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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปนที่ยกยองของโลก 

ทรงไดรับการถวายพระเกียรติมากมาย ดังตัวอยางตอไปนี้

รางวัล ดิ อารแพด บ็อกซ เมมโมรี่ เมดัล สมาพันธนักประดิษฐนานาชาติ 

(International Federation of Inventors’ Associations, IFIA) 

ทูลเกลาฯ ถวาย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ตำแหนงสมาชิกรางวัลผูนำการจัดการเทคโนโลยี องคกรการประชุมนานาชาติ

ดานการจัดการวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีแหงนครพอรตแลนด (พิคเม็ต)

ถวายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ตำแหนงสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล 

มูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบลถวายในพิธีเปดการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ครั้งที่ 60 

ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตำแหนงอุปถัมภกกิตติมศักดิ์ (Honorary Patron) ในโครงการ Connect the World

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunication Union, ITU)

ถวายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549

ทูตองคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(ยูเนสโก) ดานการสงเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุมนอยดวยการศึกษา 

และอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill Ambassador for 

the Empowerment of Minority Children and the Preservation of 

their Intangible Cultural Heritage) องคการการศึกษาวิทยาศาสตร 

และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ถวายตำแหนง 

นายโคอิชิโร มัตสึอุระ ผูอำนวยการใหญยูเนสโก พรอมดวยผูบริหารยูเนสโก 

เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายประกาศนียบัตรและเอกสารประกาศแตงตั้ง 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจำป พ.ศ. 2545 สาขาสหวิทยาการ 

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ ทูลเกลาฯ ถวาย 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2545 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

รางวัลแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต อินเตอรเนชั่นแนล ดิแซบิลิตี้ อวอรด 2001 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคไปทรงรับในนามประเทศไทย 

ณ มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

“ã¹ปจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนลักษณะไปเปน ‘สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู’ 

ซึ่งตองอาศัยการศึกษาที่เนนกระบวนการคิด การใฝเรียนรูตลอดชีวิต การสราง 

องคความรูและนวัตกรรม ความรูเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเปนพื้นฐาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากจะเปนปจจัยในการพัฒนาดานตางๆ 

ยังเปนเครื่องมือที่จะชวยปลูกฝงพฤติกรรมทางวิทยาศาสตร อันไดแก 

การคิดอยางเปนเหตุเปนผล การพิสูจนความคิดตลอดจนการแกปญหา

ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ การสงเสริมวิชาการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปนวิถีทางนำไปสูการพัฒนา

สังคมและเศรษฐกิจในยุคใหมอยางสมบูรณ”

พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีเปดการประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547

“¡ÒÃคนพบทางวิทยาศาสตรไดทำใหมนุษยมีการกินอยูที่ดีขึ้น 

ความรูทางวิทยาศาสตรยังทำใหเกิดความกาวหนาทางดานนวัตกรรม 

และวิทยาศาสตรยังเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ดานสุขภาพ สาธารณสุขและยา 

ทำใหมนุษยเราสามารถ ดำรงชีวิตอยูไดอยางผาสุก ยืนยาว และมีสุขภาพที่ดี 

อยางไรก็ดี เราตองพยายามผลักดันใหวิทยาศาสตรมี ประโยชนแกประชากรโลกอยางทั่วถึง 

ตองพยายาม ชวยกันยกระดับคุณภาพ ชีวิตของผูดอยโอกาสในสังคมโลก 

โดยไมคำนึงถึงความแตกตาง ทางดานเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ และศาสนา”

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสที่ไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระเกียรติให

ทรงดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผูไดรับรางวัลโนเบล 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553
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เสด็จพระราชดำเนินเยือน

สถาบันเซิรน (CERN) เปนครั้งแรก 

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สถาบันเดซีเปนครั้งแรก 
และสถาบันเดซีไดทูลเกลาฯ 
ถวายทุนโครงการนักศึกษา
ภาคฤดูรอนเดซี 
(DESY Summer 
Student Program)

เสด็จพระราชดำเนินเยือนกูแคส 
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนยูแคส) เปนครั้งแรก

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปด
วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

ราชอาณาจักรกัมพูชา

เริ่มโครงการบริหารระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ในสถานศึกษาและศูนยการเรียนชุมชนไทยภูเขา

ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ

ลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)
ระหวางสถาบันไทยและ CAS เปนฉบับแรก 

ระหวางสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (NARIT) 
และ Yun Nan Observatories (YNO)

ลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU)
ระหวางยูแคสและสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

เพื่อสงนักเรียนไปศึกษาระดับปริญญาเอก

ลงนามใน EOI (Expression of Interest) 
ระหวางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
และ CMS (Compact Muon Solenoid) Experiment ของเซิรน

สงนักศึกษาและครูฟสิกส 
ไปรวมโครงการภาคฤดูรอนที่ CERN

เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สำนักงานบริหารกิจการทางทะเล 

(SOA: State Oceanic Administration)
หนวยงานบริหารขั้วโลกใตแหงจีน

(CAA: Chinese Artic and Antarctic Administration) 
และสถาบันวิจัยขั้วโลกแหงจีน

(PRIC: Polar Research Institute of China) 
และมีการลงนาม MoU ระหวาง CAA กับ สวทช.

นักวิทยาศาสตรไทยไดรวมคณะสำรวจ
ทวีปแอนตารกติกแหงจีนที่ ๓๐ (CHINARE-30:
30th Chinese Antarctic Research Expedition) 
ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล (Great Wall Station)

ติดตามผลการใชประโยชนจาก
ระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)
ซอมบำรุงโครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟา 
ปรับปรุงหองเรียนและสนับสนุนอุปกรณเบื้องตน 
ใหแกโรงเรียน ตชด. ๑๓๘ แหง

เริ่มโครงการพระราชทานความชวยเหลือ
ใหแกโรงเรียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (โรงเรียนพรสวรรคฯ และ
โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพรา
แขวงเวียงจันทน (หลัก ๖๗))

ลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง NIDA และ 
Institute of Earth Environment (IEE), CAS
นับเปนบันทึกความเขาใจระหวาง
สถาบันวิจัยไทยและ CAS เปนคูท่ี ๑๐

กอตั้งภาคีวิศวกรรม
ชีวการแพทยไทย

เริ่มโครงการ
พหุสัมพันธคนกับไก

เริ่มโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟา
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

จัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยของ
ระบบไฟฟาในโรงเรียน ตชด.

(Safety Officer/Safety Committee)

การไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA)
ซอมบำรุงโครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟา 

ปรับปรุงหองเรียนและสนับสนุนอุปกรณเบื้องตน 
ใหแกโรงเรียน ตชด. ๖๓ แหง

เริ่มโครงการนำรองสรางเครือขายความรวมมือ
ดานความปลอดภัยของระบบไฟฟาในโรงเรียน ตชด.

โดยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จำกัด

ติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชไฟฟา
ในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
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เริ่มโครงการคายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาผูตองขัง 
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง

จัดใหมีหองเรียนไอทีตนแบบสำหรับนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาและออทิสติก
ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล

เริ่มโครงการฝกและแกไขการพูด
โดยใชโปรแกรม Speech Viewer 
ที่โรงเรียนศรีสังวาลย 
ของมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ

เริ่มชวยเหลือคนพิการ
กรณีศึกษาตามพระราชดำริฯ 
จำนวน ๑ ราย 
(นางสาวตอยยีบะห สือแม)

เริ่มการจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน

เพื่อซอมแซมคอมพิวเตอรที่ไดรับบริจาค
กอนสงคอมพิวเตอรใหโรงเรียน ทสรช.

กรมราชทัณฑเริ่มขยายผล

ไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถาน

จำนวน ๒๕ แหง

เร่ิมโครงการ Art for All ประตูสูจิตนาการ
- หองเรียนศิลปะสำหรับผูตองขังโทษสูง
- คายศิลปะสำหรับผูตองขังความประพฤติดี

เริ่มจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร
ระดับ ปวช. และ ปวส.

