




	 จากนวัตกรรมองค์กรสู่องค์กรสร้างนวัตกรรม	สดร.	มุ่งใช้โจทย์ที่ท้าทายที่สุดในทางดาราศาสตร์	เป็นยุทธศาสตร์ผลักดัน
นวัตกรรมล�้าหน้า	ผลักดันเทคโนโลยีที่ต้องคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิจัยดาราศาสตร์	และพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่
การสร้างมูลค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจร	สดร.	นับเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์	ด้านวิจัยและวิชาการหน่วยงานแรก
ในกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนี้	

	 องค์กรนวัตกรรมในที่นี้	เป็นการมองภาพรวมขององค์กรในทุกมิติ	ไม่เพียงแค่หน่วยงานที่ผลิตผลงานด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเท่านั้น	แต่ยังหมายรวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการ	การด�าเนินงาน	การให้บริการ	และการตั้งเป้าหมายขององค์กร
ในอนาคตด้วย	

รางวัลแห่งความภูมิใจ
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2564
ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม 

ส�ำหรับรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ถือเป็นรำงวัลทรงเกียรติ
สูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย จัดโดย ส�ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประกำศเกียรติคุณ
และเชิดชูเกียรติ แก่ผู ้สร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรม ท่ีมี
ควำมโดดเด่นและเกิดคุณค่ำที่ชัดเจนต่อประเทศชำติ
ในหลำกหลำยด้ำน และในปี 2564 นับเป็นครั้งแรกที่มี
กำรจัดประกวดองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภำครัฐ 
รำชกำร และประชำสังคม หน่วยงำนที่ได้รับรำงวัลนี้มี 
2 หน่วยงำน ได้แก่ กรมสรรพำกร และสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
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รางวัล Thailand Zocial Awards 2021

	 รางวัล	“Museum	Thailand	Awards”	จัดโดย	สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ	(สพร.)	หน่วยงานภายในของ
ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักนายกรัฐมนตรี	เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ
ปี	 2560	 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีทั้ง	“คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้”	และ	“มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล”

	 Thailand	Zocial	Awards	จัดโดย	บริษัท	ไวซ์ไซท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	ผู้บุกเบิกเทคโนโลยี	และผู้เชี่ยวชำญกำรวิเครำะห์
ข้อมูลโซเชียลมีเดีย	จัดขึ้นเพื่อเชิดชูและมอบรำงวัลแก่แบรนด์	เอเจนซี่	หน่วยงำนและบุคคลในวงกำรบันเทิง	ที่ท�ำผลงำนได้ดีเยี่ยม
บนโลกโซเชียล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

1 ใน 5 หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 

ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย

รางวัล
Museum Thailand 
Awards 2021

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา 

2 รางวัลดีเด่น สาขาพิพิธภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

- รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมาย
 และสร้างประสบการณ์

- รางวัลดีเด่นด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
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รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�าไพ
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สารจากประธานกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND

(PUBLIC ORGANIZATION)

 ปี พ.ศ. 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์

แห่งชำติ (สดร.) ได้แสดงให้เห็นศักยภำพและควำมสำมำรถ

ที่โดดเด่นในวงกำรวิทยำศำสตร์ของประเทศหลำยอย่ำง ตัวชี้วัด

ที่ส�ำคัญไม่ได้มำจำกกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน แต่เป็น

สิ่งที่หน่วยงำนภำยนอกให้ควำมชื่นชมและยอมรับในผลงำน 

ผ่ำนกำรให้รำงวัลในลักษณะต่ำง ๆ สดร. ได้รับรำงวัลนวัตกรรม

แห่งชำติ จำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เนื่องจำกเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำ เป็นผู้ที่สำมำรถ

สร้ำงสรรค์ผลงำนนวัตกรรมที่โดดเด่นและมีคุณค่ำที่ชัดเจน

ต่อกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งรำงวัลดังกล่ำว เป็นตัวชี้วัดอย่ำงดี

ท่ีบ่งช้ีถึงคุณภำพของผลงำนของ สดร. ท่ีได้ด�ำเนินงำนมำ

อย่ำงต่อเนื่องในเรื่องของกำรพัฒนำนวัตกรรมของประเทศ 

นอกจำกรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติแล้ว สดร. ยังได้รับรำงวัล 

Museum Thailand Awards 2021 ซ่ึงเป็นเครื่องช้ีว่ำ สดร. 

ได้ด�ำเนินงำนดีเด่นด้ำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน

และสื่อควำมรู้ต่ำง ๆ สู่สำธำรณะอย่ำงต่อเนื่องและมีคุณภำพ 

ยังมีอีกหลำยรำงวัลที่ สดร. ได้รับกำรยอกย่องในปีนี้ ซึ่งบ่งบอก

ถึงคุณภำพของกำรด�ำเนินงำน และกำรสร้ำงประโยชน์จนเป็น

ที่ประจักษ์แก่สังคม

 บทบำทหน้ำที่ส�ำคัญของ สดร. คือกำรสร้ำงควำมรู้

จำกกำรวิจัย และเป้ำหมำยคือกำรก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นองค์กร

ชั้นน�ำระดับสำกล งำนด้ำนดำรำศำสตร์เป็นงำนที่ใหญ่โตกว้ำง

ขวำงมำก และไม่น่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ส�ำเร็จโดยล�ำพัง

เพียงหน่วยงำนเดียว ดังนั้น กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับทั้งองค์กร

ระดับชำติอื่น ๆ และองค์กรนำนำชำติ จึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญ 

และปรำกฏอยู่ในยุทธศำสตร์ขององค์กร กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ดังกล่ำว เป็นช่องทำงหนึ่งที่จะท�ำให้ สดร. เป็นที่รับรู้ในผลงำน

และควำมสำมำรถ และท�ำให้ สดร. สำมำรถยืนในระดับเวทีโลก

เท่ำเทียมกับหน่วยงำนชั้นน�ำอื่น ๆ ได้ ซึ่งเรื่องนี้ทำง สดร. 

ได้ด�ำเนินงำนมำได้เป็นอย่ำงดี มีเครือข่ำยควำมร่วมมือต่ำง ๆ 

มำกมำย
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N A T I O N A L  A S T R O N O M I C A L  R E S E A R C H
I N S T I T U T E  O F  T H A I L A N D

( P U B L I C  O R G A N I Z A T I O N )

 งำนริเร่ิมส�ำคัญ ที่จะกลำยเป็นก้ำวกระโดดส�ำคัญของ

วงกำรวิทยำศำสตร์ของประเทศคือกำรพัฒนำโครงกำรภำคี

ควำมร่วมมืออวกำศไทย หรือ Thai Space Consortium: TSC 

ซึ่งงำนริเริ่มนี้ สดร. เป็นหนึ่งในผู ้ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำร

ผลักดันและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ 

หลำยหน่วยงำนในประเทศ ทั้งภำครัฐและเอกชน จนกระทั่ง 

เร่ิมเห็นรูปร่ำงและควำมเป็นไปได้ รวมถึงโอกำสส�ำเร็จ 

ซึี่งเริ่มเด่นชัดมำกขึ้น กำรผลักดันโครงกำรน้ี ไม่ใช่เพียง

ควำมทะเยอทะยำนในกำรส่งจรวดไปดวงจันทร์ดังที่เข้ำใจกัน 

แต่ TSC จะเป็นกลไกส�ำคัญในกำรยกระดับควำมก้ำวหน้ำ

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในแขนงต่ำง ๆ 

ผ่ำนโครงกำรนี้ เป้ำหมำยใหญ่อำจไม่ใช่เพียงกำรสร้ำงดำวเทียม 

หรือกำรส่งจรวดไปดวงจันทร์ แต่ในระหว่ำงกำรท�ำโครงกำรใหญ่

แบบนี้ ย่อมสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมรำยทำงได้

อย่ำงมำกมำยมหำศำล ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่ำนี้ต่ำงหำก คือกลไก

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์

และนวัตกรรม เพื่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของประเทศ

โดยรวม

 ควำมส�ำเร็จอย่ำงหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี 2564 คือเร่ื่อง

กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์วิทยุ ซึ่งโครงกำรนี้ได้มี

กำรเตรียมกำรและเริ่มด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องหลำยปีแล้ว 

มีกำรก่อสร้ำงกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 

40 เมตร ที่ห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่ ขณะนี้กำรก่อสร้ำงดังกล่ำว

ใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยอยู่ในช่วงของกำรทดสอบระบบ

ต่ำง ๆ และคำดว่ำในช่วงต้นปี 2565 นี้ กล้องโทรทรรศน์

ดังกล่ำว ก็จะพร้อมด�ำเนินกำรได้ และน่ำจะเป็นเครื่องมือ

ส�ำคัญอีกชิ้นหนึ่งในกำรพัฒนำงำนด้ำนดำรำศำสตร์ได้อย่ำง

ก้ำวกระโดด 

 ผลงำนต่ำง ๆ ท่ีสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ

ได้ด�ำเนินงำนนั้น จะเห็นได้ว่ำหลำยเรื่องเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง 

ที่คนไทยทั่วไปนึกไม่ถึงว่ำนักวิทยำศำสตร์ไทยจะสำมำรถ

ท�ำได้ และมีควำมก้ำวหน้ำได้ทัดเทียมนำนำชำติเช่นนี้ สิ่งหนึ่ง

ท่ีเป็นปณิธำนขององค์กรคือ ควำมพยำยำมในกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีของตนเอง เพื่อให้ประเทศสำมำรถยืนอยู่บนขำของ

ตัวเองได้โดยเทคโนโลยีที่คนไทยสร้ำงขึ้น และในที่สุด ในอนำคต

ประเทศไทยอำจกลำยเป็นประเทศท่ีมีควำมก้ำวหน้ำและ

เข้มแข็งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประเทศหนึ่ง

ของโลกได้ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสำมำรถพึ่งพิงเทคโนโลยีของตนเอง

เท่ำนั้น แต่อำจน�ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจระดับโลกได้เช่นกัน 

เพียงแต่ว่ำสิ่งเหล่ำนี้จะเกิดข้ึนได้เมื่อสังคมได้เห็นศักยภำพ

และควำมสำมำรถของคนไทย ซ่ึงหำกมีกำรสนับสนุนที่ดีพอ 

มีโอกำสที่เหมำะสม ก็จะเป็นช่องทำงในกำรพัฒนำประเทศได้

เป็นอย่ำงดี เพรำะอย่ำงที่ได้กล่ำวไว้คือ ดำรำศำสตร์ไม่ใช่เพียง

กำรดูดำวบนท้องฟ้ำเท่ำนั้น แต่เป็นเรื่องของกำรพัฒนำและ

กำรใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์แขนงต่ำง ๆ ซึ่งองค์กรดำรำศำสตร์

มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ หลำยด้ำนด้วยกัน

ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต
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ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สารจากผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 นับตั้งแต่ก่อตั้งสถำบันในปี 2552 ช่วง 8 ปีแรก เป็นช่วง
เวลำแห่งกำรลงหลักปักฐำน วำงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์
ทั้งเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำรและส่ือสำร
ดำรำศำสตร์สู่ประชำชน วำงแผนก�ำลังคนด้ำนดำรำศำสตร์ของ
ประเทศ วำงฐำนรำกสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นมั่นคงทำงดำรำศำสตร์
ของชำติ ต่อมำจนถึงปัจจุบัน (ปี 2564) สดร. เปิดให้บริกำร
แหล่งเรียนรู้ดำรำศำสตร์ส�ำหรับประชำชนเต็มรูปแบบท้ัง 4 แห่ง 
ได้แก่ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ สงขลำ และเชียงใหม่ เป็นห้วงเวลำ
ที่พันธกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ผลิดอกออกผล 
น�ำดำรำศำสตร์สู่ประชำชนในวงกว้ำงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นที่
ยอมรับในวงกำรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกำรส่ือสำร
วิทยำศำสตร์ ดังปรำกฏชัดจำกรำงวัลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น Museum 
Thailand Awards, Thailand Zocial Awards รำงวัลนวัตกรรม
แห่งชำติด้ำนกำรสื่อสำร เป็นต้น นับเป็นหน่ึงในองค์กรวิจัย
วิทยำศำสตร์ที่มีระบบกำรบริกำรวิชำกำรและสื่อสำรดำรำศำสตร์
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 สดร. มุ่งม่ันพัฒนำดำรำศำสตร์ไทยให้เป็นที่รู ้จักและ
ยอมรับในระดับสำกล ยกระดับผลงำนวิจัยดำรำศำสตร์ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับโลก งำนวิจัยดำรำศำสตร์มีควำมท้ำทำยเฉพำะตัว 
เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่อยู่ห่ำงไกลมำก ๆ 
และจำงมำก ๆ จึงจ�ำเป็นต้องอำศัยกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมขั้นสูงที่มีควำมก้ำวล�้ำเกินกว่ำโจทย์ของภำคอุตสำหกรรม 
แต่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยโจทย์ทำงดำรำศำสตร์ฟิสิกส์ ภำยใต้
สภำวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรบ่มเพำะนวัตกรรม องค์ควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ที่สร้ำงสมมำจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ที่ซับซ้อนที่สุด น�ำมำซ่ึงควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญของวิศวกร และ
ช่ำงเทคนิค กลุ่มบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญสูงเหล่ำนี้ เมื่อรวมตัว
กันแล้ว จะสำมำรถต่อยอดให้เกิดประโยชน์กว้ำงขวำง ไม่จ�ำกัด
อยู ่แค ่เพียงกำรพัฒนำทัศนูปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์เท ่ำนั้น 
ยังสำมำรถต่อยอดไปสู่งำนในสำขำอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ทักษะ
และควำมเชี่ยวชำญขั้นสูง อำทิ เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ 
กำรสร้ำงกำยอุปกรณ์ ระบบควบคุมดำวเทียมขนำดเล็ก ระบบ
สนับสนุนด้ำนควำมมั่นคง ฯลฯ ลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
และที่ส�ำคัญยังเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของวิศวกรไทย 
เพื่อกำรพึ่งพำตนเองในอนำคตอีกด้วย 

 กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกโจทย์วิจัย
ดำรำศำสตร์ ก่อให้เกิดอุปกรณ์หรือช้ินงำนวิทยำศำสตร์ล�้ำหน้ำ
ระดับโลกหลำยชิ้นงำน เช่น EvWaCo “เอวำโค” ฝีมือคนไทย
เครื่องแรกของโลก เป็นอุปกรณ์ช่วยบดบังแสงดำวฤกษ์ เพื่อศึกษำ
ดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะ / เครื่องเคลือบกระจกที่ใช้เทคนิค

ASTRONOMY
a challenge that drives human 

capacity and technology
developments

...............................................

 “ใช้ดาราศาสตร์เป็นความท้าทายในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและก�าลังคน”
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แบบ Sputtering สำมำรถควบคุมควำมหนำของฟิล์มบำงได้

ในระดับนำโนเมตร มีควำมเรียบสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณสมบัติ

กำรสะท้อนแสงดีเยี่ยมตำมหลักทัศนศำสตร์ / ระบบควบคุม

เครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ที่เปรียบเสมือนกำรสร้ำง 

“หุ่นยนต์” ให้ปฏิบัติงำนแทน “มนุษย์” เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร

ด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูลเชิงดำรำศำสตร์ ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลระดับมหัต 

(Big data) ฯลฯ จำกผลงำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ส่งผลให้สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ได้รับ 

“รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น” ประเภทหน่วยงำนภำครัฐ 

ของรำงวัลนวัตกรรมแห่งชำติ ประจ�ำปี 2564 นับเป็นหน่วยงำน

วิทยำศำสตร์หน่วยงำนแรกที่ได้รับรำงวัลนี้ สะท้อนภำพกำรบ่มเพำะ

และพัฒนำก�ำลังคนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง

ที่ สดร. ได้ด�ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งสถำบันฯ นับเป็น

รำงวัลอันทรงเกียรติ ที่ถือเป็นรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจของชำว 

สดร. ทุกคน

 กำรปรับตัวเพื่อรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงจำก

ภำยนอกในปี 2564 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ยังคงระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับ

กำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล สดร. ได้ปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมบริกำร

วิชำกำรและสื่อสำรดำรำศำสตร์ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์มำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกนี้ ยังปรับกระบวนกำรท�ำงำนโดยน�ำเทคโนโลยีมำใช้

ในกำรด�ำเนินงำนมำกขึ้น อำทิ กำรพัฒนำระบบ e-Service ระบบ 

e-Meeting ระบบ MIS เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนภำยใน

องค์กร กำรพัฒนำระบบ Digital Signature เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน

และข้อผิดพลำด กำรพัฒนำระบบรำยงำน กำรแจ้งเตือน เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำร เป็นต้น รวมทั้ง

พัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้บริกำร เช่น กำรพัฒนำ

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับท้องฟ้ำจ�ำลองสำมมิติ กำรพัฒนำระบบจ�ำหน่ำย

ตั๋วท้องฟ้ำจ�ำลองออนไลน์ เป็นต้น 

 ส�ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ของ สดร. 

ที่ก�ำลังด�ำเนินกำรในปี 2564 ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชำต ิ

ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 เมตร ก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรติดตั้ง

อุปกรณ์รับสัญญำน และระบบปฏิบัติกำรต่ำง ๆ คำดว่ำจะสำมำรถ

เริ่มปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ประมำณปลำยปี 2565  

ส่วนหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ขอนแก่น 

อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง คำดว่ำจะเปิดให้บริกำรประมำณปลำยปี 

2566 

 นอกจำกนี้  ยั งมี โครงกำรควำมร ่ วมมือส� ำคัญที่ มี

กำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ ภำคีวิจัยบรรยำกำศ

แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิทยำศำสตร ์

หน่วยงำนภำครัฐ และสถำบันอุดมศึกษำ รวม 29 แห่ง มีเป้ำหมำย

ส่งเสริมกำรท�ำวิจัยบรรยำกำศและคุณภำพอำกำศของประเทศ

ให้มีประสิทธิภำพ บูรณำกำรทรัพยำกรวิจัยร่วมกัน เพื่อสำมำรถ

ตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำเร่งด่วนของรัฐบำลได้อย่ำงชัดเจนและ

มีประสิทธิภำพ และโครงกำร “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 
Thai Space Consortium : TSC” กำรผนึกก�ำลังของหน่วยงำน

วิทยำศำสตร์ และสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 

จ�ำนวนรวม 13 แห่ง โดย สดร. เป็นผู้ประสำนงำนหลัก มีเป้ำหมำย

สร้ำงกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ นักวิทยำศำสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ ให้มีโอกำส

เรียนรู้ลงมือท�ำโดยตรง ด้วยกำรสร้ำง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์” 

ด้วยก�ำลังคนและเทคโนโลยีในประเทศ สร้ำงประสบกำรณ์

กำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศไทย ยกระดับ

องค์ควำมรู ้ และทักษะด้ำนวิศวกรรมขั้นสูงภำยในประเทศ 

สู่กำรเป็นประเทศที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรผลิตและสร้ำงสรรค์

นวัตกรรม ยำนยนต์ไฟฟ้ำ อำกำศยำน เกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยี

ดิจิทัล ปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงรองรับอุตสำหกรรมอวกำศในอนำคต

 ขอขอบคุณทุกส่วนงำน เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรทุกท่ำน 

ส�ำหรับควำมทุ ่มเทปฏิบัติหน้ำที่ให้กับสถำบันอย่ำงเต็มก�ำลัง

ควำมสำมำรถ และขอบคุณประชำชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในทุกพันธกิจของสถำบันด้วยดี

เสมอมำ ท�ำให้ผลสัมฤทธ์ิของกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 เป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกมิติ เป็นเครื่องพิสูจน์กำรก้ำวข้ำม

ทุกควำมท้ำทำย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมแห่งนี ้

ไปสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืน
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         “ดำรำศำสตร์” เป็นประตูสู่วิทยำศำสตร์ ควำมสงสัย

ใคร่รู ้ที่เกิดจำกกำรสังเกตปรำกฏกำรณ์บนท้องฟ้ำน�ำมำสู่

กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรคิด วิเครำะห์ และค้นหำค�ำตอบ

อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล “ดำรำศำสตร์” เป็นศำสตร์ที่มีขอบเขต

กว้ำงใหญ่ไพศำลเกินกว่ำจะประเมินได้ ศึกษำครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ ตั้งแต่อวกำศใกล้โลกไปจนถึงกำแล็กซีที่ห่ำงไกลที่สุด 

ทุกเวลา จำกต้นก�ำเนิดของสรรพสิ่งเมื่อ 13,700 ล้ำนปี

ในอดีต ไปจนถึงกำรคำดกำรณ์วิวัฒนำกำรของเอกภพในอีก

หลำยร้อยล้ำนปีข้ำงหน้ำ  ด้วยขอบเขตอันกว้ำงขวำงของกำร

ศึกษำวิจัยดำรำศำสตร์นี้ ท�ำให้ “ดำรำศำสตร์” เป็นวิทยำศำสตร์

ข้ันแนวหน้ำที่มีควำมท้ำทำยยิ่งยวดเฉพำะตัว ผลักดันให้เกิด

กำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งต่อมำกลำยมำ

เป็นเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่เรำใช้กันอยู่ในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงที่เรำ

ไม่คำดคิดมำก่อน

 ในปีงบประมำณ 2564 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์

แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สดร. ด�ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรชั้นน�าด้านดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากล” มุ่งใช้

บทสรุปผู้บริหาร NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)

โจทย์ท่ีท้ำทำยท่ีสุดทำงดำรำศำสตร์ เป็นเครื่องมือผลักดัน

นวัตกรรมล�้ำหน้ำ ผลักดันเทคโนโลยีท่ีคิดค้นข้ึนเพื่อใช้

ในงำนวิจัย ใช้ดำรำศำสตร์เป็นเครื่องมือสร้ำงจินตนำกำร 

สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ รวมถึงกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและ

สังคม ต่อยอดสู่อุตสำหกรรมส�ำคัญของประเทศ

 จำกกำรบ่มเพำะองค์ควำมรู ้และพัฒนำก�ำลังคน

ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงมำเป็นเวลำกว่ำ 

10 ปี ส่งผลให้ สดร. ได้รับรำงวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น 

ประเภทองค์กรภำครัฐ รำชกำร และประชำสังคมรำงวัล

นวัตกรรมแห่งชำติประจ�ำปี 2564 นับเป็นหน่วยงำน

วิทยำศำสตร์ ด้ำนวิจัยและวิชำกำรหน่วยงำนแรกที่ได้รับ

รำงวัลนี้ องค์กรนวัตกรรมในท่ีนี้ เป็นกำรมองภำพรวมของ

องค์กรในทุกมิติ ไม่ใช่แค่หน่วยงำนที่ผลิตผลงำนด้ำนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเท่ำนั้น แต่ยังหมำยรวมถึงรูปแบบกำรบริหำร

จัดกำร กำรด�ำเนินงำน กำรให้บริกำร และกำรตั้งเป้ำหมำย

ขององค์กรในอนำคตด้วย สะท้อนควำมส�ำเร็จในพันธกิจ

ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีได้อย่ำงน่ำภำคภูมิใจ
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน เป็นดังนี้

 ก า ร วิ จั ย ด ้ า น ด า ร า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ อ ว ก า ศ 
วิทยาศาสตร์บรรยากาศฯ มีจุดมุ่งหมำยเชิงองค์ควำมรู้ 

เพื่อขยำยขอบเขตควำมเข้ำใจธรรมชำติของเอกภพ ด�ำเนินกำร

ภำยใต้ 6 กลุ ่มวิจัยหลัก มีผลงำนวิจัย/บทควำมวิชำกำร

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรทั้งในระดับชำติและ

นำนำชำติ 114 บทควำม ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐำนข้อมูล 

Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมีชื่อเป็น First author 

หรือ Corresponding author 6 เรื่อง บทควำมที่มีค่ำ 

Impact Factor > 2 จ�ำนวน 25 บทควำม ปัจจุบันมีนักวิจัย 

จ�ำนวน 19 คน คิดเป็นจ�ำนวนผลงำนวิจัย 1.31 เรื่องต่อคน  

 ส�ำหรับพันธกิจด้ำน การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิค
วิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร ์

สดร. ใช้งำนวิจัยดำรำศำสตร์เป็นโจทย์ พัฒนำอุปกรณ์เครื่องมือ 

ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและวิศวกรรมข้ันสูง 

ผ่ำนห้องปฏิบัติกำรพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูง 5 ด้ำน ผลิตผลงำน

นวัตกรรมขั้นสูงหลำกหลำยผลงำน อำทิ ระบบถ่ำยภำพ

ควำมละเอียดสูงพร้อมกระจกปรับรูป สเปกโตรกรำฟ ระบบ

รับสัญญำณช่วงคลื่นวิทยุย่ำนต่ำง ๆ ระบบควบคุมกำรท�ำงำน

ของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ กำรพัฒนำเทคโนโลยี

ฟิล์มบำงของเครื่องเคลือบกระจก เป็นต้น นอกจำกนี้ยังต่อยอด

ไปสู่กำรออกแบบและพัฒนำเทคโนโลยีต้นแบบในสำขำอื่น ๆ 

อำทิ เครื่องช่วยหำยใจ แขนเทียมกล ขำเทียมเหนือเข่ำอัจฉริยะ 

เป็นต้น

 สดร. พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของทุกกลุ่มเป้ำหมำย ตอบสนอง
พันธกิจด้านการให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์
สู ่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ 
มุ่งเน้น 4 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ ครู นักเรียน/เยำวชน 
ประชำชนทั่วไป และนักดำรำศำสตร ์สมัครเล ่น ผ ่ำน
แหล่งเรียนรู้ดำรำศำสตร์ที่เปิดให้บริกำรแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ 
อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร เชียงใหม่ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรต ิ
7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ และสงขลำ 
ในปีนี้หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
สงขลำ ได้รับ 2 รำงวัลในสำขำพิพิธภัณฑ์ด้ำนวิทยำศำสตร์
และส่ิงแวดล้อม ได้แก่ รำงวัลดีเด่นด้ำนกำรสื่อควำมหมำย

และสร้ำงประสบกำรณ์ และรำงวัลดีเด่นด้ำนควำมสัมพันธ์

กับชุมชน  

 ปีงบประมำณ 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ยังคงมีกำรระบำดอย่ำง

ต่อเนื่อง จึงปรับรูปแบบกำรด�ำเนินงำน เพิ่มกำรใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ผ่ำนช่องทำงสื่อโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ ทั้งเฟซบุ ๊ก 

ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตำแกรม และแชนแนลในยูทูบ ในกำร

เผยแพร่ควำมรู้ดำรำศำสตร์มำกขึ้น ควบคู่กับให้บริกำรวิชำกำร

ดำรำศำสตร์แบบ On-Site มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำน

ช่องทำง  Online และ On-site รวมท้ังสิ้น 1,721,940 คน 

มีผู้ติดตำมในทุกช่องทำงโซเชียลมีเดียสูงถึงเกือบ 600,000 คน 

ในขณะที่สื่อออนไลน์อื่น ๆ มียอดผู้ติดตำมเพิ่มขึ้นสูงจำก

ปีก่อนหน้ำ แม้จะอยู ่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของ

เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แต่มูลค่ำกำรประชำสัมพันธ์

ของ สดร. ยังเพิ่มสูงถึง 642.1 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น 3.4% 

จำกปี 2563) ท�ำให้ สดร. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 หน่วยงำน

ภำครัฐที่ท�ำผลงำนยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงำน

รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ รำงวัลไทยแลนด์โซเชียลอวอร์ด 2021 

 สดร. ยึดถือกำรสร้ำงเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นพันธกิจหลักของ

สถำบันฯ ปัจจุบัน สดร. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ รวมทั้งส้ิน 

64 ควำมร่วมมือ เป็นหน่วยงำนดำรำศำสตร์ระดับชำติ 

34 หน่วยงำน ระดับนำนำชำติ 30 หน่วยงำน จำก 17 ประเทศ 

นอกจำกนี้ สดร. ได้เข้ำร่วมโครงกำรวิทยำศำสตร์ขนำดใหญ่

แบบพหุภำคีทั้งในและต่ำงประเทศ เช่น โครงการหมู ่
กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ เพื่อออกแบบ พัฒนำ

ระบบ และผลิตเครื่องเคลือบกระจกส�ำหรับกล้องโทรทรรศน์

รังสีเชเรนคอฟ โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 
(Thai Space Consortium: TSC) กำรผนึกก�ำลังของ

หน่วยงำนวิทยำศำสตร์ และสถำบันอุดมศึกษำ จ�ำนวนรวม 

13 แห่ง มีสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 

เป็นผู้ประสำนงำนหลัก มีเป้ำหมำยสร้ำงกลุ่มผู ้เชี่ยวชำญ 

นักวิทยำศำสตร์ วิศวกรรุ่นใหม่ ให้มีโอกำสเรียนรู้ลงมือท�ำ

โดยตรง ด้วยกำรสร้ำง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์” 

ด้วยก�ำลังคนและเทคโนโลยีในประเทศ ออกแบบพัฒนำ 

สร ้ำง ทดสอบ และควบคุมกำรใช ้งำนโดยฝีมือคนไทย  
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สร้ำงประสบกำรณ์กำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมข้ันสูง

ในประเทศไทย ยกระดับองค์ควำมรู้ และทักษะด้ำนวิศวกรรม

ขั้นสูงภำยในประเทศ โครงการภาคีวิจัยบรรยากาศ
แห่งประเทศไทย (Thailand Consortium for 
Atmospheric Research : TCAR) เป็นภำคีควำมร่วมมือ

วิจัยวิทยำศำสตร์บรรยำกำศแห่งประเทศไทย รวม 6 หน่วยงำน

ภำครัฐ และ 23 มหำวิทยำลัย ส่งเสริมกำรท�ำวิจัยบรรยำกำศ

และคุณภำพอำกำศของประเทศให้มีประสิทธิภำพ บูรณำกำร

ทรัพยำกรทำงกำรวิจัยทั้งที่อยู่ในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน

ต่ำง ๆ ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำเร่งด่วนของรัฐบำล

ได้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ

 ส�ำหรับด้านภารกิจหลัก สดร. ด�ำเนินกำรบริหำร

จัดกำรโครงกำรแบบ Project Based Management จัดท�ำ

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี 2564 จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 

60 โครงกำร เป็นโครงกำรที่มีลักษณะเป็นรำยจ่ำยประจ�ำ 

14 โครงกำร โครงกำรที่มีลักษณะเป็นกำรด�ำเนินงำนตำม

พันธกิจและยุทธศำสตร์ 46 โครงกำร ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน คือ สถำนกำรณ์

กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้

ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 กำรด�ำเนินงำนของกิจกรรม/ 

โครงกำรต้องยกเลิกและเลื่อนกำรจัดกิจกรรม สดร. สำมำรถ

ปรับกลยุทธ์กำรท�ำงำนได้อย่ำงทันท่วงที โดยกำรปรับรูปแบบ

กำรจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนินงำนของ สดร. ในปี 2564 

เท่ำกับ 1,233.31 ล้ำนบำท จำกงบประมำณท่ีใช้ในกำร

ด�ำเนินงำนโครงกำรทั้งสิ้น 832.22 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทน

กำรด�ำเนินงำนของ สดร. เท่ำกับ 1:1.48 ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร สดร. จัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง

ใน 5 ประเภทควำมเสี่ยง และ 6 ประเด็นควำมเสี่ยงหลัก 

มอบหมำยหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบให้ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำร

ที่ก�ำหนดไว้เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง หรือ

ลดผลกระทบของควำมเสียหำยให้อยู่ในค่ำที่ยอมรับได้ ค�ำนึง

ถึงกำรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยและภำพลักษณ์ของ

องค์กรเป็นส�ำคัญ ผลกำรด�ำเนินงำน สดร. สำมำรถควบคุม

และบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกประเด็น
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 แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า สดร. ก�ำลังก้ำวเข้ำสู่

ปีสุดท้ำยของแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี 

พ.ศ. 2563 – 2565) และอยู่ระหว่ำงจัดท�ำแผนระยะ 5 ปี

ต่อไป คือ แผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สดร. ได้ท�ำกำรทบทวนภำรกิจและจัดท�ำแผนฯ ที่ค�ำนึงถึง

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรี

ที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงสำระ

ส�ำคัญของแผนฯ ฉบับเดิม แต่เพิ่มขอบเขตกำรด�ำเนินงำนให้

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ที่เชื่อมโยงกับแผน และนโยบำย

ต่ำง ๆ ภำยใต้หลักปรัชญำท่ีว่ำ “ใช้ดาราศาสตร์เป็น
ความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยีและก�าลังคน”
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 “Astronomy” has unlocked the doors of 

curiosity since the beginning of human civilization 

for it provokes inspirations and critical thinking in the 

quest for the answers of the cosmos. “Astronomy” 

covers every inch of the space, from the nearest 

Earth’s atmosphere to the farthest galaxy in 

the Universe and recounts every second since 

“Big Bang” until the next evolution of the Universe 

in the myriad years ahead of us. “Astronomy” 

defies the unthinkable, the unreachable and the 

unfathomable, inducing world-class innovations and 

technological feats to the world.  

 With our organizational vision -- “To be a 
world-renowned organisation in Astronomy, 
Technology, and Innovation” in mind, the year 

2021, NARIT strives to make good use of astronomy 

as a challenge towards frontier sciences, leading to 

Executive Summary NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

technology development for astronomical research 

as much as inducing enhanced inspiration for 

science education which is immensely imperative 

for the ever-growing economy and S-curve industries, 

fuelled with science, technology and innovation. 

 Through its carefully incubated knowledge 

and human capacity building in technology 

development and advanced engineering in the last 

decade, NARIT has been awarded National 

Innovation Awards 2021 for the best National 

Innovation Organisation under the category of 

Government Services and Civil Society, making 

NARIT the f irst research institute to ever achieve 

such accolade. Not only does the award resonate 

the excellence of technology and innovation 

development,  but also reflect the overal l 

management of NARIT from outreach services to 
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future organizational goals, marking the success of 

NARIT’s missions on technology development in 

the most illustrious fashion. 

 The 4 Missions Accomplished can be seen 

through;

 Astronomy, Space, and Atmospheric 
Science plays an integral part in obtaining 

knowledge to further understand the nature of the 

Universe under our 6 key sciences. 114 research 

work/papers have been published in the database 

of Scopus in the first and second quartiles, 6 of 

wh ich a re at t r ibuted to F i r s t  Authors  and 

Corresponding Authors, and 25 of which are with 

Impact Factor above 2. With NARIT’s current 

resource of 19 reserchers, this fares an average of 

1.31 papers per researcher in 2021 alone.

 Technology and Engineering Development 
for Astronomical Innovation challenges the way 

NARIT approaches advanced instrumentation and 

engineering for astronomical research work. Through 

its 5 advanced laboratories, see varied innovative 

calibres such as high-resolution adaptive optics 

spectroscopy,  rece ivers  at  d i f ferent rad io 

wavelengths, modern telescope control system for 

the Thai Robotic Telescopes Network, Thin-Film 

technology development for mirror coating 

machine, etc. Moreover, spinoffs are a good display 

of putting technology development into good use 

for it spurs in-house innovation to a greater 

expanse, taking our homegrown ventilator, and 

smart prosthetic for upper and lower limbs for 

instance. 

 Public Engagement and Educational 
Support Services aims at 4 target groups. Be it 

for teachers, students/youth, the public or amateur 

astronomers, can be done at our 4 facilities in 

geographical regions across Thailand, namely; 

Princess Sirindhorn AstroPark, Regional Observatories 

for the Public in Nakhon Ratchasima, Chachoengsao 

and Songkhla, especially the latter Regional 

Observatory for the Public Songkhla has landed 

2 prestigious accolades awards from Museum 

Thailand Awards 2021 for Best Communication for 

Memorable Experience and Best Relationship with 

Local Community

 COVID-19 pandemic has restricted physical 

contacts and activities. Subsequently, NARIT has 

vigorously implemented online platforms, especially 

social media such as facebook, twitter, youtube 

and instagram to propagate its work. Hybrid 

approach – on-site and online activities, has been 

adopted to even reach a wider audience. The year 

2021 sees a sharp increase upto 1,721,940 

participants in whch 600,000 viewers are attributed 

to online platforms. Even under the unprecedented 

COVID-19 hindrance, NARIT’s PR value has reached 

the all-time high at 642.1 Million THB (3.4% increase 

from 2020). As a result, NARIT has been chosen 

to be 1 among other 5 government agencies for 

Best Use of Social Media 2021 by Thailand Zocial 

Awards.

 International Collaborations and Linkages 

pose a significant role in connecting the dots. 

In 2021, NARIT is engaged with 64 memoranda of 

understanding/agreements, 34 of which are 

domestic agencies and the rest is international 
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counterparts from 17 countries. One of the highlights 

of multilateral collaboration worth mentioning is the 

Cherenkov Telescope Arrays (CTA) Consortium 

for which NARIT is committed to designing, 

developing and building a mirror coating machine 

for the CTA Consortium.

 Thai Space Consortium: TSC is the result 

of 13 different government agencies and universities 

joining forces and bringing in local experts, scientists 

and engineers to harbour domestic knowledge 

and technology development to conceive and 

construct the first-of-its-kind “Science Research 
Satellite” for Thailand. Thailand Consortium 
for Atmospheric Research: TCAR is another 

project that consists of 6 government agencies and 

23 universities, integrating to work on atmospheric 

research and the most sought-after solutions for 

air quality issues in Thailand.

