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โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริฯ มีหลายโครงการย่อย โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 รูปแบบคือ

1. โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชน และ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสามารถโดดเด่น ให้มี
โอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น การไปอบรมทีเ่ซิร์นและเดซี การเข้าร่วมประชุมทีล่นิเดา 
และการร่วมวิจยักับสถาบันวิจยัของแคส ตลอดจนการวิจยัข้ัวโลกร่วมกับจนี เป็นต้น 

จากการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน และนกัวิจยัไทย ได้เข้าร่วม

โครงการแล้ว จ�านวนกว่า 150 คน

2. โครงการทีใ่ช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของเยาวชน

และประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล เช่น โครงการน�าร่องบริหาร

ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในสถานศกึษาและศูนย์การเรยีนชุมชนชาวไทย

ภูเขา และโครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. เป็นต้น

พระราชด�ารัส 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

แด่ศาสตราจารย์ รอล์ฟ ดีเทอร์ ฮอยเออร์ ผู้อ�านวยการใหญ่ เซิร์น
ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

“ข้าพเจ้าหวังว่าความพยายามนี้สามารถน�าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศต่างๆ 
ท�าให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง 
โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเข้าหากัน 

ส�าหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาจากประเทศไทยนั้น 
การได้รับการยอมรับให้เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้ 

ถือเป็นการแสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพของประชากรในประเทศได้อย่างดียิ่ง”
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ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
เพ่ือพัฒนาก�าลังคนและการวิจัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชด�าริที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ต่อมาเสด็จพระราชด�าเนนิเยือนมหาวิทยาลยัของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี เรยีกย่อว่า ยูแคส (UCAS: University 

of Chinese Academy of Sciences) ครัง้แรกใน พ.ศ. 2548 และทรงเป็นประธานในพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจระหว่างส�านกังาน ก.พ. 

และยูแคส 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2551, 2554 และ 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด�าริที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในด้าน                   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงส�านกังาน ก.พ. รับสนองพระราชด�าริในการพฒันาก�าลงัคน โดยลงนามในบันทกึความเข้าใจกับมหาวิทยาลยั
ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาตจินี เรยีกย่อว่ายูแคส (UCAS: University of Chinese Academy of Sciences) โดยมีสาระส�าคัญของ
ความร่วมมือ คือ

• สนบัสนนุให้มกีารส่งบคุคลไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ถาบันการศกึษาในสงักัด  

ยแูคส (ปีละไม่เกิน 10 ทุน) โดยส�านักงาน ก.พ. และยูแคสแบ่งกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่ง 

• สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัย และบุคลากรทางด้านการวิจัยเกี่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

• ผลดักันเป็นเจ้าภาพการประชุมผูรั้บผดิชอบโครงการ เพือ่ร่วมกันติดตามการด�าเนนิงานและแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนจากการ

ด�าเนนิการตามบันทึกความเข้าใจ

ขณะนีม้ผีูรั้บทนุศกึษาระดบัปริญญาโท หรอืเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลยัของสภาวิทยาศาสตร์            
แห่งชาติของจนี (UCAS) ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2557 จ�านวน 17 คน และจบการศึกษาระดบัปรญิญาเอกแล้ว จ�านวน 5 คน 
(ข้อมลู ณ พ.ศ. 2558) ดังนี้

 ชื่อ : นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

สาขาที่ศึกษา : Management Science and Engineering (ด้าน Data Mining)

สถาบันที่ศึกษา : Research Center on Fictitious Economy and Data Science 

สถานท่ีท�างานปัจจุบัน : สถาบันค้นคว้าและพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ต�าแหน่ง : นักวิจัย

  ความร่วมมือด้านการพัฒนาก�าลังคน
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ชื่อ : นายฐนวรรธน์ นิยะโมสถ 

สาขาที่ศีกษา : คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบันที่ศึกษา : Academy of Mathematics and System Sciences, 

Chinese Academy of Sciences 

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต�าแหน่ง : อาจารย์

 ชื่อ : นางสาวฐิติมา สงเคราะห์

สาขาที่ศีกษา : วิศวกรรมชีวเคมี 

สถาบันที่ศึกษา : Dalian Institute of Chemical Physics, 

Chinese Academy of Sciences

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 

ต�าแหน่ง : นักวิจัย

ชื่อ : นายภีระ ยมวัน 

สาขาที่ศึกษา : Remote Sensing

สถาบันที่ศึกษา : Institute of Remote Sensing Application, Beijing 

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : กองเทคโนโลยีท�าแผนที่ กรมที่ดิน 

ต�าแหน่ง : วิศวกรรังวัดช�านาญการ 

ชื่อ : นายธีร์ เชาวนนทปัญญา 

สาขาที่ศึกษา : วัสดุศาสตร์

สถาบันที่ศึกษา : Shengyang Institute of Metal Research 

สถานที่ท�างานปัจจุบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต�าแหน่ง : อาจารย์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2557 สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษาของไทย มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยของ                        

สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี เรยีกย่อว่า แคส (CAS: Chinese Academy of Sciences) จ�านวนรวมท้ังหมด 10 ฉบบั โดยเป็นความร่วมมอื

ในด้านการพฒันาบุคลากรแลกเปลีย่นนกัวิจยัและองค์ความรู้ ตลอดจนร่วมกันด�าเนนิโครงการการวิจยั อาทิ 

สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ และ
Yunnan Observatories (YNO)

เมื่อ พ.ศ. 2550

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
The Institute of Remote Sensing and Digtal Earth (RADI)  

เมื่อ พ.ศ. 2552

  

  ความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา
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ความร่วมมือเรื่อง ระบบแปลภาษาอัตโนมัติระหว่างภาษาไทยและภาษาจีน 

ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

และ Institute of Computing Technology (ICT), CAS 

ความร่วมมอืเรือ่ง การจดัการทรัพยากรน�า้และสิง่แวดล้อม

ระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร 

และ Institute of Atmospheric Physics (IAP)

ความร่วมมอืเร่ืือง การใช้ประโยชน์จากข้อมลูดาวเทยีมของฝ่ายจนีและไทย
ระหว่าง ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ 
และ Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI)

 
 

  

 

 

 

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และ
Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF)

เมื่อ พ.ศ. 2553

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร และ
Institute of Atmospheric Physics (IAP) และ
The Institute of Geographic Sciences and
Natural Resources Research (IGSNRR)

เมื่อ พ.ศ. 2554

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ
National Center for Nanoscience and Technology

เมื่อ พ.ศ. 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
Institute of Earth Environment, CAS

เมื่อ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ College of Physical Sciences, GUCAS

เมื่อ พ.ศ. 2554
และ Institute of High Energy Physics (IHEP)

เมื่อ พ.ศ. 2557

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
และ Institute of Computing Technology (ICT)

เมื่อ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างงานวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยไทยกับสถาบันวิจัยจีน
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โครงการวิจัยข้ัวโลกตามพระราชด�าริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นคนไทยคนแรกท่ี          
เดินทางไปยังทวีปแอนตาร์กติก โดยเสด็จฯ เมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2536 ทอดพระเนตร
การศกึษาวิจยัของคณะนกัวิทยาศาสตร์ ท้ังด้านชีววิทยา ธรณวิีทยา อตุุนยิมวิทยา และ 
สภาวะแวดล้อม ณ สถานวิีจยัสก๊อตต์เบส ประเทศนวิซีแลนด์ และสถานวิีจยัแมค็เมอร์โด 
สหรฐัอเมรกิา

หลงัจากการเดินทาง ได้ทรงพระราชนพินธ์หนงัสอื “แอนตาร์กตกิา : หนาวหน้าร้อน”  
ซ่ึงเป็นบันทกึการเสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนประเทศนวิซีแลนด์และทวีปแอนตาร์กติก ทีท่รง
กล่าวถึงการเสด็จพระราชด�าเนนิคร้ังนีว่้า “การผจญภยัครัง้ย่ิงใหญ่ของข้าพเจ้า” 

พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เดนิทางไปท�างานวิจยัที่

สถานวิีจยัโชว์วะ (Syowa Station) ซ่ึงเป็นสถานวิีจยัของ

ประเทศญ่ีปุ่น ณ ทวีปแอนตาร์กติก โดยการประสานงาน

ของ สวทช. กับสถาบนัแห่งชาติเพือ่การวิจยัข้ัวโลกของ

ญ่ีปุ่น (National Institute of Polar Research, Japan) 

และต่อมา พ.ศ. 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.สชุนา ชวนชิย์ 

จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ก็เดินทางไปกับคณะส�ารวจ

ของญ่ีปุ่นเช่นเดยีวกัน 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์

ท�าไมนักวิทยาศาสตร์จึงสนใจในการท�าวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก

• เป็นทวีปที่อยู่ล้อมรอบขั้วโลกใต้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วย    

  น�้าแข็งเกือบตลอดปี 

• เป็นพืน้ท่ีีบนผวิโลกท่ีแยกจากทวปีอืน่ ห่างไกล หนาวเย็น ปราศจาก

  มนุษย์ที่อาศัยอย่างถาวรจึงมีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ 

• นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกต่างก็เดินทางไปทวีปแอนตาร์กติก 

  เพือ่ศกึษาเก่ียวกับ บรรยากาศ ดาราศาสตร์ฟิสกิส์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล 

  ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา และอื่นๆ อีกมาก 
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พระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 “…หากสามารถสนับสนุน ให้นักวิจัยไทยได้เดินทางไป
ท�างานวิจัยที่ขั้วโลกใต้อย่างสม�่าเสมอ                            
ก็จะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ…” 

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารไีด้เสด็จพระราชด�าเนนิเยือน “ส�านกังานบริหารกิจการทางทะเล” (State 

Oceanic Administration) ณ กรุงปักก่ิง และ “สถาบันวิจยัข้ัวโลกแห่งจนี” (Polar Research Institute of China) ณ นครเซ่ียงไฮ้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ในวันที ่8 และ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามล�าดับ เพือ่ทอดพระเนตรการด�าเนนิงาน และการปฏบิติังานวิจยั

เก่ียวกับข้ัวโลก

พระองค์ทรงสนทนาเป็นภาษาจีนกับนักวิจัยจีนซ่ึงท�างานที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ทวีปแอนตาร์กติก     

ขณะนัน้ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล และทอดพระเนตรเรอืตดัน�า้แข็ง “R/V Xuelong” (Snow Dragon) ซ่ึงเพิง่เดินทางกลบั

จากการส�ารวจทวีปแอนตาร์กตกิ นบัเป็นจดุเริม่ต้นของความร่วมมอืระหว่างไทย-จนี ในเรือ่งการวิจยัข้ัวโลก 

สวทช. มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memoradum of Understaning) กับส�านักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติก 

