทช. ไดจัดสงบันทึกความเขาใจดังกลาวไปยังสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยของไทยที่เปนผูรวมลงนามทั้ง ๔ หนวยงาน ไดแก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
เพื่อพิจารณาลงนามกอน แลว สวทช.เปนตัวแทนของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยของไทยทั้ง ๔ แหง รวมในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ
กับ PRIC ซึ่งจัดขึ้นที่ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จเปนประธานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจในครั้งนี้
๓. นักวิชาการไทยที่เดินทางไปแอนตารกติก (เพื่อการศึกษา/วิจัย)
ลําดับ

พระนามและรายนาม

เดือน
สถานที่
พ.ศ.
กอนมีโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริฯ (รวม ๑ พระองค ๒ คน)
๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
พ.ย. ๓๖ ประทับ ณ สกอตตเบส (Scott Base)
สยามบรมราชกุมารี
ของนิวซีแลนด และทรงเยี่ยมสถานี
วิจัยแม็คเมอรโด (McMurdo Station)
ของสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

๒

อ.ดร. วรณพ วิยกาญจน
(Marine Biology)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ย. ๔๗

สถานีวิจัยโชววะ (Syowa Station)
ญี่ปุน

NIPR: National Institute
of Polar Research
คณะสํารวจ JARE-46

๓

ผศ.ดร. สุชนา ชวนิชย
(Marine Biology)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ย. ๕๒

สถานีวิจัยโชววะ (Syowa Station)
ญี่ปุน

NIPR
คณะสํารวจ JARE-51

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ลําดับ

พระนามและรายนาม

เดือน
สถานที่
หมายเหตุ
พ.ศ.
หลังมีโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดําริฯ (รวม ๘ คน)
๔
รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย
ม.ค. ๕๗ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall
CAA: Chinese Arctic
(Marine Biology)
Station) จีน
and Antarctic
ผศ.ดร. อรฤทัย ภิญญาคง
Administration
(Microbiology)
คณะสํารวจ CHINARE-30
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๕
ผศ.ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน
ม.ค. ๕๘ เรือ Xuelong
CAA
(Physical Oceanography)
และ สถานีวิจัยจงซาน (Zhong Zhan
คณะสํารวจ CHINARE-31
มหาวิทยาลัยบูรพา
Station) จีน
๖
รศ.ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร
ม.ค. ๕๙ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall
CAA
(Pollution and Climate
Station) จีน
คณะสํารวจ CHINARE-32
Change), NIDA
ดร. ปฐพร เกื้อนุย (Marine
Biology)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๗
อ.ดร.ประหยัด นันทศีล (Geology) พ.ย. ๕๙ สถานีวิจัยโชววะ (Syowa Station)
NIPR
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ญี่ปุน
คณะสํารวจ JARE-58
๘
ผศ.ดร. ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน
ม.ค. ๖๐ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall
CAA
(Geology)
Station) จีน
คณะสํารวจ CHINARE-33
รศ.ดร. พิษณุพงศ กาญจนพยนต
(Geology)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อื่นๆ
นายปทม วงษปาน นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาฟสกิ ส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยโอตาโก ดะเนดิน นิวซีแลนด
(ค.ศ.๒๐๑๔ -ปจจุบัน)

๔. กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขั้วโลกของนักวิจัยไทยที่เดินทางไปแอนตารกติก ในป ๒๕๖๐
๔.๑ นักวิจัยรุนที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รองศาสตราจารย ดร.สุชนา ชวนิชย และรองศาสตราจารย ดร.อรฤทัย ภิญญาคง)
(๑) จั ด นิ ท รรศการงานวิ จั ย ขั้ ว โลก ในงานจุ ฬ าฯ วิ ช าการ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ ๑๕ – ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๐ โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ บรรยายสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยที่แอนตารกติกใหคณะนักเรียนโรงเรียน
Qingdao Experimental High School ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีนักเรียนเขาฟงบรรยายกวา ๑,๒๐๐ คน
(๓) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรฤทัย บรรยายสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยที่
แอนตารกติกใหกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย คายผูนําเยาวชนวิทยาศาสตร ในประเทศ มากกวา ๑๐ แหง
(๔) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ บรรยายพิเศษในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (COP23) “บทบาทของประเทศไทยในการสรางความตระหนักเรื่องผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่มีตอ
ทะเลทั้งเขตรอนและขั้วโลก” วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เมืองบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

