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พระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการตามพระราชดำริฯ 
ที่ดำเนินงาน  โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘



	 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารทีรงตระหนักถึง
ประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาประเทศ
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	 ให้ได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 อินเทอร์เน็ต	 เพื่อการเรียนรู้	 และการประกอบ
อาชีพ	เพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต
	 ดังนั้น	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 จึงได้เร่ิมด�าเนินงานใน	 
พ.ศ.	๒๕๓๘	โดยมุง่พฒันากลุม่ผูด้้อยโอกาสต่างๆ	ได้แก่	เดก็จากโรงเรยีน
ในชนบท	เดก็ป่วยในโรงพยาบาล	ผูพ้กิาร	ผูต้้องขงัในเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน	
และเยาวชนในสถานพินิจ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม- 
ราชกมุาร	ีในฐานะองค์ประธานโครงการฯ	พระราชทานแนวพระราชด�าริ	
แนวทางการด�าเนินงาน	และทรงติดตามงานในโครงการอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่องสม�่าเสมอ
	 นอกจากนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงสนบัสนนุการพฒันาเยาวชนและบุคลากรในทุกระดบั	ให้มโีอกาสได้
ไปเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ	 ตั้งแต่การดูงาน	การเข้ารับการอบรม	
การท�าวิจัย	 ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและ 
ความสนใจของแต่ละคน	 เพื่อจะได้น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ	
กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
	 เน่ืองในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุ	๕	รอบ	ในวันที่	๒	เมษายน	
๒๕๕๘	 นี้	 คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
พระราชด�าริฯ	โดย	สวทช.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ	จึงมีด�าริที่จะจัดงาน
สัมมนาและนิทรรศการ	“๖๐	พรรษา	รัตนราชสุดา	วิทยาปริทรรศน์”	ขึ้น	
	 ดร.ทวศีกัดิ	์กออนนัตกลู	ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	กล่าวว่า	งานสัมมนาและนิทรรศการนี้
จัดขึน้เพ่ือเพือ่เทิดพระเกยีรตแิละเผยแพร่พระเกยีรติคณุ	สมเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตลอดจนผลงานที่เป็นรูปธรรมของ
โครงการฯ	อันเป็นผลจากการด�าเนินงานในช่วง	๒๐	ปีที่ผ่านมา	“ซึ่งการ
จัดงานสัมมนาและนิทรรศการครั้งนี้	เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์	ระหว่างหน่วยงานทีร่่วมกจิกรรมในโครงการ	นกัวิชาการ	
ผู้ก�าหนดนโยบาย	ตลอดจนประชาชนทั่วไป”	ดร.ทวีศักดิ์	กล่าวเสริมว่า	
“แนวทางและประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้สามารถน�าไปปฏิบัติได้
จริง	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบทบาทในการน�า 
แนวพระราชด�าริไปขยายผลต่อไป	 เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับประโยชน ์
จากโครงการมีจ�านวนมากขึ้น	 เพิ่มเติมจากโครงการตามพระราชด�าริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ที่ก�าลังด�าเนินงาน
อยู่”	
	 ในโอกาสเดียวกันนี้	 สวทช.	 ยังได้จัดการประชุมวิชาการ	 สวทช.	
ประจ�าปี	2558	ข้ึนภายใต้หวัข้อ	“วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	
สู่ปวงไทย	ด้วยน�้าพระทัยองค์สิรินธร”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอ 
ผลงานวิจัยของ	สวทช.	ที่เป็นรูปธรรม	ทั้งการน�าไปใช้ประโยชน์	 และ 
ผลงานวจิยัทีเ่ป็นการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่สร้างความเจรญิให้กบัประเทศ	
โดยในปีนี้มุ่งเน้นการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้	 เพื่อการ 
ขับเคล่ือนประเทศในด้านต่างๆ	 ทั้งด้านเกษตร	ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ	และการผลิตและบริการ