 In terms of Project-based Management, 
the f iscal year 2021 is another year of challenges, 

given the COVID-19 pandemic. NARIT runs 60 projects, 

14 of which are operated under running (regular) 

expenses and the rest is run on mission-based 

expenses. The spread of COVID-19 has hindered 

physical activities to some extent. However, 

immediate responses such as online platforms 

have been put in place to remedy the situation 

since the begining of April 2021. The result is quite 

impressive, showing a groundbreaking gain in 

Economic and Social Value at 1,233.31 Million 

THB, based upon the allocated budget of 832.22 

Million in 2021, faring the return on investment at 

1:1.48. Organisational Risk Management 
encapsulates 5 categories of risk and 6 main risks 

identified and successfully controlled. The main 

goals of such Risk Management are to minimize 

associated risks and the impacts that may arise 

and retain organizational responsibility. 
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 The years lying ahead are, without doubt, 

even more challenging than the bygones. As the 

end of our current Organizational Strategic Plan 

(f irst phase of 2020-2022) is drawing near, NARIT is 

pledged to tailoring the next plan (2023-2027) with 

the determination to adhere to our existing core 

competencies but also expand to the new horizons 

where new opportunit ies ar ise under given 

ever-changing contexts of the nation and the world, 

bearing in mind what astronomy can do to uplift 

Thailand as a whole, as much as it is said in the 

NARIT’s very own philosophy “Astronomy as a 
challenge that drives human capacity and 
technology development”.
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 ดำรำศำสตร์ เป็นศำสตร์ที่มีศักยภำพในกำรต่อยอดไปสู่กำรวิจัยพื้นฐำน กำรวิจัยประยุกต์ กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ รวมถึงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน แนวโน้มของพัฒนำกำรดำรำศำสตร์ในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ 
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ (1) กำรวิจัยดำรำศำสตร์ (2) กำรวิจัยแบบสหวิทยำกำรท่ีใช้องค์ควำมรู้ดำรำศำสตร์ไป
ท�ำกำรวิจัยควบคู่กับองค์ควำมรู้จำกสำขำอื่น ทั้งในทำงวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์ (3) กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์
ไปสู่สำธำรณชนผ่ำนกำรเรียนรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ ผลสัมฤทธิ์สูงสุดเชิงองค์ควำมรู้จำกกำรวิจัยดำรำศำสตร์ คือ ควำมเข้ำใจถึง
ต้นก�ำเนิดของชีวิตและสรรพสิ่งในจักรวำล อำทิ จักรวำลถือก�ำเนิดขึ้นได้อย่ำงไร ต�ำแหน่งของโลกในจักรวำลเป็นเช่นใด นอกจำก
โลกของเรำแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ใดอีกหรือไม่ ชีวิตถือก�ำเนิดข้ึนด้วยเงื่อนไขเช่นไร ล้วนเป็นควำมพยำยำมในกำรตอบค�ำถำม
ถึงที่มำของมนุษย์เพื่อควำมเข้ำใจตนเอง ทั้งนี้ เพรำะองค์ประกอบของชีวิต กว่ำร้อยละ 90 ของอะตอมที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน
ในร่ำงกำยของเรำ ล้วนถือก�ำเนิดขึ้นจำกศูนย์กลำงของดำวฤกษ์ทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นธำตุคำร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน ซึ่งไม่ได้
ถือก�ำเนิดขึ้นมำพร้อมกับกำรก�ำเนิดของจักรวำล แต่สังเครำะห์ขึ้นได้เฉพำะในปฏิกิริยำนิวเคลียร์ที่ศูนย์กลำงของดำวฤกษ์เท่ำนั้น 
ควำมเข้ำใจวิวัฒนำกำรของดำวฤกษ์จึงเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในควำมเข้ำใจถึงต้นก�ำเนิดของชีวิตบนโลก เป็นต้น

 กำรวิจัยดำรำศำสตร์ของ สดร. มีจุดมุ่งหมำยในเชิงองค์ควำมรู้เช่นเดียวกับสถำบันดำรำศำสตร์ทั่วโลก คือ กำรขยำย
ขอบเขตของควำมเข้ำใจธรรมชำติของจักรวำลของมนุษย์ นักวิจัยของ สดร. ท�ำงำนร่วมกัน และก�ำหนดกลุ่มวิจัย (key science) 
จ�ำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

 (1) กำรศึกษำสภำพอวกำศและบรรยำกำศโลก
 (2) กำรศึกษำฟิสิกส์ดำรำศำสตร์ของดำวฤกษ์และสสำรระหว่ำงดำวฤกษ์
 (3) กำรศึกษำดำวเครำะห์นอกระบบและสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ
 (4) กำรศึกษำกำรก�ำเนิดเอกภพและฟิสิกส์พลังงำนสูง
 (5) กำรวิจัยดำรำศำสตร์ฟิสิกส์ช่วงคลื่นวิทยุ
 (6) กำรศึกษำประวัติศำสตร์และมรดกทำงดำรำศำสตร์

 นอกจำกจุดมุ่งหมำยในเชิงองค์ควำมรู้แล้ว สดร. ยังมีกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือเพื่อใช้ในงำนวิจัยทำงดำรำศำสตร์ 
รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนกำรวิจัยทำงดำรำศำสตร์ ภำยใต้งบประมำณจ�ำนวน 529.148 ล้ำนบำท 
ในปี 2564 จำกกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์วิจัยและนวัตกรรม สดร. มีบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำที่ขับเคลื่อนพันธกิจดังกล่ำว 
จ�ำนวน 52 คน ประกอบด้วย นักวิจัย 19 คน นักวิจัยหลังปริญญำเอก 12 คน และผู้ช่วยนักวิจัย 21 คน

1
2
3
4
5
6

การวิจัยและค้นคว้าด้านดาราศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อวกาศ1
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 สดร. ได้ด�ำเนินโครงกำรค้นคว้ำและวิจัยดำรำศำสตร์และวิทยำศำสตร์อวกำศ ภำยใต้ 6 กลุ่มวิจัย จ�ำนวน 20 โครงกำร 
และโครงกำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงำนวิจัยดำรำศำสตร์ จ�ำนวน 5 โครงกำร นอกจำกนี้ยังมีโครงกำร
สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนกำรวิจัยดำรำศำสตร์ จ�ำนวน 1 โครงกำร โดยมีรำยละเอียดดังนี้

20  โครงการค้นคว้าและวิจัยดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ

• โครงการที่ 1 กำรส�ำรวจกำรตัดข้ำมละติจูด
ของควำมแข็งแกร่งตัดสนำมแม่เหล็กโลก 
และกำรวัดด้วยกล้องโทรทรรศน์ในอวกำศ

• โครงการที่ 2 กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ส�ำหรับ
ควบคุมกล้องโทรทรรศน์ส�ำหรับสังเกตกำรณ์
วัตถุใกล้โลก

• โครงการที่ 3 ปรำกฏกำรณ์แสงเหนือ
แสงใต้ที่เป็นกุญแจในกำรบ่งบอกถึงพลวัต
ของทรงกลมแม่เหล็กดำวเครำะห์

• โครงการที่ 4 กำรศึกษำลักษณะของ
บรรยำกำศโลกเหนือหอดูดำวในประเทศไทย

• โครงการที่ 5 ภำคีควำมร่วมมือ
มหำวิทยำลัยไทยวิจัยบรรยำกำศ

• โครงการที่ 1 กำรศึกษำปัญหำแนวหน้ำ
ด้ำนจักรวำลวิทยำด้วยดำรำศำสตร์พหุพำหะ

• โครงการที่ 2 กำรศึกษำกระบวนกำร
เกิดปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร์พลังงำนสูง
ผ่ำนดำรำศำสตร์แบบพหุพำหะ

• โครงการที่ 3 กำรศึกษำบุกเบิกปริมณฑล
ใหม่ในวิวัฒนำกำรของกำแล็กซีด้วย
กล้องโทรทรรศน์อวกำศเจมส์เวบบ์

• โครงการที่ 1 กำรศึกษำดำรำศำสตร์ฟิสิกส์
ของพัลซำร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชำติ

• โครงการที่ 2 กำรศึกษำวิวัฒนำกำรของ
ดำวฤกษ์ก่อนก�ำเนิดประเภทมวลมำกและ
เงื่อนไขทำงกำยภำพในบริเวณเกิดดำว

• โครงการที่ 3 งำนค้นคว้ำโดยใช้
หลำยควำมยำวคลื่นของบริเวณเกิดดำว
ในดำรำจักรทำงช้ำงเผือก

• โครงการที่ 1 กำรศึกษำประวัติศำสตร์
และมรดกทำงดำรำศำสตร์ของเอเชีย

• โครงการที่ 2 กำรศึกษำภูมิปัญญำ
ดำรำศำสตร์ในวัฒนธรรมล้ำนนำและ
อำณำจักรที่เกี่ยวข้อง

• โครงการที่ 3 กำรศึกษำดำรำศำสตร์
ของชำวล้ำนนำ

• โครงการที่ 1 กำรศึกษำคุณสมบัติดำวฤกษ์
ในแต่ละช่วงอำยุเพื่อท�ำควำมเข้ำใจกำแล็กซี

• โครงการที่ 2 กำรศึกษำโครงสร้ำงกำรเกิด 
และอันตรกิริยำระหว่ำงโมเลกุล ของโมเลกุล
ไฮโดรคำร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกำศ

• โครงการที่ 3 กำรศึกษำกำรกระเพื่อมไหว
เป็นคำบเชิงอะคูสติกในดำวฤกษ์

• โครงการที่ 4 กำรสังเกตกำรณ์และกำรวิจัย
ดำวคู่พิเศษ ที่พบจำกข้อมูล TESS

การศึกษาสภาพอวกาศและ
บรรยากาศโลก จ�านวน 5 โครงการ

1

การศึกษาการก�าเนิดเอกภพและ
ฟิสิกส์พลังงานสูง จ�านวน 3 โครงการ

4

การวิจัยดาราศาสตร์ฟิสิกส์
ช่วงคลื่นวิทยุ จ�านวน 3 โครงการ

5

การศึกษาประวัติศาสตร์และมรดก
ทางดาราศาสตร์ จ�านวน 3 โครงการ

6

การศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของ
ดาวฤกษ์และสสารระหว่างดาวฤกษ์ 
จ�านวน 4 โครงการ

2

• โครงการที่ 1 กำรศึกษำคุณสมบัติ
ดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะ

• โครงการที่ 2 กำรค้นหำดำวเครำะห์
นอกระบบสุริยะ

การศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบ
และสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ
จ�านวน 2 โครงการ

3

22 ANNUAL REPORT 2021  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)



 บทควำมวิชำกำรที่มีกำรตีพิมพ์ระหว่ำงวันท่ี 
1 ตุลำคม 2563 - 28 กันยำยน 2564 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 
114 บทควำม แบ่งเป็น Refereed Paper จ�ำนวน 
76 บทควำม / Non Refereed Paper จ�ำนวน 38 บทควำม 
ทั้งนี้ มีบทควำมวิชำกำรที่นักวิจัย สดร. เป็นผู้ร่วมเขียน 
และมีค่ำ Impact Factor : IF > 2.0 จ�ำนวน 25 บทควำม 
(รำยละเอียดตำมภำคผนวก 1) ปัจจุบันมีนักวิจัย จ�ำนวน 
19 คน คิดเป็นจ�ำนวนผลงำนวิจัยต่อนักวิจัย สดร. คือ 
1.31 เรื่องต่อคน นอกจำกนี้ สดร. ยังมีบทบำทในกำรเป็น
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระให้กับนิสิต 
นักศึกษำในสถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน 
รวมทั้งสิ้น 84 คน

หมำยเหตุ : Impact Factor เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจำก Journal ที่มีกำรตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรก = 5.126

• โครงการที่ 5 กำร
ออกแบบ, วิจัย, และ
พัฒนำอุปกรณ์ทำง
ทัศนศำสตร์

• โครงการที่ 1 กำร
พัฒนำระบบประมวล
สัญญำณดำรำศำสตร์
วิทยุ

• โครงการที่ 3 กำร
ออกแบบและพัฒนำ
อุปกรณ์พำสซีฟย่ำน
ควำมถี่สูงเพื่อใช้ใน
ระบบควำมเย็นยิ่งยวด

• โครงการที่ 2 กำร
พัฒนำแพ็คเกจพร้อม
อุปกรณ์ประกอบเพื่อ
กำรสอนดำรำศำสตร์
วิทยุ

• โครงการที่ 4 กำร
พัฒนำตัวรับสัญญำณ
ในช่วงควำมยำวคลื่น
มิลลิมิเตอร์ด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูง

การพัฒนาและ
สร้างเครื่องมือทางด้าน

ทัศนศาสตร์
การพัฒนาและสร้างเครื่องมือทางด้านดาราศาสตร์วิทยุ

5  โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยดาราศาสตร์

1  โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาก�าลังคนด้านการวิจัยดาราศาสตร์

23รายงานประจำาปี 2564  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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 สดร. ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง เพื่อพัฒนำอุปกรณ์เครื่องมือรองรับ
งำนวิจัยของนักดำรำศำสตร์ และอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ต่ำง ๆ โจทย์ยำกทำงดำรำศำสตร์เหล่ำนี้ล้วนท้ำทำยควำมสำมำรถของ
ทีมวิศวกร และนักวิจัย ให้คิดค้น ออกแบบ พัฒนำ แก้ปัญหำ ครั้งแล้วครั้งเล่ำ น�ำมำซึ่งทักษะ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงถูกคิดค้น ออกแบบ และพัฒนำเพื่อตอบโจทย์ดำรำศำสตร์ที่มีควำมท้ำทำยยิ่งยวดเฉพำะตัว  
ผลงำนกำรพัฒนำต้นแบบเทคโนโลยี และนวัตกรรมล�้ำหน้ำท่ีเกิดจำกโจทย์วิจัยดำรำศำสตร์ น�ำไปสู่นวัตกรรมท่ีมีควำมพร้อม
ในเชิงพำณิชย์ นับเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงของคนไทย เป็นกำรบ่มเพำะ สั่งสม
ก�ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ ร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยจำกผู้ซื้อเป็นผู้ผลิต ลดกำรน�ำเข้ำอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ 
เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง และพร้อมส�ำหรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและวิศวกรรมข้ันสูงให้กับก�ำลังคนของประเทศ
ในอนำคตต่อไป 

 ในปี 2564 สดร. ขับเคลื่อนพันธกิจด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูง ผ่ำน 3 ศูนย์ปฏิบัติกำร ได้แก่ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรหอดูดำวแห่งชำติและวิศวกรรม ศูนย์ปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์วิทยุ และศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีทัศนศำสตร์และ
โฟโตนิกส์ ภำยใต้ห้องปฏิบัติกำร 5 สำขำ ได้แก่ ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีทัศนศำสตร์และโฟโตนิกส์ ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
คลื่นควำมถี่วิทยุและสัญญำณดิจิทัล ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเมคำทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติกำรขึ้นรูปชิ้นงำนควำมละเอียดสูง 
และห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและวิทยำศำสตร์ข้อมูล

 พัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีเชิงทัศนศำสตร์ ส�ำหรับงำนด้ำนดำรำศำสตร์ 
อวกำศ และกำรป้องกันประเทศ รวมถึงวิจัยนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นกำรพัฒนำเทคโนโลยีข้ันสูงในภำคอุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ 
อำทิ ออกแบบและพัฒนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชนิดใหม่ส�ำหรับกล้องโทรทรรศน์ ระบบประมวลผลภำพแบบควำมละเอียด
และไดนำมิกส์สูง และสเปกโตรกรำฟ เป็นต้น พัฒนำทัศนูปกรณ์ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเฉพำะทำงต่ำง ๆ เช่น 
กระจกที่สำมำรถปรับรูปได้ (deformable mirror) เซนเซอร์ตรวจจับหน้ำคลื่น (wavefront sensor) และกำรค�ำนวณ
แบบทันทีทันใด (real time calculation) สำมำรถน�ำไปประยุกต์ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เลเซอร์และกำรป้องกัน ทัศนมำตรศำสตร์ 
และจุลทรรศนศำสตร์ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
(Optics and Photonics Technology)01

การพัฒนาเทคโนโลยี และวิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม2
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 ระบบถ่ำยภำพควำมละเอียดสูงพร้อมกระจกปรับรูป หรือ เอวำโค (EvWaCo) โคโรนำกรำฟรูปแบบใหม่ เป็นอุปกรณ์
แยกแสงจำกวัตถุท้องฟ้ำที่อยู่ใกล้กันในระยะห่ำงเชิงมุม เช่น ดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะและดำวฤกษ์แม่ ใช้สังเกตกำรณ์
สิ่งแวดล้อมของดำว ตรวจจับและดูคุณลักษณะของดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะ สังเกตกำรณ์เควซำร์ และแก่นดำรำจักรกัมมันต ์
(Active Galactic Nuclei) ส�ำรวจในช่วงคลื่นอินฟรำเรดคลื่นสั้น และช่วงคลื่นที่ตำมองเห็น น�ำไปติดตั้งกับกล้องโทรทรรศน์
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.4 เมตร ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 ส่วน ได้แก่

 1) ตัวบดบังแสงรูปแบบใหม่ ส�าหรับลดปริมาณแสงดาวฤกษ ์แต่ไม่บดบังแสงของวัตถุที่ต้องกำรสังเกตกำรณ์ ท�ำให้
สำมำรถศึกษำดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะที่มีวงโคจรใกล้ดำวฤกษ์ดวงแม่ หรือศึกษำระบบดำวคู่ที่สมำชิกมีควำมสว่ำงแตกต่ำงกัน
ในปริมำณมำกได้

 2) ระบบทัศนูปกรณ์กระจกปรับรูป (Adaptive Optics) ส�ำหรับแก้ไขผลกระทบจำกควำมแปรปรวนของชั้นบรรยำกำศ
โลก โดยใช้อุปกรณ์วัดหน้ำคลื่น และปรับแก้หน้ำคลื่น ด้วยกระจกสะท้อนเปลี่ยนรูปร่ำงได้ที่ควำมถี่สูง ท�ำให้ได้ภำพที่คมชัดมำกขึ้น

 ก้ำวต่อไป สดร. อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำอุปกรณ์ดังกล่ำวส�ำหรับกล้องโทรทรรศน์ขนำดใหญ่ (ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
6-8 เมตร) ร่วมกับหน่วยงำนดำรำศำสตร์ในต่ำงประเทศ

ระบบถ่ายภาพความละเอียดสูงพร้อมกระจกปรับรูป (Evanescent Wave Coronagraph)

ผลงานเด่น

 แผนกำรด�ำเนินงำนส�ำคัญในอนำคต คือ กำรพัฒนำอุปกรณ์ทัศนศำสตร์ส�ำหรับดำรำศำสตร์ต่อยอดจำกโครงกำรปัจจุบัน 
อำทิ กำรพัฒนำ Raman spectroscopy และ Fluorescence microscope ฯลฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรน�ำไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสำขำอื่น ๆ เช่น กำรแพทย์ เกษตรกรรม นอกจำกนี้ยังเปิดสอนวิชำกำรออกแบบอุปกรณ์ทัศนศำสตร์ 
เพื่อให้ควำมรู้ทำงทัศนศำสตร์และโฟโตนิกส์แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรี-โท-เอก ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อีกด้วย
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 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดสเปกตรัมในช่วงคลื่นที่ตำมองเห็นผ่ำนกล้องโทรทรรศน์ สดร. ได้พัฒนำต้นแบบสเปกโตรกรำฟ 
3 รูปแบบ ได้แก่

 เครื่องต้นแบบสเปกโตรกรำฟควำมละเอียดต�่ำ (Low Resolution Spectrograph) ถูกน�ำไปติดตั้งแบบชั่วครำวเพ่ือ
ทดสอบกับกล้องโทรทรรศน์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.4 เมตร ณ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ในเดือน
ธันวำคม 2561 ต่อมำได้พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเป็นเครื่องต้นแบบรุ่นท่ี 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบันทึกสเปกตรัมจำกวัตถุบน
ท้องฟ้ำ โดยกำรเปลี่ยนซีซีดี น�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ำมำใช้ควบคุมเพื่อเลื่อนอุปกรณ์ทำงทัศนศำสตร์ เพิ่มประสิทธิภำพและ
เพ่ิมควำมสะดวกให้กับผู้ใช้งำน ปัจจุบัน ได้พัฒนำเครื่องต้นแบบรุ่นท่ี 3 ปรับเปลี่ยนซีซีดีใหม่ท่ีประสิทธิภำพสูงข้ึน และพัฒนำ
ระบบควบคุมอุปกรณ์ภำยในให้สำมำรถควบคุมกำรท�ำงำนจำกระยะไกลได้ เพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้งำนจริงให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด

 สเปกโตรกรำฟควำมละเอียดสูง (Exoplanet high resolution spectrograph หรือ EXOhSPEC) เป็น สเปกโตรกรำฟ
แบบ Echelle ส�ำหรับศึกษำดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะ โดยใช้หลักกำรของควำมเร็วแนวเล็งที่สำมำรถน�ำไปใช้งำนกับ
กล้องโทรทรรศน์ขนำดเล็กและขนำดใหญ่ได้ ก�ำลังแยกของสเปกตรัมมีค่ำมำกกว่ำ 70,000 ระยะห่ำงระหว่ำงเส้นสเปกตรัม
ในแต่ละออเดอร์มำกกว่ำ 30 พิกเซล ไฟเบอร์ที่ใช้ส�ำหรับน�ำแสงเข้ำสเปกโตรกรำฟเป็นแบบสองหัว เพื่อเพิ่มควำมแม่นย�ำส�ำหรับ
กำรสังเกตกำรณ์ ปัจจุบันได้น�ำไปติดตั้งและทดสอบกับกล้องโทรทรรศน์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.4 เมตร และกล้องโทรทรรศน ์
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.7 เมตร ณ อำคำรหอดูดำว อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีทัศนศำสตร์และโฟโตนิกส์ ได้พัฒนำสเปกโตรกรำฟแบบควำมละเอียดสูง และควำมละเอียดต�่ำ 
ส�ำหรับใช้งำน เพื่อวัดสเปกตรัมของวัตถุท้องฟ้ำ และหำค่ำพำรำมิเตอร์ทำงฟิสิกส์ของดำว เช่น องค์ประกอบทำงเคมี และ
กำรเคล่ือนที่สัมพัทธ์เทียบกับผู้สังเกตกำรณ์ ฯลฯ นอกจำกนี้ยังสำมำรถน�ำไปประยุกต์ในสำขำอื่น ๆ เช่น เคมี ชีวกำรแพทย์ 
กำรป้องกันและควำมปลอดภัย กำรเกษตร และกำรประยุกต์ทำงกำรส�ำรวจระยะไกล (remote sensing) ฯลฯ

สเปกโตรกราฟ (SPECtrograph)

• สเปกโตรกราฟความละเอียดต�่า
   (Low Resolution Spectrograph)

 เป็นสเปกโตรกรำฟควำมละเอียด 500 แลมดำ/
เดลตำแลมดำ ครอบคลุมควำมยำวคลื่นสเปกตรัมในช่วง 
400-800 นำโนเมตร ส�ำหรับศึกษำสเปกตรัมของวัตถุ
ท้องฟ้ำที่มีควำมสว่ำงน้อย เช่น กำแล็กซี กระจุกดำว 
ฯลฯ

• สเปกโตรกราฟความละเอียดสูง
  (Exoplanet high resolution spectrograph 
   หรือ EXOhSPEC)

 เป็นสเปกโตรกรำฟควำมละเอียดสูงชนิดใหม่ที่มี
ขนำดกะทัดรัด ใช้ปริซึมและเกรทติงในกำรแยกสเปกตรัม
ของแสง ส�ำหรับศึกษำและค้นหำดำวเครำะห์นอกระบบ
สุริยะ ด้วยวิธีวัดควำมเร็วในแนวเล็ง



 • สเปกโตรกราฟแบบฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม (Fourier Transform Spectrograph) 

 เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับเก็บข้อมูลควำมเข้มแสงของวัตถุ เพื่อแปรผลออกมำเป็นค่ำสเปกตรัม มีควำมสำมำรถในกำร
รับแสงสูง สภำพแวดล้อมรอบข้ำงส่งผลต่อค่ำควำมเข้มแสงน้อยกว่ำสเปกโตรกรำฟชนิดอื่น มีขนำดกะทัดรัด ใช้ส�ำหรับ
วัดค่ำควำมเร็วของดำวในแนวเล็ง และองค์ประกอบทำงเคมีของดำว สำมำรถน�ำไปประยุกต์ในกำรเก็บข้อมูลแบบ 3D 
spectral imaging ของ extended object และกำรศึกษำพัลเซชันของดำวฤกษ์ (star pulsation) จุดประสงค์หลัก 
คือ ค้นหำกำรออกแบบทัศนศำสตร์แบบใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่กำรมองเห็น และเพิ่มควำมละเอียดของสเปกตรัมที่วัดได้
ให้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรสังเกตกำรณ์ระยะไกล (space-based remote observations) จำกชั้นบรรยำกำศ
ของโลก นอกจำกน้ียังพัฒนำให้เครื่องมือมีขนำดกะทัดรัด สำมำรถพกพำเคลื่อนย้ำยได้ เพื่อเป็นนวัตกรรมส�ำหรับ
กำรน�ำไปประยุกต์ในสำขำอื่น ๆ เช่น กำรติดตำมสิ่งแวดล้อม กำรวัดคุณสมบัติ กำรเกษตร และกำรจัดกำรขยะ เป็นต้น

 จำกควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบ และพัฒนำ สเปกโตรกรำฟ หรือ อุปกรณ์แยกสเปกตรัม ท่ีสำมำรถผลิตใช้เองกับ
กล้องโทรทรรศน์ของสถำบันฯ เพื่อแยกสเปกตรัมของวัตถุในช่วงคลื่นต่ำง ๆ ให้นักดำรำศำสตร์ศึกษำธำตุ และองค์ประกอบต่ำง ๆ 
ของวัตถุท้องฟ้ำ ยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยดำรำศำสตร์ ขยำยขอบเขตกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้กว้ำงขึ้นกว่ำที่เคย น�ำมำสู่
กำรออกแบบและพัฒนำ “กล้องถ่ำยภำพแบบไฮเปอร์สเปกตรัล” ที่มีเป้ำหมำยน�ำไปติดตั้งบนดำวเทียม TSC-1 ภำยใต้โครงกำร
ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย 

 กล้องถ่ำยภำพแบบไฮเปอร์สเปกตรัล จะสำมำรถแยกสเปกตรัมได้ละเอียดถึง
60 ช่วงคลื่นควำมถี่ ในขณะที่กล้องถ่ำยภำพสีปกติสำมำรถแยกสเปกตรัมได้เพียง
3 ช่วงคลื่นควำมถี่เท่ำนั้น นอกจำกนี้ กล้องยังต้องมีขนำดเล็ก น�้ำหนักเบำ แข็งแรง
ทนทำนที่อุณหภูมิตั้งแต่ -200 องศำเซลเซียส ไปจนถึง 300 องศำเซลเซียส
รวมถึงทนทำนต่อแรงสั่นของจรวดขณะน�ำส่งดำวเทียมขึ้นสู่อวกำศ 

 ตัวอย่ำงงำนพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงทัศนศำสตร์ส�ำหรับ 
“กล้องถ่ำยภำพแบบไฮเปอร์สเปกตรัล” ได้แก่ กระจกรูปทรงอิสระ (Freeform 
optics) มีจุดเด่น คือ ผลิตรูปทรงของกระจกได้อย่ำงอิสระซับซ้อนกว่ำกระจก
ทั่วไป ผิวหน้ำกระจกโค้งเว้ำไม่เท่ำกัน และมีน�้ำหนักเบำ เนื่องจำกตัดส่วนท่ี
ไม่จ�ำเป็นออก ลดพ้ืนที่ และน�้ำหนัก โดยยังคงประสิทธิภำพของกล้องเอำไว้ 
ตอบโจทย์กำรท�ำอุปกรณ์ส�ำหรับดำวเทียม

กล้องถ่ายภาพแบบไฮเปอร์สเปกตรัล  (Hyperspectral imager camera)
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 พัฒนำ ออกแบบอุปกรณ์ และระบบงำน เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
40 เมตร ณ หอสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์วิทยุแห่งชำติ ตั้งอยู่ภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้ำนเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ กำรสื่อสำร และกำรประมวลสัญญำณดิจิทัล เช่น ระบบรับและ
ประมวลผลสัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุย่ำนต่ำง ๆ เรดำร์และเฟสอะเรย์ วงจรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ส�ำหรับใช้งำนย่ำนควำมถี่
ไมโครเวฟและมิลลิมิเตอร์เวฟ วงจรแปลงสัญญำณอนำล็อกไปเป็นดิจิทัลควำมเร็วสูง วงจรขยำยสัญญำนคลื่นควำมถี่วิทยุภำยใต้
ระบบควำมเย็นยิ่งยวด ระบบเชิงกลส�ำหรับกำรขับเคล่ือนกล้องโทรทรรศน์วิทยุ เป็นต้น สำมำรถต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กำรสร้ำงเรดำร์ กำรสื่อสำรด้วยคลื่นวิทยุ 5G ตัวรับสัญญำณพลังงำนต�่ำประสิทธิภำพสูงส�ำหรับเทคโนโลยี 
Internet of Things (IoT) ฯลฯ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุและสัญญาณดิจิทัล
(Radio Frequency and Digital Signal Technology)02

ระบบรับสัญญาณช่วงคลื่นวิทยุย่านต่าง ๆ ส�าหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ

 กำรติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 เมตร จ�ำเป็นต้องมีระบบรับสัญญำณและประมวลผลท่ี
หลำยช่วงควำมถี่ ได้แก่ ระบบรับสัญญำณช่วงควำมถี่ 1-1.8 GHz (L-band), 18-26 GHz (K-band), 30-50 และ 85-100 GHz 
(Triband Q-W band) และ 4-12 GHz (C-band) ซึ่งระบบรับสัญญำณวิทยุ มีควำมซับซ้อนและเฉพำะเจำะจงกับคุณลักษณะ
ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ และไม่สำมำรถหำซื้อได้ทั่วไป สดร. จึงใช้ศักยภำพของบุคลำกร และเครือข่ำยควำมร่วมมือที่มีควำม
เข้มแข็ง ด�ำเนินกำรออกแบบ และพัฒนำอุปกรณ์รับสัญญำน โดยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนดำรำศำสตร์วิทยุช้ันน�ำระดับโลก
หลำยหน่วยงำน อำทิ สถำบันดำรำศำสตร์วิทยุมักซ์พลัังค์ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี สถำบันดำรำศำสตร์และอวกำศเกำหลี 
สำธำรณรัฐเกำหลีใต้ และศูนย์เทคโนโลยีดำรำศำสตร์วิทยุและโลกอวกำศ รำชอำณำจักรสเปน

 สดร. ได้ร่วมมือกับสถำบันดำรำศำสตร์วิทยุมักซ์พลัังค์ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี พัฒนำระบบรับสัญญำณย่ำนควำมถี่
แอล และย่ำนควำมถี่เค ดังนี้

ผลงานเด่น
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 · ระบบรับสัญญาณย่านความถี่แอล (L-band receiver) ส�ำหรับรับสัญญำณในช่วงควำมถ่ี 1-1.8 GHz เป็น
ช่วงควำมถี่ที่ใช้ในกำรรับสัญญำณวิทยุที่แผ่มำจำกเทหวัตถุท้องฟ้ำต่ำง ๆ เช่น ดำวเครำะห์ ดำวฤกษ์ต่ำง ๆ ตลอดจนกำแล็กซี 
นับเป็นกำรพัฒนำระบบรับสัญญำณขึ้นใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนกำรประมวลผล มีกำรออกแบบชุดอุปกรณ์รับสัญญำณ
ให้มีขนำดเล็กลง พร้อมกับพัฒนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็น Direct digital คือ แปลงสัญญำณควำมถี่จำก Analog เป็น Digital 
โดยตรงจำกจุดโฟกัสได้เลย ไม่ต้องแปลงควำมถี่ ใช้ไอซีแปลงสัญญำณมีอัตรำกำรสุ ่มสูงถึงระดับ 4 GSPS เพียงพอต่อ
กำรแปลงสัญญำณควำมถี่ในย่ำน 1-1.8 GHz ระบบนี้จะช่วยลดสัญญำณรบกวน (Noise) ได้มำกยิ่งขึ้น ใช้นวัตกรรมแบบดิจิทัล
ที่ถอดแบบมำจำกเครื่องรับสัญญำณวิทยุของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ MeerKAT ซึ่งเป็นโครงกำรน�ำร่องของเครือข่ำย SKA 
นอกจำกน้ียังเป็นอุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุที่มีคุณภำพดีที่สุด ที่สถำบันดำรำศำสตร์วิทยุมักซ์พลังค์เคยสร้ำงขึ้นมำ มีอุณหภูมิ
ของระบบรับสัญญำณ (Rx receiver temperature) ต�่ำกว่ำ 10 เคลวิน ท�ำให้มีควำมสำมำรถในกำรรับสัญญำนในระดับดีมำก

 · ระบบรับสัญญาณย่านความถี่เค 
(K-band receiver) ส�ำหรับรับสัญญำณในช่วง
ควำมถ่ี 18-26 GHz เป็นช่วงควำมถ่ีท่ีใช้ในกำร
รับสัญญำณจำกโมเลกุลน�้ำในบริเวณดำวเกิดใหม่ 
ท�ำให้สำมำรถศึกษำกลไกของกำรเกิดดำว และ
เป็นช่วงควำมถ่ีท่ีสำมำรถน�ำไปใช้วัดปริมำณไอน�้ำ
ในช้ันบรรยำกำศบริเวณกล้องโทรทรรศน์วิทยุได้ 
อยู ่ในระหว่ำงกำรออกแบบและพัฒนำระบบ
จับยึดและอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในด้ำน
ต่ำง ๆ ก่อนน�ำไปติดตั้งกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 เมตร ประมำณต้นปี 
2565 
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ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุ
 เป็นระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 เมตร บนแพลทฟอร์มระบบ ACS 
(ALMA Common Software) ใช้เป็นระบบปฏิบัติกำรกลำงเชื่อมต่อและควบคุมระบบอื่น ๆ เช่น ระบบควบคุมกำรขับเคลื่อน 
ระบบประมวลผลสัญญำณวิทยุ ระบบจัดเก็บฐำนข้อมูลดำรำศำสตร์วิทยุ ระบบสั่งกำรส�ำหรับผู้ใช้งำน ระบบติดตำมและแสดง
สถำนะ เป็นต้น จุดเด่นของระบบ ACS คือ สำมำรถรองรับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์แบบข้ำมภำษำได้ทั้ง Python, C++, Java, IDL 
เป็นต้น

 ปัจจุบัน ได้ออกแบบ และพัฒนำระบบย่อย ดังนี้

• ระบบสั่งการส�าหรับผู้ใช้งาน  

 ออกแบบ และพัฒนำโปรแกรม NASH (NArit 
SHell) โปรแกรมหลักที่ท�ำหน้ำที่รับค�ำสั่งจำกผู้ใช้งำน
โดยเชื่อมต่อกับระบบควบคุมหลัก ประกอบด้วย
ชุดค�ำสั่งเฉพำะ TNRT Control System CLI ผู้ใช้งำน
สำมำรถเข้ำไปศึกษำฟังก์ชันและตัวอย่ำงกำรใช้งำน
ต่ำง ๆ เพื่อควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุผ่ำนเว็บไซต์ 
NASH API  

• ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ (Universal Software Backend)

 พัฒนำระบบประมวลสัญญำณ โดยใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ทดแทนกำรจัดซื้อระบบประมวลสัญญำณเฉพำะทำง 
ซึ่งมีข้อจ�ำกัดด้ำนประสิทธิภำพและใช้งบประมำณสูง ตัวระบบ ประกอบด้วย เครื่องประมวลผลแม่ข่ำย 8 เครื่อง 
แต่ละเครื่องใช้กำร์ดประมวลผล Nvidia GTX 2080 2 หน่วย รองรับข้อมูลดิบที่ควำมเร็ว 100 Gbps ระบบจัดเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิที่สำมำรถเขียนข้อมูลได้ที่ควำมเร็ว 64 Gbps ระบบจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อกำรจัดท�ำและจัดเก็บฐำนข้อมูล
ดำรำศำสตร์วิทยุ ระบบประมวลผลยังสำมำรถรองรับระบบรับสัญญำณย่ำนควำมถี่อื่น ๆ ในอนำคต เช่น C, Q, W และ
กำรประมวลผลเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์วิทยุแทรกสอดระยะไกล (VLBI: Very Long Baseline Interferometry) 
ของประเทศไทยในอนำคต

• ระบบติดตามและแสดงสถานะ   

 เพื่อให้ผู้ใช้งำนสำมำรถติดตำมและตรวจสอบ
ข้อมูลและสถำนะต่ำง ๆ ของกำรสังเกตกำรณ์ได้
ตลอดเวลำ สำมำรถปรับค่ำกำรสังเกตกำรณ์ได้ทุกขณะ 
เพื่อให้สะดวกต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงดำรำศำสตร์
วิทยุ 
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 พัฒนำ และออกแบบเครื่องมือเชิงกล ระบบควบคุม โดยใช้องค์ควำมรู้ทำงวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ ที่บูรณำกำรองค์ควำมรู้
ด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ระยะไกล ระบบติดตำมดำวเทียม ฯลฯ 
ที่สำมำรถต่อยอดสู่งำนสำขำอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสำหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ กำรแพทย์ กำรสื่อสำร เทคโนโลยีอวกำศ 
เทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศ ฯลฯ

 ปัจจุบัน สดร. มีกล้องโทรทรรศน์เพื่อให้บริกำรทั้งในประเทศ จ�ำนวน 6 ชุด ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์ขนำด 2.4 และ 
1 เมตร ที่หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ และกล้องโทรทรรศน์ขนำด 0.7 เมตร ณ อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร 
จ.เชียงใหม่ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ และสงขลำ และกล้องโทรทรรศน์ในต่ำงประเทศ 5 ชุด ได้แก่ 
สำธำรณรัฐชิลี สหรัฐอเมริกำ จีน และออสเตรเลีย เครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ จึงท�ำหน้ำท่ีเปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่
สำมำรถติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของวัตถุท้องฟ้ำได้อย่ำงไม่คลำดสำยตำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจำกนี้ในกำรสังเกตกำรณ์ หรือ
กำรเก็บข้อมูลวัตถุท้องฟ้ำจำกกล้องโทรทรรศน์ในแต่ละเป้ำหมำย จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน ตั้งแต่ 10 ชั่วโมง จนถึง
มำกกว่ำ 3 เดือน ภำยใต้สภำพแวดล้อมของอำกำศ สภำพท้องฟ้ำ ต�ำแหน่งที่ตั้ง และภูมิประเทศที่แตกต่ำงกัน 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์
(Mechatronics Technology)03

ผลงานเด่น

ระบบควบคุมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ (Thai Robotic Telescope Network หรือ TRT)
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กล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลในต่ำงประเทศ

 จำกข้อจ�ำกัดและเงื่อนไขต่ำง ๆ เหล่ำนี้ผลักดันให้ทีมวิศวกรพัฒนำ “ระบบควบคุมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ 
หรือ Thai Robotic Telescope Network หรือ TRT” ท่ีเปรียบเสมือนกำรสร้ำง “หุ่นยนต์” ให้ปฏิบัติงำนแทน “มนุษย์” 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูลเชิงดำรำศำสตร์ ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลระดับมหัต (Big data) 

 ทีมวิศวกรได้ร่วมกันออกแบบ และพัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมกำรท�ำงำนของกล้องโทรทรรศน์บน Platform C# 
โดยปรับเปลี่ยนสถำปัตยกรรมกำรออกแบบระบบ จำก Monolithic ที่ใช้โปรแกรมรวมเพียงหนึ่งเดียวเพื่อใช้ควบคุมและสั่งงำน
ทุกส่วนบริกำร (Service) มำเป็นแบบ Microservice ท่ีแยกแต่ละส่วนบริกำรออกมำเป็นระบบย่อย แต่ละระบบย่อยท�ำงำน
เป็นอิสระต่อกัน วิศวกรสำมำรถแบ่งทีมในกำรพัฒนำแต่ละส่วน แต่ละทีมก็ยังสำมำรถเลือกภำษำหรือเครื่องมือในกำรพัฒนำ
ท่ีถนัดได้อย่ำงอิสระ ทั้งนี้ทุกระบบย่อยจะสื่อสำรและเชื่อมต่อกันผ่ำน Gateway ที่ท�ำหน้ำที่เสมือน “สมองกล” ของระบบ 
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปเก็บไว้ในคลังข้อมูลระดับมหัต ระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ 
ประกอบด้วย 10 ระบบย่อย 
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 ระบบอัตโนมัติ - ระบบถูกออกแบบให้บูรณำกำรข้อมูลจำกตัวตรวจวัดต่ำง ๆ และตัดสินใจกำรท�ำงำนได้เอง เพ่ือ

ป้องกันอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์จำกสภำพแวดล้อมภำยนอก รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรระบบด้วยระเบียบวิธีด้ำนวิทยำกำร

คอมพิวเตอร์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำนให้สำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ

 ระบบพิกัดเทหวัตถุบนท้องฟ้า - เป็นกำรน�ำองค์ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์ดำรำศำสตร์มำประยุกต์เพื่อระบุต�ำแหน่งพิกัด

ศูนย์สูตรฟ้ำ (equatorial coordinate) และพลวัตของวัตถุ จำกนั้นน�ำร่องกล้องโทรทรรศน์ให้ไปยังต�ำแหน่งวัตถุที่ต้องกำร

และเก็บข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์

 การจัดล�าดับและการจัดเก็บคลังข้อมูล - เนื่องจำกข้อมูลวิทยำศำสตร์มักเป็นข้อมูลระดับมหัต ระบบจ�ำเป็นต้อง

รองรับกำรค้นหำข้อมูลภำพที่รวดเร็ว ด้วยระเบียบวิธีด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำรสนับสนุนระบบคลังข้อมูล

ขนำดใหญ่ ให้สำมำรถย้อนกลับไปศึกษำข้อมูลในอดีตจำกกำรสืบค้นชื่อวัตถุ ต�ำแหน่ง และเวลำ ด้วยขนำดพื้นที่จัดเก็บมำกกว่ำ 

1024 TB  ตำมแนวทำงกำรพัฒนำแบบ Could Computing

 การสื่อสารกับอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ - เพื่อให้สำมำรถติดตำมและตัดสินใจกำรท�ำงำนของระบบ

ทัศนศำสตร์ที่ได้รับผลกระทบจำกสภำพอำกำศ และช่วยให้ผู้ใช้งำนน�ำข้อมูลมำชดเชย / ปรับปรุงข้อมูลวิทยำศำสตร์ก่อนกำร

จัดเก็บ

 โปรแกรมยืดหยุ่นต่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์แวดล้อมได ้ - สำมำรถเลือกใช้งำนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับตัวระบบ

ได้หลำยรูปแบบ อำทิ CCD ควำมไวแสงสูง กล้องวิดีโอส�ำหรับถ่ำยภำพต่อเนื่อง สเปกโตรกรำฟเพื่อศึกษำสเปกตรัมของวัตถุ 

และเลนส์ใกล้ตำในช่วงทำงยำวโฟกัสต่ำง ๆ ด้วยระบบชุดค�ำสั่ง (Script Command) ที่สำมำรถรองรับกำรสั่งงำน ด้วยกำรกรอก

ชุดค�ำสั่งผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ที่สะดวกต่อกำรเข้ำถึง และสำมำรถติดตำมผลด้วยสถำนะแบบเวลำจริง

ลักษณะเด่นของระบบควบคุมเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ
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 เทคนิคการประมวลผลภาพต่อประสานทัศนูปกรณ ์– เพื่อให้ข้อมูลวิทยำศำสตร์มีควำมสมบูรณ์ที่สุด ภำยใต้

กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรขยำย-หดตัวของทัศนูปกรณ์ ระเบียบวิธีเชิงคณิตศำสตร์ถูกน�ำมำประยุกต์

ใช้ในกำรค�ำนวณระยะโฟกัสที่เหมำะสมที่สุด ณ ขณะนั้น เพื่อใช้ในกำรปรับแก้อย่ำงอัตโนมัติ

 ทีมวิศวกรได้ออกแบบและพัฒนำระบบร่วมกันโดยใช้องค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ สร้ำงระบบควบคุมกำร

ท�ำงำนของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ ที่เปรียบเสมือน “สมองกลอัตโนมัติ” สำมำรถเชื่อมต่อประสำนระหว่ำงผู้ใช้งำน

และเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงชำญฉลำด ภำยใต้แนวทำง 4 ด้ำน ได้แก่

 Autonomous - ระบบสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงอัตโนมัติภำยใต้ตรรกะเชิงวิทยำศำสตร์

 High Precision - ระบบที่พัฒนำขึ้นต้องมีควำมแม่นย�ำสูง 

 Reliability and Stability - ระบบต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ มีเสถียรภำพ เป็นโจทย์ท้ำทำยต่อสมมติฐำนทำงวิทยำศำสตร ์
   ที่จ�ำเป็นต่อนักพัฒนำในกำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของอุปกรณ์วิทยำศำสตร์
   ที่สนับสนุนพันธกิจ ให้สำมำรถท�ำงำนได้ภำยใต้สภำพแวดล้อมแบบสุดขั้ว