(๕) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ รับรางวัล “เหรียญ N.K. Panikkar Medal Award” จาก UNESCO-IOC ในเรื่องการสราง
ความตระหนักและ capacity building เกี่ยวกับการอนุรักษทางทะเลทั้งในเขตรอนและเขตหนาว ณ ประเทศฝรั่งเศส วันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๐
(๖) รองศาสตราจารย ดร.สุชนาฯ เปนอาจารยที่ปรึกษารวม ในวิทยานิพนธปริญญาโท เรื่อง “ความหลากหลายของจุลินทรีย
ในขั้ ว โลกใต บ ริ เ วณสถานี วิ จั ย เกรทวอลล ” คณะวิ ท ยาศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ของนิ สิ ต ชื่ อ นางสาวสุ จิ ต รา มิ ส รา
จบการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. นราพร สมบูรณนะ
๔.๒ นักวิจัยรุนที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน)
(๑) ร ว มเสวนา “คุ ย กั น ฉั น ท วิ ท ย ” ในหั ว ข อ “แผ น น้ํ า แข็ ง ขั้ ว โลกละลายผลกระทบที่ คุ ณ อาจต อ งเจอ” ซึ่ ง จั ด โดย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) บรรยาย “ประสบการณการสํารวจทางสมุทรศาสตรที่แอนตารกติกา” ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรสวนภูมิภาค ประจําป
๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว (๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
๔.๓ นักวิจัยรุนที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศาสตราจารย ดร. ศิวัช พงษเพียจันทร และ ดร. ปฐพร เกื้อนุย)
ตี พิ ม พ ผ ลงานวิ จั ย ในวารสาร “Polar Science” ร ว มกั บ ดร.ปฐพร เกื้ อ นุ ย รองศาสตราจารย ดร.อรฤทั ย ภิ ญ ญาคง
รองศาสตราจารย ดร. วรณพ วิยกาญจน และ รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย รวมทั้ง C. Bo ซึ่งเปนนักวิจัยจาก PRIC โดยมีหัวขอวิจัยคือ
“การกระจายตัวของสารกอมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ที่เกาะคิงสจอรจ ทวีปแอนตารกติกา” ผลการวิจัย
พบวา แหลงกําเนิดของสาร PAHs ไมไดมาจากการขนถายระยะไกล (Long Range Atmospheric Transportation) แตเกิดจากการ
ระเบิดของเครื่องกําเนิดไฟฟาของสถานีวิจัยบราซิล อยางไรก็ตาม ผลการประเมินความเสีย่ งพบวาการปนเปอ นของสาร PAHs บนเกาะ
คิงสจอรจ ยังอยูในระดับที่ต่ํากวาคามาตรฐานสากลมาก
งานวิจัยดังกลาวเปนความรวมมือและสนับสนุนของ ๔ หนวยงานคือ (๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รับผิดชอบ
คาใชจายในการสกัดสารเคมีและคาวิเคราะห (๒) IEECAS รับผิดชอบในดานการใหขอแนะนําเทคนิคการวิเคราะห (๓) PRIC เปนผู
ประสานงานการเก็บตัวอยางที่ Great Wall Station (๔) สกว. สนับสนุนคาใชจายดานบุคลากรในการทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการ
๔.๔ นักวิจัยรุนที่ ๔/๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ.ดร.ประหยัด นันทศีล เดินทางรวมกับคณะสํารวจฯ แหงญี่ปุน)
อ.ดร.ประหยัด นันทศีล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดินทางไปปฏิบัติการวิจัย ณ ทวีปแอนตารกติกา
ร ว มกั บ National Institute of Polar Research (NIPR) ประเทศญี่ ปุ น ภายใต ก ารนํ า ที ม ของ Prof. Dr. Yoichi Motoyoshi ซึ่ ง
คัดเลือกตัวแทนจาก ๓ ประเทศในเอเชีย ไดแก ไทย มองโกเลีย และอินโดนีเซีย เขารวมคณะสํารวจ JARE-58 (58th Japanese
Antarctic Research Expedition) โดยออกเดินทางไปกับเรือตัดน้ําแข็งชิราเสะ (Shirase) ระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
– ๒๒ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม East Antarctica บริ เ วณ Prince Olav Coast, Lützow-Holm Bay และ
Amundsen Bay ซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณหลายลานตารางกิโลเมตร ในการเดินทางรวมกับคณะสํารวจครั้งนี้ อ.ดร.ประหยัดไดเก็บ
ตัวยางหินจํานวนทั้งสิ้น ๒๑๖ ตัวอยาง ซึ่งมีน้ําหนักรวม ๒๘๑ กิโลกรัม โดยจะดําเนินการวิเคราะหตัวอยางเหลานี้ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และเครือขายวิจัยในประเทศญี่ปุนและยุโรป
ทั้งนี้ กอนออกเดินทางรวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกแหงญี่ปุน อ.ดร.ประหยัดฯ ไดเขาเฝาทูลละอองพระบาทสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพร และกราบบังคมทูลลา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
หลังจากเดินทางกลับจากทวีปแอนตารกติก อ.ดร.ประหยัดฯ มีกิจกรรมการเผยแพรความรู และสรางแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรขั้วโลกไดแก
(๑) งานแถลงข า วต อ นรั บ และเป ด เผยข อ ค น พบจากการสํ า รวจทวี ป แอนตาร ก ติ ก ของ อาจารย ดร.ประหยั ด
นันทศีล วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