(Chinese Arctic and Antarctic Administration: CAA) สงักัดส�านกังานบรหิารกิจการทางทะเล เมือ่วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สวทช.ร่วมกับคณะท�างานโครงการวิจยัข้ัวโลกตามพระราชด�าริฯ 

พจิารณาคัดเลอืกนกัวิจยัไทยและทลูเกล้าฯ ถวายรายช่ือ เพือ่ขอพระราชทาน

พระราชวินจิฉยัจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เป็นข้ันตอนสดุท้าย ซ่ึง ใน พ.ศ. 2557 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ 

ดร.สชุนา ชวนชิย์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทยั ภญิญาคง จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมคณะส�ารวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน                 

คร้ังท่ี 30 (CHINARE-30: 30th Chinese Antarctic Research 

Expedition) และใน พ.ศ. 2558 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.อนกูุล บูรณประทปีรัตน์ จากมหาวิทยาลยับูรพา ร่วมคณะส�ารวจ

ทวีปแอนตาร์กตกิแห่งจนีคร้ังที ่31 (CHINARE-31)

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ดร.อรฤทัย ภิญญาคง 

• ท�าการศกึษาวิจยั ณ สถานวิีจยัเกรทวอลล์ (Great Wall Station)     
  ระหว่างวันที ่1 มกราคม ถึง 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557

• นับเป็นครั้งแรกของการเดินทางเพื่อศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ
  วิจัยขั้วโลกตามพระราชด�าริฯ 

การด�าเนินงานของนักวิจัยไทยตามความร่วมมือ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2557 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

จุดเริ่มต้นโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชด�าริ
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ 
ก่อนด�าน้�าที่แอนตาร์กติกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง เก็บตัวอย่างดิน

สถานีวิจัยเกรทวอลล์

หัวข้องานวิจัย

• ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมใน
  ทะเล (รศ.ดร.สุชนา) 

• ความหลากหลายและกิจกรรมของจลุนิทรีย์ในดนิ (ผศ.ดร.อรฤทยั) 
โดยท�าการเก็บตัวอย่างดินตะกอน น�้าทะเล และสัตว์ทะเลใน
พื้นที่ต่างๆ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนกูุล บูรณประทปีรตัน์ จากมหาวิทยาลยับูรพา เดินทางไปพร้อมเรอื R/V Xue Long ท�าการวิจยับริเวณ
สถานวีจิยัจงซาน (Zhongshan) ระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

การศึกษาวิจัยทางสมุทรศาสตร์

เรือ R/V Xue Long

• เพื่อส�ารวจและวิจัยทางสมุทรศาสตร์ในมหาสมุทรแอนตาร์กติก 
  เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของมวลน�้าในอ่าว Prydz 

• เพื่อศึกษาผลของปรากฏการณ์โลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
มวลน�า้ในบรเิวณอ่าว Prydz จากการเพิม่ข้ึนของอณุหภมูนิ�า้ และ
อากาศ และการละลายของน�้าแข็งบริเวณทวีปและมหาสมุทร 
แอนตาร์กติก

  

วัตถุประสงค์การวิจัย

สนับสนุนโดย

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ากัด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจกระทิงแดง

การด�าเนินงานของนักวิจัยไทยตามความร่วมมือรุ่นที่ 2 พ.ศ. 2558

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่
 (HCMR: Human-Chicken Multi-Relationships Research Project)

โจทย์วิจัย

ด�าเนนิการศกึษาวิจยัแบบผสมผสานในหลากหลายสาขาวิชา (Interdisciplinary 
Approach) ได้แก่ มานษุยวิทยา ชีววทิยา นเิวศวิทยา เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
ภมูศิาสตร์ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาวิจัย 

เจ้าชายอากิชิโน โนมยิะ ฟมูฮิิโต แห่งประเทศญ่ีปุ่น ทรงสนพระทัยในการศกึษาและวิจยัเก่ียวกับความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือ
ของมนษุย์กับหลกัการวิทยาศาสตร์ รวมถึงการวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้าน ระหว่างวันที ่7-21 สงิหาคม พ.ศ. 2546 เจ้าชายอากิชโิน 
โนมยิะ ฟมูฮิิโตเสดจ็ฯ เยือนประเทศไทยเพือ่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในวโรกาสทีท่รงเจรญิ
พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ และกราบบังคมทูลขอพระราชานญุาตเพือ่ท�าการศกึษาเรือ่งพหุสมัพนัธ์ระหว่างคนกับไก่ในประเทศไทย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัเป็นองค์อปุถัมภ์การด�าเนนิงานของโครงการฯ ทางด้าน
ประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์น�านักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ของ
ประเทศไทยเข้าร่วมศกึษาวิจยัในโครงการฯ

“เหตุใดและอย่างไรไก่ป่าจึงมีวิวัฒนาการกลายมาเป็นไก่บ้าน”
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การศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2550) 

การศกึษาในเชิงชีววิทยาและนเิวศวิทยา 

เป็นการศกึษาลกัษณะแสดงออกภายนอกและลกัษณะแสดงออกทางพนัธุกรรมของไก่ (Phenotypic and Genotypic Studies) 
ตลอดจนลกัษณะทางนเิวศวิทยาและการกระจายตัวของไก่ เพือ่ศกึษาความเช่ือมโยงของไก่ป่าและไก่บ้าน เช่น การศึกษาไวรัสท่ีแฝงตวั
ในสารพนัธกุรรมไก่ (Endogenous Viral Genes) ซ่ึงมใีนไก่ป่า หากพบไวรสันีใ้นไก่บ้านก็อาจแสดงถึงความเช่ือมโยงทางพนัธุกรรมของ
ไก่ป่าและไก่บ้าน เป็นต้น

ผลการศกึษาพบว่า ไก่ป่าสแีดงตุ้มหูขาวมลี�าดบัทางวิวัฒนาการมาก่อนไก่สายพนัธุอ์ืน่ ดังนัน้ ไก่ป่าสแีดงตุ้มหูขาว จงึน่าจะเป็น
บรรพบรุษุของไก่พืน้เมอืงและไก่สายพนัธุอ์ืน่ในปัจจบัุน และจากการศึกษาพฤติกรรมไก่กับการด�ารงชีวิตในธรรมชาติ พบว่า ไก่เพศผูม้ขีนาด 
และสสีนัสดใสกว่าไก่เพศเมยีและไก่ป่า จะกินแมลง พชื และสตัว์ขนาดเลก็เป็นอาหาร 

การศกึษาในเชงิมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

เป็นการศกึษาความเช่ือ พธิกีรรม ต�านานและภมูปัิญญา
ที่เก่ียวกับไก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมท้ังบทบาทและความ
สมัพนัธ์ของไก่กับมนษุย์

ผลการศึกาษพบว่า ความเช่ือและพิธีกรรมของกลุ ่ม
ชาตพินัธุแ์สดงออกให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างคนกับไก่

การศกึษาในทางสารสนเทศภมูศิาสตร์  

เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ของมนษุย์กับไก่โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 
(GIS Technology) ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยเก็บข้อมลูใน 2 ลกัษณะ
คอื ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี (spatial data) และ ข้อมลูลกัษณะสมัพนัธ์ (attribute data) 
เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาสนบัสนนุการศกึษาในสาขาอืน่ๆ ภายใต้โครงการฯ 

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัทางภมูศิาสตร์ในพืน้ทีแ่ละกิจกรรมของมนษุย์ มคีวาม
สมัพนัธ์กับถ่ินทีอ่ยู่อาศยัของไก่ป่าและเป็นปัจจยัในกระบวนการจากไก่ป่ามาเป็นไก่บ้าน

การศกึษาในทางเศรษฐศาสตร์ 

ศกึษามติคิวามสมัพนัธ์ระหว่างคนและไก่เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเก่ียวกับความมุง่หมายของการเลีย้ง (ไก่พืน้บ้าน) 
วิธกีารเลีย้ง การขยายพนัธ์ุ การลงทนุและการค้า
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จากความส�าเร็จของการศึกษาวิจัยในโครงการ HCMR ระยะท่ี 1              

เจ้าชายอากิชโิน โนมยิะ ฟมูฮิิโต จงึทรงพระด�ารทิีจ่ะด�าเนนิการศกึษาวิจยั

ภายใต้โครงการ HCMR ต่อไปในระยะที ่ 2 เพือ่ให้เกิดองค์ความรูใ้หม่ๆ 

อนัจะเป็นประโยชน์แก่ทัง้สองประเทศ

การวิจัยในสาขาโบราณคดี 

โครงการแหล่งโปรตีนส�าหรับโรงเรียนและชุมชนในชนบทตามพระราชด�าริฯ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

แนวทางการศึกษาวิจัยในระยะที่ 2

นกัวิจยัมคีวามเห็นร่วมกันว่า ควรศึกษาในสาขาเดิม ได้แก่ มานษุยวิทยา 
ชีววิทยา นเิวศวิทยาให้ลกึย่ิงข้ึนและเพิม่การศกึษาในสาขาชีวโมเลกุลและ
สาขาโบราณคดี ตลอดจนศกึษาแนวทางการน�าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ใน
โครงการตามพระราชด�าริ

นกัวิจยัสนใจศึกษาวิจยัเพิม่เตมิในสาขาโบราณคด ี โดยจะศึกษาเก่ียวกับ
ซากสตัว์โบราณ และข้อมลูทางโบราณคด ี เพือ่ให้ได้ข้อมลูมาสนบัสนนุ        
ผลการศกึษาตามสมมติฐานของโครงการ

ในปี 2557 กรมปศสุตัว์สนบัสนนุพนัธุไ์ก่และสอนวิธกีารเลีย้งไก่ให้แก่โรงเรยีน ตชด. จ�านวน 650 โรงเรยีน ใน 49 จงัหวดั 

จ�านวน 12,000 ตัว เพือ่ให้เด็กนกัเรียนได้รับโปรตีนจากไข่และเนือ้ไก่

การศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2560)
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ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย 
(Thailand Biomedical Engineering Consortium)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเปิดการประชุมวิชาการ 
Thai-US Symposium on International Development of Thai BME

วันท่ี 11–15 ธนัวาคม 2548 ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมบูธ BME ในโอกาสที่เสด็จฯ  
เปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจ�าปี 2554 วันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเยี่ยมบูธ BME ในโอกาสที่เสด็จฯ เปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. 