 Sustainability - องค์ควำมรู้ที่ตกผลึก จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำและพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืนในอนำคต

แนวทางพัฒนาระบบ

 โจทย์ยากทางดาราศาสตร์น�าไปสู่ความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยี - สดร. ได้บ่มเพำะวิศวกรด้วยโจทย์และ
ควำมต้องกำรด้ำนงำนวิจัยขั้นแนวหน้ำทำงดำรำศำสตร์-อวกำศจนสำมำรถผลิตเทคโนโลยีเฉพำะด้ำนขึ้นเองภำยในประเทศ 
อำทิ ระเบียบวิธีกำรควบคุมและประมวลผลสัญญำณดิจิทัล เทคโนโลยีกำรข้ึนรูปช้ินงำนควำมละเอียดสูง กำรออกแบบเชิงกล 
และระบบสมองกลฝังตัว ฯลฯ ล้วนอยู่บนรำกฐำนของวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ แสดงให้เห็นถึงศักยภำพของวิศวกร และ
นักวิทยำศำสตร์ ที่พยำยำมก้ำวข้ำมขีดจ�ำกัดต่ำง ๆ ด้วยกำรรังสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ึนเอง เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
ในอนำคต กำรพัฒนำเทคโนโลยีด้วยตนเอง จำกต�ำรำสู่กำรใช้งำนจริง ถือเป็นกุญแจดอกส�ำคัญ สำมำรถน�ำไปต่อยอดสู่กำรพัฒนำ
นวัตกรรมในสำขำอื่น ๆ อำทิ เคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ อวัยวะเทียม อุปกรณ์ตรวจวัดสภำพอำกำศ และเครื่องมือสนับสนุน
พันธกิจด้ำนควำมมั่นคง ฯลฯ
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 ปัจจุบัน กำรศึกษำทำงดำรำศำสตร์-อวกำศ จ�ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมในแขนงต่ำง ๆ เพื่อศึกษำและ
เก็บข้อมูลวิทยำศำสตร์อันมีลักษณะจ�ำเพำะตำมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ ระบบฐำนติดตำมเทหวัตถุบนท้องฟ้ำควำมแม่นย�ำสูง 
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ที่ใช้ประกอบกำรท�ำงำนร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ก�ำลังขยำยสูง ท�ำหน้ำที่ในกำรชี้ต�ำแหน่งและ
ติดตำมเทหวัตถุบนท้องฟ้ำ (celestial bodies) ตำมเวลำจริง ท�ำให้นักดำรำศำสตร์สำมำรถสังเกตกำรณ์และบันทึกข้อมูล
เทหวัตถุที่มีระยะห่ำงออกไปได้อย่ำงแม่นย�ำ ภำยใต้ปัจจัยทำงฟิสิกส์อันเนื่องมำจำกพื้นฐำนด้ำนกลศำสตร์วงโคจร

ตัวอย่ำงนวัตกรรมที่ต่อยอดมำจำกกำรพัฒนำระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ เป็นดังนี้

ระบบฐานติดตามเทหวัตถุบนท้องฟ้าความแม่นย�าสูง
(High-precision Telescope’s mounting Control System)
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 “ขยะอวกำศ” เป็นผลท่ีเกิดมำจำกเศษซำกของจรวด
น�ำส่ง และดำวเทียมที่หมดอำยุกำรใช้งำน อำจเกิดควำมเส่ียง
ในกำรปะทะกันของดำวเทียมด�ำเนินกำร ปัจจุบัน มนุษย์ใช้
เครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์ภำคพื้นดินเป็นเครื่องมือตรวจวัด
ที่ได้รับควำมนิยมสูงในกำรระบุพิกัด และปรับปรุงข้อมูลต�ำแหน่ง
ของวัตถุอวกำศ เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง และด�ำเนินกำร
ต�่ำกว่ำอุปกรณ์ทัศนศำสตร์แบบอื่น อีกท้ังยังมีสมรรถนะในกำร
ตรวจวัดขยะอวกำศขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ระบบนี้
ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี ดังนี้

 ทีมวิศวกร ได้ออกแบบ “ระบบฐำนติดตำมเทหวัตถุบนท้องฟ้ำควำมแม่นย�ำสูง” เพื่อใช้ร่วมกับเครือข่ำยระบบควบคุม
กล้องโทรทรรศน์ระยะไกล และยังเป็นต้นแบบในกำรศึกษำแบบจ�ำลองคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันถ่ำยโอน และตัวควบคุมสมัยใหม่ 
ที่รองรับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศ อำทิ ระบบสื่อสำรดำวเทียม ระบบเฝ้ำระวังวัตถุอวกำศ และระบบติดตำม
วัตถุในพันธกิจด้ำนควำมมั่นคง องค์ควำมรู้เฉพำะที่ใช้ในกำรออกแบบ วิจัย และพัฒนำ ระบบฐำนติดตำมเทหวัตถุบนท้องฟ้ำ
ควำมแม่นย�ำสูงมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้

 ระบบเชิงกล - บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรขึ้นรูปชิ้นงำนควำมละเอียดสูง กำรประกอบ และกำรทดสอบชิ้นส่วนเชิงกล 
มำพัฒนำระบบโครงสร้ำงเชิงกลที่สมดุล และแข็งแรง สำมำรถรองรับกำรติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน�้ำหนักมำกกว่ำ 180-200 กิโลกรัม

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ภำคกำรควบคุมกำรหมุนของชุดมอเตอร์ท้ังสองแกน (azimuth and altitude motor drives) 
มีอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่งกำรหมุนแบบสมบูรณ์ (absolute encoder) ที่มีควำมละเอียดสูงอยู่ที่ 530 million position per 
revolution พร้อมกำรประมวลผลสัญญำณดิจิทัล และกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงชุดควบคุมมอเตอร์ และอุปกรณ์ระบุต�ำแหน่ง
กำรหมุนแบบสมบูรณ์ 

 ระบบคอมพิวเตอร์ - บูรณำกำรฐำนข้อมูลดำรำศำสตร์ ทฤษฎีกำรวัดทำงดำรำศำสตร์ และกลศำสตร์วงโคจร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของระบบให้มีควำมแม่นย�ำสูง ประยุกต์ใช้มำตรฐำนกำรเช่ือมต่อข้อมูลท่ีมีควำมเร็วสูง และ
มีเสถียรภำพ

 เทคโนโลยีสำรสนเทศข้อมูล - ใช้ข้อมูลพิกัดวงโคจรตั้งต้นสองบรรทัด (two-line element) จำกระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนควำมมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกำ North American Aerospace Defense Command : NORAD ซ่ึงเป็นข้อมูลระดับมหัต 
(big data) มำประมวลผล สังเครำะห์ พิกัดและควำมเร็วตั้งต้น 

 เทคโนโลยีระบบควบคุมและน�ำร่อง - ในกำรเคลื่อนท่ีของกล้องโทรทรรศน์จ�ำเป็นต้องเข้ำใจถึงทฤษฎีกำรควบคุมแบบ
ไม่เชิงเส้น (non-linear control theory) เพื่อควบคุมตัวกระท�ำกำรของฐำนตำมดำวให้เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับเทหวัตถุบนท้องฟ้ำ 
และเนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีปกปิด จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องพัฒนำขึ้นเองภำยในประเทศ  

 เทคโนโลยีด้ำนกำรประมวลผลภำพและกำรวัดทำงดำรำศำสตร์ - องค์ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งยวด
ต่อกำรสังเครำะห์พิกัดวงโคจรใหม่ จำกข้อมูลภำพถ่ำยท่ีได้จำกกล้องโทรทรรศน์ ฐำนข้อมูลดำรำศำสตร์ และกระบวนกำร
แปรข้อมูล ท�ำให้วิศวกรสำมำรถทรำบต�ำแหน่งตั้งต้นใหม่ได้อย่ำงแม่นย�ำและต่อเนื่อง ลดกำรพึ่งพำข้อมูลจำกต่ำงประเทศได้

ระบบเฝ้าระวังวัตถุอวกาศ (Space Situational Awareness)
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 จำกเดิมกำรสังเกตกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์จ�ำเป็นต้องใช้ระบบฐำนติดตำมเทหวัตถุบนท้องฟ้ำควำมแม่นย�ำสูง แต่เมื่อระบบ
ดังกล่ำวท�ำงำนร่วมกับทัศนูปกรณ์รับแสงหลำยระดับ ท�ำให้มีควำมคลำดเคลื่อนสะสมเชิงกล กำรขยำยตัว และกำรแปรผัน
เชิงกลอันเนื่องมำจำกอุณหภูมิที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ล้วนส่งผลต่อกำรสังเกตกำรณ์วัตถุระยะไกล จำกข้อจ�ำกัดดังกล่ำว ทีมวิศวกร
ได้บูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์ดำรำศำสตร์ และ Computer vision มำพัฒนำระเบียบวิธีเชิงคณิตศำสตร์ท่ีใช้ประมวลผล
สัญญำณป้อนกลับจำกภำพถ่ำยแบบดิจิทัล เพื่อชดเชยต�ำแหน่งของเทหวัตถุบนท้องฟ้ำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และให้ต�ำแหน่ง
ของเทหวัตถุบนท้องฟ้ำเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับแกนศูนย์กลำงของกล้องโทรทรรศน์ (telescope Boresight Axis) โดยที่ผู้ใช้งำน
ไม่จ�ำเป็นต้องปรับชดเชยด้วยตนเอง กำรออกแบบระบบประกอบด้วยเทคโนโลยีเฉพำะด้ำน ดังนี้

 เทคโนโลยีสำรสนเทศข้อมูล - เนื่องจำกระบบจ�ำเป็นต้องอ้ำงอิงฐำนข้อมูลดำรำศำสตร์ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลมหัต วิศวกร
จ�ำเป็นต้องออกแบบระบบสืบค้นต�ำแหน่งพิกัด และอัตลักษณ์เชิงแสงของวัตถุเป้ำหมำยในกำรสังเกตกำรณ์ จำกนั้นจะค�ำนวณ
เชิงกลศำสตร์ท้องฟ้ำเพื่อกำรปรับแก้ในเบื้องต้น

 เทคโนโลยีกำรประมวลผลภำพและกำรวัดทำงดำรำศำสตร์ - ประยุกต์ทฤษฎีของ Hough เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
ระเบียบวิธีในกำรตรวจจับวัตถุแบบจดจ�ำรูปแบบ

 ระบบกล้องสังเกตกำรณ์ทั่วท้องฟ้ำ (Sky 

Camera System) เป็นทัศนูปกรณ์ประกอบกำร

สังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์ใช้งำนร่วมกับกล้องโทรทรรศน์

แบบสะท้อนแสง เพื่อแสดงสถำนะและสภำพกำรมอง

เห็นของท้องฟ้ำ ข้อมูลท่ีได้เป็นภำพถ่ำยดิจิทัลแบบ

ล�ำดับตำมเวลำ (Time series) 360 องศำ ระบบสำมำรถ

น�ำข้อมูลภำพดังกล่ำวมำประมวลผลเชิงดิจิทัล และ

น�ำผลลัพธ์ท่ีได้มำแยกแยะคุณลักษณะของท้องฟ้ำ

ในขณะนั้น

ระบบกล้องสังเกตการณ์ทั่วท้องฟ้า (Sky Camera System)

ระบบน�าร่องกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัต ิ(Telescope’s Auto-Guiding System)
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 ทีมวิศวกรได้พัฒนำระเบียบวิธีเชิงคณิตศำสตร์ที่สอดคล้องกับกำรท�ำงำนเชิงกลของทัศนูปกรณ์ เพื่อควบคุมปัจจัยส�ำคัญที่

ส่งผลต่อคุณภำพของข้อมูล คือ ดัชนีควำมสว่ำงของภำพ (image’s intensity) ท่ีจ�ำเป็นต้องอยู่ในช่วงท่ีเหมำะสมตลอด 

24 ชั่วโมงเพื่อเก็บรำยละเอียดของวัตถุที่ปรำกฏ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งช่วงดวงอำทิตย์ก�ำลังตกลับขอบฟ้ำ และช่วงดวงอำทิตย์

ก�ำลังขึ้นจำกขอบฟ้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรแปรผันของแสงธรรมชำติจำกภำยนอกสูง ระบบจะควบคุมระยะเวลำในกำรถ่ำยภำพ 

(exposure time) อย่ำงเหมำะสม แม่นย�ำ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลภำพท่ีมีรำยละเอียด

สูงสุด องค์ประกอบที่ส�ำคัญของระบบ เป็นดังนี้

 ระบบเชิงกล - มีโครงสร้ำงเชิงกลควำมละเอียดสูงในกำรรองรับ-จับยึดทัศนูปกรณ์ สอดคล้องกับกระจกทรงโค้งที่ปกป้อง

ทัศนูปกรณ์จำกปัจจัยภำยนอก และออกแบบโครงสร้ำงเชิงกลให้สำมำรถน�ำพำควำมร้อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

กระจำยควำมร้อนจำกปัจจัยด้ำนสภำพอำกำศ แบบ Passive และ Active ตำมล�ำดับ ช่วงอุณหภูมิที่รองรับกำรท�ำงำนระหว่ำง 

-25 ถึง 70 องศำเซลเซียส

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ประกอบด้วย ชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้น อุปกรณ์รับภำพควบคุมและอุปกรณ์รับภำพ

แบบสีจริง ประเภท CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor)

 ระบบคอมพิวเตอร์ - ใช้ระเบียบวิธีทำงคณิตศำสตร์ประมวลผลสัญญำณดิจิทัล และสัญญำณควบคุม

 ทีมวิศวกร จึงได้พัฒนำ “อุปกรณ์ตรวจวัด

ทัศนวิสัยท้องฟ้ำ” เพื่อใช้ส�ำหรับวิเครำะห์สภำวะ

ท้องฟ้ำควบคู ่กับกล้องโทรทรรศน์ขนำดใหญ่ 

โดยใช้หลักวิศวกรรมทัศนศำสตร์ อำศัยทฤษฎี

กำรแยกแสงเชิงสเปกตรัมเพื่อสร้ำงสภำวะทำง

ดำรำศำสตร์เสมือนบนอุปกรณ์รับภำพ และ

 ดัชนีกำรมองเห็น (Seeing) เป็นหนึ่งใน

ตัวแปรที่ใช้เพื่อกำรประเมินสภำพท้องฟ้ำ และ

ปรับทัศนูปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรเก็บข้อมูล

เทหวัตถุท้องฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวัตถุที่มีค่ำ

กำรสะท้อนแสงต�่ำ มักจะถูกดูดกลืนหรือกระทบ

สัญญำณได้ง่ำยจำกปัจจัยของชั้นบรรยำกำศโลก 

อำทิ กำรไหลของอำกำศ และฝุ่นละออง ควำมชื้น 

เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถพยำกรณ์ล่วงหน้ำ

ได้อย่ำงแม่นย�ำ

ค�ำนวณควำมสัมพันธ์ของสภำวะทั้งสอง เพื่อวิเครำะห์ทัศนวิสัยท้องฟ้ำเชิงสถิติ ใช้ระบบควบคุมฐำนติดตำมเทหวัตถุบนท้องฟ้ำ

แบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ ทฤษฎีกำรประมวลผลภำพดิจิทัล (digital image processing) ถูกน�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบ

ควบคู่เพื่อสอบเทียบระยะควำมคลำดเคลื่อน (image differential distance)

อุปกรณ์ตรวจวัดทัศนวิสัยท้องฟ้า
(Differential Image Motion Monitor - Seeing Monitor)
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 หนึ่งในระบบสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศสภำพอำกำศ ของระบบควบคุม
กำรท�ำงำนของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ คือ อุปกรณ์ตรวจวัด
สภำพอำกำศภำคพื้น ประกอบด้วยกำรวัดอุณหภูมิ ควำมชื้น ปริมำณน�้ำฝน 
PM2.5 ควำมเร็วและทิศทำงลม ใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
สั่งกำรควบคุมกล้องโทรทรรศน์ระยะไกล

 ทีมวิศวกร ได้พัฒนำ “อุปกรณ์ตรวจวัดสภำพอำกำศภำคพื้น” 
บนรำกฐำนของเทคโนโลยี Wireless Sensor Network (WSN) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีสื่อสำรของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเครือข่ำยไร้สำยและควบคุม
อัตโนมัติ ที่เน้นอัตรำกำรส่งข้อมูลต�่ำ (Low-Rate Wireless Personal Area 
Network) ประหยัดพลังงำน และมีจุดเด่นคือ สำมำรถสร้ำงเป็นระบบ
โครงข่ำยเมช (Mesh Network) อุปกรณ์จะถูกตั้งค่ำกำรสื่อสำรอยู่ในเครือข่ำย
เดียวกัน กำรท�ำงำนของอุปกรณ์มี 2 รูปแบบ คือ (1) Node master ท�ำหน้ำที่
จัดกำรข้อมูล และเชื่อมต่อกับระบบภำยนอกผ่ำนเครือข่ำย LAN และ 
(2) Node sensor ท�ำหน้ำที่รำยงำนข้อมูลสภำพอำกำศ

 นอกจำก “อุปกรณ์ตรวจวัดสภำพอำกำศภำคพื้น” 
ท่ีสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศสภำพอำกำศ ของระบบควบคุม
กำรท�ำงำนของเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติแล้ว ทีมวิศวกร
ยังได้พัฒนำ “ระบบสำรสนเทศข้อมูลสภำพอำกำศด้วยดำวเทียม
ฮิมำวำริ” เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลอ้ำงอิงเชิงพื้นที่ ด้วยข้อมูล
จำกอวกำศ

 ดำวเทียมฮิมำวำริ เป็นดำวเทียมในพันธกิจอุตุนิยมวิทยำ
ของประเทศญี่ปุ ่น โดยจะเก็บข้อมูลสภำพอำกำศของโลก
ทุก 10 นำที ควำมละเอียด 1 ตำรำงกิโลเมตรต่อ 1 จุดภำพ 
ครอบคลุมพื้นที่ 11,000 ตำรำงกิโลเมตร ท�ำให้สำมำรถเก็บ
ข้อมูลสภำพอำกำศทำงฝั่งซีกโลกตะวันออกได้ทั้งหมด 

 ทีมวิศวกรได้พัฒนำระบบให้สำมำรถรับข้อมูลโดยตรงจำกดำวเทียมฮิมำวำริได้ใกล้เคียงกับเวลำจริง หลังจำกนั้น จะน�ำ
ข้อมูลสำรสนเทศที่ได้มำสังเครำะห์เชิงสเปกตรัม ตั้งแต่ช่วงคลื่นท่ีตำมองเห็น (visible light) จนถึงอินฟรำเรด (Infrared) 
น�ำข้อมูลที่ได้มำประมวลผลกันในแต่ละช่วงควำมยำวคลื่นแสง และวิเครำะห์เชิงภูมิอำกำศ อำทิ กำรเคลื่อนตัวของก้อนเมฆ
ที่ระดับสูง กำรเกิดพำยุฝน อุณหภูมิควำมร้อนของพื้นผิวโลก ฯลฯ ระบบจะถูกติดตั้งร่วมกับเครื่องถอดรหัสสัญญำณข้อมูล
ดำวเทียมและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภำพสูง ที่มีหน่วยควำมจ�ำในกำรจัดเก็บข้อมูลได้ประมำณ 1 ปี ท�ำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถเห็น
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ และน�ำข้อมูลดังกล่ำวไปวิเครำะห์ย้อนหลังได้

 อุปกรณ์ดังกล่ำวมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเพิ่มเติมหรือลดจ�ำนวนหัวตรวจวัดปริมำณทำงฟิสิกส์ให้สอดคล้องต่อภำรกิจ และ
มีระบบจัดกำรพลังงำนที่สำมำรถตอบสนองต่อกำรใช้งำนในพื้นที่ห่ำงไกล 

อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศภาคพื้น (Integrated Weather-monitoring station)

ระบบสารสนเทศข้อมูลสภาพอากาศด้วยดาวเทียมฮิมาวาริ
(Space-Based Weather Monitoring System) 
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 ภำยใต้กรอบงำนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ ดำวเทียมวิจัยวิทยำศำสตร์เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยของโครงกำรภำคี

ควำมร่วมมืออวกำศไทย (Thai Space Consortium: TSC) และจำกองค์ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์ดำรำศำสตร์ วิศวกรรมเมคำทรอนิกส ์

และประมวลสัญญำณดิจิทัล ทีมวิศวกรจึงพัฒนำเครื่องมือทำงวิศวกรรมเพื่อศึกษำปัจจัยและข้อจ�ำกัดของระบบควบคุม

กำรวำงตัวและน�ำร่องของดำวเทียมขนำดเล็ก (Small Satellite Attitude Determination and Control System: ADCS) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบย่อยดำวเทียมที่ส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ อำทิ กำรถ่ำยภำพ สื่อสำรระยะไกล และกำรประจุพลังงำน ฯลฯ 

นอกจำกน้ี ควำมรู้พื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ ยังสำมำรถน�ำมำพัฒนำต่อยอดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสังเครำะห์กำรวำงตัวของ

ดำวเทียมประกอบด้วย Sun Sensor และ Star Sensor ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรน�ำร่องอวกำศยำน ปัจจุบัน ทีมวิศวกร

ได้น�ำองค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ ระบบกำรวัดพิกัดดำรำศำสตร์ กลศำสตร์วงโคจร ระบบสถำปัตยกรรมควบคุมแบบวงปิด 

และกำรประมวลสัญญำณดิจิทัล มำต่อยอดกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ ซึ่งมำจำกรำกฐำนของเทคโนโลยีที่คล้ำยคลึงกัน 

ส่วนหลักของระบบที่พัฒนำขึ้นสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 เทคโนโลยี ดังนี้

 เทคโนโลยีด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรวิเครำะห์แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์ - องค์ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์ คณิตศำสตร์ ถูกหยิบยก

มำใช้ในกำรพัฒนำแบบจ�ำลองสนำมแม่เหล็กโลก 3 แกน ผ่ำนตัวสร้ำงสนำมแม่เหล็กของ Helmholtz ขนำด 2.4 เมตร ตลอดจน

กำรพัฒนำตัวกระท�ำกำรด้วยวงล้อปฏิกิริยำ (reaction Wheels) 

 เทคโนโลยีระบบควบคุมและน�ำร่อง - ควบคุมพิกัดและกำรวำงตัวของดำวเทียมจ�ำเป็นต้องเข้ำใจทฤษฎีกำรควบคุมแบบ

ไม่เชิงเส้น (non-linear control theory) บนหลักกำรของตัวควบคุมแบบเหมำะสม (optimal control) เพื่อควบคุมตัวสถำนะ 

(state variables) ของดำวเทียมให้ปฏิบัติภำรกิจได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นระบบที่จ�ำเป็นต้องพัฒนำขึ้นเองภำยในประเทศ

 เทคโนโลยีดำรำศำสตร์ - องค์ควำมรู้ด้ำนนี้ถูกน�ำมำใช้ในระบบน�ำร่อง ที่มีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ ตัวตรวจวัด ท่ีใช้

หลักกำรของกลศำสตร์เทหวัตถุบนท้องฟ้ำมำประมำณค่ำต�ำแหน่งและกำรวำงตัวของดำวเทียม

เครื่องมือปฏิบัติการวิศวกรรมระบบควบคุมดาวเทียมและน�าร่อง
(Guidance, Navigation and Control System Laboratory)
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 เครื่องช่วยหำยใจแบบวำล์วปรับอัตรำส่วนใช้หลักกำรควบคุมกำรไหล

ของอำกำศแรงดันสูงผ่ำนหน่วยประมวลผลกลำง เพื่อประมวลข้อมูลและ

ควบคุมคุณสมบัติของอำกำศที่ไหลเข้ำ-ออกจำกผู้ป่วยให้สอดคล้องตำมที่

แพทย์ก�ำหนด กรณีที่ผู้ป่วยปอดอักเสบจำกเชื้อโควิด-19 ในระยะวิกฤตที่มี

ควำมเสี่ยงต่อสภำวะหำยใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute respiratory distress 

syndrome) จ�ำเป็นต้องใช้รูปแบบกำรเติมปัจจัยอำกำศพิเศษ คือ สถำนะแรง

ดันอำกำศด้ำนบวกคงค้ำงในปอดที่ระยะสิ้นสุดกำรหำยใจขำออก (Positive 

End Expiratory Pressure: PEEP) เพื่อไม่ให้ปอดยุบตัวอย่ำงถำวร ร่วมกับ

กำรควบคุมปริมำตรอำกำศที่ไหลเข้ำหรือออกจำกปอดต่อกำรหำยใจ 1 ครั้ง 

(tidal Volume) ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องใช้กำร

พัฒนำระเบียบวิธีเชิงคณิตศำสตร์ให้สอดคล้องกับกำรท�ำงำนเชิงกล ทีมวิศวกร

น�ำเอำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์ และสิ่งแวดล้อม

วิจัย น�ำมำเป็นองค์ควำมรู้อ้ำงอิงส�ำคัญ ในกำรออกแบบและพัฒนำเครื่อง

ช่วยหำยใจแบบวำล์วปรับอัตรำส่วน ดังนี้

 ระบบเชิงกล - ใช้วำล์วควบคุมกำรไหลอำกำศแบบอัตรำส่วน 2 ตัว

เพื่อควบคุมกำรไหลอำกำศขำเข้ำ-ออกจำกปอด ระบบกำรไหลอำกำศทั้งหมด

เชื่อมต่อด้วยท่อชนิดซิลิโคนระดับกำรแพทย์ ระบบผสมอำกำศกับก๊ำซออกซิเจน 

และบรรจุในถังกักเก็บอำกำศรวมทั้งอุปกรณ์รักษำระดับแรงดันอำกำศ

 จำกกำรพัฒนำ และออกแบบระบบควบคุมกำรท�ำงำนของกล้องโทรทรรศน์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.4 เมตร ทั้ง

ซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ต่ำง ๆ ให้สำมำรถท�ำงำนได้ต่อเนื่องในระยะยำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำอัลกอรึทึม ควบคุมแกน

ของกล้อง วิเครำะห์สัญญำณไฟฟ้ำเพื่อสร้ำงโปรโตคอลในกำรสื่อสำรระหว่ำงอุปกรณ์ และพัฒนำส่วนต่อประสำนเชิงสัญลักษณ์

เพื่อกำรควบคุมที่ง่ำย รวมถึงพัฒนำระบบ Interface รองรับกำรป้อนค�ำสั่งและเก็บข้อมูลให้ใช้งำนได้ง่ำยขึ้น 

 ในปี 2564 ได้เริ่มพัฒนำระบบขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์ โดยสร้ำงชุดทดลองเพื่อทดสอบตัวแปรกำรปรับตั้งค่ำ

กำรเคลื่อนที่ เพื่อประมำณกำรค่ำกำรปรับจูน ก่อนกำรเชื่อมต่อกับมอเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ภำยในกล้องโทรทรรศน์ และทดสอบ

ระบบต่ำง ๆ ก่อนน�ำไปติดตั้งเพื่อใช้งำนต่อไป คำดว่ำในปี 2565 จะสำมำรถน�ำผลกำรทดลองที่ได้จำกห้องปฏิบัติกำร และกำร

ทดสอบกับตัวกล้องโทรทรรศน์ ไปใช้งำนร่วมกับแกนอื่น ๆ ของมอเตอร์กล้องโทรทรรศน์ได้

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีอุปกรณ์ตรวจวัดปัจจัยอำกำศ ประกอบด้วย ตัววัดอัตรำกำรไหลอำกำศ 2 ตัว ตัววัดปริมำณ

ออกซิเจน 1 ตัว และตัววัดแรงดันอำกำศ 1 ตัว และใช้หน่วยประมวลผลกลำง เพื่อประมวลสัญญำณดิจิทัล

 ระบบคอมพิวเตอร์ - ใช้แบบจ�ำลองทำงคณิตศำสตร์วิเครำะห์ข้อมูลกำรวัด-ควบคุม แสดงผลสถำนะ โดยใช้ทฤษฎี

ตัวกรองคำลแมน

ระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ยุคใหม่

เครื่องช่วยหายใจแบบวาล์วปรับอัตราส่วน (Mechanical Ventilator)
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 พัฒนำ และออกแบบกำรขึ้นรูปชิ้นงำนเชิงกลควำมละเอียดสูง มีควำมคลำดเคลื่อนอยู่ในช่วง 10-30 ไมครอน พัฒนำ
เทคโนโลยีกำรแต่งผิวชิ้นงำน ออกแบบและวิเครำะห์ควำมแข็งแรงทำงวิศวกรรมของช้ินงำน สำมำรถตรวจวัดคุณภำพช้ินงำน
ได้ที่ควำมละเอียดสูงสุด 0.5 ไมครอน เพื่อสนับสนุนงำนวิจัยดำรำศำสตร์ และด้ำนอื่น ๆ ให้บริกำรหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบันฯ เป้ำหมำยในอนำคต คำดว่ำจะผลิตชิ้นงำนที่มีค่ำควำมละเอียดคลำดเคลื่อนไม่เกิน 10 ไมครอน

 ในปี 2564 ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนวิจัย วิทยำศำสตร์และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) เพื่อกำรจัดหำ
เคร่ืองมือที่ทันสมัย ได้แก่ CNC Turn Mill และ 5-Axis CNC ที่สำมำรถขึ้นรูปชิ้นงำนที่มีควำมซับซ้อนสูง รองรับงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงในสำขำต่ำง ๆ อำทิ เทคโนโลยีอวกำศ เทคโนโลยีดำรำศำสตรฺ์วิทยุ ฯลฯ  

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปความละเอียดสูง
(High Precision Machining Technology)04

CNC Turn Mill - เครื่อง CNC ที่กัดและกลึงโลหะได้ในเครื่องเดียว / 5-Axis CNC - เครื่อง CNC 5 แกน

ตัวต่อส�ำหรับเชื่อมกล้องโทรทรรศน์กับซีซีดี
(CCD Adaptor for telescope)

ผลิตชิ้นงานความละเอียดสูงส�าหรับงานเทคนิควิศวกรรม

 ผลิตชิ้นส่วนเชิงกลเพื่อสนับสนุนงำนวิจัย และพัฒนำอุปกรณ์เครื่องมือ ส�ำหรับห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีทัศนศำสตร์
และโฟโตนิกส์ ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเมคำทรอนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์วิทยุ ศูนย์บริกำรวิชำกำรและสื่อสำร
ทำงดำรำศำสตร์ และหน่วยงำนภำยนอก อำทิ

• ชิ้นส่วนอุปกรณ์เพิ่มมุมรับภำพติดตั้งกับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร
• ตัวต่อส�ำหรับเชื่อมกล้องโทรทรรศน์กับซีซีดี
• ระบบขับเคลื่อนกล้องโทรทรรศน์ขนำด 4 นิ้ว
• ฐำนกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่ำง ๆ
• อุปกรณ์ส�ำหรับงำนวิจัยทัศนศำสตร์
• ชุดอุปกรณ์รับสัญญำณวิทยุ
• โครงสร้ำงดำวเทียมขนำด 3U
• ตัวปรับสมดุลกำรหมุนของดำวเทียม
• ผลิตชิ้นส่วนข้อสะโพกขำเทียม แขนเทียมกล *
• ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องเร่งอนุภำค **

  * ร่วมกับมูลนิธิิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี

  ** ร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ผลงานเด่น
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แม่เหล็กสองขั้วส�าหรับเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

 ภำควิชำฟิสิกส์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (มช.) มีแผนจัดสร้ำง “เครื่องเร่งอนุภำคเชิงเส้น” (LINAC: Linear Accelerator) 
ที่สำมำรถสร้ำงเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่ำนอินฟรำเรดช่วงกลำงและย่ำนเทรำเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นช่วงคลื่นที่สำมำรถใช้กับกำรทดลอง
ทำงดำรำศำสตร์ และวิทยำศำสตร์แขนงอื่นได้หลำกหลำย เช่น กำรศึกษำโครงสร้ำงกำรเกิดและอันตรกิริยำระหว่ำงโมเลกุล
อินทรีย์ในอวกำศ และกำรศึกษำผลของรังสีเทรำเฮิรตซ์ที่มีต่อ DNA เป็นต้น 

 ในกระบวนกำรสร้ำงเครื่องเร่งอนุภำคเชิงเส้น ดังกล่ำว ภำควิชำฟิสิกส์ มช. พบปัญหำกำรข้ึนรูปอุปกรณ์ช้ินส�ำคัญ คือ 
แม่เหล็กสองขั้ว (dipole magnet) ที่ต้องใช้ควำมแม่นย�ำในกำรข้ึนรูปช้ินงำนระดับ 10 ไมครอน เดิมได้ว่ำจ้ำงบริษัทเอกชน
ที่รับผลิตชิ้นงำนป้อนอุตสำหกรรม ด�ำเนินกำรขึ้นรูปชิ้นงำนดังกล่ำว หลังจำกนั้นน�ำมำทดลองใช้งำน พบว่ำค่ำสนำมแม่เหล็ก
ที่วัดได้มีควำมผิดพลำดค่อนข้ำงมำกจนไม่สำมำรถควบคุมล�ำแสงของเครื่องเร่งอนุภำคได้   

 ทีมวิศวกร สดร. จึงผลิตแม่เหล็กสองขั้วขึ้นมำใหม่ ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตโดยใช้ซีเอ็นซี (milling CNC) ที่แม่นย�ำสูง 
เปลี่ยนขนำดของวัสดุที่น�ำไปขึ้นรูป เพ่ือลดกำรประกบช้ินงำนให้น้อยลง รวมถึงออกแบบอุปกรณ์กัดเฉือนแบบพิเศษขึ้นมำ 
เพื่อให้ได้รูปร่ำงตำมแบบ และเหมำะสมส�ำหรับกำรจัดวำงช้ินงำนบนเครื่องจักรซีเอ็นซี จำกนั้นน�ำช้ินงำนท่ีข้ึนรูปแล้วไปวัดค่ำ
ควำมคลำดเคลื่อน ทั้งขนำด รูปทรง กำรจัดวำงทิศทำง และกำรจัดวำงต�ำแหน่งของพื้นผิว ระนำบกลำง แกนกลำง ตรวจสอบ
ให้เป็นไปตำมแบบที่ก�ำหนด กระบวนกำรนี้ส�ำคัญมำกในกำรข้ึนรูปช้ินงำนท่ีมีควำมละเอียดสูงระดับไมครอน จนท�ำให้ค่ำของ
สนำมแม่เหล็กที่ได้ออกมำเหมือนกำรจ�ำลองเกือบทั้งหมด และสำมำรถน�ำไปประกอบใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 กำรผลิตชิ้นส่วนเครื่องเร่งอนุภำคเชิงเส้นครั้งนี้ นับเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ ควำมช�ำนำญของบุคลำกรด้ำน
กำรผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ขั้นสูงที่ต้องกำรควำมแม่นย�ำในระดับไมครอน ช่วยให้ประหยัดงบประมำณกำรน�ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ และสำมำรถต่อยอดกำรผลิตชิ้นส่วนทำงวิทยำศำสตร์ที่มีควำมซับซ้อนต่อไป 

อุปกรณ์ส�ำหรับวิจัยงำนด้ำนทัศนศำสตร์
(Parts for optical research) 

ผลิตชิ้นส่วนของเครื่องเร่งอนุภำค (Parts for particle accelerators)

ตัวปรับสมดุลกำรหมุนของดำวเทียม
(Reaction Wheel) 

ผลิตชิ้นส่วนมือเทียม
(Parts for prosthetic hand)
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 บริหำรจัดกำรระบบประมวลผลควำมเร็วสูง ระบบจัดกำรและเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ ที่ต้องกำรควำมรวดเร็วในกำร
ประมวลผล ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning สำมำรถสืบค้น และวิเครำะห์ข้อมูลจำกเครือข่ำย
กล้องโทรทรรศน์ของไทยทั้งในและต่ำงประเทศ และโครงกำรวิจัยระดับนำนำชำติท่ี สดร. เข้ำร่วมจำกหอดูดำวต่ำง ๆ ทั่วโลก 
เช่น โครงกำรศึกษำคลื่นควำมโน้มถ่วงจำกกล้องโทรทรรศน์ GOTO โครงกำรทดลองอนุภำคนิวทริโนในห้องปฏิบัติกำรใต้ดิน 
(JUNO) กำรศึกษำรังสีแกมมำในโครงกำรหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST ฯลฯ ให้บริกำร
ในรูปแบบของ “ศูนย์ข้อมูลดำรำศำสตร์แห่งชำติ” ซึ่งเป็นศูนย์บริกำรระบบประมวลผลควำมเร็วสูง กำรจัดกำรและเก็บข้อมูล
มหัต (Big data) ให้ค�ำปรึกษำแก่นักวิจัย อำจำรย์และนักศึกษำ และเช่ือมโยงกับ National e-Science ของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(High-performance computing (HPC))05

• หน่วยประมวลผลแบบ CPU: 600 cores

• หน่วยประมวลผลแบบ GPU ความเร็วสูง
 (Tesla V100 NVLink) : 12 หน่วย

• Rpeak:  122 teraFLOPS

• หน่วยความจ�าหลัก: 3.4 TB

• ความเร็วระบบสื่อสารภายในคลัสเตอร์: 56 กิกะบิต
 ต่อวินำที Gb/sec

• ความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูลระบบ Lustre filesystem: 
 400 TB

• ความเร็วเขียนอ่าน: 2-3 กิกะไบต์ต่อวินำที GB/sec

• หน่วยจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูง Flash NVMe: 4.8 TB
 ควำมเร็ว 3-6 กิกะไบต์ต่อวินำที 

• การจัดการไฟล์: 6 แสน - 1 ล้ำนครั้งต่อวินำที (IOPS)

ผลงานเด่น

 · มี track record ของกำรพัฒนำระบบต่ำง ๆ ทั้ง software และกำรออกแบบระบบ Hardware integration ของ
ระบบส�ำหรับงำนวิเครำะห์ประมวลผล ที่มีควำมต้องกำรสมรรถนะในกำรค�ำนวณสูง และในอนำคต สำมำรถให้ค�ำปรึกษำ หรือ
ออกแบบระบบที่เหมำะสมให้แก่หน่วยงำนภำครัฐอื่น ๆ หรือภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมท่ีมีควำมจ�ำเป็นในด้ำน Big Data, 
Machine Learning, AI และ traditional HPC ได้

 · มีเครือข่ำยร่วมพัฒนำก�ำลังคนที่เกี่ยวข้องทั้ง นักศึกษำ วิศวกร นักวิจัย ผ่ำนมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น โครงกำร NARIT- STFC Newton Fund โครงกำร UK Global Challenge Research 
Fund (GCRF) ฯลฯ รวมถึง มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงต่อเนื่องในหัวข้อต่ำง ๆ เช่น Computational Science / 
เทคโนโลยี HPC และกำรค�ำนวณสมรรถนะสูง / กำรจัดกำรข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ / AI / Machine Learning 
เป็นต้น

คุณลักษณะเฉพาะ 
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การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่องานบริการดาราศาสตร์

 นอกจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยี และวิศวกรรมข้ันสูงท่ีใช้ดำรำศำสตร์เป็นโจทย์ยำกเพื่อสร้ำงนวัตกรรมล�้ำหน้ำแล้ว สดร. 
ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรให้บริกำรดำรำศำสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมก้ำวไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นกลไกส�ำคัญในกำร
ขับเคลื่อน 

 ในปี 2564 สดร. ได้พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่องำนบริกำรดำรำศำสตร์แก่ประชำชน ดังนี้

ซอฟต์แวร์ส�าหรับท้องฟ้าจ�าลองสามมิติ

 ปัจจุบัน สดร. มีท้องฟ้ำจ�ำลองให้บริกำรประชำชนอยู่ 4 แห่งท่ัวประเทศ ได้แก่ อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร จังหวัด
เชียงใหม่ และหอดูดำวภูมิภำค อีก 3 แห่ง ได้แก่ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ และสงขลำ เป็นท้องฟ้ำจ�ำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล 
ส�ำหรับสอนกำรดูดำวเบื้องต้นผ่ำนภำพจ�ำลองของท้องฟ้ำ โดยเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศดำรำศำสตร์ รวมถึงกำรเล่ำนิทำนและ
เกร็ดควำมรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับดวงดำว และฉำยภำพยนตร์ดำรำศำสตร์

 หลังจำกเปิดให้บริกำรมำช่วงระยะเวลำหนึ่ง พบว่ำระบบควบคุมกำรฉำยภำพของท้องฟ้ำจ�ำลองยังไม่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้งำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้บรรยำยได้อย่ำงเต็มที่ เช่น กำรปรับขนำด ควำมสว่ำง ทิศทำงของแสง สีของวัตถุท้องฟ้ำ ฯลฯ 
สดร. จึงมีแนวคิดพัฒนำระบบ “ซอฟต์แวร์ส�ำหรับท้องฟ้ำจ�ำลองสำมมิติ” ออกแบบให้ใช้งำนง่ำย มีข้อมูลทำงดำรำศำสตร์
ที่ถูกต้อง แสดงผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูง และเจ้ำหน้ำที่ผู้บรรยำยสำมำรถควบคุมกำรใช้งำนได้ตรงตำมควำมต้องกำร
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 จุดเด่นของซอฟต์แวร์นี้  คือ พัฒนำขึ้นด้วย Game Engine (Unity) ซอฟต์แวร์ส�ำหรับสร้ำงเกมส์ ท�ำให้ได้ระบบฉำยดำวที่
สำมำรถแสดงผลแบบสำมมิติควำมละเอียดสูง มีควำมสวยงำม ใช้งำนง่ำย รองรับกับระบบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฉำยท้องฟ้ำ
จ�ำลองได้ กำรแสดงผลพิกัดท้องฟ้ำใช้ฐำนข้อมูล HIP (Hipparcos Catalogue) ของ NASA และ ESA ซ่ึงมีข้อมูลต�ำแหน่ง
ของดำว และค่ำควำมสว่ำงของดำวที่แม่นย�ำสูงจ�ำนวนมำกจำกดำวเทียม Hipparcos ซึ่งโคจรเก็บข้อมูลบนอวกำศนำนถึง 4 ปี 
จึงเป็นข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ และได้รับกำรยอมรับจำกนักดำรำศำสตร์นำนำชำติ

