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Research Center for Pharmaceutical Engineer-

ing (RCPE) ศูนย์วิจัยด้านวิศวเภสัชกรรมชั้นน าระดับ

โลก ตั้งอยู่ท่ีเมืองกราซ ประเทศออสเตรีย ก่อตั้งเมื่อปี 

ค.ศ. 2008 โดย ศ.ดร. Johannes Khinast ร่วมกับ 

ดร. Thomas Klein ปัจจุบันมีเจ้าหน้าท่ีกว่า 150 คน 

จากกว่า 20 ประเทศ และมีงบประมาณหมุนเวียนปีละ

ประมาณ 14.2 ล้านยูโร  

ภาพรวมเกี่ยวกับ RCPE 

RCPE มีสถานะเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร 

ถือหุ้นโดยมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย 3 แห่ง ได้แก่ 

Graz University of Technology (ร้ อ ย ล ะ  6 5 )   

University of Graz (ร้อยละ 20) และ Joanneum 

Research GmbH (ร้อยละ 15) ซึ่งมีความสัมพันธ์ท่ี

ใกล้ชิดกับท้ังสถาบันการศึกษา ภาควิชาการ และภาค

ธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 

รัฐบาลออสเตรียปีละประมาณ 2.5 ล้านยูโร และ 

งบประมาณส่วนท่ีเหลือ (กว่า 10 ล้านยูโร) ได้รับการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน  

Credit: static.uni-graz.at 
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RCPE เป็น 1 ใน 4 สถาบันหรือ

ศูนย์วิจัยด้านวิศวเภสัชกรรม

ของโลก ซึ่งอีก 3 สถาบันมีดังนี้ 

Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) ณ 

สหรัฐอเมริกา University of 

Glasgow ณ สหราชอาณาจักร และ Singapore Institute of Technology (SIT) ณ สิงคโปร์ ซึ่ ง RCPE มี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นน าจ านวนมาก มีเครือข่ายด้านการวิจัยกับหลายประเทศ โดยเฉพาะ ในสหรัฐฯ และ

ยุโรป แต่ยังไม่มีความร่วมมือกับฝั่งเอเชียมากนัก เว้นแต่มีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น นอกจากนี้ RCPE มี

ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ มีหน่วยงานต่างชาติ อาทิ ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ และ บริษัทใหญ่ ๆ ระดับโลกให้ทุนวิจัยอย่างสม่ าเสมอ อาทิ บริษัท Astra-

Zeneca บริษัท Nestlé บริษัท Merck บริษัท Pfizer บริษัท Siemens ฯลฯ โดยทิศทางการท างานของ RCPE จะ

เน้นงานวิจัยและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ น าหน้าผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมุ่งสั่งสมชื่อเสียงจากงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์ชั้นน าจนเป็นท่ีประจักษ์ และเมื่องานวิจัยของศูนย์ฯ 

เป็นท่ียอมรับ ภาคเอกชนต่าง ๆ จะเข้ามาแสวงหาความร่วมมือ 

ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยท่ี RCPE ให้ความส าคัญ นั่นคือ การวิจัยยาโมเลกุลเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 500 ดอลตัน) เพื่อผลิตเป็นยาเม็ด

หรือแคปซูล (ไม่เน้นวิจัยยาโมเลกุลใหญ่ เช่น ยาฉีด ฯลฯ) โดยจะมุ่งเน้นใน 3 สาขาส าคัญ ได้แก่  

Credit: static.uni-graz.at 
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Credit: tugraz.at 

1) Simulation (modelling & prediction):  เน้นการพัฒนาการออกแบบด้วยกระบวนการคอมพิวเตอร์ 
(computational design)  และโมเดลจ าลองต่าง ๆ ที่แม่นย า ซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์รูปแบบ และพัฒนา
งานวิจัยได้รวดเร็วมากขึ้น โดยในสาขานี้  RCPE ได้รับทุนวิจัยส่วนใหญ่และความร่วมมือจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ 

2) Pharmaceutical Product Engineering (Advanced Products & Delivery): เป็นการต่อยอดและ

ปรับปรุงยาท่ีมีอยู่แล้วในตลาดเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ หรือรับประทานสะดวกมากขึ้น แทนท่ีการค้นคว้ายา

หรือวิธีการรักษารูปแบบใหม่ ตัวอย่างเช่น การพัฒนายาต้านไวรัส HIV ซึ่งในอดีตผู้ป่วยต้องรับยาต้านไวรัสทุก 3-4 

ชม. ซึ่งไม่สะดวกในช่วงกลางคืน ต่อมาพัฒนาขึ้นเป็น 1 เม็ด/วัน จนปัจจุบันสามารถยืดเวลาการรับยาเป็น 1 ครั้งต่อ 

6 เดือน อีกหนึ่งตัวอย่างคือ การลดจ านวนเม็ดยาท่ีผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องรับประทานในแต่ละมื้อลง นอกจากนี้ยัง

