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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้า
การด�าเนินงาน ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง 
นิทรรศการกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน นิทรรศการดาราศาสตร์
แบบมีปฏิสัมพันธ์ และนิทรรศการหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

ส�านักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการสาธิตการใช้งาน
ท้องฟ้าจ�าลองและภาพยนตร์ดาราศาสตร์ ทรงรับฟังการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “ดาราศาสตร์ : เปิดประตูสู่ภูมิปัญญา
สุดขอบเอกภพ” Astronomy – A Useful Frontier Science 
โดย ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง โจเซลิน เบลล์ เบอร์แนลล์ 
แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยดันดี สหราช
อาณาจักร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงทอดพระเนตรวัตถุท ้องฟ ้า 
บริเวณอาคารหอดูดาว ทรงบันทึกภาพกระจุกดาวลูกไก่
ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก และทรงบันทึกภาพกาแล็กซี 
NGC 891 ด้วยกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ซึ่งตั้งอยู ่บริเวณดาดฟ้า
อาคารควบคุม หอดูดาวแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ กาแล็กซี NGC 891
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมฟังบรรยายพิเศษ จ�านวน 
3 หัวข้อ ได้แก่

 1. “ภาพถ่ายหลุมด�าภาพแรกในกาแล็กซี M87 จากกล้องโทรทรรศน์อีเวนต์ฮอไรซอนส์” โดย ดร. พอล โฮ ผู้อ�านวยการ
หอดูดาวเอเชียตะวันออกและผู้อ�านวยการกล้องโทรทรรศน์เจมส์ เคลิร์ก แมกซ์เวลล์

 2. “บทบาทของประเทศแถบเอเชียในการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือผลักดันนวัตกรรมล�้าหน้าในยุค 2020” โดย 
ดร. วิภู รุโจปการ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ/ อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 3. “การสร้างกล้องโทรทรรศน์บนดวงจันทร์” โดย สตีฟ เดิร์ส ผู้อ�านวยการสมาคมหอสังเกตการณ์ดวงจันทร์นานาชาติ 
สหรัฐอเมริกา         
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินเยือนหอดูดาวเทวสถล แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

เชิงสังเกตการณ์อาริยภัฏ
ในโอกาสเสด็จสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอดูดาวเทวสถล อ�าเภอไนนีตาล รัฐอุตตรขัณฑ์ ประเทศอินเดีย
มีคณะนักดาราศาสตร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงสังเกตการณ์อาริยภัฏ พร้อมคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและถวายงาน
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รางวัลแห่งความภูมิใจ
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

นครราชสีมา 
- อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
จ.เชียงใหม่
   - รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ด้านกิจกรรม

และกระบวนการเรียนรู้ สาขาพิพิธภัณฑ์

ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

   - 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 
ฉะเชิงเทรา
- 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

รางวัลด้านการให้บริการทางดาราศาสตร์
Museum Thailand Awards 2020
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รางวัล Mahidol Science
Communicator Award 2020

ประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้วยผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์

ที่ท�าให้ค�่าคืนไม่มืดมิดน่ากลัว แต่กลับ
น่าค้นหาด้วยแสงจากดวงดาวอันไกลโพ้น

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจ�าปี 2563
ชนะเลิศ ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม
หรือเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและมี
รูปแบบใหม่ในการสื่อสาร ที่สร้างให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท�าให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี
ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

Thailand Zocial Awards 2020
1 ใน 3 หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย

รางวัลด้านการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

AWARD
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	 ช่วงวันที่	20	-	23	ธันวาคม	2563	“ดาวพฤหัสบดี”	และ	“ดาวเสาร์”	ปรากฏใกล้กันมากท่ีสุด	ระยะห่างเพียง	

0.1	องศาเท่านั้น	เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเสมือนเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียว	และหากใช้กล้องโทรทรรศน์ก�าลังขยาย	200	เท่า 

จะมองเห็นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อยู่ในช่องมองภาพเดียวกัน	สังเกตได้ในช่วงหัวค�่า	ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้	บริเวณ

ระหว่างกลุ่มดาวคนยิงธนูและกลุ่มดาวแพะทะเล	ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในทุก	20	ปี	แต่ครั้งนี้เข้าใกล้ที่สุดในรอบกว่า	397	ป ี

เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาชมยากมาก

	 นักดาราศาสตร์เรียกปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์ท้ังสองปรากฏอยู่ใกล้กันมากบนท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกว่า	

“The	Great	Conjunction”

10 เรื่อง
ดาราศาสตร์

น่าติดตามในปี 2563

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

The Great Conjunction 2020
ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้ท่ีสุดในรอบ 397 ปี1
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NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

จันทรุปราคาเงามัว - สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย2

 จันทรุปราคาเงามัว เกิดจากดวงจันทร์โคจร

เข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน ไม่ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณ

เงามืดของโลก ดวงจันทร์จึงไม่เว้าแหว่ง ยังคงมองเห็น

ดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างลดลงเท่าน้ัน สังเกตได้

ค่อนข้างยาก

ภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน วันที่ 21 มิถุนายน 2563

สุริยุปราคาบางส่วน : 21 มิถุนายน 2563

	 วันที่	21	มิถุนายน	2563	เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา

วงแหวน	ไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทย	ส�าหรับประเทศไทย

เห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน	ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์

บางส่วน	ท�าให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง	 สังเกตได้

ทุกภูมิภาคของไทย	 แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นแตกต่างกัน	

ดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากท่ีสุดบริเวณภาคเหนือท่ี	อ.แม่สาย	

จ.เชียงราย	ถูกบดบังร้อยละ	62.72	เวลา	14:42	น.

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)

 ในปี 2563 เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
เงามัวที่สังเกตเห็นในประเทศไทย 3 ครั้ง  ได้แก่ 
วันที่ 11 มกราคม 2563 วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 
และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
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NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ - ไกลโลกท่ีสุดในรอบปี3

 วันที่ 8 เมษายน 2563 ดวงจันทร์เต็มดวง

ปรากฏในต�าแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปีที่ระยะห่าง

ประมาณ 357,022 กิโลเมตร คืนดังกล่าวจะสังเกตเห็น

ดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย 

หรือเรียกว่า “Super Full Moon” สังเกตการณ์ได้ด้วย

ตาเปล่า ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 19:00 น. 

เป็นต้นไป

	 วันที่	 31	ตุลาคม	2563 ดวงจันทร์เต็มดวง

ปรากฏในต�าแหน่งไกลโลกท่ีสุดในรอบปีท่ีระยะห่าง

ประมาณ 406,153 กิโลเมตร คืนดังกล่าวจะสังเกตเห็น

ดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย 

หรือเรียกว่า “Micro Full Moon” สังเกตการณ์ได้ด้วย

ตาเปล่า ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 น. 

เป็นต้นไป

	 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจากทิศตะวันตก

ไปทิศตะวันออก	1	รอบ	ใช้เวลาประมาณ	27.3	วัน	โดย

แต่ละเดือนจะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและดวงจันทร์

ไกลโลก	ต�าแหน่งท่ีดวงจันทร์ใกล้โลกท่ีสุด	 เรียกว่า	 เปริจ	ี

(Perigee)	มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ	356,400	กิโลเมตร	

และต�าแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด	เรียกว่า	อะโปจี	

(Apogee)	มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ	406,700	กิโลเมตร	

การท่ีผู ้คนบนโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง

ที่โตกว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลก 

นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกท่ีสุดในรอบปี ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี 



รายงานประจ�าปี 2563  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  11

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ดาวเคราะห์ใกล้โลก4

	 ในปี	2563	มีดาวเคราะห์ที่โคจรเข้าใกล้โลก	3	ดวง	ได้แก่	ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก	:	14	กรกฎาคม	2563	ดาวเสาร์

ใกล้โลก	21	กรกฎาคม	2563	และดาวอังคารใกล้โลก	:	14	ตุลาคม	2563	นับเป็นโอกาสดีส�าหรับการสังเกตการณ์

ดาวเคราะห์วงนอก	จะมองเห็นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า	ปรากฏยาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า	และมีขนาดปรากฏใหญ่

กว่าปกติเล็กน้อย

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก (Jupiter Opposition) 

ดาวเสาร์ใกล้โลก (Saturn Opposition)

ดาวอังคารใกล้โลก (Mars Opposition) 

 14 กรกฎาคม 2563 ดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาอยู่ในต�าแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 

619 ล้านกิโลเมตร ดาวพฤหัสบดีจะสว่างสุกใส สังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดาว

คนยิงธนู (Sagittarius) ตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ปรากฏยาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า 

 21 กรกฎาคม 2563 ดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในต�าแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ที่ระยะห่างจากโลกประมาณ 

1,346 ล้านกิโลเมตร สังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู (Sagittarius) 

ตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ปรากฏยาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า 

 6 - 14 ตุลาคม 2563 เป็นช่วงที่เหมาะสมในการสังเกตการณ์ดาวอังคารมากที่สุด เนื่องจากในวันที่ 6 ตุลาคม 

2563 ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในต�าแหน่งใกล้โลกมากท่ีสุดในรอบปี ห่างประมาณ 62.07 ล้านกิโลเมตร จากนั้นจะโคจร

มาอยู่ต�าแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (ดวงอาทิตย์ โลก และดาวอังคาร ปรากฏเรียงอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่ตรงกลาง) 

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ห่างประมาณ 62.7 ล้านกิโลเมตร ช่วงดังกล่าว ดาวอังคารจะส่องสว่างสุกใส เปล่งประกายสีส้มแดง

บนท้องฟ้า ทางทิศตะวันออก
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ฝนดาวตก5
 ปี 2563 เป็นปีท่ีมีฝนดาวตกเกิดขึ้นเกือบทุกเดือน ได้แก่ ฝนดาวตก

ควอดรานติดส์ 3 - 4 มกราคม (เฉลี่ย 120 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกไลริดส์ 22 - 23 เมษายน 

(เฉลี่ย 20 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกอีต้า - อควอริดส์ 5 - 6 พฤษภาคม (เฉลี่ย 50 ดวงต่อ

ชั่วโมง) ฝนดาวตกเดลต้า-อควอริดส์ 28 - 29 กรกฎาคม (เฉลี่ย 25 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตก

เพอร์เซอิดส์ 12 - 13 สิงหาคม (เฉลี่ย 110 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกทอริดส์ใต้ 10 - 11 

ตุลาคม (เฉลี่ย 5 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกโอไรออนิดส์ 21 - 22 ตุลาคม (เฉลี่ย 20 ดวงต่อ

ชั่วโมง) ฝนดาวตกทอริดส์เหนือ 11 - 12 พฤศจิกายน (เฉลี่ย 5 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตก

ลีโอนิดส์ 17 - 18 พฤศจิกายน (เฉลี่ย 15 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกเจมินิดส์ 13 - 14 ธันวาคม  

(เฉลี่ย 150 ดวงต่อชั่วโมง) ฝนดาวตกเออร์ซิดส์ 22 - 23 ธันวาคม (เฉลี่ย 10 ดวงต่อชั่วโมง)

 ในจ�านวนนี้ ฝนดาวตกที่โดดเด่นที่สุดของปี ได้แก่ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” ซึ่งจะปรากฏ

ให้เห็นประมาณวันที่ 4 - 17 ธันวาคมของทุกปี ในปี 2563 มีอัตราการตกสูงสุดในคืนวันที่ 13 

ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่ 14 ธันวาคม มีอัตราดาวตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 150 ดวง/

ชั่วโมง คืนดังกล่าว นับเป็นโอกาสดีในการสังเกตการณ์ฝนดาวตกเนื่องจากไม่มีแสงจันทร์

รบกวน 

 “ฝนดาวตกเจมนิดิส์” (Geminids) เป็นฝนดาวตกชดุทีมี่ต้นก�าเนดิจากดาวเคราะห์น้อย

เฟทอน (3200 Phaethon) เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีวงโคจรรูปร่างรีจนคล้ายวงโคจรดาวหาง 

ฝนดาวตกชุดน้ีเป็นหนึ่งในฝนดาวตกไม่กี่ชุดที่มีต้นก�าเนิดมาจากดาวเคราะห์น้อย ต่างจาก

ฝนดาวตกส่วนใหญ่ที่มีต้นก�าเนิดเป็นดาวหาง เป็นหนึ่งในฝนดาวตกชุดที่น่าชมที่สุด เนื่องจาก

มีอัตราเร็วค่อนข้างช้า สังเกตได้ง่าย และยังมีอัตราดาวตกค่อนข้างสม�่าเสมอในแต่ละปี 

ภาพปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2563
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NASA ส่งยาน MARS 2020 มุ่งสู่ดาวอังคาร6
 ยานมาร์ส 2020 (MARS 2020) เป็นรถส�ารวจดาวอังคารของนาซา ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

มีภารกิจหลักเพ่ือศึกษาดาวอังคาร ได้แก่ กระบวนการทางธรณีวิทยาบนพื้นผิวดาวอังคาร สภาพแวดล้อมในอดีตและ

วิวัฒนาการของดาวอังคารเชิงชีวดาราศาสตร์ เช่น สภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ความเป็นไปได้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

สมัยดึกด�าบรรพ์ การตรวจหาสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งมีชีวิต ท่ีมักอยู่ในรูปของธาตุ สารประกอบ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตในอดีตหรือปัจจุบัน และคาดว่าจะลงสู่พื้นผิวดาวอังคารบริเวณหลุมอุกกาบาตเยเซรอ (Jezero crater) 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  

ภาพบนซ้าย : ภาพจ�าลองยาน MARS2020
 [ภาพจาก NASA]

ภาพบนขวา : ภาพยาน MARS2020 และ
 อุปกรณ์ต่าง ๆ บนรถส�ารวจ
 [ภาพจาก Nature]  

ภาพล่าง : ภาพจ�าลองแสดงโดรนบินส�ารวจ
 [ภาพจาก NASA/JPL-Caltech]

Mars 2020 Rover
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เปิดให้บริการ “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” อย่างเป็นทางการ7

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในวันท่ี 

27 มกราคม 2563 พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

เป็นต้นไป

 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นส�านักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รองรับการด�าเนินงาน

ตามภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าวิจัยดาราศาสตร์ การพัฒนา

เทคโนโลยีดาราศาสตร์ และการบริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์

 ภายในประกอบด้วย อาคารส�านักงานใหญ่ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี

ด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ ศูนย์บริการวิชาการและ

สื่อสารดาราศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดดาราศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรม

ดาราศาสตร์นานาชาติ อาคารปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม อาคาร

ท้องฟ้าจ�าลอง ความจุ 160 ที่นั่ง นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 15 โซน 

หอดูดาว สวนพฤกษศาสตร์ และลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ส�าหรับจัด

กิจกรรมทางดาราศาสตร์

อาคารส�านักงานใหญ่

อาคารปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม
ที่ตั้ง : เนื้อที่ 54 ไร่ บริเวณต�าบลดอนแก้ว 

อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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อาคารท้องฟ้าจ�าลองและนิทรรศการดาราศาสตร์

อาคารหอดูดาว

สวนพฤกษศาสตร์และลานกิจกรรมอเนกประสงค์
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ติดตั้งจานรับสัญญาณ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ8

	 สดร.	ขยายการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ทั้งงานวิจัย	เทคโนโลยีและวิศวกรรมด้าน

ดาราศาสตร์วิทยุ	ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี	เพื่อการพัฒนางานวิจัยดาราศาสตร์วิทยุ

และธรณีวิทยา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเปลือกโลก	ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการเกิด

ภัยพิบัติบนพ้ืนโลก	เช่น	การเกิดแผ่นดินไหว	หรือสึนามิ	เป็นต้น	ปัจจุบันก�าลังก่อสร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ

แห่งชาติ	ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบจานเดี่ยว	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	40	เมตร

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	2563	จานรับสัญญาณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	40	เมตร	(เทียบเท่ากับความยาวสนามฟุตซอล)	

ถูกยกติดตั้งบนอาคารฐานรากที่ใช้เป็นอาคารควบคุมการท�างานของกล้องโทรทรรศน์	 ทั้งนี้จะใช้เวลาติดตั้งอุปกรณ์และ

ทดสอบระบบการท�างานอีกระยะหนึ่ง	คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในปี	2564

ตั้งอยู่บริเวณ :	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	(35	กิโลเมตร	จาก	อ.เมืองเชียงใหม่	จ.เชียงใหม่)

พิกัด :	18	�	51’	51.6528”	N	และ	99	�	13’	0.498”	E

ระดับความสูง :	390	เมตร	จากระดับน�้าทะเลปานกลาง

พื้นที่รวม :	50	ไร่

จานรับสัญญาณ :	รูปทรงพาราโบลา

เส้นผ่านศูนย์กลางจานรับสัญญาณ :	40	เมตร

เส้นผ่านศูนย์กลางอาคารฐานราก :	18	เมตร

อาคารฐานราก :	สูงประมาณอาคาร	3	ชั้น	ประกอบด้วยห้องระบบอุปกรณ์

รับสัญญาณวิทยุและห้องควบคุมการท�างานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
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	 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	ขอนแก่น	หอดูดาวภูมิภาคส�าหรับ

ประชาชนเต็มรูปแบบแห่งที่	 4	ของไทย	ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่ส�าคัญของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน	สนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์	สนับสนุนงานวิจัยดาราศาสตร์ส�าหรับ

นักเรียน	นักศึกษา	และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการของชุมชนและท้องถิ่น

							 เริ่มด�าเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน	2562	ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ	3	ปี	คาดว่า

จะเปิดให้บริการประมาณปลายปี	2565	หากแล้วเสร็จ	หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	

พระชนมพรรษา	ขอนแก่น	จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ส�าหรับประชาชน	และสถาบันการ

ศึกษาภูมิภาค	สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชุมชน	และ

พื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ปักหมุดหอดูดาวภูมิภาคส�าหรับประชาชน
เต็มรูปแบบแห่งที่ 4 ของไทย ณ จังหวัดขอนแก่น9

ที่ตั้ง : บริเวณพื้นที่หัวงานเขื่อนอุบลรัตน์ 

ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

พื้นที่ : ประมาณ 25 ไร่
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NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์
“จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง”10

	 นอกจากภารกิจการค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้

ทางดาราศาสตร์	การถ่ายทอดองค์ความรูท้างดาราศาสตร์

สู ่ประชาชนแล้ว	สดร.	ยังให้ความส�าคัญในการ

ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เครื่องมือส�าหรับการวิจัย

ทางดาราศาสตร์	 และมุ ่งใช ้ดาราศาสตร์มาเป็น

ส่วนส�าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี	พัฒนาคน	 เพื่อ

ยกระดับงานวิจัยและวิศวกรรม	 ให้สามารถเป็น

ผู้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ระดับสูงด้วยตัวเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะงานด้านดาราศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถน�าไปต่อยอด

ประยุกต์ในสาขาอื่น ๆ ได้อีกด้วย สดร. จึงมีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก 

ได้แก่

 1) เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์  (Optics and Photonics Technology)

 2) เทคโนโลยีด้านความถี่ในช่วงคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Technology)

 3) เทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Technology)

 4) เทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง (High Precision Machining Technology)

 5) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (High Performance Computing 
  and Data Science)
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สารจากประธานกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
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 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเปิดอุทยาน

ดาราศาสตร์สิรินธร ซึ่งเป็นส�านักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นวันประวัติศาสตร์

ส�าคัญวันหนึ่งของสถาบันฯ และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริหารของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีโอกาส

เดินทางไปยังหอดูดาวเทวสถล แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เชิงสังเกตการณ์อาริยภัฎ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเฝ้าทูล

ละอองพระบาทรับเสด็จและถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ซึ่งเสด็จไปยังสถานที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และในเดือนมีนาคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้รับ

พระราชทานพระราชวโรกาสในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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สยามบรมราชกุมารี อีกครั้งหนึ่งในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมกาแล็กซีฟอรัมเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

2020 ประเทศไทย ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ทั้งหมดนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่มีต่อสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในงานวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง 

 ในขณะเดียวกัน ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีท่ีต้องจารึกไว้ว่าเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ัวโลก 

มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวมากกว่า 100 ล้านคน ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดครั้งนี้ ซึ่งส่งผลทั้งใน

แง่บวกและลบกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเช่นกัน ในด้านผลกระทบที่มีต่อการด�าเนินงานของสถาบันฯ 

เป็นอย่างมากคือเรื่องการด�าเนินงานก่อสร้างหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งสามารถด�าเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณจนแล้วเสร็จตามแผนในเบื้องต้น แต่ต้องพบ

กับอุปสรรค คือ การปรับแต่งหน้าจานและระบบรับสัญญาณต่าง ๆ ที่ด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต

ที่ประเทศเยอรมัน เน่ืองจากวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญดังกล่าว ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ เนื่องด้วย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงท�าให้งานดังกล่าวต้องล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคนี้

ท�าให้วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯ ได้มีโอกาสแสดงฝีมือ ว่าสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการรับมือ

กับวิกฤตดังกล่าวได้ในรูปแบบที่หลายคนยังนึกไม่ถึง 

 ปัญหาใหญ่ของการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ก็คือการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากผู้ป่วย

ที่มีอาการหนัก ต้องอาศัยการพยุงชีพด้วยเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา เมื่อประเทศไทยขาดแคลนเครื่องมือดังกล่าว 

ก็ท�าให้ความสามารถในการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเกิดข้อจ�ากัด และอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย

อย่างมาก เมื่อสถาบันฯ เห็นปัญหานี้ ก็จึงได้พยายามศึกษาหาวิธีการสร้างเครื่องช่วยหายใจขึ้นมาโดยใช้ความรู้ขั้นสูง

ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งสถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้และตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างเครื่องมือดังกล่าว

ให้ได้ในประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤติดังกล่าว ผลก็คือ สถาบันฯ สามารถสร้างเครื่องช่วยหายใจ ที่อาจเรียก

ได้ว่ามีคุณภาพเหนือกว่าของต่างประเทศที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปได้ โดยใช้เวลาอันสั้นในการพัฒนา โดยการประยุกต์ใช้

เทคนิคทางด้านออพติคอล ซึ่งเป็นพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว ท�าให้มี

คุณสมบัติที่โดดเด่นต่างจากเครื่องที่มีอยู่ทั่วไป สิ่งเหล่านี้คือตัวบ่งช้ีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

ของไทย ว่าเราสามารถด�าเนินการสร้างผลงานที่ยากและท้าทายอย่างยิ่งได้ ถ้าได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาส ดังนั้น

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็น

เรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันฯ ก็สามารถด�าเนินการเรื่องนี้ได้ดี โดยดูได้จากการได้รับการยอมรับจากสังคม

และหน่วยงานภายนอก เช่นการได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการ

สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย แสดงว่าด้วยศักยภาพของสถาบันฯ ประกอบกับการด�าเนินงานที่ผ่านมา น่าจะช่วยกัน

น�าพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
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 ในปี 2563 เป็นปีที่ 11 ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2552 สดร. เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการด�าเนินงานในรูปแบบขององค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) มีพันธกิจส�าคัญที่ตอบสนองและผลักดันองค์กร
ไปสู่วิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรชั้นน�าด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล” (To be a 
world-renowned organization in Astronomy, Technology and Innovation) 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ซึ่งเป็น
ส�านักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์
สิรินธร ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมกาแล็กซี ฟอรัม เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 2020 ประเทศไทย (Galaxy Forum Southeast Asia 2020) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์
สิรินธร ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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 ในปี 2563 มีการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สดร.ได้มีการสนับสนุนแนวนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการเร่งด่วนของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความพร้อมของทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีศักยภาพ รวมถึง
มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีอยู่ โดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) ที่มีไม่เพียงพอ
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ภายใต้ “โครงการ
บรรเทาผลกระทบและแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์เพ่ือสู้ภัยโควิค-19” เพื่อพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ) ที่สามารถสร้างได้ง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ภายในประเทศ ผลิตได้อย่าง
รวดเร็ว ได้มาตรฐาน โดยได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ โดยใช้หลักการควบคุมการไหลของอากาศแรงดันสูงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้ค�าแนะน�าของทีมแพทย์ และบุคลากร จากโรงพยาบามหาราชนครเชียงใหม่ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ และศูนย์สนับสนุนการบริการสุขภาพเขตที่ 1 กรมส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สดร. ไม่ได้
คาดหวังที่จะผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่ในโรงพยาบาล แต่มุ่งหวังเพื่อจะน�าชิ้นงานดังกล่าว ไปช่วยผู้ป่วย
โควิดที่มีอาการรุนแรงในข้ันวิกฤตให้รอดชีวิตได้  เป้าหมายของสดร. ในการสร้างเครื่องช่วยหายใจต้นแบบ ก็เพื่อช่วยในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ภาวะการระบาดของโรคโควิค-19 ของประเทศ นอกจากน้ียังมุ่งหวังที่จะพัฒนา
ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของบุคลากรและถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้ในอนาคต

 ในปี 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศหลายรางวัล อันน�ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจ เช่น รางวัลด้านการให้บริการทางดาราศาสตร์ Museum Thailand Awards 2020 โดยอุทยานดาราศาสตร์สินธร 
ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม และ
รางวัล 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ในส่วนของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ได้รับ
รางวัล อันดับ 1 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 1 ใน 
10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน, รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 โดยได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม 
ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริม หรือเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและมีรูปแบบใหม่ในการสื่อสาร ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
สู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ข้อมูลเข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง, รางวัล 
Mahidol Science Communicator Award 2020 ประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
และรางวัล Thailand Zocial Awards 2020 โดยได้รับรางวัล 1 ใน 3 หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
บนโซเชียลมีเดีย ถึงแม้ว่าจะได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
ส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ท�าให้ต้องยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่ สดร. ได้มีการปรับแผนการด�าเนินงาน 
โดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฯ เช่น การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ การเผยแพร่
สื่อสารสนเทศต่าง ๆ การอบรมให้ความรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ทดแทนการจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่ม และสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมได้  

 ก้าวต่อไปของ สดร. ก็ยังคงสานต่อพันธกิจหลัก เฉกเช่นปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาก�าลังคนของประเทศ ให้มีทักษะความ
คิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของสดร. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการสร้างและ
สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้งด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ลดการพึ่งพาการน�าเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์จากต่างประเทศ และยังสามารถน�าองค์ความรู้
ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาก�าลังคนของประเทศต่อไปอีกด้วย

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
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บทสรุปผู้บริหาร

 ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ. 2563 ทั่วโลกเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
และองค์การอนามัยโลก ประกาศยกระดับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว เป็น “ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public 
Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) การประกาศ
ภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลกท�าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการ
ด�าเนินมาตรการกักกันและควบคุมโรค รวมถึงต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ WHO 
อย่างเคร่งครัด ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในห้วงเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
ระบาดรุนแรงในวงกว้าง และยืดเยื้อยาวนาน ซึ่งการระบาดของโรค COVID-19 
ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกเท่านั้น แต่ยังน�าไปสู่วิกฤตทาง
เศรษฐกิจและสังคมครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์ของโลกด้วย

 ผลจากสถานการณ์ดังกล่าว ท�าให้ทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�ารงชีวิตแบบใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม ่
(New Normal) เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมถึงเพื่อฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ของแต่ละประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น การ deglobalization 
เพื่อพึ่งพาการผลิตในประเทศ เนื่องจาก อุตสาหกรรมฐานการผลิตต่าง ๆ ของประเทศต้องหยุดชะงัก รวมไปถึงการขนส่ง การน�าเข้า
อุปกรณ์/ชิ้นส่วนต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมหลายแห่งในต่างประเทศที่เป็นฐานการผลิต ที่ต้องหยุดชะงักตามไปด้วยเช่นกัน

 ภายใต้วิฤกตการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มนุษย์เกิดการตื่นตัวและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จนน�าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย  สดร. ก็เช่นเดียวกัน เราค้นพบศักยภาพและโอกาสในการก้าวสู่ขีดความสามารถที่สูงขึ้น และ
ท�าการปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการในการด�าเนินงานในทุกพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น
การเก็บข้อมูลเพื่อท�างานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของ สดร.
แทนการเดินทางไปเก็บข้อมูลเอง การถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น การต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่มีอยู่ โดยการคิดค้น ออกแบบ และพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ ภายใต้ค�าแนะน�า
ของทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเตรียมรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจจะทวีความรุนแรง ยืดเยื้อ และมีผู้ป่วย
ติดเชื้อเป็นจ�านวนมากจนท�าให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศ
ขาดแคลนและไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่าเครื่องช่วยหายใจของ สดร. จะยัง
ไม่ได้ถูกน�าไปใช้ เนื่องจากสถานการณ์ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวผ่านขีดความสามารถเดิม ๆ ที่
ท�าอยู่จนเป็นที่ประจักษ์ว่า สดร. ท�าได้มากกว่าการวิจัยทางด้าน
ดาราศาสตร์
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 NARIT Ventilator Development หรือ โครงการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สดร. กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้ค�าแนะน�าของทีมแพทย์ และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
และศูนย์สนับสนุนการบริการสุขภาพเขตที่ 1 กรมส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยระดมทีมวิศวกรและช่างเทคนิค ผลิตเครื่อง
ช่วยหายใจ ส�าหรับใช้ในภาวะฉุกเฉิน ที่มีต้นทุนต�่า ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว ด�าเนินการภายใต้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง 
ใช้หลักการควบคุมการไหลของอากาศแรงดันสูง ซึ่งใช้ในโรงพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติของ
อากาศที่ไหลเข้าและออกจากผู้ป่วยเป็นไปตามท่ีแพทย์ก�าหนด ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรับปรุงมาจากแบบของมหาวิทยาลัยฟลอริดาที่ก�าลัง
พัฒนาอยู่ ทีมวิศวกรและช่างเทคนิค จึงใช้แนวคิดนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเครื่องช่วยหายใจใน
หลายรูปแบบ จนได้ต้นแบบเครื่องช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาล โดยเป้าหมายของการสร้าง
ต้นแบบเครื่องช่วยหายใจ นอกจากเพื่อเตรียมการรองรับการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในช่วงสภาวะฉุกเฉินของประเทศแล้ว 
ยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้สามารถผลิตชิ้นงาน/เทคโนโลยีต้นแบบที่สามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปได้ใน
อนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.สามารถคว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจได้มากมาย และมีเหตุการณ์ส�าคัญ
ของ สดร. หลายเหตุการณ์ โดยมีผลการด�าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้

1. รางวัลแห่งความภูมิใจของ สดร. ในปี พ.ศ. 2563

1.1 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ด้าน
กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 
สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม และรางวัล 1 ใน 
10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

1.2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสมีา 
ได้รับรางวัลอันดับ 1 พิพิธภัณฑ์
ขวัญใจมหาชน

1.3 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชงิเทรา 
ได้รับรางวัล 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์
ขวัญใจมหาชน

รางวัลด้านการให้บริการทางดาราศาสตร์ Museum Thailand Award 2020 
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 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจ�าปี 
2563 ชนะเลิศ ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม
ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส ่งเสริมหรือ
เผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและมีรูปแบบใหม่
ในการสื่อสาร ที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ข้อมูล
เข้าถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ได้รับความ
นิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

2.1  รางวัล Mahidol Science 
Communicator Award 2020 
ประเภทองค์กรสือ่สารวทิยาศาสตร์ 
ด้วยผลงานการสือ่สารวทิยาศาสตร์
ที่ท�าให้ค�่าคืนไม่มืดมิดน่ากลัว แต่
กลบัน่าค้นหาด้วยแสงจากดวงดาว
อันไกลโพ้น

2.2  รางวัล Thailand Zocial 
Awards 2020  1 ใน 3 หน่วยงาน
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยมบนโซเซียลมีเดีย

2.3

รางวัลด้านการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย

 ซึ่งเป็นส�านักงานใหญ่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โดยหวังให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนา
เทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ครบวงจร ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้อย่างยั่งยืน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2563 
ก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สดร. ได้ท�าการ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร (เทียบเท่ากับความยาวของสนามฟุตซอล) บนอาคาร
ฐานรากที่ใช้เป็นอาคารควบคุมฯ ณ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ 
ในระดับความสูง 390 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แต่ยัง
ไม่สามารถท�าการติดตั้งตัวรับสัญญาณ และทดสอบการใช้งานของกล้องฯ ได้ เนื่องจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ท�าให้วิศวกรจากบริษัท
ผู้รับจ้างไม่สามารถเดินทางมาท�าการทดสอบระบบได้  คาดว่าจะสามารถด�าเนินการ
ได้แล้วเสร็จภายในปี 2564

2. เปิดให้บริการ “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” 

3. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร 
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 ในปี 2563 ได้รับผลกระทบหลายอย่างจากหลายสถานการณ์ ทั้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการช�ารุดเสียหายของกล้องโทรทรรศน์และ
อุปกรณ์ส�าหรับท�างานวิจัย (ในต่างประเทศ) และไม่สามารถเดินทางไปซ่อมแซมได้ 
ท�าให้ต้องยกเลิกกิจกรรม/งานบางอย่างไป แต่ส�าหรับงานหลัก ๆ เรายังสามารถ
บริหารจัดการและด�าเนินการได้โดยไม่มีปัญหา ภายใต้กรอบทิศทางการวิจัยท้ัง 
4 Key Scientific Research Areas และสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตี
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact factor จ�านวน 45 เรื่อง มีค่า 
Impact Factor เฉล่ีย 5.76 สดร. มีจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งที่
เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งส้ิน 50 คน ซึ่งถือเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ขับเคล่ือนงานวิจัยของสถาบัน นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาที่มาร่วมท�าวิจัยกับ สดร. 
จ�านวน 65 คน (ระดับปริญญาตรี 24 คน/ปริญญาโท 24 คน/ปริญญาเอก 17 คน) 
และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (International 
Scientific Advisory Committee : ISAC) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์
ในแขนงต่าง ๆ ที่สามารถให้ค�าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานวิจัย
ทางด้านดาราศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตรงตามเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของ สดร.