 นอกจำกนี้ ระบบฉำยดำวยังสำมำรถแสดงรำยละเอียดของดำวเครำะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะรูปแบบสำมมิติได้
อย่ำงถูกต้องและสมจริง ด้วยแบบจ�ำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital elevation model : DEM) ของวัตถุท้องฟ้ำต่ำง ๆ จำก 
Astrogeology Science Center ภำยใต้ส�ำนักงำนส�ำรวจธรณีวิทยำแห่งสหรัฐอเมริกำ ที่รวบรวมข้อมูลพื้นผิวจริงจำก
ยำนส�ำรวจดำวเครำะห์ต่ำง ๆ ที่มนุษย์เคยส่งไปส�ำรวจ ผู้ชมท้องฟ้ำจ�ำลองจึงเสมือนได้ท่องไปยังอีกฝั่งของดวงดำว ในมุมมองที่
มนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำอีกด้วย

ระบบจ�าหน่ายตั๋วท้องฟ้าจ�าลองออนไลน์

 สดร. ก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ “ระบบจ�ำหน่ำยตั๋วท้องฟ้ำจ�ำลองออนไลน์” เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้มำใช้บริกำร ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรท้องฟ้ำจ�ำลองแบบครบวงจร อำทิ กำรส�ำรองท่ีนั่งก่อนเข้ำชม 
กำรช�ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับรอบฉำย ฯลฯ ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท้องฟ้ำจ�ำลองทุกแห่งของสถำบันฯ 
ได้ภำยในระบบเดียว คำดว่ำจะเริ่มทดลองใช้งำนประมำณปี 2565

48 ANNUAL REPORT 2021  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)



 จำกควำมร่วมมือระหว่ำง สดร. กับ สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ตั้งแต่ปี 2558 ออกแบบ

และพัฒนำเครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.4 เมตร เครื่องเคลือบกระจกท่ีมี

ขนำดใหญ่ที่สุดในอำเซียน ใช้กำรเคลือบด้วยวิธี Sputtering Deposition และเทคนิค Magnetron Sputtering  

สำมำรถควบคุมควำมหนำของฟิล์มบำงได้อย่ำงแม่นย�ำในระดับนำโนเมตร มีคุณสมบัติกำรสะท้อนแสงที่ดีตำมหลัก

ทัศนศำสตร์ และยังสำมำรถเคลือบโลหะชนิดอื่น เช่น ทองค�ำ ทองแดง และซิลิกำ ส�ำหรับงำนอุตสำหกรรมอื่น ๆ 

ได้ ควำมส�ำเร็จดังกล่ำว น�ำมำสู่ควำมร่วมมือในโครงกำรวิทยำศำสตร์ระดับโลก “กำรออกแบบและพัฒนำเครื่อง

เคลือบกระจกในโครงกำรหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ หรือ Cherenkov Telescope Array (CTA)” 

เพื่อเคลือบกระจกกล้องโทรทรรศน์ จ�ำนวน 6,000 ชิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขำพำรำนำล (Paranal) ประเทศชิลี 

และเกำะลำพัลมำ (La Palma) ประเทศสเปน กำรเข้ำร่วมโครงกำรขนำดใหญ่นี้ของประเทศไทยจะเปิดโอกำสให้

บุคลำกรของประเทศในระดับต่ำง ๆ ได้พัฒนำศักยภำพ และสำมำรถท�ำกำรศึกษำวิจัยวิทยำศำสตร์ในระดับ

แนวหน้ำ ให้เท่ำเทียมกับประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ ทีมวิศวกรจะได้มีโอกำสพัฒนำเทคโนโลยี 

ที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทย ทั้งน้ี สดร. เข้ำร่วมโครงกำร CTA ในรูปแบบของ In Kind Contribution (IKC) 

ภำยใต้ควำมร่วมมือของ 4 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัย

แสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 คุณสมบัติของเครื่องเคลือบกระจกในโครงกำร CTA สำมำรถเคลือบฟิล์มบนผิวกระจกได้ 6 - 8 บำนต่อวัน 

มีระบบท�ำควำมสะอำดกระจกโดยใช้หุ่นยนต์ท�ำงำนทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรล�ำเลียงกระจก ลอกฟิล์มซิลิกอน

ไดออกไซด์และฟิล์มอลูมิเนียมเดิมออก ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำกระจก เพื่อพร้อมเข้ำสู่กระบวนกำรเคลือบต่อไป

ปัจจุบัน  ได้ออกแบบ และสร้ำงเครื่องเคลือบกระจก ณ สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ก�ำหนดขนย้ำยติดตั้ง ณ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ประมำณต้นปี 2565 

เพื่อทดสอบกำรใช้งำน ก่อนส่งไปติดตั้ง ต่อไป

การพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบาง
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 องค์ควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำวิจัยดำรำศำสตร์ สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำขำอื่น ๆ มำกมำย เช่น อุปกรณ์ของจักษุแพทย์ กำรสแกนและสร้ำงภำพ คลื่นสัญญำณโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
ดังนั้น กำรน�ำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรออกแบบและวิเครำะห์เชิงกล กำรข้ึนรูปช้ินงำนอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ 
กำรพัฒนำเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ มำต่อยอดประยุกต์กับกำรออกแบบพัฒนำกำยอุปกรณ์ อำทิ ขำเทียม 
แขนเทียม ฯลฯ จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้

 สดร. ได้น�ำควำมรู้ เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี และวิศวกรรม มำประยุกต์กับ
กำรสร้ำงกำยอุปกรณ์เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้พิกำร ดังนี้

 สดร. ร่วมกับมูลนิธิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ออกแบบและพัฒนำข้อสะโพกขำเทียม
แบบใหม่ที่มีควำมแข็งแรง น�้ำหนักเบำ ใช้งำนได้ยำวนำนขึ้น และได้ผลิตต้นแบบมอบให้กับมูลนิธิขำเทียมฯ น�ำไป
ทดลองใช้ เพื่อน�ำข้อมูลจำกผู้ใช้มำประมวลผลและพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร นอกจำกนี้ ยังพัฒนำ
แขนเทียมกลให้คนไข้ในพระรำชำนุเครำะห์ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
ปัจจุบันได้ถูกน�ำไปใช้งำนจริงเรียบร้อยแล้ว และก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรออกแบบและพัฒนำแขนกลเทียมรุ่นใหม่
ที่พัฒนำให้ใช้งำนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเพิ่มส่วนของข้อศอกให้สำมำรถเคลื่อนที่ได้ 90 องศำ ปรับให้มีน�้ำหนักเบำ 
และควบคุมกำรสั่งงำนจำก Joystick เพื่อควำมสะดวกและเหมำะสมต่อกำรใช้งำนของผู้ใช้ต่อไป

ข้อสะโพกขาเทียม และแขนเทียมกล

เทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่การพัฒนากายอุปกรณ์
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 “ขำเทียมเหนือเข่ำอัจฉริยะ” เป็นอีกหนึ่งกำยอุปกรณ์ที่พัฒนำขึ้น โดยน�ำระบบไฟฟ้ำและมอเตอร์เข้ำมำช่วย
ในกำรควบคุม สำมำรถปรับควำมหนืดส่วนข้อเข่ำให้เหมำะสมกับสภำวะกำรเดินของผู้ใช้งำนได้ตลอดเวลำ 
ไม่สูญเสียสมดุลขณะก้ำวเดิน มีเซนเซอร์ที่คอยตรวจสอบน�้ำหนักและควำมเร่งในกำรก้ำวเดินของผู้ใช้งำน 
ก่อนน�ำค่ำมำประมวลผลเพื่อปรับควำมหนืดของข้อเข่ำให้เหมือนคนปกติมำกที่สุด ทั้งกำรก้ำวเดินและกำรวิ่ง

 นอกจำกน้ียังมีต้นทุนกำรผลิตค่อนข้ำงต�่ำ (รำคำต่อหน่วยประมำณไม่เกิน 5 แสนบำท) หำกเทียบกับ
กำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ (รำคำต่อหน่วย 2-3 ล้ำนบำท) ช่วยเพิ่มโอกำสให้ผู้พิกำรได้เข้ำถึงกำยอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภำพดี รำคำถูกไว้ใช้งำนกันเพิ่มมำกขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรยกระดับสำธำรณสุขพื้นฐำนของประเทศ เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเทคโนโลยีกับประเทศชั้นแนวหน้ำอื่น ๆ และต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ในอนำคต

 ปัจจุบัน “ขำเทียมเหนือเข่ำอัจฉริยะ” ก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำระบบควบคุมกำรท�ำงำน และน�ำไป
ทดสอบกำรใช้งำนจริงกับผู้พิกำร เพื่อปรับค่ำต่ำง ๆ ให้มีกำรเคลื่อนไหวเสมือนขำจริงของมนุษย์มำกที่สุด

นวัตกรรมขาเทียมเหนือเข่าอัจฉริยะ
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อุทยานดาราศาสตร์สริินธร 
จ.เชียงใหม่

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

นครราชสีมา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

ฉะเชิงเทรา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

สงขลา

 “ดำรำศำสตร์เป็นประตูสู่วิทยำศำสตร์” ควำมสงสัยใคร่รู้ท่ีเกิดจำกกำรสังเกตปรำกฏกำรณ์บนท้องฟ้ำน�ำมำสู่กำรสร้ำง
แรงบันดำลใจ กำรคิด วิเครำะห์ และค้นหำค�ำตอบอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ตลอดระยะเวลำ 13 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสถำบันฯ สดร. 
มุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมตระหนัก สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผ่ำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
ดำรำศำสตร์ กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ รวมถึงกำรสื่อสำรดำรำศำสตร์สู่สังคม ตั้งเป้ำผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ กำรร่วมบ่มเพำะ
สังคมอุดมปัญญำ สร้ำงกำรรับรู้ให้สังคมเห็นถึงควำมส�ำคัญและประโยชน์ของวิทยำศำสตร์ที่เป็นรำกฐำนของประเทศ  สดร. 
ให้บริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ผ่ำนแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้บริกำรแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ 
หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ สงขลำ ส�ำหรับอีก 2 แห่ง คือ ขอนแก่น และ
พิษณุโลก อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

 ส่วนให้บริกำรประชำชน ของอุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภำค 
ประกอบด้วย อำคำรท้องฟ้ำจ�ำลองและนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ อำคำรหอดูดำว ท่ีติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.7 เมตร ด้ำนข้ำงเป็นระเบียงดำวมีหลังคำแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนำดเล็กและ
ขนำดกลำงที่มีขีดควำมสำมำรถสูง จ�ำนวน 5 ชุด ส�ำหรับให้บริกำรดูดำว และมีลำนกิจกรรมอเนกประสงค์ ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ดำรำศำสตร์และกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำง ๆ

การให้บริการวิชาการ และการสื่อสารทางดาราศาสตร์
สู่สังคมไทย3
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 ปีงบประมำณ 2564 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังคงมีกำรระบำดอย่ำงต่อเนื่อง สดร. ตระหนัก
และให้ควำมส�ำคัญกับมำตรกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่ระบำดดังกล่ำว จึงปรับรูปแบบกำรด�ำเนินงำน โดยเพิ่มกำรใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ดำรำศำสตร์ ซึ่งประสบควำมส�ำเร็จและได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรทำงดำรำศำสตร์ผ่ำนช่องทำง On-site และ  Online รวมทั้งสิ้น 1,721,940 คน

 ทุกแหล่งเรียนรู้ของ สดร. เปิดให้บริกำรท้องฟ้ำจ�ำลอง จ�ำนวน 1,882 รอบ จ�ำนวนผู้เข้ำชม รวม 108,931 คน จ�ำนวน
ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ รวม 138,789 คน ให้บริกำรดูดำวทุกคืนวันเสำร์ในกิจกรรม NARIT Public Night ทั้งสิ้น 
87 วัน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 17,421 คน และยังจัดกิจกรรมดูดำวแบบออนไลน์ จ�ำนวน 27 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
46,219 คน

 นอกจำกน้ี ยังมีกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตรฺ์ส�ำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงำน จ�ำนวน 145 ครั้ง มีผู ้เข้ำร่วมกิจกรรม 
15,389 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์นอกสถำนที่จ�ำนวน 31 ครั้ง จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 6,104 คน

 สดร. ได้ออกแบบกำรให้บริกำรดำรำศำสตร์หลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับควำมสนใจ และครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้ำหมำย มุ่งเน้นใน 4 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ ครู นักเรียน/เยำวชน ประชำชนทั่วไป และนักดำรำศำสตร์สมัครเล่น 
ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 เป็นดังนี้
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 มุ่งเน้นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ เปิดประสบกำรณ์เรียนรู้ดำรำศำสตร์จำกท้องฟ้ำจริง ฝึกทักษะกำรใช้กล้องโทรทรรศน์
และอุปกรณ์ดำรำศำสตร์  ฝึกกระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ ผ่ำนกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ ค่ำยเยำวชนคนดูดำวและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่ำยดำรำศำสตร์ส�ำหรับชมรมดำรำศำสตร์ในโรงเรียน กำรประชุมวิชำกำรดำรำศำสตร์แห่งประเทศไทย 
(ส�ำหรับเยำวชน) ยุววิจัยดำรำศำสตร์ อบรมนักสื่อสำรดำรำศำสตร์น้อย อบรมผู้ช่วยวิทยำกร ในปีงบประมำณ 2564 มีเด็ก
และเยำวชนเข้ำร่วมทั้งสิ้น 11,970 คน จำก 23 กิจกรรม

กลุ่มเด็ก และเยาวชน



 มุ่งเน้นเสริมศักยภำพและเพิ่มพูนควำมรู้ดำรำศำสตร์ เพื่อพัฒนาก�าลังคน ฝึกทักษะและประสบกำรณ์กำรสังเกตวัตถุ
ท้องฟ้ำ กำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงดำรำศำสตร์ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ รวมทั้งผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงและ
ผลิตผลงำนวิจัยดำรำศำสตร์ระดับโรงเรียน แบ่งกำรอบรม เป็น 3 ระดับ ได้แก่ กำรอบรมครูเชิงปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์ขั้นต้น 
ข้ันกลำง และขั้นสูง โดยควำมร่วมมือกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นอกจำกนี้ยังมีกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ กำรอบรมเพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ดำรำศำสตร์ ฯลฯ ในปีงบประมำณ 2564 มีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมทั้งสิ้น 1,120 คน จำก 9 กิจกรรม ก่อให้เกิด
โครงงำนวิจัยดำรำศำสตร์ระดับโรงเรียนจ�ำนวน 27 โครงงำน

กลุ่มครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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 โครงกำรกระจำยโอกำสกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ เป็นอีกหนึ่งโครงกำรส�ำคัญในกำรเผยแพร่ดำรำศำสตร์เชิงรุก 
เพื่อขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ไปสู่เด็กและเยำวชนทั่วประเทศ โดยกำรมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อกำร
เรียนรู้ดำรำศำสตร์ พร้อมจัดอบรมกำรใช้งำนกล้องโทรทรรศน์เพื่อน�ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดำรำศำสตร์
ในโรงเรียน กำรบริกำรดำรำศำสตร์แก่ชุมชน รวมทั้งกำรสร้ำงโครงงำนวิจัยระดับโรงเรียน ในปีงบประมำณ 2564 
มีโรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกจ�ำนวน 50 โรงเรียน รวมผลกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2558 – 2564 มีโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำรทั้งสิ้น 510 โรงเรียน จำก 77 จังหวัด ทั้งนี้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ท�ำให้จ�ำเป็นต้องเลื่อนก�ำหนดกำรส่งมอบกล้องโทรทรรศน์ และอบรมกำรใช้งำนไปเป็นในปีงบประมำณ 2565
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 อนึ่ง เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท�ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์
ตำมแผนงำน หรือตำมปรำกฏกำรณ์ส�ำคัญได้ โรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนกำรเรียนกำรสอนดำรำศำสตร์เป็นแบบ
ออนไลน์

กล้องโทรทรรศน์ดอปโซเนียน
ประเภท: สะท้อนแสง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก: 10 นิ้ว
ทางยาวโฟกัส: 1,200 มิลลิเมตร
เลนส์ใกล้ตา: 12, 25, 32 มิลลิเมตร
Barlow lens: ส�ำหรับเพิ่มก�ำลังขยำย 2 เท่ำ
ก�าลังขยายสูงสุด: 200 เท่ำ
อุปกรณ์เสริม: กล้องเล็ง เลเซอร์ชี้ดำว แผ่นกรองแสงอำทิตย์ ฉำกรับภำพ ฯลฯ
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 มุ ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนัก และควำมตื่นตัว
ทำงดำรำศำสตร์ ให้ประชำชนได้สัมผัสประสบกำรณ์ดำรำศำสตร์
ผ่ำนอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ระดับโลก รับรู้วิทยำศำสตร์อย่ำง
ถูกต้อง ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมดูดำวทุกคืนวันเสำร์ 
ตะลุยโลกดำรำศำสตร์กับ NARIT AstroFest สัปดำห์วิทยำศำสตร ์
ค่ำยครอบครัวดูดำว กำรจัดนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ในชุมชน 
กำรสังเกตปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร ์ที่น ่ำสนใจ ฯลฯ 
ในปีงบประมำณ 2564 จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 46 กิจกรรม 
มีประชำชนเข้ำร่วม 1,551,978 คน

กลุ่มประชาชนทั่วไป



 มุ่งเน้นกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดำรำศำสตร์
ส�ำหรับผู้สนใจดำรำศำสตร์ แต่มิได้มีอำชีพเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ดำรำศำสตร์ เป็นกำรเพิ่มจ�ำนวนนักดำรำศำสตร์สมัครเล่น
ในประเทศไทย ที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและชักน�ำให้ผู้คนหันมำ
สนใจดำรำศำสตร์มำกยิ่งขึ้น ผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ กำรอบรม
ถ่ำยภำพดำรำศำสตร์ กำรประกวดภำพถ่ำยดำรำศำสตร์ ฯลฯ 
ในปีงบประมำณ 2564 มีนักดำรำศำสตร์สมัครเล่นเข้ำร่วม
กิจกรรม 1,029 คน จำก 7 กิจกรรม

กลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่น
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ผลงานเด่น ที่สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจด้ำนดำรำศำสตร์สู่สังคมไทยอย่ำงแพร่หลำย และมีผู้ให้ควำมสนใจเข้ำร่วม
ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online เป็นจ�ำนวนมำก มีดังนี้

 กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ส�าคัญ : ใน
ปีงบประมำณ 2564 สดร. จัดกิจกรรมสังเกตปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร์ส�ำคัญ
ทั้งแบบ On-site และ Online ได้แก่

 o ดำวอังคำรใกล้โลก 6 ตุลำคม 2563

 o ดำวอังคำรอยู่ในต�ำแหน่งตรงข้ำมกับดวงอำทิตย์ 14 ตุลำคม 2563

 o ดวงจันทร์บังดำวอังคำร วันที่ 17 เมษำยน 2564

 o ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกมำกที่สุดในรอบปี วันที่ 27 เมษำยน 2564 

 o จันทรุปรำคำบำงส่วน วันที่ 26 พฤษภำคม 2564 

 o ดำวเสำร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 2 สิงหำคม 2564 

 o ดำวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี วันที่ 20 สิงหำคม 2564 
  จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 27,771 คน
  จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ 1,250,707 คน

 o ฮำโลวีนวันลอยกระทง 31 ตุลำคม 2563
  จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 6,261 คน

 o ฝนดำวตกเจมินิดส์ 13 ธันวำคม 2563 ณ อ่ำงเก็บน�้ำห้วยลำน 
  อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่
  จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 4,732 คน

 o ดำวพฤหัสบดีเคียงดำวเสำร์ใกล้กันที่สุดในรอบ 497 ปี
  จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 1,776 คน
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 กิจกรรมตะลุยโลกดาราศาสตร์กับ NARIT 
AstroFest 2021 วันที่ 27 มีนำคม 2564 - เพื่อเปิดบ้ำน
ให้ผู้สนใจเข้ำมำเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมดำรำศำสตร์ต่ำง ๆ 
มีกำรจัดฐำนกำรเรียนรู ้ดำรำศำสตร์ อำทิ สังเกตกำรณ์
ดวงอำทิตย์ สร้ำงแบบจ�ำลองดำวหำง กำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมดูดำว เป็นต้น ส�ำหรับอุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร 
จังหวัดเชียงใหม่ นอกจำกกิจกรรมดำรำศำสตร์แล้ว ยังจัดฐำน
กำรเรียนรู้เกี่ยวกับงำนวิจัยดำรำศำสตร์ และเปิดให้ประชำชน
ได้เรียนรู ้งำนด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีผ่ำนกำรเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติกำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงอีกด้วย 
มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรรมรวมทุกแห่ง จ�ำนวน 6,141 คน

 นิทรรศการโซนใหม่ Astronomy Insight ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร - เปิดนิทรรศกำรโซนใหม่
ที่ต่อยอดจำกนิทรรรศกำรดำรำศำสตร์พื้นฐำน น�ำเสนอองค์ควำมรู้ดำรำศำสตร์เชิงลึก  อธิบำยถึงหลักกำรและวิธีกำรศึกษำวิจัย
ทำงดำรำศำสตร์ ถ่ำยทอดผ่ำนอุปกรณ์กำรเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ำชมมองเห็นภำพกำรศึกษำวิจัยทำงดำรำศำสตร์ 
ประโยชน์ของกำรศึกษำดำรำศำสตร์และกำรต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 
4 โซนหลัก ได้แก่

พื้นฐำนของฟิสิกส์ดำรำศำสตร์ ได้แก่ กำรกระเจิงของแสง กำรหักเหของเเสง และกำรรวมสีของแสงโซนที่ 1

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทำงดำรำศำสตร์ ได้แก่ อัตรำเร็วเสียง กล้องรูเข็ม กำรสร้ำงกระจก กล้องโทรทรรศน์ 
นำฬิกำแดด และดำรำศำสตร์ในหลำยช่วงคลื่น

โซนที่ 2

กำรศึกษำวิจัยทำงดำรำศำสตร์เชิงลึก ได้แก่ รังสีอินฟรำเรด กำรศึกษำดำวเครำะห์นอกระบบสุริยะด้วยวิธีเคลื่อน
ผ่ำนหน้ำ หลุมด�ำ และเลนส์ควำมโน้มถ่วง

โซนที่ 3

ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ ได้แก่ ขอบเขตของเอกภพ สุริยุปรำคำเหนือฟ้ำเมืองไทย และปรำกฏกำรณ์
ทำงดำรำศำสตร์

โซนที่ 4
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 NARIT Public Night Online: ดูดาววิถีใหม่ ง่าย ๆ ในมือคุณ  

 NARIT Public Night เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก ๆ คืนวันเสำร์ ตั้งแต่เวลำ 18:00 - 22:00 น. ทุกแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในแต่ละ
ภูมิภำค เพื่อเปิดโอกำสให้เยำวชน นักเรียน นักศึกษำและประชำชนในพื้นที่ได้มีโอกำสสัมผัสประสบกำรณ์กำรสังเกตกำรณ์วัตถุ
ท้องฟ้ำผ่ำนกล้องโทรรศน์ที่มีขนำดแตกต่ำงกัน ได้รับควำมรู้จำกกำรรับฟังกำรบรรยำยท้องฟ้ำจริงจำกเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศ
ดำรำศำสตร์ เรียนรู้ทักษะกำรถ่ำยภำพดำรำศำสตร์ผ่ำนกล้องโทรทรรศน์ และร่วมกิจกรรมดำรำศำสตร์อื่น ๆ 

 ในปีงบประมำณ 2564 ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมดูดำวให้เป็นแบบออนไลน์ เผยแพร่ผ่ำนทำงเฟซบุ๊กสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
แห่งชำติ ซึ่งเป็นช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย รวดเร็ว และครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยเจ้ำหน้ำที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ขนำดต่ำง ๆ 
ส่องวัตถุท้องฟ้ำต่ำง ๆ เผยแพร่ออกไปในรูปแบบของกำรถ่ำยทอดสด เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับชมผ่ำนโทรศัพท์มือถือ และยังสำมำรถ
พูดคุย ร่วมตอบค�ำถำมต่ำง ๆ ได้รับควำมสนใจเป็นจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังจัดเวทีเสวนำ บรรยำยในหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจ 
ชวนคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เล่ำนิทำนดำว หรือปรำกฏกำรณ์ดำรำศำสตร์ ผลกำรด�ำเนินงำน มีกำรจัดกิจกรรมออนไลน์ 
27 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 46,219 คน

 NARIT Science Week 2021 16-22 
สิงหาคม 2564 - สัปดำห์วิทยำศำสตร์ในรูปแบบ
ออนไลน์ เนื่องในวันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ จัดกิจกรรมออนไลน์
ตลอด 7 วัน เช่น Astro Crossword : ตะลุยโลกศัพท์
ดำรำศำสตร์ Astro Journey : ท่องไปในโลกดำรำศำสตร์
และอวกำศกับหลำกหลำยองค์ควำมรู้น่ำสนใจในรูปแบบ
วิดีโอ Astro Da Vinci Code : ไขรหัสลับดำรำศำสตร์ 
Astro Quiz : Live เกมตอบปัญหำดำรำศำสตร์ มีจ�ำนวนผู ้
เข ้ ำร ่ วมกิจกรรมแบบออนไลน ์ตลอดสัปดำห ์รวม 
168,623 คน
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 ค่ายดาราศาสตร์ส�าหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน - เพื่อเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์
ท่ีหลำกหลำย ฝึกทักษะกำรเป็นผู้น�ำกิจกรรม และสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมภำยในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่งได้แก่ กำรสร้ำงท้องฟ้ำจ�ำลองอย่ำงง่ำย โดยใช้อุปกรณ์ที่หำได้ทั่วไป เช่น กระดำษ
แข็ง เครื่องฉำยภำพ กระจกโค้ง ฯลฯ  ในปีงบประมำณ 2564 มีกำรจัดกิจกรรมทั้งแบบ On-site และ Online จ�ำนวน 3 ครั้ง มี
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวม 698 คน

 นอกจำก 4 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก แล้ว สดร. ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพำะทำง เช่น 
ดำรำศำสตร์อิสลำม ดำรำศำสตร์ส�ำหรับบุคคลผู้มีควำมบกพร่องทำงกำย สุขภำพ หรือบุคคลท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ 
กำรท่องเที่ยวเชิงดำรำศำสตร์ ฯลฯ ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 มีดังนี้

 ดาราศาสตร์อิสลาม - หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ สงขลำ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลำ 
มีชำวมุสลิมอำศัยอยู่จ�ำนวนมำก จึงเห็นควำมส�ำคัญของกำรเผยแพร่และกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนดำรำศำสตร์อิสลำม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนทำงศำสนำในพื้นท่ีภำคใต้ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดำรำศำสตร์
อิสลำมในหลำยรูปแบบ อำทิ ฝึกอบรมกำรดูดวงจันทร์เพื่อก�ำหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ เผยแพร่
องค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั้งเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศดำรำศำสตร์ยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนดำรำศำสตร์ 
จำกส�ำนักจุฬำรำชมนตรี อีกด้วย
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 ดาราศาสตร์เพื่อคนทั้งมวล - สดร. ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญในกำรขยำยโอกำสทำงกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ให้กับ
บุคคลผู้มีควำมบกพร่องทำงกำย สุขภำพ หรือบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ เพื่อให้บุคคลเหล่ำนี้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำ
ถึงดำรำศำสตร์ได้ทัดเทียมบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ของสหประชำชำติ ที่ก�ำหนดเจตนำรมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” เป็นแนวทำงให้แต่ละประเทศด�ำเนินกำรร่วมกัน ภำยใต้กรอบ
ภำคีควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ เพื่อร่วมกันบรรลุกำรพัฒนำทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง ภำยในปี ค.ศ. 2030 จึงก�ำหนดแผนให้แหล่งเรียนรู้ทุกแห่งจัดกิจกรรมส�ำหรับบุคคลผู้มีควำมบกพร่อง
ทำงกำย สุขภำพ หรือบุคคลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 มีดังนี้ 

 o จัดท�ำคู่มือบัญชีค�ำศัพท์ดำรำศำสตร์ในภำษำมือไทย จ�ำนวน 30 ค�ำ

 o คลิปวิดีโอส�ำหรับผู้มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน จ�ำนวน 3 รำยกำร

 o ให้บริกำรท้องฟ้ำจ�ำลอง และนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ส�ำหรับผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร จ�ำนวน 918 คน

 ดาราศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ - สืบเนื่องจำกโครงกำรลดผลกระทบจำกมลภำวะทำงแสง 
สดร. ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชำชนใช้แสงสว่ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลเสียน้อยที่สุด เพื่ออนุรักษ์ท้องฟ้ำ
ยำมค�่ำคืนภำยใต้ชื่อแคมเปญ “เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดในประเทศไทย Dark Sky in Thailand” เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึง
ผลกระทบจำกมลภำวะทำงแสง รณรงค์ให้สงวนควำมมืดของท้องฟ้ำในกลำงคืน เชิญชวนชุมชน หน่วยงำน ผู้ประกอบกำร 
ขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดในประเทศไทย ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรท่องเที่ยวเชิงดำรำศำสตร์และกระตุ้นกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศรูปแบบใหม่ แบ่งประเภทของเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืด ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) อุทยำนท้องฟ้ำมืด (Dark Sky 
Park) 2) ชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืด (Dark Sky Communities) 3) เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดส่วนบุคคล (Dark Sky Properties) 
4) เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำในพื้นที่ชำนเมือง (Dark Sky Suburbs) ในปีงบประมำณ 2564 มีหน่วยงำน ชุมชน และภำคเอกชน 
ผ่ำนกำรรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดในประเทศไทย จ�ำนวน 12  แห่ง ก�ำหนดจัดพิธีขึ้นทะเบียนรับรองฯ 
ในปีงบประมำณ 2565
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 การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ดาราศาสตร์ - มีกำรสร้ำงสรรค์สื่อกำรเรียนรู ้ในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ 
จำกประสบกำรณ์และทักษะควำมช�ำนำญของเจ้ำหน้ำท่ีสำรสนเทศดำรำศำสตร์ มีกำรวำงแผน ระดมควำมคิดเห็น และให้
ควำมส�ำคัญกับควำมถูกต้องของเน้ือหำเป็นล�ำดับแรก เพื่อให้เนื้อหำมีควำมน่ำเช่ือถือ เหมำะสมต่อกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรน�ำเสนอให้มีควำมทันสมัย เข้ำถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย ผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
2564 มีดังนี้ 

 ข่าว บทความ และเนื้อหาความรู้ดาราศาสตร์ :  เผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ จ�ำนวน 184 รำยกำร

 สื่อสิ่งพิมพ์ : จ�ำนวน 5 รำยกำร ได้แก่ หนังสือคู่มือกำรดูดำวเบื้องต้น สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเดินทำงสู่อวกำศ ศัพท์ดำรำศำสตร์
            ภำษำมือไทย ปฏิทิน และสมุดบันทึกดำรำศำสตร์

 แบบจ�าลอง : นำฬิกำแดด          

 คลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์  : 

  o คลิปวิดีโอสาธิตนิทรรศการแต่ละโซน (Online exhibition) จ�ำนวน 11 รำยกำร

  o คลิปวิดีโอกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร ์จ�ำนวน 8 รำยกำร ได้แก่ เฟสของดวงจันทร์ กำรเคลื่อนที่ของ
วัตถุท้องฟ้ำ กำรสร้ำงดำวหำง แบบจ�ำลองระบบสุริยะ กำรใช้งำนแผนที่ดำว กำรใช้งำนกล้องสองตำ กำรใช้งำนกล้องโทรทรรศน์ 
กำรสังเกตกำรณ์ดวงอำทิตย์

  o คลิปวิดีโอดาราศาสตร์ส�าหรับประชาชน จ�ำนวน 12 รำยกำร เช่น Spacecraft Landing อัศจรรย์แสงและเสียง 
แชร์โลมำดูดำว สนุกกับแสงและระยะทำงดวงดำว Rubu กับกำรใช้งำนทำงดำรำศำสตร์ ฯลฯ

 นอกจำกนี้ ยังให้ควำมอนุเครำะห์สื่อกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์แก่โรงเรียน หน่วยงำนภำยนอก จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 361 หน่วยงำน
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 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) - สนับสนุนงบประมำณโครงกำรอบรม
ครูเชิงปฏิบัติกำรดำรำศำสตร์แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) - จัดตั้งจัตุรัสวิทยำศำสตร์ ณ อุทยำนดำรำศำสตร์

สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

และสร้ำงแรงบันดำลใจให้เยำวชนและประชำชน ภำยใต้

แนวคิด Explore , Enjoy and Inspire ให้ผู้ชมเรียนรู้อำชีพ

วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่ำสนใจ พัฒนำทักษะ

สู่อำชีพแห่งอนำคต ผ่ำนนิทรรศกำรสื่อสัมผัส และกิจกรรม

ที่สนุกสนำนและเข้ำใจง่ำย

ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด - สนับสนุนงบประมำณแก่หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษำ สงขลำ ด�ำเนินโครงกำรดำรำศำสตร์เพื่อบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละระดับ รวมถึงระบบสำธำรณูปโภค
ต่ำง ๆ เพื่อรองรับกำรให้บริกำรวิชำกำรในพื้นที่หอดูดำว

 บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด เป็นหน่วยงำนท่ีมีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำชุมชน
และสังคมไทยอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์ สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนดำรำศำสตร์และอวกำศ อันเป็นตัวกระตุ้นจินตนำกำร สร้ำงแรงบันดำลใจของเยำวชน 
ให้มีควำมสนใจทำงด้ำนวิทยำศำสตร์มำกขึ้น 

 จำกประสบกำรณ์กำรออกแบบและบริหำรจัดกำรท้องฟ้ำจ�ำลอง และนิทรรศกำรดำรำศำสตร์ รวมทั้งกำรด�ำเนินกิจกรรม
ดำรำศำสตร์ในรูปแบบต่ำง ๆ สดร. ยังให้ค�ำปรึกษำแก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ได้แก่

 o เป็นที่ปรึกษำกำรสร้ำงอำคำรท้องฟ้ำจ�ำลอง
และนิทรรศกำร ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่่อกำรศึกษำ
นรำธิวำส 

 o ให ้ค�ำปรึกษำกำรปรับปรุงนิทรรศกำร
ดำรำศำสตร์ ให้กับศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่่อกำรศึกษำ
พิษณุโลก รังสิต องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่ำน 
ฯลฯ

 o สนับสนุนวิทยำกร สื่อกำรเรียนรู้ ซ่อมแซม
อุปกรณ์ดำรำศำสตร์ ให้กับศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อ
กำรศึกษำ โรงเรียน และหน่วยงำนต่ำง ๆ

 o ให้ค�ำปรึกษำกำรออกแบบภูมิสถำปัตย์
ที่เกี่ยวข้องกับดำรำศำสตร์ ส�ำหรับโรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ
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 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนโรงเรียนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีต้องกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์แต่ยังขำดบุคลำกรที่เชี่ยวชำญ 
โดยสนับสนุนวิทยำกรบรรยำยทั้งรูปแบบ On-site และ Online รวมถึงกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์ท้ังภำคกลำงวัน และ
ภำคกลำงคืน
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 สดร. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ประสำนงำนกำรศึกษำดำรำศำสตร์ระดับชำติ ภำยใต้

ส�ำนักงำนดำรำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำแห่งสหพันธ์ดำรำศำสตร์นำนำชำติ (IAU) มีหน้ำที่ถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้ดำรำศำสตร์แก่ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในประเทศแถบภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น NASE (Network Astronomy School Education) รวมทั้ง

สร้ำงควำมตระหนักให้กับครูและนักเรียน ผ่ำนกิจกรรมดำรำศำสตร์ในโรงเรียน (Astronomy 

Day in School) 

 นอกจำกนี้ ยังจัดอบรมดำรำศำสตร์ให้กับเจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศดำรำศำสตร์ สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรให้บริกำรวิชำกำรทำงดำรำศำสตร์ 

ณ หอดูดำว ณ สปป.ลำว ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
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 ในปีงบประมำณ 2564 มุ่งเน้นกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสื่อสำรดำรำศำสตร์สู่สังคมไทยมำกขึ้นกว่ำทุกปีท่ีผ่ำนมำ 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) ที่ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรหลักที่มีบทบำทและอิทธิพลอย่ำงยิ่งในสังคมไทยและทั่วโลก 

 นับแต่ปี 2554 ที่ สดร. เริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ และอินสตำแกรม ในปีงบประมำณ 2564 
เฟซบุ๊กของ สดร. มียอดผู้ติดตำมสูงถึงเกือบ 600,000 คน ในขณะที่สื่อออนไลน์อื่น ๆ มียอดผู้ติดตำมเพิ่มขึ้นสูงจำกปีก่อนหน้ำ 
ได้แก่ ทวิตเตอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7 ยูทูบเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 และอินสตำแกรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 134.7 แสดงให้เห็นถึงควำมนิยม
ของ สดร. ในฐำนะแหล่งข้อมูลดำรำศำสตร์ที่น่ำเช่ือถือ ทุกเรื่องรำวท่ีน�ำเสนอสำมำรถเป็นข้อมูลข่ำวสำรท่ีส�ำนักข่ำวน�ำไป
น�ำเสนอต่อได้ทันที นอกจำกนี้ ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 หน่วยงำนท่ีท�ำผลงำนยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงำน
รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ รำงวัลไทยแลนด์โซเชียลอวอร์ด 2021 อีกด้วย

 ประเด็นข่ำวที่ สดร. มีบทบำทอย่ำงมำกในปีนี้ ได้แก่ เหตุกำรณ์ดำวตกระเบิดเหนือท้องฟ้ำจังหวัดทำงภำคเหนือในช่วงค�่ำ
วันที่ 22 มิถุนำยน 2564 มีผู้พบเห็นแสงวำบสีเขียวบนฟ้ำและได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นวงกว้ำง จึงสร้ำงควำมตื่นตระหนกให้กับ
ประชำชนจ�ำนวนมำกและพยำยำมเสำะหำสำเหตุท่ีเกิดข้ึน สดร. ได้บูรณำกำรกำรสื่อสำรทุกรูปแบบเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ในปรำกฏกำรณ์ดำวตกระเบิด ลดควำมต่ืนตระหนกของประชำชน ได้แก่ รวบรวมหลักฐำนและช้ีแจงลงสื่อสังคมออนไลน์
อย่ำงทันท่วงทีภำยในวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุ เรียบเรียงข่ำวแจกและส่งให้สื่อมวลชนทำงอีเมลและไลน์กลุ่ม ถ่ำยทอดสด
กำรแถลงข่ำวชี้แจงโดยผู้อ�ำนวยกำร สดร. เจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงจำกพยำนผู้พบเห็นและจัดท�ำคลิปวิดีโอน�ำเสนอ 
เผยแพร่บทควำมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่เข้ำมำในชั้นบรรยำกำศทำงหน้ำเพจ สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจในปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว
เพิ่มเติม และจัดท�ำรำยกำรพิเศษ “Talk of the Town กับกะทอล์กไปก่ะ” ชี้แจงกรณีดังกล่ำวเป็นภำษำท้องถิ่นภำคเหนือ 
(ค�ำเมือง) ด้วยอำรมณ์สนุกสนำน พร้อมค�ำบรรยำยภำษำไทย ซึ่งได้รับกำรตอบรับดีมำกและยังเกิดภำพลักษณ์ที่เป็นมิตร 
สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีสู่ประชำชนในเขตภำคเหนือ

 ส�ำหรับรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ที่โดดเด่นในปีนี้ คือ กำรน�ำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ด้วยกำรผลิตรำยกำรใหม่และปรับปรุง
รำยกำรเดิมให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย รายการ NARIT Channel ซีซัน 2 จ�ำนวน 6 ตอน ควำมยำวตอนละ 10-12 นำที 
บอกเล่ำเรื่องรำวของ สดร. แบบน่ำสนใจและเข้ำใจง่ำย เน้นน�ำเสนอเรื่องกำรพัฒนำเทคโนโลยีดำรำศำสตร์และวิศวกรรมขั้นสูง 
รวมถึงงำนวิจัยดำรำศำสตร์ของ สดร. รายการ What ศัพท์กับ NARIT จ�ำนวน 8 ตอน ควำมยำวตอนละ 1-2 นำที อธิบำยค�ำ
ศัพท์ดำรำศำสตร์แบบเข้ำใจง่ำยและเป็นที่จดจ�ำ โดยเจ้ำหน้ำที่บริกำรวิชำกำรทำงดำรำศำสตร์ ออกอำกำศทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 
และ 3 ของทุกเดือน นอกจำกน้ียังได้ปรับรูปแบบวิดีโอ ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามประจ�าเดือน ให้ทัน
เหตุกำรณ์และน่ำติดตำมมำกยิ่งขึ้น เผยแพร่ทุกวันที่ 1 ของเดือน รวมทั้งสิ้น 12 ตอน ทุกคลิปวิดีโอได้รวบรวมและน�ำเผยแพร่
ทำงยูทูบ NARITThailand

