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วาระที ่๓.๙.๒ 

ความรว่มมอืข ัว้โลกเหนอืกบัประเทศนอรเ์วย์
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(ประจ าปี ๒๕๖๒)

รายงานเมือ่
๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓



66° 33’ เหนอื

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณทีอ่ยูเ่หนือสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมุทร
อารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา (สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด์
(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย์ รัสเซยี และสวเีดน

● นักวทิยาศาสตรใ์หน้ยิามทีต่า่งกันไปของอารก์ตกิวา่

✓ บรเิวณทีอ่ยูเ่หนือเสน้แลตตจิดู 66° 33’ เหนอื (เสน้ประสนี ้าเงนิในภาพ)
✓ บรเิวณเหนอื เสน้ตน้ไมอ้ารก์ตกิ (arctic tree line) (เสน้สเีขยีวในภาพ)
ซึง่ภมูทิศันเ์ป็นน ้าแข็งมตีน้ไมเ้ตีย้และไลเคน

✓ บรเิวณซึง่อณุหภมูกิลางวันในฤดรูอ้นเฉลีย่ไมเ่กนิ 10 องศาเซลเซยีส หรอื 
50 องศาฟาเร็นไฮต ์(เสน้สแีดงในภาพ)

(https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html)

อารก์ตกิหมายถงึทีไ่หน?

สถานการณ์อารก์ตกิปจัจบุนั

● น ้าแข็งทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของโลกไดห้ายไปประมาณ 90%
● เนือ่งจากน ้าแข็งละลาย หมขีาวไมส่ามารถหาอาหารได ้ จงึพบหมขีาว
รกุรานเขา้มาในหมูบ่า้น  และกนิขยะเป็นอาหาร

● เนือ่งจากภาวะโลกรอ้น  ท าใหธ้ารน ้าแขง็บางแหง่เชน่ทีไ่อซแ์ลนด ์หายไป
อยา่งแบบถาวร มากกวา่11 ลา้นตนัตอ่ปี

● กลายเป็นเสน้ทางเดนิเรอืใหมร่ะหวา่งแปซฟิิกกบัแอตแลนตกิ

1.อารก์ตกิ

Antarctic-to-Arctic, ultra-luxury 
cruise announced for 2022
SeaDream’s new ship will be the most 
luxury expedition experience ever seen 
along the ice-edge north of Svalbard. May 
24,2019ธารน ้าแข็งบางแหง่เชน่ที่

ไอซแ์ลนดเ์ป็นตน้ หายไป
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2.การเสด็จเยอืนขัว้โลกเหนอืของสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารแีละความรว่มมอืตามพระราชด ารฯิ

● ระหวา่งวนัที่ 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556 
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard) 

● ทรงทอดพระเนตรคลงัเก็บเมล็ดพันธุพ์ชืโลก พพิธิภัณฑ์
สวาลบารด์ ศนูยว์ทิยาศาสตรส์วาลบารด์ และศนูย์
มหาวทิยาลัยแหง่สวาลบารด์ (UNIS: University Center in 
Svalbard) ทีเ่มอืงลองเยยีรเ์บยีน (Longyearbyen)

● นอกจากนี ้ยังเสด็จเมอืงนอีัลลซีนุด์ (Ny-Alesund)
ซึง่เป็นศนูยร์วมของทีต่ัง้สถานวีจัิยขัว้โลกของประเทศตา่ง ๆ 
และสถาบันวจัิยขัว้โลกแหง่นอรเ์วย์

● เมือ่เสด็จกลับยังกรงุออสโลทรงเขา้เฝ้ากษัตรยิฮ์าราลด ์แหง่
นอรเ์วย(์http://www.emb-norway.or.th/)

หมูเ่กาะสวาลบารด์ (Svalbard)