 สดร. มีห้องปฏิบัติการส�าหรับพัฒนาอุปกรณ์/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ดาราศาสตร์อยู่ 5 ห้อง โดยแต่ละห้องปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย อุปกรณ์/เครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความละเอียดสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง
จ�านวนมาก  ด้วยความพร้อมดังกล่าว ท�าให้ สดร. สามารถผลิตชิ้นงานที่ใช้ในงาน
วิจัย การบ�ารุงรักษาซ่อมแซม การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานจากห้อง
ปฏิบัติการฯ กว่า 312 ชิ้นงาน (ที่มาจากรายงานผลการด�าเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 4) 
นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมใหม่ที่ถูกออกแบบ พัฒนา และสร้างขึ้นจากห้องเทคโนโลยี
ขั้นสูง รวมถึงต้นแบบของเครื่องมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถน�าไปต่อยอด
สู่ภาคสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคตได้มากมาย อาทิ 
กล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง ที่อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนา Focal reducer 
ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์ฯ 2.4 เมตร และสเปกโตรกราฟที่ถูกพัฒนาและออกแบบ
จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์/ระบบรับสัญญาณวิทยุ
ชนิดความเย็นยิ่งยวดซึ่งท�างานที่ย่านความถี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 300 เมกะเฮิร์ตซ์ จนถึง 
115 กิกะเฮิร์ตซ์ ส�าหรับใช้งานย่านความถี่ไมโครเวฟ และมิลลิมิเตอร์เวฟ จากห้อง
ปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล/การพัฒนาและยกระดับ
ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ฯ 2.4 เมตร การออกแบบและพัฒนาระบบ Thai 
Robotic Telescope Network (TRT) เพื่อใช้ในการควบคุมการท�างานของกล้อง
โทรทรรศน์ฯ 0.6 และ 0.7 เมตร ในต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การพัฒนา

4. การด�าเนนิงานตามพนัธกจิด้านการวจิยั และค้นคว้า
 ด้านดาราศาสตร์และวทิยาศาสตร์อวกาศ  

5. การด�าเนินงานตามพันธกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม
 เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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ต้นแบบชิ้นงานเมคาทรอนิกส์ พัฒนาเครื่องเคลือบกระจก พัฒนาข้อสะโพกขาเทียมส�าหรับผู้พิการ ฯลฯ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
เมคาทรอนิกส์/การออกแบบและพัฒนาขึ้นรูปชิ้นงานทางกลที่มีความละเอียดสูง โดยใช้ software ส�าหรับออกแบบท�าการ simulation 
การผลิตงานเครื่องกลข้ันพื้นฐาน พัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพื้นผิว (โลหะ) ฯลฯ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงาน
ความละเอียดสูง นอกจากนี้ สดร. มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ที่เป็นศูนย์บริการระบบประมวลผลความเร็วสูง 
การจัดการและเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเชื่อมโยงกับ National e-Science ของประเทศไทยและต่างประเทศ เหล่านี้
เป็นเพียงผลงานส่วนหนึ่งที่น�ามากล่าวถึง  สดร.สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่มีอยู่ ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญ ผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตต้นแบบเครื่องช่วยหายใจ 
ข้อสะโพกเทียม แขนเทียม รวมถึงการออกแบบและพัฒนากล้องโทรทรรศน์อวกาศและระบบไฮเปอร์สเปกทรัล ส�าหรับภารกิจ
สังเกตการณ์โลก ภายใต้โครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC)  
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน บ่มเพาะก�าลังให้มีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ทางด้านการใช้เทคโนโลยี ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 สดร. ได้ท�าการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการให้บริการวิขาการ อาทิ 
การอบรมครเูชงิปฏบิตักิารด้านดาราศาสตร์ การจดัค่ายดาราศาสตร์ การจดันทิรรศการ
หรอืกจิกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรยีนหรอืสถานทีต่่าง ๆ การอบรมถ่ายภาพดาราศาสตร์ 
การจัดกิจกรรมสังเกตปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
และการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักและมีคนติดตาม
ในทุกช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม และยูทูป กว่า 500,000 คน 
และยังได้รับรางวัลด้านการให้บริการทางดาราศาสตร์ Museum Thailand Award 
2020 และรางวัลด้านการส่ือสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  
ส�าหรับการให้บริการวิชาการในปี 2563 สดร. เปิดให้บริการอุทยานดาราศาสตร์
แห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับ
การตอบรับ และเข้าเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก ถึงแม้ต่อมาจะเกิดสถานการณ์การ

6. การด�าเนินงานตามพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ การสื่อสารดาราศาสตร์
 สู่สังคมไทยและสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ    

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็ตาม เราก็ไม่ย่อท้อหรือหยุดการให้บริการ แต่กลับมุ่งหาโอกาสในพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบที่
เหมาะสม มีความน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นการเผยแพร่
ทางช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเช่นเดียวกัน ผลการด�าเนินงานในปี 2563 มีจ�านวนผู้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 
129,679 คน จ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ กลุ่มครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 574 คน กลุ่มเด็กและเยาวชน 69,342 คน 
กลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่น 174 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป 59,589 คน นับรวมจากการให้บริการ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค 3 แห่ง (นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา) และคาดว่าในปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการ
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ที่ต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ�าเภอ
เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  นอกจากการให้บริการ ณ หอดูดาวต่าง ๆ แล้ว สดร.ได้จัดโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 
โดยการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่โรงเรียนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 เป็นต้นมา และสามารถ
มอบกล้องฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ท่ัวประเทศ รวม 418 โรงเรียนใน 77 จังหวัด เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดการ
จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ทั้งในโรงเรียน และชุมชนมากกว่า 1,000 กิจกรรม

 โดยมุ่งหวังเพื่อกระจายโอกาส สร้างการรับรู้ ความเข้าใจทางด้านดาราศาสตร์ และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าองค์ความรู้เหล่านี้จะสามารถแปลง หรือน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน หรือต่อยอดไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ สนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ในตลอดทุกช่วงชีวิต และมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต
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 สดร. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อร่วมกันผลิตผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์
ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อมนุษยชาติ/การร่วมมือกันเพื่อออกแบบ และผลิตอุปกรณ์/
เครื่องมือ/เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ/การ
ร่วมจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กับก�าลังคนของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2563 
สดร. มีเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น 64 ความร่วมมือ แบ่งเป็นภายในประเทศ 
34 MOU ต่างประเทศ 30 MOU (จาก 17 ประเทศ) อาทิ ความร่วมมือภายใต้
สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) ให้จัดตั้งส�านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อการพัฒนาด้านดาราศาสตร์ (Southeast Asia Regional Office of Astronomy 
for Development : SEA-ROAD)  ความร่วมมือภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์

7. การด�าเนนิงานตามพนัธกจิด้านการสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืด้านดาราศาสตร์ 
 และวทิยาศาสตร์อวกาศ กบัหน่วยงานภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     

นานาชาติ (International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO : ITCA) เพื่อประสานงานและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมทางดาราศาสตร์ นอกจากนี้ สดร.ยังเข้าร่วมกับโครงการขนาดใหญ่แบบพหุภาคีอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ 
Cherenkov Telescope Array (CTA) โครงการภาคีความร่วมมือไทย-JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) 
โครงการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ขั้วโลก (Latitude Survey) โครงการจัดตั้งภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Consortium 
for Atmospheric Research : TCAR) โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ (Thai Space 
Consortium : TSC) โครงการรณรงค์ลดความสว่างของท้องฟ้าเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

ความส�าเร็จที่ได้มาของ สดร.

นอกจากผลงานวิจัยที่มีคุณค่าและมากด้วยองค์ความรู้แล้ว

เรายังได้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต้นแบบมากมายที่สามารถต่อยอด

สู่ภาคสังคม ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และมากกว่าการพัฒนา

เทคโนโลยี คือ การได้พัฒนาศักยภาพของก�าลังคนของประเทศให้มี

สมรรถภาพในการท�างานสูงขึ้น มีทักษะ มีความช�านาญ มีความเชี่ยวชาญ 

และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้  เพื่อให้ความรู้และสร้างแรง

บันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมวงกว้าง บ่มเพาะก�าลังคน

ของประเทศในระดับต่าง ๆ โดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับ

การเรียนรู้ในทุกช่วงวัย สนับสนุนและเปิดกว้างในการใช้

โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและมุ่งหวังให้ สดร. เป็นองค์กร

ชั้นน�าทางด้านการค้นคว้า วิจัยดาราศาสตร์ รวมถึง

การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทางด้านดาราศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้าน

ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดั่งวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า สดร. จะเป็น . . .

 “องค์กรชั้นน�า
ด้านดาราศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่ได้รับ

การยอมรับในระดับ
สากล

”
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 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) ด�าเนินการ

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน

การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้แก่ปวงชนชาวไทย รวมท้ังเพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน

การด�าเนินการได้อย่างอิสระภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จึงให้จัดตั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็น

องค์การมหาชน ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ

เห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ปีพุทธศักราช 2551 เพื่อเสนอทูลเกล้าฯ แด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

เป็นต้นไป ซึ่งวันดังกล่าวนี้ถือเป็นวันสถาปนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

 ส�าหรับการบริหารและการด�าเนินกิจการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มาตรา 13 และ 14 ให้มีคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 18 ในการควบคุมดูแลสถาบันให้

ด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ รวมถึงก�าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้

ความเห็นชอบแผนการด�าเนินงานของสถาบัน อนุมัติงบประมาณประจ�าปี งบการเงิน และแผนการ

ลงทุน รวมถึงออกระเบียบข้อบังคับ ข้อก�าหนด หรือประกาศเกี่ยวกับสถาบัน ฯลฯ ตามที่บัญญติไว้ใน

กฎหมายพระราชกฤษฎีกานี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการมีอ�านาจ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มีคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง จ�านวน 5 คณะ ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ การเงินและทรัพย์สิน 

 3. คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 4. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ 

 5. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

ประวัติความเป็นมา1.1
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คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดย่อย1.2

ดร.นพ.ปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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NARIT รองศาสตราจารย์
ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ

ประธานกรรมการ
กรรมการโดยต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช
เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์
ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค์

รองศาสตราจารย์
ดร.พินิติ  รตะนานุกูล

นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล

นายมนูญ  สรรค์คุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร

ศาสตราจารย์
ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา

กรรมการ
และเลขานุการ
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คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 1. นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล เป็น  ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค ์ เป็น  กรรมการ
 3. นายพิศาล  สร้อยธุหร�่า เป็น  กรรมการ
 4.  นางจินตนา  ศิริสุนทร เป็น  กรรมการ
 5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น  เลขานุการ
        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(2) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ การเงิน และทรัพย์สิน
 1. รองศาสตราจารย์พินิติ  รตะนานุกูล เป็น  ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ เป็น  รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์ เป็น  อนุกรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ เป็น  อนุกรรมการ
 5. นายชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ เป็น  อนุกรรมการ
 6. นางสาวศศิกาญจน์  กันทาธรรม เป็น  อนุกรรมการ
 7. ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส เป็น  อนุกรรมการและเลขานุการ   
        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 8. ผู้อ�านวยการกลุ่มงานการเงินและบัญช ี เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 9. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ งบประมาณ เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ
        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(3) คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
 1. ร้อยต�ารวจโท เนิ้ม  พรายม ี เป็น  ประธานอนุกรรมการ
 2. นายประวัติ  ภัททกวงศ์ เป็น  รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายมหินทร์  สุรดินทร์กูร เป็น  อนุกรรมการ
 4. รองศาสตราจารย์ พินิติ  รตะนานุกูล เป็น  อนุกรรมการ
 5. รองผู้อ�านวยการ เป็น  เลขานุการ
       สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
 6. ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกฎหมาย เป็น  เลขานุการ
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 7. เจ้าหน้าที่งานกฎหมาย  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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(4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ 
 1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต เป็น  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นายมนูญ  สรรค์คุณากร เป็น  อนุกรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์รัตติกร  ยิ้มนิรัญ เป็น  อนุกรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร เป็น  อนุกรรมการ 
 5. นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน เป็น  อนุกรรมการ 
 6. รองผู้อ�านวยการ เป็น  เลขานุการ 
      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ
      สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(5) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 1. นายมนูญ  สรรค์คุณากร เป็น ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ เป็น รองประธานอนุกรรมการ
 3. นางเนาวรัตน์  บ�ารุงจิตต ์ เป็น อนุกรรมการ
 4. นางลดาวัลย์  กระแสร์ชล เป็น อนุกรรมการ
 5. นายประวัติ  ภัททกวงศ์ เป็น อนุกรรมการ
 6. นางภูวษา  สินธุวงศ์ เป็น อนุกรรมการ
 7. รองผู้อ�านวยการ เป็น  อนุกรรมการ
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 8. ผู้แทนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เป็น  อนุกรรมการ
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 9. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล เป็น  เลขานุการ
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 10. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ
  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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นายธนา ธนาเจริญพร
รองผู้อ�านวยการ

นางสาวจุลลดา  ขาวสะอาด
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
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NARIT
คณะผู้บริหารสถาบัน1.3

NAT IONAL  ASTRONOMICAL
RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND

(PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

นายอภิชาต  เหล็กงาม
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติ และวิศวกรรม

นายเฉลิมชนม์ 
วรรณทอง
ผู้อ�านวยการ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 
สงขลา

นายภาสิต  ลาดเหลา
รักษาการผู้อ�านวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิทักษ์  เข็มเพ็ชร์
รักษาการผู้อ�านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

(ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 -
18 มิถุนายน 2563)

ดร.พฤทธิ์ 
เจริญจิตติชัย

รักษาการผู้อ�านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

(ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 
2563 - ปัจจุบัน)

นางพัชรินทร  เหล็กงาม
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส

นายวิชาญ  อินศิริ
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

ดร.ศุภฤกษ์
อัครวิทยาพันธุ์

ผู้อ�านวยการ
กลุ่มงานบริหารงานวิจัยอาวุโส

นางสาวพัชราภรณ์
พงศ์อนันต์ปัญญา

ผู้อ�านวยการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวภัทรานิษฐ์
อุดมพรสุขสันต์

ผู้อ�านวยการ
กลุ่มงานกฎหมาย

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา
ผู้อ�านวยการ
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โครงสร้างองค์กร 1.4
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 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นโดย

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ.2551 โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็น “หน่วยงานของรัฐและเป็น

นิติบุคคล” ในรูปแบบ “องค์การมหาชน” (Public Organization) เพื่อ

จัดท�าบริการสาธารณะที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ภายใต้

การก�ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของ สดร. ให้

เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สดร. 

นโยบายของรัฐบาล และมติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สดร. ทั้งนี้เพื่อ

ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการงบประมาณ 

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ก�าหนดไว้  

 การบริหารงานของ สดร. ด�าเนินการโดยองค์การบริหารที่เรียกว่า 

“คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ” ตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 18 ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแล

การด�าเนินกิจการของ สดร. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ รวมถึง

การบริหารงานทั่วไป ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อก�าหนดต่าง ๆ เพื่อใช้

บังคับใน สดร. โดยมี “ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ” 

ท�าหน้าที่ในการบริหารกิจการของ สดร. และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างของ สดร. และมีข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วย 

การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

พ.ศ. 2563 ให้สถาบันมีส่วนงานดังต่อไปนี้
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โครงสร้างองค์กร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สดร.” และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “National Astronomical Research 

Institute of Thailand (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “NARIT” และก�าหนดวัตถุประสงค์ รวมถึงอ�านาจหน้าที่ 

ตามที่ระบุในมาตราที่ 7 และ 8 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้งและอ�านาจหน้าที่1.5

ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์

สร้างเครือข่ายการวิจ ัยและวิชาการด้าน
ดาราศาสตร์ในระดับชาติ และนานาชาติกับ
สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ
ด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื ่นของรัฐ 
สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านดาราศาสตร์

1

2

3

4

ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ

ก่อตั้งสิทธิ หรือท�านิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน
ท�านิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของ สดร.

ท�าความตกลงและร่วมมือกับองค์การ หรือหน่วยงานอื่น ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจการ
ที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สดร.

จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ สดร.

เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของ สดร.

กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ 
สดร.

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการ
ในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ สดร. ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�าหนด

ด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของ สดร.

1

2

3

4

7

8

5

6

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ�านาจหน้าที่

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH
INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)
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พันธกิจ NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH
INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

วิสัยทัศน์ NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH
INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

“เป็นองค์กรชั้นน�าด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”

1

2

3

4

การวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 เพื่อพัฒนาก�าลังคนของประเทศ ให้มีทักษะความคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

ของสถาบันฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

รวมทั้งด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์

ที่มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ลดการพึ่งพาการน�าเข้าชิ้นส่วน

อุปกรณ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 

ผ่านกระบวนการในการจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการบริหาร

จัดการ เพื่อลดขั้นตอนการท�างาน และลดความซ�้าซ้อน ภายใต้กรอบอัตราก�าลังที่มีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด

To be a world-renowned organization in Astronomy,
Technology and Innovation

วิสัยทัศน์และพันธกิจ1.6
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อัตราก�าลัง1.7

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 157 อัตรา เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา จ�านวน 9 อัตรา รายละเอียดสามารถจ�าแนกตามสายงาน ได้ดังต่อไปนี้

(ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ณ 30 กันยายน 2563)

สายงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สัดส่วนเพิ่ม/(ลด)
จ�านวน

รวมทั้งสิ้น 148 157 9

1. สายบริหาร 11 14 3

2. สายวิจัยและวิชาการ 15 16 1

3. สายปฏิบัติการเทคนิค 70 72 2

4. สายปฏิบัติการทั่วไป 52 55 3

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบอัตราก�าลังจ�าแนกตามสายงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

1411
1615

7270

55
52
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1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 576,133,800 บาท (ร้อยละ 77.15)
 (ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี)

2. เงินนอกงบประมาณ
 • เงินเหลือจากการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา 145,000,000 บาท (ร้อยละ 19.42)
 • เงินที่ได้จากดอกผลของเงิน   20,600,000 บาท   (ร้อยละ 2.76)
  หรือรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน 
 • ประมาณการรายได้ที่น�ามาสมทบ     5,000,000 บาท   (ร้อยละ 0.67)
  (เงินสนับสนุนจาก สสวท.
  ส�าหรับจัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ)

สัดส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(จ�าแนกตามแหล่งที่มา)

 ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน 1 ตุลาคม 2562 
ดังนั้น ส�านักงบประมาณจึงแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนกว่าพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ (24 กุมภาพันธ์ 
2563) รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
พ.ศ. 2562 (พลางก่อน) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของส�านักงบประมาณ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 ในวันที่
30 กันยายน 2562 และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายการเงินส�ารองยามฉุกเฉิน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น
746,733,800 บาท ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ตามแหล่งที่มาของงบประมาณที่น�ามาจัดสรร ได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี1.8
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 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 แล้ว 
พบว่า มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 7.30 รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่างนี้

เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 
(จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 เทียบกับ พ.ศ. 2563 
(จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

หมายเหตุ : *รวมงบกลางและเงินส�ารองยามฉุกเฉิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2563

สัดส่วนเพิ่ม/(ลด)

จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 805,578,000.00 746,733,800.00 (58,844,200.00) (7.30)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับผลงานวิจัยให้
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

102,824,000.00 38,479,200.00  (64,344,800.00)  (62.58)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ
ทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและ
สร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

68,643,750.00 120,741,793.00 52,098,043.00 75.90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทาง
ดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุก
ระดับอย่างทั่วถึง

81,115,600.00 57,709,517.00  (23,406,083.00) (28.86)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวาง
โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก
ภูมิภาค

338,776,200.00 180,448,000.00 (158,328,200.00)  (46.74)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน
การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจาก
ภาครัฐ*

214,218,450.00 349,355,290.00 135,136,840.00 63.08



เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 
(จ�าแนกตามงบรายจ่าย)

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 
(จ�าแนกตามงบรายจ่าย)

งบรายจ่าย ปีงบประมาณ
2562

ปีงบประมาณ
2563

สัดส่วนเพิ่ม/(ลด)

จ�านวน ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 805,578,000.00 746,733,800.00 (58,844,200.00) (7.30)

งบบุคลากร 76,587,800.00 85,164,700.00 8,576,900.00 11.20

งบดำาเนินงาน 142,754,690.00 148,294,172.00 5,539,482.00 3.88

งบเงินอุดหนุน 157,598,900.00 149,147,893.00 (8,451,007.00) (5.36)

งบลงทุน 390,702,110.00 210,373,250.00 (180,328,860.00 (46.16)

เงินสำารองจ่ายทั่วไป 37,934,500.00 33,753,785.00 (4,180,715.00) (11.02)

เงินสำารองยามฉุกเฉิน - 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00
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 นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) จ�านวน 151,001,900 บาท ดังนี้

 • กองทุน บพค.1 หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

 • ภายใต้แผนงานส�าคัญ (Flagship) 

 • โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและ
การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศมีศักยภาพ

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (กองทุน ววน.)

  กองทุนเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) กองทุน บพค.1 151,001,900 บาท

  Program 5    ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
  • โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ 128,400,000* บาท
   (Thai Space Consortium : TSC) ระยะเวลา 1 ปี
   (เริ่มด�าเนินการตามสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)

  Program 16   การปฏิรูประบบ อววน. Global Partnership Fund
  • โครงการกรอบกองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย   22,601,900 บาท
   โดย Science and Technology Facilities Council (STFC)
   และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระยะเวลา 1 ปี 
   (เริ่มด�าเนินการตามสัญญาวันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 14 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ :
1 บพค. ย่อมาจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

* เฉพาะวงเงินงบประมาณที่ สดร.ได้รับเพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยฯ จ�านวน 128,400,000 บาท (ไม่รวมงบประมาณ
ที่เป็นเงินอุดหนุนให้กับ สทอภ. จ�านวน 33,932,650 บาท)

โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย
เพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์

งบประมาณปี 2563 ได้รับจัดสรร 128.4000 ล้านบาท
(ไม่รวมเงินอุดหนุนของ สทอภ.33.9327 ลบ.)

ระยะเวลา 1 ปี : เริ่ม 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564 
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การด�าเนินงานโดยสังเขป
 ภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ มีแผนด�าเนินโครงการพัฒนาสร้างดาวเทียม 
pathfinder (TSC-0) และดาวเทียมถ่ายภาพหลายความยาวคลื่น (TSC-1) ที่มุ่งจะสร้าง human capacity ทางด้านการ
ออกแบบและสร้างดาวเทียม โดยร่วมมือกับ Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics (CIOMP) 
ประเทศจีน ซึ่งเป็นหน่วยงาน ภายใต้ Chinese Academy of Science (CAS) ดาวเทียมที่จะออกแบบและสร้างร่วมกับ CIOMP 
จะเป็นดาวเทียมขนาดเล็ก น�้าหนักประมาณ 50 Kg เรียกว่า pathfinder หรือ TSC-0 มี optical telescope เป็น payload 
มีความสามารถในการแยกแยะ (resolution) ประมาณ 1 เมตร จะโคจรที่ระยะความสูง 500 km จากพื้นดิน มีอายุการใช้งาน
ไม่ต�่ากว่า 3 ปี โดยที่ระยะเวลาในการด�าเนินการสร้างดาวเทียมร่วมกับ CIOMP นี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ปี รวมการส่งขึ้นวงโคจรด้วย
นอกจากนี้โครงการจะด�าเนินการออกแบบและสร้างดาวเทียม (TSC-1) ที่มี payload เป็น hyperspectral imaging ที่สามารถ
ถ่ายภาพหลายความยาวคลื่น ไปด้วยพร้อมกัน

 • กองทุน บพค.1 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม 

 • ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
นานาชาติ เพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไทย 

 • โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

โครงการกรอบกองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
โดย Science and Technology Facilities Council (STFC)

งบประมาณปี 2563 ได้รับจัดสรร 22.6019 ล้านบาท

ระยะเวลา 1 ปี : เริ่ม 15 มิถุนายน 2563 – 14 มิถุนายน 2564

การด�าเนินงานโดยสังเขป
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ 
Science and Technology Facilities Council (STFC) สหราชอาณาจักร เพื่อด�าเนินโครงการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกันในหัวข้อ Capacity Building in Software and Hardware Infrastructures, 
and Data Handling through Astronomy ภายใต้กรอบกองทุนนิวตัน โดยการแลกเปลี่ยน
บุคลากร / การเข้าร่วมวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ / การวิเคราะห์
และจัดการข้อมูลทางดาราศาสตร์ (Big data analytics) / การให้บริการวิชาการดาราศาสตร์แก่
ผู้สนใจโดยหลักการทางด้าน STEM โดยปีงบประมาณ 2563 สดร. มีโครงการย่อยที่ด�าเนินการ
ร่วมกับ STFC จ�านวน 9 โครงการ 
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 ประกอบด้วยอาคารหอดูดาว ที่มีกล้องโทรทรรศน์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า/อาคารท้องฟ้าจ�าลองที่มี

พื้นที่ส�าหรับการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงอาคารส�านักงาน ส�าหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) จ�านวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

 ส�าหรับใช้ในการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า เพื่อการค้นคว้า วิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จ�านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์1.9

1). โครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ส�าหรับการให้บริการด้านวิชาการ

2). โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีมีการติดต้ังกล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

1 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
หรือ หอดูดาวแห่งชาติ (Thai National Observatory
: TNO) – เปิดให้บริการแล้วในปี 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่

        อุทยาน
ดาราศาสตร์สิรินธร
(Princess Sirindhorn
AstroPark)
- เปิดให้บริการแล้ว
ในปี 2563
ณ จังหวัดเชียงใหม่

1         หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค 
 2.1) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
  (Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima) – เปิดให้บริการแล้วในปี 2557

 2.2) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
  (Regional Observatory for the Public, Chachoengsao) – เปิดให้บริการแล้วในปี 2561

 2.3) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 
  (Regional Observatory for the Public, Songkhla) – เปิดให้บริการแล้วในปี 2562

 2.4) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น 
  (Regional Observatory for the Public, Khon Kaen) – อยู่ระหว่างการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562-2564

2

 เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ
 (Thai Robotic Telescope Network : TRT)
 3.1) หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี

 3.2) หอดูดาว Gao Mei Gu มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 3.3) หอดูดาว Sierra Remote มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 3.4) หอดูดาว Springbrook นิวเซาท์เวลส์ (NWS) ออสเตรเลีย

 3.5) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการเฝ้าติดตามวัตถุที่อาจมีภัยคุกคามต่อโลก
  บริเวณสถานีรายงานดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 3.6) หอดูดาว La Palma ราชอาณาจักรสเปน ภายใต้โครงการ GOTO

3

หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ
(Thai National Radio Astronomy Observatory : TNRO) 
– อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
 ณ จังหวัดเชียงใหม่

2

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเดิม) ด�าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547
โดยสถาบัน มีแผนการด�าเนินงานที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ได้รับการบรรจุไว้ในล�าดับต้น ๆ ของแผนการจัดตั้ง คือ การวางโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ที่ส�าคัญ รวมถึงรองรับการให้บริการทางด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ของ สดร. ให้ตรงตามความต้องการของทุกกลุ่ม
เป้าหมายในทุกระดับ ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างทั่วถึง และสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และคุ้มค่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. ได้ด�าเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมเป็น
จ�านวนทั้งสิ้น 13 แห่ง
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 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม อุทยานดาราศาสตร์ ว่า “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” (Princess 
Sirindhorn AstroPark) เพื่อให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศ
เช่ือมโยงวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก ท�าให้ประเทศไทยเป็นผู้น�าทางดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มภาคภูมิ
และใช้เป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งภายในประกอบไปด้วย

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
(Princess Sirindhorn AstroPark)

ตั้งอยู่บริเวณ : ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ 54-3-04 ไร่

 อาคารส�านักงานใหญ่
 ประกอบด ้วย ศูนย ์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
/ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ / 
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทาง
ดาราศาสตร ์  /  ศูนย ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ส�านักผู้อ�านวยการ

1
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ความก้าวหน้าของการด�าเนินการก่อสร้างงานปรับปรุง
อาคารหอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 

 อาคารท้องฟ้าจ�าลอง และนิทรรศการ 
 ประกอบด้วย ส่วนท้องฟ้าจ�าลองฟูลโดมดิจิทัล 
360 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 เมตร ความจุ 
160 ที่นั่ง และพื้นที่ส�าหรับรถผู้พิการ และส่วนนิทรรศการ
ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 19 โซน และยังมีความ
ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) ในการ
ด�าเนินการ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ” ด้วย

3

 อาคารหอดูดาว
 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร 
ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเล็กและขนาดกลาง จ�านวน 5 ชุด

4

 ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง 
ส�าหรับจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์บริการประชาชน

5

 อาคารศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว
แห่งชาติและวิศวกรรม 
 ประกอบด ้วย อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรม / ห้องปฏิบัติการเมคาทรอนิกส์ / 
ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง 
และอาคารพัฒนาเทคโนโลยีฟ ิล ์มบาง 
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเคลือบกระจก

2

งานลิฟต์โดยสาร อาคารหอดูดาว
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หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา ภูมิภาค

(Regional Observatory for Public)

 หอดูดาวภูมิภาคส�าหรับประชาชน เป็นโครงการในพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานชื่อว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตามด้วย
ชื่อจังหวัดนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กระจายสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสในการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน และใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์
ส�าหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่ส�าคัญของภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ได้เปิดให้บริการแล้ว จ�านวน 3 แห่ง คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา 
สงขลา และอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างอีก 1 แห่ง คือ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
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 ในปี 2563 สดร. ได้ด�าเนินการปรับปรุงทางลาดและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ
และปรับปรุงหลังคาเลื่อนอาคารหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
และฉะเชิงเทรา โดยมีความก้าวหน้าในการด�าเนินการ ร้อยละ 50 รายละเอียดดังนี้

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

รายงานประจ�าปี 2563  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  53

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

งานปรับปรุง ปูหญ้าเทียมลานวงโคจร

งานโครงหลังคาเลื่อน

ทางลาดผู้พิการ อาคารหอดูดาว

อาคารหอดูดาว

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

รางระบายน�้าอาคารท้องฟ้าจ�าลอง

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น

 ในปี พ.ศ. 2562 สดร. 
ได้ด�าเนินการก่อสร้าง หอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม
พรรษา ขอนแก่น ณ ต�าบลเขื่อน
อุบลรัตน์ อ�าเภอเขื่อนอุบลรัตน์ 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความ
ตระหนักทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กระจายสู่ภูมิภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างทัว่ถงึ 
และให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
มีโอกาสในการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
อาคารส�านักงาน / อาคารท้องฟ้าจ�าลองที่รองรับการติดตั้งระบบท้องฟ้าจ�าลอง ซึ่งติดตั้งจอรับภาพ
แบบโดม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร และติดตั้งเครื่องฉายดาวที่มีความพิเศษเฉพาะตัวสูง 
/ อาคารหอดูดาวและลานดูดาวที่รองรับการติดตั้งโดมไฟเบอร์กล๊าส พร้อมติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
ขนาดใหญ่ และงานระบบขับเคลื่อนล้อรางหลังคา Sliding Roof รองรับการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเลก็ / งานระบบสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ โดยมีก�าหนดการแล้วเสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2564
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 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค เป็นหนึ่งใน
โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพสูง สามารถให้บริการวิชาการแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักและความตื่นตัว
ทางด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างเครือข่ายทางการวิจัยและวิชาการ 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์ประกอบของหอดูดาวภูมิภาค
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ตารางเปิดให้บริการ

การให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค
 • ให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์
 • ให้บริการสารสนเทศดาราศาสตร์ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • จัดค่ายดาราศาสตร์ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
 • สนับสนุนการท�างานวิจัยดาราศาสตร์ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค
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 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ 
(Thai National Observatory : TNO) มี
การติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร พร้อมระบบ
อัตโนมัติที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหอดูดาว
เพียงไม่ก่ีแห่งในโลกท่ีตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
ซึ่งเป็นจุดสังเกตการณ์ทั้งซีกฟ้าเหนือ และ
ซีกฟ้าใต้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อปฏิบัติการด้าน
การค้นคว้า วิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างองค์ความ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ 

(Thai National Observatory : TNO)

ตั้งอยู่บริเวณ : สถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากลด้านการวิจัย

 กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร
 เป็นกล้องโทรทรรศน์ระบบอัลตะซิมุท (Alt-azimuth system) ควบคุม
การท�างานแบบอัตโนมัติ สามารถติดตามวัตถุท้องฟ้าด้วยความแม่นย�าสูง ระบบ
ทัศนศาสตร์ของกล้องเป็นกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน 
(Ritchey-Chretien) มีช่องต่ออุปกรณ์ส�าหรับเก็บข้อมูลทางดาราศาสตร์ได้มากถึง 
4 ช่อง กระจกท�าจากวัสดุ lithium-aluminosilicate glass-ceramics ที่มีการ
ขยายตัวต�่าเมื่ออุณหภูมิโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลง ผิวกระจกเคลือบด้วยอลูมิเนียม 2.4 เมตร
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 เนื่องจากเวลาการให้บริการกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักวิจัย 
สดร. ได้จัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2561-2562 เพื่อจัดหา 
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ติดตั้ง
เพิ่มเติมที่ดาดฟ้าอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์ เพื่อใช้งานแทนที่
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ที่ใช้งานอยู่เดิม 
โดยในปี 2563 สามารถให้บริการสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานด้าน โฟโตเมตรีของดาวสว่างท่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้ก�าลัง
รับแสงของกล้องขนาดใหญ่ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร สดร. ได้เปิดให้บริการแก่นักวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ สดร. 

สถิติของการเปิดใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเปิดประสบการณ์
กับเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช้ันสูงท่ีทันสมัยระดับโลกภายใต้กิจกรรม Open House 
ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 สดร. เริ่มเปิดฤดูกาลสังเกตการณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงวันปิดฤดูกาล
เดือนพฤษภาคม 2563 มีการจัดสรรเวลาการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 
รวมทั้งสิ้น 1,526 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้
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 หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ (Thai National Radio 
Astronomy Observatory : TNRO) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย
ดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี มีระยะเวลาในการด�าเนินงาน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564) วงเงิน 875 ล้านบาท มีโครงสร้างหลัก
ของหอสังเกตการณ์ฯ ประกอบด้วย
 • กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร
 • กล้องโทรทรรศน์วิทยุวีกอส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร
 • อาคารบริการวิชาการ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตรม.
 • ระบบเครือข่าย GNSS และหมุดอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงพิกัดภูมิศาสตร์ 
และพิกัดดาราศาสตร์

ตั้งอยู่บริเวณ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ 
(Thai National Radio Astronomy Observatory : TNRO)

 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 สดร. ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
“พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์” ภายในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ เพื่อใช้สร้างหอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร และ 
13 เมตร ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย
ดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่
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 ปัจจุบัน สดร. ได้มีการด�าเนินการก่อสร้างอาคารควบคุมกล้อง อาคารสาธารณูปโภคเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัท
ผู้ผลิตกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ด�าเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณ (Big Lift) เรียบร้อยแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
คาดว่าจะมีการทดสอบการท�างาน และติดตั้งระบบรับสัญญาณวิทยุได้ช่วงปลายปี พ.ศ. 2564

ขณะยกและติดตั้งจานรับสัญญาณขนาด 250 ตัน หอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ 

กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ

อาคารบริการวิชาการ กล้องโทรทรรศน์วิทยุวีกอส

Thai National Radio Astronomy Observatory

รายงานประจ�าปี 2563  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  59



ANNUAL REPORT 2020  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)60

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ 
(Thai Robotic Telescope Network : TRT)

         สดร. ได้ร่วมมือกับ University of North Carolina ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร ภายใต้โครงการ PROMPT (Panchromatic Robotic
Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ซึ่งประกอบด้วย กล้องโทรทรรศน์
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยสถานที่ที่ติดตั้ง คือ หอดูดาว Cerro Tololo 
Inter-American Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี (ซีกฟ้าใต้) ซึ ่งการติดตั ้ง
กล้องโทรทรรศน์ฯ ดังกล่าว ท�าให้จ�านวนคืนที่สังเกตการณ์ได้ในแถบนี้มีมากกว่า 300 คืน
ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่ง คือ สามารถใช้กล้องสนับสนุนการเรียน
การสอนหรือใช้สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในซีกฟ้าใต้ได้ในเวลากลางวันของประเทศไทย 
เนื่องจาก ในเวลาช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลากลางคืนที่หอดูดาว CTIO พอดี โดย สดร.
เริ่มใช้กล้องโทรทรรศน์ฯ ดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา

CHILE
Cerro Tololo Inter-American Observatory1
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 สดร. ได้ด�าเนินการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร
ณ หอดูดาว Sierra Remote Observatories (SRO) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ ่งตั ้งอยู ่ภายในเขตป่าสนบนภูเขาสูง อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ไม่มีแสงรบกวนจาก
ภายนอก จึงท�าให้สภาพท้องฟ้าและอากาศเหมาะสมต่อการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ 
ตลอดทั้งปี กล้องโทรทรรศน์ฯ ตัวนี้ ท�าหน้าที่ในการติดตามวัตถุต่าง ๆ ในซีกฟ้าเหนือ 
ซึ่งสามารถรองรับการท�างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังรองรับการถ่ายภาพ
ทางดาราศาสตร์เพื่อความสวยงามได้อีกด้วย

       นอกจากการติดตั้งกล้องฯ 0.7 เมตร แล้ว สดร. ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มอรรถประโยชน์ในการใช้งาน คือ

 • ติดตั้ง CCD เกรดวิทยาศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจากนักวิจัย 
รวมไปถึง Filters ที่รองรับการใช้งานในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ ที่นักวิจัยได้ให้ความสนใจ

 • ติดตั้ง CCD ขนาด 4k พร้อม Filter ที่สามารถรองรับการถ่ายภาพเพื่อความ
สวยงาม และสามารถติดตามเหตุการณ์ส�าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สดร. ลงนามความเข้าใจด้านความร่วมมือกับหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล ณ หอดูดาว Gao Mei Gu 
เพื่อ“เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” และเป็นการเพิ่มจ�านวนกล้องโทรทรรศน์แบบ
ควบคุมระยะไกลในซีกฟ้าเหนือด้วย

 นักวิจัยสามารถติดตามวัตถุบนท้องฟ้าได้ในเวลากลางวันของประเทศไทย เนื่องจากเวลาของประเทศไทยกับ
หอดูดาว Sierra Remote Observatories (SRO) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างกันประมาณ 14 ชั่วโมง 
ท�าให้นักวิจัยสามารถลงรายละเอียดการติดตามวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สดร. ได้เริ่มใช้กล้องโทรทรรศน์ฯ 
ดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558

       ส�าหรับการใช้งานกล้องฯ 0.7 เมตร ณ หอดูดาว SRO หลังจากการติดตั้งและทดสอบแล้ว สดร. ได้แบ่งการใช้งาน
กล้องให้กับกลุ่มนักวิจัย และกลุ่มงานวิศวกรรมของ สดร. โดยแบ่งให้นักวิจัย ใช้ในการติดตามวัตถุต่าง ๆ ในซีกฟ้าเหนือ 
ผ่านการรีโมทควบคุมการท�างานของกล้องระยะไกลจากประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้น จึงให้กลุ่มงาน
วิศวกรรม ใช้ในการพัฒนาระบบ AstroNet ให้ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน เพื่อเตรียมรองรับการใช้งานของนักวิจัย
ในล�าดับต่อไป

CHINA
Gao Mei Gu Observatory2

USA
Sierra Remote Observatories3
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         หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ต้ังอยู่บริเวณสถานีรายงานดอยอินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ ติดต้ังกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร

ภายใต้ “โครงการเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ” ด�าเนินการร่วมกันระหว่าง 

3 หน่วยงานภาครัฐ คือ (1) สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) สนับสนุน

กล้องโทรทรรศน์อุปกรณ์เก็บข้อมูล โดม และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (2) กองทัพอากาศ 

สนับสนุนสถานที่ก่อสร้างหอดูดาวฯ ในพื้นที่ของกองทัพอากาศดอยอินทนนท์ และ 

(3) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการลงทะเบียนกับ Minor Planet Centers ซึ่งเป็น

หน่วยงานภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) และได้รับการสนับสนุนจากองค์การ

บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NASA) และศูนย์เฝ้าระวังภัยอวกาศ

ประเทศญี่ปุ่น (Japan Spaceguard Assocasiaiton) มีวัตถุประสงค์หลักในการเฝ้า

ติดตามและศึกษาวงโคจรของวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ เก็บรวบรวมและสร้างฐาน

ข้อมูล เพื่อน�าไปศึกษาวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ เป็นศูนย์ข้อมูลการเตือนภัย รวมทั้ง

สร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามจากวัตถุใกล้โลก

และวัตถุอวกาศให้กับสาธารณชน

 โครงการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ CDK700 และ CDK17 ณ หอดูดาว SpringBrook,

Coonabarabran, NSW, Australia นั ้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เครือข่าย

กล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลของประเทศไทย (Thai Robotic Telescope 

Network, TRT” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบ CDK700 ตามพื้นที่

ต่าง ๆ ที่มีท้องฟ้าเหมาะสมส�าหรับการติดตามวัตถุบนท้องฟ้า และพัฒนาให้กล้องท�างาน

ในโหมดควบคุมระยะไกล (remote mode) และโหมดหุ่นยนต์ (robotic mode) เพื่อ

ให้เครือข่าย TRT สามารถสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับ สดร.

       หอดูดาว SpringBrook, Coonabarabran, NSW, Australia เป็นหอดูดาวที่

ด�าเนินการโดยเอกชน ที่มีท�าเลที่ตั้งดีที่สุดแห่งหนึ่งในซีกฟ้าใต้ อยู่ติดกับหอดูดาว Siding 

Spring ซึ่งเป็นหอดูดาวแห่งชาติเครือรัฐออสเตรเลีย ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า หอดูดาว

ดังกล่าว เป็นหอดูดาวที่มีสภาพท้องฟ้าเหมาะสม และจะไม่ถูกรบกวนทางแสงจากชุมชน 

เนื่องจากมีการจัดการโดยรัฐบาลเพื่อปกป้องผลกระทบต่อหอดูดาวแห่งชาติ โดยได้เริ่ม

ด�าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 และได้ด�าเนินการติดตั้งกล้องพร้อมทดสอบเป็นผลส�าเร็จ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

AUSTRALIA
SpringBrook Observatory4

THAILAND
Royal Thai Airforce5
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SPAIN
Roque de Los Muchachos, La Palma Observatory6

 โครงการกล้องโทรทรรศน์ GOTO เพื่อศึกษาวิจัยและติดตามค้นหาคลื่น
ความโน้มถ่วง (Gravitational-Wave Optical transient  Observer)  

     โครงการ GOTO ร่วมกับ University of Warwick สหราชอาณาจักร, Monash 
University เครือรัฐออสเตรเลีย และสมาชิกระดับนานาชาติต่าง ๆ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามแหล่งก�าเนิดคลื่นความโน้มถ่วง โดยใช้กล้องโทรทรรศน์เพื่อศึกษาวิจัยต้นเหตุที่
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นความโน้มถ่วง โดยกล้องโทรทรรศน์ GOTO ได้ถูกออกแบบ
มาให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างบนท้องฟ้า และเชื่อมต่อสัญญาณกับเครื่องตรวจจับคลื่นความ
โน้มถ่วงของ LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 
และ VIRGO เพื่อให้กล้องสามารถหันไปในทิศทางของแหล่งก�าเนิดคลื่นความโน้มถ่วงได้
อย่างรวดเร็ว

 สถาบันได้สนับสนุนกล้องโทรทรรศน์แบบ wide field จ�านวน 4 ตัว พร้อมโดม 
โดยติดตั้ง ณ La Palma ราชอาณาจักรสเปน แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 ปัจจุบัน
นักวิจัยของสถาบันสามารถเข้าถึงข้อมูล database จากกล้องโทรทรรศน์ GOTO เพื่อ
ด�าเนินการวิจัยได้แล้ว

กล้องโทรทรรศน์ GOTO
ณ หอดูดาว Roque de Los Muchachos,

La Palma ราชอาณาจักรสเปน
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ผลการด�าเนินงานตามพันธกิจ2.1

 ด้วยวิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ว่า “เป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากล ด้านดาราศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (To be a world-renowned organization in Astronomy, Technology and Innovation) 
ประกอบกับสถานการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนินงานที่มุ่งเน้นผลงาน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ในการที่จะขับเคล่ือนประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ดังนั้น สดร. จึงได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม
การด�าเนินงานตามพันธกิจของ สดร. ในทุก ๆ ด้าน ดังนี้

 2.1.1 การวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.1.3 การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ
 2.1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2.1.5 การเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัด สดร. ได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน โดยสนับสนุนการท�างานร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่วมด�าเนินกิจกรรมทั้งการค้นคว้า วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี
และวิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการวิชาการและสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย ในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนา
บุคลากร และเตรียมก�าลังคนเพื่อรองรับการด�าเนินงานของ สดร. ที่มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. มีผลการด�าเนินงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ดังนี้

 การวิจัยดาราศาสตร์ที่ สดร. มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับสถาบันดาราศาสตร์
ทั่วโลก คือ การขยายขอบเขตขององค์ความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของจักรวาล
ของมนุษย์ โดย สดร. ก�าหนดกลุ่มวิจัย (key science) ขึ้นมา จ�านวน 4 กลุ่ม 
เพื่อศึกษาวิจัยให้เข้าใจในธรรมชาติดังกล่าว ประกอบด้วย (1) การศึกษาฟิสิกส์
ดาราศาสตร์ดาวฤกษ ์(stellar astrophysics) เป็นการศึกษาดาวฤกษ์ (เช่นเดียว
กับดวงอาทิตย์ของเรา) ตั้งแต่การก่อก�าเนิดไปจนถึงวิวัฒนาการของซากดาวฤกษ์
หลังสิ้นอายุขัย เช่น ดาวแคระขาว ดาวนิวตรอน และหลุมด�า เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ
ของดาวฤกษ์ ความเข้าใจลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และวิวัฒนาการของ
ดาวฤกษ์จากประชากรดาวที่หลากหลาย จะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของดวงอาทิตย์
ของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษานี้มีความต่อเนื่องไปสู่ (2) การศึกษาดาวเคราะห์
และสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ (exoplanet and astrobiology) ที่โคจรอยู่รอบ
ดาวฤกษ์อื่น ๆ นอกจากดวงอาทิตย์ การวิจัยสาขานี้เป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ เพิ่งเริ่ม
มีการศึกษาอย่างมากในระยะเวลาไม่ถึง 30 ปีนับตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 
1992 แต่ปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วกว่า 4,000 ดวง 
การศึกษาดาวเคราะห์เหล่าน้ีมุ่งสร้างความเข้าใจสภาพแวดล้อมบนดาวเคราะห์

2.1.1 การวิจัย และค้นคว้าด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
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ดวงอื่น ๆ เช่น องค์ประกอบของบรรยากาศ อุณหภูมิพื้นผิว ลักษณะวงโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ ความเป็นไปได้ของการมีน�้าใน
สถานะของเหลว ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อต่อการก�าเนิดของสิ่งมีชีวิต และการค้นหาหลักฐานของสารชีวโมเลกุลในบรรยากาศ
ของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่งอาจเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นั้น ๆ อนึ่ง การค้นพบหลักฐาน
ของสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากชีวิตบนโลก จะมีผลกระทบอย่างสูงในวงกว้างไปกว่าสาขาดาราศาสตร์ ครอบคลุมสู่มิติทางสังคมและ
ปรัชญาในการถกเถียงด้านความหมายของชีวิต



 การศึกษาของสองกลุ่มวิจัยแรกนั้นเป็นการศึกษาธรรมชาติของวัตถุในระดับดาวฤกษ์เป็นดวง ๆ ในระดับต่อมาคือการ
ศึกษาภาพรวมของจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์รวมกันอยู่เป็นระบบขนาดใหญ่ เรียกว่า ดาราจักร (galaxy) ตัวอย่าง
ทางช้างเผือกของเราที่มีดาวฤกษ์ เช่น ดวงอาทิตย์อยู่ประมาณ 200,000 ล้านดวง การศึกษาวิวัฒนาการของดาราจักรจึงมีความ
เชื่อมโยงแน่นแฟ้นต่อความเข้าใจดาวฤกษ์เป็นดวง ๆ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ซึ่งน�ามาสู่กลุ่มวิจัยที่ (3) การศึกษา
วิจัยจักรวาลวิทยาและฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง (cosmology and high energy astrophysics) ที่นอกจากจะ
ศึกษาวิวัฒนาการของดาราจักรตั้งแต่ยุคแรกก�าเนิดมาจนถึงปัจจุบัน ยังศึกษาครอบคลุมถึงดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง อาทิ 
ดาราศาสตร์รังสีแกมมา ที่มีพลังงานสูงกว่าแสงในช่วงคลื่นท่ีตามองเห็นหลักล้านล้านเท่า ซ่ึงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ยังมี
การศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงคลื่นอื่น ๆ แต่นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจเป็นช่วงคลื่นที่ส�าคัญในการศึกษาธรรมชาติ
ของจักรวาลที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เช่น สสารมืด (Dark Matter) พลังงานมืด (Dark Energy) ซ่ึงปัจจุบันมีหลักฐานหลายประการ
สอดคล้องกันว่าเป็นมวลส่วนใหญ่ของจักรวาล

 กลุ่มงานวิจัยหลักกลุ่มต่อมาของ สดร. คือ (4) การศึกษาวัตถุใกล้โลก สภาพอวกาศ และภูมิอากาศของโลก 
เป็นการศึกษาความเชื่อมโยงมาสู่โลกของเราโดยตรง เช่น ปฏิสัมพันธ์ของสภาพอากาศอวกาศ (space weather) ที่ศึกษาผล
กระทบเมื่อกระแสอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ปะทะโลก ซึ่งในกรณีที่รุนแรงเคยส่งผลให้ดาวเทียมในอวกาศเสียหาย หรือ
แม้แต่ระบบไฟฟ้าบนโลก กรณีผลกระทบโดยตรงอีกประการหนึ่ง คือ วัตถุใกล้โลก ยกตัวอย่าง ดาวเคราะห์น้อยและอุกกาบาตที่
อาจโคจรมาชนโลก ซึ่งปัจจุบันมีการค้นพบแล้วประมาณ 20,000 ดวง และมีการตรวจตราเฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดโดยคณะ
ท�างานของนักดาราศาสตร์ทั่วโลก งานวิจัยที่อยู่ใกล้ผิวโลกท่ีสุดของ สดร. คือ งานวิจัยด้านภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาฝุ่นละอองในบรรยากาศ เช่น PM2.5 ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการวิจัยดาราศาสตร์ และมีผลกระทบ
ต่อนโยบายสวัสดิภาพสาธารณะ เพราะการศึกษาฝุ่นละอองในบรรยากาศให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแหล่งที่มาและพลวัตของฝุ่น
ในบรรยากาศ เป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประเทศไทย

 กลุ่มงานวิจัยทั้งสี่นี้เป็นหัวข้อวิจัยที่มีการศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นจากนักวิจัยดาราศาสตร์ทั่วโลกดังจะเห็นได้จากการที่
หัวข้อวิจัยเหล่านี้ได้รับฉันทามติให้ได้รับการสนับสนุนงบลงทุนระยะยาวจากนักดาราศาสตร์ทั้งกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ในกรณีของสหภาพยุโรปอ้างอิงจากรายงาน Astronet (ASTRONET: Coordinating strategic planning for 
European Astronomy) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Seventh Framework Programme (FP7) ของ European Commission 
ที่นักดาราศาสตร์ในสหภาพยุโรปร่วมกันเฟ้นหาโครงการที่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นโครงการดาราศาสตร์ผลกระทบสูงท่ีสุด
ในปัจจุบัน (รายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 2015) การศึกษาลักษณะนี้ของนักดาราศาสตร์ฝั่งสหรัฐอเมริกา คือ Astronomy 
and Astrophysics Decadal Survey ที่จัดท�าโดย National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
ของสหรัฐอเมริกาทุก ๆ 10 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 โดยการเปิดรับความคิดเห็นจากนักดาราศาสตร์ทั้งวงการเพื่อน�ามากลั่นกรอง
เป็นแผนแม่บท (แผนแม่บทรอบทศวรรษฉบับล่าสุด คือ New Worlds, New Horizons in Astronomy and Astrophysics 
ในปี ค.ศ. 2010) รายงานจากทั้งสองกลุ่มประชาคมวิจัยนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักดาราศาสตร์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศแถบเอเชีย และรายงานทั้งสองฉบับมีความเห็นที่สอดคล้องกันในภาพรวมของการส่งเสริมการวิจัยด้านวิวัฒนาการ
ของเอกภพ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์พลังงานสูง ซึ่งทาง สดร. ได้ด�าเนินการวิจัยตามทิศทางดังกล่าว
โดยปรับยุทธศาสตร์ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย รวมถึงปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ความพร้อม
ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

(ที่มา : หนังสือบริบทใหม่ดาราศาสตร์ไทย)
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จ�านวน 50 คน ในการ
ขบัเคลือ่นงานวจิยั และค้นคว้าด้านดาราศาสตร์และวทิยาศาสตร์อวกาศ รวมถึงการพฒันาอปุกรณ์/เครือ่งมอืทางด้านดาราศาสตร์
เพื่อใช้ในการวิจัย ร่วมกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ ในหัวข้อที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการวิจัยทั้ง 4 ด้านของสถาบัน จ�านวน 47 โครงการ

 สดร. มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สดร. มีอัตราก�าลังทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะต�าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความตั้งใจในการท�างาน คาดว่าจะเป็นก�าลังส�าคัญให้กับ สดร. ในล�าดับต่อไป 

 นอกจากน้ี สดร. ยังสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ท�าวิจัย
ร่วมกับนักวิจัยของ สดร. รวมถึงสนับสนุนให้นักวิจัยของ สดร. ไปร่วมสอนและร่วมเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ของนิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

อัตราก�าลัง NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH
INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)
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จ�านวนนักศึกษาที่ร่วมท�าวิจัยกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

จ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ของ สดร.
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
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ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

Professor Michael Kramer
ที่ปรึกษา ISAC

Max-Plank-Institute for 
Radio astronomy, Germany

Dr. Busaba Hutawarakorn Kramer
ที่ปรึกษา ISAC

Max-Plank-Institute for 
Radio astronomy, Germany

Professor Hideyuki Kobayashi
ที่ปรึกษา ISAC

National Astronomical Observatory
of Japan

รายนามคณะกรรมการ
International Scientific Advisory Committee : ISAC

Professor Michael Bode
ประธานที่ปรึกษา ISAC

Visiting Professor
Botswana International University of

Science & Technology, Botswana

 สดร. ได้ด�าเนินการตามแนวทางและทิศทางการวิจัยและพัฒนาทั้ง 4 ด้านที่ก�าหนดไว้ โดยมีที่ก�าหนดขึ้นตามข้อเสนอแนะ 
และค�าแนะน�าของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของ สดร. คือ คณะกรรมการ International 
Scientific Advisory Committee : ISAC ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทางด้าน
ดาราศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่าต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้ได้มากที่สุด
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คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (ISAC) 

เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราช

ด�าเนินทรงเปิดอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในวันที่ 27 มกราคม

2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่

 ในปี 2563 มีการจัดการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือ International 
Scientific Advisory Commitiee (ISAC) ระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม ่
โดยได้เข้าเยี่ยมชมผลการด�าเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (ISAC) เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างหอสังเกตุการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาต ิ
ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



 นอกจาก การวิจัยตามโครงการและงบประมาณที่เสนอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว กลุ่มวิจัย สดร. ยังมี

ความร่วมมือในการท�าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศ กับหน่วยงานภายนอก คือ 

 โครงการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ วิจัยและ

พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศ, พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสามารถสร้างเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์

บรรยากาศด้วยตัวเอง, สร้างเครือข่ายวิจัยและการน�าข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานทางปฏิบัติต่าง ๆ และฝึกอบรม ถ่ายทอด

เทคโนโลยี แก่ ประชาชน นักศึกษา และ เอกชน  สดร. จึงได้ริเริ่มความพยายามที่จะพลักดันให้เกิดหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์

ของโลกและบรรยากาศ (Earth and Atmospheric Science) ซึ่งเป็นสาขาที่ก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเซียตะวันออก

เฉียงใต้ ด้วยเป้าหมายให้เกิดหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศ หรือ Thai National Research 

Center for Earth and Atmospheric Science

 ปัจจุบัน ได้ด�าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีจ�านวนก�าลังคนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทาง

ด้านการวิจัยและพัฒนาจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “3rd Regional Workshop and Meeting on Climate 

Change, Biomass Burning and Biogenic Emission Impact on Surface Ozone and Particulate Matter in 

Southeast Asia” และ “Aerosol Modeling Workshop” และได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาวิจัย

ด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติร่วมกับศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง โจเซลิน เบลล์ เบอร์แนล
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างแนวทางการจัดท�าแผนบูรณาการวิจัยด้านคุณภาพอากาศ (Air Quality Research Programs)
และการจัดตั้งภาคีความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค. 62

ติดตั้ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
จ.เชียงใหม่

ติดตั้ง ณ หอดูดาวภูมิภาค
จ. สงขลา

ปรับปรุงซอฟแวร์และระบบควบคุมของเครื่องตรวจวัดละอองลอยในอากาศ (Mini Lidar)
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ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อศึกษาความผันแปรตามฤดูกาลของการปลดปล่อยไอโซพรีมจากป่าใน
ภาคเหนือของประเทศไทย โดยท�าการวัดค่าอากาศด้วยเครื่องคัดขนาดอนุภาคระดับนาโนเชิงแสง
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 งานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี งานวิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
อวกาศ เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของ สดร. ซึ่งเป็นงานที่ต่อยอดมาจากความมุ่งมั่นที่จะค้นคว้างานวิจัย
ทางด้านดาราศาสตร์ใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติ ที่จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นย�าที่สุด

 สดร. จึงได้ริเริ่มและเตรียมการส�าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะใช้ในการตอบโจทย์ยาก
ทางด้านดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการน�าส่งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
เทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ เทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ละเอียดแม่นย�า เทคโนโลยีการควบคุมในระยะไกลที่มี
ความเสถียร เทคโนโลยีวัสดุ ซึ่ง สดร. มีการออกแบบและผลิตโดยบุคลากรของ สดร. เองส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหน่ึงเป็นการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากการสนับสนุนการท�าวิจัยแล้ว ยังสามารถลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
เพิ่มการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นอีกด้วย โดยใช้ห้องปฏิบัติการของ สดร. ทั้ง 5 ห้อง เป็นสถานที่ในการออกแบบ/
พัฒนาและผลิตชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์/เทคโนโลยี

2.1.2 การพัฒนาเทคโนโลยี วิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม
ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
(Optics and Photonics Technology)

1
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น 
ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในกล้องโทรทรรศน์ อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งการออกแบบและพัฒนากล้องโทรทรรศน์
ต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการในการใช้ในงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีเชิงทัศนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในประเทศไทย มุ่งพัฒนาเทคโลยีทัศนศาสตร์ศักยภาพสูง
ส�าหรับใช้งานด้านดาราศาสตร์ อวกาศ และการป้องกันประเทศ รวมถึงวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทัศนศาสตร์เพื่อกระตุ้น
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ อาทิ ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชนิดใหม่ส�าหรับ
กล้องโทรทรรศน์ ระบบประมวลผลภาพแบบความละเอียดและไดนามิกส์สูง (high dynamic range and resolution imaging 
system) และสเปกโตรกราฟ เป็นต้น

 ปัจจุบัน มีโครงการส�าคัญที่ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินงาน ได้แก่ การออกแบบและพัฒนากล้องโทรทรรศน์ขนาดกลาง/
การพัฒนา focal reducer ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร/การพัฒนาสเปกโตรกราฟ และการวิจัยโคโรนากราฟ นอกจากนี้
ยังมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้ในการออกแบบระบบทัศนศาสตร์แก่นักศึกษา นักวิจัย และวิศวกร อีกด้วย

ศักยภาพของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์

Optics and Photonics
Technology
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เทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการ 

องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนไทยที่จะสามารถสร้างเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ขั้นสูงได้ด้วยตัวเอง และสามารถ
สร้างและประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าวใช้ในด้านต่างๆ นอกจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์ เช่น
 - ทางด้านติดตามมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 - เทคโนโลยีการสร้างเลเซอร์ 
 - วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมองเห็น 
 - การพัฒนาก�าลังการแยกภาพของกล้องจุลทรรศน์
 - ทางด้านความมั่นคงและทางทหาร
 - ทางด้านเกษตรกรรม
 - ทางด้านวิจัยทางบรรยากาศโลก
 - ส�ารวจโลกและอวกาศ โดยเป็น payload ดาวเทียม หรือ ยานอวกาศ

เกิด start-up หรือ spin-off จากเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ด้วยก�าลังคนที่ผลิตจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ หรือ
ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการน�าเข้าเครื่องมือราคาแพงดังกล่าวจากต่างประเทศ

1

2

3

ประโยชน์ที่จะได้รับ

อะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ  (Adaptive Optics and Coronagraphy)

การพัฒนาสเปกโตรกราฟ (spectrograph)
 2.1. การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดต�่า
 2.2. การพัฒนาสเปกโตรกราฟความละเอียดสูง
 2.3. การพัฒนาฟูเรียทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟ Fourier Transform Spectrograph 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือส�าหรับกล้องโทรทรรศน์ (Telescope instruments)

1

2

3

แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ (5 ปี) 
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การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่1

ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและก�าลังคน  
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         1.1 อะแดปทีฟออปติกส์ และ โคโรนากราฟี (Adaptive Optics and Coronagraphy)

 พัฒนาโคโรนากราฟชนิดใหม่ที่เรียกว่า Evanescent Wave Coronagraph เพื่อใช้ส�าหรับสังเกตการณ์สิ่งแวดล้อมของ
ดาว ส�ารวจในช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้น (near-infrared) และช่วงที่ตามองเห็น (visible bands) การพัฒนานี้จะน�าไปใช้กับ

กล้องโทรทรรศน์ทีต่ัง้อยูภ่าคพืน้ดนิ และใช้ร่วมกบักล้องโทรทรรศน์อวกาศ 
ศักยภาพของโครานากราฟนี้จะท�าให้เราสามารถศึกษาสิ่งแวดล้อมของ
ดาว ใช้ตรวจจับ และดูคุณลักษณะของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 
(exoplanet) รวมทั้งการสังเกตการณ์ควอซาร์ (quasar) และแกนของ
ดาราจักรกัมมันตะ (Active Galaxy Nucleus) เป้าหมาย คือการติดตั้ง
ชุดต้นแบบ ณ หอดูดาวแห่งชาติ ในอีก 5 ปีข้างหน้า และในอนาคต
จะพัฒนาโคโรนากราฟส�าหรับติดตั้งกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6-8 เมตร

 การพัฒนาระบบอะแดปทีฟออปติกส์และโคโรนากราฟ เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เช่น กระจกที่สามารถ
ปรับรูปได้ (deformable mirror) เซนเซอร์ตรวจจับหน้าคลื่น (wavefront 
sensor) และการค�านวณแบบทันทีทันใด (real time calculation) 
เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถน�าไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เลเซอร์และการป้องกัน ทัศนมาตรศาสตร์ และจุลทรรศนศาสตร์ 
เป็นต้น สดร. มุ่งหวังให้การท�างานของระบบที่มีความละเอียดสูงและระบบไดนามิกส์ดังกล่าว จะน�าไปสู่ผลกระทบเชิงบวก
ต่อยอดขยายผลไปสู่การพัฒนางานในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

    1.2 การพัฒนาสเปกโตรกราฟ (Development of Spectrograph)

 พฒันาสเปกโตรกราฟแบบความละเอยีดสงู และความละเอยีดต�า่ ส�าหรบัใช้งาน ณ หอดดูาวแห่งชาตแิละหอดดูาวเฉลิม
พระเกยีรตฯิ ภมูภิาค มวีตัถปุระสงค์เพือ่วดัสเปกตรมัของวตัถุท้องฟ้า และหาค่าพารามเิตอร์ทางฟิสกิส์ของดาว เช่น องค์ประกอบ

ทางเคมี และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เทียบกับผู้สังเกตการณ์ สเปกโตรกราฟจะ
น�าไปใช้ส�าหรับการศึกษาวัตถุท้องฟ้า และสามารถน�าไปประยุกต์ในสาขา
อื่น ๆ เช่น เคมี ชีวการแพทย์ การป้องกันและความปลอดภัย การเกษตร 
และการประยุกต์ใช้ทางด้านการส�ารวจระยะไกล (remote sensing) 
งานวิจัยนี้จะน�าไปสู ่การพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม่ท่ีสามารถน�าไปใช้ใน
วงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการศึกษาได้

   1.3 การพัฒนาฟูเรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟ (Fourier Transform Spectrograph development)

 สดร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พัฒนาฟูเรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟควบคู่ไปกับการพัฒนาสเปกโตรกราฟ
ความละเอียดสูง และความละเอียดต�่า เพื่อใช้ศึกษาสเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้าและได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดสูงในช่วงคลื่นที่
ตามองเห็น(visible) และช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นใกล้ (near-infrared) ศักยภาพทางดาราศาสตร์ของสเปกโตรกราฟดังกล่าว 
คือสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลแบบ 3D spectral imaging ของ extended object และการศึกษาพัลเซชันของ
ดาวฤกษ์ (star pulsation)

 จดุประสงค์หลักของการพฒันาฟเูรียร์ทรานสฟอร์มสเปกโตรกราฟนี ้ คอืค้นหาการออกแบบทศันศาสตร์แบบใหม่เพือ่เพิ่มพื้นที่
การมองเห็น (field of view) และเพิ่มความละเอียดของสเปกตรัมที่วัดได้ให้สามารถน�าไปประยุกต์กับการสังเกตการณ์ระยะไกล 
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(space-based remote observations) จากชั้นบรรยากาศของโลก นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้เครื่องมือมีขนาดกะทะรัด สามารถ
พกพาเคลื่อนย้ายได้ เพื่อเป็นนวัตกรรมส�าหรับการน�าไปประยุกต์ในด้านอื่น ๆ เช่น การติดตามสิ่งแวดล้อม (environmental 
monitoring) การวัดคุณสมบัติ (characterization) การเกษตรกรรม (agriculture) และการจัดการขยะ (Waste Management) 
เป็นต้น

 จัดฝึกอบรม หรือจัดการเรียนการสอนการออกแบบอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ออกแบบอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีในด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

การพัฒนาก�าลังคนด้านทัศนศาสตร์2

 1.4 การออกแบบและพัฒนากล้องโทรทรรศน์อวกาศ และระบบไฮเปอร์สเปกทรัล (Design and development 
of space based  telescopes and hyperspectral systems)

 ด�าเนินการออกแบบกล้องโทรทรรศน์ และ hyperspectral imaging ส�าหรับใช้ในภารกิจสังเกตการณ์โลก ภายใต้
โครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย (Thai Space Consortium หรือ TSC) มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้

 1) เพื่อออกแบบระบบทัศนูปกรณ์ และออกแบบเครื่องกล
ทัง้ระบบ ส�าหรบัตดิตัง้ในอปุกรณ์ทีจ่รวดน�าขึน้ไปทีเ่รยีกว่า payload 
ของโครงการ TSC

 2) เพือ่ระบอุปุกรณ์ต่าง ๆ  ของกล้องโทรทรรศน์ และก�าหนด
ประสิทธิภาพการท�างานของระบบทัศนศาสตร์

 3) เพื่อก�าหนดวิธีการจัดเรียงแนวของระบบ (Alignment 
Procedure) รวมถึงการก�าหนดและจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับ
การประกอบเพ่ือการจัดเรียง (Alignment Integration) และ
ด�าเนินการ Verification Activities (Assembly, Integration and Test (AIT) and Assembly, Integration and 
Verification (AIV))