 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has fully realized 
the	benefits	and	potential	of	Science,	Technology	and	Information	Technology	
(IT)	to	promote	national	development	and	the	well-being	of	Thai	people,	
particularly	the	underprivileged.	The	use	of	computer	and	internet	technologies	
can	boost	learning	opportunities	and	improve	the	livelihoods	of	Thai	people	
in	meaningful	ways,	enhancing	the	quality	of	life	of	all.	
	 Through	Princess	Sirindhorn’s	initiatives,	the	Royally	Initiated	Information	
Technology	Projects	have	operated	since	1995,	aimed	to	benefit	different	
groups	of	underprivileged	people,	including	rural	students,	sick	children	
in	the	hospital,	people	with	disabilities,	prison	inmates,	and	youth	in	detention	
centres.	As	the	Chairperson	of	these	projects,	Princess	Sirindhorn	provides	
initiatives	and	operational	guidelines,	as	well	as	closely	and	consistently	
follows	up	on	the	projects’	advancements.	
	 Princess	Sirindhorn	 also	 supports	 youth	 and	 human	 resources	
development	at	all	 levels,	encouraging	people	 to	gain	more	academic	
knowledge	and	experience	in	science	and	technology	by	participating	in	
various	activities,	such	as	study	visits,	training	programs,	research,	and	
by	continuing	their	education	at	a	higher	 level	 in	accordance	with	their	
capabilities	and	 interests.	These	people	can	 then	utilize	 their	acquired	
knowledge	and	experience	to	further	develop	the	nation.	
	 In	 celebration	 of	 the	 auspicious	 occasion	 of	Her	Royal	Highness	
Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn’s	Fifth	Cycle	Birthday	Anniversary	on	
April	 2nd,	 2015,	 the	Royally	 Initiated	 Information	 Technology	Project	
Committee,	with	the	National	Science	and	Technology	Development	Agency	
(NSTDA)	as	 the	Committee	Secretariat,	will	 organize	 seminars	and	an	
exhibition	entitled	“60th	Anniversary	Ratanaratchasuda,	Widhaya	Paritad”.
	 Dr.	 Thaweesak	Koanantakool,	 President	 of	NSTDA	said	 that	 the	
seminars	and	exhibition	are	being	held	to	honour	Princess	Sirindhorn	and	
to	publicize	the	successful	outcomes	of	the	royally	initiated	projects	after	
20	years	of	operations.	“It	is	a	great	honour	and	a	privilege	for	NSTDA	to	
organize	this	event,	which	will	serve	to	promote	the	exchange	of	knowledge	
and	experiences	among	participating	agencies,	 academicians,	policy	
makers,	 	as	well	as	 the	general	public,	 ”	he	said.	 “The	guidelines	and	
experiences	gained	from	this	project	will	be	put	into	practice,	prompting	
government	agencies	to	play	an	active	role	in	expanding	the	projects	to	
cover	larger	numbers	of	the	population,	in	addition	
to	those	initiated	by	Princess	Sirindhorn.”	
	 On	this	occasion,	NSTDA	will	concurrently	
hold	the	2015	NSTDA	Annual	Conference	
(NAC2015)	 under	 the	 theme	 “Science,	
Technology,	 and	 Innovation:	 Princess	
Sirindhorn’s	Initiatives	for	the	Benefit	of	Thai	
Society”	to	showcase	the	agency’s	outstanding	
research	efforts	that	have	brought	economic	
and	social	benefits	to	the	country,	both	
in	terms	of	practical	applications	and	
in	expanding	bodies	of	knowledge,	
which	will	help	move	the	country	
forward.	 This	 year’s	 seminar	will	
concentrate on the 
application	of	science	
and technology to 
propel	the	country	in	various	
aspects	of	agriculture,	biodiversity	
and	manufacturing	and	services.