ประจ�าปี 2556 วันที่ 30 มีนาคม 2556
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินเปิดการประชุมวิชาการ i-CREATe 2014 

โดยภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยร่วมการประชุมด้วย 
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 ณ ITE College ประเทศสิงคโปร์ 

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thailand Biomedical Engineering Consortium: BME) ได้ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2548 เพือ่
สนองพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในการสนบัสนนุและพฒันาเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
(BME) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างเครือข่าย ประสานงาน รวบรวมนกัวิจยัและนกัวชิาการแขนงต่างๆ ผลกัดนัและร่วมมอืเพือ่สร้าง                     
ความแข็งแกรง่ด้านการวจิัยและใช้ประโยชน์จากศาสตรแ์ขนงนี้ โดยส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  
ท�าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหลกัของภาคฯี

“วิศวกรรมชีวการแพทย์ มลีกัษณะพเิศษซ่ึงต้องบรูณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ทัง้ทางด้านชีววิทยา วิศวกรรม วัสดุศาสตร์ คอมพวิเตอร์ 
อเิลก็ทรอนกิส์ และนาโนเทคโนโลยี เพือ่น�ามาผสมผสานในการแก้ไขปัญหาส�าคัญทางการแพทย์และสาธารณสขุ การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
และ เสรมิสร้างคุณภาพชวิีตของประชาชนไทย”
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ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย มีสมาชิกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยรวม 13 แห่ง

การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  

ตัวอย่างผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์

ภาคีฯ ได้พฒันาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ทัง้นกัวิจยั อาจารย์ และนสิตินกัศกึษา ดงันี้

•  ทนุการศกึษาต่างประเทศ : ในระยะที ่1 (พ.ศ. 2550 – 2556) ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน ก.พ. จดัสรรทนุเพือ่พฒันา
   บุคลากรในระดบัปรญิญาโท-เอก จ�านวน 48 ทนุ และในระยะที ่2 (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้ท�าการส�ารวจความต้องการทุน
   การพฒันาบุคลากรของประเทศจ�านวน 80 ทุน

•  การผลติก�าลงัคน (คณาจารย์ นกัวิจยั) ในประเทศไทย : ปัจจบัุนประเทศไทยมนีกัวิจยัและอาจารย์ด้าน BME จ�านวน ประมาณ 
   390 คน โดยปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลยัของภาคฯี ประมาณ 200 คน และปฏบิติังานในศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติของ สวทช. 
   ประมาณ 190 คน

•  หลกัสตูร : ปัจจบัุนมหีลกัสตูรระดับปรญิญาตรี-โท-เอก ทีมุ่ง่เน้นด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ จดัสอนในมหาวิทยาลยั โดยจ�าแนก
   เป็นปรญิญาตร ี4 หลกัสตูร ปริญญาโท 9 หลกัสตูร และปรญิญาเอก 7 หลกัสตูร

การด�าเนินงาน

การจดัต้ังภาควิีศวกรรมชีวการแพทย์ไทยเพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการแลกเปลีย่นข้อมลูการศึกษาวจิยั การเรียนการสอนและการพฒันา
บุคลากรและโครงสร้างพืน้ฐานระหว่างสถาบัน สร้างเครอืข่ายการวิจยั ลดการซ�า้ซ้อนของการลงทนุด้านเครือ่งมอื และพฒันาก�าลงัคน
ร่วมกัน กิจกรรมหลกัประกอบด้วย การประชุมร่วมกันปีละ 4 คร้ังเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูและก�าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา ร่วมพฒันา
บุคลากรและทนุการศกึษาแก่สถาบันต่างๆ และร่วมจดักิจกรรมวิชาการระดบัชาติและระดับนานาชาติปีละ 2 – 3 คร้ัง

แบบจ�าลองเครือ่งสร้างภาพตดัขวางขนาดเล็ก  (Mini CT Model)
แบบจ�าลองเคร่ืองสร้างภาพตัดขวางขนาดเล็กใช้หลักการเดียวกับเคร่ืองสร้างภาพตัดขวางท่ีการแพทย์ที่เรียกว่า Computer 

Tomography (CT) แต่ใช้กล้องดจิทัิลติดอยู่บนแกนทรทีีห่มนุได้เพือ่ถ่ายภาพรอบๆ วัตถุ ข้อมลูภาพท่ีได้จะถูกน�ามาสร้างภาพตดัขวางและ               

ภาพ 3 มติ ิโดยโปรแกรมการประมวลผลภาพทีพ่ฒันาข้ึน เหมาะทีจ่ะน�าไปใช้ในงานด้านอตุสาหกรรม เพือ่สร้างแบบจ�าลอง 3 มติิ และ 

การเรยีนการสอนด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
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ตัวอย่างผลงานของภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์

เคร่ืองตรวจจบัการล้มโดยใช้ 
แบบจ�าลองการท�านายเชงิเส้น 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

แบบจ�าลองเคร่ืองสร้างภาพ                 
ตดัขวางขนาดเลก็  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

ลวดจดัฟันจากวัสดุฉลาดและ
แผ่นดามกระดกูไร้สารพษิ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

MU-LapaRobot
มหาวิทยาลยัมหิดล 

A-Knife มดีเจาะนิว้ลอ็ค
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์

เก้าอีผ่้อนแรงส�าหรับ
คนไข้ติดเตยีง

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ

ไม้เท้าอจัฉริยะส�าหรบัฟ้ืนฟู
ผูป่้วยอมัพาตคร่ึงซีก

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง

ข้ีผึง้ห้ามเลอืดทีอ่อก
จากกระดกูแบบสลายตัวได้

ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

I-Walk อปุกรณ์ช่วยฝึกเดิน
ส�าหรับผูป่้วยอมัพาตครึง่ซีก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

กลไกข้อเข่าขาเทียมส�าหรบั 
ผูพ้กิารขาขาดเหนอืเข่า
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี
ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านนาโนเทคโนโลยีของไทย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงสนพระราชหฤทยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความก้าวหน้า
ในผลงานวิจยัด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยี โดยทรงตามเสด็จพระราชด�าเนนิพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
เปิดงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2547 และทรงทอดพระเนตรผลงานการควบคุมโครงสร้างระดบันาโนการเรียงอะตอมเป็น
พระปรมาภไิทยย่อ “ภ.ป.ร.” โดยการจดัเรียงคาร์บอนมอนอ็กไซด์ (CO) จ�านวน 50 โมเลกุล ลงบนผวิของโลหะทองแดง (Cu) นบัเป็น
คร้ังแรกทีอ่กัษรไทยได้ถูกจารกึไว้ในระดบัอะตอม พระปรมาภไิทยย่อ ภ.ป.ร. นี ้ยาว 14 นาโนเมตร สงู 7 นาโนเมตรใช้คาร์บอนมอนอ็กไซด์ 

17 โมเลกุล เขียนอกัษร “ภ” อกี 18 โมเลกุลเขียนอกัษร “ป” และ 15 โมเลกุลเขียนอกัษร “ร”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการนานาชาติ “นาโนไทยแลนด์ 2010” (Nanotechnology for Sustainable World)

จัดโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 18–20 พฤศจิกายน 2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมชม
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้เปิดทื่ท�าการใหม่และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นจารึก

ในวโรกาสทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
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นาโนเทคโนโลยีกับต่างประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Max Planck Institute สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเย่ียมชม Max Planck Institute (MPI) ในการเสด็จเยือนประเทศ
สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีระหว่างวันที ่27-30 มถุินายน 2556 เพือ่รับทราบความก้าวหน้าความร่วมมอืทางด้านนาโนเทคโนโลยีและ
ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมงานวิจยัต่างๆ ได้แก่ การใช้นาโนเทคโนโลยีแปรรปูชีวมวลด้วยกระบวนการ Hydrothermal Carbonization 
(HTC), การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพของสมนุไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ และการสงัเคราะห์ยาต้านมาลาเรีย

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชด�าเนนิเย่ียมชมมหาวิทยาลยัซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan 
University : SKKU) เมือ่วันที ่18 เมษายน 2556 และมรีาชด�าริให้ขยายความร่วมมอืการวิจยัพฒันาและการพฒันาก�าลงัคนด้านนาโน
เทคโนยี ในการนี ้ SKKU ได้ทลูเกล้าฯ ถวายทนุ “H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhron Sungkyunkwan University  
Nanotechnology Scholarship and Fellowship” ซ่ึงทรงมพีระราชวินจิฉยัคดัเลอืกผูร้บัทนุปริญญาเอกและทนุวิจยัหลงัปรญิญาเอกใน
ปีแรก ท้ังสิน้จ�านวน 1 ทนุ และ 4 ทนุ ตามล�าดับ 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็ฯ เป็นองค์ประธานพธิกีารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่าง 
นาโนเทค กับ Center for Nanochemistry (CNC), Peking University และ National Center for Nanoscience and Technology 
(NCNST), Chinese Academy of Sciences เมือ่วันที ่7 เมษายน 2557
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ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
ทรงถ่ายภาพด้วยกล้องจุทรรศน์อิล็กตรอนด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ตัวอย่างที่จะน�ามาถ่ายภาพ ตัวอย่างภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

   ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ดังกล่าวได้จัดแสดงในนิทรรศการฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
“อันทรงมีทิพเนตรส่องไป” ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2557 – 8 มีนาคม 2558 

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงสร้าง
เปลือกหอยเป๋าฮื้อ

โครงสร้างของผิวใบ
 Lavender

เส้นไยมุ้งนาโน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
 (DESY Summer Student Programme)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันวิจัย 
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ด�าเนนิการคัดเลอืกนกัศกึษาทีม่ศีกัยภาพและคุณสมบัติเหมาะสม 
ในข้ันต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพือ่
ทรงคดัเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย เพือ่เป็นตวัแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมหลกัในห้องปฏบัิติการ
ของสถาบันเดซี ณ เมอืงฮัมบูร์ก หรอืเมอืงซอยเธน สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี

 

สถาบันเดซี (Deutsches Elektronen-Synchrotron : DESY) 
ก่อตัง้เมือ่วันที ่18 ธันวาคม พ.ศ. 2502 มทีีต้ั่งอยู่ ณ เมอืงฮัมบูร์ก 
(Hamburg) และเมืองซอยเธน (Zeuthen) สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมน ี สถาบันเดซีเป็นหนึง่ในห้องปฏบัิตกิารวิจยัช้ันน�าของโลก
ด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน ท่ีเน้นการใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อ
ค้นหาอนภุาคมลูฐานท่ีเกิดจากการชนกันของอนภุาคอเิลก็ตรอนและ
อนภุาคโปรตอนและงานวิจยัทีใ่ช้แสงซินโครตรอน ซ่ึงเป็นการน�าเอา
แสงซินโครตรอนทีผ่ลติจากวงแหวนกักเก็บอนภุาคพลงังานสงูไปใช้
ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ 
ชีววิทยา เคม ีวัสดุศาสตร์ ธรณวิีทยาและแพทยศาสตร์

ในแต่ละภาคฤดรู้อนสถาบนัเดซีได้เปิดโอกาสให้นกัศึกษาทีผ่่านการคัดเลอืกในสาขาฟิสกิส์เข้าร่วมกิจกรรมวิจยัในห้องปฏบัิตกิาร             
ณ เมอืงฮัมบูร์กหรือเมอืงซอยเธน สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีโดยสามารถเลอืกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1  การทดลองในสาขาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elementary Particle Physics)