 4) เพื่อการด�าเนินการประกอบและทดสอบดาวเทียมที่ สดร. และส่ง payload เพื่อประกอบและทดสอบดาวเทียม
สู่อวกาศในล�าดับต่อไป

 งานวิจัยและวิศวกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางทัศนศาสตร์ดังกล่าว เช่น ฟรีฟอร์มออปติกส์ 
(freeform optics) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบอุปกรณ์ให้มีขนาดพกพาได้ มีประสิทธิภาพทางด้านราคา แต่ยังคงเป็นระบบ
ที่มีสมรรถนะสูง
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล
(Radio Frequency and Digital Signal Technology)

2
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล มีหน้าที่หลักด้านการพัฒนาและออกแบบงานด้าน
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ การสื่อสาร และการประมวลสัญญาณดิจิทัล เช่น ระบบรับและประมวลผลสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุย่าน
ต่าง ๆ เรดาร์และเฟสอะเรย์ วงจรและอปุกรณ์ต่าง ๆ ส�าหรบัใช้งานย่านความถ่ีไมโครเวฟ และมลิลมิเิตอร์เวฟ วงจรแปลงสัญญาณ
อนาล็อกไปเป็นดิจิทัลความเร็วสูง พัฒนาวงจรขยายคลื่นรบกวนค่าความเร็วยิ่งยวดระบบทางกลส�าหรับการขับเคลื่อนกล้อง 
โทรทรรศน์วิทยุ เป็นต้น

 เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ประกอบด้วย ระบบรับสัญญาณวิทยุ
ชนิดความเย็นยิ่งยวดซึ่งท�างานที่ย่านความถี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ 300 เมกะเฮิร์ตซ์ จนถึง 115 กิกะเฮิร์ตซ์ และมีแผนในการขยายและมี
ศักยภาพในการขยายขีดความสามารถจนถึง 350 กิกะเฮิร์ตซ์ เพื่อขยายศักยภาพการสนับสนุนวิจัยที่ความถี่สูงในอนาคต 
ระบบประมวลผลสัญญาณวิทยุและวีแอลบีไอประเทศไทย ระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ และระบบควบคุม
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เป็นต้น

 ประกอบด้วยหน่วยปฏิบัติงานที่มีทักษะความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ได้แก่
  - เทคนิคกึ่งทรรศนศาสตร์ ระบบรับสัญญาณ และอุปกรณ์พาซซีฟความถี่วิทยุ
  - ออกแบบและการจ�าลองทางเครื่องกล ระบบสุญญากาศและความเย็นยิ่งยวด
  - อิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
  - การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลผ่าน FPGA/GPU
  - ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุและจัดเก็บฐานข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ
  - ระบบความถี่และเวลาอ้างอิง การวัดพิกัดและการส�ารวจความแม่นย�าสูง

ศักยภาพของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ
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เครื่องมือหลักในห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการ

 ปี 2563 สดร. มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อการใช้งานกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ได้แก่

 1) ระบบรับสัญญาณย่านแอลและเค

 2) ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุและฐานข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ

 3) ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ

 ปัจจุบัน สดร. ก�าลังด�าเนินการพัฒนาระบบรับและประมวลสัญญาณส�าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 

อีก 3 ย่านความถี่ คือ 4.55-13.65 35-50 และ 75-115 กิกะเฮิร์ตซ์ และระบบรับและประมวลสัญญาณวิทยุ 

2-14 กิกะเฮิร์ตซ์ ส�าหรับ กล้องโทรทรรศน์วิทยุวีกอสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร ณ จังหวัดสงขลา รวมถึง

การเตรียมการเพื่อการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ

ในอนาคต
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ระบบรับสัญญาณย่านความถี่แอล
รับสัญญาณทางดาราศาสตร์ในช่วงความถี่ 1-1.8 GHz 

ระบบรับสัญญาณย่านความถี่เค
รับสัญญาณทางดาราศาสตร์ในช่วงความถี่ 18-26.5 GHz

ระบบรับสัญญาณไมโครเวฟโฮโลกราฟี่
รับสัญญาณดาวเทียม Intelsat 22

เพื่อท�าเทคนิคไมโครเวฟโฮโลกราฟี่ที่ความถี่ 11 GHz

เทคโนโลยีจากหน่วยปฏิบัติการระบบรับสัญญาณ1
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 สดร. ท�าการออกแบบและพัฒนาระบบรับสัญญาณย่านแอลและเค ร่วมกับสถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ ประเทศ
เยอรมัน ระบบรับสัญญาณย่านแอลได้มีการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วและก�าลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อการติดตั้ง ส�าหรับ
ระบบรับย่านเคอยู่ะระหว่างการประกอบและทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ
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 2.1 ระบบควบคุมการใช้งาน (Telescope Control Soft-
ware) ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาต ิ ระบบควบคุมการ
ใช้งานกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ตั้งอยู่บนแพลทฟอร์มระบบ ACS 
(Alma Common Software) ซึ่งใช้เป็นส่วนกลางเพื่อเชื่อมต่อและ
ควบคุมระบบอื่น ๆ เช่น ระบบควบคุมการขับเคลื่อน  ระบบประมวล
ผลสญัญาณวทิย ุ ระบบจดัท�าฐานข้อมลูดาราศาสตร์วทิย ุ ระบบทีร่ับค�า
สั่งจากผู้ใช้งาน  ระบบติดตามและแสดงสถานะ เป็นต้น ACS มีข้อดีคือ
สามารถรองรบัการพฒันาซอฟต์แวร์แบบข้ามภาษาได้ท้ัง Python, C++, 
Java, IDL เป็นต้น 

 2.2 ระบบติดตามข้อมูล
กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถ
ติดตามและตรวจสอบข้อมูลและ
สถานะต่าง ๆ ของการสังเกตการณ์
ได้ตลอดเวลา เพื่อการปรับค่าการ
สังเกตการณ์ได้ทุกขณะ และง่าย
ต่อการวิเคราะห์ข ้อมูลทางด้าน
ดาราศาตร์วิทยุ

 2.3 NASH (NArit SHell) คือ 
โปรแกรมหลักที่ท�าหน้าที่รับค�าสั่งจากผู้ใช้
งานโดยเชื่อมต่อกับระบบควมคุมหลัก 
ACS ประกอบด้วยชุดค�าสั่งเฉพาะ TNRT 
Control System CLI ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
เข้าไปศึกษาฟังก์ชันและตัวอย่างการใช้งาน
ต่าง ๆ เพื่อควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้
จากทางเว็บไซต์ NASH API  

เทคโนโลยีจากหน่วยปฏิบัติการระบบควบคุม
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ

2
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 ระบบประมวลผลสัญญาณดาราศาตร์วิทยุ เกิดจากแนวคิด
การพัฒนาระบบประมวลสัญญาณโดยใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการ์ด
ประมวลผลภาพซึ่งหาได้ในท้องตลาดทั่วไป เพ่ือทดแทนการจัดซ้ือ
ระบบประมวลสัญญาณเฉพาะทางซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านประสิทธิภาพ
และใช้งบประมาณสูง

 ตัวระบบ ประกอบด้วย เครื่องประมวลผลแม่ข่าย 8 เครื่อง 
โดยแต่ละเครื่องใช้การ์ดประมวลผล Nvidia GTX 2080 2 หน่วย
และรองรับการรับข้อมูลดิบที่ความเร็ว 100 Gbps ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิที่สามารถเขียนข้อมูลได้ที่ความเร็ว 64 Gbps ระบบจัด
เก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อการจัดท�าและจัดเก็บฐานข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ 
ระบบเครือข่ายภายในซึ่งสามารถรองรับระบบรับสัญญาณ อื่น ๆ 
ในอนาคต เช่น C, Q, W และการประมวลผลวีแอลบีไอประเทศไทย
ในอนาคต

เทคโนโลยีจากหน่วยปฏิบัติการระบบประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ

3

1

2

3

ประโยชน์

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในงานวิจัย
 • เครื่องมือทางดาราศาสตร์วิทยุ เพื่อท�างานวิจัยด้านดาราศาสตร์วิทยุ

พัฒนาศักยภาพก�าลังคน
 • เป็นแหล่งพัฒนาวิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีคลื่นวิทยุและการสื่อสาร 
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง

การต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ เช่น
  - เทคโนโลยีอวกาศ
  - เทคโนโลยีทางทหาร เช่น เครื่องมือสื่อสารทางการทหาร ระบบรบกวนมือถือ
และวิทยุสื่อสารเพื่อป้องกันการจุดระเบิด สายอากาศเฟสอาร์เรย์ส�าหรับเรดาร์ เรดาร์
ตรวจจับอากาศยานพิสัยใกล้และพิสัยไกล เรดาร์ติดตาม เรดาร์ขึ้นภาพ SAR อากาศยาน
ไร้คนขับ UAV เครื่องตรวจวัตถุระเบิด เรดาร์ทะลุก�าแพง เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
ผู้บุกรุก
  - อุตสาหกรรมการบิน
  - อุตสาหกรรมดิจิตอล 
  - เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น เรดาร์ตรวจจับคลื่นหัวใจ เรดาร์ตรวจมะเร็ง
เต้านม
  - ระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ เช่น เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ชายฝั่งเฝ้าระวังคลื่น
ยักษ์สึนามิ เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทั่วไป อุตสาหกรรมทางการเกษตร ออโตโมทีฟ
เรดาร์ เรดาร์ทะลุทะลวงดิน GPR
  - เทคโนโลยีเทอราเฮิรซ์
  - การสื่อสารไร้สาย ในช่วงความถี่ต่าง ๆ
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แผนการพัฒนา 5 ปี

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Technology)3
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางกล และระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยที่ผ่านมา สดร. ได้มีการพัฒนาและยกระดับระบบ
ควบคุมกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ร่วมกับประเทศอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุน Newton 
และสถาบันไทย - เยอรมัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 
 ปัจจุบัน นอกจากการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ฯ 2.4 เมตร ขึ้นมาใหม่ ซึ่งรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
ซอฟต์แวร์ควบคุมแล้ว สดร.ได้ด�าเนินการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 และ 0.7 เมตร ณ ประเทศชิลี 
จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสเปน เพื่อช่วยให้นักดาราศาสตร์ไทยสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของวัตถุท้องฟ้าได้
ตลอดเวลาทั้งซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้ โดยควบคุมการท�างานจากระยะไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากทั่วโลก ซึ่ง สดร.
ได้ท�าการออกแบบและพัฒนาระบบ Thai Robotic Telescope Network (TRT) ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ดาราศาสตร์และทัศนศาสตร์ มาประยุกต์
ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบดังกล่าว เสมือนกล้องโทรทรรศน์เป็นหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนมาก
 นอกจากนี้ ยังจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ
ในงานเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
สถานศึกษาที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมสาธิตวิธีการท�างานของอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการด้วย

ศักยภาพของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์
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 1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร เป็นโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือ Newton Fund ของสหราชอาณาจักรและ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เสริมศักยภาพการท�างานของกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ 
ให้ท�างานได้ต่อเนื่องในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ล้าสมัย และแก้ไขปัญหา
ชิ้นส่วนอะไหล่กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ที่เริ่มหายากในท้องตลาด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการลดลง 

 สดร. ได้ผลิตชิ้นส่วนและสร้างระบบจ�าลองกล้องโทรทรรศน์ขนาด 14 นิ้ว เพื่อใช้ทดสอบการเคลื่อนที่ของระบบควบคุม
ก่อนการน�าไปเชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตรจริง ป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหายท่ีจะเกิดจากการ
ท�างาน ระบบจ�าลองดังกล่าวจะท�างานเสมือนกับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร มีขนาดเล็กกว่า ท้ังรูปร่าง และมอเตอร์ แต่สาย
สัญญาณ และใช้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบเดียวกันกับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

 2. ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร
 ออกแบบ และพัฒนาระบบ Interface ใหม่ ของระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร เน้นการใช้ภาพเป็นสื่อ
สัญลักษณ์เพื่อแจ้งสถานภาพ ท�าให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้มากกว่าการอ่านจากตัวอักษร หรือตัวเลข

เทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการ

 • TNO System Controller
 ระบบขับเคลื่อนกล้อง 2.4 เมตร ท�าการออกแบบระบบ Interface 
โดยเน้นการใช้ภาพเป็นสื่อสัญลักษณ์บอกเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้น ซึ่งท�าให้
มองเห็นได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายมากกว่าการอ่านตัวหนังสือและตัวเลข

 • TNO Telescope Control System Interface
 พัฒนาและออกแบบระบบส่วนติดต่อผู้ใช้กับระบบ เพื่อรองรับ
การน�าข้อมูลหรือค�าสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนน�าเสนอสารสนเทศกลับมา
ยังผู้ใช้ ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ที่ออกแบบใหม่

 3. ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ
 ออกแบบ และพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น กล้องโทรทรรศน์ อปุกรณ์ถ่ายภาพ โดม ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รายงานสภาพอากาศ ที่ติดตั้ง ณ หอดูดาว
เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติทุกแห่ง ให้ส่งข้อมูลมายัง
เครื่องแม่ข่ายในประเทศไทย และรายงานผลในเว็บไซต์ของ สดร. 
นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบเพื่อรองรับการสั่งการแบบอัตโนมัติ
แทนการควบคุมด้วยมืออีกด้วย
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 4. ระบบควบคมุการเคลือ่นที ่(Motion Control 
Algorithm) 
 ออกแบบฟังก์ชันส�าหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของ
มอเตอร์ โดยใช้โมเดลคณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือสร้างค่า
การควบคุม Motion Control Algorithm นี้สามารถน�าไปใช้
งานกับทุกอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยังสามารถส่ง
ค่าการควบคุมจาก Sensors อื่น ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
เพิ่มความแม่นย�าในการควบคุมการเคลื่อนที่ได้อีกด้วย

Motion Control Algorithm

 5. การพัฒนาระบบการใช้งานกล้องโทรทรรศน์
อัตโนมัติผ่านเว็ปไซต์
 พฒันาและออกแบบระบบการใช้งานเครอืข่ายกล้องโทรทรรศน์
อัตโนมัติ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้ง
ประชาชนสนใจ ได้มีโอกาสกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ จากโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งที่บ้านของตนเอง ส�าหรับการศึกษา 
การวิจัย หรือสร้างแรงบันดาลใจให้สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Thai Robotic Telescope (TRT) Web Application

 6. ระบบการรายงานผลการใช้งานของเครือข่าย
กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ
 พัฒนาและออกแบบระบบการรายงานผลการใช้งานของ
เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ เก็บข้อมูลและแสดงผลทางสถิติ
ของการใช้งานกล้องทั้งหมด เพื่อท�าการวัดผลและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการคัดสรรหัวข้อวิจัยท่ีขอเข้าใช้บริการกล้องโทรทรรศน์
อัตโนมัติ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ ผ่านทางเว็บบราว์เซอร์ น�าเสนอ
ข้อมูลเป็นแผนภาพที่เข้าใจได้ง่าย

TRT System Report

 7. ระบบแสดงผลการท�างานของเครือข่ายกล้อง
โทรทรรศน์อัตโนมัติ
 พัฒนาและออกแบบระบบแสดงผลการท�างานของเครือข่าย
กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ แสดงแผนภาพการท�างานของระบบอย่าง
ละเอียด เพ่ือตรวจสอบสถานะของการท�างานของระบบควบคุม 
ช่วยให้การพัฒนาระบบการท�างานเป็นไปอย่างง่ายดาย รวมถึงผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบการท�างานของงานวิจัยที่เพิ่มลงไปในระบบได้

TRT Queue Visualization
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ตู้ระบบตรวจสอบสภาพอากาศและท้องฟ้ายามค�่าคืน

 8. การพัฒนาชุดตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้าและสภาพอากาศ
 ชุดตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้าและสภาพอากาศ เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมา
ให้ติดตั้งง่าย ใช้พื้นที่น้อย และเคลื่อนย้ายสะดวก อุปกรณ์ชุดนี้เป็นอุปกรณ์ชุดแรกที่
ได้รับการพัฒนาและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับไปติดตั้งที่ประเทศภูฏาน

 10. งานพฒันาเครือ่งมอื และอปุกรณ์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
 ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ ์
เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดี และตอบสนองการใช้งาน 
และยังเป็นการท้าทายความสามารถของบุคลากร

ออกแบบ Cover All Sky ใช้กล้อง CCD
ของ ZWO

ออกแบบ Cover All Sky 
ใช้กล้อง CCD ของ Sbig

ออกแบบอุปกรณ์
จับยึดกล้อง CCTV

ออกแบบ Adaptor ต่อแกน Counter-
weight ของกล้องโทรทรรศน์ ฮีตเตอร์ส�าหรับกล้อง DSLR เพื่อใช้เวลาถ่ายภาพกลางคืน

 9. ระบบตรวจสอบสภาพท้องฟ้า 
 พัฒนาระบบเก็บข้อมูลค่าต่าง ๆ ในท้องฟ้า รวมไปถึง
สภาพอากาศ ที่เกิดขึ้น เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพท้องฟ้าใน
บริเวณน้ัน ข้อมูลหลังวิเคราะห์จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า 
ต�าแหน่งนั้นมีความคุ้มทุนที่จะสร้างหอดูดาวหรือไม่

หน้าจอของระบบตรวจสอบสภาพท้องฟ้า
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 11. พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัต ิ
 พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติของไทย ระยะท่ี 2 และ 3 ต่อยอดจากระบบเดิม ได้แก่ 
ระบบการจัดล�าดับการถ่ายภาพ เป็นระบบที่ตรวจสอบค�าสั่งการเก็บข้อมูลวัตถุท้องฟ้าที่ผู้เข้าใช้งานต้องการศึกษา ซึ่งจะจัด
ล�าดับงานที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ตามล�าดับการปรากฏของวัตถุบนท้องฟ้าในขณะนั้น รวมถึงการติดตาม ดูแล ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะ และปรับปรุงให้ดีขึ้นในซอฟต์แวร์ระยะที่ 3

 12. ระบบตรวจสอบสถานะการท�างานและ
สถานะของอุปกรณ์ (Monitoring System)
 ออกแบบ และพัฒนาระบบส�าหรับตรวจสอบ แสดง
สถานะ และแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น เพ่ือการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว และตรงจุดปัญหาที่เกิดขึ้น หากระบบพบว่ามีอุปกรณ์ใด
ขาดการส่งข้อมูลมาเกินระยะเวลาที่ก�าหนด ระบบก็จะท�าการ
แจ้งเตือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

 13. ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (TRT Engineering Mode)
 พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการท�างานที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น และผู้ใช้งานสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถเข้าถึง
ด้วย Web Browser ใดก็ได้ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายในหอดูดาวที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 0.7 เมตร เช่น การควบคุม
ระบบไฟฟ้า การควบคุมกล้องโทรทรรศน์ การสัง่ถ่ายภาพกบักล้องทางดาราศาสตร์ การออกแบบระบบนีม้เีป้าหมายให้สามารถ
เข้าถึงได้ โดยไม่ต้องท�าการติดตั้งซอฟต์แวร์ในการควบคุมกล้องโทรทรรศน์ และใช้วิเคราะห์ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

หน้าจอเว็บไซต์ของระบบ TRT

หน้าจอของระบบตรวจสอบสถานะ (Monitor System)

หน้าจอของโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้ง
ในแต่ละหอดูดาวขนาด 0.7 เมตร

หน้าจอต้อนรับขณะเข้าสู่ระบบ
Engineering Mode หน้าจอแสดงสถานะ และ รายละเอียดที่ส�าคัญในการใช้งานกล้องโทรทรรศน์
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 14. ระบบติดตั้งสถานะการจัดซื้อ 
(Parcel System)
 พัฒนาระบบส�าหรับแสดงสถานะการ
ด�าเนินการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นภายใน
ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 15. การติดตั้งและดูแลซอฟต์แวร์
ของกล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ระดับ
งานวิจัย (ARC : Astronomical Research 
Camera)
 ออกแบบปรับปรุง และพัฒนาระบบปฏิบัติการ 
และซอฟต์แวร์ของกล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ระดับ
งานวจิยั (ARC : Astronomical Research Camera) 
ให้มีความทันสมัย เพ่ือการให้บริการทางด้านงาน
วิจัยดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ

 16. การพฒันาระบบสเปกโตรกราฟ
ความละเอียดปานกลาง 
 พัฒนาระบบสเปกโตรกราฟความละเอียด
ปานกลาง (MRES : Medium Resolution 
Spectrograph) ให้สามารถติดตั้งกับกล้อง
โทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติ เพื่อให้เกิด
การส่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น

หน้าจอของระบบ Parcel System

หน้าจอของเครื่อง 4k ที่ได้รับการอัพเกรดเรียบร้อยแล้ว

ภาพแสดงการท�างานเมื่อไฟล์ของกล้อง MRES ได้รับค่า RA, DEC
จากล้องโทรทรรศน์ ณ หอดูดาวแห่งชาติ

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)
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 17. การพัฒนาระบบควบคุมของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ระยะที่ 2
 การพัฒนาระบบควบคุมของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ระยะที่ 2 มีความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน ในการศึกษา
ระบบกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ที่มีอยู่ และท�าวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อท�าความเข้าใจระบบและโครงสร้างของกล้องโทรทรรศน์
ทั้งหมด

 เน่ืองจากระบบของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เป็นระบบขนาดใหญ่รวมถึงเป็นระบบที่ไม่สามารถแยกออกมา
เป็นส่วน ๆ เพื่อใช้ในการทดลองกับระบบใหม่ หากมีการทดลองกับกล้องเดิมที่ประกอบอยู่แล้ว มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตราย
จากการทดลองได้ จึงมีการออกแบบตัวจ�าลองของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด 14 นิ้ว 
มาเป็นตัวทดลองแทน ระบบมีขนาดเล็กลง และสามารถแยกเป็นส่วน ๆ ได้ สามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ มีการ
ออกแบบชุดจับยึดกล้องขนาด 14 น้ิว โดยใช้อุปกรณ์หลักเป็นชนิดเดียวกับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร ท้ังหมดแต่มี
ขนาดเล็กลง เช่น ตัวมอเตอร์ อุปกรณ์วัดต�าแหน่งกล้อง (Encoder) และเซนเซอร์บอกต�าแหน่งต่าง ๆ ส่วนระบบควบคุมเลือกใช้
รุ่นที่ทันสมัย เป็นระบบควบคุมแบบดิจิทัลทั้งหมด จึงสามารถออกแบบสร้างฟังก์ชัน และการควบคุมกล้องโทรทรรศน์ที่มี
ความแม่นย�าที่สูงกว่าระบบแอนาลอกเดิมได้มาก สามารถพัฒนาระบบการแจ้งเตือนการท�างานผิดพลาดได้อย่างแม่นย�า และ
ครบถ้วนรวดเร็วกว่าระบบเดิม 

  ในระยะที่ 3 หลังจากทดลองกับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 14 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว จะท�าการออกแบบระบบควบคุมที่ใช้
จริงกับกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร และมีการประกอบและติดตั้งจริงที่หอดูดาวแห่งชาติ รวมถึงการปรับแก้ระบบ เพื่อให้
กล้องโทรทรรศน์สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป

 18. ระบบควบคุมหลังคาแบบอัตโนมัติ Thai Robotic Telescope
 เนื่องจากระบบควบคุมโดมในปัจจุบัน ไม่มีความเสถียร และความอัตโนมัติก็ไม่เพียงพอ
ส�าหรับการพัฒนาระบบ Robotic ดังนั้น จึงมีการออกแบบและเปลี่ยนชุดระบบควบคุมทั้งหมด 
ให้สามารถตอบสนองกับการพัฒนาเป็นระบบ Robotic ในปัจจุบันได้ติดตั้งระบบควบคุม
โดมใหม่ ณ หอดูดาว Gao Mei Gu มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หนึ่งในเครือข่าย
กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติของไทย

 ระบบควบคุมโดมดังกล่าว จะสื่อสารข้อมูลสถานะทั้งหมด รวมถึงค�าสั่งในการควบคุมโดมผ่านเครือข่าย เพื่อน�าไปใช้งาน
ในระบบ Robotic เป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ีในการติดตามและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ ยังท�าการ
ติดตั้งเซนเซอร์วัดต�าแหน่งฝาโดม เพื่อให้ฝาโดมเคลื่อนท่ีข้ึนในต�าแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถบังลมท่ีจะเข้ามาปะทะกับตัว
กล้องโทรทรรศน์ ซึ่งอาจจะส่งผลท�าให้ภาพที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์เสียหายได้

เซนเซอร์วัดต�าแหน่งฝาโดม
ติดตั้งที่ตัวมอเตอร์ควบคุมฝาโดมตู้ระบบควบคุมโดมที่ประเทศจีน
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 19. การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเมคาทรอนิกส์
 ออกแบบและพัฒนาต้นแบบชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการ
ด�าเนินงานด้านเมคาทรอนิกส์ เช่นซอฟต์แวร์ออกแบบวงจร เครื่อง
สร้างแผงวงจรต้นแบบ และอุปกรณ์เครื่องสร้างสัญญาณและวัด
สัญญาณต่าง ๆ

 20. พัฒนาอุปกรณ์สะท้อนแสงส�าหรับกล้องโทรทรรศน์ 
 ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อเพิ่ม port ส�าหรับต่อพ่วง
อปุกรณ์ทางดาราศาสตร์กบักล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร ให้เพยีงพอกับความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการ โดยพัฒนาอุปกรณ์สะท้อนแสงชนิด 2 port แบบใช้มือดัน 
และชนิด 4 port แบบหมุนอัตโนมัติ และยังเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจ
จะเกิดจากการถอด และการติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละครั้งอีกด้วย

 21. พัฒนาข้อสะโพกขาเทียมส�าหรับผู้พิการ
 สดร. มีความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อออกแบบ พัฒนา และสร้างข้อสะโพกขาเทียม เพื่อน�าไปใช้ทดแทนแบบเดิม
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากข้อสะโพกขาเทียม แบบเดิมท่ีใช้กันอยู่มีอายุการใช้งานสั้น เกิดการแตกหัก เสียหายง่าย สดร. 
จึงออกแบบข้อสะโพกขาเทียมแบบใหม่ ที่มีความแข็งแรง มีน�้าหนักเบา ในเบื้องต้นได้ผลิตต้นแบบ และมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ 
น�าไปทดลองใช้แล้ว เพื่อรวบรวมข้อมูล และประเมินผลการน�าไปใช้จากผู้ใช้งานจริง เพื่อจะได้น�ามาปรับปรุงและพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการต่อไป

ข้อสะโพกเทียม ที่ออกแบบและทดลองใส่กับขาของผู้พิการ

Flip mirror 4 ports แบบหมุนอัตโนมัติ และ 
Flip mirror 2 ports แบบหมุนมือ

ชุดทดลอง อุปกรณ์เครื่องสร้างสัญญาณและ
วัดสัญญาณต่าง ๆ ของเครื่องสร้างแผงวงจรต้นแบบ
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ฐานของกล้องโทรทรรศน์ส�าหรับกล้อง 0.5 เมตร

 22. ออกแบบ และสร้างกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ
 ออกแบบ และสร้างกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติขนาด 0.5 เมตร ของ
ประเทศไทย เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพของกล้องโทรทรรศน์โดยฝีมอืคนไทย พฒันาฝีมอืและสร้าง
ประสบการณ์ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์ตั้งแต่เริ่มต้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ
เชิงกลของฐานของกล้องโทรทรรศน์ และระบบควบคุม ด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

 23. การพฒันาเครือ่งเคลอืบกระจก Mirror cleaning machine
 สดร. ได ้เข ้าร ่วมโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลกในโครงการ 
Cherenkov Telescope Array (CTA) เพื่อสร้างเครื่องจักรส�าหรับล้างกระจก
ของกล้องโทรทรรศน์ซ่ึงจะน�าไปติดตั้งท่ีประเทศชิลี เครื่องจักรดังกล่าว จะ
ท�าหน้าที่ล้างสิ่งสกปรกและล้างชั้นอะลูมิเนียมที่เคลือบอยู่บนผิวกระจกออก 
เพื่อเตรียมเคลือบช้ันอะลูมิเนียมใหม่ ปัจจุบันอยู่ในข้ันตอนการออกแบบ
เชิงกลของเครื่องจักร เพื่อท�าการทดลองและทดสอบ รวมถึงหาวิธีหรือ
กระบวนการ รวมทั้งจุดควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งขั้นตอนในการล้างกระจก
ที่ดีที่สุด

 พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ระยะ
ที่ 3 เพื่อทดสอบค�าสั่งการควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร 
แทนโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่ มีการเพิ่มแผนที่ดาวและวัตถุท้องฟ้า 
ที่สามารถบอกต�าแหน่งของดาวดวงที่อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 24. ซอฟต์แวร์ควบคุมกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ CDK700

 นอกจากโปรแกรมดังกล่าวจะมีการเพิ่มแผนที่ดาวแล้ว 
ยงัมกีารเพิม่การตดิตามวตัถทุ้องฟ้าอืน่ ๆ เช่น Asteroid, Comet 
และ Satellite จากโปรแกรมเดิมสามารถท�าได้เพียง Bright Star, 
Messier และ Solar System เท่านั้น

Mirror coating remover machine

โปรแกรมควบคุมกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร

โหมดการติดตามดาวหาง โหมดการติดตามดาวเคราะห์น้อย
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ภาพถ่ายดาวหาง ชื่อ C/2018 W2 (Africano)

ภาพถ่ายสถานีอวกาศนานาชาติ ถ่ายเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562

 ผลลัพธ์จากการทดลองใช้โปรแกรมควบคุมกล้อง
โทรทรรศน์ 0.7 เมตร ที่ Sierra Remote Observatories 
ติดตามดาวหาง ชื่อ C/2018 W2 (Africano) ในวันที่ 
27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวงโคจรที่เข้าใกล้โลก
มากที่สุด มีระยะห่างจากโลกแค่ 0.49 AU กล้องโทรทรรศน์
สามารถติดตามดาวหางได้เป็นอย่างดี

 นอกจากนีย้งัได้ใช้โปรแกรม
ควบคมุกล้องโทรทรรศน์ 0.7 เมตร
ที่หอดูดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์
สริินธร ตดิตามสถานอีวกาศนานาชาติ
ที่อยู่ในวงโคจรระดับ LEO (Low 
Earth Orbit)  ความสงูประมาณ 400
กิโลเมตรจากพื้นดิน เคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วเฉลี่ยที่ 7,706 เมตรต่อ
วินาที

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในงานวิจัย
 • เครื่องมือทางดาราศาสตร์แสงและดาราศาสตร์วิทยุ ที่ต้องการความแม่นย�าสูง

พัฒนาศักยภาพก�าลังคน
 • เป็นแหล่งพัฒนาวิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 
เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ

การต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ 

1

2

3

ประโยชน์
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ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง
(High Precision Machining Technology)

4
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

 มีแผนพัฒนางานด้านเซ็นเซอร์เพ่ือให้มีความเสถียร รวดเร็ว ถูกต้องและคงทน จากการใช้งานเซ็นเซอร์ท่ีมีขายตาม
ท้องตลาดทั่วไปออกแบบมาส�าเร็จรูป ไม่ตอบโจทย์ต่อการน�าไปใช้งานตามที่ต้องการ เป็นผลให้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ท�างาน
ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นการศึกษาและพัฒนางานด้านเซ็นเซอร์จึงเป็นอีกงานหนึ่งท่ีทาง สดร. ให้ความสนใจและตระหนัก
ถึงปัญหา เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากการใช้งานเซ็นเซอร์ไป

 นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนางานด้านระบบควบคุมเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีด้านอวกาศท่ีก�าลังเป็นเป้าหมายใหม่
ของหน่วยงานในขณะนี้ และงานด้านการติดต่อสื่อสารที่จะเพิ่มศักยภาพในการออกแบบโปรโตคอลใหม่

 มีแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ทุกคนมีทักษะพื้นฐานทางด้าน ไฟฟ้า วิศวกรรม และคอมพิวเตอร์
โปรแกรมมิ่งให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลต่อผู้ที่ให้ความสนใจต่อศาสตร์ด้านต่าง ๆ

การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่1

การพัฒนาก�าลังคนด้านเมคาทรอนิกส์2

ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและก�าลังคน  

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง มีหน้าท่ีหลักในการออกแบบและพัฒนาข้ึนรูปช้ินงานทางกล
ที่ต้องการความละเอียดสูง ผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและงานเครื่องกลขั้นพื้นฐาน และพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงพื้นผิว (โลหะ) 
เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ พร้อมและให้บริการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

 • ออกแบบและพัฒนาขึ้นรูปชิ้นงานทางกลที่ต้องการความละเอียดสูง โดยใช้ software ส�าหรับออกแบบท�าการ 
simulation พร้อมทั้งมีเครื่องมือขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความทันสมัยและมีความละเอียดสูง (สามารถขึ้นรูปชิ้นงานคลาดเคล่ือน
ไม่เกิน 35 ไมครอน) และเป้าหมายในอนาคตจะต้องผลิตงานที่มีค่าความละเอียดคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 ไมครอน

 • เป็นหน่วยงานหลกัใน สดร. ทีท่�าหน้าทีผ่ลิตชิน้ส่วนเครือ่งกลเพือ่สนับสนุนงานวจิยัและพฒันาให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ หน่วยงานภายนอกสถาบันฯ เช่น มูลนิธิขาเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ศักยภาพของห้องปฎิบัติการ

 • ผลิตงานเครื่องกลขั้นพื้นฐาน เช่น งานเครื่องกลที่ผลิตจาก
เครื่องกัด เครื่องกลึง งานเชื่อมโลหะเช่นเชื่อมสแตนเลส เชื่อมอลูมิเนียม 
งานเช่ือมท่ัวไปเพื่อผลิตงานข้ันพื้นฐาน สนับสนุนหน่วยงานภายใน
สดร.
 • พัฒนาเทคโลยีการปรับปรุงพื้นผิว (โลหะ) ได้หลายเทคนิค 
(aluminum anodizing, power coating)

 นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบคุณภาพ Coordinate Measuring 
Machine (CMM) Surface roughness test, roundness test และ
ระบบ Serial Tracking Number โดยใช้ Laser marking บนชิ้นงาน
เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการผลิตงานให้เป็นมาตรฐาน
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เทคโนโลยี เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการ

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในงานวิจัย
 • เครื่องมือทางดาราศาสตร์แสงและดาราศาสตร์วิทยุ ที่ต้องการความแม่นย�าสูง

พัฒนาศักยภาพก�าลังคน
 • เป็นแหล่งพัฒนาวิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการผลิตขั้นสูง เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ
ของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ

การต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
 • อุตสาหรรมที่ต้องการชิ้นงานความละเอียดสูง เช่น  

1

2

3

ประโยชน์

Design and Simulation

Surface Finishing

Part Tracking

Machining

Measuring and QA

Part design
Part simulation
DIN and JIS

Anodizing
Powder Coat

Every part can be tracked to drawing 
and manufacture

4 axis Milling CNC
Latch CNC
Aluminum welding 

CMM (Coordinate Measuring Machine)
Quality assurance (QA)
Surface roughness
Roundness test
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เครื่องมือหลักที่ส�าคัญที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ

 1 การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่

  1.1 การสร้างชิ้นส่วนส�าหรับงานเครื่องกลระดับสูงในอนาคตอันใกล้

  1.2 ชิ้นส่วนงานเครื่องกลส�าหรับงานวิจัยระดับสูงส�าหรับ
   หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ 

 2.1 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลเพื่อเตรียม
   ความพร้อมในการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงในการผลิต

 2.2 มีบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อพร้อมในการผลิตงาน

 2.3 สร้างขวัญก�าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในอนาคต

การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่1

การพัฒนาก�าลังคนด้านเทคโนโลยีขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูง2

ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและก�าลังคน  
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ปัจจัยการพัฒนาการผลิต Part เครื่องกลไปสู่ค่าความละเอียดระดับ 20 ไมครอน

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
(High-performance computing (HPC))

5
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นศูนย์บริการระบบประมวลผลความเร็วสูง การจัดการและเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ให้ค�าปรึกษาแก่นักวิจัย อาจารย์และนักศึกษา และเช่ือมโยงกับ National e-Science ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ มีหน่วยประมวลผลแบบ CPU จ�านวน 600 cores หน่วยประมวลผลแบบ GPU ความเร็วสูง 
(Tesla V100 NVLink) จ�านวน 12 ใบ (มีขีดความสามารถ Rpeak รวมประมาณ 122 เทอระฟล็อปส์) หน่วยความจ�าหลัก 3.4 
เทระไบต์ ความเร็วระบบสื่อสารภายในคลัสเตอร์อยู่ที่ 56 กิกกะบิตต่อวินาที มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบ Lustre filesystem 
ซึ่งมีขนาดความจุประมาณ 400 เทอระไบต์ ด้วยความเร็วเขียนอ่านได้ถึง 2-3 กิกกะไบต์ต่อวินาที และหน่วยจัดเก็บข้อมูล
ความเร็วสูง Flash NVMe ขนาดรวม 4.8 เทอระไบต์ ท�างานที่ความเร็ว 3-6 กิกกะไบต์ต่อวินาที และการจัดการไฟล์ 6 แสน - 
1 ล้านครั้งต่อวินาที (IOPS)

ศักยภาพของห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

1. เครื่องจักรที่สามารถผลิตงานเครื่องกลความละเอียดสูง

2. อุปกรณ์จับยึดงานละเอียดที่ติดตั้งกับเครื่องจักรขณะผลิตงาน

4. อุปกรณ์จับยึด Tool ผลิตงานความละเอียดสูง 5. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตงานเครื่องกลละเอียด

3. เครื่องมือวัดละเอียดส�าหรับวัดชิ้นงาน
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เครื่องมือหลักที่ส�าคัญที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ

ระบบประมวลผลสมรรถนะสูงแบบใช้
หน่วยประมวลผลเร่งความเร็ว
(GPU Accelerator HPC cluster)

ระบบเก็บข้อมูลแบบไฟล์ขนาน
(Lustre parallel file system)
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แสดงตัวอย่างขีดความสามารถที่เพ่ิมขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางดาราศาสตร์เม่ือใช้ระบบใหม่
วิเคราะห์ข้อมูล correlation function ของ Mock galaxy catalog ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST

ช่วยให้เวลาสั้นลงมากอย่างเห็นได้ชัด 10-20 เท่า ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถกระท�าได้
แบบ near real-time และประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายของกระแสไฟฟ้าลงได้อย่างมาก

 1.1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล มี track record ของการพัฒนาระบบต่าง ๆ ทั้งที่
เป็น software และการออกแบบระบบ Hardware integration ของระบบส�าหรับงานวิเคราะห์ประมวลผล ที่มีความต้องการ
สมรรถนะในการค�านวณสูง การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และความเชี่ยวชาญในการน�าเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลชั้นน�า
ของโลกมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบังานต่าง ๆ  ของสถาบันฯ ได้ และในอนาคตจะได้มโีอกาสน�าความเช่ียวชาญในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
นี้ไปช่วย หรือใช้ ทั้งที่เป็นแบบให้ค�าปรึกษาหรือออกแบบระบบที่เหมาะสมให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ หรือภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่มีความจ�าเป็นในเรื่องเหล่านี้ได้ ตัวอย่างได้แก่ ระบบประมวลผลที่ทางห้องปฏิบัติการได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อ
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สามารถรองรับงานประเภท Big Data, AI และ traditional HPC ได้ส�าเร็จ ช่วยลดต้นทุนในเรื่อง
การลงทุน และ operation cost ต่าง ๆ ได้

 1.2 การพฒันาระบบจัดการและวเิคราะห์ข้อมลูปรมิาณมาก โดยการใช้เทคโนโลย ีMachine Learning และ AI ท่ีสามารถ
จะต่อยอดออกไปยังภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ จากความเช่ียวชาญของทีมนักวิจัย นักศึกษาและอาจารย์ในเครือข่ายของ 
สดร.

การพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่1

ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและก�าลังคน  

 2.1 ทางห้องปฏิบัติการมีเครือข่ายร่วมพัฒนา นศ. วิศวกร นักวิจัย ผ่านทาง มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภายนอก 
ทั้งในและต่างประเทศผ่านทางกลไกต่าง ๆ เช่น โครงการ NARIT- STFC Newton Fund, โครงการ UK Global Challenge 
Research Fund (GCRF) 

 2.2 มี Good Track record ในเรื่องการใช้หน่วยงานและกลไกภายใน สดร. เช่น ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ
ภายใต้ยูเนสโก ที่เรียกว่า International Training Centre for Astronomy (ITCA) ได้รับการรับรองโดยองค์การ UNESCO ซึ่งห้อง
ปฏิบัติการฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่าง ๆ เช่น Computational Science เทคโนโลยี HPC และการ
ค�านวณสมรรถนะสูง การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data Analytics) และ AI Machine Learning เป็นต้น

การพัฒนาก�าลังคนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ข้อมูล2
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NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND

(PUBLIC ORGANIZATION)

ตัวอย่างเครื่องมือ/เทคโนโลยี ที่ออกแบบและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการของ สดร.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล�าดับ
เครื่องมือ/เทคโนโลยี

ที่พัฒนาในห้องปฏิบัติการ
สถานภาพปัจจุบัน

1  Evanescent wave coronagraph (EvWaCo) ได้มีการติดตั้งระบบกล้อง EvWaCo ของตัวต้นแบบ ณ หอดูดาวแห่งชาติ 
เรียบร้อยแล้ว

2  Low resolution spectrograph อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบกล้องและระบบควบคุม

3 EXOhSpec - High resolution spectrograph ตัวต้นแบบมีการพัฒนาและได้ติดตั้งส�าเร็จ ณ หอดูดาวแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว 
และจะด�าเนินการติดตั้ง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในเดือนกันยายน 2564

4  Fourier transform spectrograph ตัวต้นแบบได้พัฒนาและทดสอบส�าเร็จแล้ว

5  Focal reducer for 2.4m telescope ติดตั้งและทดสอบใช้งานจริงแล้ว ณ หอดูดาวแห่งชาติ และมีการปรับปรุง
ข้อจ�ากัดความสามารถด้านฟิลเตอร์เพื่อตัดแสงรบกวน ประภท U,B,V,R and I 
เพื่อพัฒนาให้สามารถถ่ายภาพได้ดียิ่งขึ้น

6 Medium size telescope with small central 
obscuration for planetary imaging

อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบทางทัศนศาสตร์ และในปี 2564 จะเริ่ม
ท�าการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ

7 New telescope control system for
Thai National Telescope

ก�าลังทดสอบระบบขับเคลื่อนและปรับตั้งค่าตัวแปรส�าหรับการเคลื่อนที่

8 Robotic web interface and control system for 
Thai Robotic Telescope Network

ใช้งานได้แล้ว

9 Ku-band holographic receiver for 40m radio 
telescope

อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

10  K-band receiver ประกอบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบและเตรียมน�าส่งมายังประเทศไทย 
ภายในกลางปี 2564

11  L-band receiver อยู่ระหว่างการเตรียมทดสอบและติดตั้งที่หน้างาน

12  Universal backend for radio astronomy อยู่ระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้าย ระหว่างตัวโปรแกรมระบบประมวลผล
และระบบสัญญาณวิทยุ

13 Astronomy data archiving and data mining 
system

พัฒนา Algorithm และติดตั้ง GPU based HPC
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 นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการด�าเนินงานตาม
ภารกิจแล้ว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สดร. ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ขั้นสูง คร้ังแรกในไทย ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ครั้งท่ี 2 
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 
27-28 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 3 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์

Advance Engineering Workshop II 
27-28 August 2020,Synchrotron Light Research Institute, Nakhonratchasima Thailand

แห่งชาติ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 การประชุมในครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงระหว่าง 3 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ทั้งการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมข้ันสูง ซ่ึงจะน�าไปสู่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บริษัทผู้ผลิต เพื่อท�าการผลิตและส่งออกในนามของสินค้าของไทยต่อไป โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้อีกด้วย พร้อมพาชมศูนย์ปฎิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม สดร. 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ และหอสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ.เชียงใหม่

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Advanced Engineering Workshop
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 สดร. สร้างความตระหนัก และสื่อสารดาราศาสตร์ไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทุกระดับ ทั้งเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชนทั่วไป และนักดาราศาสตร์สมัครเล่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความ
สนใจ ยกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกิจกรรมท่ีจัดข้ึนได้ค�านึงถึงเนื้อหาที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
จ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมายและภูมิภาค โดยมีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

2.1.3 การให้บริการวิชาการ การสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย
และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ

ส�านักงาน
ครู อาจารย์ และ

บุคลากร
ทางการศึกษา

เด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป นักดาราศาสตร์
สมัครเล่น รวม

เชียงใหม่ 498 49,757 18,005 120 68,380 (18)

นครราชสีมา 0 4,910 3,412 0 8,322 (13)

ฉะเชิงเทรา 36 3,005 26,692 54 29,787 (33)

สงขลา 40 11,670 11,480 0 23,190 (13)

รวม 574 69,342 59,589 174 129,679 (77)

หมายเหตุ  : ตัวเลขในวงเล็บคือจ�านวนโครงการ
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ท้องฟ้า
จ�าลอง

จ�านวน
รอบ เด็ก ผู้ใหญ่

นักเรียน /นักศึกษา
(จ�านวนสถาบัน

การศึกษา)

หน่วย
งานอื่นๆ

ผู้พิการ/
สูงอายุ รวม

เชียงใหม่ 391 24,046 12,540 17,061 (191) 1,798 - 55,836 (191)

นครราชสีมา 144 6,018 1,438 6,577 (108) - - 14,177 (108)

ฉะเชิงเทรา 415 8,605 3,706 6,330 (64) 548 355 19,959 (64)

สงขลา 1,002 48,705 12,766 - (283) 483 810 63,766 (283)

รวม 1,952 87,374 30,450 29,968 (646) 2,829 1,165 153,738 
(646)

ท้องฟ้า
จ�าลอง อนุบาล ประถม

ศึกษา
มัธยมศึกษา

ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย อุดมศึกษา อื่นๆ รวม

เชียงใหม่ 364 9,206 1,859 4,726 254 716 17,125 (195)

นครราชสีมา 490 2,639 2,911 2,352 166 1,280 9,838 (291)

ฉะเชิงเทรา 800 2,539 1,384 1,194 72 942 6,931 (80)

สงขลา 2,242 18,191 6,671 3,329 564 423 31,420 (310)

รวม 3,896 32,575 12,825 11,601 1,056 3,361 65,314 
(876)

  หมายเหตุ  : ตัวเลขในวงเล็บคือจ�านวนโรงเรียน/สถาบันการศึกษา และจ�านวนหน่วยงานอื่นๆ

หมายเหตุ  : ตัวเลขในวงเล็บคือจ�านวนโรงเรียน

Public Night จ�านวนวัน จ�านวนคน เฉลี่ย

เชียงใหม่ 15 5,420 361.33

นครราชสีมา 24 2,157 89.87

ฉะเชิงเทรา 24 2,470 102.92

สงขลา 20 3,755 187.75

รวม 83 13,802 166.30
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กลุ่มเป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

 สดร. ได้ให้ความส�าคัญต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เน่ืองจากจะเป็นสื่อกลางส�าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ไปสู่นักเรียนในวงกว้าง สดร. ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด�าเนินการอบรมครูทุกระดับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปีละ 5 ล้านบาท 
แบ่งการอบรมฯ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้
และทักษะพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมสังเกตการณ์
ทางดาราศาสตร์ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในโรงเรียนโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง มุ่งเน้นการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ 
และน�าประสบการณ์การสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าจริงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัดกิจกรรม
สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชน การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง มุ่งเน้น
พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่และคุณครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปยัง
นักเรียนและผลิตผลงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนได้ เพื่อสร้างครุวิจัยและยุววิจัย ในปีงบประมาณ 2563 มีครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งสิ้น 417 คน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 
ท�าให้ต้องประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม อบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 4 และ 5 ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น 

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นกลาง

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นสูง
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กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก และเยาวชน

 สดร. ได้ด�าเนินกิจกรรมดาราศาสตร์ส�าหรับเด็ก และเยาวชน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ค่ายเยาวชนคนดูดาว
ณ อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ พืน้ทีท่ีท้่องฟ้าดีทีส่ดุในประเทศไทย หรอืตามหอดดูาวภมูภิาคในจงัหวดัต่าง ๆ  ได้แก่ นครราชสีมา 
ฉะเชิงเทรา และสงขลา ในแต่ละปีมีการจัดค่ายเรียนรู้ กิจกรรมดาราศาสตร์ การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมดาราศาสตร์ใน
โรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์แก่นักเรียน

ค่ายดาราศาสตร์ส�าหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน (NAS) ค่ายดาราศาสตร์ส�าหรับเด็กและเยาวชน

ค่ายดาราศาสตร์กับธรรมชาติค่ายเยาวชนคนดูดาว

งานถนนสายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2563

ค่ายดาราศาสตร์ส�าหรับชมรมดาราศาสตร์
ในโรงเรียน
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 กิจกรรมดาราศาสตร์ส�าหรับประชาชนทั่วไป เช่น การสังเกตปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์น่าสนใจ มีการตั้งจุด

สังเกตการณ์หลักทั้งเชียงใหม่ และจังหวัดที่ตั้งของหอดูดาวภูมิภาค รวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกระจายโอกาสการ

เรียนรู้ดาราศาสตร์ ท�าให้แต่ละครั้งที่มีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์น่าสนใจจะมีจุดสังเกตการณ์กระจายอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 

410 แห่ง สร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ให้กับสาธารณชนในวงกว้าง ในปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์

ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน กิจกรรมดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลก เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัด

กิจกรรมดาราศาสตร์ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ NARIT Friends Day, NARIT AstroFest 2020, NARIT Public Night

NARIT Friends day

TNO Open House 2020

NARIT Public Night

NARIT AstroFest 2020 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ใกล้โลก

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
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ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน วันที่ : 26 ธันวาคม 2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563

วันที่ : 11 มกราคม 2563
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Dark Sky Astrophotography 

อบรมดาราศาสตร์เพื่อการนันทนาการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563

 สดร. ได้จัดกิจกรรมส�าหรับผู้สนใจดาราศาสตร์อย่างจริงจัง แต่มิได้มีอาชีพเกี่ยวข้องโดยตรงกับดาราศาสตร์ เช่น 
การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ การอบรมถ่ายภาพดาราศาสตร์ ฯลฯ นักดาราศาสตร์สมัครเล่นเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งเครือข่าย
ส�าคัญที่ช่วยเผยแพร่ภาพถ่ายดาราศาสตร์ไปสู่ช่องทางต่าง ๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจดาราศาสตร์
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจ�า ท�าให้มีจ�านวนนักดาราศาสตร์สมัครเล่น
ในประเทศไทยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย :  นักดาราศาสตร์สมัครเล่น



 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยาย
ผลโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เดินหน้ามอบ
กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์อีก 50 โรงเรียน
ในปี 2563 ผลักดันให้เกิดครุวิจัยและยุววิจัย เพิ่มจ�านวนงานวิจัย
ดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ดึงครูแกนน�าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท�าโครงงานดาราศาสตร์

 จากความส�าเร็จของโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้
ดาราศาสตร์ในปี 2558-2562 สดร. ได้มอบกล้องโทรทรรศน์และ
สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์สู่โรงเรียนทั่วประเทศ จ�านวน 410 โรงเรียน 
ใน 77 จังหวัด เกิดเป็นกิจกรรมดาราศาสตร์ทั้งในโรงเรียน และ

ชุมชนมากกว่าหนึ่งพันกิจกรรม เกิดงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนหลายร้อยโครงงาน ในปี 2563 นี้ นอกจากการจัดกิจกรรม
ดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชนแล้ว สดร. ยังมุ่งหวังให้น�ากล้องโทรทรรศน์ไปใช้เพื่อสร้างงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับโรงเรียน 
สร้างครุวิจัย และยุววิจัยดาราศาสตร์ให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น

 ในปี 2563 นี้ มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์จาก สดร. จ�านวน 50 โรงเรียน จาก 36 จังหวัด 
โดยมีก�าหนดการเพื่อรับมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ พร้อมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อ
ใช้ในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยจัดขึ้น ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภูมิภาค ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา จ�านวน 4 รอบ ได้แก ่
รอบวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 / 1 สิงหาคม 2563 / 8 สิงหาคม 2563 และ 15 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา
การและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 โดยกล้องโทรทรรศน์ในโครงการฯ เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอปโซเนียน 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สดร. ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตคนไทย ออกแบบ สร้าง
และพัฒนาจนได้ กล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทยต้นทุนต�่าแต่คุณภาพสูง ใช้งานง่าย 
เหมาะส�าหรับการใช้งานในโรงเรียน ใช้ส�าหรับสังเกตการณ์ดาวเคราะห์ ดวงจันทร ์
ดวงอาทิตย์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว 
เป็นต้น  มีอุปกรณ์เสริม อาทิ ชุดเลนส์ใกล้ตา ก�าลังขยายตั้งแต่ 37 ถึง 100 เท่า 
และ อุปกรณ์เพิ่มก�าลังขยายพิเศษ 200 เท่า เป็นต้น สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับ
วัตถุที่ต้องการสังเกตการณ์ และยังน�ากล้องถ่ายภาพดิจิทัลมาเชื่อมต่อเพื่อบันทึก
ภาพดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ ได้  ใช้เก็บข้อมูลท�าโครงงาน ดาราศาสตร์ 
จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ตลอดจนติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่
น่าสนใจ ซึ่งในปีนี้มีทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีใกล้โลก ปรากฏการณ์จันทรุปราคา
บางส่วน สุริยุปราคาบางส่วน เห็นได้ทั่วประเทศไทย หรือแม้กระทั่งการสังเกต
ดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน น�าไปศึกษาเป็นโครงงานดาราศาสตร์ได้

โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
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1 ประเภท DEEP SKY OBJECTS

2 ประเภทปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

ผลรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจ�าปี 2563
“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 สดร. จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์เป็นประจ�าทุกปี ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 13 แบ่งประเภทภาพถ่ายออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่ายวัตถุในห้วง
อวกาศลึก ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ วัตถุในระบบสุริยะ วิวธรรมชาติกับ
ดาราศาสตร์ และปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก ในปี 2563 มีผลงาน
ภาพถ่ายดาราศาสตร์ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 800 ภาพ จากผู้ที่สนใจจ�านวนกว่า 
300 คน ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล สดร. จะน�าไปต่อยอดสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ผลิตสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ จัดท�าปฏิทินดาราศาสตร์ 
รวมทั้งน�าไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนทุกภูมิภาค ได้สัมผัสความสวยงามและความมหัศจรรย์ของท้องฟ้า 
ดวงดาว รวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงต่อไป  

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ NGC 3521 Spiral Galaxy

Michael Selby

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ ความงามที่ลงตัว

ทศพร สหกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ The Big Bubble

พรศักดิ์ เจียมสว่างพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ Geminids Meteor Shower 2018

กีรติ ค�าคงอยู่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ Blue Sisters

วชิระ โธมัส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ Under the Moon Shadow

ณภัทร เมืองนิล

รางวัลชมเชย
ภาพ The Sea of Nebula

พรชัย อมรศรีจิรทร

รางวัลชมเชย
ภาพ Total Lunar Eclipse
January 2017, The Series

ปวีณ อารยางกูร
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3 ประเภทวัตถุในระบบสุริยะ

4 ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

5 ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ C/2020 F3 (NEOWISE)

วชิระ โธมัส

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ แสงดาว ที่เสาดิน

ดินแดนมหัศจรรย์ ตาพระยา ไทยแลนด์
วรวิทย์ จุลศิลป์

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ Blue Jet
สุภฉัตร วรงค์สุรัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ Jupiter from Sathorn

Pierre Fromentin

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ พลังงานบางอย่างกับแสงจักรราศี

จิโรจน์ จริตควร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ พระอาทิตย์ยามเช้ารูปตุ๊กตาดารุมะ

วิรัช สวัสดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ Venus 2020

ชยพล พานิชเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ หยุดเวลา
ปองพล ชนะภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ 3 งวง

ณัฐพล พลบ�ารุงวงศ์

รางวัลชมเชย
ภาพ H-alpha Solar Full disk

สิทธิ์ สิตไทย

รางวัลชมเชย
ภาพ ยอยักษ์กับทางช้างเผือก
ณภัทรกาญจน์ กาญจน์อุดมฤกษ์

รางวัลชมเชย
ภาพ Milkyway Moondogs & NEOWISE

ชัชชัย จั่นธนากรสกุล

ANNUAL REPORT 2020  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)110



 ในปี 2563 สดร. พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยให้
ครอบคลมุและเข้าถงึกลุม่เป้าหมายมากยิง่ขึน้ เน้นใช้สือ่สงัคมออนไลน์ ซ่ึงปัจจบัุนเป็นช่องทางการ

การสื่อสารดาราศาสตร์สู่ประชาชนและสังคมไทย

สื่อสารที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมากและมากยิ่งขึ้นอีกในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

 สดร. เริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2554 ได้แก่ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และยูทูบ น�าเสนอข้อมูล
ให้น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จนกระทั่งในปีนี้ มีผู้ติดตามในทุกช่องทาง
รวมกว่า 500,000 คน และยังได้รับรางวัลการันตีด้านการสื่อสารจากหลายหน่วยงานใหญ่ ได้แก่ เป็น 1 ใน 3 หน่วยงาน 
Final List ท�าผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ รางวัลไทยแลนด์โซเชียลอวอร์ด 2020, 
ชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจ�าปี 2563 และ รางวัล Mahidol 
Science Communicator Award 2020 ประเภทองค์การสื่อสารวิทยาศาสตร์ สะท้อนความส�าเร็จด้านการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทยได้อย่างชัดเจน 

 นอกจากสื่อสังคมออนไลน์แล้ว สดร. ก็ยังคงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ส่งข่าวแจกให้สือ่มวลชน เป็นผลให้ข้อมลูข่าวสารเผยแพร่ต่อไปในหลายช่องทาง และการใช้สือ่กจิกรรมมาช่วยให้ประชาชนเปิดรับ 
รับรู้ สนใจในดาราศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง  ช่วงไตรมาส 1-2 ได้จัดกิจกรรมสื่อสารดาราศาสตร์ 
อาทิ งานเสวนา งานแถลงข่าว และได้เริ่มจัดกิจกรรม NARIT AstroFest 2020 มหกรรมดาราศาสตร์ครั้งแรกของไทย เปิดบ้าน
ต้อนรับประชาชนเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยดีาราศาสตร์ สร้างความต่ืนตัวทางดาราศาสตร์และท�าให้ดาราศาสตร์เป็นเรือ่งใกล้ตวัในชีวติประจ�าวนัมากยิง่ข้ึน อย่างไร
ก็ตาม หลังจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมมาเป็นการเผยแพร่ทางช่อง
ทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเช่นเดียวกัน

 ในก้าวต่อไป สดร. มุ่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจองค์กรด้านอื่น ๆ 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ผ่านช่องทางการ
สื่อสารท่ีมีอยู่เดิม พัฒนารูปแบบการน�าเสนอให้เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ด้วย
หวังว่าองค์ความรู้เหล่านี้จะน�าไปพัฒนา ต่อยอดได้ และยังช่วยสร้างความเข้าใจ
สู่สาธารณชนได้อีกมิติหนึ่งว่า ดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การดูดาว แต่ยังเป็นเครื่องมือ
พัฒนาขีดความความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนไทย พัฒนาชาติให้ยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต
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 สดร. มีเครือข่ายการวิจัยและวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ ที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการประสาน
ความร่วมมือกัน ทั้งงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง สดร. กับ
หน่วยงานเครือข่าย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของ สดร. เพื่อท�าวิจัยของนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษา โดยมีนักวิจัยของ สดร. ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการจัดการฝึกอบรม สัมมนา หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ตามรูปแบบการด�าเนินการดังนี้

 นอกจากนี ้สดร. ยงัได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุบคุคลภายนอก โดยได้รบัการจัดสรรทุนจากกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม เพือ่ท�าการคดัเลอืกนกัศกึษาทีจ่ะได้รบัทุนการศกึษาในสาขาท่ีเก่ียวกับดาราศาสตร์ให้ไปศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
– โท – เอก โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ได้รับทุนนั้นเมื่อจบการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้กับ สดร. โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
ทั้งหมด จ�านวน 15 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.4 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านดาราศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อวกาศ กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา/สถานศึกษา ระดับการ
ศึกษา

ปีที่เริ่ม/
ปีที่คาดว่าจะจบ

1 นายรัตนพงษ์  ย้อยพลแสน Astronomy / Chiang Mai University, Thailand ตรี – โท – เอก 2552/2564

2 นายจอมพจน์  วงศ์เพชรอักษร Astrophysics / University of Bonn, Germany โท – เอก 2560/2564

3 นางสาวประณิตา  เสพปันค�า Astronomy / Chiang Mai University, Thailand โท – เอก 2557/2565

4 นายคุณานนท์  ทองค�า Physics and Astrophysics / University of 
Florida, USA

ตรี – โท – เอก 2557/2567

5 นางสาวปิยะมาศ  ชูเฉลิม Astronomy / University of Hertfordshire, UK โท – เอก 2559/2564

6 นายรัตนากร  คูณทวีปัญญา Astrophysics / Brewster Academy, USA ตรี – โท – เอก 2559/2569

7 นางสาวศุจีภรณ์  ตันติพงษ์ Astronomy / Universiteit Leiden, Netherland โท – เอก 2560/2567

8 นายสุทธิกุล  กุลค้อ Astrophysics / Durham University, UK โท – เอก 2561/2569

9 นายกฤตภัค  นาเอี่ยม Optic / Instrumentation, USA โท – เอก 2561/2570

10 นายศุภกร  จิเนราวัต Astrophysics, UK ตรี – โท – เอก 2561/2572

11 นายภัควีร์  สุรฤทธิกุล Astrophysics / University of Glasgow, UK โท 2562/2563

12 นายติณณ์  ทองมีอาคม Astronomy and Astrophysics / The University 
of Manchester, UK

โท – เอก 2562/2569

13 นางสาวชนกพรรณ ปราบเสียง Optic / Instrumentation, USA โท – เอก 2562/2570

14 นายอินทัช  ศรีจ�านงค์ Optic / Instrumentation, USA ตรี – โท – เอก 2562/2573

15 นายปพน  สุสิกขโกศล Optic / Instrumentation, UK ตรี – โท – เอก 2563/2574

การสร้างเครือข่ายผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนการศึกษา
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 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์
ที่นอกเหนือจากในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการฝึกงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้ สดร. ก็ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของความตั้งใจในการบ่มเพาะ และสร้างก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาขอเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ สดร. รวมทั้งสิ้น 
72 คน

 สดร. สนับสนุนการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัย และวิชาการด้าน
ดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการแลกเปลี่ยนบุคลากร การเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทีท่นัสมยั การจัดฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็เช่นเดียวกัน สดร. มี
การจดักจิกรรมภายใต้ความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ การด�าเนนิกิจกรรมภายใต้ SEA-ROAD 
การด�าเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก เป็นต้น

รายชื่อหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ ที่รับฝึกงานนักศึกษา 

การสร้างเครือข่ายและพัฒนาก�าลังคนผ่านกระบวนการฝึกงาน

การสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการด้านดาราศาสตร์ ในระดับนานาชาติ

• ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม  จ�านวน 15 คน

• ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ จ�านวน  6 คน

• ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ  จ�านวน   5 คน

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา จ�านวน    8 คน

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา  จ�านวน   2 คน

• หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา  จ�านวน  11 คน

• กลุ่มวิจัย จ�านวน  6 คน

• ส�านักผู้อ�านวยการ

 - งานบริหารงานวิจัย จ�านวน  2   คน

 - งานประชาสัมพันธ์ จ�านวน  5 คน

 - งานบริหารงานบุคคล จ�านวน  3 คน

 - งานการเงินและบัญชี จ�านวน  2 คน

 - งานวิเทศสัมพันธ์ จ�านวน  4  คน

 - งานอ�านวยการ จ�านวน  3 คน
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 1) การด�าเนนิกจิกรรมภายใต้ SEA-ROAD
 สืบเนื่องจากที่ สดร. ได้รับเลือกจากสหพันธ์ดาราศาสตร์
สากล (International Astronomical Union, IAU) ให้จัดตั้ง
ส�านักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการพัฒนาด้าน
ดาราศาสตร์ (Southeast Asia Regional Office of Astronomy 
for Development, SEA-ROAD) และเป็นศูนย์กลางในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในการประสานงานและขับเคลื่อนกิจกรรม

ที่ กิจกรรม วัน เวลา สถานที่

1 การเข้าร่วมประชุม ASEAN Sub-Committee on Space Technology and 
Applications (SCOSA) and Executive Committee ครั้งที่ 30
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

7 – 8 ตุลาคม 2562

2 การเข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานวิชาการ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน 
IAUS358 - The 1st Symposium on Equity, Equality and Inclusion
ณ NAOJ ประเทศญี่ปุ่น

10 - 16 พฤศจิกายน 2562

3 การเข้าร่วมประชุม 11th Southeast Asia Astronomy Network (SEAAN) 
Meeting และสังเกตการณ์สุริยุปราคาวงแหวน ณ National University of 
Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

26 – 28 ธันวาคม 2562

4 การเข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลการด�าเนินงานของ SEA-ROAD
ณ OAD Regions Meeting ณ IAU Office of Astronomy for Development
ประเทศแอฟริกาใต้

25 - 31 มกราคม 2563

5 การจัดประชุม SEAAN History and Heritage Working Group
“2020H&H: Exploring the History of Southeast Asian Astronomy”
ณ จังหวัดเชียงใหม่

2 - 5 กุมภาพันธ์ 2563

การเข้าร่วมประชุม 11th 
Southeast Asia Astronomy 
Network (SEAAN) Meeting 
และสังเกตการณ์สุริยุปราคา

วงแหวน ณ National 
University of Singapore 
(NUS) ประเทศสิงคโปร์

เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานวิชาการ
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน IAUS358 - The 

1st Symposium on Equity, Equality and 
Inclusion ณ NAOJ ประเทศญี่ปุ่น

ทางดาราศาสตร์ อันจะเป็นบทบาทที่ส�าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยท่ีจะรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาก�าลังคนทางด้านดาราศาสตร์ ได้แก่
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 2) การด�าเนินงานของศูนย์ฝึก
อบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้
ยูเนสโก (International Training 
Centre in Astronomy under the 
auspices of UNESCO – ITCA)

 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 สดร. ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการทีป่ระชมุสมยัสามญัยเูนสโกครัง้ที ่38 ณ ส�านักงานใหญ่
ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้เป็นศูนย์อบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ทั้งนี้ได้มีการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ
ระหว่าง สดร. กับ UNESCO ในเดือนสิงหาคม 2560

 การด�าเนินงานของ ITCA ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่ จ�านวน
ผู้เข้าอบรม

1 จัดอบรมนานาชาติ Thailand-UK 
Python+Astronomy Summer 
School 2019 (ThaiPASS’19)

6 - 11 ตุลาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่ 60

2 Radio Astronomy Summer School 
2020

16 – 18 มกราคม 2563 จังหวัดสงขลา 10

3 Radio Astronomy Summer School 
2020

20 – 22 มกราคม 2563 จังหวัดขอนแก่นและ 
นครราชสีมา

120

4 Radio Astronomy Summer School 
2020

12 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดอุบลราชธานี 40

5 Galaxy Forum Southeast Asia 2020 
ร่วมกับ International Lunar
Observatory Association (ILOA)
สหรัฐอเมริกา

3 มีนาคม 2563 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
จังหวัดเชียงใหม่

100

6 การจัดอบรม NARIT International
Astronomical Training Workshop 
2020 (NIATW2020) ครั้งที่ 5

3 มีนาคม 2563 อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
จังหวัดเชียงใหม่