สถานีวจัิยนานาชาต ิ10 ชาตทิี ่Ny Alesund:
อติาลี เนเธอร์แลนด์ จีน สหราชอาณาจักร
ฝร่ังเศส เกาหลีใต ้อินเดีย ญี่ปุ่ น เยอรมัน 
และนอรเ์วย์

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุาร ีทรงเป็นประธานในการลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งจฬุาฯ และ 
UNIS เมือ่ 13 พ.ย. 58 ณ วงัสระประทมุ

ศนูยม์หาวทิยาลยัแหง่สวาลบารด์ 
(UNIS: University Center in Svalbard)

2.1การเดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืคร ัง้ที1่กบั UNIS และ 
NPIของคณะนักวจัิยไทย กระทรวงตา่งประเทศ และสถานเอก
อัครราชทตู ณ กรงุออสโล วนัที ่22-28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ตาม
พระราชด าร ิสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

27 ตลุาคม พ.ศ. 2557 
สถานเอกอัครราชทตู ออสโล

24 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ณ 
UNIS

2.2การเดนิทางไปเจรจาความรว่มมอืคร ัง้ที2่กบั
UNIS และ NPIของคณะนักวจิัย ไทย กระทรวง
ตา่งประเทศ และสถานเอก อคัรราชทตู ณ กรงุออสโล 
30 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ตามพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีและการเขา้รว่มการประชุม 
Svalbard Science Conferenceทีเ่มอืงออสโล
6-8 พฤศจกิายน 2560
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คณะผูว้จิยัหลกัฝ่ายไทยจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
▪ รองศาสตราจารย ์ดร. วรณพ วยิกาญจน์
▪ รองศาสตราจารย ์ดร. สชุนา ชวนชิย์
▪ นางสาวศภุกาญจน ์จันทรแ์ดง
▪ Mr. Niranjan Divakaran
คณะผูส้นบัสนุนการปฏบิตังิานถา่ยท าสารคดที ัง้บนบกและใตน้ า้
▪ นายปิยะ โกยสนิ
▪ นายธนศกัดิ ์วหาวศิาล
▪ นายธัชธร สธุัญญวนิชิ
▪ นางสาวพชิญส์นิ ีปณุณะตระกลู
▪ นายภคนัิย ยิม้เจรญิ
▪ นายชยากร ชยัผาตกิานต์
▪ นายศกัดิส์ทิธิ ์วอ่งวศนิ
▪ นายนวิชั รุ่งเรอืงกนกกลุ
▪ นายณพงศ ์สธุวิลิยั

3.การเดนิทางไปท าวจิยัที ่Svalbard ของคณะวจิยัไทยในปีพ.ศ. 2561

เขา้เฝ้าสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่กราบบงัคมทลูลากอ่นออกเดนิทางไปวจิัย 

(17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

เสน้ทางการเดนิเรอืและ
เรอืวจิัย

● เดนิทางไปถงึเสน้ละตจิดูที ่80.5 องศา

● ระหวา่งทางไดแ้วะพกัทีส่ถานวีจิยั 
Yellow River ของจนี

● ท าการเก็บตวัอยา่งทัง้บนบกและใตน้ ้า

➢ สตัวท์ะเลชนดิตา่งๆ

➢ น ้าทะเล ตะกอนดนิ

➢ น ้าแข็ง

➢ มอส

➢ มลูสตัว์



• ใหข้อ้มลูและค าปรกึษาแกพ่พิธิภัณฑพ์ระรามเกา้ขององคก์ารพพิธิภัณฑว์ทิยาศาสตรแ์หง่ชาตใินสว่นของระบบนเิวศขัว้โลก

4.กจิกรรม2562:เผยแพรค่วามรู ้และสรา้งแรงบนัดาลใจเกีย่วกับวทิยาศาสตรข์ัว้โลก(1/2)

รศ.ดร.สชุนา
ชวนชิย ์ไดร้บัการ
แตง่ต ัง้ใหเ้ป็น
Sustainable
Ocean 
Ambassador 
ของ UN- FAO 
AFMA