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงเป็นนกัพฒันา
ท่ีมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	
ทรงยึดหลักการเลือกใช้รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์	
เศรษฐกจิและสงัคม	เชือ้ชาต	ิและวฒันธรรมในท้องถิน่	รวมไปถงึคตคิวาม
เชื่อทางศาสนา	นักพัฒนาต้องมีความรัก	ความห่วงใย	ความรับผิดชอบ	
และความเคารพในเพือ่นมนษุย์	ทรงพระราชด�ารว่ิาในการพฒันาเรือ่งใดๆ	
ก็ตาม	จ�าเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือเทคโนโลยีระดับสูงมาช่วยแก้ปัญหา		
	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ได้
รับพระมหากรุณาธิคุณให้ท�างานตามพระราชด�าริฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในโครงการพัฒนาที่ทรงด�าเนินการ	 ในหลายโอกาสและ 
หลายรูปแบบ	หลายเรื่องเป็นการด�าเนินการภายใต้โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราช
กุมารี	 ที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการ	และมีส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ท�าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายเลขานกุาร
	 โครงการและกิจกรรมต่างๆ	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	จ�าแนกได้เป็น	๓	กลุ่มหลัก	ประกอบด้วย	
 • การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 • การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 • การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
ผู้ด้อยโอกาส 
	 ตัวอย่างของโครงการต่างๆ	ที่	 สวทช.	มีส่วนร่วมด�าเนินการและ
ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ	มีดังนี้

สวทช. กับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
NSTDA’s science and technology projects initiated by
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

การสร้างนวัตกรรมข้าวไทยด้วยเทคโนโลยีจีโนม
Genome Technology for Thai Rice Innovation

	 นกัวจิยัจาก	สวทช.	และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เข้าร่วมโครงการหาล�าดบั
เบส	 จีโนมข้าวกับนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติ	ท�าให้รู้ส่วนประกอบของสาร
พนัธกุรรม	(จโีนม)	ของข้าว	จนน�าไปสูก่ารค้นคว้าวจิยัต่อยอด	ท�าให้สามารถพฒันา
พันธุ์ข้าวเพิ่มเติมหลากหลายพันธุ์	 เช่น	ค้นพบยีนความหอมและจดสิทธิบัตรใน
สหรัฐอเมรกิา	ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิท์นน�้าท่วม	ข้าวตา้นทานโรคไหม้	(ข้าวพนัธุธ์ัญ
สรินิ)	ซึง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงพระราชทานทรพัย์
ส่วนพระองค์สนับสนุนโครงการวิจัย
	 NSTDA	and	Kasetsart	University	researchers	have	worked	together	
with	international	scientists	under	the	International	Rice	Genome	Sequencing	
Project	 in	a	bid	to	determine	the	precise	molecular	structure	of	the	rice	
genome.	This	has	led	to	expanded	research	culminating	in	the	development	
of	more	diversified	rice	breeds	and	isolation	of	the	fragrance	gene	in	rice,	
which	has	been	patented	in	the	United	States.	Newly-innovated	rice	breeds	
include	‘Chonlasith’	flood-resistant	fragrant	rice	and	“Thanyasirin”	Blast-
resistant	Glutinous	Rice.	Princess	Sirindhorn	has	supported	this	project	
with	her	personal	funds.	

 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has 
dedicated	herself	to	elevating	the	quality	of	life	of	the	Thai	people	
by	putting	forward	development	models	and	approaches	that	are	
best	suited	to	the	geographic,	economic,	social,	ethnic,	cultural	
and	religious	contexts	of	individual	localities.	She	is	committed	to	
a	style	of	development	that	proceeds	with	love,	care,	responsibility	
and	respect	for	fellow	humans,	and	that	draws	upon	scientific	and	
technological	knowledge,	be	it	local	wisdom	or	advanced	technology,	
to	help	solve	the	problems	affecting	different	areas.
	 The	National	Science	and	Technology	Development	Agency	
(NSTDA)	plays	a	role	in	implementing	and	coordinating	several	of	
Princess	Sirindhorn’s	development	projects,	 particularly	 those	
involving	the	application	of	science	and	technology.	Many	of	these	
have	been	undertaken	under	“The	IT	Projects	under	the	Initiatives	
of	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn”,	with	the	Princess	herself	
acting	as	the	Chairperson,	and	NSTDA	acting	as	the	Secretarial	
Committee.
	 Projects	and	activities	involving	science	and	technology	under	
Princess	Sirindhorn’s	initiatives	can	be	categorized	into	three	main	
groups:	
 1. Development and enhancement of human capacity in 
science and technology
 2. The application of science and technology for educational 
purposes
 3. The application of science and technology to improve the 
well-being and quality of life of the under-privileged. 
	 NSTDA	has	joined	forces	with	a	number	of	other	agencies	to	
undertake	these	projects.	Presented	below	are	some	examples.