134

อบรมนานาชาติ Thailand-UK Python+Astronomy Summer School 2019 (ThaiPASS’19)



ANNUAL REPORT 2020  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)118

Galaxy Forum Southeast Asia 2020 ร่วมกับ
International Lunar Observatory Association (ILOA) 

สหรัฐอเมริกา

2.1.5 การเข้าร่วมกับโครงการขนาดใหญ่แบบพหุภาคีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

 1. โครงการ Cherenkov Telescope Array (CTA)
 การออกแบบพัฒนาระบบ และผลิตเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ส�าหรับโครงการ CTA (Cherenkov Telescope 
Array) ภายใต้โครงการ CTA เป็นโครงการมูลค่า 400 ล้านยูโร เกิดจากความร่วมมือของ 31 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
High Energy Astroparticles โครงการนี้จะท�าการติดตั้ง หมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ ทั้งในซีกโลกเหนือ ที่เกาะ
ลาปาลมา (La Palma) ราชอาณาจักรสเปน และในซีกโลกใต้ ที่เซอร์โรพารานาล (Cerro Paranal) สาธารณรัฐชิลี การเข้าร่วม
โครงการขนาดใหญ่นี้ของประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของประเทศในระดับต่าง ๆ ได้พัฒนาศักยภาพและสามารถ
ท�าการศกึษาวจิยัวทิยาศาสตร์ในระดับแนวหน้า (Frontier Science) ให้เท่าเทียมกบัประเทศท่ีมคีวามก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
ทมีวศิวกรจะได้มโีอกาสพฒันาเทคโนโลย ีทีย่งัไม่เคยมใีนประเทศไทย ท้ังนี ้ สดร. ได้เสนอการพฒันาเครือ่งเคลอืบกระจกสะท้อน
แสงของกล้องโทรทรรศน์ตามมาตรฐานที่โครงการ CTA จ�าเป็นต้องใช้ ในรูปแบบของ In Kind Contribution (IKC) เนื่องจาก 
สดร. ได้ท�าการพัฒนาเครื่องเคลือบกระจกแบบสปัตเตอริง (Sputtering) ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) เพ่ือใช้
เคลือบกระจกสะท้อนแสงของกล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวแห่งชาติ

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซิน
โครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกันออกแบบและพัฒนา
เครื่องเคลือบกระจก ซึ่งได้ออกแบบเครื่องเคลือบกระจกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. ด�าเนินการ
สร้างเครื่องเคลือบกระจก มีผลการด�าเนินงาน 2 ไตรมาส (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คิดเป็น
ร้อยละ 70 โดยมีรายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

 • การออกแบบเครื่องเคลือบกระจกแล้วเสร็จ  
 • ด�าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ส�าหรับสร้างเครื่องเคลือบกระจกทั้งจากภายในและต่างประเทศ 
 • อยูร่ะหว่างการพัฒนาระบบเคลอืบกระจก ณ สถาบันวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยคาดว่าจะสร้างส�าเร็จ
พร้อมทดสอบภายในปี พ.ศ. 2563
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รูปที่ 1 แบบของเครื่องเคลือบกระจก 

รูปที่ 2 อุปกรณ์ส�าหรับการสร้างเครื่องเคลือบกระจก

ภาพจ�าลองหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชอเรนคอฟ

รูปที่ 4 เครื่องเคลือบกระจก

รปูที ่3 เครือ่งเคลอืบกระจก
ได้ถกูสร้างและประกอบเสรจ็แล้ว

รูปที่ 5 กระจกที่ส่งมาจากโครงการ CTA  บานซ้ายเป็นกระจกที่
เคลือบแล้ว บานขวาเป็นกระจกที่ลอกฟิล์มออกแล้ว
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 2. โครงการภาคีความร่วมมือไทย-JUNO (Jiangmen Underground Neutrino 
Observatory)
 โครงการภาคีความร่วมมือไทย-JUNO เริ่มต้นกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยท่ีสามสถาบันด้านฟิสิกส์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์พลังงานสูงของไทย ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันเป็นภาคีในการเข้าร่วมการทดลองทางฟิสิกส์อนุภาคและดาราศาสตร์อนุภาค
นานาชาติ มีชื่อว่า Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) ขณะนี้การทดลองดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างและเตรียมการ โดยแล้วเสร็จไปประมาณ ร้อยละ 40 และคาดว่าจะพร้อมใช้งานท�าการทดลองปลายปี พ.ศ. 2565 

 โครงการภาคีฯ มีส่วนในการรับผิดชอบองค์ประกอบท่ีส�าคัญของการทดลองคือ การร่วมมือกันออกแบบพัฒนา ติดตั้ง
ระบบป้องกันสนามแม่เหล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding coil system) รวมถึงระบบเฝ้าติดตาม (monitor) 
สนามแม่เหล็กโลกในบริเวณการทดลอง ซึ่งหน่วยงานในภาคีฯ ได้ร่วมกันออกแบบระบบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบบ
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของกรรมการทางด้านเทคนิค อุปกรณ์และวิทยาศาสตร์ของการทดลอง JUNO เมื่อเดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ณ สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Institute of High Energy Physics, IHEP, Chinese 
Academy of Science) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ทางภาคีฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน IHEP ท�าการปรับปรุง
การออกแบบการติดตั้ง EMF system เพิ่มเติม ได้ด�าเนินการเลือกและก�าหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะน�ามาใช้ก่อสร้าง
ระบบ EMF system รวมไปถึงประเมินราคาและงบประมาณที่จ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับระบบดังกล่าว ซึ่งจะมีการด�าเนินการ
รวบรวมงบประมาณจากหน่วยงานสมาชิกภาคีฯ 

 นอกจากน้ีทางภาคีฯ ได้ร่วมมือกันส่งนักศึกษา ป.โท และนักวิจัยในสังกัด ไปร่วมปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบระบบ 
Photo multiplier Tubes (PMT) ที่จะใช้ในการตรวจจับสัญญาณและมีจ�านวนมากถึง 40,000 กว่าตัวด้วยกัน ในระหว่างปีงบ
ประมาณพ.ศ. 2561 – 2563 ในปีงบประมาณ 2563 มีการด�าเนินกิจกรรมและผลด�าเนินงาน 2 ไตรมาส (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 50 รายงานความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

 • การพฒันาออกแบบและ optimize รวมถงึการออกแบบกระบวนการตดิตัง้และประเมนิราคา EMF shielding system 
ร่วมกับทีมงานของ IHEP แล้วเสร็จ และผ่านการรับรองโดยการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ การทดลองเรียบร้อยแล้ว 

 • ด�าเนินการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานและรับทราบความก้าวหน้าต่อที่ประชุมประจ�าปี JUNO Consortium และ 
Thai-JUNO Workshop เมื่อเดือนมกราคม 2563 และเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามล�าดับ

รายละเอียดเบื้องต้นของระบบ EMF 
shielding coil ที่ทางภาคีฯ พัฒนา
และ optimize ส�าหรับการทดลอง 
JUNO และผ่านการรับรองโดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ การ

ทดลองเรียบร้อยแล้ว
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 3. โครงการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ขั้วโลก
 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกบัมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการส�ารวจตัดข้ามละติจูด (Latitude 
Survey Project) ต่อสถาบนัวจัิยขัว้โลกของจีน (PRIC) และได้รบัการอนุมัติ
จากสถาบนัวจิยัขัว้โลกของจีน (PRIC) ให้สามารถน�าอปุกรณ์ตรวจวดัอนุภาค
นิวตรอน บรรจุภายในตู้คอนเทนเนอร์ฉนวน “ช้างแวน” (Chang Van) ซึ่ง
ถกูพฒันาขึน้โดยนกัวจิยัไทยภายใต้ความร่วมมอืของสถาบนัในประเทศไทย 
ได้แก่ สถาบนัวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาติ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย
มหิดล และสถาบันในต่างประเทศ อาทิเช่น University of Delaware และ 
University of Wisconsin-River Falls ประเทศสหรัฐอเมริกา, Shinshu 
University ประเทศญี่ปุ่น โดยน�าเครื่องตรวจวัดนิวตรอนบรรทุกไปบนเรือส�ารวจวิจัยเสวี่ยหลง (Xue Long) เพื่อเก็บ
ข้อมูลตามเส้นทางเดินเรือจากประเทศจีนไปยังทวีปแอนตาร์กติกา โดยมีผู้ร่วมเดินทางไปกับเรือด้วยกันทั้งสิ้น 107 คน 
ประกอบด้วยลูกเรือ นักวิจัยที่ท�าวิจัยบนเรือ นักวิจัยที่เดินทางไปท�าวิจัยบริเวณขั้วโลกใต้ และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าประจ�า
สถานีวิจัยในแอนตาร์กติกา โดยเรือส�ารวจวิจัยเสวี่ยหลงได้ออกเดินทางจากเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีวิจัย Zhongshan ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทวีปแอนตาร์กติกาขั้วโลก
ใต้  เพื่อร่วมท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของรังสีคอสมิกต่อโลก ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของการส่งอุปกรณ์ตรวจวัด
รังสีคอสมิกไปกับเรือส�ารวจวิจัยเสวี่ยหลงคือการเก็บข้อมูลปริมาณของอนุภาคนิวตรอนท่ีสามารถผ่านช้ันบรรยากาศ
ของโลกเข้ามาได้ในแต่ละต�าแหน่งละติจูด ซึ่งความเข้มข้นของอนุภาคดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส�าคัญท่ีน�าไปสู่การเข้าใจ
กระบวนการผลิตนิวตรอนจากอวกาศ ที่มาจากทั้งดวงอาทิตย์และใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือก เนื่องจากอนุภาคจาก
อวกาศเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพภูมิอวกาศของโลก อันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างระบบโทรคมนาคมที่มีเสถียรภาพ  
ซึ่งถือได้ว่าโครงการดาราศาสตร์ขั้วโลก (Latitude Survey Project) เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยรากฐานท่ีจะถูกน�าไป
ต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในอนาคตต่อไป

เพือ่สร้างและพฒันาก�าลงัคน องค์ความรู้และเทคโนโลยท่ีีทันสมยัของประเทศ ในการศกึษาวจิยั ทดสอบ ทดลองการประกอบ
และใช้งานกล้องโทรทรรศน์ในเขตขั้วโลก 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการด�าเนิน
โครงการศกึษาวจัิยทางดาราศาสตร์ขัว้โลก เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืในการท�าวจิยัและพฒันา รวมถงึการถ่ายทอดองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีั้นสูง

1

2

3

วัตถุประสงค์  
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 4. โครงการภาคีวิจัยบรรยากาศแห่ง
ประเทศไทย (Thailand Consortium for 
Atmospheric Research : TCAR)
 ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและประสบปัญหาคุณภาพอากาศอย่างมาก 
ทั้งความแปรปรวนของฤดูกาล อุณหภูมิของโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 
และปัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และมลพิษอากาศ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ก๊าซโอโซนระดับผิวดิน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
สารมลพิษตกค้างยาวนาน เป็นต้น สดร. จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว จัดตั้งกลุ ่มวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 
(Atmospheric Research Unit of NARIT : ARUN) ด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ผลกระทบจากอนุภาคที่มาจากอวกาศต่อชั้นบรรยากาศ 
จนถึงการศกึษาการเกดิและการเคลือ่นตวัของฝุน่ละอองขนาดเลก็ในชัน้บรรยากาศ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีภาคเหนอืของประเทศไทย 
ท�าให้พบว่า การท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศไทย ยังไม่ปรากฏแนวทางการวิจัยท่ีชัดเจนรอบด้าน และ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิจัยดังกล่าวกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 ภายหลังเมื่อจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมขึ้น สดร. จึงริเริ่มจะจัดท�าแผนบูรณาการ
วิจัยด้านคุณภาพอากาศ (Air Quality Research Programs) ของประเทศ และจัดตั้งภาคีความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์
บรรยากาศแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศและคุณภาพอากาศ
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการทรัพยากรทางการวิจัยทั้งที่อยู ่ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน 
เพื่อให้การท�าวิจัยสามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนบูรณาการ
วจัิยด้านคณุภาพอากาศ และจัดตัง้ภาคคีวามร่วมมอืวจัิยวิทยาศาสตร์
บรรยากาศแห่งประเทศไทย ระดมคณาจารย์ นักวิชาการ และ
ผู ้เช่ียวชาญจาก 5 หน่วยงานภาครัฐ 23 มหาวิทยาลัย อาทิ
กรมควบคมุมลพษิ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา 
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ ส�านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จ�านวน 55 คน ร่วมกันหารือภาพรวมงานวิจัย
วิทยาศาสตร์บรรยากาศของประเทศไทย พร้อมระดมสมองจัดท�า
แผนบูรณาการวิจัยด้านคุณภาพอากาศ (Air Quality Research 
Programs) เพื่อก�าหนดทิศทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
วางแนวทางส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับวิจัยคุณภาพอากาศ
ไทยในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงวางกรอบการวิจัยพื้นฐานให้
ท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง หวงัสร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่ในช่วงเวลา 5 -10 
ปีข้างหน้า และจัดตั้งภาคีความร่วมมือวิจัยวิทยาศาสตร์บรรยากาศ
แห่งประเทศไทยในอนาคต
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เครื่อง Eddy Covariance System ติดตั้ง ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 5. โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร ์
(Thai Space Consortium : TSC)

 โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ (Thai Space Consortium : TSC) 
เป็นโครงการความร่วมมือส�าคัญที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีระดับความพร้อมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในระดับสูงจ�านวน 3 หน่วย
งานหลัก ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กขึ้น
ด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของหน่วยงานภายในประเทศ ดาวเทียมดังกล่าวจะถูกออกแบบและสร้างโดย
ทีมวิศวกรและบุคลากรของหน่วยงานภาคีความร่วมมือ เพื่อใช้ในการวิจัย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอวกาศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (next new S-curve) ของประเทศ และในอนาคตจะเป็นพื้นฐาน
ให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ (Space Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดอย่างหนึ่งของโลก โดยมีระยะเวลา
ด�าเนินโครงการทั้งสิ้น 6 ปี (พ.ศ. 2562 - 2567) ผ่านกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. Satellite Systems 2. Scientific & 
Payload Development 3. Automation and Infrastructures Development ซ่ึงสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) รับหน้าที่ในกิจกรรม Scientific & Payload Development 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน
(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics : CIOMP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีส�าหรับสร้างดาวเทียม ขนาดเล็ก TSC-0 หรือ TSC Pathfinder 
จะติดตั้งกล้องถ่ายภาพพื้นพิภพได้ในความละเอียด 2 เมตร โครงการนี้คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ในปี 2563 และสามารถส่ง
ขึ้นสู่อวกาศได้ในปี 2565 นับเป็นโครงการน�าร่อง เพื่อสร้างขีดความสามารถของวิศวกรและ ช่างเทคนิคไทย เพื่อเตรียมการ
ออกแบบดาวเทียมของไทยเองต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ส�าหรับการด�าเนินการที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้เริ่มด�าเนินการออกแบบ
ระบบทัศนศาสตร์ของดาวเทียม TSC-1 แล้ว แม้ว่าการท�า Mission Analysis ของดาวเทียมดวงแรกยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ 
และเนื่องจาก สดร. มีความร่วมมือกับ CIOMP ในการออกแบบและสร้างดาวเทียม TSC-0 จึงมีความเป็นไปได้ที่ Payload บน
ดาวเทียม TSC-1 จะถูกปรับให้เป็น Hyperspectral Telescope ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่มีดาวเทียมของไทยที่มีขีดความสามารถ
ในระดับนี้

BEFORE AFTER
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 6. กิจกรรมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภารกิจของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา สงขลา ระหว่าง บริษัทเชฟรอนประเทศไทย ส�ารวจและผลิต จ�ากัด กับ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้าน
ดาราศาสตร์ และการสร้างความตระหนัก และสื่อสารดาราศาสตร์ไปสู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นหนึ่งในพันธ
กจิทีส่�าคญัของสดร. โดยมเีป้าประสงค์ให้ เด็กและเยาวชน ครอูาจารย์ รวมไปถึงประชาชนท่ัวไป มคีวามสนใจในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และยกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทย ส�ารวจและผลิต จ�ากัด ได้
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว โดยได้มีการสนับสนุนงบประมาณส�าหรับกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2560 ถึงปัจจุบัน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 24 ล้านบาท

 โดยในปี 2563 บริษัทเชฟรอนประเทศไทย ส�ารวจและผลิต จ�ากัด ได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การสนับสนุนจัดท�านิทรรศการ Science on Sphere

โครงการเชฟรอนสุขอาสา We Volunteer กิจกรรมปลูกต้นไม้ รวมจ�านวน 700 ต้น
และกิจกรรมวาดภาพ 3 มิติ ด้านดาราศาสตร์ (จักราศรี) โดยคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา



ANNUAL REPORT 2020  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)126

 7. โครงการรณรงค์ลดความสว่างของท้องฟ้าเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
 สดร. ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย (Dark Sky Reserves) ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
แหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ Astrotourism มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 โดยความร่วมมือดังกล่าว สดร. จะด�าเนิน
การสนับสนุน และพัฒนาทักษะทางดาราศาสตร์แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดและปรับรูปแบบการสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์ให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคาดการณ์ว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้น
จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาให้เพิ่มสูงข้ึน เป็นแนวทางในการขยายผลสู่ความร่วมมือแก่
ผู้ประกอบการภาคส่วนอื่น เพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายและยกระดับการท่องเที่ยวไทยไปสู่สากลต่อไป

 นอกจากนี้ สดร. ได้สานต่อความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ในการด�าเนินการให้อุทยานแห่งชาติกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ
เป็นอุทยานที่มีการใช้งานแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเป็นแหล่งท่องเทีย่วในรปูแบบ Astrotourism
ให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย โดยการจัดอบรมการสังเกตการณ์ทาง
ดาราศาสตร์แก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมส�าหรับการให้
บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรม Dark Sky Astrophotography
ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ไปยังประชาชนที่มีความสนใจ
และเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏบิตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลงัก�าหนด ซึง่การบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นกระบวนการทีใ่ช้ในการบรหิาร
จดัการเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรฐั  นอกจากนี ้กระทรวงการคลงัได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์กระทรวง
การคลงั ว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิติัการบรหิารจดัการความเสีย่ง ส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2562 เพือ่ให้หน่วย
งานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการก�าหนดนโยบายการจัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตาม
ประเมนิผล รวมทัง้การรายงานผลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ให้สามารถบรรลตุามวตัถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 สดร. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  
ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อท�าหน้าที่อ�านวยการในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
สถาบัน  ก�าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบัน  พิจารณา
แผนบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายในของสถาบนั เสนอต่ออนกุรรมการท่ีเกีย่วข้อง และคณะกรรมการสถาบันวจิยัดาราศาสตร์
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  ด�าเนินการก�ากับ ติดตามการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมภายใน และ
รายงานผลการด�าเนินงานให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการสถาบันฯ ทราบ (ความละเอียดตามค�าสั่งสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 0239/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562)

 ด้วย สดร.ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร พร้อมอาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ (ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี 
2561 – 2563) วงเงิน 105.1448 ล้านบาท รวมถึงการก่อสร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เมตร 
(ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี 2560 – 2563) วงเงิน 447.9794 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญของ สดร. และมีวงเงินงบประมาณ
สูงมาก ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการบริหารความเสี่ยงและจัดมาตรการลดผลกระทบความเสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
ล่าช้าจนกระทบกับการด�าเนินงานในภาพรวม

การบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)2.2

1. ความล่าช้าของการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด 40 เมตร
 ณ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน)

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู ่ในระดับที่
เหมาะสม ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในอ�านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี เพื่อ
ให้การบรหิารความเสีย่งของ สดร. มปีระสทิธภิาพ และประสิทธิผล
ต่อการบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางองค์กร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร. ได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง 
จ�านวน 5 ประเด็นความเสี่ยง โดยรายละเอียดของแต่ละความ
เสี่ยง รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว สามารถสรุปได้
ดังนี้
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2. ความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
 และระบบส�ารองข้อมูล (ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ)

3. ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ)

 การด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 สดร. ได้ท�าการปรับแผนการด�าเนินงานโดยจัดกิจกรรมชดเชยหรือทดแทนกิจกรรมที่
ไม่สามารถด�าเนินการได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 เนื่องจาก วิศวกรชาวเยอรมันไม่สามารถเดินทาง
มาท�าการทดสอบระบบต่าง ๆ ตามแผนได้ ซึ่งส่งผลท�าให้งานล่าช้าประมาณ 3-4 เดือน โดย สดร. ได้ท�าการประสานกับบริษัท
ผู้รับจ้างในส่วนของการทดเวลาการท�างาน 3-4 เดือน เพื่อขยายสัญญา อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคโควิค-19 แล้ว แต่เนื่องจาก
เป็นโครงการที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง และหากไม่สามารถด�าเนินการได้ตามแผน จะส่งผลกระทบกับงานในส่วนอื่น ๆ รวมถึง
การเปิดให้บริการของหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ จ�าเป็นต้องบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ปัจจบุนัความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศมบีทบาทอย่างมากในการขับเคลือ่นองค์กร
แต่ในขณะเดยีวกนัความซบัซ้อนและขยายตัวทางด้านเทคโนโลยกีท็�าให้เกดิความเสีย่งต่าง ๆ ในหลายมติมิากข้ึนด้วยเช่นกนั สดร. 
ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของข้อมลูสารสนเทศ ซึง่เป็นสนิทรพัย์ส�าคญัขององค์กร ท่ีต้องดแูลบ�ารงุรกัษาและป้องกนัอย่างด ีดังนั้น 
จึงได้จัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบส�ารอง
ข้อมูล จากภัยต่าง ๆ ทั้งจากคน จากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง

 ผลการด�าเนินงานในปี 2563 สดร. สามารถป้องกันการเจาะผ่านระบบป้องกันเครือข่ายจากการโจมตีจากภายนอกได้
ทุกครั้ง และไม่มีรายงานความเสียหายจากการถูกโจมตี โดย สดร.มีแนวทางที่จะด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมตามมาตรฐาน
ของการรักษาความปลอดภัย และท�าการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมเป็นระยะ ๆ ต่อในปีถัดไป เนื่องจาก เป็นความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบกับการด�าเนินงาน และเกิดความเสียหายกับ
องค์กรมาก

 สดร. ได้ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบัน ในระยะเวลาท่ี
ผ่านมา สดร. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีรวมทั้งบริการต่าง ๆ 

เป็นจ�านวนมาก เพื่อให้บริการแก่บุคลากรของสถาบัน ในทุก site ที่เปิดให้บริการ ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก ระบบ
เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน ดังนั้น จึงต้องปกป้องและวางแผนเพื่อกู้คืนระบบให้
สามารถท�างานได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งที่เป็นภัยจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจาก
มนุษย์ ได้แก่ เหตุเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย การก่อการร้าย จลาจลการขู่กรรโชคทรัพย์ เป็นต้น)

 ผลการด�าเนนิงานในปี 2563 สดร. ได้จัดท�าแผนฉกุเฉนิเพือ่รองรบัความเสีย่งจากภยั หรอืสถานการณ์ฉกุเฉนิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้ท�าการทดสอบการกู้คืนข้อมูลส�าคัญ ได้แก่ ระบบ MIS ระบบบัญชีการเงิน ระบบเงินเดือน ได้ภายใน 1 วัน 
และสามารถกู้คืนระบบทั้งหมดได้ภายใน 5 วัน โดยได้ด�าเนินการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของสถาบันฯ เพิ่มเติม 
เพ่ือให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทุกระบบ และยังเห็นควรต้องด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมตามมาตรฐานของการรักษาความ
ปลอดภัย และท�าการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมเป็นระยะ ๆ ต่อในปีถัดไป เนื่องจาก เป็นความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบกับการด�าเนินงาน และเกิดความเสียหายกับองค์กรมาก
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3. ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี
 สารสนเทศ (ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ)  ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน ยังผล

ให้เกิดความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติในด้านต่าง ๆ เช่น อุทกภัย 
วาตภัย รุนแรงขึ้น รวมทั้งภัยอันเนื่องมาจากผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนน�ามาซึ่งความสูญเสียทั้ง
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหลายประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สดร. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก สดร. มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ คือ 
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ) 

4. ความเสียหาย/ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
 (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตราย และภัยพิบัติ)

5. ความเสียหาย/ความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของสถาบันจากภัยพิบัติ 
 (ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตราย และภัยพิบัติ)

ที่ตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้บริการส�าหรับการค้นคว้า วิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และยังมีหอดูดาวฯ ภูมิภาค 
ที่กระจายตัวไปในจังหวัดต่าง ๆ เช่น จังหวัดนครราชสีมา ฉะเชิงเทรา และสงขลา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทาง สดร. จึงได้จัดท�าแผนป้องกันความเสียหาย/สูญเสียของชีวิต
และทรัพย์สินในภาวะฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย และเหตุจากผู้ก่อความไม่สงบ) โดยคาดหวังว่า
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะสามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉิน และลดระดับความสูญเสีย/เสียหายจากเหตุฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรของ สดร. รวมถึงผู้ที่เข้ามารับบริการด้วย

 ผลการด�าเนินงานในปี 2563 สดร. ได้จัดท�าแผนป้องกันความเสียหาย/สูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินในภาวะฉุกเฉิน (กรณี
เกิดเหตุอัคคีภัย แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย และเหตุจากผู้ก่อความไม่สงบ) ซึ่งประกอบด้วย แผนป้องกัน/เตรียมความพร้อม
ของสถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติในภาวะฉุกเฉิน แผนปฏบิตักิารเมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิ และแผนบรรเทาทกุข์/ฟ้ืนฟหูลงัภาวะฉกุเฉนิ 
ซึ่งทาง สดร. ได้ด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบ ที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงปี 2563 เรียบร้อยแล้ว 

 การที่บุคลากรของสถาบันปฏิบัติงานซึ่งเป็นงานของสถาบัน แล้วเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดขึ้น
ในเขต หรือนอกเขตสถาบัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการท�างาน หรือนอกกระบวนการท�างาน ไม่ว่า
จะเกิดขึ้นในเวลาท�างานปกติ นอกเวลาปกติ ถ้าเป็นการปฏิบัติงานให้กับสถาบัน ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอันเนื่องมาจาก
การท�างานทั้งสิ้น รวมถึงการที่มีบุคลากรเจ็บป่วยแล้วผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ผู้ให้การรักษาพยาบาลมีความ
เห็นว่า การเจ็บป่วยนั้นมาจากสาเหตุเนื่องจากการท�างานให้กับสถาบัน เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจาก
การท�างาน (กฎกระทรวงแรงงานเรือ่ง ก�าหนดชนดิของโรคซึง่เกดิขึน้ตามลกัษณะหรอืสภาพของงานเนือ่งจากการท�างาน พ.ศ.2550) 
ดังนั้น การบริหารจัดการให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ในภาพแวดล้อมในการท�างานซ่ึงปราศจาก
เหตอุนัจะท�าให้เกดิการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรอืความเดอืดร้อนร�าคาญ อนัเนือ่งจากการท�างานหรอืเกีย่วกบัการท�างาน
จึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่ง สดร. จึงได้จัดท�าแผนป้องกันความเสียหาย/ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
โดยคาดหวังว่าจะ สามารถป้องกัน หรือลดเหตุอันจะก่อให้เกิดก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียต่อชีวิตของบุคลากร
และทรัพย์สินของสถาบัน และก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถาบัน

 ผลการด�าเนินงานในปี 2563 สดร. ได้ด�าเนินการตามแผนการบรรเทาความเสี่ยงในทุกขั้นตอน รวมถึงมีการติดตามและ
ประเมนิผลการด�าเนินงานในทกุไตรมาส เพือ่ควบคุมและจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ และในปี 2563 ไม่มรีายงาน
การเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดย สดร. มีแนวทางที่จะด�าเนินการตรวจสอบ ควบคุมตามมาตรฐานของการ
รักษาความปลอดภัย และท�าการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมเป็นระยะ ๆ  ต่อในปีถัดไป เนื่องจาก เป็นความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่หากเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบกับการด�าเนินงาน และเกิดความเสียหายกับองค์กรมาก



ANNUAL REPORT 2020  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)130

ผลการด�าเนินงานตามการประเมิน
องค์การมหาชนและผู้อ�านวยการองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารราชการ

2.3

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร* คะแนนรวมถ่วงน�้าหนัก ITA**

ระดับดีมาก 93.75 คะแนน 85.57 คะแนน

ตัวชี้วัด monitor
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565

1. มูลค่าที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ และเครื่องมือ
ต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ (ล้านบาท)

100 120 140

       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สดร.ได้มีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ และเครื่องมือต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศ จำานวน 114.31 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็น
        1. มูลค่าจากความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมือ
ต้นแบบต่าง ๆ จำานวน 99.29 ล้านบาท
        2. มูลค่าจากการพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์จากห้องปฏิบัติการขั้นสูง 9.53 ล้านบาท
        3. มูลค่าจากการให้บริการทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม มูลค่า 5.48 ล้านบาท

ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลส�าเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI)

หมายเหตุ
   * สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
  ระดับดีมาก หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
  ระดับดี หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน
  ระดับพอใช้ หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน
  ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต�่ากว่า 60 คะแนน
 ** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส�านักงาน ป.ป.ช.

โดยมีการจัดท�าคู่มือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ จัดท�าแผนป้องกัน แผนอพยพ และแผนฟื้นฟู จัดประชุม
แผนกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ รวมถึงเปิดสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติในการเข้ารับชมและการ
ปฏิบัติในท้องฟ้าจ�าลองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่ผู้มาใช้บริการทราบ และในปี 2563 สดร. มีแนวทางที่จะด�าเนินการตรวจสอบ 
ควบคุมตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัย และท�าการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมเป็นระยะ ๆ ต่อในปีถัดไป 
เนื่องจาก เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดข้ึน จะส่งผลกระทบกับการด�าเนินงาน และ
เกิดความเสียหายกับองค์กรมาก
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ตัวชี้วัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน ผลการด�าเนินงาน

เป้าหมาย
ขั้นต�่า
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75) 

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ด�าเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก

ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน�้า

หนัก

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 

1.1 ความสามารถทางการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศไทย
ตามการอันดับของ IMD

     1.1.1 อันดับความสามารถทางการ
แข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 
(WCY 2020)

5 37 35 33 39 0 0

     1.1.2 จ�านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ภายในปี 2563 ใน
วารสารวิชาการที่มีค่า impact factor > 
2.0 (เรื่อง)

10 21 22 23 23 100 10

1.2 ร้อยละของจ�านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นผลจากการลงนามความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับ
แผน (ร้อยละ)

10 - 97 100 100 100 10

1.3 จ�านวนงานวิจัยที่เกิดจากการใช้
โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ (เรื่อง)
หมายเหตุ * ได้เสนอปรับค่าเป้าหมาย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19ต่อคณะกรรมการสถาบันเมื่
อคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

10 53 54 55 55 100 10

1.4 จ�านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มี

ส่วนร่วมในการผลิตโดยตรงที่ผ่านการอบรม

หรือท�าโครงงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ (คน)

10 140 142 144 144 100 10

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ

2.1 ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

สามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)

5 83 84 85 85.10 100 5

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ

3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
     ขององค์การมหาชน

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ 
ที่คณะ
รัฐมนตรี
ก�าหนด

• ร้อยละค่า
ใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่
เกินกรอบวง
เงินรวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง 
ไม่สูงกว่างบ
ประมาณที่ได้
รับการจัดสรร
จากส�านักงบ
ประมาณ

27.54 75 3.75

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน
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ตัวชี้วัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน ผลการด�าเนินงาน
เป้าหมาย

ขั้นต�่า
(50)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75) 

เป้าหมาย
ขั้นสูง
(100)

ผลการ
ด�าเนินงาน

คะแนนที่ได้
(เทียบจาก

ค่าเป้าหมาย)

คะแนน
ถ่วงน�้า

หนัก

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการ

ให้บริการขององค์การมหาชน

3.2.1 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ

ลดภาระงบประมาณภาครัฐ (ล้านบาท)

5 1.10 1.40 1.70 2.95 100 5

3.2.2 ความส�าเร็จของการพัฒนา ออกแบบ

และสร้างเครื่องวัดสภาพท้องฟ้าแบบ

อัตโนมัติ

15 21 ออกแบบ

เครื่องวัด

สภาพท้องฟ้า

แล้วเสร็จ

สร้างเครื่องวัด

สภาพท้องฟ้า

แล้วเสร็จ

ทดสอบเครื่อง

วัดสภาพ

ท้องฟ้าที่แล้ว

เสร็จสมบูรณ์

พร้อมส�าหรับ

การใช้งาน

ทดสอบเครื่อง

วัดสภาพ

ท้องฟ้าที่แล้ว

เสร็จสมบูรณ์

พร้อมส�าหรับ

การใช้งาน

15

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน

4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน    

     web portal

5 องค์การ

มหาชน

ส่งข้อมูล

ส�าคัญของ

องค์การ

มหาชนมายัง

ส�านักงาน 

ก.พ.ร.

ครบถ้วน

ตามรายการ

ที่ก�าหนด 

(ข้อมูลกลุ่ม

ที่ 1)

องค์การ

มหาชน

ส่งข้อมูล

ส�าคัญของ

องค์การ

มหาชนมายัง

ส�านักงาน 

ก.พ.ร.

ครบถ้วน

ตามรายการ

ที่ก�าหนด 

(ข้อมูลกลุ่ม

ที่ 1 และ

กลุ่มที่ 2

องค์การ

มหาชน

ส่งข้อมูลส�าคัญ

ขององค์การ

มหาชนมายัง

ส�านักงาน 

ก.พ.ร.

ครบถ้วน

ตามรายการ

ที่ก�าหนด 

ข้อมูลกลุ่มที่ 1 

กลุ่มที่ 2 และ

กลุ่มที่ 3)

องค์การ

มหาชน

ส่งข้อมูล

ส�าคัญของ

องค์การ

มหาชนมายัง

ส�านักงาน 

ก.พ.ร.