เริ่มโครงการสนับสนุนและสงเสริม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
สำหรับนักเรียนตาบอด

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
นักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายและเคลื่อนไหว 
(โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย)

ขยายผลไปยังเรือนจํา/

ทัณฑสถานนํารองอีก ๒ แหง
- เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร

- ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนโสตศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน

ชวยเหลือคนพิการ
กรณีศึกษาตามพระราชดำริฯ 

รายบุคคล ๑๒ ราย

¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§¡ÅØ‹ÁáÃ¡ ó ¤¹
¨º»ÃÔÞÞÒµÃÕ (à·¤â¹âÅÂÕºÑ³±Ôµ
á¢Ç§ÇÔªÒà·¤â¹âÅÂÕ¾Ò³ÔªÂ¡ÃÃÁ)

เริ่มโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซี
ในทัณฑสถานหญิงกลาง

มอบใหสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทย
มากกวา ๑,๕๐๐ รายการ

ศูนยฝกฯ บานกาญจนาภิเษกไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ผลงาน Stop Motion เรื่อง สื่อรายใกลตัว) 

ในโครงการเด็กไทยกับไอที
ของกระทรวงวัฒนธรรม 

ศูนยฝกฯ บานกาญจนาภิเษกไดรับ
รางวัลชนะเลิศ พรอมถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกวด "สื่อดิจิทัลสรางสรรค ประจำป ๒๕๕๗"

ประเภท Stop Motion เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

- ชวยเหลือคนพิการ
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว 

ทางการเห็น ทางการไดยิน
ทางสติปญญาและออทิสติก

จำนวน ๒๕,๐๐๐ คน ใน ๕๐ โรงเรียน
- ชวยเหลือผูพิการรายบุคคล ๒๐ ราย

- สนับสนุนนักเรียนตาบอด
เรียนสาขาวิทยาศาสตร ๕ ราย

“àÂÒÇª¹ä´Œä»àÃÕÂ¹µ‹Í/
»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾´ŒÒ¹äÍ·Õ 
ËÅÑ§¨Ò¡¤Ãº¡ÓË¹´

»Å‹ÍÂµÑÇ¨Ò¡ÈÙ¹Â�½ƒ¡Ï 
áÅŒÇ ¨Ó¹Ç¹ õ ¤¹”

เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จำนวน ๕ แหงใน ๓ จังหวัด

ขยายผลไปยังเรือนจํา/

ทัณฑสถาน นํารองอีก ๑ แหง 

เรือนจำคลองเปรม
ขยายผลไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

จำนวน ๖๐ แหง

¢ÂÒÂ¼Åä»ÂÑ§
àÃ×Í¹¨Ò/·Ñ³±Ê¶Ò¹
¨Ó¹Ç¹ ñðö áË‹§

มีผูตองขังเรียนวิชาชีพ

ระยะสั้นและระยะยาว 

รวม ๕,๓๒๗ คน

มีผูตองขังเรียนวิชาชีพ
ระยะสั้นและระยะยาว
รวม ๑๐,๔๓๗ คน

และหลักสูตร ปวช., ปวส.
รวม ๑๑,๐๓๐ คน

มีผูตองขังจบหลักสูตรเทคโนโลยี 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
ระดับปริญญาตรี ๕๕ คน

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ã¹·Ñ³±Ê¶Ò¹
áÅÐàÂÒÇª¹ã¹Ê¶Ò¹¾Ô¹Ô¨áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¤¹¾Ô¡ÒÃ
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๒๕๓๘

๒๕๔๐

๒๕๔๐ ๒๕๔๘ ๒๕๕๐๒๕๓๙ ๒๕๕๓

๒๕๓๙

๒๕๕๓

๒๕๕๗

๒๕๕๗

๒๕๕๒

๒๕๕๐

๒๕๕๒

๒๕๕๔ ๒๕๕๖ ๒๕๕๘

๒๕๕๔

๒๕๕๘

๒๕๓๘

๒๕๔๐

๒๕๕๔

๒๕๕๖

๒๕๕๘

๒๕๔๘

โครงการ Project-Based Learning
ไดรับทุนสนับสนุนจากสภาการศึกษา

สถาบันกวดวิชา วีบาย เดอะเบรน สนับสนุนทุน
ใหแกสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม
จัดทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐสมองกลฝงตัว

ชุดกิจกรรมเรื่อง “รูรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศึกษา
เพื่อใหครูนำไปใชในการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจัดพิมพและเผยแพรจากภาครัฐและเอกชน จำนวน ๒.๓ ลานบาท
ชุดกิจกรรมนี้มอบใหโรงเรียนจำนวน ๕๐๐ แหง (ขอมูลป ๒๕๕๘)