	 สวทช.	จัดตั้งโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในโรงเรียนชนบท	(Science	in	Rural	Schools:	SiRs)	
ข้ึนเพือ่สนองพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	เร่ืองการพัฒนาคณุภาพครูวทิยาศาสตร์	
และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ	กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล	จนสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและชุมชนให้ดีขึ้นได้	ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เชียงใหม่	น่าน	สกลนคร	พังงา	และนราธิวาส
	 NSTDA	has	established	the	Science	in	Rural	Schools	Program	(SiRs)	in	response	to	the	Princess’s	
initiative	to	enhance	the	quality	of	science	teachers	and	encourage	students	to	develop	scientific	thinking	
skills	and	processes.	Armed	with	these	skills,	young	people	can	improve	the	quality	of	their	own	lives	and	
those	of	other	people	in	their	communities.	The	project	covers	Mae	Hong	Son,	Chiang	Mai,	Nan,	Sakon	
Nakhon,	Phang-nga	and	Narathiwat	provinces.	

ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย เพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข
Thai Biomedical Engineering Consortium to 
promote medical and public health services
	 สวทช.	ท�าหน้าที่ประสานงานกับเครือข่ายภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย	ซึ่งเป็น 
เครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์	 (Biomedical	 Engineering)	
เพ่ือส่งเสรมิให้เกดิการแลกเปลีย่นข้อมลูการศกึษาวจิยั	การเรยีน	การสอน	การพฒันาบุคลากร	
โครงสร้างพืน้ฐานระหว่างแต่ละสถาบนั	สร้างเครอืข่ายการวจัิย	ลดการซ�า้ซ้อนของการลงทนุ
ด้านเครือ่งมอืและพฒันาก�าลงัคนร่วมกัน	เพือ่แก้ไขปัญหาส�าคัญทางการแพทย์และสาธารณสขุ	
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย	 ผลงานวิจัย	 เช่น	 การออกแบบและสร้าง
กะโหลกศีรษะเทียม	และการพัฒนาเครื่องช่วยฟังดิจิทัล
	 NSTDA	has	been	a	focal	point	of	the	Thai	Biomedical	Engineering	Consortium,	
a	collaborative	biomedical	engineering	network,	to	promote	research	collaboration	
as	well	as	the	exchange	of	researchers	and	personnel	development	in	the	biomedical	
engineering	field,	and	information	and	experience	sharing	among	agencies	in	the	
Consortium.	Other	missions	include	widening	research	networks	in	biomedical	engineering	as	well	as	reducing	redundancy	in	investment	
in	biomedical	engineering	devices	and	personnel	development	in	order	to	help	solve	medical	and	public	health	issues	and	promote	
the	quality	of	life	of	the	Thai	people.	Outstanding	research	works	include,	for	example,	the	design	and	development	of	artificial	crania	
and	the	development	of	digital	hearing-aid	devices.