(๒) ใหสัมภาษณทางรายการคนแบกเป by สํารวจธรรมชาติ on the world: เปดทวีปใตสุดของโลก Antarctica ตอนที่ ๑๑
ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก (ททบ.๕) เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๔ น.
๔.๕ นักวิจัยรุนที่ ๔/๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผศ.ดร. ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน และรศ.ดร. พิษณุพงศ กาญจนพยนต เดินทางรวมกับคณะสํารวจ
ของจีน)
รศ.ดร.ฐาสิณีย เจริญฐิติรัตน และ รศ.ดร.พิษณุพงศ กาญจนพยนต คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดินทางไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ ทวีปแอนตารกติกา รวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีนครั้งที่ ๓๓ (33rd Chinese Antarctic Research
Expedition: CHINARE-33) ระหวางวันที่ ๔ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ โดยไดไปปฏิบัตกิ ารวิจัย และเก็บตัวอยางทางธรณีวิทยา
ที่สถานีวิจัยเกรทวอลล เกาะคิงสจอรจ ทวีปแอนตารกติกา นักวิจัยไทยทั้งสองมีหัวขอวิจัย คือ “ธรณีวิทยาบริเวณสถานีเกรทวอลล
ทวีปแอนตารกติก และวิวัฒนาการธรณีแปรสัณฐาน (Geological Study of Antarctica (Great Wall Station) and Its Tectonic
Evolution)” ซึ่งผลจากการสํารวจ พบวา (๑) พื้นที่ศึกษา สันนิษฐานวาเปนแนวโคงเกาะภูเขาไฟ ซึ่งเปนขอบเขตของแผนเปลือกโลก
ซึ่งสัมพันธกับการเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด หรือบางบริเวณอาจเสี่ยงตอการเกิดสึนามิ (๒) พบฟอสซิลใบไมในพื้นที่ขั้วโลกใตที่
อายุประมาณ ๔๗ ถึง ๒๓ ลานปที่ผานมา แสดงวาสภาพอากาศในอดีตของขั้วโลกใตอบอุนกวาปจจุบันนี้มาก
ทั้งนี้ กอนออกเดินทางรวมกับคณะสํารวจทวีปแอนตารกติกของจีน รศ.ดร.ฐาสิณีย และ รศ.ดร.พิษณุพงศ ไดเขาเฝาทูล
ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานพร และกราบบังคมทูลลา เมื่อวันที่ ๑๗
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
หลังจากเดินทางกลับจากทวีปแอนตารกติก รศ.ดร.ฐาสิณียฯ และ รศ.ดร.พิษณุพงศฯ ไดทํากิจกรรมการเผยแพรความรู และ
สรางแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขั้วโลก ไดแก
(๑) รวมจัดนิทรรศการงานวิจัยขั้วโลก ในงานจุฬาฯ วิชาการ ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) การบรรยายเรื่อง “วิทยาศาสตร จุฬาฯ กับงานวิจัยขั้วโลก” แกอาจารยระดับมัธยมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. นักวิจัยไทยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณขั้วโลกใตป พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๑ นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณขั้วโลกใตรวมกับคณะสํารวจแอนตารกติกของจีน
นักวิจัยไทยที่จะรวมเดินทางไปศึกษาวิจัยที่ทวีปแอนตารกติกรวมกับคณะสํารวจของจีน ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๒ คน
ได แ ก อ.ดร. ธี ทั ต เจริ ญ กาลั ญ ู ต า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมสํ า รวจ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และพั น โท
ผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติภพ พรหมดี กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มี
กําหนดการเดินทางประมาณปลายเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเก็บขอมูลที่บริเวณสถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall Station)
คาบสมุทรคิงสจอรจ ทวีปแอนตารกติก โดยจะดําเนินการวิจัยในสาขา Geodesy หัวขอวิจัย คือ “การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม
และปรากฏการณดานบรรยากาศโดยใชระบบนําทางดวยดาวเทียม (Environmental change and atmospheric phenomena in
Antarctic using GNSS)”
๕.๒ นักวิจัยที่จะเดินทางไปรวมวิจัยที่บริเวณขั้วโลกใตรวมกับคณะสํารวจนานน้ําเขตทวีปแอนตารกติกของ Tokyo University of
Marine Science and Technology ประเทศญี่ปุน
นักวิจัยไทยที่จะไดรวมเดินทางไปวิจัยกับคณะสํารวจนา นน้ําเขตทวี ปแอนตารกติก ของ Tokyo University of Marine
Science and Technology ประเทศญี่ปุน ป พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ นางสาวพนธิภา เลือดนักรบ นักวิชาการสมุทรศาสตร ศูนยพัฒนา
ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีกําหนดการออกเดินทางในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลงเรือที่เมือง Fremantle ประเทศ
ออสเตรเลี ย แล ว เดิ น ทางโดยเรื อ RV UMITAKA-MARU ไปยั ง น า นน้ํ า เขตทวี ป แอนตาร ก ติ ก การเดิ น ทางไปศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
น.ส.พนธิภาฯ จะดําเนินการวิจัยในสาขาสมุทรศาสตรการประมง มีหัวขอการวิจัยคือ “การกระจายของพลาสติกขนาดเล็ก (micro
plastics) ในนานน้ําเขตทวีปแอนตารกติก (Southern Ocean)”
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๖. การประชุมระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรขั้วโลกที่ประเทศไทยไดเขารวมในฐานะประเทศสมาชิก
๖.๑ 4th Workshop of the SCAR AAA (Astronomy & Astrophysics from Antarctica): AAA2017 ณ จังหวัดเชียงใหม
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สดร.) ไดเปนเจาภาพจัดการประชุม Fourth Workshop of the SCAR AAA (Astronomy
& Astrophysics from Antarctica) ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชล จังหวัด
เชียงใหม โดยการประชุมที่ สดร.ไดเปนเจาภาพจัดในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ประเทศไทยไดรับการรับรองใหเปน Associate Member
ของ Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) ในการประชุม SCAR Delegates ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีการนําเสนอผลการวิจัย/บทความจํานวน ๓๖ หัวขอ มีผูรวมประชุมประกอบดวย
นักวิทยาศาสตร ดานดาราศาสตร และ ฟสิกสดาราศาสตร จํานวน ๔๘ คน จาก ๑๑ ประเทศ
อนึ่ง การประชุมครั้งตอไปที่ประเทศไทยจะตองเขารวมในฐานะสมาชิกประเภท Associate Member ของ SCAR คือ การ
ประชุม POLAR2018 - XXXV SCAR Meetings and SCAR/IASC Open Science Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ The congress centre เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนด
๖.๕ Annual General Meeting 2017 of the Asian Forum for Polar Sciences (AFoPS 2017) ณ นครเซี่ ย งไฮ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
สืบเนื่องจากประเทศไทย ในนามของคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรขั้วโลก ไดสมัครเขารวมเปนสมาชิกของ Asian Forum
for Polar Sciences (AFoPS) และไดรับการรับรองเขาเปนสมาชิกของ AFoPS อยางเปนทางการในการประชุม AFoPS วาระพิเศษ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชค
จากนั้นประเทศไทยไดเขารวมการประชุมประจําประหวางสมาชิก AFoPS (the Annual General Meeting 2017 of the
Asian Forum for Polar Sciences) ในวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน นับเปนการเขารวม
ประชุมประเทศสมาชิกเปนครั้งแรก หลังจากที่ไดรับการรับรองใหเปนสมาชิก AFoPS อยางเปนทางการ โดยศาสตราจารย ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ ในฐานะประธานคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรขั้วโลก และตัวแทน (Representative) ของประเทศไทย พรอมดวย