การสื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย
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 กำรถ่ำยทอดสดวิดีโอผ่ำนเฟซบุ๊ก (Facebook live) เป็นอีกกลวิธีกำรสื่อสำรดำรำศำสตร์ที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 
งานแถลงข่าว “10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2564” นับเป็นครั้งแรกที่ได้ปรับเปลี่ยนกำรแถลงข่ำวใหญ่ประจ�ำปี
ของ สดร. มำเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงผู้รับชมได้มำกกว่ำ 50,000 คน ขณะถ่ำยทอดสด งานเสวนา “ถอดรหัส
ไทยจะไปดวงจันทร์” จ�ำนวน 3 ตอน สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย โดยตัวแทน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชำญในสำขำต่ำง ๆ ด�ำเนินรำยกำรโดยคุณสุทธิชัย หยุ่น งานเสวนา “เกาะติดประชิด 3 ยาน
สู่ MARS” เสวนำออนไลน์อัพเดทภำรกิจส�ำรวจดำวอังคำรของ 3 ชำติ สหรัฐอเมริกำ จีน และเอมิเรตส์ โดยผู้อ�ำนวยกำร
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ

 นอกจำกสื่อสังคมออนไลน์แล้ว สดร. ยังคงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงหลักเป็นประจ�ำ ได้แก่ กำรส่งข่ำวแจกให้
สื่อมวลชนเพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเผยแพร่ต่อไปในสื่อหลัก อำทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ในปีงบประมำณ 2564 เผยแพร่
จ�ำนวน 63 ข่ำว และถูกน�ำไปเผยแพร่ทั้งสิ้น 4,893 ครั้ง นอกจำกนี้ ยังจัดกิจกรรมกำรแข่งขันเพื่อสร้ำงควำมตระหนักตื่นตัว
ทำงดำรำศำสตร์และอวกำศให้กับเยำวชน จ�ำนวน 2 รำยกำร ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge 
ปริศนาดาราศาสตร์” ประจ�าปี 2564 ชิงถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำสมัครเข้ำร่วมกว่ำ 3,660 คน จำกท่ัวประเทศ และ การแข่งขันออกแบบ
โครงการส�ารวจอวกาศระดับเยาวชน “Space Youth Challenge ยอดเยาวชน คนอวกาศ” ผ่ำนเกม Kerbal Space 
Program และจัดท�ำวิดีโอน�ำเสนอผลงำนในรูปแบบกำรแคสเกม มีผู้สมัครเข้ำร่วมรอบคัดเลือกจ�ำนวน 146 ทีม ทั้งนี้ ผู้ผ่ำน
เข้ำรอบคัดเลือกของทั้ง 2 รำยกำร ได้เข้ำร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภำยในงำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2564
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กิจกรรมมหกรรมดำรำศำสตร์ประจ�ำปี 2564 NARIT AstroFest 2021 
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กำรแข่งขันตอบปัญหำดำรำศำสตร์ “Astro Challenge ปริศนำดำรำศำสตร์” ประจ�ำปี 2564

กำรแข่งขันออกแบบโครงกำรส�ำรวจอวกำศระดับเยำวชน “Space Youth Challenge ยอดเยำวชน คนอวกำศ”
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 แม้จะอยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) แต่มูลค่ำกำรประชำสัมพันธ์ของ สดร. 
ในปีงบประมำณ 2564 นั้น ยังเพ่ิมสูงถึง 642.1 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น 3.4% จำกปี 2563) นอกจำกควำมนิยมของสื่อสังคมออนไลน์
ท่ีสูงขึ้นในสถำนกำรณ์เช่นนี้แล้ว กำรปรับรูปแบบกำรสื่อสำรให้เข้ำกับสถำนกำรณ์เป็นสิ่งจ�ำเป็นยิ่งยวดเพื่อให้ภำรกิจสำมำรถ
ด�ำเนินต่อไป น�ำมำซึ่งผลลัพธ์ดังที่เห็นนี้ ในปีถัดไป สดร. จะมุ่งน�ำเสนอเรื่องรำวดำรำศำสตร์และภำรกิจองค์กรในแง่มุมต่ำง ๆ 
เพิ่มขึ้น ด้วยกลวิธีกำรน�ำเสนอที่สร้ำงสรรค์และน่ำสนใจมำกขึ้น เพื่อให้ประชำชนรับรู้และเข้ำใจเรื่องดำรำศำสตร์ รวมถึงตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของบทบำทกำรเป็นหน่วยงำนวิทยำศำสตร์ชั้นน�ำ ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีดำรำศำสตร์ ให้มำกยิ่งขึ้น
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การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านดาราศาสตร์
และการเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่แบบพหุภาคีทั้งในและต่างประเทศ4

เครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์

 สดร. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศท่ีเข้มแข็ง มีกำรประสำนควำมร่วมมือท้ังทำงด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำ กำรให้บริกำรวิชำกำร กำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน/ อุปกรณ์/ ห้องปฏิบัติกำร กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ข้อมูลต่ำง ๆ 
รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและผู้เชี่ยวชำญ

 ปัจจุบัน สดร. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำร รวมทั้งสิ้น 64 รำยกำร 
แบ่งเป็น เครือข่ำยดำรำศำสตร์ระดับชำติ 34 รำยกำร และเครือข่ำยดำรำศำสตร์ระดับนำนำชำติ 30 รำยกำร ใน 17 ประเทศ

 นอกจำกกำรประสำนควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนเครือข่ำยเดิมแล้ว สดร. ได้เริ่มประสำนควำมร่วมมือใหม่ ในปีงบประมำณ 
2564 ได้แก่ กำรลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง สดร. กับหน่วยงำนทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ ดังนี้

 • คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง กำรร่วมพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร

 • จังหวัดกำญจนบุรี เรื่อง กำรด�ำเนินกำรจัดตั้งหอดูดำวภูมิภำคส�ำหรับประชำชน จังหวัดกำญจนบุรี

 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
เรื่อง กำรวิจัยและพัฒนำกำรออกแบบและผลิตต้นแบบหัววัดชนิดซิลิคอน (Silicon Detector) เพื่อใช้ทดลองด้ำนฟิสิกส์อนุภำค

 • กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เรื่อง กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศเชิงกำรเรียนรู้ด้ำนดำรำศำสตร์ 
และเรื่องกำรอนุญำตให้ใช้ชื่อและตรำเครื่องหมำยของ ททท.

 • บริษัท น�ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ�ำกัด โครงกำรควำมร่วมมือออกแบบและสร้ำงผลงำนทำงวิศวกรรม

 • สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนในประเทศ รวม 29 หน่วยงำน เรื่อง ควำมร่วมมือภำคีวิจัยบรรยำกำศแห่งประเทศไทย

 • สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนในประเทศ รวม 12 หน่วยงำน เรื่อง ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย

 • East Asia Observatory (EAO): MoU Concerning the Operation of James Clerk Maxwell Telescope 
(JCMT) between EAO and NARIT, United States.

เครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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 เอกอัครรำชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย นำย Georg Schmidt เอกอัครรำชทูตสหพันธรัฐเยอรมนีประจ�ำ
ประเทศไทย และภริยำ เดินทำงมำเยือนอุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ อย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 
ระหว่ำงกำรเยือนได้หำรือกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ด้ำนดำรำศำสตร์ระหว่ำงไทยและเยอรมนีในอนำคตด้วย นอกจำกนี้ ยังมี
กำรเดินทำงมำเยือนจำกผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงสม�่ำเสมอ อำทิ ท่ำนกงสุลใหญ่ ฌอน โอนีลล์ ร่วมสังเกตกำรณ์ท้องฟ้ำ ณ หอดูดำว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ดอยอินทนนท์ / นำยมิทเชล มอส ที่ปรึกษำฝ่ำยสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถำนเอก
อัครรำชทูตฯ กรุงเทพฯ ผู้ช่วยทูตฝ่ำยวัฒนธรรมกงสุลและเจ้ำหน้ำที่ เดินทำงมำเยือนและร่วมจัดกิจกรรม ณ อุทยำนดำรำศำสตร์
สิรินธร อำทิ กำรบรรยำย Women in Astronomy ผู้หญิงในแวดวงดำรำศำสตร์ เป็นต้น  ในขณะเดียวกัน ผสดร. และคณะ
ก็ได้เดินทำงเข้ำเยี่ยมคำรวะ นำย Christian Rehren เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐชิลีประจ�ำประเทศไทย เพื่อหำรือถึงแนวทำง
กำรกระชับควำมสัมพันธ์ระดับทวิภำคี ไทย-ชิลี ด้ำนดำรำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โดย สดร. มีหอดูดำวแบบควบคุมระยะไกล ขนำดกล้อง 0.6 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Cerro Tololo Inter-American 
Observatory ตั้งอยู่ ณ สำธำรณรัฐชิลี  โดยมีนำย Fernando Berguño ที่ปรึกษำสถำนเอกอัครรำชทูตชิลี เข้ำร่วมกำรหำรือ
ดังกล่ำวด้วย

 • Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI): MoU between NARIT and Korea Astronomy 
and Space Science Institute (KASI), Korea

 • SYRLINKS: Non-disclosure Agreement (NDA) between SYRLINKS and NARIT, France / UNIVERSITI 
MALAYA: MoU for the Cooperation in Scientif ic Research and Technological Development in Radio Astronomy 
and GEODESY (University of Malaya), Malaysia

 • Cooperation Agreement with Take-Two Asia Pte. Ltd., Singapore : Kerbal Space Program

 • The University of Western Australia, as centre agent for The International Centre for Radio Astronomy 
Research (ICRAR)

 • National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) เรื่อง Annex under MoU between NARIT – NAOJ, 
Japan

 • IAU OAD ว่ำด้วย Southeast Asian Regional Off ice of Astronomy for Development (SEA-ROAD) 
(ต่อสัญญำเดิม)
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การด�าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในปี 2564 มีดังนี้

 สหพันธ์ดำรำศำสตร์นำนำชำติ หรือ IAU องค์กรที่รวมนักดำรำศำสตร์จำกทั่วโลกเข้ำด้วยกัน และเป็นสมำชิกของ
สภำวิทยำศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (International Council for Science : ICSU) มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรตั้งช่ือดำวเครำะห์ 
ดำวเครำะห์น้อย วัตถุท้องฟ้ำ และปรำกฏกำรณ์อื่นๆ ท�ำหน้ำที่ประสำนงำนและก�ำหนดมำตรฐำนต่ำง ๆ ทำงดำรำศำสตร์ และ 
สดร. ได้เข้ำเป็นสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่ปี 2549 โดยได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ประสำนงำนภูมิภำคเพื่อกำรพัฒนำดำรำศำสตร์
ภำยใต้สหพันธ์ดำรำศำสตร์นำนำชำติ (Southeast Asia Regional Off ice of Astronomy for Development : SEA-ROAD) 
ในกำรประสำนงำนและขับเคลื่อนกิจกรรมทำงดำรำศำสตร์ อันจะเป็นบทบำทที่ส�ำคัญทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยที่จะรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 ในปีงบประมำณ 2564 มีพิธีลงนำมต่อสัญญำควำมร่วมมือระหว่ำง สดร. กับ IAU เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563 เพื่อร่วมกัน
จัดกิจกรรมดำรำศำสตร์ร่วมกับเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรประชุมระดมสมอง
เพื่อพัฒนำโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทย สหรำชอำณำจักร และกลุ่มประเทศอำเซียน ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนดำรำศำสตร์ และส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ กำรก่อสร้ำงหอดูดำว
และท้องฟ้ำจ�ำลอง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สดร. ให้กำรสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษำ
ต้ังแต่กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง รวมถึงจัดอบรมบุคลำกรที่จะปฏิบัติงำนในสถำนที่ดังกล่ำว จัดท�ำสื่อกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์
ภำษำลำว อำทิ หนังสือควำมรู้ดำรำศำสตร์ภำษำลำว แผนที่ดำวภำษำลำว เป็นต้น

 ศูนย์ฝึกอบรมดำรำศำสตร์นำนำชำติภำยใต้ยูเนสโก (International Training Centre in Astronomy under the 
auspices of UNESCO : ITCA) เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทย โดยกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเดิม) สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) และองค์กำรยูเนสโก 
ด�ำเนินกำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงศำสตร์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้เชี่ยวชำญ นักวิจัย ครู นักเรียน นักศึกษำ และประชำชน อำศัยควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญจำกบุคลำกรด้ำน
ดำรำศำสตร์ และโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ของไทย เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยเฉพำะกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนำ
และด้อยพัฒนำในภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศสมำชิกขององค์กำรยูเนสโก ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ตอกย�้ำถึงจุดยืน
แห่งควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจของ สดร. ที่สนับสนุนและผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือทำงดำรำศำสตร์กับหน่วยงำน
ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติให้เกิดผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 กำรจัดกิจกรรมในปี 2564 ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท�ำให้ต้องยกเลิก
กำรจัดกิจกรรมแบบ On-Site และปรับรูปแบบกำรด�ำเนินงำนเป็นแบบออนไลน์ในบำงกิจกรรมที่ไม่มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ ได้แก่ 
กำรจัดอบรม Optical Design Summer School / อบรม School in Radio Astronomy and Technology with the 13th 
East-Asian VLBI Workshop (EAVW) / NARIT – IAU Astronomy for Inclusion

กิจกรรมภายใต้สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ
(International Astronomical Union : IAU)

กิจกรรมภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก
(International Training Centre in Astronomy under the auspices of UNESCO : ITCA)
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 o โครงกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องมือส�ำหรับทดสอบกลไกกำรเกิดและอันตรกิริยำระหว่ำงโมเลกุลของโมเลกุล
ไฮโดรคำร์บอนและโมเลกุลอินทรีย์ในอวกำศ พัฒนำ LINAC เพื่อท�ำสถำนีทดลองของ สดร. ร่วมกับ ภำควิชำฟิสิกส์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 o โครงกำรพัฒนำระบบประมวลผลข้อมูลวิจัยและโมเดลเชิงวิศวกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 o กำรออกแบบและพัฒนำกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำด (Scanning Electron Microscope: SEM) 
ให้สำมำรถถ่ำยภำพโดยใช้ Secondary electron sensor จำกควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

 o กำรออกแบบและผลิตเครื่องช่วยหำยใจต้นแบบ ร่วมกับสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) โรงพยำบำล
นครพิงค์ และโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่

 o กำรออกแบบและผลิตแขนเทียมกล ข้อเข่ำเทียมอัจฉริยะ ร่วมกับ มูลนิธิขำเทียมในพระบรมรำชูปถัมภ์

 o กำรออกแบบและพัฒนำเครื่องควบคุมกำรให้ออกซิเจนอัตรำกำรไหลสูง (Oxygen High Flow) ร่วมกับ 
บริษัทน�ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992) จ�ำกัด

 o กำรออกแบบและพัฒนำเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature management) ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 ในช่วงปลำยปีงบประมำณ 2564 สดร. ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำกรัฐบำลกลำงสหรัฐอเมริกำ ผ่ำนสถำนเอกอัครรำชทูตฯ 
กรุงเทพฯ เพื่อด�ำเนินโครงกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศ และสร้ำงควำมตระหนักมลพิษทำงอำกำศ จ�ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำร 
Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration (AQAAT) และโครงกำร American Corners Air 
Quality Learning Empowerment (ACAQLE)  มีแผนเริ่มด�ำเนินกำรในปี 2565

 อีกหนึ่งกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ คือ สดร. ได้รับกำรจัดสรรทุนจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คัดเลือกนักศึกษำเพื่อรับทุนกำรศึกษำในสำขำที่เกี่ยวกับดำรำศำสตร์ ให้ไปศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี – โท – เอก รวมทั้งสิ้น 
17 คน แบ่งเป็น ทุนระดับปริญญำตรี - โท - เอก จ�ำนวน 7 คน และทุนระดับปริญญำโท - เอก จ�ำนวน 10 คน 

 นอกจำกน้ี ยังด�ำเนินกำรร่วมผลิตก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ผ่ำนกระบวนกำรฝึกงำน 
เปิดโอกำสให้นักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เข้ำมำเรียนรู้ และเสริมประสบกำรณ์ที่นอกเหนือจำกในชั้นเรียน ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของควำมตั้งใจในกำรบ่มเพำะ และสร้ำงก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มีนักศึกษำเข้ำฝึกงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ของ สดร. รวมทั้งสิ้น 133 คน

กิจกรรมความร่วมมืออื่น ๆ 

NATIONAL ASTRONOMICAL
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การเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่แบบพหุภาคีทั้งในและต่างประเทศ

 เป็นโครงกำรติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อตรวจวัดรังสีแกมมำ1 ในระดับ 20 Gev - 300 TeV จำกแหล่งก�ำเนิดพลังงำน
นอกโลก ซึ่งเป็นอนุภำคคอสมิกพลังงำนสูง เมื่อผ่ำนเข้ำมำในช้ันบรรยำกำศโลกจะแผ่รังสีพลังงำนสูงออกมำ เรียกว่ำ 
“แสงเชเรนคอฟ” (Cherenkov Light) พลังงำนระดับดังกล่ำวไม่สำมำรถสร้ำงขึ้นจำกเครื่องเร่งอนุภำคบนโลก โครงกำร CTA 
เป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง 212 สถำบัน ใน 32 ประเทศทั่วโลก สถำบันเดซี สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
(DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron) หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงกำร มีแผนจะสร้ำงหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ 
2 แห่ง คือ ณ เกำะลำปำลมำ ประเทศสเปน จ�ำนวน 19 กล้อง และบริเวณทะเลทรำย ใกล้หอดูดำวปำรำนัล ประเทศชิลี 
จ�ำนวน 99 กล้อง เพื่อให้ครอบคลุมกำรสังเกตกำรณ์ท้องฟ้ำท้ังซีกฟ้ำเหนือและซีกฟ้ำใต้ กำรสังเกตกำรณ์ด้วยรังสีเชเรนคอฟ
ในทำงดำรำศำสตร์ สำมำรถระบุต�ำแหน่งของแหล่งก�ำเนิดรังสีแกมมำจำกวัตถุในอวกำศได้ เช่น หลุมด�ำ ซุปเปอร์โนวำ พัลซำร์ 
ระบบดำวคู่ หรือสสำรมืด วัตถุเหล่ำนี้เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำวัตถุท้องฟ้ำที่กล้องโทรทรรศน์ทั่วไปไม่สำมำรถสังเกตกำรณ์ได้ 
เปิดประตูสู่กำรค้นหำธรรมชำติของแหล่งก�ำเนิดรังสีระดับพลังงำนสูงในเอกภพ และองค์ควำมรู้ด้ำนฟิสิกส์ที่ยังคงเป็นควำมลับ 
ซ่ึงอำจเป็นกุญแจน�ำไปสู่กำรค้นพบที่ส�ำคัญที่สุดของมวลมนุษยชำติ ภำยใต้งบประมำณทั้งสิ้น 16,000 ล้ำนบำท คำดว่ำ
หมู่กล้องโทรทรรศน์ทั้งหมดจะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี 2568

 ประเทศไทยได้รับกำรยอมรับให้เข้ำร่วมโครงกำร CTA โดยควำมร่วมมือระหว่ำง 4 หน่วยงำน ได้แก่ สถำบันวิจัย
ดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สดร.) สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) (สซ.) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในรูปแบบของ In Kind Contribution (IKC) เพื่อออกแบบ พัฒนำระบบ และผลิตเครื่อง
เคลือบกระจกส�ำหรับกล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟท่ีมีประสิทธิภำพ มีคุณสมบัติในกำรสะท้อนแสงท่ีดีในช่วงควำมยำวคล่ืน 
350-500 นำโนเมตร สำมำรถควบคุมควำมหนำของฟิล์มบำงได้ในระดับนำโนเมตร สำมำรถเคลือบฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ 
เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำนกระจกที่อำจถูกกัดกร่อนจำกสภำพแวดล้อม เช่น ฝุ่น ลม พำยุทะเลทรำย ควำมชื้น ฯลฯ โดยกำรออกแบบ
และสร้ำงเครื่องเคลือบกระจก ด�ำเนินกำร ณ สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) จังหวัดนครรำชสีมำ

โครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array : CTA)
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 ในส่วนของ สดร. ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำวิธีเคลือบฟิล์มบำงสะท้อนแสง ด้วยเทคนิค Sputtering Deposition และ 
Magnetron Sputtering ให้สำมำรถควบคุมควำมหนำของฟิล์มบำงได้อย่ำงแม่นย�ำในระดับนำโนเมตร และมีควำมคงทน
ตรงตำมข้อก�ำหนดของโครงกำร CTA  นอกจำกนี้ ยังออกแบบและสร้ำงเครื่องล้ำงกระจก ที่ใช้หุ่นยนต์ในกำรท�ำงำนทุกขั้นตอน 
ต้ังแต่กำรล�ำเลียงกระจก ลอกฟิล์มซิลิกอนไดออกไซด์ และฟิล์มอะลูมิเนียมเดิมออก ตรวจสอบฟิล์มที่หลงเหลือโดยใช้กล้อง
ส�ำหรับตรวจจับอะลูมิเนียมฟิล์มที่หลงเหลือ (Remained Aluminum Film) ท�ำควำมสะอำดผิวหน้ำกระจกให้สะอำด เพ่ือ
เตรียมพร้อมเข้ำสู่กระบวนกำรเคลือบฟิล์ม เครื่องเคลือบกระจกนี้สำมำรถเคลือบฟิล์มบนผิวกระจกได้ 6 – 8 บำนต่อวัน 

 ปัจจุบัน เครื่องเคลือบกระจกได้ด�ำเนินกำรสร้ำงแล้วเสร็จ มีก�ำหนดขนย้ำยจำกจังหวัดนครรำชสีมำยังจังหวัดเชียงใหม่
ประมำณต้นปี 2565 เพื่อน�ำมำประกอบเข้ำกับเครื่องล้ำงกระจก และทดสอบกำรใช้งำน ก่อนจะน�ำไปติดตั้ง ณ ประเทศสเปน 
ในล�ำดับต่อไป

1 รังสีแกมมำพลังงำนสูง เมื่อผ่ำนเข้ำมำในชั้นบรรยำกำศโลก จะชนกับอนุภำคของโมเลกุลในชั้นบรรยำกำศ จำกนั้นจะแตกตัวเป็นอนุภำคอื่น 
ต่อกันเป็นทอด ๆ ส่วนใหญ่จะเกิดเป็นอิเล็กตรอนและโพซิตรอน จำกนั้นจะแผ่รังสีพลังงำนสูงออกมำ เรียกว่ำ “แสงเชเรนคอฟ” ซึ่งเป็นแสงสี
ฟ้ำ นักดำรำศำสตร์จึงวำงแผนสร้ำงกล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟเพื่อตรวจจับรังสีแกมมำพลังงำนสูงที่เดินทำงมำยังโลก

 “ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 5 ในเอเชีย ที่จะสำมำรถผลิตยำนอวกำศส่งไปดวงจันทร์ และจะใช้เวลำจำกนี้ ไม่เกิน 
7 ปี ท�ำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว” ค�ำกล่ำวของศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2563 น�ำมำสู่สัญญำประชำคมที่ “ภำคีควำม
ร่วมมืออวกำศไทย” ต้องร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนไปให้ถึงจุดหมำยปลำยทำง

โครงการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium: TSC)
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 “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย Thai Space Consortium : TSC” คือกำรผนึกก�ำลังของหน่วยงำน

วิทยำศำสตร์ และสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�ำนวนรวม 13 แห่ง 

มีสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) เป็นผู้ประสำนงำนหลัก มีเป้ำหมำยสร้ำงกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ นักวิทยำศำสตร์ 

วิศวกรรุ่นใหม่ ให้มีโอกำสเรียนรู้ลงมือท�ำโดยตรง ด้วยกำรสร้ำง “ดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์” ด้วยก�ำลังคนและเทคโนโลยี

ในประเทศ ออกแบบพัฒนำ สร้ำง ทดสอบ และควบคุมกำรใช้งำนโดยฝีมือคนไทย  สร้ำงประสบกำรณ์กำรพัฒนำเทคโนโลยี

และวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศไทย ยกระดับองค์ควำมรู้ และทักษะด้ำนวิศวกรรมขั้นสูงภำยในประเทศ อำทิ วิศวกรรมเครื่องกล 

ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนำคม ระบบควบคุมและเมคคำทรอนิกส์ สมองกลฝังตัว สู่กำรเป็นประเทศท่ีมีควำมสำมำรถด้ำน

กำรผลิตและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ยำนยนต์ไฟฟ้ำ อำกำศยำน เกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล-ปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงรองรับ

อุตสำหกรรมอวกำศในอนำคต

 เทคโนโลยีอวกาศมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เทคโนโลยีอวกำศ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว 

หลำยสิ่งที่เรำใช้ในชีวิตประจ�ำวันต่ำงเป็นผลพลอยได้จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศท้ังนั้น เช่น อินเทอร์เน็ต กำรสื่อสำรผ่ำน

ดำวเทียม ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (GPS) ฯลฯ ที่ผ่ำนมำประเทศไทยพึ่งพำอุตสำหกรรมกำรเกษตร อุตสำหกรรม

กำรท่องเที่ยว สินค้ำส่งออกส่วนใหญ่ติดอยู่กับดักเดิม ๆ เมื่อเกิดสถำนกำรณ์วิกฤต COVID-19 ลุกลำมทั่วโลก ปริมำณสินค้ำเกษตร

ส่งออกไม่ได้ นักท่องเที่ยวเข้ำประเทศไม่ได้ ท�ำให้เกิดภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำอย่ำงรุนแรง และใช้ระยะเวลำนำนมำกกว่ำจะฟื้นตัว

กลับมำอยู่ในสภำพเดิม ในขณะที่กลุ่มประเทศรำยได้สูงท่ีเน้นส่งออกสินค้ำเทคโนโลยีจ�ำนวนมำก หันมำพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ 

เพ่ือตอบรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (covid-19) หลำยบริษัทหันมำผลิตเครื่องช่วยหำยใจ 

ผลิตวัคซีน ผลิตอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่รองรับสถำนกำรณ์และวิถีชีวิตแบบใหม่ 

 ประเทศไทยเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี น�ำเทคโนโลยีต่ำงประเทศเข้ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย หำกเรำยังคงเป็นผู้ซื้อต่อไป 

ประเทศไทยก็ไม่สำมำรถหลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ จึงถือเป็น 
“โจทย์ยากที่ท้าทายความสามารถในการสร้างเส้นทางสู่อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ” เป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วย
ยกระดับประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เพรำะกำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศไม่ได้ต้องกำรแค่

นักวิทยำศำสตร์ หรือวิศวกร ยังต้องกำรนักบริหำร ท�ำงำนร่วมกับนักโลจิสติกส์ เพื่อบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนขนำดใหญ่ท่ี

จะต้องเกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงโครงกำรอวกำศ ต้องกำรนักกำรเงินฝีมือดี ๆ มำบริหำรกำรเงินให้โครงกำรที่ต้องกำรเงินทุน

นับหมื่นล้ำนบำท ต้องกำรนักเศรษฐศำสตร์ที่จะมำวำงแผนหำทำงเลือกทำงนโยบำย ที่ดีที่สุดในกำรสร้ำงโครงกำรภำยใต้เงื่อนไข

และข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ ของประเทศ ต้องกำรนักรัฐศำสตร์ นักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในกำรบริหำรโครงกำรขนำดใหญ่ของ

ภำครัฐ ให้ได้รับกำรสนับสนุนทั้งจำกประชำชนในประเทศ และประชำคมโลกในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และยังสำมำรถต่อยอด

สู่ภำคอุตสำหกรรมได้อีกด้วย

 “การออกแบบและสร้างดาวเทียม” เป็นกำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขันของชำติที่มีตัวเทียบวัดกับ

ชำติอื่น ๆ นับเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมซับซ้อนที่จ�ำเป็นต้องบูรณำกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหลำกหลำยสำขำ ผลักดัน

ให้เกิดกำรสร้ำงก�ำลังคนที่มีศักยภำพและควำมเชี่ยวชำญสูงทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ (STEM) 

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ภำคอุตสำหกรรม สร้ำงงำนวิศวกรรมข้ันสูง เหนี่ยวน�ำให้เกิดห่วงโซ่อุปทำนใหม่

ในประเทศด้วยก�ำลังซื้อที่ผลักดันโดยภำครัฐ เปิดโอกำสให้ภำคเอกชนไทยมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ และสร้ำงสรรค์งำนอุตสำหกรรม

ตำมควำมเชี่ยวชำญ เช่น ชิ้นส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงจรวดและยำนอวกำศ ฯลฯ เป็นกำรยกระดับอุตสำหกรรมไทยให้ก้ำวหน้ำ

ในเวทีโลก สำมำรถเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำได้อย่ำงก้ำวกระโดด นอกจำกนี้สิ่งส�ำคัญท่ีสุด เทคโนโลยีอวกำศ จะช่วยสร้ำง

แรงบันดำลใจชั้นยอดให้เกิดแก่คนในชำติ ควำมร่วมแรงร่วมใจของคนในชำติ ส่งต่อแรงบันดำลใจไปถึงเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ

ที่สนใจ สร้ำงอำชีพ สร้ำงอนำคตให้แก่ลูกหลำนของเรำ
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 ผลที่เกิดจากการด�าเนินโครงการ ไม่เพียงแต่ท�ำให้เกิดอุตสำหกรรมอวกำศในประเทศ เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
สร้ำงก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำงงำน สร้ำงคนเก่งในสำยอำชีพวิทยำศำสตร์และสำขำอื่น ๆ สร้ำงเทคโนโลยี
แล้ว สิ่งส�าคัญที่สุดท่ีไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้ คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในชาติ ปัจจุบัน ประเทศไทย
มีสัดส่วนของคนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในวงกำรวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีต่อสำขำอื่น ๆ เป็น 30:70 ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนำแล้ว 
มีอัตรำส่วนเป็น 70:30 ทั้งน้ีประเทศเหล่ำน้ัน ล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยีอวกำศเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้
คนในประเทศหันมำสนใจกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดังเช่น สหรัฐอเมริกำ รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เป็นต้น

 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 
(TSC Board) ประกอบด้วยหัวหน้ำหน่วยงำนในภำคีหรือผู้แทน มีอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรท�ำงำน 
เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ท�ำหน้ำท่ีผู้บริหำรโครงกำร (TSC Program Manager) ท�ำหน้ำท่ีประสำนงำน
กับหัวหน้ำโครงกำรดำวเทียม (TSC Satellite Project Manager) ให้ท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

         นอกจำกนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมกำรด้ำนเทคนิค (Technical Advisory Committee) และคณะกรรมกำรด้ำนวิทยำศำสตร ์
(Science Advisory Committee) มีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ TSC Program Manager, TSC Project Manager และ Project 
Leader และให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรเก่ียวกับทิศทำงกำรวิจัยและพัฒนำ นอกเหนือไปจำกกำรด�ำเนินกำร
โครงกำรที่จะร่วมส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศวิจัยและพัฒนำด้ำนอวกำศท่ีหลำกหลำย เช่น กำรวิจัยต่อยอดด้ำนอวกำศ และ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีที่มีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรผลักดันให้เกิดธุรกิจ Spin-off เพื่อกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์

 ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ ได้รับมอบหมำยให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
บริหำรโครงกำร

การบริหารโครงการ

แผนด�าเนินโครงการ
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 ในปีงบประมำณ 2564 ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยได้ด�ำเนิน “โครงกำรน�ำร่องในกำรพัฒนำและสร้ำงดำวเทียม
ขนำดเล็กและเทคโนโลยีอวกำศอื่น ๆ” เรียกว่ำ Thai Space Consortium Pathf inder หรือ TSC-P มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมขั้นสูงให้กับคนไทย ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศอวกำศที่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมขั้นสูง
ของประเทศไทย ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 162 ล้ำนบำท จำกหน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน และ
ทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) ด�ำเนินกำรพัฒนำเทคโนโลยีภำยใต้ควำมร่วมมือกับ 
Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, of the Chinese Academy of Sciences (CIOMP) 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งมีองค์ควำมรู ้ชั้นน�ำของสำธำรณรัฐประชำชนจีนและควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรออกแบบและ
สร้ำงระบบทัศนูปกรณ์ของดำวเทียม โดยสร้ำงดำวเทียม TSC- Pathf inder (TSC-P) มวล 80 กิโลกรัม ส�ำหรับส�ำรวจโลกด้วย
กำรบันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวควำมละเอียดสูง วิศวกรไทยจะเข้ำร่วมพัฒนำ สร้ำง และประกอบแต่ละระบบย่อย และ
ระบบดำวเทียมขั้นสมบูรณ์ เพื่อยกระดับควำมสำมำรถทำงวิศวกรรมให้มีควำมพร้อมในกำรสร้ำงดำวเทียมเองในประเทศ

 ทีมวิศวกรไทย และ ทีมวิศวกร CIOMP ได้วำงแผนกำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียม TSC-P ในระดับโครงสร้ำงระบบย่อย 
(Satellite subsystems)  ตั้งแต่ออกแบบ พัฒนำอุปกรณ์ แนวทำงประกอบและทดสอบอุปกรณ์ กำรน�ำส่งข้ึนสู่วงโคจรแบบ 
Sun Synchronous Orbit รวมทั้งกำรควบคุมผ่ำนสถำนีภำคพื้นในประเทศ โดยจะใช้ระยะเวลำด�ำเนินกำรประมำณ 3 ปี 
หลังจำกนั้นจะบูรณำกำรข้อมูลกำรส�ำรวจระยะไกลเข้ำกับโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับนักวิทยำศำสตร ์
นักภูมิศำสตร์ นักภูมิสำรสนเทศ และนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล เพื่อน�ำไปวิเครำะห์ข้อมูลและวำงแผนกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 
ต่อไป

 ทั้งน้ี กำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 เป็นกำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียม TSC-P ในขั้นวิศวกรรม (Engineering 
Model) เพื่อเตรียมควำมพร้อมและยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรเพื่อต่อยอดสู่ระยะต่อไปของ TSC-P คือ กำรออกแบบ
และพัฒนำดำวเทียมวิจัยวิทยำศำสตร์ในระดับพร้อมน�ำส่ง (Flight model)

 ปัจจุบัน มีทีมวิศวกร และที่ปรึกษำในกำรวิจัยและพัฒนำดำวเทียม TSC-P จ�ำนวน 32 คน ประกอบด้วย สถำบันวิจัย
ดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 17 คน สถำบันเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 10 คน สถำบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) 4 คน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 1 คน

ผลการด�าเนินงาน

วันที่ 5 เมษำยน 2564 พิธีลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย
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 ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ประกอบด้วย 6 หน่วยงำนวิจัย ได้แก่ สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์ (องค์กำรมหำชน) 
ส�ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) ส�ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำต ิ 

 6 มหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ และมหำวิทยำลัย
มหิดล และ 1 หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ได้แก่ กรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและอวกำศกลำโหม กระทรวงกลำโหม

 นอกจำกนี้ ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย ยังได้ด�ำเนินอีกหนึ่งโครงกำรคู่ขนำนกับ TSC-P คือกำรสร้ำงดำวเทียม TSC-1 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรสร้ำงดำวเทียม TSC-2 ที่มีเป้ำหมำยโคจรรอบดวงจันทร์ ทั้ง 2 โครงกำร ใช้ทีมวิศวกรร่วมกันในกำร
ด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เบื้องต้นทีมวิศวกรได้วิเครำะห์พันธกิจของดำวเทียม TSC-1 ผ่ำนเอกสำรที่มีชื่อว่ำ “TSC-1 Mission 
Analysis” เพื่อวิเครำะห์ถึงควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติภำรกิจของอุปกรณ์วิทยำศำสตร์หลักและรองของดำวเทียม TSC-1 
ได้แก่ Hyperspectral Imaging ที่ออกแบบและพัฒนำโดยทีมวิศวกรศูนย์เทคโนโลยีทัศนศำสตร์และโฟโตนิกส์ ของ สดร. และ 
Space Weather Detector ที่พัฒนำโดยคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหิดล หลังจำกวิเครำะห์พันธกิจของดำวเทียม TSC-1 
แล้ว ทีมวิศวกรได้เชิญผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อร่วมกันตรวจสอบภำรกิจและระบบ
ที่ออกแบบรองรับกำรท�ำงำนของดำวเทียม TSC-1 ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2564 และครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 21 ตุลำคม 
พ.ศ. 2564 

 TSC-1 ไม่ได้มีเพียงกำรพัฒนำและออกแบบดำวเทียม แต่ยังผลักดัน และสนับสนุนกำรสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำนเทคโนโลยี
อวกำศแก่ประชำชนผ่ำนกิจกรรม AstroFest 2021 ท่ีได้รับควำมร่วมมือจำกสมำคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มำจัด
กิจกรรมสำธิตกำรรับสัญญำณจำกดำวเทียม รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอวกำศภำยในประเทศ ด้วยกำรส่งทีม
วิศวกรเข้ำร่วมในกิจกรรม NIA Space Economy Lifting off 2021 เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ รวมถึงข้อจ�ำกัดภำยใต้กำรออกแบบ
ในสภำวะอวกำศ

 ปัจจุบันทีมวิศวกรโครงกำร TSC-1 เป็นวิศวกรที่ท�ำงำนร่วมกับโครงกำร TSC-P และร่วมกับหน่วยงำนนอกเหนือจำก 
TSC-1 ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงำนแห่งชำติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

 ภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย คำดว่ำจะน�ำข้อเสนอโครงกำรพัฒนำดำวเทียม TSC-1 เข้ำสู่กำรพิจำรณำของที่ประชุม
ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.) ในปีงบประมำณ 2565
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 ในปัจจุบันปัญหำด้ำนมลพิษอำกำศถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ส�ำคัญที่สุดของโลกที่ส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชำชนทั้งด้ำนสุขภำพและกำรเงิน หลำยประเทศท่ัวโลกก�ำลังเผชิญและตระหนักถึงปัญหำมลพิษ
อำกำศที่เกิด รวมถึงประเทศไทยที่ได้ผลกระทบด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั้งควำมแปรปรวนของฤดูกำล อุณหภูมิ
ของโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก (PM2.5) และมลพิษอำกำศที่เกี่ยวข้อง สดร. ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญ
ของปัญหำเหล่ำนี้ จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิจัยบรรยำกำศ (Atmospheric Research Unit of NARIT : ARUN) เพื่อด�ำเนินกำรศึกษำ
วิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์บรรยำกำศมำอย่ำงต่อเน่ือง ครอบคลุมตั้งแต่ผลกระทบจำกอนุภำคท่ีมำจำกอวกำศต่อช้ันบรรยำกำศ
จนถึงกำรศึกษำกำรเกิดและกำรเคลื่อนตัวของฝุ่นละอองขนำดเล็กในชั้นบรรยำกำศ โดยเฉพำะในพื้นที่ภำคเหนือของประเทศไทย 
พบว่ำกำรท�ำวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์บรรยำกำศของประเทศไทยยังไม่ปรำกฏแนวทำงกำรวิจัยที่ชัดเจนรอบด้ำน และผู้เชี่ยวชำญ
ในสำขำวิจัยดังกล่ำวกระจำยอยู่ในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั่วประเทศ จึงริเริ่มจัดตั้งภำคีควำมร่วมมือวิจัยวิทยำศำสตร์
บรรยำกำศแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 6 หน่วยงำนภำครัฐ และ 23 มหำวิทยำลัย เพื่อส่งเสริมกำรท�ำวิจัยบรรยำกำศและ
คุณภำพอำกำศของประเทศให้มีประสิทธิภำพ บูรณำกำรทรัพยำกรวิจัยทั้งที่อยู่ในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำง ๆ ร่วมกัน 
เพื่อสำมำรถตอบโจทย์กำรแก้ปัญหำเร่งด่วนของรัฐบำลได้อย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ จำกกำรประชุมได้จัดท�ำแผนบูรณำกำร
วิจัยด้ำนคุณภำพอำกำศ เพ่ือก�ำหนดทิศทำงกำรให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย วำงแนวทำงส่งเสริมโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับวิจัย
คุณภำพอำกำศของประเทศไทยในระยะสั้นและระยะยำว รวมถึงวำงกรอบกำรวิจัยพื้นฐำนให้ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง และ
หวังสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ในช่วงเวลำ 5 -10 ปีข้ำงหน้ำ