วิทยาศาสตร์ก้าวไกลในโรงเรียนชนบท
Science in Rural Schools Program 

	 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริฯ	 และ	สวทช.	 ร่วมกับมูลนิธิ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 ได้จัดท�าระบบ	 e-Learning	ที่ใช้เนื้อหาจาก 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	ที่สอนโดยครูจากโรงเรียนวังไกลกังวล	 เรียกย่อว่า	
โครงการ	eDLTV	(Electronic	Distance	Learning	Television)	เพื่อช่วยแก้ปัญหา 
ทีบ่างคร้ังโรงเรียนปลายทางไม่สะดวกเรยีนในเวลาทีม่กีารถ่ายทอดสญัญาณ	ปัญหา
การขาดแคลนครใูนโรงเรยีนชนบท	หรอืปัญหาทีค่รจูบไม่ตรงสาขาทีส่อน	โดยสามารถ
เข้าใช้งาน	eDLTV	ได้ทัง้ผ่านออนไลน์	และออฟไลน์	ปัจจบุนัมกีารใช้งานผ่านออนไลน์
มากกว่า	๕๐๐,๐๐๐	ครั้งต่อเดือน	และออฟไลน์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	๓๕	แห่ง	
และส�าเนาบทเรียนให้กับโรงเรียนประถมศึกษากว่า	๑๕,๐๐๐	โรงทั่วประเทศ
	 This	Royally-initiated	Information	Technology	Project,	in	conjunction	with	
NSTDA	and	the	Distance	Learning	Foundation,	has	developed	an	e-learning	system	containing	educational	content	broadcast	via	a	
satellite	TV	program,	with	instruction	by	teachers	from	Klai	Kangwon	School.	The	Electronic	Distance	Learning	Television	project	or	
“eDLTV”	in	short	has	been	designed	to	provide	a	more	convenient	learning	approach	at	times	when	the	distance	learning	program’s	
direct	broadcast	schedules	are	sometimes	not	convenient	for	some	targeted	schools.	The	eDLTV	system	also	helps	solve	the	problem	
of	teacher	shortages	in	rural	areas	or	problems	in	which	lessons	are	conducted	by	teachers	on	subjects	that	they	are	not	qualified	or	
well-equipped	to	teach.	Accessible	via	online	and	offline	systems,	the	eDLTV	currently	records	an	online	usage	rate	of	over	500,000	
times	a	month.	The	eDLTV	office	system	has	been	distributed	to	over	15,000	elementary	schools	in	remote	areas	nationwide,	with	help	
from	35	Rajaphat	Universities.	

eDLTV เพื่อพัฒนาการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทย
eDLTV System to improve education for Thai youth

	 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก	ประเทศไทย	 เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง	สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	และ	สวทช.	
มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความคิดให้เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ	และสนุกกับการเรียน	 โดยสร้าง
บรรยากาศห้องเรียนให้เสมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย	 โดยการด�าเนินงานในส่วนของ	สวทช.	 คือ
การน�ากิจกรรมการทดลองที่มีการใช้และประสบความส�าเร็จในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้	เป็นกิจกรรมในการจัด
ค่ายวิทยาศาสตร์ในโครงการ	รวม	๑๖	ครั้ง	(พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗)	มีเด็กเข้าร่วมกว่า	๑,๒๐๐	คน
	 The	Children’s	University	of	Thailand	Project	is	a	collaborative	effort	among	a	number	of	educational	
institutes,	the	Institute	for	the	Promotion	of	Teaching	Science	and	Technology	(IPST),	the	Office	of	the	
Basic	Education	Commission	(OBEC)	and	NSTDA.	The	project	aims	to	inspire	students	with	the	wonders	
of	science	and	through	the	creation	of	fun	scientific	experiments,	with	a	simulated	laboratory	atmosphere.	
NSTDA,	tasked	with	adapting	experimental	activities	that	have	proved	successful	overseas,	has	organized	
various	Science	Camps,	which	were	held	successfully	16	times	during	the	period	2012-2014,	with	the	
participation	of	around	1,200	students.

มหาวิทยาลัยเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเด็ก
Scientific inspiration through the Children’s University 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย

	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	๒๐	หน่วยงาน	 
เครอืข่ายท้องถิน่	๒๑๐	เครอืข่าย	และโรงเรยีนกว่า	๙,๐๐๐	โรงเรยีน	เข้าร่วมโครงการบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อยส�าหรบั
เด็กปฐมวัย	 (๓-๖	ปี)	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนอนุบาล	โครงการนี้มี
ต้นแบบจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	 เน้นการทดลองและท�าโครงงานโดยครูเป็นผู้กระตุ้น	 ให้เด็กๆ	 คิดทบทวน 
หาข้อสรุปต่างๆ	ด้วยตนเอง	
	 The	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	Foundation,	 in	association	with	20	government	and	private	
agencies,	210	local	networks	and	over	9,000	schools,	has	joined	the	Little	Scientist	House	for	early	childhood	
(3-6	years)	project,	whose	major	objective	is	to	lay	a	solid	foundation	for	science	study	in	kindergarten	
schools.	Modeled	after	a	project	initiated	in	Germany,	the	scheme	emphasizes	scientific	experimentation,	
with	teachers	stimulating	the	young	students	to	search	for	answers	themselves.