การจดัต ัง้กลุ่มวจิยัในประเทศไทยเพือ่การท าวจิยัเชงิลกึเกีย่วกบัระบ
นเิวศข ัว้โลก

ทางจฬุาลงกรณ์วจิัยก าลงัด าเนนิการจัดตัง้กลุม่วจิยัเพือ่ท างานวจิยัแนวหนา้ 
(Frontier) เกีย่วกบัระบบนเิวศขัว้โลก รวมกบัมหาวทิยาลยัตา่งๆในประเทศไทย  
และเพือ่ใหก้ารวจิยัเกีย่วกบัขัว้โลกในประเทศไทยมกีารด าเนนิการอย่าง
ตอ่เนือ่งและสามารถทีจ่ะผลตินสิติ และนักศกึษาทีท่ างานดา้นขัว้โลกไดใ้น
อนาคต



การบรรยายสรา้งแรงบนัดาลการศกึษาวจิยัทีอ่ารก์ตกิใหก้บัโรงเรยีน มหาวทิยาลยั ในประเทศ มากกวา่  5 แหง่

สมัภาษณ์กบัสือ่เกีย่วกบัสถานการณ์ ขยะทะเล  microplastics และผลกระทบ
ของภาวะโลกรอ้นทีม่ตีอ่อารก์ตกิมากกวา่  15 สือ่

4.กจิกรรม2562:เผยแพรค่วามรู ้และสรา้งแรงบนัดาลใจเกีย่วกับวทิยาศาสตรข์ัว้โลก(2/2)



● นกัศกึษาทีไ่ดร้บัทนุรฐับาลทีจ่ดัสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (ทนุบคุคลท ัว่ไประดบัปรญิญา) ตาม
ความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหนว่ยงานของรฐั ประจ าปี 2559 เป็นตน้มา

5.กจิกรรม2562:นกัเรยีนทนุศกึษาระดบัปรญิญาเอก หรอืปรญิญาโท/เอกดา้นวทิยาศาสตรข์ ัว้โลก

ชือ่: นายยิง่ยศ ลาภวงศ์

ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: ชวีวทิยาทางทะเลเขตอารก์ตกิ (Arctic Marine Biology)
แผนการศกึษา: ก าหนดไปศกึษาตอ่ที ่UNIS โดยสมัครผา่น
Arctic University of Norway in Tromso

* ไดข้อสละสทิธิแ์ละไปศกึษาตอ่ ณ ประเทศออสเตรเลยี

2559
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ชือ่: นายสภุทัรชยั ศกัด ิส์กลุไกร
ทนุ: สวทช. 
สาขา: การจัดการ
มลพษิทางอากาศ
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที ่
University of Birmingham 
สหราชอาณาจักร 

2559

ชือ่: นางสาวชนตินาฏ มหากนัธา
ทนุ: สวทช.
สาขา: การจัดการภัย
พบิัตดิา้นแผน่ดนิไหว
แผนการศกึษา: ศกึษาตอ่ที ่University of Twente
ประเทศเนเธอรแ์ลนด์

2559
ชือ่: นางสาวพภิทัรา  แซซ่นิ
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Arctic Physical Oceanography
แผนการศกึษา: ศกึษา University of Oslo, 
Norway, Master Program in Geosciences
ก าหนดการ: ตัง้แตต่ลุาคม 2562

2560

ชือ่: นายชนกนัต ์บญุนาวา
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Marine Geochemistry
แผนการศกึษา: ศกึษา University of Bergen, 
Norway,Master Program in Earth Science
ก าหนดการ: ตัง้แตต่ลุาคม 2562

2561

_
ชือ่: นางสาวพมิพน์ารา เรยีงจนัทร ์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Marine Biology
แผนการศกึษา: ศกึษา University of
Tasmania, Australia,Master Program in 
Marine and Antarctic Research
ก าหนดการ:ตัง้แต่ กมุภาพันธ ์2563