กิจกรรมที่ 2  การทดลองที่ใช้แสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation)

กิจกรรมที่ 3  งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค (Research on Accelerators)

กิจกรรมที่ 4  ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)

กิจกรรมที่ 5  งานเกี่ยวกับการค�านวณในสาขาฟิสิกส์พลังงานสูง (Computing in High Energy Physics)

 แนะน�ากิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
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 ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558

ชื่อ-นามสกุล  : นายชัยโรจน์ ปิยะกุลวรวัฒน์

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาเอก ปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยด้าน : Experimental Condensed Matter

                 Frustrated Magnetism และ Neutron Scattering 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวรุ้งพลอย เขียวแก้ว

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยด้าน : ฟิสิกส์อนุภาคจากอวกาศโดยการตรวจวัดอนุภาค

รังสีแกมมาโดยใช้ Cherenkov Telescope Array

ชื่อ-นามสกุล  : นายธนัช ศังขะกฤษณ์

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาโทควบเอก ปีที่ 2 สาขาฟิสิกส์ 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนใจงานวิจัยด้าน : Chiral Perturbation Theory Large NC QCD

และ Supersymmetry

ชื่อ-นามสกุล  : นายอนุพงษ์ สุขี

สถานภาพปัจจุบัน : นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์ และวัสดุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจงานวิจัยด้าน : Spectroscopy of Oscillating Algol-type star RZCas

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

นางสาวนนทพร หว่อง
ผู้แทนประเทศไทยปี 2557

นายกังส อัมพรดนัย
ผู้แทนประเทศไทยปี 2557
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โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น 

เมือ่ครัง้ท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนเซิร์น (The European Organization 
for Nuclear Research (CERN)) ณ สมาพนัธรฐัสวิส เป็นครัง้ท่ี 3 เมือ่วันที ่16 มนีาคม 2552 นัน้ ได้มกีารลงนามในเอกสารแสดงเจตจ�านง
ทีจ่ะมคีวามร่วมมอืกัน (Expression of Interest: EOI) ระหว่างสถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุม่การทดลอง 
CMS ท่ีตัง้อยู่ ณ LHC ของเซิร์น โดยมจีดุประสงค์เพือ่แสวงหาความร่วมมอืในการส่งนกัศกึษาและครไูทยไปร่วมโครงการภาคฤดรู้อน 
รวมทัง้สนบัสนนุให้นกัฟิสกิส์จากประเทศไทยเข้าร่วมท�างานวิจยัในโครงการของเซิร์น

ในการนี ้สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระราชประสงค์ให้นกัศกึษา และครูฟิสกิส์ระดบัมธัยมศึกษา
จากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN Physics High School Teacher Programme 
ซ่ึงจะจดัในช่วงภาคฤดูร้อนของทกุปี เพือ่พฒันาความรู ้และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาและครูไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนกัศกึษา 
ครู และนกัฟิสกิส์ท่ีมช่ืีอเสยีงจากทัว่โลก

เพือ่สนองแนวพระราชด�ารดิงักล่าว สถาบันวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลศิด้านฟิสกิส์ สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบรษิทั ไออาร์พซีี จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจดัท�าโครงการคัดเลอืก
นกัศึกษาและครูสอนฟิสกิส์ เพือ่เข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�าปี พ.ศ. 2558 โดยคัดเลอืกนกัศกึษาและครสูอนฟิสกิส์ท่ีมศีกัยภาพ
และคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทลูสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ทรงคัดเลอืก
นกัศึกษา 3 คนและครูสอนฟิสกิส์ 2 คน ในข้ันตอนสดุท้าย 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรบัสัง่ให้คดัเลอืกนกัเรยีนทีม่ศีกัยภาพ เดินทางไปศกึษาดูงานทีเ่ซิร์น 
เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้รบัประสบการณ์จากนกัวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมอืทดลองขนาดใหญ่ระดับโลก และสร้างแรงบันดาลใจให้
กับนกัเรยีนมธัยมศึกษาสนใจทีจ่ะศกึษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสงู โดยเริม่ด�าเนนิการปีแรกเมือ่ พ.ศ. 2556

  

  

  

นายกฤตภาส ภักดีทศพล
นักศึกษาปริญญาโท ปี 1 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายพีรัช  บุญโชคช่วย
นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปริญญา การีซอ
นักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 

ภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตัวแทนนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2558

ตัวแทนครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2558

การจัดส่งนักเรียนมัธยมศึกษาไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

นายณรรตธร คงเจริญ 

ครูจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

จังหวัดสุโขทัย 

นายทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์ 

ครูจากโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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ในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสดจ็ฯ ทอด

พระเนตรงานวิจัยด้าน Nuclear Fusion ณ Lawrence Livermore National           

Laboratory (LLNL) รัฐแคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมริกา เมือ่วันที ่5 กุมภาพนัธ์ 2557 

ทรงมพีระราชประสงค์ให้ครฟิูสกิส์ระดับมธัยมศกึษาตอนปลายจากประเทศไทย ได้มี

โอกาสเข้าร่วมค่ายฤดรู้อน Science Education Program ณ LLNL ทีจ่ดัข้ึนทกุปี 

ซ่ึงโดยปกตทิาง LLNL จะจดัค่ายฤดูร้อน เพือ่ให้ความรูแ้ละความเข้าใจในเร่ืองของ 

Nuclear Fusion ทีถู่กต้องแก่ครูสอนฟิสกิส์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเพือ่น�าไปใช้

ในกระบวนการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจทีถู่กต้องในเนือ้หาของ Nuclear Fusion 

ในโอกาสนี ้LLNL ได้ทลูเกล้าฯ ถวายทนุ จ�านวน 2 ทุน ให้แก่ครฟิูสกิส์จากประเทศไทยเข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Education Program 

ซ่ึงถือเป็นครัง้แรกที ่LLNL เปิดโอกาสให้ครสูอนฟิสกิส์จากประเทศอืน่เข้าร่วมค่ายฤดรู้อน Science Education Program นี้

สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะท�างานโครงการคดัเลอืกครูฟิสกิส์เพือ่เข้า

ค่ายฤดรู้อน Science Education Program, Lawrence Livermore National Laboratory สหรัฐอเมรกิา เพือ่ด�าเนนิการคัดเลอืกผูส้มคัร           

ทีม่คีวามเหมาะสมเพือ่เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน โดยในปี พ.ศ. 2557 ถือเป็นปีแรกของการด�าเนนิโครงการฯ ซ่ึงผูผ่้านการคัดเลอืกได้เดินทาง

เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Educational Program ณ Lawrence Livermore National Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วม

การอบรมเนือ้หาทางด้าน Fusion & Astrophysics จ�านวน 2 ระดับ รวมระยะเวลา 8 วัน ในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม รปูแบบ

ของการอบรมจะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเนือ้หาวิชาท่ีถูกต้องของวิชาฟิสกิส์และดาราศาสตร์ แก่ครผููส้อนฟิสกิส์ โดยใช้การเรียน

การสอนแบบผูเ้รียนมส่ีวนร่วม (Active Learning) โดยใช้ Hands-on รูปแบบกิจกรรมจงึเป็นการอบรมเชิงปฏบิติัการโดยครทูีม่ปีระสบการณ์

ด้านการสอน มาถ่ายทอด การสาธติหน้าห้อง กิจกรรมในช้ันเรียนทีจ่ะส่งเสริมให้นกัเรยีนมคีวามสนใจและเกิดความรูท้างฟิสกิส์ทีถู่กต้อง 

รวมทัง้การเย่ียมชมห้องปฏบัิติการทีน่�าความรูท่ี้ได้เรยีนมาไปใช้จริง และเย่ียมชมความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านพลงังานของประเทศอเมริกา

ปี 2558 เป็นปีแรกของโครงการฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ           

สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย          

เข้าร่วมค่ายฤดรู้อน Science Education Program, LLNL สหรฐัอเมรกิา 

จ�านวน 2 คนคอื 1) นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ จากโรงเรยีนสองแคววิทยาคม 

จ.เชียงใหม่ และ 2) นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์ จากโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการคัดเลือกครูฟิสิกส์ 
เข้าค่ายฤดูร้อน Science Education Program 

ณ Lawrence Livermore National Laboratory สหรัฐอเมริกา
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ทนุในพระราชานเุคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจนี ทลูเกล้าฯ ถวายทนุการศึกษาระดบัปรญิญาโท 
ในสาขาบรหิารจดัการ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาการแพทย์ปีละ 3 ทนุ โดยเริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ ร่วมกับส�านกังาน ก.พ. และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ด�าเนนิการคดัเลอืกนกัศกึษาทีม่ี
คณุสมบัติเหมาะสมในเบ้ืองต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระราชวนิจิฉยั
คดัเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย 

ปัจจบัุนมนีกัศกึษาในพระราชานเุคราะห์ของมหาวิทยาลยัซีอานเจยีวทงจ�านวนรวมทัง้สิน้ 10 คน จบการศกึษาแล้ว จ�านวน 4 คน 
และก�าลงัศกึษาอยู่จ�านวน 6 คน

นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว (ข้อมูลปี 2558)

นางสาวพวงพร เนาวภตู
นกัศกึษารับทุน : รุ่นที ่1 2554/2555
ส�าเรจ็การศึกษา : มกราคม 2557
สาขา : Master of Science in Management 
การท�างาน : Procurement Specialist 
บรษิทั Chevron Exploration 

นายณธร์ีธง ตนัติธรีวิทย์
นกัศกึษารับทุน : รุ่นที ่1 2554/2555
ส�าเรจ็การศึกษา : มถุินายน 2558
สาขา : Master’s degree in International Trade 
(ศกึษาเป็นภาษาจนี)

นางสาวสกัุญญา เกษตรเวทิน
นกัศึกษารับทุน : รุ่นท่ี 2 ปี 2555/2556
ส�าเรจ็การศึกษา : มถุินายน 2557
สาขา : Master of Management Science (MMS)
การท�างาน : เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สนิเช่ือ 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทยส�านกังานใหญ่

นางสาวจฑุามาศ งามวัฒนา
นกัศึกษารับทุน : รุ่นท่ี 2 ปี 2555/2556
ส�าเรจ็การศึกษา : มกราคม 2558
สาขา : Master of Management Science (MMS)

นางสาวรศิาธัญญ์ จรุงศักดิเ์ศรษฐ์
นกัศึกษารับทุน : รุ่นท่ี 2 ปี 2555/2556
ส�าเรจ็การศึกษา : มกราคม 2558
สาขา : Master of Management Science (MMS)
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ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน 
การศึกษาให้แก่นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 5 ทุน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับส�านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใน แล้วน�าความข้ึนกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี เพือ่ทรงพระราชวินจิฉยัคัดเลอืกใน           
ขัน้สดุท้าย