Little Scientist House to promote early childhood science learning

เรียนวิทย์แนวใหม่ในยุคไอซีที
New ways of learning science in the ICT era

	 สวทช.	 ได้ผลักดันให้เกิดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการ
ไอซีทีในหลากหลายรูปแบบ	 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการตั้งค�าถาม	และ
ค้นหาค�าตอบผ่านการท�าโครงงาน	อาทิ	การใช้	Web	2.0	ในกิจกรรมอนุรักษ์
พนัธุพ์ชื	การจดัท�าสารคดวีทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อมในท้องถิน่	การพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ใน 
การจดัท�าโครงงานวทิยาศาสตร์ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิในโรงเรยีน	เช่น	ระบบ
น�้าอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ด	หรืออ่างล้างมืออัจฉริยะ	เป็นต้น
	 NSTDA	is	actively	promoting	fascinating	projects	and	activities	
that	support	the	integration	of	ICT	in	various	forms	to	help	students	
find	answers	to	their	questions	in	science.	Innovative	and	enjoyable	
projects	include	the	use	of	Web	2.0	in	plant	conservation,	production	
of	local	environmental	science	documentaries,	computer	programming	
skills	development	and	the	application	of	electronics	in	science	projects	that	can	be	used	in	classroom	situations	as	well	as	in	real	
applications,	such	as	automatic	water	control	systems	in	mushroom	farms	and	an	ingenious	washbasin	system.			



การศึกษาของโรงเรียนในชนบทก้าวไกลด้วยไอที
Use of IT to enhance educational quality in rural schools

	 สวทช.	ด�าเนินกิจกรรมหลัก	คือการพัฒนาครู	 การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเคร่ืองมือ
และรปูแบบ/กระบวนการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบับรบิทและความพร้อมของโรงเรยีน	
รวมไปถึงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น	 เพื่อยกระดับการศึกษาและเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถงึการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทห่างไกล	โดย
อาศยัระบบไอท	ีพบว่าเดก็นกัเรยีนในโครงการฯ	มผีลการเรยีนทีด่ขีึน้และศกึษาต่อในระดบั
อุดมศึกษาได้เพิ่มขึ้น	
	 NSTDA	activities	 in	 this	project	 are	 to	 improve	 the	quality	 of	 teachers,	
conduct	studies	to	find	out	suitable	educational	media/learning	processes	that	
fit	the	context	and	readiness	of	each	rural	school,	as	well	as	provide	necessary	
educational	materials	and	equipment	to	schools.	The	project	aims	to	raise	the	

educational	quality	of	rural	schools	and	provide	wider	access	to	quality	education	for	students	in	remote	areas	through	the	use	of	IT.	
The	project	has	seen	results	in	improved	academic	records	among	targeted	students	and	increased	numbers	of	students	furthering	
their	studies	at	the	higher	education	level.	

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น�าความรู้สู่ชุมชนไทยภูเขา

	 สวทช.	ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง	ตดิตัง้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ให้แก่สถานศึกษา	และศูนย์การศึกษาชุมชนในเขตภูเขา	
จังหวัดตาก	จังหวัดเชียงใหม่	และ	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	รวม	๓๖	แห่ง	เพื่อให้เยาวชนใน
พื้นที่ห่างไกลสามารถรับชมช่องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 ชาวบ้านได้รับรู้ข่าวสาร 
บ้านเมือง	และคนในชุมชนสามารถกระจายข่าวสารให้แก่กันได้สะดวกยิ่งขึ้น	
	 NSTDA	has	teamed	up	with	several	agencies	and	educational	institutes	
to	install	solar	electricity	generating	systems	at	a	total	of	36	community	learning	
centres	in	mountainous	areas	of	Tak,	Chiang	Mai	and	Mae	Hong	Son	provinces.	
This	project	has	enabled	youth	in	remote	areas	to	view	educational	TV	channels,	
while	allowing	locals	and	their	communities	to	keep	up	to	date	on	the	news,	
both	locally	and	nationally.	