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
มอบทุนการศึกษาจำนวน ๘ ทุนตอป 
เปนระยะเวลา ๔ ป 

“ÁÕâÃ§àÃÕÂ¹·Õèä´ŒÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ¡Ç‹Ò ñõ,ððð áË‹§”
ÁÕ¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
¼‹Ò¹¡ÒÃÍºÃÁ¡Ç‹Ò òõ,ððð ¤¹เริ่มโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) 
ในโรงเรียน ๕๗ แหง
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เริ่มดําเนินการหองเรียน 
คอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

๑. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร     
 รวมประมาณกวา ๕๐๐ เครื่อง
๒. สื่อการเรียนการสอน 
 (Physics Cyberlab, CAI)
๓. อบรมครู

เริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรซอมบำรุงคอมพิวเตอร 
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

เปดหองเรียนคอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย อีก ๑ แหง 
ที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

เปดหองเรียนคอมพิวเตอร
เพื่อเด็กปวย อีก ๒ แหง 
๑. รพ. มหาราชนครเชียงใหม
๒. รพ. เลิศสิน
ทำใหมีโรงพยาบาลนำรอง
โครงการหองเรียนคอมพิวเตอรเพื่อเด็กปวย
จำนวน ๔ แหง

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มขยายผล
ไปสูโรงพยาบาลอื่นๆ อยางตอเนื่อง

ปละประมาณ ๔ แหง 
เกิดความรวมมือระหวาง ๓ กระทรวง 

(กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ 
และ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ลงนามความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สวทช. 
กับสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

เพื่อนำผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรไปใชกับเด็กพิเศษ 
เชน เด็กออทิสติก เด็กที่มีปญหาการเรียนรู

ริเริ่มโครงการ 21
st
 Century Skills 

และโครงการเครือขายสังคม (Social Network) 
เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการ “การศึกษารูปแบบการใชเครื่องมือแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 
(ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะความคิดของนักเรียนในระดับประถมศึกษา”

(ป ๒๕๕๖-๒๕๕๗) พัฒนาครูผูสอนผานการทำงานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ÃÒ§ÇÑÅ UN Public Service Awards 2015 ª¹ÐàÅÔÈ 
(1st Place Winner)
ÊÒ¢Ò¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°â´ÂÃÇÁ 
ã¹ÂØ¤¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ 

ÃÒ§ÇÑÅºÃÔ¡ÒÃÀÒ¤ÃÑ°áË‹§ªÒµÔ »ÃÐ¨Ó»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõ÷
»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹àÅÔÈ ÃÐ´Ñº´Õà´‹¹

¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÃÒª¡ÒÃ (¡.¾.Ã.)

เริ่มโครงการ eDLTV, 
โครงการ Project-Based Learning
และโครงการพัฒนาทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร

โรงเรียน ทสรช. เพิ่มเปน ๘๕ แหง
และรับโรงเรียนเขารวมโครงการเพิ่มเติม

- โรงเรียน ตชด.
- โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม

บริษัท SAS ทูลเกลาฯ ถวาย
บทเรียนออนไลน SAS Curiculum Pathways

เริ่มโครงการสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม ELLIS

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

§Ò¹´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èà¾×èÍà´ç¡»†ÇÂã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ



ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหองควบคุมการทำงานของกลองโทรทรรศน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดอยอินทนนท เชียงใหม

ทรงถายภาพดาวพฤหัสบดีจากกลองโทรทรรศนฯ ดวยพระองคเอง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

M17 หรือเนบิวลารูปหงส (Swan Nebula, Omega Nebula) 
เปนเนบิวลาขนาดใหญที่กำลังกอกำเนิดดาวฤกษ อยูหางออกไป
5,000 ถึง 6,000 ปแสงทางกลุมดาวคนยิงธนู เนบิวลารูปหงสนี้
มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 15 ปแสง และเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเนบิวลาขนาดยักษ ที่มีขนาดประมาณ 15 ปแสงและ
มีมวลสารกวา 30,000 เทาของมวลดวงอาทิตย ในขณะที่เนบิวลา
รูปหงสเองมีมวลประมาณ 800 เทาของมวลดวงอาทิตย