คณะทํ า งานจากจุ ฬาลงกรณม หาวิ ท ยาลั ย สถาบั น วิ จัยดาราศาสตรแห ง ชาติ และ สวทช. เดิ น ทางไปนํ าเสนอความก า วหนาใน
ดําเนินงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขั้วโลกของประเทศไทย ในชวงป ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗
๗. การประชุมเจรจาความรวมมือกับหนวยงานดานวิทยาศาสตรขั้วโลกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๗.๑ การประชุมเจรจาความรวมมือกับ Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAA)
ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ และคณะทํางานจากประเทศไทย ไดประชุมหารือความรวมมือกับ นายฉิง เหวยเจีย (Qin Weijia)
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานบริ ห ารอาร ก ติ ก และแอนตาร ก ติ ก จี น (CAA: China Arctic and Antarctic Administration) เมื่ อ วั น ที
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นสรุปที่สําคัญจากการประชุมดังกลาว คือ
(๑) CAAตอบรับที่จะพิจารณาการเชิญผูบริหารของ CAA มารวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสเสด็จเยือนขั้วโลกใตครบ ๒๕ ป ซึ่งจะจัดขึ้นในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) CAA กําลังจัดทํากําหนดการเดินทางของคณะสํารวจทวีปแอนตารตกิ ของจีน ค.ศ. ๒๐๑๘ ไปยังสถานีวิจัย Great Wall
Station ซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตรไทย จํานวน ๒ คนเขารวม
(๓) CAA ยินดีกับขอเสนอขยายความร วมมื อวิจั ยไปยั งเขตอาร กติก โดยนักวิทยาศาสตรไทยมี กําหนดเดิ นทางไป NyAlesund หมู เ กาะสวาลบารด ในระหว างวั นที่ ๒๙ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ อ ศึ ก ษาความเป นไปไดในการสง
นักวิจัยไทยไปที่สถานีวิจัยเยลโลริเวอร (Yellow River Station) ในอนาคต
(๔) CAA ยินดีในการการตออายุ MoU ฉบับเดิมซึ่งกําลังจะหมดอายุ โดยจะมีพิธีลงนามในชวงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีนในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕) CAA เสนอใหมีหองปฏิบัติการของไทยที่สถานีวิจัยเกรทวอลล เพื่อใหนักวิจัยไทยใชในการทํา งานขณะเดินทางไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ สถานีวิจัยดังกลาว
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๗.๒ การประชุมเจรจาความรวมมือกับ Polar Research Institute of China (PRIC)
ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ และคณะทํางานจากประเทศไทยไดประชุมหารือความรวมมือกับ ดร.หยาง ฮุยเกิง (Yang Huigen)
ผูอํานวยการของสถาบันวิจัยขั้วโลกของจีน (Polar Research Institute of China; PRIC) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
ขอสรุปจากการประชุมดังกลาวที่สําคัญคือ
(๑) ดร.หยางฯ ยินดีพิจารณาที่จะตอบรับมาเปน keynote speaker ในรวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติในโอกาสเสด็จฯ เยือนขั้วโลกใตครบ ๒๕ ป
(๒) PRIC ยินดีใหความรวมมือในการนําตัวอยางจากขั้วโลกใตมารวมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสเสด็จฯ เยือนขั้วโลกใตครบ ๒๕ ป โดยจะใหสวนหนึ่งของหินอุกาบาต นกเพนกวินจําลอง และ แบบจําลอง
เรือตัดน้ําแข็ง เปนตน
(๓) PRIC ยินดีสนับสนุนและใหความรวมมือในการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรทางทะเลและการวิจัยทางดาราศาสตร
๘. การเตรียมการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปของการเสด็จฯ เยือนแอนตารกติก