Solar electricity generating system brings knowledge to hill-tribe communities

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชนบทไทย
Promotion of community enterprises to strengthen rural communities

สวทช.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 หน่วยงานท้องถิ่น	และ	
ชุมชนในโครงการวิสาหกิจชุมชน	โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	
โดยมีเป้าหมาย	คือ	เกษตรกรใน	๓	จังหวัด	(จังหวัดนครพนม	จังหวัดมุกดาหาร	และ
จังหวัดสกลนคร)	ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
ฯ	สยามบรมราชกุมารี	สามารถพึ่งพาตนเองได้	ปัจจุบันเกิดกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพดี	กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ	และกลุ่มแปรรูปข้าวและกล้วย	กลุ่มผลิตข้าวสาลี	
สตรอว์เบอร์รี	 มะเขือเทศสแน็กสลิม	และข้าวโพดหวาน	ซึ่งท�าให้เกิดทั้งรายได้เพ่ิม	
และยังได้ความรู้ใหม่ๆ	และความร่วมมือในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

NSTDA	has	collaborated	with	King	Mongkut’s	University	of	Technology	
Thonburi,	 local	 agencies	and	Fresh	Food	Luang	Factory	 since	2007,	 to	
promote	self-dependency	among	targeted	farmers	in	the	three	provinces	of	

Nakhon	Phanom,	Mukdahan	and	Sakon	Nakhon,	which	are	covered	under	Princess	Sirindhorn’s	development	projects.	The	project	has	
resulted	in	a	number	of	community	enterprises	including	production	of	premium-quality	rice	grains,	production	of	chemical-free	rice,	
production	of	processed	rice	and	banana	products,	as	well	as	production	of	wheat,	strawberries,	‘Snack	Slim’	tomato	and	sweet	corn.	
These	enterprises	generate	supplementary	income	for	the	farmers,	while	enhancing	farming	skills	and	cooperation	among	people	in	
the	respective	communities.	

	 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชด�าริฯ	ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในการพัฒนาคน	ชุมชน	
และสังคมโดยรวม		
	 ขอเชิญร่วมประชุมและชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในงานสัมมนาและนิทรรศการ	ดังนี้
	 ๑.	งาน	“๖๐	พรรษา	รตันราชสดุา	วทิยาปรทิรรศน์”	ประสบการณ์จากโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	วันที่	๒๙	มีนาคม	–	๒	เมษายน	๒๕๕๘	เวลา	๙.๐๐	–	๑๗.๐๐	น.	ณ	บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	
จ.ปทุมธานี
	 ๒.	 งานประชุมวิชาการ	สวทช.	ประจ�าปี	๒๕๕๘	 ในหัวข้อ	 “วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	สู่ปวงไทย	ด้วยน�้าพระทัยองค์สิรินธร” 
ในวันที่	๓๐	มีนาคม	–	๒	เมษายน	๒๕๕๘	เวลา	๙.๐๐	–	๑๗.๐๐	น.	ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี
	 ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.nstda.or.th	หรือติดต่อ	Call	Center	สวทช.	โทร.	02	564	8000
	 These	are	just	a	few	examples	of	projects	initiated	by	HRH	Princess	Maha	Chakri	Sirindhorn	with	the	aim	of	developing	human	
resources,	communities	and	society	in	Thailand	as	a	whole.	
Members	of	the	public	are	invited	to	attend	an	exhibition	and	seminar	in	honour	of	HRH	Princess	Sirindhorn,	as	follows:
	 1.	The	exhibition	“60th	Anniversary	Ratanaratchasuda,	Widhaya	Paritad”	showing	the	successful	outcomes	of	Princess	Sirindhorn’s	
IT	projects		on	March	29-April	2	from	09.00-17.00	at	Sirindhorn	Science	Home,	Thailand	Science	Park,	Pathum	Thani	province.
	 2.	The	2015	NSTDA	Annual	Conference	under	the	theme	“Science,	Technology,	and	Innovation:	Princess	Sirindhorn’s	Initiatives	
for	the	Benefit	of	Thai	Society”	on	March	30-April	2,	2015	from	9.00-17.00	at	the	Thailand	Science	Park,	Pathum	Thani	province.
	 For	additional	details,	please	see	www.nstda.or.th	or	contact	the	NSTDA	Call	Center	