 สดร. ใช้ควำมพร้อมของที่ต้ังของแหล่งเรียนรู้ดำรำศำสตร์เพื่อให้บริกำรประชำชน ในภูมิภำคต่ำง ๆ ได้แก่ อุทยำน
ดำรำศำสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ และหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภำค ทั้ง 3 แห่ง (นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ สงขลำ) 
เป็นสถำนที่ติดตั้งสถำนีตรวจวัดคุณภำพอำกำศ เพื่อศึกษำวิจัย ข้อมูลจำกกำรตรวจวัดในโครงข่ำยสถำนีที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ
จะช่วยให้ภำคีฯ สำมำรถสร้ำงแบบจ�ำลองควำมเที่ยงตรงสูงได้ทุกภูมิภำค เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นส�ำคัญที่สนับสนุนกำรก�ำหนด
นโยบำยสำธำรณะที่ยกระดับคุณภำพอำกำศได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในภูมิภำค และเอื้อประโยชน์ต่อสวัสดิภำพสำธำรณะ
อย่ำงสูงสุด แบบจ�ำลองที่ท�ำนำยค่ำ PM2.5 ได้อย่ำงเท่ียงตรงจะสำมำรถเตือนภัยแก่ผู้มีปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ เช่น ผู้สูงอำยุ 
เด็ก ผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจ ฯลฯ ได้อย่ำงทันท่วงที และสำมำรถบอกสัดส่วนของแหล่งที่มำของหมอกควันในแต่ละภูมิภำคได้
อย่ำงถี่ถ้วน เพื่อแก้ไขปัญหำหมอกควันในระยะยำว ภำยใต้กำรสนับสนุนของภำครัฐ ภำคีวิจัยบรรยำกำศแห่งประเทศไทย
มีแผนสร้ำงแบบจ�ำลองฉับพลันที่เที่ยงตรงภำยในปี 2568 เพื่อให้สำมำรถท�ำนำยปริมำณ PM2.5 ได้ภำยในปี 2569

โครงการภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย
(Thailand Consortium for Atmospheric Research : TCAR)
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 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มีพระรำชประสงค์ให้ประเทศไทย 
เข้ำร่วมในกำรศึกษำวิจัยด้ำนดำรำศำสตร์และวิทยำศำสตร์บรรยำกำศบริเวณข้ัวโลกร่วมกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน เนื่องจำก
บริเวณดังกล่ำวเหมำะสมในกำรสังเกตกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์และวิทยำศำสตร์บรรยำกำศ ซ่ึงต้องใช้เวลำสังเกตกำรณ์ยำวนำน
และต่อเน่ือง (บริเวณขั้วโลกใต้มีช่วงฤดูหนำวที่มืดตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลำยำวนำนถึง 6 เดือน ทัศนวิสัยดีมำกและสภำพ
ท้องฟ้ำปลอดโปร่ง) สดร. ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับสถำบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (Polar Research Institute of China : PRIC) 
และเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรด้ำนวิทยำศำสตร์เพื่อศึกษำวิจัยข้ัวโลกใต้ (Scientif ic Committee on Antarctic 
Research : SCAR)  ที่ผ่ำนมำ สดร. ร่วมกับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ PRIC ส่งนักวิจัยไทย และอุปกรณ์ตรวจวัดนิวตรอน 
ท่ีบรรจุภำยในตู้คอนเทนเนอร์ติดตั้งฉนวนชื่อ “ช้ำงแวน” (Changvan) เดินทำงไปกับเรือส�ำรวจวิจัยเสวี่ยหลง (Xue Long) 
ออกเดินทำงจำกเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสำธำณรัฐประชำชนจีน ไปยังสถำนีวิจัยจงซำน (Zhongshan) ตั้งอยู่บริเวณชำยฝั่งของ
ทวีปแอนตำร์กติกำ ขั้วโลกใต้ เพื่อเก็บข้อมูลปริมำณของอนุภำคนิวตรอนที่สำมำรถผ่ำนชั้นบรรยำกำศของโลก ควำมเข้มข้น
ของอนุภำคดังกล่ำวจะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจในเรื่องแหล่งก�ำเนิดของอนุภำคนิวตรอน ซ่ึงเป็นอนุภำคท่ีส่งผลโดยตรงต่อสภำพภูมิ
อวกำศโลก อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่จะช่วยพัฒนำระบบโทรคมนำคมให้มีเสถียรภำพ ยกระดับคุณภำพชีวิตของมนุษย์
ในอนำคต

โครงการดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้วโลก
(Polar Astronomy and Science Program)
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 JUNO เป็นห้องปฏิบัติกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนฟิสิกส์พลังงำนสูง และดำรำศำสตร์อนุภำคเพื่อศึกษำอนุภำคนิวทริโน 
ตั้งอยู่ใต้ดินที่มีควำมลึก 700 เมตร มีควำมสูงกว่ำอำคำร 10 ช้ัน เพื่อให้กำรสังเกตกำรณ์ไม่ถูกรบกวนจำกอนุภำคอื่น ๆ ตั้งอยู่
ในเขตเมืองเจียงเหมิน มณฑลกวำงตุ้ง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ปัจจุบันมีสมำชิกท้ังหมด 71 สถำบัน จำก 16 ประเทศ ทั้งใน
ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ 

 ประเทศไทยเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวโดย สดร. ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
จัดตั้งภำคีไทย-จูโน เพื่อออกแบบและสร้ำงระบบทดลองสนำมแม่เหล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding Coil) ส�ำหรับ
หักล้ำงสนำมแม่เหล็กโลกในบริเวณที่ตั้งกำรทดลอง และเพิ่มประสิทธิภำพของตัวตรวจจับอนุภำค อุปกรณ์นี้มีผลอย่ำงมำก
ต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร JUNO เนื่องจำกนิวทริโน เป็นอนุภำคมูลฐำนที่มีในธรรมชำติ ควำมเร็วเท่ำแสง มีมวลน้อยตรวจจับ
ได้ยำก เพื่อให้สำมำรถตรวจจับและวัดมวลของอนุภำคนี้ได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์ชดเชยสนำมแม่เหล็กโลกช่วยให้เครื่องตรวจวัด
ท�ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ

โครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโน
(Jiangmen Underground Neutrino Observatory : JUNO)
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

25632564

     สินทรัพย์หมุนเวียน 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

  ลูกหนี้ระยะสั้น

  เงินลงทุนระยะสั้น

  สินค้ำคงเหลือ

  วัสดุคงเหลือ

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

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

0.00

1,563,852,649.67

2,183,173,886.32

 

685,608,156.73

1,811,027.14

50,000,000.00

1,178,482.29

470,521.76

45,927,784.63

784,995,972.55 

1,574,720,204.97

23,126,269.99

26,203,455.97

1,624,049,930.93

2,409,045,903.48

สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านภารกิจหลัก 
และด้านการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน 1

งบการเงิน
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 หนี้สินหมุนเวียน

  เจ้ำหนี้ระยะสั้น

  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

  ส่วนของเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
  ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี

  เงินรับฝำกระยะสั้น

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

   รวมหนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

  เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว-สุทธิ

  รำยได้รอกำรรับรู้

  เงินรับฝำกระยะยำว

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

 

2,957,321.36 

2,833,214.11 

1,909,083.42  
 

2,773,945.52 

979,873.36 

11,453,437.77  

3,794,752.27

105,524,002.73

7,551,311.88

156,000.00

117,026,066.88

128,479,504.65

 

 5,194,743.42              

2,689,948.60       

2,072,448.04               

3,287,490.70               

965,884.26                

14,210,515.02          

 1,748,637.40

124,626,805.02

8,232,853.20

156,000.00

134,764,295.62

148,974,810.64

25632564หนี้สิน

(หน่วย : บาท)

  ทุน

  รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม

   รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

193,071,208.49

1,861,623,173.18

2,054,694,381.67

2,183,173,886.32

193,071,208.49

2,066,999,884.35

2,260,071,092.84

2,409,045,903.48

25632564สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(หน่วย : บาท)
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

  รำยได้จำกงบประมำณ

  รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

  รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 

  รำยได้อื่น

รวมรายได้

576,133,800.00

14,587,194.44

9,418,407.72

9,488,105.63

609,627,507.79

576,172,600.00

3,522,332.26

200,530,346.12

5,093,336.25

785,318,614.63

รายได้ 25632564

(หน่วย : บาท)

  ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

  ค่ำตอบแทน

  ค่ำใช้สอย

  ค่ำวัสดุ

  ค่ำสำธำรณูปโภค

  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

  ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทำงกำรเงิน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

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

132,934,282.98

9,176,397.67

118,053,176.46

30,409,268.56

13,754,646.37

194,795,174.94

80,374,999.97

579,497,946.95

205,820,667.68

443,956.51

205,376,711.17

ค่าใช้จ่าย 25632564

(หน่วย : บาท)
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้สูง / (ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 ส�าหรับปี 2563

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1,948,676,911.76

106,017,469.91

2,054,694,381.67

193,071,208.49

-

193,071,208.49

1,755,605,703.27

106,017,469.91

1,861,623,173.18

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ทุน

(หน่วย : บาท)

รายได้สูง / (ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 ส�าหรับปี 2564

รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2,054,694,381.67

205,376,711.17

2,260,071,092.84

193,071,208.49

-

193,071,208.49

1,861,623,173.18

205,376,711.17

2,066,999,884.35

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

ทุน

(หน่วย : บาท)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

 จะเห็นว่ำสินทรัพย์รวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 2,409.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 
225.88 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ โดยที่เงินทุนฯ ได้อนุมัติจัดสรรเงินให้ส่วนรำชกำรน�ำไป
ด�ำเนินโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ จ�ำนวน 576.17 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 โดยสินทรัพย์รวมในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 2,409.05 ล้ำนบำท ท�ำให้มีรำยได้ 785.32 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.33 เท่ำ (ค�ำนวณจำกรำยได้/สินทรัพย์รวม) ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่ำกำรบริหำรสินทรัพย์ทุก 100 บำท ท�ำให้เกิดรำยได้ 0.33 บำท สินทรัพย์สุทธิในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 2,260.07 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 205.38 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งมีผลกำรด�ำเนินงำนที่มีรำยได้
สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03

 จะเห็นว่ำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 205.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จ�ำนวน 99.36 ล้ำนบำท โดยที่เงินทุนฯ มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 785.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 175.69 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.82 และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 579.50 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 76.52 ล้ำนบำท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.21

การวิเคราะห์รายงานแสดงฐานะการเงิน

การวิเคราะห์รายงานแสดงผลการด�าเนินงาน
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 สดร. ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแบบ Project Based Management โดยจัดท�ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำ
ปี 2564 ที่สอดคล้องกับโครงกำรส�ำคัญ/โครงกำรยุทธศำสตร์ในแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ของ
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งในปีงบประมำณ 2564 มีจ�ำนวนโครงกำรรวมทั้งสิ้น 60 โครงกำร แบ่งเป็น 
โครงกำรที่มีลักษณะเป็นรำยจ่ำยประจ�ำ จ�ำนวน 14 โครงกำร โครงกำรที่มีลักษณะเป็นกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ 
จ�ำนวน 46 โครงกำร รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลักของสถาบัน2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการ
ส�าคัญ / 
โครงการ

ยุทธศาสตร์

โครงการปฏิบัติการปี 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)รวม

โครงการ 
รายจ่าย
ประจ�า

โครงการ
ตาม

ยุทธศาสตร์

โครงการ
ตามพันธกิจ

รวมทั้งสิ้น 18 60 14 37 9 952.2205

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยกระดับผลงำนวิจัยให้มี
คุณภำพ ตำมมำตรฐำน
ระดับชำติและนำนำชำติ

01 2 8 1 6 1 30.5514

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรม 
เพื่อกำรให้บริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนมีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้ในอนำคต

01 / 02 7 18 3 15 0 320.0007

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้
โดยใช้กระบวนกำร
ทำงดำรำศำสตร์ และ
ประชำสัมพันธ์สู่สังคมไทย
ในทุกระดับอย่ำงทั่วถึง

03 5 18 4 9 5 46.0352
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 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สดร. ได้จัดสรรงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนและสำมำรถน�ำส่งผลผลิตได้ตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้น 760.3712 ล้ำนบำท

(ไม่รวมงบกลำง 71.8493 ล้ำนบำท และเงินส�ำรองยำมฉุกเฉิน 120.0000 ล้ำนบำท) ใน 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ณ สิ้นปี

งบประมำณ มีผลกำรเบิกจ่ำยสะสมจ�ำนวน 463.0694 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 60.90) มีกำรกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี

จ�ำนวน 237.1031 ล้ำนบำท (คิดเป็นร้อยละ 31.18) และมีเงินเหลือจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 60.1987 ล้ำนบำท (คิดเป็น

ร้อยละ 7.92)  (น�ำไปจัดสรรในปีต่อไป)

 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 คือ สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม ่

(COVID-19) ที่เริ่มตั้งแต่เดือนเมษำยน 2564 ท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของกิจกรรม/โครงกำรต้องยกเลิกและเลื่อนกำรจัดกิจกรรม 

อำทิ กำรให้บริกำรนิทรรศกำรและท้องฟ้ำจ�ำลอง กำรจัดอบรม สัมมนำ กำรประชุมต่ำง ๆ กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรทำงด้ำน

เทคนิควิศวกรรมในกำรพัฒนำอุปกรณ์/เทคโนโลยี รวมถึงกำรเดินทำงไปเก็บข้อมูลของนักวิจัย ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบกับ

กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสถำบัน ทั้งในมิติของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ มิติกำรน�ำส่งค่ำเป้ำหมำยในแต่ละตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน

โครงการ
ส�าคัญ / 
โครงการ

ยุทธศาสตร์

โครงการปฏิบัติการปี 2564
งบประมาณ
(ล้านบาท)รวม

โครงการ 
รายจ่าย
ประจ�า

โครงการ
ตาม

ยุทธศาสตร์

โครงการ
ตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
สนับสนุนกำรวำงโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์
เพื่อกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพ และครอบคลุม
ทุกภูมิภำค

04 1 2 0 2 0 171.9512

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้ทันสมัย มีธรรมำภิบำล 
และสนับสนุนกำรแสวงหำ
รำยได้เพื่อลดภำระ
งบประมำณจำกภำครัฐ

05 3 14 6 5 3 204.9439

เงินส�ารองจ่ายทั่วไป 58.7381

เงินส�ารองยามฉุกเฉิน 120.0000

หมายเหตุ : โครงกำรรำยจ่ำยประจ�ำ : เป็นโครงกำรที่มีลักษณะเป็นรำยจ่ำยประจ�ำและต้องด�ำเนินกำรทุกปี
 โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ : เป็นโครงกำรที่น�ำส่งผลผลิตตำมตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยของ สดร. 
 โครงกำรตำมพันธกิจ : เป็นโครงกำรที่จัดท�ำขึ้นเพื่อด�ำเนินงำนตำมพันธกิจของแต่ละหน่วยงำนภำยใต้แผนงำน โดยสอดคล้องกับประเด็น
  ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง

NATIONAL ASTRONOMICAL
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 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สดร. สำมำรถปรับกลยุทธ์กำรท�ำงำนได้อย่ำงทันท่วงที โดยกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท�ำงำน

มำกขึ้น รวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกำร Work From Home กำรประชุมทำงกำร เช่น มีระบบ

บริหำรจัดกำรสถำบันฯ MIS ระบบประชุมทำงอิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting ระบบกำรประชุมทำงไกล Video Conference 

และกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ (ระบบ Zoom/Microsoft Team/Line ฯลฯ) ส�ำหรับด้ำนกำรวิจัย มีกำรสร้ำง

แบบจ�ำลองทำงดำรำศำสตร์ โดยใช้ Big Data, Machine Leaning และ AI ในกำรช่วยขยำยโอกำสในกำรท�ำวิจัยในประเด็นที่

ไม่ต้องรอให้กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเสร็จเรียบร้อย เป็นต้น กำรปรับรูปแบบกำรจัดกิจกรรมในบำงกิจกรรมให้เป็นแบบ

ออนไลน์ กำรผลิตและเผยแพร่บทควำม หรือสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้แก่สำธำรณชน ในช่วง

ที่ไม่สำมำรถเปิดให้บริกำรผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีผู้สนใจเข้ำรับชมและติดตำมเป็นจ�ำนวนมำก แต่ก็ท�ำให้ผู้รับบริกำรในกลุ่ม

ต่ำง ๆ เสียโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้งำนของอุปกรณ์/เครื่องมือทำงด้ำนดำรำศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ รวมถึงกำรสังเกต

ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ผ่ำนกล้องโทรทรรศน์ฯ จริง โดยผลกำรด�ำเนินโครงกำรและตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 

ณ สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการตามแผน
ปฏิบัติการปี 2564 ผลการด�าเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับผลงานวิจัย

ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ

8 ดำาเนินการได้ตามแผน 8 โครงการ  ดำาเนินการ

เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำาหนด จำานวน 14 ตัวชี้วัด 

ดำาเนินการตำ่ากว่าแผน จำานวน 1 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถ

ทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ และสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

18 ดำาเนินการได้ตามแผน 18 โครงการ  ดำาเนินการ

เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำาหนด จำานวน 16 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสังคมไทย

ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ

ทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทย

ในทุกระดับอย่างทั่วถึง

18 ดำาเนินการได้ตามแผน 18 โครงการ  ดำาเนินการ

เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำาหนด จำานวน 13 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวาง

โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เพื่อการให้

บริการที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค

2 ดำาเนินการได้ตามแผน 2 โครงการ  ดำาเนินการ

ตำ่ากว่าแผน จำานวน 1 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุน

การแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจาก

ภาครัฐ

14 ดำาเนินการได้ตามแผน 14 โครงการ  ดำาเนินการ

เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำาหนด จำานวน 3 ตัวชี้วัด  

ดำาเนินการตำ่ากว่าแผน จำานวน 1 ตัวชี้วัด
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 ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำนของ สดร. ในภำพรวมของปี 2564 แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน 
ประกอบด้วย มูลค่ำผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ / มูลค่ำของกำรสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของงำนวิศวกรรมขั้นสูง / มูลค่ำ
กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนดำรำศำสตร์สู่สังคมไทย /และ มูลค่ำของกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรสำธำรณะ มีมูลค่ำจำก
กำรประเมินมูลค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม (Social Return on Investment : SROI) เท่ำกับ 1,233.31 ล้ำนบำท โดยมี
งบประมำณที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรของปี 2564 จ�ำนวน 832.22 ล้ำนบำท 

 อัตรำผลตอบแทนกำรด�ำเนินงำนของ สดร. เท่ำกับ 1 : 1.48 หมำยควำมว่ำ งบประมำณที่ใช้ไปในกำรด�ำเนินงำนโครงกำร
ของ สดร. ทุก ๆ 1 บำท เกิดผลผลิตจำกกำรด�ำเนินโครงกำร และสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์ในรูปแบบของผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ
และสังคมกลับคืนมำ เท่ำกับ 1.48 บำท ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จำกกำรสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมขั้นสูง 
และกำรน�ำองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)
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 สดร. ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นในกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร  
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดด และอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำน จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงำน
ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน และบริหำรควำมเสี่ยง ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อท�ำหน้ำที่อ�ำนวยกำรในกำร
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง จัดท�ำแผนภำพรวมของสถำบัน เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมกำร
สถำบัน เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ ด�ำเนินกำรก�ำกับ ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน 
เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมกำรสถำบันเพื่อทรำบ ตำมค�ำสั่งสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำร
มหำชน) ที่ 0281/2563 ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2563

 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน โดยวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ ให้กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนำด 
40 เมตร ณ หอสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์วิทยุ สำมำรถเปิดให้บริกำรแก่นักวิจัยได้ทันภำยในปี 2564 ซึ่งระหว่ำงกำรด�ำเนินงำน
มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภำยในและภำยนอกที่กระทบกับกำรด�ำเนินงำน อำทิ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(covid-19) ที่ส่งผลให้วิศวกรชำวเยอรมันจำกบริษัทผู้รับจ้ำง ไม่สำมำรถเดินทำงมำทดสอบกำรท�ำงำนระบบต่ำง ๆ ของกล้องได้ 
และกระทบกับแผนกำรท�ำงำนในส่วนอื่น ๆ สดร. จึงต้องปรับรูปแบบกำรท�ำงำน โดยให้ทีมวิศวกรและช่ำงเทคนิคของ สดร.
ประสำนกำรท�ำงำนร่วมกับวิศกรชำวเยอรมัน วิศวกรไทยของบริษัทผู้รับจ้ำง ผ่ำนระบบสื่อสำรทำงไกลในช่วงเวลำดังกล่ำว 
จนวิศวกรชำวเยอรมันเดินทำงกลับมำเริ่มงำนต่อได้ และสำมำรถท�ำกำรขับเคลื่อนจำนกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนำด 40 เมตร 
ที่มีน�้ำหนักมำกกว่ำ 260 ตัน ในแนวแกน Elevation ส�ำเร็จเป็นครั้งแรก ถือเป็นกำรยืนยันว่ำกล้องโทรทรรศน์และโครงสร้ำง
ต่ำง ๆ เช่น telescope tower สำมำรถท�ำงำนได้โดยไม่เกิดข้อบกพร่อง 

รายงานการวิเคราะห์ด้านการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน3

1.1 ความล่าช้าของการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาด 40 เมตร
ณ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ ที่กระทบกับการด�าเนินงานในส่วนอื่น ๆ 
รวมถึงการเปิดให้บริการในปี 2564 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (2 ประเด็นความเสี่ยงหลัก) 

 เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรทำงดำรำศำสตร์ รวมถึงกำรให้บริกำรนิทรรศกำรและ
ท้องฟ้ำจ�ำลองในรูปแบบ On-Site ณ อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร และหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ 
และสงขลำ ที่จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำรจัดกิจกรรมไป ซึ่งกระทบต่อแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวมถึงกำรน�ำส่งค่ำเป้ำหมำย
ในภำพรวมของสถำบัน สดร. จึงเร่งปรับรูปแบบของกำรจัดกิจกรรมในบำงกิจกรรมให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้มำรับบริกำร
ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำร่วมโดยไม่ต้องเดินทำงมำ ณ สถำนที่ตั้ง (On-Site) ปรับวิธีกำรน�ำเสนอให้น่ำสนใจ ดึงดูดคน
ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งได้รับผลกำรตอบรับเป็นอย่ำงมำก โดยมีผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม

1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) ระลอกใหม่ที่กระทบกับการด�าเนินงานด้านการให้บริการ
วิชาการ และการให้บริการนิทรรศการและท้องฟ้าจ�าลอง
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 เป็นควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เกิดจำกเหตุกำรณ์ที่คำดหวังหรือไม่คำดหวัง อันเนื่องมำจำกกำรน�ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเฉียบพลัน (Disruptive Technology / Disruptive 
Innovation) เช่น Internet of Things (IoT), Blockchain, Big Data รวมถึงภัยจำกธรรมชำติและภัยที่มนุษย์ท�ำขึ้น เช่น 
วำตภัย อุทกภัย ฟ้ำผ่ำ น�้ำท่วม กระแสไฟฟ้ำขัดข้อง เพลิงไหม้ เป็นต้น สดร. ได้ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมป้องกันอย่ำง
เคร่งครัด ท�ำกำรตรวจสอบบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน รวมถึงกำรทดสอบระบบต่ำง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
ระบบต่ำง ๆ สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดหำอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรป้องกัน และปรับปรุง Policy Firewall 
รวมถึงเทคนิคประกอบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรป้องกันภัยคุกคำมจำกทั้งภำยในและภำยนอก ท�ำกำรตรวจสอบ
กำรส�ำรองข้อมูลเป็นรำยไตรมำสและท�ำกำรทดสอบกำรกู้คืนข้อมูล เพื่อให้มั ่นใจว่ำสำมำรถกู้คืนข้อมูลจำกที่ส�ำรองได้
อย่ำงครบถ้วน รวมถึงกำรซักซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับควำมเสี่ยงจำกภัย หรือสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จ�ำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสำมำรถป้องกันควำมเสียหำย และรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร ์
ระบบเครือข่ำยข้อมูล และระบบส�ำรองข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถด�ำเนินกำรตำมแผนฉุกเฉินที่ก�ำหนดไว้ 
โดยท�ำกำรทดสอบกู้คืนข้อมูลย้อน 1 วัน (Recovery Time Objective : RTO) และทดสอบจ�ำลองสถำนกำรณ์เพื่อทดสอบ
กู้ระบบทั้งหมดได้ภำยใน 7 วัน 

 เป็นควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง ซึ่งเป็นภัยคุกคำมที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กรในปัจจุบัน กำรเผยแพร่ข้อมูลเชิงลบ กำรรับรู้ของ
สำธำรณชน หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ สำมำรถส่งผลเสียต่อควำมน่ำเชื่อถือขององค์กร สดร. ให้ควำมส�ำคัญและ
ระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบต่ำง ๆ สู่ภำยนอก โดยเฉพำะข้อมูลผลงำนทำงวิชำกำรทำงด้ำน
ดำรำศำสตร์ซึ่งอยู่ในควำมสนใจของประชำชน และถูกคำดหวังจำกกำรเป็นสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ ท�ำให้ต้องมี
มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงเข้มงวด และท�ำกำรตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ โดยละเอียด ผ่ำนคณะท�ำงำนที่มี

2.1 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบส�ารองข้อมูล 
ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยประเด็นความ
เสี่ยงย่อย
 (1) ความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 (2) ความปลอดภัยของข้อมูลระบบส�ารองข้อมูล
 (3) แผนฉุกเฉินเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัย หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ (1 ประเด็นความเสี่ยงหลัก / 3 ประเด็นย่อย)

3.1 ความผิดพลาดของข้อมูลผลงานทางวิชาการ ที่กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (1 ประเด็นความเสี่ยงหลัก)

ดำรำศำสตร์ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 327,145 คน ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 64 ซึ่งมำกกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ คือ 300,000 คน
และมีผู้ติดตำมในสื่อโซเชียลมีเดียมำกกว่ำ 500,000 followers กำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงที ท�ำให้ สดร. สำมำรถ
ลดผลกระทบที่เกิดจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ

104 ANNUAL REPORT 2021  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)



ผู้เชี่ยวชำญจำกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะท�ำกำรเผยแพร่ในช่องทำงต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังมีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ
เหตุกำรณ์หรือปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติต่ำง ๆ ที่ปรำกฏบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อค้นหำข้อเท็จจริง และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน อย่ำงทันท่วงที โดยที่ผ่ำนมำไม่มีควำมผิดพลำดที่เกิดจำกกำรน�ำเสนอข้อมูล และไม่มี feedback เชิงลบที่เกี่ยวกับ
กำรน�ำเสนอข้อมูลทำงวิชำกำร ทั้งยังมีผู้สนใจติดตำมข้อมูลข่ำวสำรทำงดำรำศำสตร์ของสถำบันฯ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ เพจ เฟสบุ๊ค อินสตำแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำด้วย

 เป็นควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำยและภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วำตภัย ฟ้ำผ่ำ และแผ่นดินไหว ที่อำจจะส่งผล
กระทบหรือท�ำให้เกิดควำมสูญเสียของชีวิตและควำมเสียหำยของทรัพย์สิน โดยเฉพำะกับโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ ซึ่ง สดร. 
มีหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ (หอดูดำวแห่งชำติ) ที่มีกำรติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
2.4 เมตร และ 1 เมตร รวมถึงอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรค้นคว้ำ วิจัยทำงด้ำนดำรำศำสตร์ บนอุทยำนแห่งชำติ
ดอยอินทนนท์ ดังนั้น จึงต้องท�ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในประเด็นนี้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น จนเกิดจำก
กำรหยุดชะงัก (Disruption and System Failures) ของกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร และส่งผลกระทบต่อกำรผลิตผลงำนวิจัย
โดยด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด อำทิ ท�ำกำรวัดค่ำควำมต้ำนทำนของระบบสำยดินของอุปกรณ์หลัก
กล้อง 2.4 เมตร เป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่อง จัดหำอุปกรณ์ Surge Protection ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นต้น ซึ่ง
มำตรกำรที่ด�ำเนินกำรอยู่สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และไม่มีควำมเสียหำยหรือเกิดกำรหยุดชะงักของ
กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร ในปี 2564 นอกจำกนี้ สดร. มีแผนที่จะท�ำกำรออกแบบและพัฒนำ CCD เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์
เดิมหำกเกิดกำรช�ำรุด เสียหำย โดยทีมวิศวกรและช่ำงเทคนิคของ สดร. ซึ่งเป็นมำตรกำรลดผลกระทบ ที่จะด�ำเนินกำรเพิ่มเติม
ในปีต่อไป 

4.1 ความสูญเสียของชีวิตและความเสียหายของทรัพย์สินของ สดร. อันเนื่อง
มาจากภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงย่อย 
ดังนี้

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตราย และภัยพิบัติ
 (1 ประเด็นความเสี่ยงหลัก / 4 ประเด็นย่อย)

(1) ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงัก (Disruption and System Failures) ของ
 กล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (กรณีฟ้าผ่า และแผ่นดินไหว)

 เป็นควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ (กรณีฟ้ำผ่ำ และแผ่นดินไหว) ที่อำจจะท�ำให้กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 40 เมตร เกิดควำม
เสียหำย และส่งผลให้ระบบต่ำง ๆ เกิดกำรหยุดชะงัก (Disruption and System Failures) ไม่สำมำรถท�ำงำนต่อได้ สดร. 
ได้เตรียมกำรรองรับสถำนกำรณ์และจัดหำมำตรกำรป้องกันควำมเสียหำย โดยกำรติดตั้งอุปกรณ์สำยล่อฟ้ำที่ตึกและจำนรับ
สัญญำณ กำรจัดหำอะไหล่ส�ำรองที่ส�ำคัญ เช่น motor driver, controlling PLC รวมถึงเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 
เพื่อรองรับกำรบ�ำรุงรักษำ กรณีเกิดเหตุฟ้ำผ่ำ หรือแผ่นดินไหว ทั้งนี้ หำกกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนำด 40 เมตร ติดตั้งแล้วเสร็จ 
จะด�ำเนินกำรประเมินควำมพร้อมของระบบต่ำง ๆ เพื่อรองรับกรณีฟ้ำผ่ำ/แผ่นดินไหว และแนวทำงลดผลกระทบอีกครั้งในปีต่อไป

(2) ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดชะงัก (Disruption and System Failures) ของ
 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 40 เมตร อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ (กรณีฟ้าผ่า และแผ่นดินไหว) 
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 เป็นควำมเสี่ยงจำกเหตุผู้ก่อควำมไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลำ และจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ส่งผลต่อควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดย สดร. ให้ควำมส�ำคัญและเข้มงวดต่อกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน และมำตรกำรลดผลกระทบ
ที่อำจจะเกิดจำกเหตุปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยท�ำกำรติดตำมและประสำนงำนข้อมูลเตือนภัยควำมไม่สงบกับศูนย์อ�ำนวยกำร
บริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ / จังหวัดสงขลำ / เมืองเขำรูปช้ำง / ส�ำนักงำนต�ำรวจภูธรภำค 9 / มณฑลทหำรบกที่ 42 / 
กองพันทหำรปืนใหญ่ที่ 5 / ผู้น�ำศำสนำในพื้นที่ / ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน / ผู้น�ำชุมชน อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัย ที่ท�ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลำ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับบุคลำกร และผู้มำรับบริกำร 

 เป็นควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ (กรณีฟ้ำผ่ำ ฝนตกหนัก โดยเฉพำะพื้นที่จังหวัดภำคใต้) ที่อำจจะท�ำให้กล้องโทรทรรศน์ 
ระบบสื่อสำร ชุดนิทรรศกำรท้องฟ้ำจ�ำลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ ของหอดูดำวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลำ ได้รับควำมเสียหำยและ
ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ สดร. จัดท�ำมำตรกำรโดยมีกำรเฝ้ำระวัง และวิเครำะห์สถำนกำรณ์น�้ำ กับศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคใต้
ฝั่งตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง ประสำนงำนข้อมูลเตือนภัยพิบัติกับหน่วยงำนของทำงจังหวัดสงขลำอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อเตรียม
กำรรองรับหำกเกิดภัยพิบัติ ในขณะเดียวกันก็ท�ำกำรตรวจสอบควำมเสียหำยของอำคำรสถำนที่ ส�ำรวจจุดเสี่ยงและวิเครำะห์
หำสำเหตุในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ฟ้ำผ่ำจำกภำยนอก และมีกระแสไฟฟ้ำวิ่งตำมสำย LAN เข้ำสู่ Switch Hub ในหอดูดำว
เฉลิมพระเกียรติฯ สงขลำ เพื่อวำงแผนกำรซ่อมบ�ำรุง เตรียมจัดหำระบบป้องกันไฟฟ้ำกระชำก Surge Protection และ
หำมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจำกเหตุกำรณ์ฟ้ำผ่ำในปีต่อไป

 สืบเนื่องจำกผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปี 2563 ไม่เป็นไปตำมแผน และเบิกไม่ทันในปีงบประมำณ ท�ำให้ต้องกันเงินไว้
เบิกจ่ำยเหลื่อมปี โดยเฉพำะงำนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(covid-19) ท�ำให้ในปีงบประมำณ 2564 สดร. มีภำระกำรเบิกจ่ำยเพิ่มขึ้น และต้องเร่งด�ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมถึงกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่รัฐบำลก�ำหนด ซึ่งหำกล่ำช้ำหรือเบิกจ่ำยต�่ำกว่ำแผน อำจจะส่งผลต่อกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณในปีถัดไป ในกำรนี้ สดร. ได้ก�ำหนดและจัดกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น โดยเน้นกำรติดตำม ก�ำกับดูแล
ขั้นตอน/กระบวนกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด เร่งด�ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณในงำนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ได้รับ
จัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมำณโดยเฉพำะรำยกำรงำนปรับปรุงปีเดียวให้แล้วเสร็จในล�ำดับแรก ส�ำหรับรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงผูกพัน 
ได้ก�ำหนดมำตรกำรเร่งรัดกำรด�ำเนินงำน กำรเบิกจ่ำย กำรบริหำรสัญญำต่ำง ๆ และแจ้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงำน 
และผู้รับจ้ำง เพื่อทรำบและท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันตั้งแต่ต้นปี ซึ่งได้รับควำมร่วมมือที่ดีจำกผู้เกี่ยวข้องในส่วนงำนต่ำง ๆ รวมถึง
นโยบำยของผู้บริหำรที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว โดยมีกำรติดตำมอย่ำงเข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งสำมำรถควบคุม
ควำมเสี่ยงของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ทันในปีงบประมำณ และต้องกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปีในปีถัดไปได้ 

(4) ความสูญเสีย/ความเสียหายกรณีเกิดเหตุจากผู้ก่อความไม่สงบ
 ณ หอดูดาวภูมิภาค สงขลา

(3) ความเสียหายของระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ ระบบสื่อสาร ชุดนิทรรศการ
 ท้องฟ้าจ�าลอง และอุปกรณ์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า ฝนตกหนัก
 ณ หอดูดาวภูมิภาค สงขลา

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน (1 ประเด็นความเสี่ยงหลัก)

5.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันในปีงบประมาณและมีการกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีจ�านวนมาก ที่เป็นผลมาจากความล่าช้าของงานที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานของ สดร. 
ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

 กำรปฏิบัติงำนของ สดร. ก�ำลังก้ำวเข้ำสู่ปีสุดท้ำย (ปี 2565) ของแผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 –
2565) และอยู่ระหว่ำงจัดท�ำแผนระยะ 5 ปีต่อไป คือ แผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดย สดร. ท�ำกำรทบทวน
ภำรกิจและจัดท�ำแผนฯ ที่ค�ำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยังคงสำระส�ำคัญของแผนฯ ฉบับเดิม แต่มีกำรเพ่ิม
ขอบเขตกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ภำยใต้หลักปรัชญำที่ว่ำ “ใช้ดาราศาสตร์เป็นความท้าทายในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและก�าลังคน”

 แผนปฏิบัติกำรระยะ 5 ปี (วำระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) มีควำมเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ 
ใน 2 ด้ำน คือ ด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ / แผนระดับ 2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ใน 2 แผนแม่บท คือ แผนแม่บทที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ที่มีเป้ำหมำยเพื่อให้คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถ
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และแผนแม่บทที่ 23 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ที่มีเป้ำหมำยเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในของประเทศเพิ่มขึ้น

สาระส�าคัญของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี เดิม (เฉพาะปี 2565)

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนดำรำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่ ได ้รับกำรยอมรับในระดับสำกล”

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

4  พันธกิจ

กำรวิจัยด้ำนดำรำศำสตร์และอวกำศ วิทยำศำสตร์บรรยำกำศ และสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำรพัฒนำเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้ำงนวัตกรรมด้ำนดำรำศำสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรให้บริกำรวิชำกำร สื่อสำรดำรำศำสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภำคกำรศึกษำทุกระดับ 
กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ

1
2
3
4
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4  ตัวชี้วัดความส�าเร็จของเป้าหมายของหน่วยงานในปี 2565

5  เป้าหมายของหน่วยงาน

5  ประเด็นยุทธศาสตร์

 เป้าหมายที่ 1 : มุ่งเน้นกำรท�ำวิจัยขั้นแนวหน้ำท่ีมีคุณภำพ เพื่อค้นหำองค์ควำมรู้ใหม่ และต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำ
  เทคโนโลยี นวัตกรรมและก�ำลังคน

 เป้าหมายที่ 2 : ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม พัฒนำเทคโนโลยีและก�ำลังคน โดยใช้โจทย์ยำกจำกงำนวิจัย
  ทำงดำรำศำสตร์และอวกำศ

 เป้าหมายที่ 3 : พัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำร และสื่อสำรดำรำศำสตร์สู่สังคมไทยอย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย

 เป้าหมายที่ 4 : สนับสนุนกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรรม และกำรด�ำเนินงำน
  ตำมพันธกิจ

 เป้าหมายที่ 5 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีธรรมำภิบำล

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ยกระดับผลงำนวิจัยและพัฒนำให้มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรม เพื่อกำรพัฒนำและสร้ำงอุปกรณ์เพื่อ
  กำรพึ่งพำตนเองในอนำคต

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรทำงดำรำศำสตร์
  และประชำสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่ำงทั่วถึง

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 : สนับสนุนกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ เพื่อกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  และครอบคลุมทุกภูมิภำค

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัย มีธรรมำภิบำล และสนับสนุนกำรแสวงหำรำยได้
  เพื่อลดภำระงบประมำณจำกภำครัฐ

จ�ำนวนบทควำม/ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐำนข้อมูล Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และ
มีชื่อเป็น First author หรือ Corresponding author (11 เรื่อง)
จ�ำนวนต้นแบบเทคโนโลยี เพื่อกำรต่อยอดสู่ภำคอุตสำหกรรมหรือภำคสังคม (4 ต้นแบบ)
จ�ำนวนก�ำลังคนของประเทศที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ผ่ำนกำรด�ำเนินงำน
ทำงดำรำศำสตร์ในทุกรูปแบบ (625,520 คน)
มูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจำกกำรน�ำผลงำนวิจัยและพัฒนำไปใช้ประโยชน์ (140 ล้ำนบำท)

1
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4
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ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์

โครงการส�าคัญ

แผนงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดของโครงการยุทธศาสตร์

ผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มีคุณค่ำในแวดวงดำรำศำสตร์และสำขำที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยของ สดร. เป็นที่รู้จัก 
และได้รับกำรยอมรับทั้งในและต่ำงประเทศ

แผนงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม

สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัยด้ำนดำรำศำสตร์และอวกำศ วิทยำศำสตร์บรรยำกำศ เพื่องำนวิจัยที่มีคุณภำพ
สร้ำงกลไกให้นักวิจัยผลิตผลงำนที่มีคุณภำพ และเผยแพร่ผลงำนสู่ภำคประชำชนในทุกระดับ
สร้ำงทีมวิจัยของ สดร. ให้มีควำมเข้มแข็ง มีระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 
เสริมสร้ำงศักยภำพของก�ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ (Internship Program)
สนับสนุนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อกำรพัฒนำงำนวิจัย/
วิชำกำร และพัฒนำนวัตกรรม/เทคโนโลยี รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร

1
2
3
4
5

โครงกำรวิจัยและพัฒนำที่สอดคล้องกับ 4 Key Scientif ic Research Areas
โครงกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยำศำสตร์โลกและบรรยำกำศแห่งชำติ

1
2

หมายเหต ุ: ตัวเลขผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 ตำมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ณ สิ้นปีงบประมำณ 2564
 ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผล ผล ผล แผน ผล แผน

1. จ�ำนวนบทควำม/ผลงำนวิจัย
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่
ในฐำนข้อมูล Quartile 1 และ 
2 ของ Scopus

เรื่อง 20 26 23 24 24 32
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ตัวชี้วัดของโครงการยุทธศาสตร์

หมายเหต ุ: ตัวเลขผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 ตำมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ณ สิ้นปีงบประมำณ 2564
 ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผล ผล ผล แผน ผล แผน

1. จ�ำนวนนวัตกรรมที่ถูก
พัฒนำ หรือสร้ำงขึ้นเอง
โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำง
ดำรำศำสตร์ (เริ่มปี 2563)

ชิ้นงำน 1 6 6 8

2. จ�ำนวนก�ำลังคนของ
ประเทศที่ได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพทำงด้ำน
เทคนิคและวิศวกรรม

คน 160 180 149 300 315 300

3. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
กำรใช้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่มีประสิทธิภำพทั้งในและต่ำง
ประเทศ

ร้อยละ 82.49 84.70 85.02 85.00 86.73 85.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการ
พัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต

เป้าประสงค์ โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์/เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ห้องปฏิบัติกำร
และเทคโนโลยีขั้นสูง อุปกรณ์/เครื่องมือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ท่ีทันสมัย รวมถึงบุคลำกรทำงด้ำน
เทคนิคและวิศวกรรมที่มีศักยภำพส�ำหรับกำรออกแบบ พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม เพื่อกำรพึ่งพำ
ตนเองได้ในอนำคต

แผนงาน

กลยุทธ์

แผนงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม / แผนงำนกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน

เสริมศักยภำพอุปกรณ์/เครื่องมือ รวมถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำชิ้นงำน/นวัตกรรม เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง 
และกำรหำรำยได้ในอนำคต
เสริมสร้ำงศักยภำพของก�ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ (Internship Program)
สนับสนุนกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเครือข่ำยท้ังในระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อกำรพัฒนำงำนวิจัย/
วิชำกำร และพัฒนำนวัตกรรม/เทคโนโลยี รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร
สร้ำงทีมบุคลำกรสำยเทคนิคและวิศวกรของ สดร. ให้มีควำมเข้มแข็ง มีระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย
สนับสนุนกำรท�ำงำนร่วมกันแบบบูรณำกำร ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรแบบ Project Based 
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5
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แผนงาน

กลยุทธ์

แผนงำนสร้ำงควำมตระหนักและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/เทคโนโลยีด้ำนดำรำศำสตร์

ส่งเสริมสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ผ่ำนกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรจัดกิจกรรมทำงดำรำศำสตร์
ในทุกรูปแบบ 
เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งในเรื่องของกำรให้บริกำรวิชำกำรและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
เสริมสร้ำงศักยภำพของก�ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ (Internship Program)
สนับสนุนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงด้ำนดำรำศำสตร์ และกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ สู่สังคมไทยให้ครอบคลุมทุก
ช่องทำง เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ และท�ำให้องค์กรเป็นที่รู้จักมำกขึ้น
สร้ำงทีมงำนมืออำชีพ และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย เพื่อกำรให้บริกำรวิชำกำร
สนับสนุนกำรหำแหล่งทุนหรืองบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก เพื่อจัดกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนัก และ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/เทคโนโลยีด้ำนดำรำศำสตร์
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดกิจกรรมเป็นแบบ online มำกขึ้น รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนเนื้อหำที่มีคุณภำพ สอดคล้อง
และเหมำะสมกับกำรด�ำเนินงำนในทุกกลุ่มเป้ำหมำย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธ์สู่สังคม
ไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนท่ีส�ำคัญของประเทศ ท่ีใช้ในกำรพัฒนำก�ำลังคนในทุกกลุ่มเป้ำหมำย
และทุกระดับกำรศึกษำ ผ่ำนกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ กำรให้บริกำรวิชำกำร 
สื่อสนเทศ และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่มีควำมถูกต้อง เข้ำถึงง่ำย และครอบคลุมทุกภูมิภำคของ
ประเทศ

โครงกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรพึ่งพำตนเอง
โครงกำรจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
โครงกำรพัฒนำและสร้ำงนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยดำรำศำสตร์วิทยุและยีออเดซี
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรหอดูดำวแห่งชำติ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรเครือข่ำยกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลแบบอัตโนมัติ
โครงกำรพัฒนำดำวเทียมและอุปกรณ์วิทยำศำสตร์อวกำศ
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โครงการส�าคัญ
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โครงกำรสร้ำงควำมตระหนัก และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงดำรำศำสตร์
โครงกำรกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของหอดูดำวฯ ภูมิภำค
โครงกำรสื่อสำรดำรำศำสตร์สู่สังคมไทย
โครงกำรศูนย์ฝึกอบรมดำรำศำสตร์นำนำชำติภำยใต้ยูเนสโก
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนดำรำศำสตร์ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ตัวชี้วัดของโครงการยุทธศาสตร์

หมายเหต ุ* เป็นตัวเลขค่ำเป้ำหมำย ที่เสนอขอปรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมมติคณะกรรมกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
  ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 24 พฤษภำคม 2564 อันเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
   (covid-19)

 : ตัวเลขผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 ตำมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ณ สิ้นปีงบประมำณ 2564
  ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผล ผล ผล แผน ผล แผน

1. จ�ำนวนก�ำลังคนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรให้บริกำรวิชำกำร
ทำงดำรำศำสตร์ในทุกรูปแบบ
     - Onsite คน 321,757 338,235 325,272

325,000
ปรับเป็น
253,950* 287,642 290,000

     - Online (เริ่มปี 2564) คน 300,000* 327,145 335,000

2. ร้อยละของจ�ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ที่สำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 95.21 95.15 95.16 95    95.02 95

3. ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ส�ำหรับกำรให้บริกำรวิชำกำร

ร้อยละ 90.16 84.11 85.47 85 85 85

4. จ�ำนวนบุคลำกรด้ำน STEM 
ที่ สดร. มีส่วนร่วมในกำรผลิต
โดยตรง

คน 135 140 144 146 148 152

โครงการส�าคัญ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์
เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภูมิภาค

เป้าประสงค์ มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย และเอื้อต่อกำรวิจัย พัฒนำและสร้ำงนวัตกรรม รวมถึงกำรให้บริกำร
ตำมพันธกิจ ที่สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ

แผนงาน

กลยุทธ์

แผนงำนกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดำรำศำสตร์

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนก่อสร้ำงให้มีประสิทธิภำพ เพื่อควำมส�ำเร็จของโครงกำร

ตัวชี้วัดของโครงการยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
หน่วย

นับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผล ผล ผล แผน ผล แผน

1. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยของ
งำนก่อสร้ำง งำนปรับปรุง
โครงสร้ำงพื้นฐำน

• ร้อยละกำรเบิกจ่ำยของ
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงผูกพัน 
(ณ สิ้นปีงบประมำณ 
เทียบกับงบประมำณที่ได้
รับกำรจัดสรร)

- ผูกพันเดิม ร้อยละ 86.72
(66,625,100/
76,828,900)

83.34
(79,343,505/
95,206,200)

48.61
(19,903,425/
40,948,600)

100 49.58*
(47,985,650/
96,776,200

100

- ผูกพันใหม่ ร้อยละ 59.85
(18,251,500/
30,494,970)

23.73
(4,995,000/
21,050,000)

0.00
(0/21,400,000)

- - 100
อำคำรปฏิบัติ
กำรเทคนิค
วิศวกรรม
และพัฒนำ
ต้นแบบ

• ร้อยละกำรเบิกจ่ำยของ
รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงปีเดียว 
/ งำนปรับปรุงปีเดียว
(ณ สิ้นปีงบประมำณ 
เทียบกับงบประมำณที่ได้
รับกำรจัดสรร)

ร้อยละ 19.90
(12,167,300/
61,130,000)

39.52
(12,219,918.87/

30,920,000)

34.54
(17,613,744.80/

51,000,000)

100 40.08*
(20,543,799.35/

51,259,000)

100

หมายเหต ุ: ตัวเลขผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564

             * อ้ำงอิงจำกรำยงำนกำรเงิน ณ 30 กันยำยน 2564

โครงการส�าคัญ โครงกำรปรับปรุงและวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 
และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพื่อลดภาระงบประมาณ
จากภาครัฐ

เป้าประสงค์ เป็นองค์กรที่มีควำมพร้อมในปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีควำมทันสมัย มีวัฒนธรรมกำร
ท�ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้

แผนงาน

กลยุทธ์

แผนงำนวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม / แผนงำนกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน / แผนงำนบริหำรจัดกำร

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีธรรมำภิบำล เพื่อเตรียมรองรับ
กำรขยำยตัวของสถำบันในอนำคต
พัฒนำศักยภำพและสมรรถนะก�ำลังคนตำมสำยงำน เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดด
สนับสนุนกำรแสวงหำรำยได้ เพื่อลดกำรพึ่งพำงบประมำณจำกภำครัฐ
สนับสนุนกำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรด�ำเนินงำนของ สดร.

1

3
4

2

ตัวชี้วัดของโครงการยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผล ผล ผล แผน ผล แผน

1. ค่ำคะแนนตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ�ำปี

ระดับ ดีมำก ดี       ดี ดีมำก

2. ควำมสำมำรถทำงกำรหำ
รำยได้เพื่อลดภำระงบประมำณ
ภำครัฐ

ล้ำนบำท 0.7398 1.6479 3.5031 3.40 3.08 3.0000

3. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำสมรรถนะกำรท�ำงำน
ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

ร้อยละ 84.12 86.49 85.10 85 95.08 85

4. ร้อยละควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร

ร้อยละ - 85.24 85.21 85 86.24 85

หมายเหต ุ: ตัวเลขผลกำรด�ำเนินงำนปี 2564 ตำมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ณ สิ้นปีงบประมำณ 2564
  ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของ สดร.

1
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3

โครงการส�าคัญ
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 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเดิม) ด�ำเนินกำรโครงกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์
แห่งชำติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นกำรรองรับนโยบำยของรัฐบำลในกำร
สนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจน
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์พื้นฐำน และกำรสร้ำง
สังคมกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ปวงชนชำวไทย รวมท้ังเพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรด�ำเนินกำรได้อย่ำงอิสระภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จึงให้จัดตั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน ภำยใต้
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมำเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2551 
คณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบในร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำต ิ
(องค์กำรมหำชน) ต่อมำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2551 และได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ในวันท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2551 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 
ซึ่งวันดังกล่าวนี้ถือเป็นวันสถาปนาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 ส�ำหรับกำรบริหำรและกำรด�ำเนินกิจกำร ตำมพระรำช
กฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มำตรำ 13 และ มำตรำ 14 ให้มีคณะ
กรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ โดยมีอ�ำนำจ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 18 ในกำรควบคุมดูแลสถำบันให้ด�ำเนินกิจกำร
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้ รวมถึงก�ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรงำน และให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด�ำเนินงำนของ
สถำบัน อนุมัติงบประมำณประจ�ำปี งบกำรเงิน และแผนกำร
ลงทุน รวมถึงออกระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนด หรือประกำศ
เก่ียวกับสถำบัน ฯลฯ ตำมท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำยพระรำช
กฤษฎีกำนี้ หรือ ตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญ 
เป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และมีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
เพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีคณะกรรมกำร 
และอนุกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง จ�ำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. คณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์ กำรเงินและทรัพย์สิน 
 3. คณะอนุกรรมกำรกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 4. คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
    ผู้อ�ำนวยกำร 
 5. คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล

ความเป็นมา1
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 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2563 ให้จัดตั้งองค์กำรมหำชนขึ้น เรียกว่ำ “สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)” เรียกโดยย่อว่ำ “สดร.” 

และให้ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ “National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)” 

เรียกโดยย่อว่ำ “NARIT” และก�ำหนดวัตถุประสงค์ รวมถึงอ�ำนำจหน้ำที่ ตำมที่ระบุในมำตรำที่ 7 และ 8 ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ�านาจหน้าที่

ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ

ก่อตั้งสิทธิ หรือท�ำนิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจน
ท�ำนิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของ สดร.

ท�ำควำมตกลงและร่วมมือกับองค์กำร หรือหน่วยงำนอื่น ทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ในกิจกำร
ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของ สดร.

จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ สดร.

เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจกำรที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของ สดร.

กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของ สดร.

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบ�ำรุง ค่ำตอบแทน หรือค่ำบริกำร
ในกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ ตำมวัตถุประสงค์ของ สดร. ทั้งนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

ด�ำเนินกำรอื่นใดท่ีจ�ำเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของ สดร.
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ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้ำนดำรำศำสตร์

สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจ ัยและวิชำกำรด้ำน
ดำรำศำสตร์ในระดับชำติ และนำนำชำติกับ
สถำบันต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือ
ด้ำนดำรำศำสตร์กับหน่วยงำนอื ่นของรัฐ 
สถำบันกำรศึกษำอื่นที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

บริกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ด้ำนดำรำศำสตร์
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2

3

4

วัตถุประสงค์การจัดตั้งและอ�านาจหน้าที่2
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ3

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนดำรำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล”

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

พันธกิจ การวิจัยด้านดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์บรรยากาศ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเทคโนโลยี เทคนิควิศวกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การให้บริการวิชาการ สื่อสารดาราศาสตร์สู่สังคมไทย และสนับสนุนภาคการศึกษาทุกระดับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

1

2

3

4
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สถานที่ในก�ากับ4

 สดร. สร้ำงควำมมั่นคงให้รำกฐำนกำรวิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้ดำรำศำสตร์ และพัฒนำก�ำลังคน โดยอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำน

ทำงดำรำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อให้นักวิจัยไทยสำมำรถผลิตผลงำนวิจัยได้เทียบเคียง

กับนำนำชำติ และบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์แก่ประชำชน และสนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย

สู่กำรเป็นองค์กรชั้นน�ำด้ำนดำรำศำสตร์ในระดับสำกล 

 ปัจจุบัน มีโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนตำมพันธกิจ ทั้งกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย กำรพัฒนำ

เทคโนโลยี กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ดังนี้

 1)  โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เพื่อการวิจัย
 2)  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน และบริการวิชาการทางดาราศาสตร์

 กล้องโทรทรรศน์ เป็นอุปกรณ์หลักส�ำหรับโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรวิจัยดำรำศำสตร์ ที่มีหน้ำที่รวมแสงจำง ๆ จำกวัตถุ

ที่อยู่ห่ำงไกล ให้มีควำมเข้มเพียงพอที่จะตรวจวัดได้ แต่เนื่องจำกวัตถุท้องฟ้ำไม่ได้ส่องสว่ำงเฉพำะในช่วงคลื่นท่ีตำมองเห็น 

แต่แผ่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำออกมำในหลำยช่วงคลื่นด้วยกลไกทำงฟิสิกส์ต่ำง ๆ นักดำรำศำสตร์จึงจ�ำเป็นต้องสังเกตกำรณ์จำก

ช่วงคลื่นต่ำง ๆ มำประกอบเข้ำด้วยกัน เพื่อให้เข้ำใจธรรมชำติโดยองค์รวมของวัตถุที่ต้องกำร สดร. จึงสร้ำงหอดูดำวท่ีรองรับ

กำรสังเกตกำรณ์ทั้งในช่วงคลื่นที่ตำมองเห็น (ควำมยำวคลื่น 400-700 นำโนเมตร) และช่วงคลื่นวิทยุ (ควำมยำวคลื่น 30 มิลลิเมตร -

1 เมตร) เนื่องจำกเป็นช่วงคลื่นที่สร้ำงควำมเข้ำใจในจักรวำลสูงที่สุดเมื่อค�ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน ดังนี้

1 โครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์เพื่อการวิจัย
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 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.4 และ 
1 เมตร ขนำดใหญ่ และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมระบบ
อัตโนมัติ เป็นหอดูดำวเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร สังเกตกำรณ์
ท้องฟ้ำทั้งซีกฟ้ำเหนือ และซีกฟ้ำใต้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
และพัฒนำร่วมกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่
ทำงดำรำศำสตร์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นองค์กรดำรำศำสตร์ที่ได้รับ
กำรยอมรับในระดับนำนำชำติ ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มำตรฐำนสำกล เปิดให้บริกำรตั้งแต ่
22 มกรำคม 2556

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
หรือ หอดูดาวแห่งชาติ (Thai National Observatory : TNO)01
ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ระดับความสูง : 2,450 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง
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คุณลักษณะของกล้องโทรทรรศน์ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร 1 เมตร

ระบบกล้องโทรทรรศน์ Alt-azimuth 

ควบคุมกำรท�ำงำนแบบอัตโนมัติ

Alt-azimuth 

ควบคุมกำรท�ำงำนแบบอัตโนมัติ

ระบบทัศนศาสตร์ Ritchey-Chretien CDK: Corrected Dall-Kirkham

ช่องต่ออุปกรณ์ 4  ช่อง 2 ช่อง

กระจก ท�ำจำกวัสดุ Lithium-aluminosilicate 

glass-ceramics เคลือบด้วยอะลูมิเนียม

มีคุณสมบัติกำรขยำยตัวต�่ำ

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบมีกำรเปลี่ยนแปลง

ท�ำจำกวัสดุ Fused Silica เคลือบด้วย

อะลูมิเนียมด้วยเทคนิคพิเศษ มีน�้ำหนักเบำ 

ทนทำนต่อแรงกระแทก ทนทำนต่อสภำพ

แวดล้อมที่ไม่เหมำะสม มีอัตรำกำรขยำยตัวต�่ำ

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบมีกำรเปลี่ยนแปลง 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ภำยนอกตัวกล้อง จึงถูกรบกวน

จำกสภำพแวดล้อมมำก

อยู่ภำยในตัวกล้อง มีควำมทนทำน

ต่อสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม
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หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ
(Thai National Radio Astronomy Observatory : TNRO) 02

 หอสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์วิทยุแห่งชำติ (Thai National Radio Astronomy Observatory : TNRO) ด�ำเนินกำร

ภำยใต้ “โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยดำรำศำสตร์วิิทยุและยีออเดซี” ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชำติ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

40 เมตร ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งแรกในโลกท่ีตั้งอยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร 

สำมำรถรับสัญญำณวิทยุในช่วงควำมถี่ 0.3 ถึง 115 GHz และกล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบวีกอส ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 13 เมตร 

เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถเชิงสังเกตกำรณ์ด้ำนดำรำศำสตร์ ส่งเสริมกำรใช้ดำรำศำสตร์พัฒนำควำมรู้พื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM) น�ำไปสู่กำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนดำรำศำสตร์ พัฒนำเทคโนโลยีวิศวกรรม

ขั้นสูง รวมทั้งเพิ่มศักยภำพก�ำลังคนในอุตสำหกรรมขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีกำรสื่อสำร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ดิจิทัล ฯลฯ

ที่ตั้ง : ภายในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
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 กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชำติ เป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบแนสมิธ-แคสสิเกรน ส่วนของจำนรับสัญญำณสำมำรถ

หมุนได้ทั้งตำมแกนตั้งและแกนนอน เพื่อติดตำมเทหวัตถุอย่ำงแม่นย�ำ ใช้ศึกษำเทหวัตถุในเอกภพ และปรำกฏกำรณ์ทำงฟิสิกส์

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ดำวเครำะห์และดำวหำงในระบบสุริยะ ดวงอำทิตย์ ดำวฤกษ์ ดำรำจักรกัมมันต์ กำรระเบิดของดำวฤกษ์ 

ดำวนิวตรอน กำแลกซี หลุมด�ำ ฯลฯ ภำยในอำคำรควบคุม มีกำรติดตั้งอุปกรณ์และระบบรองรับกำรท�ำงำนของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 

เช่น ห้อง Reciever ห้องควบคุม และห้องประมวลผลสัญญำณ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบกำรท�ำงำนของกล้องโทรทรรศน์

วิทยุ จนถึงเดือนพฤษภำคม 2565 หลังจำกนั้นจะเป็นกำรทดสอบระบบเพื่อรองรับกำรสังเกตกำรณ์ด้ำนดำรำศำสตร์วิทยุต่อไป

 ส�ำหรับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบวีกอส ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 13 เมตร ใช้เพื่อกำรศึกษำวิจัยด้ำนยีออเดซีและ

ธรณีวิทยำ โดยใช้เทคนิคกำรวัดต�ำแหน่งที่เรียกว่ำ เครือข่ำยกำรแทรกสอดระยะไกลยีออเดติกส์ของโลก ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในวิธี

วัดต�ำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกที่มีควำมแม่นย�ำสูง รวมถึงกำรศึกษำผลกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของเปลือกโลก ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อกำรเกิดภัยพิบัติบนพื้นโลก เช่น แผ่นดินไหว สึนำมิ ฯลฯ มีแผนด�ำเนินกำรในปีถัดไป

 เมื่อหอสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์วิทยุแห่งชำติแล้วเสร็จ กล้องโทรทรรศน์วิทยุทั้งสองจะท�ำงำนสนับสนุนกันเพื่อกำรศึกษำ

วิจัยด้ำนดำรำศำสตร์วิทยุ และท�ำหน้ำที่เป็นสถำนีเช่ือมต่อของภูมิภำค ร่วมสังเกตกำรณ์กับเครือข่ำยกำรแทรกสอดระยะไกล 

(Very Long Baseline Interferometer : VLBI) ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ทวีปออสเตรเลีย และเครือข่ำย VLBI อื่น ๆ 

ของโลก
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เครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ
(Thai Robotic Telescope Network : TRT) 03

 สดร. ได้ร่วมมือกับ University of North Carolina ติดตั้ง
กล้องโทรทรรศน์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.6 เมตร ภำยใต้โครงกำร 
PROMPT (Panchromatic Robotic Optical Monitoring and 
Polarimetry Telescopes) เนื่องจำกเป็นพื้นที่แถบทะเลทรำย 
จ�ำนวนคืนที่สังเกตกำรณ์ได้จึงมีมำกกว่ำ 300 คืนต่อปี และเนื่องจำก
ตั้งอยู่ในแถบซีกฟ้ำใต้ ท�ำให้สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน หรือ
ใช้สังเกตกำรณ์วัตถุท ้องฟ้ำได ้ในเวลำกลำงวันของประเทศไทย 
เปิดให้บริกำรตั้งแต่ปี 2556

หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American
Observatory 
ที่ตั้ง: สาธารณรัฐชิลี

3.1

CHILE

 สดร. ได้ร่วมมือกับหอดูดำวยูนนำน สำธำรณรัฐประชำชนจีน ติดตั้ง
กล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล ณ หอดูดำวเกำเหมยกู่ สำมำรถรองรับ
กำรท�ำงำนวิจัยท่ีต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ในกำรสังเกตกำรณ์ท้องฟ้ำใน
ซีกฟ้ำเหนือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เปิดให้บริกำรตั้งแต่ปี 2559

หอดูดาว Gao Mei Gu
ที่ตั้ง : มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

3.2

CHINA
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 ติดต้ังกล้องโทรทรรศน์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.7 เมตร 
ณ หอดูดำว Sierra Remote Observatories (SRO) เป็นพื้นที่ของเอกชน 
ตั้งอยู่ภำยในเขตป่ำสนบนภูเขำสูง อยู่ห่ำงไกลจำกตัวเมือง ไม่มีแสงรบกวน
จำกภำยนอก สภำพท้องฟ้ำ และอำกำศเหมำะสมต่อกำรสังเกตกำรณ์
ดำรำศำสตร์ตลอดทั้งปี สำมำรถติดตำมวัตถุท้องฟ้ำต่ำง ๆ ในซีกฟ้ำเหนือ 
สำมำรถรองรับกำรท�ำงำนวิจัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังรองรับ
กำรถ่ำยภำพทำงดำรำศำสตร์เพื่อควำมสวยงำมได้อีกด้วย เปิดให้บริกำร
ตั้งแต่ปี 2559

หอดูดาว Sierra Remote 
ที่ตั้ง : รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

3.3

USA

 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.7 และ 0.44 เมตร 
ณ หอดูดำว SpringBrook เป็นพื้นที่ของเอกชน มีท�ำเลที่ตั้งดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ในซีกฟ้ำใต้ อยู่ติดกับหอดูดำว Siding Spring ซึ่งเป็นหอดูดำวแห่งชำติ
ของประเทศออสเตรเลีย มีสภำพท้องฟ้ำเหมำะสม และไม่มีแสงรบกวน
จำกชุมชน เปิดให้บริกำรตั้งแต่ปี 2560

หอดูดาว SpringBrook
ที่ตั้ง : เมืองคุนาบาราบราน รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

3.4

AUSTRALIA

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND

(PUBLIC ORGANIZATION)
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 ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบ wide f ield จ�ำนวน 4 ชุด พร้อมโดม 
เพื่อศึกษำวิจัยและค้นหำคลื่นควำมโน้มถ่วง ในโครงกำร GOTO 
(Gravitational-Wave Optical Transient Observer) นักวิจัยของ
สถำบันสำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลเพื่อด�ำเนินกำรวิจัย เริ่มใช้งำนตั้งแต่
เดือนมิถุนำยน 2562

 โครงกำร GOTO เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง University of 
Warwick สหรำชอำณำจักร  Monash University เครือรัฐออสเตรเลีย 
และสมำชิกระดับนำนำชำติต ่ำง ๆ ด�ำเนินกำรติดตั้ งโดมและ
กล้องโทรทรรศน์มุมกว้ำง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 40 นิ้ว รวมจ�ำนวน 
8 ตัว ณ หอดูดำวลำปำลมำ หมู ่เกำะคำนำรี รำชอำณำจักรสเปน 
เพื่อสังเกตกำรณ์วัตถุที่ก่อให้เกิดสัญญำณคลื่นควำมโน้มถ่วงในช่วง
ควำมยำวคลื่นแสง และเชื่อมต่อสัญญำณกับเครื่องตรวจจับคลื่น
ควำมโน้มถ่วงของ LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory) และ VIRGO เพื่อให้กล้องโทรทรรศน์สำมำรถติดตำม
ทิศทำงของแหล่งก�ำเนิดคลื่นควำมโน้มถ่วงได้อย่ำงรวดเร็ว

หอดูดาว La Palma 
ที่ตั้ง: หมู่เกาะคานารี ราชอาณาจักรสเปน

3.5

SPAIN

กล้องโทรทรรศน์ GOTO
ณ หอดูดาว Roque de Los Muchachos,

La Palma ราชอาณาจักรสเปน
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 นอกจำกหอดูดำวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยแล้ว สดร. ยังมีสถำนที่
เพื่อปฏิบัติงำนรองรับพันธกิจด้ำนอื่น ๆ ทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรบริกำรวิชำทำงดำรำศำสตร์ รวมทั้งภำรกิจ
สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของสถำบันฯ ดังนี้

2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน และบริการด้านวิชาการ
ทางดาราศาสตร์

 อุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร เป็นส�ำนักงำนใหญ่ของ สดร. สถำนที่รองรับกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก ได้แก่ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำวิจัย กำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรบริกำรวิชำกำรและสื่อสำรดำรำศำสตร์ และกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เริ่มก่อสร้ำง
ในปี พ.ศ. 2555 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ภำยในประกอบด้วย

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
(Princess Sirindhorn AstroPark)01
พื้นที่ :  54  ไร่   
ที่ตั้ง :  260  หมู่ 4 ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
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 อาคารส�านักงานใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีทัศนศำสตร์และโฟโตนิกส์ ศูนย์ปฏิบัติกำร

ดำรำศำสตร์วิทยุ ศูนย์บริกำรวิชำกำรและสื่อสำรทำงดำรำศำสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรม

ดำรำศำสตร์นำนำชำติ ห้องสมุดและหอจดหมำยเหตุดำรำศำสตร์ และส่วนงำนสนับสนุนภำรกิจหลัก

 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม และอาคารพัฒนาเทคโนโลยีฟิล์มบาง ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติกำร

เมคำทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติกำรขึ้นรูปชิ้นงำนควำมละเอียดสูง ห้องปฏิบัติกำรเคลือบกระจก และพื้นท่ีส่งเสริม

นวัตกรรม Astro Fabrication Laboratory

 อาคารท้องฟ้าจ�าลอง และนิทรรศการดาราศาสตร ์ประกอบด้วย ท้องฟ้ำจ�ำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล 

ควำมละเอียดสูงสุด 8K ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 17 เมตร ควำมจุ 160 ที่นั่ง และพื้นที่ส�ำหรับรถผู้พิกำร 

ส่วนนิทรรศกำรดำรำศำสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 19 โซน และจัตุรัสวิทยำศำสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ภำยใต้ควำมร่วมมือ

กับองค์กำรพิพิธภัณฑ์แห่งชำติ (อพวช.) 

 อาคารหอดูดาว เป็นอำคำรสังเกตกำรณ์วัตถุท้องฟ้ำด้วยกล้องโทรทรรศน์ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์

สะท้อนแสง ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.7 เมตร ด้ำนข้ำงเป็นระเบียงดำวมีหลังคำแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้ง

กล้องโทรทรรศน์ขนำดเล็กและขนำดกลำงที่มีขีดควำมสำมำรถสูง จ�ำนวน 5 ชุด ส�ำหรับให้บริกำรดูดำวส�ำหรับ

ประชำชน

 ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ส�ำหรับจัดกิจกรรมทำงดำรำศำสตร์ และกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำง ๆ 

บริกำรประชำชน



วันท�าการ อังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์

รอบฉายท้องฟ้าจ�าลอง

อังคาร - ศุกร์ 11:00 / 14:00 น.

เสาร์ 11:00 / 14:00 / 17:00 น.

อาทิตย์ 11:00 / 14:00 น.

ค่าเข้าชมท้องฟ้าจ�าลอง บุคคลทั่วไป 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

นิทรรศการดาราศาสตร์ (ฟรี)
อังคาร - ศุกร์ 09:00 - 16:00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 17:00 น.

NARIT Public Night (ฟรี)
ทุกวันเสาร์ 18:00 - 22:00 น.

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

ส่วนให้บริการประชาชนของอุทยานศาสตร์สิรินธร

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND

(PUBLIC ORGANIZATION)



 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด�ำเนินโครงกำรหอดูดำวภูมิภำคส�ำหรับประชำชน จ�ำนวน 
5 แห่ง ได้แก่ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ สงขลำ ขอนแก่น และพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2564 เปิดให้บริกำรประชำชนแล้ว 3 แห่ง 
ได้แก่ นครรำชสีมำ ฉะเชิงเทรำ และสงขลำ ก�ำลังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอีก 2 แห่ง คือ ขอนแก่น และพิษณุโลก 

 โครงกำรหอดูดำวภูมิภำคส�ำหรับประชำชนทั้ง 5 แห่งนี้ ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงรับเป็นโครงกำรในพระรำชด�ำริ และพระรำชทำนนำมหอดูดำว
ภูมิภำคส�ำหรับประชำชนแต่ละแห่งว่ำ หอดูดำวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ ตำมด้วยชื่อจังหวัดนั้น ๆ 

 หอดูดำวภูมิภำคส�ำหรับประชำชน เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ ส�ำหรับประชำชนและสถำนศึกษำในท้องถิ่น สนับสนุน
กำรบริกำรวิชำกำรดำรำศำสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทำงวิชำกำรที่ส�ำคัญของภูมิภำค กระจำยโอกำสกำรเรียนรู้ดำรำศำสตร์ไปสู่ประชำชนไทย อย่ำงทั่วถึงและทัดเทียมกัน

หอดูดาวภูมิภาคส�าหรับประชาชน
(Regional Observatories for the Public)02

โครงสร้างหลักของหอดูดาวภูมิภาค
 อาคารหอดูดาว - โดมไฟเบอร์กลำสทรง
เปลือกหอย ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 18 ฟุต เปิดออก
ได้ 180 องศำ สังเกตท้องฟ้ำได้รอบทิศทำง ติดตั้ง
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.7 เมตร ด้ำนนอกเป็นระเบียงดำวภำยใต้
หลังคำเลื่อน ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนำดเล็ก จ�ำนวน 
5 ตัว  

 ท้องฟ้าจ�าลอง - โดมฉำยดำว ติดตั้งเครื่อง
ฉำยดำวระบบฟูลโดมดิจิทัล ควำมละเอียดสูง ให้บริกำร
ท้องฟ้ำจ�ำลอง ควำมจุประมำณ 45-60 ที่นั่ง

 นิทรรศการดาราศาสตร์ - จัดแสดง
นิทรรศกำรดำรำศำสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และ
นิทรรศกำรหมุนเวียน

 อาคารศูนย์การเรียนรู้ - พื้นท่ีจัดประชุม 
และรองรับกำรจัดกิจกรรมดำรำศำสตร์รูปแบบต่ำง ๆ

 พื้นท่ีการเรียนรู้นอกอาคาร - Planet 
Walk นำฬิกำแดด
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วันท�าการหอดูดาวภูมิภาค : อังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์

รอบฉายท้องฟ้าจ�าลอง :

อังคาร - ศุกร์
และอาทิตย์

11:00 / 15:00 น.

 เสาร์ 11:00 / 15:00 / 17:00 น.

ค่าเข้าชมท้องฟ้าจ�าลอง : บุคคลทั่วไป 50 บาท / นักเรียน นักศึกษา 30 บาท

นิทรรศการดาราศาสตร์ (ฟรี) : อังคาร - อาทิตย์ 09:00 - 16:00 น.

NARIT Public Night (ฟรี) :

ทุกวันเสาร์ 18:00 - 22:00 น.

นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา - ตลอดทั้งปี

สงขลา - เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม

ส่วนให้บริการประชาชนของหอดูดาวภูมิภาค

พื้นที่ : 25 ไร่

ที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีสุรนารี
 111 ถนนมหาวิทยาลัย 
 ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมือง 
 จังหวัดนครราชสีมา 30000

เปิดให้บริการ : พฤศจิกายน 2557

พื้นที่ : 36 ไร่

ที่ตั้ง : 999 หมู่ 3 ต�าบลวังเย็น 
 อ�าเภอแปลงยาว
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 

เปิดให้บริการ : กุมภาพันธ์ 2561

พื้นที่ : 25 ไร่

ที่ตั้ง : 79/4 หมู่ 4 ต�าบลเขารูปช้าง 
 อ�าเภอเมืองสงขลา
 จังหวัดสงขลา 90000

เปิดให้บริการ : กรกฎาคม 2562

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

นครราชสีมา
Regional Observatory for the 
Public, Nakhon Ratchasima

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

ฉะเชิงเทรา
Regional Observatory for the 

Public, Chachoengsao

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา 

สงขลา
Regional Observatory for the 

Public, Songkhla
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รองศาสตราจารย์
พีรเดช ทองอ�าไพ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสถาบัน

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายมนูญ  สรรค์คุณากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์
พินิติ รตะนานุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์
รัตติกร  ยิ้มนิรัญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศรัณย์  โปษยะจินดา
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการโดยต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการ อนุกรรมการชุดย่อย6
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คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. นำยธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล เป็น  ประธำนกรรมกำร
 2. ศำสตรำจำรย์ชูกิจ  ลิมปิจ�ำนงค ์ เป็น  กรรมกำร
 3. นำยพิศำล  สร้อยธุหร�่ำ เป็น  กรรมกำร
 4.  นำงจินตนำ  ศิริสุนทร เป็น  กรรมกำร
 5. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน เป็น  เลขำนุกำร
        สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำยวงศ์ปิติ  พิทักษ์กูลเกษม)

(2) คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ การเงิน และทรัพย์สิน
 1. รองศำสตรำจำรย์พินิติ  รตะนำนุกูล เป็น  ประธำนอนุกรรมกำร
 2. ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำต ิ เป็น  รองประธำนอนุกรรมกำร
  (นำยศรัณย์  โปษยะจินดำ)
 3. นำยสมหมำย  ลักขณำนุรักษ์ เป็น  อนุกรรมกำร
 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ เป็น  อนุกรรมกำร
 5. นำยชัยนรินทร์ วีระสถำวณิชย์ เป็น  อนุกรรมกำร
 6. นำงสำวศศิกำญจน์  กันทำธรรม เป็น  อนุกรรมกำร
 7. ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์อำวุโส เป็น  อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
        สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำงพัชรินทร  เหล็กงำม)
 8. ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนกำรเงินและบัญช ี เป็น  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
    สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำงสำวพัชรำภรณ์  พงศ์อนันต์ปัญญำ)
 9. หัวหน้ำงำนยุทธศำสตร์ งบประมำณ เป็น  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
        สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำงฐิติรัตน์  วังรำษฎร์)

(3) คณะอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
 1. ร้อยต�ำรวจโท เนิ้ม  พรำยม ี เป็น  ประธำนอนุกรรมกำร
 2. นำยประวัติ  ภัททกวงศ์ เป็น  รองประธำนอนุกรรมกำร
 3. นำยมหินทร์  สุรดินทร์กูร เป็น  อนุกรรมกำร
 4. รองศำสตรำจำรย์ พินิติ  รตะนำนุกูล เป็น  อนุกรรมกำร
 5. รองผู้อ�ำนวยกำร เป็น  เลขำนุกำร
       สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำยธนำ  ธนำเจริญพร)   
 6. ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนกฎหมำย เป็น  เลขำนุกำร
  สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำงสำวภัทรำนิษฐ์  อุดมพรสุขสันต์)
 7. เจ้ำหน้ำที่งำนกฎหมำย  เป็น  ผู้ช่วยเลขำนุกำร
  สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
  (นำงสำวณิชำภำ  หนูเนียม)
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(4) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ 

 1. ศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์  นันทจิต เป็น  ประธำนอนุกรรมกำร 

 2. นำยมนูญ  สรรค์คุณำกร เป็น  อนุกรรมกำร 

 3. ศำสตรำจำรย์รัตติกร  ยิ้มนิรัญ เป็น  อนุกรรมกำร

 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรืองศักดิ์  ทรงสถำพร เป็น  อนุกรรมกำร 

 5. นำงสำวสุนทรี  สุภำสงวน เป็น  อนุกรรมกำร 

 6. รองผู้อ�ำนวยกำร เป็น  เลขำนุกำร

      สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำยธนำ  ธนำเจริญพร) 

 7. หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล เป็น  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

      สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำงสำวศิริลักษณ์  แดนธนสำรมำก)

 8. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล เป็น  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

      สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำยศุภณัฐ  ปัญญำแก้ว)

(5) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 1. นำยมนูญ  สรรค์คุณำกร เป็น ประธำนอนุกรรมกำร

 2. ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำต ิ เป็น รองประธำนอนุกรรมกำร

  (นำยศรัณย์  โปษยะจินดำ)

 3. นำงเนำวรัตน์  บ�ำรุงจิตต ์ เป็น อนุกรรมกำร

 4. นำงลดำวัลย์  กระแสร์ชล เป็น อนุกรรมกำร

 5. นำยประวัติ  ภัททกวงศ์ เป็น อนุกรรมกำร

 6. นำงภูวษำ  สินธุวงศ์ เป็น อนุกรรมกำร

 7. รองผู้อ�ำนวยกำร เป็น  อนุกรรมกำร

  สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำยธนำ  ธนำเจริญพร)

 8. ผู้แทนเจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง เป็น  อนุกรรมกำร

  สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำงสำวภัทรำนิษฐ์  อุดมพรสุขสันต์) 

 9. หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล เป็น  เลขำนุกำร

  สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำงสำวศิริลักษณ์  แดนธนสำรมำก) 

 10. เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคล เป็น  ผู้ช่วยเลขำนุกำร

  สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

  (นำยศุภณัฐ  ปัญญำแก้ว)
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นายศรัณย์  โปษยะจินดา
ผู้อ�านวยการ

นางสาวจุลลดา  ขาวสะอาด
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายวิภู  รุโจปการ
รองผู้อ�านวยการ

นายธนา  ธนาเจริญพร
รองผู้อ�านวยการ

นายอภิชาต  เหล็กงาม
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาวแห่งชาติและวิศวกรรม
และรักษาการผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

นางพัชรินทร  เหล็กงาม
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์อาวุโส

นายชูชาติ  แพน้อย 
ผู้อ�านวยการ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา

นายศุภฤกษ์
อัครวิทยาพันธุ์

ผู้อ�านวยการ
กลุ่มงานบริหารงานวิจัยอาวุโส

นายเฉลิมชนม์  วรรณทอง
ผู้อ�านวยการ

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

นายวิชาญ อินศิริ
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

นายภาสิต  ลาดเหลา
รักษาการผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพัชราภรณ์ 
พงศ์อนันต์ปัญญา

ผู้อ�านวยการ
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

นายพฤทธิ์  เจริญจิตติชัย
รักษาการผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ

นางสาวภัทรานิษฐ์ 
อุดมพรสุขสันต์

ผู้อ�านวยการ
กลุ่มงานกฎหมาย

คณะผู้บริหารสถาบัน7
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 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สดร. มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 168 อัตรำ เพิ่มขึ้นจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ จ�ำนวน 11 อัตรำ 
รำยละเอียดสำมำรถจ�ำแนกตำมสำยงำน ได้ดังต่อไปนี้

สายงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

สัดส่วนเพิ่ม/(ลด)
จ�านวน

รวมทั้งสิ้น 157 168 11

1. สำยบริหำร 14 15 1

2. สำยวิจัยและวิชำกำร 16 18 2

3. สำยปฏิบัติกำรเทคนิค 72 79 7

4. สำยปฏิบัติกำรทั่วไป 55 56 1

(ที่มำ: งำนบริหำรงำนบุคคล ณ 30 กันยำยน 2564)

อัตราก�าลัง8
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 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สดร. มีงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 952.22 ล้านบาท ซึ่งสำมำรถ
จ�ำแนกได้ตำมแหล่งที่มำของงบประมำณที่น�ำมำจัดสรร ได้ดังนี้

งบประมาณ9

1. เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  756.52 ล้ำนบำท

2. เงินนอกงบประมำณ 192.70 ล้ำนบำท

3. ประมำณกำรรำยได้ปี 2564 ที่น�ำมำสมทบ     3.00 ล้ำนบำท
 (รำยได้จำกกำรให้บริกำรท้องฟ้ำจ�ำลอง)

ภาพถ่ายโดย : นราธิป รักษา
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 ในกำรด�ำเนินงำนของ สดร. งบประมำณปี 2564 มีจ�ำนวนเงินท้ังส้ิน 952.22 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ร้อยละ 27.52 
โดยมีกำรจัดสรรงบประมำณ ใน 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
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ส่วนที่

ภาคผนวก







No. Title Authors

Publication detail 
(Journal,Year, Volume, page

/article ID, Preprint ID.
/DOI weblink)

Scopus
Database

Impact 
Factor

1 Long Range Transport 
of Southeast Asia PM2.5 
Pollution to Northern 
Thailand during High 
Biomass Burning Episode

Teerachai
Amnuaylojaroen, 
Jirarat Inkom,
Radshadaporn Janta, 
Vanisa Surapipith

Sustainability 2020, 12(23),
10049;
https://doi.org/10.3390/su12 
2310049

Q1 2.576

2 Projection of Rice and 
Maize Productions in 
Northern Thailand
under Climate Change 
Scenario RCP8.5

Teerachai
Amnuaylojaroen, 
Pavinee Chanvichit, 
Radshadaporn Janta
and Vanisa Surapipith

Agriculture 2021, 11, 23.
https://doi.org/10.3390/
agriculture11010023

Q1 3.05

3 An application of 
aromatic compounds 
as alternative tracers 
of tsunami backwash 
deposits.

Pongpiachan, Siwatt, 
Vanisa Surapipith,
Muhammad Zaffar 
Hashmi, Suparerk 
Aukkaravittayapun 
and Saran
Poshyachinda

Heliyon 7 (2021) e06883 Q1 2.85

4 Ground level ozone 
study during summer 
period of 2019 over 
Bangkok Metropolitan 
Region (BMR), Thailand 
by using WRF-Chem 
model

Narisara Thongboonchoo, 
Supaporn Prasomboon, 
Ronald Macatangay 
and Vanisa Surapipith
(corresponding author)

Atmosphere (2021) Special 
Issue “New Developments in 
Ozone Pollution across Local,
Regional, and Global Scales”

Q1 2.686

5 The White Dwarf
Binary Pathways Survey 
IV: Three close white 
dwarf binaries with G-
type secondary stars

Hernandez et al. 
(including Irawati and 
Rittipruk)

MNRAS, 2020, in press
DOI: 10.1093/mnras/staa3815

Q1 5.356

ภาคผนวก 1
บทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ที่มีค่า Impact Factor (IF) > 2.0
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No. Title Authors

Publication detail 
(Journal,Year, Volume, page

/article ID, Preprint ID.
/DOI weblink)

Scopus
Database

Impact 
Factor

6 The White Dwarf
Binary Pathways Survey. 
V. The Gaia White Dwarf 
Plus AFGK Binary Sample 
and the Identification of 
23 Close Binaries

Ren et al.
(including Irawati and 
Rittipruk)

APJ, 2020, 905, 38 DOI: 
10.3847/1538-4357/abc017

Q1 5.745

7 Deep Contrast and 
Companion Detection 
using the EvWaCo
Testbed equipped with 
an achromatic Focal 
Plane Mask and an 
adjustable Inner Working 
Angle

Angalo et al
(including P. Rittipruk, 
E. Semenko and D. 
Mkrtichian)

AJ, 2021, 161, 208 DOI: 
10.3847/1538-3881/abe709

Q1 5.838

8 Spectroscopic
long-term monitoring
of RZ Cas I. Basic stellar 
and system parameters

H.Lehmann, A.
Dervisoglu, D.E.
Mkrtichian, F.
Pertermann, A. 
Tkachenko, V. Tsymbal

A&A, 2020, 644, A121
https://saga.edpsciences.org/ 
article/aa/aa39355- 20/
document/downloadtap/

Q1 5.636

9 Machine learning for 
transient recognition in 
difference imaging with 
minimum
sampling effort

Mong, Y. -L.; Ackley, 
K.; Galloway, D. K.
D.E. Mkrtichian,
and 45 more

2020,MNRAS, 499,60090 Q1 5.356

10 Comprehensive
photometric investigation 
of an active early K-type 
contact system—IL 
Cancri

Nian-Ping LIU, 
Thawicharat
SAROTSAKULCHAI, 
Somsawat
RATTANASOON and 
Bin ZHAN

Publications of the Astronomi-
cal Society of Japan, Volume 
72, Issue 5, id.73, 16 pp. 
2020PASJ...72...73L
doi:10.1093/pasj/psaa062

Q1 2.750

11 An Unusual Transmission 
Spectrum for the
Sub-Saturn KELT-11b 
Suggestive of a Subsolar 
Water Abundance

Colón K.D., Kreidberg 
L., Welbanks L.
(+Awiphan S.) et al.