ครบถ้วน

ตามรายการ

ที่ก�าหนด 

(ข้อมูลกลุ่มที่ 

1 , 2 และ 3)

100 5

4.2 ร้อยละความพึงพอใจใน

     การให้บริการขององค์การมหาชน

5 ร้อยละ 80

และผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คุณภาพ 

ร้อยละ

50 - 74.99

ร้อยละ 80

และผา่นเกณฑ์

การประเมิน

คุณภาพ 

ร้อยละ

75 - 89.99

ร้อยละ 80

และผ่านเกณฑ์

การประเมิน

คุณภาพ 

ตั้งแต่ร้อยละ

90 ขึ้นไป

ร้อยละ 

89.53 และ

ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ

ร้อยละ 90

100 5

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน

5.1 ร้อยละความส�าเร็จของ

     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล

     กิจการของคณะกรรมการ   

     องค์การมหาชน

15 ร้อยละ 100 100 ผ่าน 15

คะแนนรวม 93.75

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ระดับ

ดีมาก

หมายเหตุ
   * สรุปผลการประเมินระดับองค์กร
  ระดับดีมาก หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
  ระดับดี หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน
  ระดับพอใช้ หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน
  ระดับต้องปรับปรุง หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต�่ากว่า 60 คะแนน
 ** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย ส�านักงาน ป.ป.ช.
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วัตถุประสงค์
การจัดตั้ง 
(ระบุเฉพาะ

วัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด)

ตัวชี้วัดผล
กระทบฯ

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลการด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

รายงานผลการด�าเนินการตาม
ตัวชี้วัด 

(ผลลัพธ์/ผลกระทบ)
2563 2564 2565

พัฒนาเทคโนโลยี 

เทคนิควิศวกรรม 

เพื่อสร้าง

นวัตกรรมด้าน

ดาราศาสตร์ และ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.มูลค่าที่เกิด

จากการพัฒนา

นวัตกรรม 

เทคโนโลยีใหม่ 

และเครื่องมือ

ต้นแบบ

เพื่อการพึ่งพา

ตนเองที่ก่อให้

เกิดประโยชน์

ต่อประเทศ 

(ล้านบาท)

37 35 33 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สดร.ได้มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีใหม่ และเครื่องมือ

ต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศ จ�านวน 114.31 ล้าน

บาท  โดยแบ่งเป็น

    1.มูลค่าจากความร่วมมือ

ของหน่วยงานเครือข่ายทั้งใน

และต่างประเทศในการพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยี และ

เครื่องมือต้นแบบต่าง จ�านวน 

99.29 ล้านบาท

    2.มูลค่าจากการพัฒนา

อุปกรณ์/เครื่องมือทางด้าน

ดาราศาสตร์จากห้องปฏิบัติ

การขั้นสูง 9.53 ล้านบาท

    3.มูลค่าจากการให้บริการ

ทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม 

มูลค่า 5.48 ล้านบาท

สถาบันได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของ

สถาบันในแวดวงของดาราศาสตร์

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  จากเดิม

ที่ต้องพึ่งพาการน�าเข้าอุปกรณ์เครื่อง

มือจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ  เปลี่ยนมาเป็น 

เพิ่มบทบาทในการเข้าร่วมพัฒนา /

ออกแบบและผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ

ทางดาราศาสตร์ที่ส�าคัญๆ ร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ  โดย

ด�าเนินการภายในห้องปฏิบัติการระดับ

สูงที่สถาบันได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่อง

มือไว้เพื่อรองรับการด�าเนินการดัง

กล่าว  นับได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่ง  ในการ

ยกระดับความสามารถของบุคลากร

ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

มากขึ้น   รวมถึงสามารถน�าความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอด

และสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่ม

ทักษะ และขีดความสามารถ ในการ

ประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

ออกแบบอุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ 

และต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง น�าไปสู่การสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ

ต่อไป

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลส�าเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI)

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND

(PUBLIC ORGANIZATION)
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แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ของ สดร. ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า3.1

ตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ

เป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนดำรำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล

(To be a world-renowned organization in Astronomy, Technology and Innovation)

1. การวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

ค่านิยม
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

พันธกิจ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )
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เป้าหมายของหน่วยงาน และตัวชี้วัด

เป้าหมายที่ 1 : มุ่งเน้นการท�าวิจัยขั้นแนวหน้าที่มีคุณภาพ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่
 และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และก�าลังคน

เป้าหมายที่ 2 : ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีและก�าลังคน 
 โดยใช้โจทย์ยากจากงานวิจัยทางดาราศาสตร์และอวกาศ

เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาการให้บริการวิชาการ และสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทยอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 4 : สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาการสร้าง
 นวัตกรรรม และการด�าเนินงานตามพันธกิจ

เป้าหมายที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 และมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผล
ปี 2562

ผล
ปี 2563

ผล*
ปี 2564

แผน
ปี 2565

แผน

1. ปี 2561 – 2563 จำานวนผลงานวิจัยที่นักวิจัย
   ของ สดร. มีชื่อเป็น First Author ในวารสาร
   วิชาการที่มีค่า Impact factor > 2.0
    เสนอขอทบทวนใหม่เป็น
   ปี 2564 – 2565 จำานวนบทความ/ผลงานวิจัย
   ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล
   Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมีชื่อเป็น
   First author หรือ Corresponding author 

เรื่อง 2 4 3 10 11

2. จำานวนต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อการต่อยอดสู่
   ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคสังคม (เริ่มปี 2564)

ต้นแบบ 3 1

3. จำานวนกำาลังคนของประเทศที่ได้รับการพัฒนา
   ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   ผ่านการดำาเนินงานทางดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ

คน 322,510 339,120 325,650 326,000 362,000

4. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจาก
   การนำาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์

ล้าน
บาท

114.31 120 140

หมายเหตุ
 *ผลปี 2563 จากรายงานการปิดโครงการ (Project Based Management) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สดร. และรายงานการประเมิน
มูลค่าจากการให้บริการของ สดร.

 โดยในปีงบประมาณ 2563 สดร. ได้มีการเสนอขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เป้าหมายของหน่วยงาน
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของเป้าหมายหน่วยงาน
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

 ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีคุณค่าในแวดวงดาราศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้อง นักวิจัยของ สดร. เป็นท่ีรู้จัก และได้รับการ
ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผล
ปี 2562

ผล
ปี 2563

ผล*
ปี 2564

แผน
ปี 2565

แผน

1. ปี 2561 – 2563 จำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ
   ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact 
   factor >2.0

   เสนอขอทบทวนใหม่เป็น
   ปี 2564 – 2565 จำานวนบทความ/ผลงานวิจัย
   ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล
   Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 20 26 23 24 32

หมายเหตุ
 *ผลปี 2563 จากรายงานการปิดโครงการ (Project Based Management) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สดร. และรายงานการประเมิน
มูลค่าจากการให้บริการของ สดร.

 โดยในปีงบประมาณ 2563 สดร. ได้มีการเสนอขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

1. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ เพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. สร้างกลไกให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานสู่ภาคประชาชนในทุกระดับ
3. สร้างทีมวิจัยของ สดร. ให้มีความเข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 
4. เสริมสร้างศักยภาพของก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการศึกษา
 (Internship Program)
5. สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 เพื่อการพัฒนางานวิจัย/วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

1. โครงการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับ 4 Key Scientif ic Research Areas
2. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศแห่งชาติ

เป้าประสงค์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

เป้าประสงค์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

โครงการส�าคัญ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )
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• แผนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 1. งานบริหารงานวิจัย
2. กลุ่มวิจัย
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานบริหารงานบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนา

และสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี
ขั้นสูง อุปกรณ์/เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรทางด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่มีศักยภาพส�าหรับ
การออกแบบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผล
ปี 2562

ผล
ปี 2563

ผล*
ปี 2564

แผน
ปี 2565

แผน

1. จำานวนนวัตกรรมที่ถูกพัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดย
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางดาราศาสตร์ (เริ่มปี 2563)

ชิ้นงาน 1
(Thai 

National 
Telescope 

focal 
Reducer)

6 2

2. จำานวนกำาลังคนของประเทศที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม

คน 160 180 149 300 240

3. ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ

ร้อยละ 82.49 84.70 85.02 85.00 85.00

หมายเหตุ
 *ผลปี 2563 จากรายงานการปิดโครงการ (Project Based Management) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สดร. และรายงานการประเมิน
มูลค่าจากการให้บริการของ สดร.

 โดยในปีงบประมาณ 2563 สดร. ได้มีการเสนอขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เป้าประสงค์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

แผนงาน
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของกลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )



ANNUAL REPORT 2020  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)140

1. เสริมศักยภาพอุปกรณ์/เครื่องมือ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาชิ้นงาน/นวัตกรรม เพื่อการพึ่งพา
 ตนเอง และการหารายได้ในอนาคต

2. เสริมสร้างศักยภาพของก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการศึกษา
 (Internship Program)

3. สนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
 งานวิจัย/วิชาการ และพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

4. สร้างทีมบุคลากรสายเทคนิคและวิศวกรของ สดร. ให้มีความเข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย

• แผนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

• แผนงานการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

1. ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวและวิศวกรรม
2. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
3. งานบริหารงานบุคคล
4. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
 (ตั้งแต่ปี 2564)

 เป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่ส�าคัญของประเทศ ที่ใช้ในการพัฒนาก�าลังคนในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา 
ผ่านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ การให้บริการวิชาการ สื่อสารสนเทศ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มี
ความถูกต้อง เข้าถึงง่าย และครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ

1. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเอง (5 advanced laboratories)
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี
3. โครงการพัฒนาดาวเทียมและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อวกาศ (Thailand Space Consortium)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ
6. โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
7. โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีข้ันสูง (Deep-Tech Innovation Center) - เริ่มปี 2564

กลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

โครงการส�าคัญ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

เป้าประสงค์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

แผนงาน
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์

และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง
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1. ส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์
 ในทุกรูปแบบ 

2. เร่งสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของการให้บริการวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

3. เสริมสร้างศักยภาพของก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันการศึกษา
 (Internship Program)

4. สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านดาราศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สู่สังคมไทยให้ครอบคลุม
 ทุกช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้และท�าให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น

5. สร้างทีมงานมืออาชีพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อการให้บริการวิชาการ

1. โครงการสร้างความตระหนัก และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์
2. โครงการการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาวฯ ภูมิภาค
3. โครงการสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย
4. โครงการศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของกลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

กลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

โครงการส�าคัญ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผล
ปี 2562

ผล
ปี 2563

ผล*
ปี 2564

แผน
ปี 2565

แผน

1. จำานวนกำาลังคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการทางดาราศาสตร์ในทุกรูปแบบ

คน 321,757 338,235 325,272 325,000 360,000

2. ร้อยละของจำานวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความ
รู้ที่สามารถนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 95.21 95.15 95.16 95 95

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้น
ฐานสำาหรับการให้บริการวิชาการ

ร้อยละ 90.16 84.11 85.47 85 85

4. จำานวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วมใน
การผลิตโดยตรง 

คน 135 140 144 146 148

หมายเหตุ
 *ผลปี 2563 จากรายงานการปิดโครงการ (Project Based Management) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สดร. และรายงานการประเมิน
มูลค่าจากการให้บริการของ สดร.

 โดยในปีงบประมาณ 2563 สดร. ได้มีการเสนอขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
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• แผนงานสร้างความตระหนักและ
 การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
 ด้านดาราศาสตร์

1. ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์
2. หอดูดาวฯ ภูมิภาค
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานห้องสมุดดาราศาสตร์
6. งานบริหารงานบุคคล

 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและเอื้อต่อการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม รวมถึงการให้บริการตามพันธกิจ ที่สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความส�าเร็จของโครงการ

เป้าประสงค์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

แผนงาน
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของกลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

กลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผล
ปี 2562

ผล
ปี 2563

ผล*
ปี 2564

แผน
ปี 2565

แผน

1. จำานวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ดำาเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี 
(นับเฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)

รายการ 1 2 1
(อาคารควบคุม

กล้องโทรทรรศน์
วิทยุขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 

40 เมตร)

1 1

หมายเหตุ
 *ผลปี 2563 จากรายงานการปิดโครงการ (Project Based Management) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สดร. และรายงานการประเมิน
มูลค่าจากการให้บริการของ สดร.

 โดยในปีงบประมาณ 2563 สดร. ได้มีการเสนอขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
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โครงการปรับปรุงและวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์

• แผนงานการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ 1. ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ
2. งานอาคารสถานที่

 เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความทันสมัย มีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

แผนงาน
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

เป้าประสงค์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

โครงการส�าคัญ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้

เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของกลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561

ผล
ปี 2562

ผล
ปี 2563

ผล*
ปี 2564

แผน
ปี 2565

แผน

1. ค่าคะแนนตามผลการปฏิบัติราชการตามคำา
รับรองการปฏิบัติราชการประจำาปี (เริ่มปี 2563)

ระดับ ดีมาก ดี ดีมาก

2. ความสามารถทางการหารายได้เพื่อลดภาระงบ
ประมาณภาครัฐ

ล้าน
บาท

15.7800 18.6000 24.1121 19.0000 20.5000

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การทำางานตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ 84.12 86.49 85.10 85 85

หมายเหตุ
 *ผลปี 2563 จากรายงานการปิดโครงการ (Project Based Management) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สดร. และรายงานการประเมิน
มูลค่าจากการให้บริการของ สดร.

 โดยในปีงบประมาณ 2563 สดร. ได้มีการเสนอขอปรับค่าเป้าหมายของแผนทั้งปี ต่อคณะกรรมการสถาบันในคราวประชุมครั ้งที ่ 5/2563 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
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1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัว
 ของสถาบันในอนาคต

2. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะก�าลังคนตามสายงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด

3. สนับสนุนการแสวงหารายได้ เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ

• แผนงานบริหารจัดการ 1. ส�านักผู้อ�านวยการ 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ สดร.

กลยุทธ์
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

แผนงาน
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

โครงการส�าคัญ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )
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การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ และโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

3.2
3.2 การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์อว
. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

เป้าหมายอว. 
 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 

การผลิตก าลังคนด้าน ววน.ที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
เป้าหมายอว. 
 การพัฒนาก าลังคนดา้นววน.และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต 

แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

แผ
นแ

ม่บ
ท 

/  
แผ

นแ
ม่บ

ทย
่อย

 
ยุท

ธศ
าส

ตร
์สด

ร. 

ยศ.1 ยกระดับผลงานวิจัย
ให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 
เป้าหมายการให้บริการ 
• มุ่งเน้นการท าวิจัยขั้น

แนวหน้าที่มีคุณภาพ 
เพื่อค้นหาองค์ความรู้
ใหม่ และต่อยอดไปสู่
การพัฒนาเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและก าลังคน 

ยศ.2 เพิ่มขีดความสามารถ
ความสามารถทางด้าน
เทคนิควิศวกรรม เพื่อการ
ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ 
และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ในอนาคต 
เป้าหมายการให้บริการ 
• ผลักดันให้เกิดการสรา้ง

นวัตกรรม พัฒนา
เทคโนโลยีและก าลังคน 
โดยใช้โจทย์ยากจาก
งานวิจัยทางดารา
ศาสตร์และอวกาศ 

ยศ.4 สนับสนุนการวาง
โครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศาสตร์เพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกภูมิภาค
เป้าหมายการให้บริการ 
• สนับสนุนการวาง

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา การสรา้งน
วัตกรรรม และการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 

ยศ.3 ส่งเสริมสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการทาง
ดาราศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทย
ในทุกระดับอย่างทั่วถึง
เป้าหมายการให้บริการ 
• พัฒนาการให้บริการ

วิชาการ และสื่อสาร
ดาราศาสตร์สู่สังคมไทย
อย่างทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยศ.5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ทันสมัย มีธรร
มาภิบาล และสนับสนุนการ
แสวงหารายได้เพื่อลดภาระ
งบประมาณจากภาครัฐ 
เป้าหมายการให้บริการ 
• พัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมี
ธรรมาภิบาล 

แผนแม่บท 
ย่อยที่ 23.4 
การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 
ด้านองค์ความรู้

พื้นฐาน 

แผนแม่บท 
ย่อยที่ 23.5 
ด้านปัจจัย

สนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

แผนแม่บทย่อย : การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

โค
รงก

าร
ส า

คัญ
 (ค

ก.ยุ
ทธ

ศา
สต

ร์).
 

(1) โครงการวิจัย
และพัฒนาที่
สอดคล้องกับ 4 
Key Scientific 
Research 
Areas 

(2) โครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์โลก
และบรรยากาศ
แห่งชาติ 

(1) โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพึ่งพาตนเอง  

(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์
วิทยุและยีออเดซี 

(3) โครงการพัฒนาดาวเทียมและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อวกาศ 
(Thailand Space Consortium) 

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ  

(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์
ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ 

(6) โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

(7) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep-Tech 
Innovation Center) - เริ่มปี 2564 

(1) โครงการสร้างความ
ตระหนัก และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางดาราศาสตร์ 

(2) โครงการการ
ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานของหอดูดาวฯ 
ภูมิภาค 

(3) โครงการสื่อสารดารา
ศาสตร์สู่สังคมไทย 

(4) โครงการศูนย์
ฝึกอบรมดาราศาสตร์
นานาชาติภายใต้
ยูเนสโก 

(5) โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ดาราศาสตร์ใน

(1) โครงการ
ปรับปรุงและ
วางโครงสร้าง
พื้นฐานทาง
ดาราศาสตร์ 

(1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

(2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
สดร. 

โค
รงก

าร
ตา

ม
แผ

นป
ฏิบ

ัติก
าร

 
ปี 

25
64

 8 โครงการ 
คก.รายจ่ายประจ า 1   
คก.ตามพันธกิจ 1  
คก.ยุทธศาสตร์ 6 

18 โครงการ 
คก.รายจ่ายประจ า 3 
คก.ยุทธศาสตร์ 15 

18 โครงการ 
คก.รายจ่ายประจ า 4   
คก.ตามพันธกิจ 5  
คก.ยุทธศาสตร์ 9 

2 โครงการ 
คก.ยุทธศาสตร์ 2 

14 โครงการ 
คก.รายจ่ายประจ า 7 
คก.ตามพันธกิจ 2 
คก.ยุทธศาสตร์ 5 
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25622563หมายเหตุ

     สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ลูกหนี้ระยะสั้น

  เงินลงทุนระยะสั้น

  สินค้าคงเหลือ

  วัสดุคงเหลือ

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  อาคารและอุปกรณ์

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

5

6

7

8

9

10

11

229,436,841.67 

 17,760,740.40 

 180,000,000.00

 1,473,330.94 

 711,689.26

 8,578,748.76 

 437,961,351.03 

 1,531,979,001.54 

 8,398,520.42 

 1,540,377,521.96 

 1,978,338,872.99 

 

372,216,818.89 

 2,983,193.80 

 235,000,000.00 

 1,158,892.28

 626,792.76 

 7,335,538.92

 619,321,236.65 

 1,544,852,135.11

 19,000,514.56

 1,563,852,649.67 

 2,183,173,886.32

สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

งบการเงิน4.1
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

2563หมายเหตุหนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้าหนี้ระยะสั้น

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

  ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
   ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   รวมหนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

  รายได้รอการรับรู้

  เงินประกันสัญญา

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

12

13

14

13

15

16

 

8,973,837.91

2,682,448.00

1,792,802.43 
 

753,797.13

14,202,885.47 

5,604,085.69

-

9,683,410.06

171,580.01

15,459,075.76

29,661,961.23

1,948,676,911.76

 

 2,957,321.36

2,833,214.11

1,909,083.42 

979,873.36 

8,679,492.25

 3,794,752.27

105,524,002.73

8,950,307.89

1,530,949.51

119,800,012.40

128,479,504.65

2,054,694,381.67  

2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563หมายเหตุ

  ทุน

  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

193,071,208.49

1,755,605,703.27

1,948,676,911.76

193,071,208.49

1,861,623,173.18

2,054,694,381.67

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)

2562
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

2563หมายเหตุ

  รายได้จากเงินงบประมาณ

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 

  รายได้อื่น

รวมรายได้

17

18

19

705,915,400.00

2,407,501.46

17,815,458.76

8,828,948.20

734,967,308.42

576,133,800.00

14,587,194.44

9,418,407.72

9,488,105.63

609,627,507.79

รายได้ 2562

(หน่วย : บาท)

2563หมายเหตุ

  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  ค่าตอบแทน

  ค่าใช้สอย

  ค่าวัสดุ

  ค่าสาธารณูปโภค

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

20

21

22

23

24

25

26

95,514,364.25

9,784,002.00

142,775,853.83

14,665,344.31

9,348,745.12

149,998,499.48

20,080,698.80

442,167,507.79

292,799,800.63

807,119.17

291,992,681.46

109,033,930.77

11,472,933.34

137,078,948.21

24,814,710.44

11,905,115.22

194,941,980.27

13,728,765.30

502,976,383.55

106,651,124.24

633,654.33

106,017,469.91

ค่าใช้จ่าย 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้สูง / (ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -
 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดของปี 2561
 (หมายเหตุ 4.13)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
 ส่วนทุนส�าหรับปี 2562

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี (หลังปรับปรุง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1,656,709,025.38

(24,795.08)

1,656,684,230.30

291,992,681.46

1,948,676,911.76

193,071,208.49

-

193,071,208.49

-

193,071,208.49

1,463,637,816.89

(24,795.08)

1,463,613,021.81

291,992,681.46

1,755,605,703.27

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนทุน

(หน่วย : บาท)

รายได้สูง / (ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 -
 ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดของปี 2562
 (หมายเหตุ 4.13)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
 ส่วนทุนส�าหรับปี 2563

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับปี (หลังปรับปรุง)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1,949,072,167.11

(395,255.35)

1,948,676,911.76

106,017,469.91

2,054,694,381.67

193,071,208.49

-

193,071,208.49

-

193,071,208.49

1,756,000,958.62

(395,255.35)

1,755,605,703.27

106,017,469.91

1,861,623,173.18

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุนทุน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวัตกรรม มพีนัธกจิหลกัคอื ค้นคว้า วจิยั และพฒันาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครอืข่ายการวจิยัและวชิาการด้านดาราศาสตร์
ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์
กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

 ต่อมาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 โดยการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่23 มถินุายน พ.ศ. 2563 และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่24 มถินุายน 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เกี่ยวกับค�านิยาม องค์ประกอบ คุณสมบัติ อ�านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการ กรรมการ และผู้อ�านวยการ

  1.2.1 ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์

  1.2.2 สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

  1.2.3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษา
อื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  1.2.4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์

 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของสถาบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา

หมายเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.1) การจัดตั้งสถาบัน
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

1.2) วัตถุประสงค์ของสถาบัน คือ
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

สถาบันมีสถานที่ตั้งหลักอยู่เลขที่ 260 หมู่ 4 ต�าบลดอนแก้ว 
อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

และมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติประจ�าภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสงขลา
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 รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด ซึ่งรวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ
ในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงิน ของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

 รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน และในอนาคต

 1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562

 2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563

 3) คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

 ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

 รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต
 กระทรวงการคลังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ารายงานการเงินประจ�าปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ส�าหรับการ
จัดท�ารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 เป็นต้นไป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0410.2/ว15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.2/ว479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา

 4.2  ลูกหนี้ระยะสั้น
 ลูกหนี้ระยะสั้น หมายถึง ลูกหนี้เงินยืมทดรองท่ีสถาบันมีไว้
เพื่อใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนินงานของสถาบันตามวงเงินท่ีได้รับ
อนุมัติและยังไม่ครบก�าหนดคืนเงินภายในรอบบัญชีปัจจุบัน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจ�าปี จ�านวน 576,133,800.00 บาท โดยแยกเป็น งบลงทุน จ�านวน 
277,296,900 บาท และงบด�าเนินงาน จ�านวน 298,836,900.00 บาท เพื่อใช้
จ่ายในการค้นคว้า วิจัย พัฒนาด้านดาราศาสตร์และบริการถ่ายทอดองค์ความ
รู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์
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 4.3  เงินลงทุนระยะสั้น
 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่สถาบันตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน เช่น เงินฝากธนาคารประเภทประจ�า ซึ่งมีอายุเกิน 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ได้มา เป็นต้น

 4.4  สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินค้าส�าเร็จรูป เพื่อขายหรือให้บริการ
 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือ
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
 ราคาทุน หมายถึง ต้นทุนรวมถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผลิต

 4.5  วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนค�านวณมูลค่าวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด

 4.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคาต�่ากว่า 20,000 บาท จะแสดง
เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ และไม่มีการคิดค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงานระหว่างท�า

 4.8  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นหน้ีสินที่เกิดจากสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนมาให้สถาบันในฐานะผู้เช่า ซึ่งถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกสินทรัพย์ตามมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของเงินจ�านวนขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า แล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า โดย
จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหนี้สินท่ีคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย ทางการเงินจะแสดงเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ในหนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะแสดงในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินในส่วนของต้นทุนทางการเงินตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าทางการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับ
สินทรัพย์ที่มีเพื่อใช้งานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรือตามอายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับงานระหว่างท�า

 4.6  อาคารและอุปกรณ์
 อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นอุปกรณ์ที่มีราคาทุนต�่ากว่า 
10,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท 
ดังนี้
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 4.9  รายได้รอการรับรู้
 รายได้รอการรับรู้เป็นภาระผูกพันที่เกิดจากการรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนในการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยส�านักงานจะบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้ และจะทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้อย่างสมเหตุ
สมผลในระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 4.10  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
 - รายได้จากเงินงบประมาณจะรับรู้เมื่อได้รับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกเงินงบประมาณจากรัฐบาล
 - รายได้จากการขายหรือจากการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าแล้ว
 - รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
 - รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 4.11 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 สถาบันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการส�าหรับเจ้าหน้าที่ โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 
จ�านวน 2 กองทุน คือ “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์รวมทรัพย์” และ “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพิ่มขวัญมั่นคง”

 เจ้าหน้าที่ของสถาบันจะเป็นสมาชิกกองทุนโดยสมัครใจ ซึ่งสถาบันจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามอายุงานของเจ้าหน้าที่ 
โดยจ่ายในวันเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ตามอัตราดังนี้

 สถาบันรับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินในงวดที่เกิดรายการโดยสินทรัพย์
ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของสถาบัน และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 4.12 ทุน
 ทุนของสถาบันจ�านวน 193,071,208.49 บาท เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งบันทึกเป็นบัญชีทุนของสถาบันในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นก่อนการโอน

 4.13 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
 สถาบันได้ทบทวนข้อมูลทางบัญชีเพิ่มเติม และพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 
ส�าหรับปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2562 สถาบันจึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมต้นปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน ได้ดังนี้

  4.8.1 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
มาให้หน่วยงานในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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ก่อนแก้ไข
ข้อผิดพลาด

รายการ เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

หลังแก้ไข
ข้อผิดพลาด

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา ปี 2561

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา ปี 2562

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ส�าหรับปี 2562

ต้นทุนทางการเงิน ส�าหรับปี 2562

สินทรัพย์ ประจ�าปี 2562

 ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (แสดงเป็นยอด
 สุทธิส�าหรับเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน)

หนี้สิน ประจ�าปี 2562

 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

(24,795.08)

(395,255.35)

(370,460.27)

370,460.27

1,405,825.75

1,801,081.10

1,463,613,021.81

1,755,605,703.27

291,992,681.46

807,119.17

1,405,825.75

8,802,713.87

1,463,637,816.89

1,756,000,958.62

292,363,141.73

436,658.90

-

7,001,632.77

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย :

2563 2562

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

 – ออมทรัพย์

 – ประจ�า 3 เดือน

 – กระแสรายวนั

                                 รวม

142,784.54

79,290,057.13

150,000,000.00

4,000.00

229,436,841.67

194,306.50

152,020,512.39

220,000,000.00

2,000.00

372,216,818.89

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ลูกหนี้อื่น

                                 รวม

17,759,860.40

880.00

17,760,740.40

2,903,831.80

79,362.00

2,983,193.80
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ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

 ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 31 สัญญา เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,903,831.80 บาท ได้
ด�าเนินการส่งใช้ใบส�าคัญเรียบร้อยแล้ว จ�านวน 2,761,149.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.09 จากยอดหนี้ทั้งหมดในเดือนตุลาคม 
2563 โดยสัญญาที่ค้างอยู่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบส�าคัญ รวม

2563 1,154,305.00 1,749,526.80 2,903,831.80

2562 3,048,712.97 14,711,147.43 17,759,860.40

หมายเหตุ 7  เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย :

2563 2562

เงินฝากธนาคาร

        - ประจ�า 6 เดือน

        - ประจ�า 7 เดือน

        - ประจ�า 12 เดือน

                                 รวม

50,000,000.00

30,000,000,00

100,000,000.00

180,000,000.00

-

185,000,000.00

50,000,000.00

235,000,000.00

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 8  วัสดุคงเหลือ ประกอบด้วย :

(หน่วย : บาท)

2563 2562

วัสดุส�านักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุโครงการ

                                 รวม

82,359.26

454,390.00

174,940.00

711,689.26

231,937.76

219,915.00

174,940.00

626,792.76
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หมายเหตุ 9  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 10  อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย :

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ภาษีซื้อไม่ถึงก�าหนด

เงินประกันสัญญาระยะสั้น

ลูกหนี้กรมสรรพากร

                                 รวม

1,343,494.67

6,259,386.80

430,467.29

545,400.00

-

8,578,748.76

1,017,077.45

3,168,155.40

-

545,400.00

2,604,906.07

7,335,538.92

2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร - สุทธิ

ระบบสาธารณูปโภค

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ระบบสาธารณูปโภค - สุทธิ

ชุดนิทรรศการถาวร

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ชุดนิทรรศการถาวร - สุทธิ

อุปกรณ์

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ - สุทธิ

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ

งานระหว่างท�า

                                 รวม

557,350,304.87

(114,991,190.06)

442,359,114.81

46,636,248.54

(23,143,578.41)

23,492,670.13

3,190,642.26

(2,661,220.95)

529,421.31

761,573,775.94

(423,663,493.94)

337,910,282.00

8,945,462.32

(1,943,829.55)

7,001,632.77

720,685,880.52

1,531,979,001.54

740,989,154.04

(169,954,487.27)

571,034,666.77

46,986,138.54

(31,022,939.86)

15,963,198.68

18,175,808.16

(9,188,644.07)

8,987,164.09

904,778,280.12

(540,646,687.55)

364,131,592.57

8,945,462.32

(3,798,260.71)

5,147,201.61

579,588,311.39

1,544,852,135.11

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ 11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย :

2563 2562

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

งานระหว่างท�า

                                 รวม

5,414,464.49

(4,066,425.96)

1,348,038.53

12,708,084.45

(8,425,602.56)

4,282,481.89

2,768,000.00

8,398,520.42

12,264,886.49

(5,128,685.03)

7,136,201.46

25,961,930.31

(14,097,617.21)

11,864,313.10

-

19,000,514.56

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 12  เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 13  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย :

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

                                 รวม

8,940,307.92

33,529.99

8,973,837.91

2,919,956.15

37,365.21

2,957,321.36

(หน่วย : บาท)

2563 2562

หนี้สินที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

รวม รวม

จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย

หัก ดอกเบ้ียจ่าย รอตัดบัญชี

 มูลค่าสุทธิ

 2,353,039.93 

 (443,956.51)

 1,909,083.42 

 4,122,967.18 

 (328,214.91)

 3,794,752.27 

 6,476,007.11 

 (772,171.42)

 5,703,835.69 

 8,802,713.87 

 (1,405,825.75)

 7,396,888.12 

 สถาบันมีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินซึ่งเป็นการเช่ายานพาหนะ ระยะเวลาของสัญญา 4-5 ปี โดยสถาบันจะส่งมอบ
ยานพาหนะที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญา ยอดคงเหลือของหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นดังนี้
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หมายเหตุ 14  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 15  รายได้รอการรับรู้ ประกอบด้วย :

2563 2562

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รอน�าส่ง

เงินรับฝาก

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนด

                                 รวม

350,706.13

403,091.00

-

753,797.13

575,801.06

403,091.00

981.30

979,873.36

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ หอดูดาวฯ 
จังหวัดสงขลา

เงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการ
พัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์

เงินสนับสนุนสัญญาให้ทุนโครงการกรอบกองทุนนิวตันฯ

ทรัพย์สินบริจาครอการรับรู้

                                 รวม

-

-

-

-

-

6,734,000.00

81,718,466.67

17,048,900.00

22,636.06

105,524,002.73

(หน่วย : บาท)

 รายละเอียดของรายได้รอการรับรู้ ส�าหรับปี 2563 ประกอบด้วย

 1. เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ หอดูดาวฯ จังหวัด สงขลา จ�านวน 6,734,000.00 บาท เป็นเงิน
คงเหลือที่ได้รับจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ หอดูดาวฯ จังหวัดสงขลา 
จ�านวน 7,000,000.00 บาท

 2. เงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ จ�านวน 81,718,466.67 
บาท เป็นเงินคงเหลือที่ได้รับจากส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อ
ใช้ในการวิจัยและพัฒนาดาวเทียม จ�านวน 81,906,000.00

 3. เงินสนับสนุนจาก สัญญาให้ทุนโครงการกรอบกองทุนนิวตันระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย จ�านวน 17,048,900.00 
บาท เป็นเงินที่รับจากโครงการร่วมกับ Science and Technology Facilities Council (STFC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมถึงการจัดการข้อมูลทางดาราศาสตร์ ในระหว่างปียังไม่ได้มีการน�า
ไปใช้ในการด�าเนินโครงการ