นายประยุกต์ เจตสิกทัต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายชยากร เพ็ชรฉคุป
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายศุภณัฐ อภิญญาณ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายญาณพล ศรีพฤทธ์เกียรติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นางสาวสนธิกาญจน์ สิทธิสังข์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 5 คน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี 

นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนาโนเทคโนโลยี และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
ประเภทละ 5 ทนุต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ปีการศกึษา 2558

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับส�านักงาน ก.พ. 
มหาวิทยาลัยซุงกุนกวานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด�าเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเบ้ืองต้น แล้วน�าความข้ึน         
กราบบังคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวนิจิฉยัคดัเลอืกในขัน้ตอนสดุท้าย

นางสาวหทัยชนก  พึ่งค�า 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลนิ (University College Dublin : UCD) สาธารณรฐัไอร์แลนด์ได้ทลูเกล้าฯ ถวายทนุการศกึษาให้แก่
นกัศึกษาในพระราชานเุคราะห์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลกัสตูร 1 ปี จ�านวน 2 ทนุ
ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเร่ิมต้ังแต่ปีการศกึษา 2558 โดยให้ศกึษาในสาขาวิชาเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร จ�านวน  
1 ทุน และสาขาใดก็ได้ ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ�านวน 1 ทนุ

สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารโครงการฯ ร่วมกับ ส�านกังาน ก.พ. ด�าเนนิการประกาศรับสมคัรบุคคลเพือ่รับทนุ โดยมหาวิทยาลยั
จะพจิารณากลัน่กรองคุณสมบัตผิูส้มคัรจากนัน้ สวทช. ส�านกังาน ก.พ. มหาวิทยาลยัคอลเลจดับลนิและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะด�าเนนิการ
คัดเลอืกนกัศกึษาทีม่คีณุสมบัติเบ้ืองต้น แล้วน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงพระราชวินจิฉยั
คัดเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา จดัข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมลูนธิผิูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 
(Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance) โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างเครอืข่ายระหว่างผูไ้ด้รับ
รางวลัโนเบลกับเยาวชนและนกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นกัศึกษาและนกัวิจยัจากทัว่โลก 
โดยจดัข้ึนทกุปีหมนุเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสกิส์ เคม ีและสรรีวทิยาหรอืแพทยศาสตร์ 

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

ในการด�าเนนิงาน สวทช. ได้ด�าเนนิการประกาศแจ้งการรับสมคัรและคัดเลอืกนสิตินกัศึกษา นกัวิจยั และนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ใน
สาขาทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดงักล่าว ณ เมอืงลนิเดา สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีทัง้นี ้หลงัจาก 
สวทช. ได้ท�าการคดัเลอืกผู้ทีเ่หมาะสมร่วมกับผูแ้ทนสมาชกิคณะผูก่้อต้ังการประชุม จะน�าความข้ึนกราบบังคมทูลสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเพือ่ทรงมพีระราชวินจิฉยัคดัเลอืกในข้ันตอนสดุท้าย 

 กิจกรรมการประชมุผูไ้ด้รับรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา

กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ประจ�าปี พ.ศ. 2558 จะจดัการประชุมในสาขาฟิสกิส์ เคม ีและสรรีวิทยา
หรอืแพทยศาสตร์ ซ่ึงจะจดัข้ึนเป็นครัง้ที ่65 ในระหว่างวันที ่28 มถุินายน – 3 กรกฎาคม 2558 โดยจะมนีกัวิจยั และ/หรอืนกัวทิยาศาสตร์
ผูเ้คยได้รบัรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) มาน�าเสนอผลงาน บรรยายพเิศษและเสวนากลุม่ย่อย โดยคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการใน
สาขาฟิสกิส์ เคม ีและสรรีวิทยาหรอืแพทยศาสตร์ จาก 3 กลุม่ คอื กลุม่ระดบัปรญิญาตร ีกลุม่ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก และ
กลุม่ระดบัการศกึษาหลงัปริญญาเอก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงอ่านวารสาร Deutschland พบว่ามกีารประชุมดงักล่าวจงึทรง
มพีระราชด�าริว่าประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในการ
ประชมุนี ้ ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) ได้รับสนองพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รงมพีระประสงค์ให้นสิติ นกัศึกษา นกัวิจยั 
และนกัวิทยาศาสตร์ของไทยได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
ผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 

 

นายอธิปัตย์ มะโนยานะ

สถานภาพปัจจบุนั นกัศกึษาปริญญาตร ีปีที ่4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

สนใจงานวิจยัทางด้าน Parasitic Infectious Disease, Experimental Cardiology Research,              
Cardiorenal Syndrome

ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558
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นายภัทรเกยีรต ิแสนคงสขุ

สถานภาพปัจจบัุน นสิติปรญิญาโท ปีที ่1 ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สนใจงานวิจยัทางด้าน การสงัเคราะห์สารประกอบอนพุนัธ์ของ 2, 4-ไดอะมโินพริิมดีิน เพือ่ใช้เป็น         
ยาต้านเช้ือมาลาเรียชนดิปกติ และชนดิด้ือยา นอกจากนียั้งมคีวามสนใจด้านการสงัเคราะห์ และประยุกต์ใช้งาน
ของสารเลยีนแบบสารทางพนัธกุรรม เพือ่วตัถุประสงค์ในการวินจิฉยัโรค และพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ทางการแพทย์

นางสาวทพิย์ร�าไพ ธรรมมงกฎุ

สถานภาพปัจจบัุน ผูช่้วยนกัวิจยั หน่วยวิจยัชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ห้องปฏบัิตกิารวิศวกรรม
โปรตีน-ลแิกนด์และชีววิทยาโมเลกุล ศูนย์พนัธวิุศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

สนใจงานวิจยัทางด้าน การวิจยัและพฒันายาต้านเชือ้มาลาเรียดือ้ยารวมถึงการค้นหาเป้าหมายของ
ยาและการศกึษากลไกการออกฤทธิข์องยา

นายอนุพงศ์ ตัง้พรีชยักลุ

สถานภาพปัจจบัุน นกัศึกษาปรญิญาเอก ภาควิชา Chemistry and Chemical Biology, Harvard 
University สหรฐัอเมริกา

สนใจงานวิจัยทางด้านการค้นคว้าหาโมเลกุลขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติยับย้ังโปรตีนชนิดใดชนิดหนึ่ง  
ด้วยความเฉพาะเจาะจงสงู เพือ่ใช้ศกึษาหน้าท่ีของโปรตีนนัน้ๆ หรือเพือ่พฒันาให้เป็นยารกัษาโรค ปัจจบัุน
ใช้โมเลกุลขนาดเลก็เพือ่ศกึษากลไกเชิงพยาธวิิทยาของโรคมะเร็งในระดบัโมเลกุลและเพือ่ยับย้ังการเติบโตของ
เซลล์มะเร็ง นอกจากนียั้งสนใจเทคโนโลยีชีวภาพอืน่ๆ ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางแพทยศาสตร์ 
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม เช่น การแก้ไขรหัสพนัธกุรรม สเต็มเซลล์ และการปรับภมูคุ้ิมกัน เป็นต้น

ดร.อัชฌา กอบวทิยา

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั ห้องปฏบัิติการเทคโนโลยีโฟโทนกิส์ ศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาติ ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยทางด้าน การพัฒนาระบบตรวจวัดเชิงแสงที่ใช้ร่วมกับโครงสร้างขนาดนาโนเมตร 
สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น การตรวจวัดทางการแพทย์หรือการเกษตร และการพฒันาอปุกรณ์
ทางแสง เช่น กล้องจลุทรรศน์แบบพกพา เพือ่ให้เยาวชนหรอืบุคคลทีไ่ม่ได้อยู่ในสายงานวิจยัได้เข้าถึงอปุกรณ์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ง่ายข้ึน

ดร.ปัญชกิา ปรงัเขียว

สถานภาพปัจจบัุน อาจารย์ ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

สนใจงานวิจยัทางด้าน การศกึษาอนัตรกิรยิาของโปรตีนหรอืตัวยาบนช้ันไขมนัของเย่ือหุ้มเซลล์ ซ่ึงมี
บทบาทส�าคัญต่อกระบวนการทางชีวเคมขีองร่างกาย ตลอดจนกระบวนการเกิดความผดิปกตขิองร่างกาย โดย
การประยุกต์ใช้เทคนคิด้านชีวเคมแีละชีวฟิสกิส์บนแบบจ�าลองช้ันไขมนั เพือ่อธบิายสมบัติทางเคมกีายภาพ
ของตัวยาและองค์ประกอบของช้ันไขมันที่มีผลต่อกลไกการขนส่งตัวยาผ่านเย่ือหุ้มเซลล์ อันจะน�าไปสู่
กระบวนการพฒันายาและระบบน�าส่งยาทีม่ปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน

 ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดย
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หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

โครงการ The Post Lindau Tour

ส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และมลูนธิิวิจยัแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี(Deutsche Forschungsgemeinschaft ; DFG) 
ได้ลงนามบันทกึความเข้าใจเรือ่ง โครงการความร่วมมอืระหว่างไทย-เยอรมนั เมือ่ปี พ.ศ. 2521 เพือ่ส่งเสริมความร่วมมอืด้านการวิจยั
ระหว่างนกัวจิยัไทยและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมแลกเปลีย่นข้อมลูวิชาการ การจดัสมัมนา การแลกเปลีย่นนกัวิจยั และการวิจยัร่วมกัน

เนือ่งจาก DFG มส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรม “โครงการศกึษาดงูานหลงัการประชุมผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา (The Post 
Lindau Tour)” ซ่ึงนกัวิจยัรุน่เยาว์จากประเทศต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมการประชุมผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา จะได้มโีอกาสศึกษาและ
ดงูานระยะสัน้ในสถาบันวิจยัและมหาวิทยาลยัช้ันน�าของเยอรมนี 