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา
Solar electricity generating system for educational 
development in Kampong Chetien College of 
Cambodia 
	 สวทช.	ร่วมกับกรมราชองครักษ์ได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล	เพื่อน�าไฟฟ้าไปใช้ในเวลากลางวันโดยตรง	และจัด
เกบ็ไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรีส่�าหรบัใช้ในเวลากลางคนื	ซ่ึงวทิยาลยัตัง้อยูใ่นพ้ืนทีท่ีไ่ม่มี	
ทั้งไฟฟ้าและน�้าประปา	 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถือป็นโครงสร้าง 
พืน้ฐานทีช่่วยให้กจิกรรมทางการศกึษาด�าเนนิไปอย่างราบรืน่	ช่วยยกระดบัคณุภาพ
การศึกษาของชาวกัมพูชาในชนบท
	 NSTDA,	in	collaboration	with	the	Royal	Aide-de-Camp	Department,	has	installed	a	solar	electricity	generating	system	at	Kampong	
Chetien	College,	enabling	direct	electricity	use	during	the	day	and	electricity	storage	in	batteries	for	use	at	night.	Located	in	an	area	
with	neither	electricity	nor	tap	water	systems,	the	College	has	benefitted	greatly	from	the	solar-powered	generating	system,	which	is	
regarded	as	a	basic	facility	helping	improve	educational	activities	and	the	quality	of	education	in	Cambodia’s	rural	areas.	

Enhancement of quality of life of the disabled through science, technology 
and innovation

	 สวทช.	ได้สนองพระราชด�ารใินการพฒันาคนพกิาร	โดยด�าเนินการวจิยัพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี	 รวมถึงเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสม	 ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น 
คนพิการประเภทต่างๆ	 โดยมีผลงานที่ได้น�าไปใช้กับคนพิการแล้ว	 อาทิ	 เครื่องช่วยฟังดิจิทัล	 
ชดุซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนส�าหรบับคุคลทีบ่กพร่องทางการเรยีนรู	้ระบบบรกิารถ่ายทอดการส่ือสาร
ส�าหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด	โปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทย	ข้อเข่า	ขาเทียม
แบบสี่จุดหมุน
	 NSTDA	has	 continuously	 conducted	 research	and	development,	 transferred	
technology	and	established	innovative	solutions	for	targeted	groups	of	disabled	persons,	
with	 varying	 types	of	disabilities.	Examples	of	NSTDA’s	devices	practically	 used	by	

people	with	disabilities	include	digital	hearing-aids,	writing-aid	software	for	persons	with	learning	disabilities,	telecommunication	relay	
services	for	persons	with	hearing	and	speech	impairments,	Thai	Speech	Assessment	Program	and	the	“Halcyon”	4	Joints	Artificial	Leg.

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม

ดวงกมล โชตะนา บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดย บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำากัด บางบ่อ สมุทรปราการ โทร. 0-2313-4412-4 โทรสาร 0-2313-4415 กองบรรณาธิการ โทร. 0-2338-3334 เทเล็กซ์ 72650 ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2338-3000 โทรสาร 0-2338-3964 ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2338-3565 หรือ 0-2338-3333 # 3565 โทรสาร 0-2338-3971
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111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road

Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani, 12120 Thailand

Tel. +66 2564 7000 

Fax. +66 2564 7002-5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ             
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