 4. ทรัพย์สินบริจาครอการรับรู้ จ�านวน 22,636.06 บาท เป็นยอดคงเหลือสุทธิจากการรับบริจาคเครื่องฟอกอากาศ 
จ�านวน 4 เครื่อง จากบริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ จ�ากัด มูลค่า 35,000.00 บาท
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 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ�านวน 14,587,194.44 บาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการรับจ้างติดตั้ง
โดมหอดูดาว ณ ดอยอินทนนท์ จ�านวน 10,194,392.53 บาท รายได้จากการเข้าชมท้องฟ้าจ�าลอง จ�านวน 3,447,343.06 บาท 
รายได้จากการขายสินค้าจากฝ่ายหารายได้ จ�านวน 325,949.31 รายได้ค่าเช่า จ�านวน 257,943.94 บาท รายได้จากการให้
บริการ จ�านวน 223,524.23 บาท รายได้ค่าไฟฟ้าและน�้าประปา จ�านวน 111,534.02 บาท รายได้จากการขายสินค้า จ�านวน 
24,025.06 บาทและรายได้จากการขนส่งสินค้า จ�านวน 2,482.29 บาท

หมายเหตุ 16  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย :

2563 2562

เงินประกันผลงาน

เงินประกันงานจ้าง

เงินประกันความเสียหาย

รายได้รับล่วงหน้า

                                 รวม

24,750.00

90,830.01

20,000.00

36,000.00

171,580.01

6,750.00

68,199.51

1,300,000.00

156,000.00

1,530,949.51

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 17  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบด้วย :

(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการให้บริการ

                                 รวม

472,286.23

1,935,215.23

2,407,501.46

349,974.37

14,237,220.07

14,587,194.44
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หมายเหตุ 18  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ประกอบด้วย :

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินสนับสนุนจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการ

เงินสนับสนุนการจัดประชุม

เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่หอดูดาวฯ
จังหวัดสงขลา

เงินสนับสนุนโครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง

เงินสนับสนุน The University of Sheffield

เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 หอดูดาวฯ
จังหวัดสงขลา

เงินสนับสนุนการจัดสัมมนา

เงินสนับสนุนด�าเนินโครงการผลักดันความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย-จีน

เงินสนับสนุน NARIT One Decade Project Grant
Amount Offered

เงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน

เงินสนับสนุน EACOA- NARIT

เงินรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย
เพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์

รายได้จากการรับบริจาค

เงินสนับสนุนอื่น ๆ

                                 รวม

5,000,000.00

50,000.00

6,000,000.00

593,272.00

398,377.92

51,000.00

196,719.46

2,000,000.00

70,377.50

2,700,000.00

305,711.88

400,000.00

-

-

50,000.00

17,815,458.76

5,000,000.00

339,104.00

266,000.00

3,513,406.45

-

-

-

-

-

-

-

-

187,533.33

12,363.94

100,000.00

9,418,407.72

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค รายการที่มีสาระส�าคัญ ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

 1. เงินสนับสนุนจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการที่ได้รับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 
5,000,000.00 บาท เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อจัดอบรมสัมมนาแก่ครู และนักเรียนซึ่งจัดโดยสถาบัน

 2. เงินสนับสนุนการจัดประชุม จ�านวน 339,104.00 บาท เป็นเงินที่ได้รับจากโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ปีที่ 2”จ�านวน 30,000.00 บาท และจากงานประชุม Galaxy Forum 2020 จ�านวน 
309,104.00 บาท

 3. เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ หอดูดาวฯ จังหวัดสงขลา จ�านวน 266,000.00 บาท เป็นส่วนที่รับรู้
เป็นรายได้จากเงินรายได้รอการรับรู้ที่ได้รับจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
พื้นที่ หอดูดาวฯ จังหวัดสงขลา จ�านวน 7,000,000.00 บาท
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 4. เงินสนับสนุนโครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง จ�านวน 3,513,406.45 บาท เป็นเงินที่ได้รับจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อวิจัยหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากมลภาวะทางแสง

 5. เงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ จ�านวน 187,533.33 บาท 
เป็นส่วนที่รับรู้เป็นรายได้จากเงินรายได้รอการรับรู้ที่ได้รับจากส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาดาวเทียม จ�านวน 81,906,000.00 บาท

 6. รายได้จากการรับบริจาค เป็นการรับบริจาคเครื่องฟอกอากาศ จ�านวน 4 เครื่อง จากบริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์ 
จ�ากัด ประกอบด้วย Xiaomi Mi Air Purifier Pro จ�านวน 2 เครื่อง และXiaomi Mi Air Purifier Pro Max จ�านวน 2 เครื่อง 
รวมมูลค่า 35,000.00 บาท โดยรับรู้เป็นรายได้ จ�านวน 12,363.94 บาท ตามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

 7. เงินสนับสนุนอื่น ๆ เป็นเงินจากการจัดแข่งขันตอบปัญหา “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” จ�านวน 100,000.00 
บาท เป็นเงินที่ได้รับจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ 19  รายได้อื่น ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 20  ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย :

2563 2562

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน

รายได้ค่าปรับผิดสัญญา

รายได้อื่นๆ

                                 รวม

8,383,447.99

393,491.17

52,009.04

8,828,948.20

6,786,642.25

156,004.25

2,545,459.13

9,488,105.63

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินเดือน

ค่าจ้างชั่วคราว

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ค่าสวัสดิการ

ค่าล่วงเวลา

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

ค่าตอบแทนผู้อ�านวยการ

                                 รวม

68,079,353.67

13,877,845.69

4,766,730.24

5,098,373.77

2,227,760.88

714,300.00

750,000.00

95,514,364.25

76,710,376.66

16,381,272.28

5,436,795.20

6,498,398.73

2,507,087.90

750,000.00

750,000.00

109,033,930.77

(หน่วย : บาท)
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หมายเหตุ 21  ค่าตอบแทน ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 22  ค่าใช้สอย ประกอบด้วย :

2563 2562

ค่าตอบแทนวิทยากร

ค่าตอบแทนกรรมการจากการประชุม

ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ

ค่าตอบแทนนักวิจัยภายนอก

ค่าตอบแทนนักศึกษา

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

                                 รวม

358,400.00

36,000.00

5,638,000.00

2,714,502.00

700,500.00

336,600.00

9,784,002.00

462,520.00

6,000.00

5,736,000.00

3,005,100.00

1,071,333.34

1,191,980.00

11,472,933.34

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

ค่าจ้างเหมา

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าจ้างที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ค่าธรรมเนียม

ค่าเช่า

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์

ค่าวิจัยและพัฒนา

ค่าประชาสัมพันธ์

ค่ารับรองและพิธีการ

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ค่าใช้สอยอื่น ๆ

                                 รวม

9,328,516.24

42,305,608.42

3,019,001.37

59,724,450.23

459,521.95

1,645,000.00

2,356,820.00

3,926,145.60

2,696,090.56

1,339,585.81

10,000,000.00

3,668,788.07

1,179,633.13

-

1,126,692.45

142,775,853.83

6,688,800.41

25,845,120.46

9,785,582.44

67,083,414.95

294,001.88

820,000.00

2,607,971.00

6,048,900.48

2,850,825.56

5,513,718.77

-

2,442,257.83

1,825,200.46

2,368,550.03

2,904,603.94

137,078,948.21

(หน่วย : บาท)

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ�านวน 25,845,120.46 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ จ�านวน 
12,078,039.29 บาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ จ�านวน 13,767,081.17 บาท
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หมายเหตุ 23  ค่าวัสดุ ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 24  ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 25  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ประกอบด้วย :

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายโครงการจ�าหน่ายสื่อดาราศาสตร์

ค่าวัสดุ

                                 รวม

669,335.08

13,996,009.23

14,665,344.31

314,438.66

24,500,271.78

24,814,710.44

(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าไฟฟ้า

ค่าน�้าประปา

ค่าโทรศัพท์

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ค่าไปรษณีย์และค่าขนส่ง 

                                 รวม

6,009,672.32

367,090.72

301,480.85

1,724,949.56

945,551.67

9,348,745.12

7,801,058.68

398,308.06

286,851.15

1,811,065.77

1,607,831.56

11,905,115.22

(หน่วย : บาท)

2563 2562

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

ระบบสาธารณูปโภค

ชุดนิทรรศการ

อุปกรณ์

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

                                 รวม

27,597,601.33

8,061,724.86

638,128.41

107,780,685.24

1,727,079.55

4,193,280.09

149,998,499.48

54,963,297.21

7,879,361.45

6,527,423.12

116,983,193.61

1,854,431.16

6,734,273.72

194,941,980.27

 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา จ�านวน 67,083,414.95 บาท ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาบริการ จ�านวน 37,152,238.45 บาท 
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย จ�านวน 11,722,060.80 บาท ค่าจ้างเหมาท�าของ จ�านวน 7,111,917.15 บาท ค่าจ้างเหมา
ท�าความสะอาด จ�านวน 5,787,924.55 บาท ค่าจ้างเหมาบ�ารุงรักษาภูมิทัศน์ จ�านวน 3,474,164.00 บาท และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ 
จ�านวน 1,835,110.00 บาท
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หมายเหตุ 26  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 27  ภาระผูกพัน ประกอบด้วย :

หมายเหตุ 28  รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินอุดหนุนพัฒนาเครื่องรับวิทยุ

เงินอุดหนุนโครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง

เงินสนับสนุนการจัดประชุมภายนอก

เงินอุดหนุนการใช้ห้องปฏิบัติการ

เงินสนับสนุนโครงการวิจัยอื่น

เงินสนับสนุนโครงการอื่น 

                                 รวม

14,540,000.00

2,095,849.00

671,349.82

538,500.00

260,000.00

1,974,999.98

20,080,698.80

10,229,895.00

2,615,745.45

449,969.85

84,375.00

-

348,780.00

13,728,765.30

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหอดูดาวแห่งชาติ

2. โครงการบริหารจัดการหอดูดาวฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์วิทยุ

4. โครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

5. โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. โครงการบรรเทาผลกระทบและแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิค-19

รวม

165,000.00

674,700.00

121,593,509.41

300,000.00

397,500.00

3,998,000.00

446,935.70

127,575,645.11

 สถาบันมีภาระผูกพัน จ�านวน 175,244,962.43 บาท ประกอบด้วย
 - ภาระผูกพันเพื่อด�าเนินงาน และเงินอุดหนุน เป็นจ�านวน 47,669,317.32 บาท
 - ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และอื่น ๆ เป็นจ�านวน 127,575,645.11 บาท ได้แก่

รายการ เงินอุดหนุน การส�ารองเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 69,109,500.00 0.00 (69,109,500.00) 0.00

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

82,749,400.00 0.00 (82,749,400.00) 0.00

แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

300,034,200.00 0.00 (300,034,200.00) 0.00

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 95,836,000.00 0.00 (95,836,000.00) 0.00

แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 28,404,700.00 0.00 (28,404,700.00) 0.00
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หมายเหตุ 29  การจัดประเภทรายการใหม่ในรายงานการเงิน

 รายการในรายงานการเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รายงานการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิหรือส่วนของทุน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่
รายงานไว้เดิม

ตามที่
จัดประเภทใหม่

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รายได้รับล่วงหน้า

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

 รายได้รับล่วงหน้า

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

 เงินสนับสนุนอื่น ๆ

 เงินสนับสนุนการจัดประชุม

 เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่
 หอดูดาวฯ จังหวัดสงขลา

 เงินสนับสนุนโครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสง

 เงินสนับสนุน The University of Sheffield

 เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 หอดูดาวฯ จังหวัดสงขลา

 เงินสนับสนุนการจัดสัมมนา

 เงินสนับสนุนด�าเนินโครงการผลักดันความร่วมมือ
 ระหว่างประเทศไทย-จีน

 เงินสนับสนุน NARIT One Decade Project
 Grant Amount Offered

 เงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน

 เงินสนับสนุน EACOA-NARIT

 เงินรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

36,000.00

50,000.00

50,000.00

6,000,000.00

593,272.00

398,377.92

51,000.00

196,719.46

2,000,000.00

70,377.50

2,700,000.00

305,711.88

400,000.00

36,000.00

12,815,458.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินและด้านพันธกิจ4.2

 จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 2,183.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ�านวน 204.83 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ โดยที่เงินทุนฯ ได้อนุมัติจัดสรรเงิน
ให้ส่วนราชการน�าไปด�าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ จ�านวน 576.13 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 18.38 โดย
สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 2,183.17 ล้านบาท ท�าให้มีรายได้ 609.63 ล้านบาท คิดเป็น 0.28 เท่า 
(ค�านวณจากรายได้/สินทรัพย์รวม) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสินทรัพย์ทุก 100 บาท ท�าให้เกิดรายได้ 0.28 บาท 
สินทรัพย์สุทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 2,054.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 106.01 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.44 ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.04

 จะเห็นว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 106.02 ล้าน
บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 185.97 ล้านบาท โดยที่เงินทุนฯ มีราย
ได้จากการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 609.63 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 125.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.05 และค่าใช้จ่าย
จากการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 502.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�านวน 60.81 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.75

การวิเคราะห์รายงานแสดงฐานะการเงิน
NAT IONAL  ASTRONOMICAL  RESEARCH INST ITUTE  OF  THA ILAND (PUBL IC  ORGAN IZAT ION )

การวิเคราะห์รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)
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 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
 1) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับทิศทางการวิจัย 
 2) ก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับ
   การส่งเสริมการท�าวิจัยและพัฒนา 
 3) เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยและพัฒนา ท้ังภายในและ
   ภายนอกประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 4) เทคโนโลยี/เครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์ที่ สดร. ออกแบบ หรือ
   พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
 1) ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สามารถรับบริการโครงการพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง 
 2) เครือข่ายความร่วมมือในการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

 การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี
 1) การให้บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มาขอรับบริการ 
 2) ก�าลังคนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดค่าย การจัด
   นิทรรศการของ สดร. 
 3) โครงการวิจัย/โครงงานที่เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
 4) การให้บริการสื่อและข้อมูลสารสนเทศดาราศาสตร์สู่สังคมไทย เป็นไปอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงทุกภูมิภาคของ
   ประเทศไทย 
 5) เครือข่ายความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม หรือมีการด�าเนินการ
   ร่วมกับ สดร. อย่างเป็นรูปธรรม 

 การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อการให้บริการ
 1) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 2) พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อทางดาราศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ส�าหรับประชาชน

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 1) สร้างระบบการบริหารและจัดการที่ดีในองค์กร เพื่อให้สามารถด�าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ
 2) บริหารและจัดการให้องค์กรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ด�าเนินการนอกขอบเขตที่กฎหมายให้อ�านาจไว้
 3) ให้องค์กรมีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
   จัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวนโยบายของคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

5.1

 ตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เและยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ สดร. และการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
สดร. ได้แปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นกรอบนโยบายในการด�าเนินงานของ สดร. ดังนี้



ประวัติคณะกรรมการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ5.2

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์  ดร.พีรเดช  ทองอ�าไพ
อายุ : 66 ปี *

การศึกษา : Ph.D. (Horticulture) Oregon State 
 University, U.S.A.

ประวัติการท�างาน : - ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการ
  วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 - รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานกองทุน
  สนับสนุนการวิจัย

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

กรรมการโดยต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อายุ : 58 ปี *

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการท�างาน : - อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการโดยต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อายุ : 71 ปี *

การศึกษา : - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์
  การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 - วุฒิบัตรแสดงความรู้หรือความช�านาญในการ
  ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ 
  แพทยสภา
 - อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการ
  ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
  โรคเลือด แพทยสภา

ประวัติการท�างาน : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการโดยต�าแหน่ง

ดร. นายแพทย์ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

อายุ : 57 ปี *

การศึกษา : DrPH (Public Health), Johns Hopkins 
 University, U.S.A.

ประวัติการท�างาน : - รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - รองเลขาธิการคณะกรรมการ
  อาหารและยา

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
  และนวัตกรรม
 - กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 - กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
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NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE 
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

NARIT

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค์ 
อายุ : 49 ปี *

การศึกษา : Ph.D. (Physics), Case Western Reserve 
 University, U.S.A.

ประวัติการท�างาน : - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - ผู้อ�านวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล 
อายุ : 65 ปี *

การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน : รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนูญ สรรค์คุณากร 
อายุ : 69 ปี *

การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย
 เนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการท�างาน : - รองผู้อ�านวยการใหญ่ กลุ่มทรัพยากร
  มนุษย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
  (มหาชน)
      - ผู้อ�านวยการส�านักงานการบุคคลกลาง
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - กรรมการและที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล 
อายุ : 65 ปี *

การศึกษา : Ph.D. (Organic Chemistry), The National 
 University of Ireland, University
 College Cork, Ireland

ประวัติการท�างาน : - เลขาธิการคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา
 - เลขาธิการสภาการศึกษา

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชาการและพัฒนา
  มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
  พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
  นราธิวาส ราชนครินทร์

* ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (11 ธันวาคม 2562)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  ยิ้มนิรัญ   
อายุ : 51 ปี *

การศึกษา : Ph.D. (Materials Science and Engineering), 
 The Pennsylvania State University, U.S.A

ประวัติการท�างาน : หัวหน้าสถานวิจัย ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - คณบดี ส�านักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร
อายุ : 69 ปี *

การศึกษา : Ph.D. (Astronomy), University of
 Manchester, UK

ประวัติการท�างาน : - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชา
  ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    - ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อายุ : 57 ปี *

การศึกษา : Ph.D. (Polymer Science/Chemical
 Engineering), University of Bradford, UK

ประวัติการท�างาน : รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
 ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
 ดาราศาสตร์แห่งชาติ
 (องค์การมหาชน)

* ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง (11 ธันวาคม 2562)
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2563

5.3

การประชุม วัน/เดือน/ปี
จัดประชุม

จ�านวนกรรมการ 
(คน)

จ�านวนกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 

(คน)

ร้อยละการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 10/2562 15 ตุลาคม 2562 10 9 90.00

ครั้งที่ 11/2562 25 พฤศจิกายน 2562 10 9 90.00

ครั้งที่ 12/2562 16 ธันวาคม 2562 11 9 81.82

ครั้งที่ 1/2563 20 มกราคม 2563 11 11 100.00

ครั้งที่ 2/2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 11 11 100.00

ครั้งที่ 3/2563 27 มีนาคม 2563 11 10 90.91

ครั้งที่ 4/2563 27 เมษายน 2563 11 11 100.00

ครั้งที่ 5/2563 18 พฤษภาคม 2563 11 11 100.00

ครั้งที่ 6/2563 29 มิถุนายน 2563 11 10 90.91

ครั้งที่ 7/2563 20 กรกฎาคม 2563 11 11 100.00

ครั้งที่ 8/2563 31 สิงหาคม 2563 10 9 90.00

ครั้งที่ 9/2563 28 กันยายน 2563 10 9 90.00

บทความด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์และเผยแพร่5.4

(1) Refereed papers with Impact Factor

ล�าดับ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยฯ ผู้เขียน IF

1 (Sub)stellar companions shape the winds of 
evolved stars
Science, Volume 369, Issue 6510, pp. 1497-1500 (2020).

Decin, L.; Montargès, M.; Richards, 
A. M. S.; et al.

41.846
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ล�าดับ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยฯ ผู้เขียน IF

2 Searching for electromagnetic counterparts to 
gravitational-wave merger events with the prototype 
Gravitational-Wave Optical Transient Observer 
(GOTO-4)
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 497, Issue 1, pp.726-738

Gompertz, B. P.; Cutter, R.; Steeghs, 
D.; et al. (including  Poshyachinda, 
S.; Aukkaravittayapun, S.; Awiphan,
S. Irawati, P.; Mkrtichian, D.; 
Sawangwit, U.)

5.356

3 First Analysis of Earth’s Stratospheric γ-Ray Emission 
in Geographical Coordinates With Fermi LAT
Journal of Geophysical Research: Space Physics,
Volume 125, Issue 9, article id. e28151

Madlee, S.; Mitthumsiri, W.; Ruffolo, 
D.; et al.

2.799

4 Salt, Hot Water, and Silicon Compounds Tracing 
Massive Twin Disks
The Astrophysical Journal Letters, Volume 900, Issue 1, 
id.L2

Tanaka, Kei E. I.; Zhang, Y; Hirota, 
T.; et al. (including Sugiyama, K.)

5.745

5 The ALPINE-ALMA [C II] Survey: Size of Individual 
Star-forming Galaxies at z = 4-6 and Their Extended 
Halo Structure
The Astrophysical Journal, Volume 900, Issue 1, id.1

Fujimoto, S; Silverman, John D.; 
Bethermin, M; et al. (including
Rujopakarn, W.)

5.745

6 ALMA twenty-six arcmin2 survey of GOODS-S at one 
millimeter (ASAGAO): Millimeter properties of
stellar mass selected galaxies
Publications of the Astronomical Society of Japan, 
Volume 72, Issue 4, id.69

Yamaguchi, Y; Kohno, K; Hatsukade, 
B; et al. (including Rujopakarn, W.)

2.750

7 The First VERA Astrometry Catalog
Publications of the Astronomical Society of Japan, 
Volume 72, Issue 4, id.50

VERA Collaboration; Hirota, T; 
Nagayama, T.; et al. (including 
Sugiyama, K.)

2.750

8 Spectroscopic and photometric periods of six
ultracompact accreting binaries
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 496, Issue 2, pp.1243-1261

Green, Matthew J.; Marsh, Thomas 
R.; Carter, Philip J.; et al. (including 
Pattama, C.; Sukaum, B.)

5.356

9 Circumnuclear Molecular Gas in Low-redshift
Quasars and Matched Star-forming Galaxies
The Astrophysical Journal, Volume 898, Issue 1, id.61

Izumi, T; Silverman, John D.; 
Jahnke, K; et al. (including
Rujopakarn, W.)

5.745

10 Probing Transit Timing Variation and Its Possible 
Origin with 12 New Transits of TrES-3b
The Astronomical Journal, Volume 160, Issue 1, id.47, 
15 pp. (2020)

Mannaday, Vineet K; Thakur, P; 
Jiang, Ing-Guey; et al. (including 
Yadav, R. K.; Mkrtichian, D.)

8.198

11 HiFLEx—A Highly Flexible Package to Reduce
Cross-dispersed Echelle Spectra
Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 
Volume 132, Issue 1012, id.064504, 10 pp. (2020)

Errmann, R; Cook, N; Anglada-E,
et al. (including Sithajan, S.;
Mkrtichian, D.)

3.470
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ล�าดับ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยฯ ผู้เขียน IF

12 Giant star-forming clumps?
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: 
Letters, Volume 495, Issue 1, pp.L1-L6

Ivison, R. J.; Richard, J.; Biggs, A. D.; 
et al. (including Rujopakarn, W.)

5.356

13 Multiple Outflows in the High-mass Cluster-forming 
Region G25.82-0.17
The Astrophysical Journal, Volume 896, Issue 2, id.127, 
10 pp. (2020)

Kim, J; Kim, Mi K; Hirota, T; et al. 
(including Sugiyama, K.)

8.198

14 Monitoring a methanol maser flare associated with 
the massive star-forming region G358.93-0.03
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: 
Letters, Volume 494, Issue 1, p.L59-L63

Volvach, A. E.; Volvach, L. N.; 
Larionov, M. G.; et al. (including 
Sugiyama, K.)

5.356

15 Optimizing exoplanet atmosphere retrieval using 
unsupervised machine-learning classification
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 494, Issue 3, pp.4492-4508

Hayes, J. J. C.; Kerins, E.; et al.
(including Awiphan, S.; Sugiyama, K.)

5.356

16 Direct Determination of a Bare Neutron Counter 
Yield Function
Journal of Geophysical Research: Space Physics,
Volume 125, Issue 4, article id. e27304

Nuntiyakul, W.; Mangeard, P. -S.;
et al. (including Ruffolo, D.)

2.799

17 Variable stars in the Sh 2-170 H II region
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 493, Issue 1, p.267-287

Sinha, Tirthendu; Sharma, Saurabh; 
Pandey, A. K.; et al. (including 
Yadav, R. K.)

5.356

18 Photometric observations of an extreme mass ratio 
overcontact binary
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté 
Pleso, vol. 50, no. 2, p. 611-614.

Zhou, X.; Soonthornthum, B.; Qian, 
S. -B.

0.717

19 Near-infrared monitoring of the accretion outburst 
in the massive young stellar object S255-NIRS3
Publications of the Astronomical Society of Japan, 
Volume 72, Issue 1, id.4

Phriksee, A; Jullo, E; Limousin,
M; et al. (including Sawangwit, U)

5.024

20 13CH3OH Masers Associated With a Transient
Phenomenon in a High-mass Young Stellar Object
The Astrophysical Journal Letters, Volume 890, Issue 2, 
id.L22, 8 pp. (2020)

Chen, X.; Sobolev, A. M.; Breen, S. 
L.; et al. (including Sugiyama, K.)

5.745

21 Tracking Cosmic-Ray Spectral Variation during 2007-
2018 Using Neutron Monitor Time-delay Measurements
The Astrophysical Journal, Volume 890, Issue 1, id.21, 
15 pp. (2020)

Banglieng, C.; Janthaloet, H.; Ruffolo, 
D.; et al. (including Macatangay, R.)

5.745

22 Photometric investigation on the W-subtype contact 
binary V1197 Her
Research in Astronomy and Astrophysics, Volume 20, 
Issue 1, id.010, 6 pp. (2020)

Zhou, X; Soonthornthum, B. 1.254
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ล�าดับ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยฯ ผู้เขียน IF

23 New maser species tracing spiral-arm accretion flows 
in a high-mass young stellar object
Nature Astronomy, Volume 4, p. 1170-1176

Chen, X.; Sobolev, A. M.; Ren,
Zhi-Yuan; et al. (including Sugiyama, 
K.)

11.518

24 A heatwave of accretion energy traced by masers in 
the G358-MM1 high-mass protostar
Nature Astronomy, Volume 4, p. 506-510

Burns, R. A.; Sugiyama, K.; Hirota, 
T.; et al. 

11.518

25 VLBI observations of the G25.65+1.05 water maser 
superburst
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 491, Issue 3, p.4069-4075

Burns, R. A.; Orosz, G.; Bayandina, 
O.; et al. (including Sugiyama, K.; 
Kramer, B.)

5.356

26 Weak lensing analysis of CODEX clusters using dark 
energy camera legacy survey: mass-richness relation
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 491, Issue 2, p.1643-1655

Phriksee, A; Jullo, E; Limousin, M; 
et al. (including Sawangwit, U)

5.356

27 Full orbital solution for the binary system in the 
northern Galactic disc microlensing event Gaia16aye
Astronomy & Astrophysics, Volume 633, id.A98, 21 pp.

Wyrzykowski, Ł.; Mróz, P.; Rybicki, K. 
A.; et al. (including Awiphan, S.)

5.636

28 A high-mass-ratio red-dwarf contact binary with an 
extremely cool close-in red dwarf
Publications of the Astronomical Society of Japan, 
Volume 71, Issue 6, id. 125

Fang, Xiao-Hui; Qian, S. -B.; Zejda, 
M.; et al. (including Boonrucksar, S.)

5.024

29 The first view of δ Scuti and γ Doradus stars with 
the TESS mission
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 490, Issue 3, p.4040-4059

Antoci, V.; Cunha, M. S.; Bowman, 
D. M.; et al. (including Mkrtichian, 
D.)

5.356

30 Impact of atmospheric conditions in surface-air 
exchange of energy in a topographically complex 
terrain over Umiam
Meteorology and Atmospheric Physics, Volume 131, 
Issue 6, pp.1739-1752

Barman, N.; Borgohain, A.; Kundu, S. 
S.; et al. (including Solanki, R.)

1.89

31 Long-range transport of aerosols from East and 
Southeast Asia to northern Philippines and its direct 
radiative forcing effect
Atmospheric Environment, Volume 218, article id. 
117007.

Bagtasa, G; Cayetano, Mylene G.; 
Yuan, Chung-Shin; et al. (including 
Macatangay, R.)

4.012

32 The POLARBEAR Fourier transform spectrometer 
calibrator and spectroscopic characterization of the 
POLARBEAR instrument
Review of Scientific Instruments, Volume 90, Issue 11, 
id.115115

Matsuda, F.; Lowry, L.; Suzuki, A.; 
et al.

1.480
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ล�าดับ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยฯ ผู้เขียน IF

33 V752 Cen - a triple-lined spectroscopic contact
binary with sudden and continuous period changes
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 489, Issue 4, p.4760-4770

Zhou, X.; Soonthornthum, B.; Qian, 
S. -B.; et al.

5.356

34 Detection of new methanol maser transitions
associated with G358.93-0.03
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 489, Issue 3, p.3981-3989

MacLeod, G. C.; Sugiyama, K.; 
Hunter, T. R.; et al.

5.356

35 MOS spectroscopy of protocluster candidate
galaxies at z = 6.5
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
Volume 489, Issue 3, p.3294-3306

Calvi, R.; Rodríguez E., J. M.;
Mas-Hesse, J. M.; et al.

5.356

36 Mixing layer height retrievals from MiniMPL
measurements in the Chiang Mai valley: implications 
for particulate matter pollution
Frontiers in Earth Science, Volume 7, id.308 (2019)

Sonkaew, T.; Mahapatra, P. S.; et al. 
(including Solanki, R.; Macatangay 
R; Sakulsupich, V.)

1.159

37 Evolution of the Stellar Mass-Metallicity Relation. II. 
Constraints on Galactic Outflows from the Mg
Abundances of Quiescent Galaxies
The Astrophysical Journal, Volume 885, Issue 2, article 
id. 100, 16 pp. (2019).

Leethochawalit, N; Kirby, Evan N.; 
Ellis, Richard S.; et al.

5.745

38 Kojima-1Lb Is a Mildly Cold Neptune around the 
Brightest Microlensing Host Star
The Astronomical Journal, Volume 158, Issue 5, article 
id. 206, 16 pp. (2019).

Fukui, A.; Suzuki, D.; Koshimoto, N.; 
et al. (including Awiphan, S.)

5.497

39 KELT-24b: A 5M J Planet on a 5.6 day Well-aligned 
Orbit around the Young V = 8.3 F-star HD 93148
The Astronomical Journal, Volume 158, Issue 5, article 
id. 197, 15 pp. (2019).

Rodriguez, Joseph E.; Eastman, Jason 
D.; Zhou, George; et al. (including 
Awiphan, S.)

5.497

40 First photometric investigations of three eclipsing 
binaries: AST19571, AST21541, and AST38503
New Astronomy, Volume 72, p. 28-35.

Shi, Xiang-Dong; Qian, S. -B.; Zhang, 
Jia; et al. (including Soonthornthum, 
B.; Sarotsakulchai, T.)

1.058

41 Unbiased Distribution of Binary Parameters from 
LAMOST and Kepler Observations
The Astrophysical Journal Supplement Series, Volume 
244, Issue 2, article id. 43, 19 pp. (2019).

Zhang, Jia; Qian, S. -B.; Wu, Yue; 
et al.

7.950

42 Radio Spectra and Sizes of Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array-identified Submillimeter Galaxies: 
Evidence of Age-related Spectral Curvature and 
Cosmic-Ray Diffusion?
The Astrophysical Journal, Volume 883, Issue 2, article 
id. 204, 22 pp. (2019).

Thomson, A. P.; Smail, Ian; Swinbank, 
A. M.; et al. (including Rujopakarn, 
W.)

5.745
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ล�าดับ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยฯ ผู้เขียน IF

43 Long-range Transboundary Atmospheric Transport 
of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Carbonaceous 
Compositions, and Water-soluble lonic Species in 
Southern Thailand 
Aerosol and Air Quality Research 20: 1591–1606

ChooChuy,C.; Pongpiachan, S.; 
Tipmanee, D.; et al.

2.740

44 Quantifying the contributions of local emissions and 
regional transport to elemental carbon in Thailand
Environmental Pollution 232, 2020.

Xing L.; Guohui L.; Siwatt P.; et al 
(Including Aukkaravittayapun, S.; 
Surapipith, V.; Poshyachinda, S.)

5.714

45 An enhanced learning algorithm with particle
filter-based gradient descent optimizer method
Neural Computing and Applications (2020): 1-12

Kamsing, P.; Peerapong T.; Soemsak 
Y.

4.664

 1. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ ประธานคณะท�างาน
 2. ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส คณะท�างาน
 3. นางสาวณรกมล กาญจนกิตติ คณะท�างาน
 4. นางสาวณัฐยา ศิริวนสกุล คณะท�างาน
 5. เรือเอก ธีรศักดิ์  ปัญญาภีรวัฒน์ คณะท�างาน
 6. นางสาวปวีณา ปัญญากูล คณะท�างาน
 7. นายวรพล พัฒนารังษี คณะท�างาน
 8. นางสาวศรัณยา วิบูลวัชร คณะท�างาน
 9. นายศาศวัต ชินภักดี คณะท�างาน
10. นายเสฎฐวุฒิ  ทองมี คณะท�างาน
11. นางสาวโสธญา ประทุมทรัพย์ คณะท�างาน
12. นางสาวหทัยกานต์  ศรีวรรณ์ คณะท�างาน
13. นางสาวหทัยชนก เทอดธรรมไพศาล คณะท�างาน
14. นายอนันต์พล สุดทรัพย์ คณะท�างาน
15. นางอรอุมา ส่งแสง คณะท�างาน
16. นางฐิติรัตน์  วังราษฎร์ คณะท�างาน
17. นางจอมภัค  วงศ์ประสิทธิ์ คณะท�างานและเลขานุการ

คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี พ.ศ. 2563

ที่ปรึกษา : ดร.วิภู รุโจปการ

คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี พ.ศ. 2563
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ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพิ่มเติมได้ที่
 Website : www.NARIT.or.th Twitter : @NARIT_Thailand

 Facebook : www.facebook.com/NARITpage Instagram : narit_thailand

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
260 หมู่ 4 ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5312-1268-9 หรือ 084-0882261
โทรสาร : 0-5312-1250

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�าบลสุรนารี
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4421-6254 หรือ 086-4291489
โทรสาร : 0-4421-6255

ส�านักงานประสานงาน กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ชั้น 2 เลขที่ 75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6652
โทรสาร : 0-2354-7013 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา สงขลา
79/4 หมู่ที่ 4 ซอยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ถนนสงขลา–นาทวี ต�าบลเขารูปช้าง
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7430-0868 หรือ 095-1450411
โทรสาร : 0-7430-0867

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
999 หมู่ 3 ต�าบลวังเย็น อ�าเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 0-3858-9395 หรือ 084-0882264
โทรสาร : 0-3858-9396
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