๘.๑ การประชุมคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรขั้วโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตรขั้วโลกครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการภาคีประกอบดวยผูบริหารของสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยตางๆ ของประเทศไทยที่มีความสนใจดานวิทยาศาสตรขั้วโลก และสิ่งแวดลอม โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสําคัญใน
เรื่องการเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๒๕ ปของการเสด็จฯ เยือนแอนตารกติก ซึ่งที่ประชุมมีมติที่สําคัญคือ
(๑) รับทราบการดําเนินงานของนัก วิจัยไทยที่ไปแอนตาร กติกา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผานมา ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยทางด า น
ธรณีวิทยา (Geology)
(๒) พิจารณานักวิจัยที่จะไปแอนตารกติกาในครั้งตอไป พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปนการวิจัยดาน Geodesy
(๓) เห็นชอบใหรวมจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วทท.) ครั้งที่ ๔๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในโอกาส
ครบรอบ ๒๕ ป ของการเสด็จเยือนแอนตารกติกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๘.๒ สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๒๕ ป ของการเสด็จฯ เยือนแอนตารติกในงานประชุมวิชาการ
ประจําป ๒๕๖๑
ศาสตราจารย ดร.ไพรัชฯ และ รองศาสตราจารย ดร.วรณพฯ ไดรวมประชุมกับคณะกรรมการ (ชุดเล็ก) สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ นายกสมาคมฯ เปนประธาน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรขั้วโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๓ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ๒๕ ปของการเสด็จฯ เยือนแอนตารติก
ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ไดประชุมหารือกับอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ) เมื่อวันที่
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และสรุปวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ดังกลาว ไดแก (๑) การจัดทําหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขั้วโลก ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (๒) การจัดพิพิธภัณฑ/นิทรรศการ
เกี่ ย วกั บ ขั้ ว โลกที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลัย และ (๓) การจั ด ตั้ ง Research Unit ด า นวิ ท ยาศาสตร ขั้ ว โลก ที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๘.๔ (ราง) กําหนดการประชุมวิชาการวิท ยาศาสตร ขั้วโลก ในการประชุมวิชาการวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แห งประเทศไทย
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปนประธานในพิธีการเปดงานประชุม
๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนแอนตารกติกา
และแนวพระราชดําริดานวิทยาศาสตรขั้วโลก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
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๑๐.๐๐ น. Key note speech
- Dr. Yang Huigen, Director General, PRIC
- Prof. Dr. Kim Holmen, International Director, Norwegian Polar Institute
๑๑.๐๐ น. พระราชทานโล
ทอดพระเนตรนิทรรศการ
ฉายพระฉายาลักษณ
๑๒.๐๐ น. เสวยพระกระยาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ น. เสด็จพระราชดําเนินกลับ
๑๔.๓๐ น. เสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรขั้วโลก
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ผูแทนจาก National Institute of Polar Research, Japan
ผูแทนจากประเทศไทย ๓ คน
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