ปี 2557 ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) รับสนอง
พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงมพีระประสงค์ให้ผูแ้ทนประเทศไทยโครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเข้า
ร่วมการประชุมผูไ้ด้รบัรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ได้มโีอกาสเข้าร่วมกิจกรรม The Post Lindau Tour 2014 จงึได้ด�าเนนิการคัดเลอืก
ผูแ้ทนประเทศไทย ประจ�าปี 2557 ท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสม จ�านวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที ่5-12 กรกฎาคม 2557 
ได้แก่ (1) นายภควัต จงสถิตเกียรต ินกัศกึษาปรญิญาตรี ช้ันปีที ่6 สาขาแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2) นางสาวธมลวรรณ 
สรุเกียรติชานกูุล นกัศกึษาปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตร์ University of Virginia, USA (3) นางสาวอติพร เทอดโยธิน นกัศึกษา
ปรญิญาตร ี ช้ันปีที ่ 5 สาขาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี มหาวิทยาลยัมหิดล (4) นางสาวสธุรีา รัตนศริินทรวุธ นกัศกึษา 
ปรญิญาเอก สาขา Biological and Biomedical Sciences, Harvard University, USA (5) นายสทุธพิงษ์ สวัสดิวิ์โรจวงศ์ นกัศึกษา
ปรญิญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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GYSS รเิร่ิมจดัครัง้แรกในปี พ.ศ. 2556 โดย National Research           
Foundation ภายใต้สงักัด Prime Minister’s Office สาธารณรัฐสงิคโปร์ 
มวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างเครอืข่ายระหว่างผูไ้ด้รับรางวัลโนเบล นกัวิทยาศาสตร์
อาวุโส กับนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญนกัวิทยาศาสตร์ผูไ้ด้รบัรางวัล
โนเบล (Nobel Prize) ผูไ้ด้รับเหรียญรางวัลฟิวด์เมเดล (Fields Medal) 
ผูไ้ด้รบัรางวัลทรูิง่อะวอร์ด (Turing Award) ผูไ้ด้รบัรางวัลมลิลเินยีมเทคโนโลยี 
(Millennium Technology Prize) และผูไ้ด้รับรางวลัเหรยีญเกียรติยศ IEEE 
(IEEE Medal of Honor) และนกัวิจยัรุน่เยาว์ท่ัวโลก เข้าร่วมประชุมในช่วง
ปลายเดือนมกราคม ณ สาธารณรฐัสงิคโปร์ ทัง้นีผู้เ้ข้าร่วมประชุมจะได้รบั
แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และเครือข่ายนกัวิทยาศาสตร์ทีจ่ะร่วมท�างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมคีณุภาพต่อไปในอนาคต

โครงการ Global Young Scientists Summit
(GYSS) 

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    

สยามบรมราชกุมาร ีทีท่รงมพีระประสงค์ให้นสิติ นกัศกึษา และนกัวิทยาศาสตร์ของไทย ได้มโีอกาสเข้าร่วมการประชุม Global Young 

Scientists Summit เพือ่เปิดโลกทศัน์ทางวิชาการ อกีทัง้ได้มโีอกาสเรยีนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของ

นกัวิจยั และ/หรอืนกัวิทยาศาสตร์ทีม่ผีลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดบัสากล

การประชุม Global Young Scientists Summit 2015 จดัระหว่างวันที ่18 – 23 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

นนัยาง สาธารณรัฐสงิคโปร์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมน�าเสนอผลงาน บรรยายพเิศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก           

นกัวิทยาศาสตร์ ภายในหัวข้อ คือ Advancing Science, Creating Technologies for a Better World ตลอดจนการเย่ียมชม           

หน่วยงานวิจยัช้ันน�าของสงิคโปร์ทัง้มหาวทิยาลยัและสถาบันวิจยัต่างๆ
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ดร.ทวศีกัดิ ์เชีย่วชาญศลิป์

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั ศนูย์อณเูวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล

สนใจงานวิจยัทางด้าน การพฒันาวิธกีารรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็โดยการกระตุน้ให้เซลล์เมด็ขาวของ
ผูป่้วยไปท�าลายเซลล์มะเรง็ได้อย่างจ�าเพาะเจาะจง ใช้คุณสมบติัในการท�าลายเซลล์ของไวรสับางชนดิเพือ่
ส่งเสรมิวิธกีารรกัษาผูป่้วยมะเรง็ด้วยการกระตุ้นเซลล์เมด็เลอืดขาวของผูป่้วย ไปท�าลายเซลล์มะเรง็ได้อย่าง
จ�าเพาะเจาะจง และวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลของสารพนัธุกรรมไวรสัทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญของมนษุย์

 ผู้แทนประเทศไทย ประจ�าปี 2558

ดร.มนัสชยั คณุาเศรษฐ

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั หน่วยวิจยัวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏบัิติการค�านวณ
ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจยัทางด้าน การใช้แบบจ�าลองของโมเลกุลด้วยคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการศกึษาคุณสมบติั
ของวสัดแุละโครงสร้างต่างๆ ในระดบันาโน

ดร.ขุนเสก เสกขุนทด

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั หน่วยวิจยัวัสดนุาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏบัิติการระบบ
อปุกรณ์นาโน ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจยัทางด้าน Optical and Semiconductor Devices, Computer and  Mobile 
Applications Electromagnetism และ Medical Physics

ดร.พงษ์พชิติ จนัทร์นุ้ย

สถานภาพปัจจบุนั อาจารย์และนกัวิจยั ส�านกัวชิาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

สนใจงานวิจยัทางด้าน การศกึษาในสาขาฟิสกิส์ทฤษฎทีีเ่น้นการอธบิายและท�านายผลล่วงหน้า
ส�าหรับฟิสกิส์พลงังานสงู (High energy physics) และเอกภพวิทยา (Cosmology) เช่น การศกึษา
แบบจ�าลองการพองตวัของเอกภพ (Cosmic inflation) การศกึษาทฤษฎคีวามโน้มถ่วงแบบดดัแปลง 
(Modified gravity) เป็นต้น

ดร.ธิตกิร บญุคุม้

สถานภาพปัจจบัุน นกัวิจยั หน่วยวจิยัวัสดนุาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏบัิตกิารค�านวณ
ระดับนาโน ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สนใจงานวิจยัทางด้าน Nanomaterials for Optoelectronic Devices และ Photophysical 
Mechanism in Optoelectronic Devices

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดย
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยเกิดจากพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อคร้ังเสด็จพระราชด�าเนินเย่ียมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai             

Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 ทรงทอดพระเนตรเห็นความส�าเรจ็ของโครงการมหาวิทยาลยัเด็กในครัง้นัน้ ซ่ึงขยายผลมาจาก

โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ห้องปฏบัิติการทอยโทแลบ็ มหาวิทยาลยับีเลเฟลด์ สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ในปี พ.ศ. 2554 โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย เริม่เกิดข้ึนจากความร่วมมอื

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

(สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือข่าย และองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่ง

สหพนัธรัฐเยอรมน ี(DAAD) จดัท�าโครงการน�าร่องมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย ข้ึน

ต่อมา สสวท. สวทช. และองค์กรความร่วมมอืแลกเปลีย่นทางวิชาการแห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ี ร่วมกันจดังานพธีิเปิดโครงการ

มหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย ในระหว่างวันที ่29-31 ตุลาคม 2555 โดยได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิด เมือ่วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สรินิธร อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

จงัหวัดปทมุธาน ีผลจากการจดังานดงักล่าว พบว่าเด็กๆ รู้สกึตืน่เต้นและสนกุสนานกับการท�ากิจกรรมการทดลองเป็นอย่างมากและเป็น 

การจดุประกายให้นกัเรยีนอยากเติบโตเป็นนกัวิทยาศาสตร์หรอืบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์เพือ่ช่วยพฒันาประเทศ

เมือ่ พ.ศ. 2556 โครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย ได้รับความร่วมมอืจากมหาวิทยาลยัเครอืข่าย 8 แห่ง ได้แก่ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวทิยาลยัศลิปากร มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมอืทดลองท่ีท้าทายและน่าสนใจ และเป็นการเตรยีมความพร้อมให้นกัเรียนเติบโตไปเป็นนกัวทิยาศาสตร์ 
วิศวกร หรือบุคลากรท่ีมจีติวิทยาศาสตร์ มคีวามรูท้างวิทยาศาสตร์ท่ีจะขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย เป็นการจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�าหรบันกัเรียน
ระดับประถมศึกษาถึงมธัยมศกึษา โดยมผีูเ้ช่ียวชาญ นกัวิจยั และพีเ่ลีย้งนกัศกึษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดแูลให้ค�าแนะน�า     
ในการท�ากิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพือ่ส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ มทีศันคติทีดี่ในการท�าการทดลองทีส่นกุ 
เกิดการพฒันาศักยภาพการเรยีนรู ้ นกัเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาทักษะการสงัเกต รูจ้กัตัง้ค�าถาม และค้นหาค�าตอบด้วย
ตนเองเพิม่ข้ึน โดยจะมกีารสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เสมอืนอยู่ในห้องปฏบัิตกิารของมหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นบรรยากาศทีก่ระตุน้ให้นกัเรยีน
สนใจอยากเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์
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  แนวทางด�าเนินการโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ประกอบด้วย 

 นิยามโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการทีด่�าเนนิการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลยั 
สสวท. และ สวทช. โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ด�าเนนิการส่งเสริมและพฒันาเดก็และเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผ่านการลงมอืปฏบัิตแิละการฟังบรรยายจากผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวิทยาศาสตร์ 

1. มผีูเ้ชีย่วชาญหรอืนกัวิทยาศาสตร์ และพีเ่ลีย้งนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ีโท หรือเอก คอยดแูลให้ค�าแนะน�าระหว่างท�ากิจกรรม

2. เน้นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์ ทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็ลงมอืทดลองหรอืปฏบัิติด้วยตนเอง 

3. สถานท่ีจดักิจกรรมควรเลอืกสถานทีส่ร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ได้ด ีเช่น ห้องปฏบัิติการวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลยั

และศนูย์วิจยัต่างๆ ยกเว้นบางหัวข้อทีเ่ป็นงานภาคสนาม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ หรอืสิง่แวดล้อม

 1) การทดลอง เรื่อง ผลไม้สกุลส้ม

ประกอบด้วยการทดลอง 

•  กลิ่น 

•  กรด 

•  มายากล

2) การทดลอง เรื่อง เคมีของน�้านม 

ประกอบด้วยการทดลอง

•  โรงงานผลิตพลาสติก 

•  การแข่งขันโอลิมปิกของน�้านม

•  งานศิลปะจากลิ่มนม  

3) การทดลอง เรื่อง ธรรมชาติ-วิทยาศาสตร์-

เทคโนโลยี ประกอบด้วยการทดลอง

•  การบิน

•  ภาพสามมิติ

•  นาโนเทคโนโลยี 

 4) การทดลอง เรื่อง พลังงาน-ทรัพยากรหมุนเวียน -           
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการทดลอง
•  พลังงาน
•  น�้าหมึกจากชา 
•  สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

 5) โครงการสมาร์ทโฟน-สมาร์ทคิด(ส์)

ประกอบด้วยกิจกรรม

•  การพัฒนากล้องจุลทรรศน์มือถือ

•  การประยุกต์ใช้กล้องจุลทรรศน์มือถือประกอบ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

6) กิจกรรม เรื่อง ผลิตง่ายจังพลังงานทดแทน
ประกอบด้วยกิจกรรม 
•  เรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน 

และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน
•  การสร้างพลังงานทดแทนอย่างง่ายในห้องปฏิบัติการ