ภาพบันทึกผานฟลเตอร Halpha, R, G, B 
โดยใชเวลาเปดหนากลอง รวมประมาณ 9 ชั่วโมง
ดวยกลองโทรทรรศนทางไกลอัตโนมัติซีกฟาใต
ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)M17 เนบิวลารูปหงส

(Swan Nebula, Omega Nebula)

ดาวพฤหัสบดี เปนดาวเคราะหที่ใหญที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกวา
มวลของดาวเคราะหที่เหลือทั้งหมดในระบบสุริยะรวมกันถึง 2.5 เทา ดาวพฤหัสบดี
เปนดาวยักษกาซที่ประกอบขึ้นดวยกาซและเมฆหลายชนิดเปนชั้นซอนกันอยู 
เมื่อพายุบนดาวพฤหัสบดียกตัวขึ้นและกดต่ำลงจึงเผยใหเห็นชั้นเมฆที่อยูเบื้องใต
เปนแถบสีสลับกัน พายุที่ใหญที่สุดของดาวพฤหัสบดีรูจักกันในนามของ “จุดแดงใหญ” 
ซึ่งเปนพายุขนาดใหญพอที่จะสามารถบรรจุโลกไดสองถึงสามดวง และเปนพายุที่พัด
ติดตอกันมาแลวเปนเวลาอยางนอย 300-400 ป

ภาพบันทึกผานฟลเตอร R, G, B ดวยกลองโทรทรรศนขนาด 2.4 เมตร 
ณ หอดูดาวแหงชาติ ดอยอินทนนท

เนบิวลานายพราน คือ เนบิวลาใหญในกลุมดาวนายพราน (M42 Orion Nebula) 
เปนเนบิวลาแหงหนึ่งอยูทางใตของเข็มขัดโอไรออนในกลุมดาวนายพราน
ถือเปนหนึ่งในเนบิวลาสวางที่สุดและสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
เนบิวลานายพรานอยูหางออกไปประมาณ 1,300 ปแสง จัดเปนเนบิวลาเปลงแสง 
(Emission Nebula) ที่มีแสงสวางในตัวเอง เกิดจากการเปลงแสงของอะตอม
ของไฮโดรเจน เนื่องจากไดรับพลังงานจากดาวฤกษภายในเนบิวลา

Triangulum Galaxy (M33)

NGC6744 เปนกาแล็กซีแบบกังหันอยูหางจากกาแล็กซีทางชางเผือกออกไป 30 ลานป 
นักดาราศาสตรเชื่อวา กาแล็กซี NGC6744 เปนกาแล็กซีหนึ่งที่มีลักษณะรูปราง

ลักษณะทางกายภาพใกลเคียงกับกาแล็กซีทางชางเผือกของเรามากที่สุด

ภาพบันทึกโดยกลองโทรทรรศนทางไกลอัตโนมัติซีกฟาใต 
ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 
โดยฟลเตอร R,G,B รวมเวลาเปดหนากลองประมาณ 10 ชั่วโมง

M33 หรือ Triangulum Galaxy เปนกาแล็กซีที่อยูหางออกไป 3 ลานปแสง
ในกลุมดาวสามเหลี่ยม (Triangulum Constellation) กาแล็กซี M33 นี้เปน

กาแล็กซีที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับสามของกลุมกระจุกกาแล็กซีทองถิ่น 
ซึ่งรวมกลุมกาแล็กซีตางๆ ในละแวกกาแล็กซีเพื่อนบาน 

รวมไปถึงกาแล็กซีทางชางเผือกของเรา และกาแล็กซีแอนโดรเมดา

ภาพบันทึกโดยกลองโทรทรรศนขนาด 0.5 เมตร
ประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
โดยฟลเตอร Lum,R,G,B รวมเวลาเปดหนากลองประมาณ 2 ชั่วโมง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทรงถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

ณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ : วัตถุห้วงอวกาศลึก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวพฤหัสบดี

เนบิวลานายพราน
(The Great Orion Nebula, M42, NGC1976)

กาแล็กซีแบบกังหัน (NGC6744)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี



ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(Scanning Electron Microscope : SEM)
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โครงสรางของปกผีเสื้อ

โครงสรางของผิวใบ Lavenderโครงสรางของพริก

โครงสรางของใบกะเพรา
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