The Astronomical Journal, 160, 
280, December 2020

Q1 5.838

12 Are There Transit Timing
Variations for the
Exoplanet Qatar-1b?

Su, L.G., Jiang, I.G., 
Sariya, D.P.
(+ Mkrtichian D.) et al.

The Astronomical Journal, 161, 
108

Q1 5.838

13 A transit timing
variation observed for 
the long-period
extremely low-density 
exoplanet HIP 41378 f

Bryant, E.M., Bayliss, 
D., Santerne, A.
(+Awiphan S.) et al.

Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society: Letters, 
504, 45

Q1 5.356
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No. Title Authors

Publication detail 
(Journal,Year, Volume, page

/article ID, Preprint ID.
/DOI weblink)

Scopus
Database

Impact 
Factor

14 MaBμlS-2: high-precision
microlensing modelling
for the large-scale
survey era

Specht D., Kerins E.,
Awiphan S. and 
Robin A.C.

Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, 498, 
2196, October 2020

Q1 5.356

15 Gaia18aen: First symbiotic 
star discovered by Gaia

Merc J., Mikołajewska 
J., Gromadzki M. 
(+Awiphan S.) et al.

Astronomy & Astrophysics, 644, 
A49, December 2020

Q1 5.636

16 Transient-optimized 
real-bogus classif ication 
with Bayesian
convolutional neural 
networks -sifting the 
GOTO candidate stream

Killestein, T. L. . 
(+Awiphan, S.,
Mkrtichian, D.) et al.

Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society
(2021MNRAS. 503.4838K)

Q1 5.356

17 GRANDMA observations 
of advanced LIGO’s and 
advanced Virgo’s third 
observational campaign

Antier, S. (+Awiphan, 
S.,) et al.

Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society
(2020MNRAS. 497.5518A)

Q1 5.356

18 A Measurement of the 
CMB E-mode Angular 
Power Spectrum at
Subdegree Scales from 
670 Square Degrees of
POLARBEAR Data

S. Adachi, …, P.
Siritanasak, et al

ApJ, 2020, 904, 65,
https://iopscience. iop.org/
article/ 10.3847/1538-4357/
abbacd

Q1 5.745

19 Sensitivity of the
Cherenkov Telescope 
Array for probing
cosmology and 
fundamental physics
with gamma-ray
propagation

Abdalla, H., …, U. 
Sawangwit, et al.

JCAP, 2021, 02, 048
https://arxiv.org/abs/2010.01349
10.1088/14757516/2021/02/048

Q1 5.210

20 Processing GOTO data 
with the Rubin
Observatory LSST 
Science Pipelines I: 
Production of coadded 
frames

J. R. Mullaney
(Sheffield), L.
Makrygianni, …,
(+ Awiphan, S., 
Mkrtichian, D., U. 
Sawangwit) et al.

PASA (Publications of the
Astronomical Society of Australia),
2021, 38, e004 https://arxiv.
org/abs/2010.15 14210.1017/
pasa.2020.45

Q1 5.067

21 Calibration strategy of 
the JUNO experiment

JUNO
Collaboration, …, 
Sawangwit, Utane, 
et al.

JHEP, 2021, Issue 03, article
id. 4, 10.1007/JHEP03(2021)004

Q1 5.875
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No. Title Authors

Publication detail 
(Journal,Year, Volume, page

/article ID, Preprint ID.
/DOI weblink)

Scopus
Database

Impact 
Factor

22 Sensitivity of the
Cherenkov Telescope 
Array to a dark matter 
signal from the Galactic 
centre

Acharyya, A., …, U. 
Sawangwit, et al.

JCAP, 2021, Issue 01, article
id. 057 10.1088/14757516/
2021/01/057

Q1 5.21

23 Water maser variability
in a high-mass YSO
outburst -- VERA and 
ALMA observations of 
S255 NIRS 3

Hirota, Tomoya;
Cesaroni, Riccardo; 
Moscadelli, Luca; 
Sugiyama, Koichiro; 
Burns, Ross A.; Kim, 
Jungha; Sunada, 
Kazuyoshi; Yonekura, 
Yoshinori

Accepted for publication in
Astronomy & Astrophysics, in 
press: arXiv:2012.08052
https://arxiv.org/abs/2012.08 052

Q1 5.636

24 Infrared observations of 
the flaring maser source 
G358.93-0.03. SOFIA 
confirms an accretion 
burst from a massive 
young stellar object

Stecklum, B.; Wolf, V.; 
Linz, H.; Caratti o
Garatti, A.; …;
Sugiyama, Koichiro 
(24th); … 27 in total

Astronomy & Astrophysics,
February 2021, Volume 646,
id.A161, 21 pp.

Q1 5.636

25 Photometric variability 
of the pre-main
sequence stars towards 
the Sh 2-190 region

Tirthendu Sinha, 
Saurabh Sharma, 
Neelam Panwar, N. 
Matsunaga, K. Ogura, 
N. Kobayashi, R. K. 
Yadav, A. Ghosh, R. 
Pandey and P. S. Bisht

ApJ,
https://arxiv.org/pdf/2108.02 
107.pdf

Q1 5.745

156 ANNUAL REPORT 2021  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)





10 เรื่องดาราศาสตร์น่าติดตามในปี 2564
NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

 ช่วงหัวค�่ำวันที่ 17 เมษำยน 2564 เกิดปรำกฏกำรณ์
ดวงจันทร์บังดำวอังคำร เร่ิมสังเกตกำรณ์ได้ต้ังแต่ช่วงหัวค�่ำ
ทำงทิศตะวันตก ดำวอังคำรเริ่มสัมผัสขอบดวงจันทร์ในเวลำ
ประมำณ 20:12 น. ค่อย ๆ ลับหำยไปด้ำนหลังของดวงจันทร์ 
และโผล่พ้นออกมำทั้งดวงอีกครั้งในเวลำประมำณ 21:28 น. 
(เวลำ ณ กรุงเทพมหำนคร หำกสังเกตกำรณ์ในพื้นท่ีอื่น 
ช่วงเวลำของกำรบังจะเริ่มและสิ้นสุดไม่พร้อมกัน) คืนดังกล่ำว
ยังตรงกับดวงจันทร์ขึ้น 5 ค�่ำ มองเห็นปรำกฏกำรณ์แสงโลก 
(Earthshine) ได้อย่ำงชัดเจนอีกด้วย

 การบังกันของวัตถุท้องฟ้า (Occultations) เป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่วัตถุท้องฟ้ำหนึ่งเคลื่อนที่ผ่ำนหน้ำมำบังอีก
วัตถุหนึ่ง เมื่อสังเกตจำกแนวสำยตำ เช่น ดวงจันทร์บังดำวเครำะห์ 
ดวงจันทร์บังดำวฤกษ์ ดำวเครำะห์บังดำวฤกษ์ หรือดำวเครำะห์
บังกันเอง เรำสำมำรถใช้ปรำกฏกำรณ์นี้ค�ำนวณหำขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของวัตถุ ค�ำนวณหำระยะห่ำงระหว่ำงโลก
กับดวงจันทร์ ตรวจหำและศึกษำโครงสร้ำงของชั้นบรรยำกำศ 
รวมถึงกำรใช้ตรวจหำวงแหวนของดำวเครำะห์ชั้นนอกได้
อีกด้วย

ดวงจันทร์บังดาวอังคาร
(Occultation of Mars by the Moon)
: 17 เมษายน 2564 01

ภาคผนวก 2
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ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี 
27 เมษายน 2564

 ดวงจันทร์เต็มดวงปรำกฏในต�ำแหน่งใกล้โลก
ที่สุดในรอบปีที่ระยะห่ำงประมำณ 357,370 กิโลเมตร 
คืนดังกล่ำว จะสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงและ
มีขนำดปรำกฏใหญ่กว่ำปกติเล็กน้อย หรือเรียกว่ำ 
“Super Full Moon” สำมำรถสังเกตกำรณ์ได้ด้วย
ตำเปล่ำ ทำงทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลำประมำณ 
19:00 น. เป็นต้นไป

ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี 
19 ธันวาคม 2564

 ดวงจันทร์เต็มดวงปรำกฏในต�ำแหน่งไกลโลก
ที่สุดในรอบปีที่ระยะห่ำงประมำณ 405,924 กิโลเมตร 
คืนดังกล่ำว จะสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงและ
มีขนำดปรำกฏเล็กกว่ำปกติเล็กน้อย หรือเรียกว่ำ 
“Micro Full Moon” สำมำรถสังเกตกำรณ์ได้ด้วย
ตำเปล่ำ ทำงทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลำประมำณ 
18:00 น. เป็นต้นไป

 ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรีจำกทิศตะวัน
ตกไปทิศตะวันออก 1 รอบ ใช้เวลำประมำณ 27.3 วัน 
โดยแต่ละเดือนจะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและ
ดวงจันทร์ไกลโลก ต�ำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด 
เรียกว่ำ เปริจี (Perigee) มีระยะห่ำงเฉลี่ยประมำณ 
356,400 กิโลเมตร และต�ำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลก
ที่สุด เรียกว่ำ อะโปจี (Apogee) มีระยะห่ำงเฉลี่ย
ประมำณ 406,700 กิโลเมตร กำรท่ีผู ้คนบนโลก
สำมำรถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่โตกว่ำปกติ
เล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ำมำใกล้โลก นับเป็น
เหตุกำรณ์ปกติท่ีสำมำรถอธิบำยได้ตำมหลักกำรทำง
วิทยำศำสตร์

ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้ - ไกลโลกที่สุดในรอบปี 
(Super Full Moon & Micro Full Moon)02
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 ในวันที่  26 พฤษภำคม 2564 เกิด
ปรำกฏกำรณ์ “จันทรุปรำคำบำงส่วน” ซึ่งตรง
กับวันวิสำขบูชำ สำมำรถสังเกตได้ทุกภูมิภำค
ของประเทศ ดวงจันทร์จะเริ่มเข้ำสู่เงำมัวของ
โลกตั้งแต่เวลำ 14:47 น. จำกนั้นค่อย ๆ เคลื่อน
เข้ำสู ่เงำมืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปรำคำ
บำงส่วนในเวลำ 15:45 น. และเกิดครำสมำก
ที่สุดเวลำ 17:19 น. แต่ในวันดังกล่ำว ดวงจันทร์
จะโผล่พ้นจำกขอบฟ้ำเวลำประมำณ 17:42 น. 
ท� ำ ให ้ ผู ้ สั ง เ กต ในไทยมี โอกำสมอง เ ห็น
จันทรุปรำคำบำงส่วนได้ตั้งแต่เวลำ 17:42 - 
18:52 น. รวมเวลำทั้งสิ้นประมำณ 1 ชั่วโมง 

จันทรุปราคาบางส่วน
(Partial Lunar Eclipse)
: 26 พฤษภาคม 2564   03

10 นำที จำกนั้นเข้ำสู่เงำมัวทั้งดวงในเวลำ 19:52 น. เปลี่ยนเป็นจันทรุปรำคำเงำมัวที่สังเกตได้ยำก เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ควำมสว่ำงของดวงจันทร์จำกเงำมืดของโลกเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น และสุดท้ำยดวงจันทร์พ้นจำกเงำมัวของโลกเวลำ 20:49 น. 
ถือว่ำสิ้นสุดปรำกฏกำรณ์จันทรุปรำคำในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

 ปรำกฏกำรณ์จันทรุปรำคำ เกิดจำกดวงอำทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมำอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่กลำงระหว่ำง
ดวงอำทิตย์กับดวงจันทร์ และเป็นจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรผ่ำนเข้ำไปในเงำของโลก ท�ำให้ผู้สังเกตบนโลกในพื้นที่กว่ำครึ่งโลก
สำมำรถมองเห็นดวงจันทร์เว้ำแหว่งหำยไปในเงำมืดแล้วโผล่กลับออกมำอีกครั้ง โดยจะเกิดขึ้นเฉพำะในคืนวันเพ็ญ 15 ค�่ำ หรือ
คืนวันดวงจันทร์เต็มดวงเท่ำนั้น เป็นปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี

160 ANNUAL REPORT 2021  National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization)



ปรากฏการณ์ส�าคัญเกี่ยวกับดาวเคราะห์04
ดาวเสาร์ใกล้โลก (Saturn Opposition)
: 2 สิงหาคม 2564

 วันท่ี 2 สิงหำคม 2564 เวลำ 13:00 น. (ตำมเวลำ
ประเทศไทย) ดำวเสำร์โคจรมำอยู่ในต�ำแหน่งใกล้โลกที่สุด
ในรอบปี ที่ระยะห่ำงประมำณ 1,337 ล้ำนกิโลเมตร สังเกตได้
ด้วยตำเปล่ำอย่ำงชัดเจน ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณ
กลุ่มดำวแพะทะเล (Capricornus) ตั้งแต่หลังดวงอำทิตย์ตก
ลับขอบฟ้ำ ปรำกฏยำวนำนตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้ำ มีค่ำอันดับ
ควำมสว่ำงปรำกฏประมำณ 0.2 (ควำมสว่ำงปรำกฏของดวงจันทร์
เต็มดวงประมำณ -12.6)

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก (Jupiter Opposition)
: 20 สิงหาคม 2564

 วันที่  20 สิงหำคม 2564 เวลำ 07:17 น. (ตำมเวลำ
ประเทศไทย) ดำวพฤหัสบดีโคจรมำอยู่ในต�ำแหน่งใกล้โลกที่สุด
ในรอบปี ที่ระยะห่ำงประมำณ 600 ล้ำนกิโลเมตร สังเกตได้ด้วย
ตำเปล่ำอย่ำงชัดเจน ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณกลุ่มดำวแพะ
ทะเล (Capricornus) ตั้งแต่หลังดวงอำทิตย์ตกลับขอบฟ้ำ ปรำกฏ
ยำวนำนตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้ำ มีค่ำอันดับควำมสว่ำงปรำกฏประมำณ 
-2.9 (ควำมสว่ำงปรำกฏของดวงจันทร์เต็มดวงประมำณ -12.6)
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(PUBLIC ORGANIZATION)

ดาวศุกร์อยู่ในต�าแหน่งสว่างที่สุด
(Venus at the Greatest Brilliancy)
: 7  ธันวาคม 2564

 วันที่ 7 ธันวำคม 2564 ดำวศุกร์สว่ำงที่สุดใน
รอบปี (The Greatest Brilliancy) สังเกตได้ด้วยตำ
เปล่ำทำงทิศตะวันตก หลังดวงอำทิตย์ตกลับขอบฟ้ำ 
ตั้งแต่เวลำประมำณ 18:00 - 20:00 น. ปรำกฏสว่ำง
สุกใส เคียงดวงจันทร์เสี้ยวบำง ข้ำงขึ้น 3 ค�่ำ

 ดำวศุกร์เป็นดำวเครำะห์ที่สว่ำงที่สุดบนท้องฟ้ำ 
และเป็นดำวเครำะห์ในระบบสุริยะล�ำดับที่ 2 ถัดจำก
ดำวพุธ มีวงโคจรใกล้ดวงอำทิตย์มำกกว่ำโลก ต�ำแหน่ง
ของดำวศุกร ์ที่ปรำกฏบนท้องฟ้ำจะอยู ่ห ่ำงจำก
ดวงอำทิตย์ได้ไม่เกิน 47 องศำ เรำจึงสังเกตเห็น
ดำวศุกร์ได้เพียงช่วงเวลำสั้น ๆ หลังดวงอำทิตย์ลับขอบ
ฟ้ำหรือก่อนดวงอำทิตย์ข้ึนเท่ำนั้น ไม่เคยปรำกฏอยู่
กลำงท้องฟ้ำหรือเวลำกลำงดึก หำกดำวศุกร์ปรำกฏ
บนฟ้ำในช่วงหัวค�่ำทำงทิศตะวันตก หลังดวงอำทิตย์
ลับขอบฟ้ำ คนไทยจะเรียกว่ำ “ดำวประจ�ำเมือง” 
แต่หำกดำวศุกร์ปรำกฏในช่วงเช้ำมืดทำงทิศตะวันออก 
ก่อนดวงอำทิตย์ขึ้น คนไทยจะเรียกว่ำ “ดำวประกำยพรึก”
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 “AstroFab” พื้นที่แห่งกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เชิงลึก สู่กำรสร้ำง
นวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบ บ่มเพำะผู้ประกอบกำร และ Startup ทำงเทคโนโลยี ให้สำมำรถ
ออกแบบและสร้ำงนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ เพื่อสร้ำง Tech-Startup ที่เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด 
เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง เสริมสร้ำงศักยภำพ
ก�ำลังคนของประเทศ และยังสำมำรถต่อยอดสู่ภำคอุตสำหกรรมได้อีกด้วย

1) MAKER SPACE พื้นที่สร้ำงสรรค์ผลงำนจำกกำรต่อยอดควำมคิดสู่กำรประดิษฐ์คิดค้น
2) CO-WORKING SPACE พื้นที่พบปะ แชร์ไอเดียร่วมกัน
3) TRAINING & WORKSHOP พื้นที่เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์สู่สังคม :
AstroFab (Astronomy Fabrication Laboratory)05
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 1) กำรออกแบบและพัฒนำอุปกรณ์ส�ำหรับกล้องโทรทรรศน์
 2) กำรพัฒนำสเปกโตรกรำฟส�ำหรับเก็บข้อมูลเพื่อศึกษำคุณสมบัติของวัตถุท้องฟ้ำ
 3) กำรวิจัยโคโรนำกรำฟส�ำหรับกำรศึกษำสิ่งแวดล้อมของดำว
 4) กำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรออกแบบระบบทัศนศำสตร์แก่นักศึกษำ นักวิจัย และวิศวกร 

ชุดกำรทดลองส�ำหรับกำรศึกษำทัศนศำสตร์ฟูร์เรียร์ โคโรนำกรำฟ

สเปกโตรกรำฟควำมละเอียดต�่ำ ตัวต้นแบบโคโรนำกรำฟ

 ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีทัศนศำสตร์และโฟโตนิกส์ 
มีเป้ำหมำยในกำรออกแบบ พัฒนำและด�ำเนินกำรท�ำอุปกรณ์
เชิงทัศนศำสตร์ที่ล�้ำสมัย เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเก็บข้อมูล
และสังเกตกำรณ์ดำรำศำสตร์ด้วยเทคโนโลยีล่ำสุดและเพื่อให้
นักดำรำศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของวัตถุ
ท้องฟ้ำได้ดียิ่งขึ้น บุคลำกรของศูนย์ได้ร่วมกันพัฒนำอุปกรณ์
เชิงทัศนศำสตร์ ด้วยกำรออกแบบเชิงทัศนศำสตร์ เชิงกล และ
ประเมินประสิทธิภำพของอุปกรณ์ อีกทั้งยังร่วมมือกับสถำบัน
กำรศึกษำและสถำบันวิจัย ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรพัฒนำอุปกรณ์
ทัศนศำสตร์ และสำมำรถน�ำไปประยุกต์กับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ด้ำนอื่น ๆ เช่น เทคโนโลยีอวกำศ เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงกำร
ส�ำคัญ ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์
(Optics and Photonics Center)06
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7.1) ภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย
 (Thailand Consortium for Atmospheric Research: TCAR) 29 หน่วยงาน

จับตา 2 ภาคีความร่วมมือวิจัยบรรยากาศ/
อวกาศแห่งประเทศไทย07

 ร่วมกันจัดท�ำแผนที่น�ำทำงของกำร
วิจัยแบบบูรณำกำรที่ เชื่อมโยงกับกำร
ศึกษำคุณภำพอำกำศและกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศของประเทศ จัดสร ้ำงห ้อง
ปฏิบัติกำรกลำงที่มี เครื่องมือทันสมัย 
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสร้ำงนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์บรรยำกำศ 
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและ
ต่ำงประเทศ พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย
บรรยำกำศ และผลักดันให้มีกำรน�ำผลงำน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

7.2) ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium: TSC) 12 หน่วยงาน

 ควำมร ่ วมมื อด ้ ำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศเพื่อกำรวิจัย สร ้ำง 
“ดำวเทียมวิจัยวิทยำศำสตร์” ดวงแรก
ที่ออกแบบ สร้ำง และประกอบโดยคณะ
วิศวกรไทย เพื่อใช้ศึกษำวิจัยเกี่ยวระบบ
โลกและอวกำศสภำพ ผลักดันให้เกิดกำร
ยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกร รวมถึง
กำรพัฒนำเทคโนโลยีขั้นสูงของไทย ซึ่งจะ
เป็นจุดเริ่มต้นท่ีน�ำไปสู่กำรพัฒนำดำวเทียม
โดยใช้ทรัพยำกรภำยในประเทศ ตลอดจน
กำรพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศอื่น ๆ นับว่ำ
เป็นกำรริเริ่มอุตสำหกรรมอวกำศของไทย
ในอนำคต
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เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย
(Dark Sky in Thailand)08

 เชิญชวนหน่วยงำน ชุมชน และผู้ประกอบกำร เสนอโครงกำร ข้ึนทะเบียนเป็น “เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดในประเทศไทย” 
เพื่อรักษำและสงวนควำมมืดของท้องฟ้ำยำมค�่ำคืน ให้เหมำะสมกับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
เชิงดำรำศำสตร์ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจำกมลภำวะทำงแสงที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ้นเปลืองพลังงำน

 พื้นที่ที่ได้รับจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืด จะได้รับป้ำยรับรองว่ำพื้นที่ดังกล่ำวมีคุณภำพท้องฟ้ำได้มำตรฐำน มีกำร
จัดกำรแสงสว่ำงในพื้นที่ตำมที่ก�ำหนด “เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดในประเทศไทย” แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุทยำนท้องฟ้ำมืด 
ชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืด เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืดส่วนบุคคล และเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ำมืด

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
(PUBLIC ORGANIZATION)
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การส�ารวจส�าคัญในแวดวงดาราศาสตร์โลก09
9.1) ภารกิจส�ารวจดาวอังคาร ในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 มียำนส�ำรวจจำกนำนำชำติเดินทำงถึงดำวอังคำร 3 ล�ำ 
ได้แก่ ยำนโฮป (Hope) รถส�ำรวจเพอร์เซเวียแรนส์ (Perseverance) และยำนเทียนเวิ่น-1 (Tianwen-1) ยำนเหล่ำนี้ถูกส่งขึ้นสู่
อวกำศไปเมื่อเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 

9.2) โครงการส�ารวจอวกาศน่าจับตา ในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ยำนจันทรยำน-3 (Chandrayaan-3) ยำนดำร์ท 
(DART : Double Asteroid Redirection Test) กล้องโทรทรรศน์อวกำศเจมส์ เว็บบ์ (James Webb Space Telescope) 
และเที่ยวบินอำร์ทีมิส-1 (Artemis-1)

9.3) ยานอวกาศที่อยู่ในอวกาศแล้วและมีภารกิจส�าคัญ ได้แก่ ยำนเบปีโคลอมโบ (BepiColombo) เฉียดใกล้
ดำวพุธและดำวศุกร์ และยำนโซลำร์ออร์บิเตอร์ (Solar Orbiter) เฉียดใกล้ดวงอำทิตย์
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Astronomy Insight & จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 10
เปิด 2 นิทรรศกำรโซนใหม่ภำยในอุทยำนดำรำศำสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นิทรรศการดาราศาสตร์ Astronomy 
Insight
 เจำะลึกหลำกหลำยเรื่องรำวดำรำศำสตร์
กับนิทรรศกำรชุดใหม่ 14 โซน อำทิ แสงกับ
ดำรำศำสตร ์  ฟ ิสิกส ์พื้นฐำน กล ้องรู เข็ม 
ควำมเร็วเสียง เวลำทำงดำรำศำสตร์ กำรศึกษำ
ในหลำยช่วงคลื่น กำรค้นหำดำวเครำะห์นอก
ระบบสุริยะ หลุมด�ำ ห้องแห่งเอกภพ ฯลฯ

NATIONAL ASTRONOMICAL
RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND
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จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
 เปิดประสบกำรณ์ใหม่ กับเส้นทำงสำยอำชีพนักวิทยำศำสตร์หลำกหลำยสำขำ
 - The Career of the Future : เปิดโลกอำชีพแห่งอนำคต สัมผัสกำรเรียนรู้ เปิดประสบกำรณ์ผ่ำน
นิทรรศกำรสื่อสัมผัส ด้ำนอำชีพสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อำทิ วิศวกรกำรบินและอวกำศ วิศวกรชีวกำรแพทย ์
ทีมปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ฯลฯ
 - Inspire Lab ห้องทดลองที่ผู้ทดลองจะได้เห็นผลด้วยตัวเองตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ปลูกฝัง
กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ และฝึกทักษะพื้นฐำนกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์
 - Innovation Space พื้นที่กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลดปล่อยควำมคิดและจินตนำกำร
ในกำรออกแบบ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

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

ผลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจ�าปี 2564
“มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”

 สดร. จัดกิจกรรมประกวดภำพถ่ำยดำรำศำสตร์เป็นประจ�ำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แบ่งประเภทภำพถ่ำยออกเป็น 
5 ประเภท ได้แก่ ภำพถ่ำย Deep Sky Objects ปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์ วัตถุในระบบสุริยะ วิวธรรมชำติกับดำรำศำสตร ์
และปรำกฏกำรณ์ที่เกิดในบรรยำกำศของโลก ในปี 2564 มีผลงำนภำพถ่ำยดำรำศำสตร์ส่งเข้ำร่วมประกวด 417 ภำพ จำกผู้ที่
สนใจจ�ำนวน 107 คน ภำพถ่ำยที่ได้รับรำงวัล สดร. จะน�ำไปต่อยอดสร้ำงประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ผลิตสื่อกำรเรียนรู้
ดำรำศำสตร์ในรูปแบบต่ำง ๆ จัดท�ำปฏิทินดำรำศำสตร์ รวมทั้งน�ำไปจัดแสดงนิทรรศกำรภำพถ่ำยทำงดำรำศำสตร์ในโอกำสต่ำง ๆ 
เพื่อให้ประชำชนทุกภูมิภำค ได้สัมผัสควำมสวยงำมและควำมมหัศจรรย์ของท้องฟ้ำ ดวงดำว รวมถึงปรำกฏกำรณ์ทำงดำรำศำสตร์
ต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึงต่อไป

1. ประเภทภาพถ่าย Deep Sky Objects 

2. ประเภทภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ Monoceros Rhapsody

วชิระ โธมัส

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ จันทรุปราคาบางส่วน

วิศว จงไพบูลย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ The Big Bubble

พรศักดิ์ เจียมสว่ำงพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ Annular Solar Eclipse

กษิดิศ ลี่อ�ำนวยเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ Christmas Tree Cluster 

(NGC 2264)
กิจจำ เจียรวัฒนกนก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ The Great Conjunction 2020
เสี้ยววินาทีแห่งความทรงจ�า เมื่อดาวพฤหัสบดี

และพายุยักษ์แดงเคียงคู่กับดาวเสาร์
กีรติ ค�ำคงอยู่

รางวัลชมเชย
ภาพ The Sea of Nebula

พรชัย อมรศรีจิรทร

รางวัลชมเชย
ภาพ Geminids Meteor Shower

Over Thai Sakura Field
นรำธิป รักษำ

ภาคผนวก 3
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3. ประเภทภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ

4. ประเภทวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์

5. ประเภทปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ ดาวอังคารใกล้โลก 2563

ชยพล พำนิชเลิศ

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ เส้นแสงดาวในฝนดาวตกเจมินิดส์

จิโรจน์ จริตควร

รางวัลชนะเลิศ
ภาพ เสาแห่งแสง Light Pillars

ธีรวัฒน์ ไชยกุลเจริญสิน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ The Jupiter with IO

and IO’s Shadow
กีรติ ค�ำคงอยู่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ Zodiac Light
ชัชชัย จั่นธนำกรสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ภาพ Mock Mirage Sunrise x 

Green Flash
กษิดิศ ลี่อ�ำนวยเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ Lunar Phases

นรำธิป รักษำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ C/2020 F3 (NEOWISE)

and Shiprock
วิศณุ บุญรอด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ภาพ Streamer
สุภฉัตร วรงค์สุรัติ

รางวัลชมเชย
ภาพ Moon in High Dynamic Range

วชิระ โธมัส

รางวัลชมเชย
ภาพ ปลายฤดู ที่ปลายนา วัดนาคูหา

วชิระ โธมัส

รางวัลชมเชย
ภาพ ธรรมชาติโชว์สวย

นลิน ทองใหญ่
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 ตำมแผนปฏิบัติกำรสถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติระยะ 5 ปี วำระแรกระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) คณะกรรมกำร
สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ ให้ควำมเห็นชอบในวิสัยทัศน์ พันธกิจเและยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของ สดร. และกำรด�ำเนินงำน 
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ สดร. ได้แปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นกรอบนโยบำยในกำรด�ำเนินงำนของ สดร. ดังนี้

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
 1) ผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ และสอดคล้องกับทิศทำง
กำรวิจัยของวงกำรดำรำศำสตร์นำนำชำติ

 2) ก�ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรท�ำวิจัยและพัฒนำ 

 3) เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนวิจัย และพัฒนำทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม 

 4) เทคโนโลยี/เครื่องมือทำงด้ำนดำรำศำสตร์ที่ สดร. 
ออกแบบ หรือพัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนงำนวิจัย และกำรพึ่งพำ
ตนเองในอนำคต

การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
 1) ประชำชนทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย สำมำรถ
รับบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนได้อย่ำงทั่วถึง 

 2) เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรใช้บริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

การสร้างความตระหนักและการถ่ายทอดองค์
ความรู้/เทคโนโลยี
 1) กำรให้บริกำรวิชำกำรและสื่อสำรทำงดำรำศำสตร์
ที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่มำขอรับบริกำร 

 2) ก�ำลังคนที่ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/เทคโนโลยี
ด้ำนดำรำศำสตร์ ผ่ำนกิจกรรมกำรฝึกอบรม กำรจัดค่ำยหรือ
กำรจัดกิจกรรมอื่น ๆ ของ สดร. 

 3) โครงกำรวิจัย/โครงงำนที่เกิดจำกกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้/เทคโนโลยี 

 4) กำรให้บริกำรสื่อและข้อมูลสำรสนเทศดำรำศำสตร์
สู่สังคมไทย เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง และทั่วถึงทุกภูมิภำคของ
ประเทศไทย 

 5) เครือข่ำยควำมร่วมมือที่มีกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำน
ดำรำศำสตร์ โดยใช้ควำมรู้ท่ีได้รับกำรฝึกอบรม หรือมีกำร
ด�ำเนินกำรร่วมกับ สดร. อย่ำงเป็นรูปธรรม

การวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดาราศาสตร์เพื่อ
การให้บริการ
 1) บริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำรำศำสตร์
ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ

 2) พัฒนำระบบสำรสนเทศและสื่อทำงดำรำศำสตร์
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำและเรียนรู้ส�ำหรับประชำชน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
 1) สร้ำงระบบกำรบริหำรและจัดกำรท่ีดีในองค์กร
เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของภำครัฐได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

 2) บริหำรและจัดกำรให้องค์กรปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยและไม่ด�ำเนินกำรนอกขอบเขตท่ีกฎหมำยให้
อ�ำนำจไว้

 3) ให้องค์กรมีหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

แนวนโยบายของคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ภาคผนวก 4
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รองศาสตราจารย์  พีรเดช  ทองอำาไพ
อายุ : 65 ปี *

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

ศาสตราจารย์
นายแพทย์  สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
อายุ : 57 ปี *

การศึกษา : - แพทยศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  เหรียญทอง) คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำช
  พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
   - ได้รับพระรำชทำนทุนมูลนิธิ “อำนันทมหิดล”
  เพื่อศึกษำต่อในประเทศอังกฤษและ
  สหรัฐอเมริกำ โดยได้รับปริญญำเอก
  ด้ำนวิทยำภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล
  จำกมหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
   - ระดับหลังปริญญำเอก ด้ำนอณูชีววิทยำ
    จำกมหำวิทยำลัยโคโลรำโด
    ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประวัติการท�างาน : - เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
      - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
  นวัตกรรม

ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์  นิเวศน์  นันทจิต
อายุ : 70 ปี *

การศึกษา : - ปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
   - ประกำศนียบัตรชั้นสูงวิทยำศำสตร์
  กำรแพทย์คลินิก (อำยุรศำสตร์) 
  มหำวิทยำลัยมหิดล
 - วุฒิบัตรแสดงควำมรู้หรือควำมช�ำนำญในกำร
  ประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำอำยุรศำสตร์ 
  แพทยสภำ
 - อนุมัติบัตรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
  ประกอบวิชำชีพเวชกรรม สำขำอำยุรศำสตร์
  โรคเลือด แพทยสภำ

ประวัติการท�างาน : อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กรรมการโดยต�าแหน่งกรรมการโดยต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

ประวัติคณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
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ประวัติการท�างาน : - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
 - รองผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน : ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันคลังสมองของชำติ
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นายธรรมศักดิ์  สัมพันธ์สันติกูล 
อายุ : 64 ปี *

การศึกษา : รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการท�างาน : รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์  ชูกิจ  ลิมปิจ�านงค์ 
อายุ : 48 ปี *

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

ประวัติการท�างาน : - รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
 - นำยกสมำคมฟิสิกส์ไทย

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - ผู้อ�ำนวยกำร สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
  และเทคโนโลยี

นายมนูญ  สรรค์คุณากร 
อายุ : 68 ปี *

การศึกษา : นิติศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เนติบัณฑิตไทย
 เนติบัณฑิตยสภำ

ประวัติการท�างาน : - รองผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ กลุ่มทรัพยำกร
  มนุษย์ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด 
  (มหำชน)
      - ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรบุคคลกลำง
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - กรรมกำรและที่ปรึกษำในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน

รองศาสตราจารย์  พินิติ  รตะนานุกูล 
อายุ : 65 ปี *

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

ประวัติการท�างาน : - เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
  กำรอุดมศึกษำ
 - เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - เลขำธิกำรมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิควิชำกำรและพัฒนำ
  มำตรฐำนวิทยำศำสตร์ศึกษำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
  พระเจ้ำพี่นำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง
  นรำธิวำส รำชนครินทร์
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์  รัตติกร  ยิ้มนิรัญ
อายุ : 50 ปี *

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

ประวัติการท�างาน : หัวหน้ำสถำนวิจัย ส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร์
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันนอกเหนือจากในองค์การมหาชน :
 - คณบดี ส�ำนักวิชำวิทยำกำรพลังงำน สถำบันวิทยสิริเมธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เรืองศักดิ์  ทรงสถาพร
อายุ : 68 ปี *

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

ประวัติการท�างาน : - ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ�ำภำควิชำ
  ฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

    - ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

* ณ วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE 
OF THAILAND (PUBLIC ORGANIZATION)

NARIT

กรรมการและเลขานุการ นายศรัณย์  โปษยะจินดา
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อายุ : 57 ปี *

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

ประวัติการท�างาน : รองผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัย
 ดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

ต�าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัย
 ดำรำศำสตร์แห่งชำติ
 (องค์กำรมหำชน)
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การประชุม
วัน/เดือน/ปี
จัดประชุม

จ�านวนกรรมการ 
(คน)

จ�านวนกรรมการ
เข้าร่วมประชุม 

(คน)

ร้อยละการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการ

ครั้งที่ 10/2563 15 ตุลำคม 2563 10 9 90

ครั้งที่ 11/2563 30 พฤศจิกำยน 2563 10 10 100

ครั้งที่ 12/2563 21 ธันวำคม 2563 10 10 100

ครั้งที่ 1/2564 25 มกรำคม 2564 10 10 100

ครั้งที่ 2/2564 15 กุมภำพันธ์ 2564 10 10 100

ครั้งที่ 3/2564 3 มีนำคม 2564 9 9 100

ครั้งที่ 4/2564 26 เมษำยน 2564 10 10 100

ครั้งที่ 5/2564 24 พฤษภำคม 2564 10 10 100

ครั้งที่ 6/2564 21 มิถุนำยน 2564 10 10 100

ครั้งที่ 7/2564 19 กรกฎำคม 2564 10 10 100

ครั้งที่ 8/2564 30 สิงหำคม 2564 10 9 90

ครั้งที่ 9/2564 30 กันยำยน 2564 10 10 100

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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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�ำบลดอนแก้ว อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5312-1268-9 หรือ 084-0882261
โทรสำร : 0-5312-1250

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา นครราชสีมา 

ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
111 ถนนมหำวิทยำลัย ต�ำบลสุรนำรี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ : 0-4421-6254 หรือ 086-4291489
โทรสำร : 0-4421-6255

ส�านักงานประสานงาน กรุงเทพฯ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ชั้น 2 เลขที่ 75/47 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-6652
โทรสำร : 0-2354-7013 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา สงขลา
79/4 หมู่ที่ 4 ซอยสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 
ถนนสงขลำ–นำทวี ต�ำบลเขำรูปช้ำง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ 90000
โทรศัพท์ : 0-7430-0868 หรือ 095-1450411
โทรสำร : 0-7430-0867

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
999 หมู่ 3 ต�ำบลวังเย็น อ�ำเภอแปลงยำว
จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24190
โทรศัพท์ : 0-3858-9395 หรือ 084-0882264
โทรสำร : 0-3858-9396

ติดต่อเรา
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