7) กิจกรรม เรื่อง มองมุมนาฬิกา และสมมาตรใน

ธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม 

•  เรียนรู้เรื่องมุมของนาฬิกาและ

มุมในชีวิตประจ�าวัน

•  เรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรในธรรมชาติ

 8) กิจกรรม เรื่อง สนุกกับฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์

ประกอบด้วยกิจกรรม 

•  มารู้จักอุปกรณ์ทางการแพทย์กันเถอะ

•  หลักการสมดุล

•  เรือน้อยลอยน�้า

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชด�ารขิองสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริม่ด�าเนนิการในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2553 โดย

มต้ีนแบบกิจกรรมจากมลูนธิ ิHaus der kleinen Forscher สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีเพือ่ส่งเสริม

และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม

ให้เดก็ฝึกสงัเกต รู้จกัคดิ ต้ังค�าถามและค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการวางรากฐานระยะยาว

ในการสร้างนกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรท่ีมคุีณภาพในอนาคต ปัจจบัุนโครงการได้ขยายเครอืข่าย

ท้องถ่ินรวม 217 แห่ง และมโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 12,000 โรงเรยีนทัว่ประเทศ

                โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ครไูด้อะไรจากโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

“การเข้าร่วมโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นการจดุประกายให้คุณครมูแีรงกระตุ้นทีจ่ะสอนวิทยาศาสตร์ให้

แก่นกัเรียนชัน้อนบุาล ซ่ึงก่อนหน้านีคุ้ณครูหลายท่านคดิว่าการสอนวิทยาศาสตร์ในช้ันอนบุาลเป็นเรือ่งยาก แต่เมือ่มาท�าโครงการนีแ้ล้ว

ท�าให้เปลีย่นความคดิว่าไม่ใช่เรือ่งยากอกีต่อไป โครงการฯ ช่วยให้ครไูด้รับแนวทางและเทคนคิมากมายในการสอนวิทยาศาสตร์กับเดก็

วัยอนบุาล ท�าให้เดก็ๆ สนกุสนานและได้เรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ผ่านการทดลองง่ายๆ จากวัสดุอปุกรณ์ท่ีหาง่ายในท้องถ่ิน เกิดการพฒันา

ต่อยอดจากการสงสยัของเดก็ๆ ในหลายเรือ่งของการทดลอง  จงึกล่าวได้ว่า โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ท�าให้การ

สอนของครแูละพฒันาการของนกัเรยีนทัง้ 4 ด้าน ได้พฒันาไปพร้อมๆ กันอย่างมปีระสทิธภิาพ”

    คณะครโูรงเรยีนแย้มสอาดรงัสติ จ.ปทมุธานี

หน่วยงานด�าเนินการ

ผู้สนับสนุนโครงการ
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ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 6 เรื่อง ได้แก่

1. พืชดูดน�้า             :  ภายในต้นพืชมีท่อเล็กๆ ส�าหรับล�าเลียงน�้าและอาหาร

2. สารสีในใบไม้  :  ภายในใบไม้มีสารสี ใบไม้แต่ละชนิดอาจมีสารสีที่แตกต่างกัน

3. พืชสะสมอาหาร  :  พืชบางชนิดสร้างอาหารแล้วน�ามาเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งและน�้าตาล

4. การเดินทางของลูกยาง   :  ลูกยางมีปีกเพื่อช่วยในการลอยตัว

5. ความลับของผิวส้ม  :  เปลือกของผลไม้สกุลส้มมีถุงน�้ามันที่ให้กลิ่นหอม

6. ผลไม้เปลี่ยนสี   :  ในผลไม้บางชนิดมีสารที่ท�าให้สีของผลไม้เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลได้

จากประสบการณ์การด�าเนนิงานในโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยมาตัง้ปี พ.ศ. 2553  

ทมีวิทยากรหลกั (Core Trainer) ของส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เรยีน

รูแ้นวทางการจดักิจกรรมของโครงการฯ เพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ของเด็กระดบั

ปฐมวัย จงึได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้รือ่ง “ความลบัของพชื” ข้ึน โดยใช้แนวทางการด�าเนนิ

กิจกรรมตามวัฏจกัรวิจยั 6 ข้ันตอนของโครงการฯ คือ การตัง้ค�าถามกับสิง่ทีม่อียู่ในธรรมชาต ิการรวบรวม

ความคดิและตัง้สมมตฐิาน การทดลอง การบันทึกผลการทดลอง การสงัเกตและการบรรยาย และ           

การอภปิรายผลการทดลอง ซ่ึงได้น�ามาทดลองใช้กับคุณครจูากโรงเรียนในเครือข่าย สวทช. แล้วได้รบั

ผลตอบรบัท่ีดี กิจกรรมน่าสนใจและตรงกับหน่วยการเรยีนรูร้ะดับปฐมวัย และคุณครสูามารถน�าไป

เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมให้กับนกัเรียนได้

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “ความลับของพืช”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นคร้ังแรก            
ในทีป่ระชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย จากนัน้ สภากาชาดไทยได้แต่งตัง้คณะท�างานความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน และ
ด�าเนนิโครงการจดัอบรมความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนข้ึน โดยได้จดัอบรมให้แก่โรงเรยีนในสงักัดส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จ�านวน 3 คร้ัง และเมือ่ความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงช่ืนชมการด�าเนนิงานดังกล่าว และต้องการให้ขยายผลการอบรมสูโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ด้วย เนือ่งจากทรงทราบ
ว่ามีโรงเรียนตชด. ท่ีถูกไฟไหม้ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงรับสนองพระราชด�าริฯ แต่งต้ัง 
คณะท�างานความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนข้ึน

โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพเพลิงไหม้ โรงเรียน ตชด. 33 
รัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2553

“สร้างความตระหนัก เข้าใจ เพื่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน “เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยเกิดขึ้น
เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมีผู้ก่อการร้ายต่างๆ มาเผาโรงเรียน แต่บางทีชักสงสัยว่าไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย เผากันเองหรือเปล่า   
สมัยก่อนโรงเรียนไม่มีเครื่องไฟฟ้ามาก พอหนักๆ เข้า เด๋ียวนี้ของใช้ในโรงเรียน ส่ือการสอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งน้ัน 
ต้องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าก็โอเวอร์โหลด แล้วก็รั่ว ท่าไหนไม่รู้ก็ไหม้โรงเรียน ทาง สวทช. จึงร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป
อบรมครูเรื่อง โรงเรียนปลอดภัย อบรมทั้งครู และนักเรียน 

ตอนนีพ้ยายามจะให้สัมพนัธ์กับการฝึกอาชพี คอื อาชพีช่างต่อไฟ ซึง่สอนในหลายๆ แห่ง เพราะว่าแต่ก่อนโรงเรยีน
ที่อยู่ตามชายแดน มีเด็กจ�านวนมากไม่มีสัญชาติ พอจบแล้วเรียนต่อสูงก็ไม่ได้ หรือถึงเรียนได้ไปเข้าท�างานอะไรก็ไม่ได้           
ก็ให้ฝึกอาชีพอย่างน้อยก็รับจ้างในงานที่ดีไม่ต้องไปท�างานทุจริตต่างๆ เช่น ค้ายาบ้า กจ็ะได้มทีางเลอืกในการท�างาน 

ในเมือ่หนังสอืเรยีนมเีรือ่งไฟฟ้า ทัง้ระดับประถม มัธยม ก็ให้โยงกันให้หมด คือ โรงเรียนปลอดภัย การฝึกอาชีพ 
และบทเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น เด็กจะเรียน
วทิยาศาสตร์ผ่านกิจกรรม บางอันก็โยงเข้ากับวชิาการท่ีมใีนหนังสอื ถ้าลงมอืเองก็จะจ�าได้ เวลาตอบข้อสอบก็น่าจะตอบได้ดีขึน้”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในปาฐกถาเรื่อง “เยาวชนไทยกับวิทยาศาสตร์”

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555
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การพัฒนาความรู้

1.   ส่งเสริมให้โรงเรียนมกีารเรยีนการสอนเรือ่งไฟฟ้าและความปลอดภยับรรจอุยู่ใน

หลักสูตรโรงเรียน 

2.   มอบสือ่การสอน เร่ือง ไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์เบ้ืองต้น ให้แก่โรงเรียน โดย สสวท.

3.   อบรมการสอน เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียน โดย สสวท.

การติดตามให้ความช่วยเหลือ

1.  ตดิตาม ตรวจเย่ียมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. อย่างต่อเนือ่ง 

2.  ปฐมพยาบาลทางเทคนิค PEA ซ่อมบ�ำรงุ ส�ำรวจ ตรวจสอบ ปรบัปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบไฟฟ้ำ ปรบัปรุงห้องเรยีน             

และสนบัสนนุอปุกรณ์ ให้แก่ โรงเรยีน ตชด. ทกุโรงเรียน 

3.  ปรบัปรงุให้เข้าสูเ่กณฑ์มาตรฐานให้ดย่ิีงข้ึน จดัท�ำโครงกำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืด้ำนควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำ

ในโรงเรียน ตชด. เพื่อซ่อมบ�ำรุง อำคำรเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำทั้งอำคำรแก่โรงเรียน ตชด. ที่มีภำวะเสี่ยงด้ำน

ควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำ ให้เข้ำสูเ่กณฑ์มำตรฐำนให้ดย่ิีงข้ึน

สวิตซ์ เต้ารับ อยู่ในสภาพเก่า ช�ารุด

การด�าเนินโครงการ

คณะท�างานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานส�าคัญ ได้แก่ 

• ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

• ส�านักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                   

 • กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

• คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

• ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

• ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน ตชด.

สายไฟช�ารุด ปลวกกัดกินสายไฟ

ปัญหาระบบไฟฟ้าเร่งด่วนที่พบในโรงเรียน ตชด. เช่น 

•  สวิตซ์ เต้ารบั และแผงควบคุม อยู่ในสภาพเก่า ช�ารดุ

•  สายไฟช�ารุดและพบปัญหาปลวกกัดกินสายไฟ

•  ระบบไฟฟ้าในอาคารรั่วหลายจุด มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

•  ระบบสายดินไม่มีมาตรฐาน ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ 
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สวิตซ์ เต้ารับ อยู่ในสภาพเก่า ช�ารุด

โครงการน�าร่อง : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ตชด. 