2561

ชือ่: นางสาวมนชันก  เพชรดวงจนัทร์
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Natural Resource 
Management
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
ก าหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพือ่เดนิทางไปศกึษาตอ่ 

2562

ชือ่: นางสาวเมธริา ศรวีชิยั
ทนุ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
สาขา: Marine Biology
แผนการศกึษา: เตรยีมการอยู่
ก าหนดการ: อยูร่ะหวา่งการเตรยีมตัวดา้น
ภาษาอังกฤษ เพือ่เดนิทางไปศกึษาตอ่ 

2562
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6.สรปุ

● อารก์ตกิ (Arctic) เป็นบรเิวณทีอ่ยูเ่หนอืสดุของโลก ประกอบดว้ย มหาสมทุรอารก์ตกิ บางสว่นของอลาสกา
(สหรัฐอเมรกิา) แคนาดา ฟินแลนด์ กรนีแลนด ์(เดนมารก์) ไอซแ์ลนด์ นอรเ์วย ์รัสเซยี และสวเีดน

● ทะเลและมหาสมทุรเขตอารก์ตกิมบีทบาทส าคญัตอ่สภาวะโลกรอ้น ซึง่มอีทิธพิลตอ่สภาพภมูอิากาศมหาสมทุร
และวัฏจักรชวีเคมใีนบรเิวณอืน่นอกเขตอารก์ตกิ ตลอดจนการเดนิเรอืระหวา่งมหาสมทุรแปซฟิิกกบัแอตแลนตกิ

● นักวจัิยทีม่ศีกึษาวจัิยในเขตอารก์ตกิมหีลายสาขา อาท ิการศกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ การศกึษาระบบนเิวศน์
เชงิสมทุรศาสตรก์ารศกึษาเชงิเศรษฐศาสตร ์และการศกึษาเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มใน
อารก์ตกิ เป็นตน้

● สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จเยอืนหมูเ่กาะสวาลบารด์ 
(Svalbard) ระหวา่งวันที่ 12-15 มนีาคม พ.ศ. 2556

● คณะนักวจิัยไทย กระทรวงตา่งประเทศ และสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุออสโล เดนิทางไปเจรจาความรว่มมอื
ตามพระราชด ารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีจ านวน 2 ครัง้ 
ครัง้ที่ 1 กบั UNIS และ NPI เมือ่วันที ่22-28 ตลุาคม พ.ศ. 2557 และครัง้ที ่2 เมือ่วันที ่30 ตลุาคม – 8
พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

● สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นประธาน ในการลงนาม
ขอ้ตกลงความรว่มมอืระหวา่งจฬุาฯ และ UNIS เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ณ วังสระประทมุ

● จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัสง่นักวจัิยประกอบดว้ยอาจารย ์2 ทา่น และนสิติ ป.เอก 2 ทา่น พรอ้มคณะผูส้นับสนุน 9 
ทา่น เดนิทางไปส ารวจเขตอารก์ตกิ ระหวา่งวันที ่24 ก.ค. – 12 ส.ค. 61 ซึง่นักวจัิยและคณะไดเ้ขา้เฝ้าฯ ในวันที ่
17 ก.ค. 61

● ส านักงาน ก.พ. ออกประกาศรับสมคัรสอบแขง่ขนัเพือ่รับทนุรัฐบาลทีจ่ดัสรรใหก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(ทนุบคุคลทั่วไประดบัปรญิญา) ตามความตอ้งการของ กระทรวง กรม หรอืหน่วยงานของรัฐ ภายใต ้
โครงการวจิยัขัว้โลกตามพระราชด ารติัง้แตปี่ พ.ศ. 2559 มผีูส้อบผา่นไดร้ับทนุจ านวน 8 คน สละสทิธิ์ 1 คน อยู่
ระหวา่งก าลงัศกึษา 5 คน และอยูร่ะหวา่งการเตรยีมตวักอ่นเดนิทางไปศกึษาตอ่ 2 คน
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