ได้รับสนบัสนนุงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีจ�ากัด (สอ.มจท.) และมสี�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความช่วยเหลือซ่อมบ�ารุงอาคารเรียนและระบบไฟฟ้าแก่โรงเรียน ตชด. ที่มีภาวะเสี่ยง            

ด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าจ�านวน 2 แห่ง ได้แก่

• โรงเรยีน ตชด. บ้านควนสามคัค ีจ.ชุมพร ซ่ึงมวิีทยาลยัสารพดัช่างชุมพร เป็นพีเ่ลีย้งซ่อมบ�ารุง

• โรงเรยีน ตชด. สนัตินมิติ จ.ชุมพร ซ่ึงมวิีทยาลยัการช่างท่าแชะ เป็นพีเ่ลีย้งซ่อมบ�ารุง

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มแีนวทางการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน จ�านวน 4 ข้ันตอน ดังนี้

• ข้ันท่ี 1 สร้างความตระหนกั ประชุม และอบรมให้ความรูแ้ก่คณะคร ูและนกัเรียน

• ข้ันท่ี 2 แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีน

• ข้ันท่ี 3 คณะกรรมการความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าในโรงเรยีนเพือ่ตรวจสอบความปลอดภยั 

• ข้ันท่ี 4 จดัการเรยีนการสอน เร่ืองไฟฟ้า และความปลอดภยัจากระบบไฟฟ้าในวิชาเรยีน

โรงเรียน ตชด. 14 บ้านตาตุ่ม จังหวัดสุรินทร์

นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี สามารถถ่ายทอดสูค่รอบครวัได้ เป็นผลจากการท่ีโรงเรียนจดักิจกรรม

การเรยีนการสอนด้านความปลอดภยัฯ ในช้ันเรยีนช่วงเช้าหน้าเสาธงและก่อนเลกิเรยีน

โรงเรียน ตชด. 33 รัปปาปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรยีนได้มกีารประชุมวางแผนการป้องกันอคัคภียัร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ อบต. ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั และการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค และด้านความช่วยเหลอืของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (PEA) ได้ช่วยจดังบประมาณปรบัเปลีย่นอปุกรณ์ไฟฟ้า และตดิตัง้เบรกเกอร์

ให้แก่โรงเรียน อกีท้ังมกีารจดัอบรมด้านความปลอดภยัของระบบไฟฟ้าทีโ่รงเรยีนเป็นกิจกรรมเสริม

กรณีตัวอย่างการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน ตชด.

ด�ำเนินกิจกรรมภำยในโรงเรียน

1.  จัดตั้งคณะท�ำงำนควำมปลอดภัยของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน ตชด. (Safety Officer/ Safety Committee) เพื่อติดตำม

วำงแผน ตรวจสอบ ควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำในโรงเรียน

2.  พฒันำให้ควำมรู้แก่ Safety Officer

3.  มอบสือ่ และอปุกรณ์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ำ ให้แก่ Safety Officer ทุกโรงเรยีน

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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โครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ในวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

พระราชด�ารัสที่พระราชทานไว้แก่คณะกรรมการด�าเนินการ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาฝ่ายไทยและกัมพูชา

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ ห้องประชุมกรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา

ด้วยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-กัมพูชา และความสนพระราชหฤทัยในอารยธรรมเขมร เป็นเหตุให้สมเด็จ             

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระราชด�าเนนิเยือนราชอาณาจกัรกัมพชูาหลายคร้ัง ทุกคร้ังชาวกัมพชูาจะรอเฝ้ารบัเสด็จ

ด้วยอธัยาศยัอนัดีย่ิง ท�าให้พระองค์มพีระราชประสงค์ทีจ่ะตอบแทนน�า้ใจไมตรจีติของชาวกัมพชูา ด้วยการพระราชทานสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

อย่างย่ังยืนอนัได้แก่ “การศึกษา”

วิทยาลยัก�าปงเฌอเตียล ตัง้อยู่ในอ�าเภอปราสาทซ็อมโบร์ จงัหวัดก�าปงธม ประเทศกัมพชูา โดยสมเดจ็ฮุนเซ็น นายกรฐัมนตรไีด้สนอง

แนวพระราชด�าริ น้อมเกล้าฯ ถวายทีดิ่นบรเิวณใจกลางประเทศจ�านวน 45 ไร่ (ต่อมาได้ขยายเป็น 117 ไร่) เป็นพืน้ทีก่่อสร้าง วิทยาลยั

ก�าปงเฌอเตยีล เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 โดยเปิดสอนท้ังสายสามญั (เกรด 7–12) และสายอาชีวศึกษา 

(เกรด 10–12) จ�านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอเิลก็ทรอนกิส์ สาขาวิชากสกิรรม และสาขาวิชาปศสุตัว์ โดยปัจจบัุน

มนีกัเรียนมากกว่า 1,500 คน

“ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่โรงเรียนก�าปงเฌอเตียลได้ท�างานมาได้ระยะหนึ่ง
กรรมการทั้งสองฝ่ายด�าเนินการมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

ความต้องการของข้าพเจ้าก็คือ ต้องการมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา
เยาวชนกัมพูชาซึ่งเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพเป็นอย่างดี

และถ้าได้การศึกษาเล่าเรียนและฝึกอบรมที่ดีแล้ว
จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคมกัมพูชา และสังคมโลกสืบไป”
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ด้วยพืน้ท่ีท่ีวิทยาลยัก�าปงเฌอเตยีลตัง้อยู่นัน้ยังไม่มทีัง้ไฟฟ้าและน�า้ประปา วิทยาลยัจงึต้องพึง่พาน�า้มนัดเีซลในการผลติไฟฟ้า ท�าให้

มค่ีาใช้จ่ายด้านพลงังานสงูมากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีจงึมพีระราชด�าริว่า ควรหาวธีิบรหิาร

พลงังานในวทิยาลยัทีป่ระหยัดและมีประสทิธิภาพ กรมราชองครักษ์จงึได้ปรกึษาหารอืกับศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพือ่ด�าเนนิการส�ารวจการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยการตดิมเิตอร์ 

ทีวิ่ทยาลยั และส่งข้อมลูการใช้ไฟฟ้าผ่านอนิเทอร์เนต็มายังประเทศไทยอย่างสม�า่เสมอ 

การด�าเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค ได้ติดตั้งมิเตอร์
เพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยก�าปงเฌอเตียทั้งหมด 10 โซน
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สวทช. ได้ตดิต้ังระบบเซลล์แสงอาทติย์ขนาด 126 kWp โดยแบ่งเป็นระบบแรก 70 kWp (56%) เพือ่ไฟฟ้าไปใช้ในเวลา             
กลางวนัโดยตรง และระบบย่อยทีส่อง 56 kWp (44%) เพือ่เก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรีส่�าหรบัใช้ในเวลากลางคืน หากช่วงเวลาใดมกีารใช้
ไฟฟ้าเกินก�าลังท่ีเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบจะสั่งให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าด้วยน�้ามันดีเซลท�างานเสริมเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอกับ              
ความต้องการ ทัง้นี ้สวทช. ยังเพิม่ระบบติดตามสภาพการท�างานแบบเวลาจรงิผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ เพือ่ให้สามารถควบคมุ และ
ดแูลระบบได้จากระยะไกล 

ปัจจบัุนผูบ้ริหาร คร ูบุคลากรและนกัเรยีนของวิทยาลยัก�าปงเฌอเตยีลกว่า 1,500 คน ได้รบัประโยชน์จากระบบผลติไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ซ่ึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาด�าเนินไปอย่างราบรื่น และยังสามารถดูแลและบ�ารุงรักษาระบบ
เซลล์แสงอาทติย์ได้ด้วยตนเอง เนือ่งจากมกีารสอนเร่ืองนีใ้นหลกัสตูรอกีทัง้ยังมกีารอบรมทางเทคนคิทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ การออกแบบ 
การใช้งานและการบ�ารุงรกัษา เป็นต้น

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนโดย

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) ในพ้ืนที่

โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                        
เป็นพืน้ท่ีห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เพือ่ใช้ส�าหรบัการเรยีนการสอน ในปี พ.ศ. 2551 ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ (สวทช.) ได้น�าแผงเซลล์แสงอาทติย์ทีผ่ลติจากต้นแบบสายการผลติมาประยุกต์ใช้งานแหล่งผลติกระแสไฟฟ้า          
แก่ศนูย์การเรยีนในถ่ินทุรกันดาร

แม้พื้นที่จะอยู่ห่างไกลเพียงใด แต่น�้าพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็หลั่งรดไปถึง 

ท�าให้ชาวบ้านในพื้นที่ป่าเขา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงตระหนักว่าการศึกษา

จะช่วยเปิดโลกของพวกเขาให้กว้างขึ้น และสามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ หนึ่งในโครงการที่พระองค์ได้ทรง

ส่งเสริมนั้นคือ โครงการน�าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขา ในพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการน�าร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
รปูแบบและปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา (ศศช.) ในจงัหวัดตาก เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จ�านวน  
24 แห่ง ซ่ึงสงักัดส�านกังาน กศน. จ�านวน 23 แห่ง และสงักัด ตชด. จ�านวน 1 แห่ง

ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ ท่ีเนคเทค สวทช. น�าไปตดิตัง้ในศนูย์การเรียนชุมชนชาวไทยภเูขา เป็นระบบแบบอสิระ 
(Stand-alone) ทีอ่อกแบบให้มขีนาดก�าลงัผลติไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์ประมาณ 480 วัตต์ และส�ารองไฟฟ้าไว้ใช้งานได้ 2-3 วัน 
ในกรณทีีฝ่นตกไม่มแีสงแดด โดยสามารถรองรบัการใช้งานเพือ่แสงสว่าง และการรบัฟังข่าวสารจากรายการโทรทศัน์ได้ตามปรมิาณ
ก�าลงัไฟฟ้าทีบ่รรจเุก็บไว้ในแบตเตอรีแ่ต่ละวัน

พื้นที่การด�าเนินงาน ศศช. 23 แห่ง 
และ ตชด. 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)

1. อ�าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ศศช. บ้านแม่ปะกลาง
  • ศศช. บ้านผาอนัใต้
  • ศศช. บ้านจอลอืเหนอื
  • ศศช. บ้านจอลอืใต้  
  • ศศช. บ้านห้วยเก๋ียงน้อย
  • ศศช. บ้านแม่แพน้อย
  • ศกร. ตชด. บ้านโตแฮ

4. อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  • ศศช. บ้านแมะแตะแหละกุย
  • ศศช. บ้านเลอะตอ
  • ศศช. บ้านมเูซอหลงัเมอืง
  • ศศช. บ้านเหล่าปลาทู  
  • ศศช. บ้านผาผึง้
  • ศศช. บ้านยะลกุีย
  • ศศช. บ้านแม่ละเอ๊าะ
  • ศศช. บ้านห้วยกว้างใหม่
  • ศศช. บ้านหนองอึง่เหนอื
  • ศศช. บ้านทีผะแหล่2. อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก  

  • ศศช. บ้านคุทะ
  • ศศช. บ้านโจะเก้ปู่
  • ศศช. บ้านสะซุยปุ่
  • ศศช. บ้านบราเด  
  • ศศช. บ้านวาแหมะคี
  • ศศช. บ้านเล้อเบ้ปว้าคี
 

3. อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
  • ศศช. บ้านป่าพลู   
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