ศึกษาและพัฒนาช่องทางการน ายาเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดดมเข้าทางจมูกเพื่อไปยังปอด แทนท่ีจะเข้าจากทางปาก 

โดยพบว่าการน ายาเข้าร่างกายทางปอดมีประสิทธิภาพมากกว่า 

3 )  Process & Manufacturing Science / High-

speed Active Pharmaceutical Ingredient (API) 

Process: การพัฒนาโรงงานและกระบวนการผลิตสาร

ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของ

การผลิตยาท่ัวโลก ให้มีขนาดเล็กลงและท างานได้ตลอด 

24 ชั่วโมง คุณภาพสูงขึ้น และราคาการผลิตต่ าลง เช่น 

การพัฒนาการผลิตด้วยกระบวนการทางเคมี ซึ่งซับซ้อน 

 
Credit: bp.blogspot.com 
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Credit: biopharma-asia.com 

น้อยกว่าและผลิตได้รวดเร็วกว่ากระบวนการทางชีววิทยา ตัวอย่างเช่น การพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด -19 แบบ 

mRNA ท่ีใช้กระบวนการเคมีท าให้สามารถผลิตได้ง่าย และรวดเร็วกว่าวัคซีนดั้งเดิมท่ีใช้กระบวนการทางชีววิทยา

มาก  

โอกาสการสร้างความรว่มมือกับประเทศไทย 

เนื่องจาก RCPE มี ครม. กับสถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ และยุโรปพอสมควรแล้ว เลยต้องการขยายความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในเอเชีย โดยแสดงความสนใจโครงการ EECi และพร้อมต้อนรับนักวิจัยจากประเทศไทย และ

พร้อมเดินทางไปสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบคอร์สระยะสั้นในไทย โดยเบื้องต้นทางส านักงานท่ีปรึกษา

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ประสานการ

น าตัวแทนจาก RCPE ไปเยือนไทยเพื่อพบปะกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในไทย เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมท้ังเข้าร่วมงาน Bio Asia Pacific ซึ่งในอนาคตอาจ

น าไปสู่โครงการความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านวิศวเภสัชกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ท้ังใน

ด้านวิชาการ และส่งเสริมภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยา และเวชภัณฑ์ของไทย ซึ่งสอดรับกับวาระแห่งชาติเรื่อง 

BCG โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการแพทย์โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ที่มา: 

https://www.rcpe.at/en/en_home/ 

https://novonordiskfonden.dk/en/ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
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เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ส านักงานท่ีปรึกษา

ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้น า 

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.  รศ.

ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. พร้อม

ด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วม

เดินทางไปหารือกับ Max Planck Institute for Ra-

dio Astronomy (MPIfR) ณ เมืองบอนน์  สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ 

(Max Planck Institute for Radio Astronomy, 

MPIfR) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) 

ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวง อว. และเป็น 

หน่วยงานคู่ภาคีกับ MPIfR เป็นผู้ประสานงานน าเข้า

ร่วมหารือและเยี่ยมชม  MPIfR ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น า

ทางด้านดาราศาสตร์วิทยุของโลก 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบัน 

สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ. 2509  เป็นหนึ่งใน 84 สถาบันของสมาคมมักซ์

พลั งค์  (Max Planck Society) ท่ีท างานวิจั ยด้ าน

ธรรมชาติ ชีววิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อ

ประ โยชน์ ของสาธารณชน มีหน้ า ท่ี รั บผิ ดชอบ

สถาบันวิจัย ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่และไม่มี ท่ีตั้ ง ใน 
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มหาวิทยาลัย คอยสนับสนุนและส่งเสริมมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่นๆ ในสาขางานวิจัยท่ีส าคัญ ปกติ สถาบัน

มักซ์พลังค์จะท าหน้าท่ีวิจัยมุ่งเน้นในสาขาหลักบางสาขา และท าหน้าท่ีสนับสนุนในสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากสาขา

หลัก บางสถาบันยังท าหน้าท่ีบริการงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยในรูปของสถานท่ีและเครื่องมือให้แก่นักวิทยาศาสตร์

ในวงกว้าง  

สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ เป็นหนึ่งใน

ผู้น าทางด้านดาราศาสตร์วิทยุของโลก และเป็น

องค์กรวิจัยท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีภารกิจ

หลักในการศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์วิทยุ 

ภ า ร กิ จ ข อ ง ส ถ า บั น ฯ  ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร

สังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ทฤษฎีฟิสิกส์ดารา

ศาสตร์ การส ารวจฟิสิกส์ของดวงดาวและกาแลกซี การศึกษาวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ พัลซาร์ การศึกษา

สนามแม่เหล็กในจักรวาล กาแล็กซีวิทยุ คเวซาร์ และการศึกษารังสีคอสมิกฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง 

Credit: mpg.de 

Credit: mpg.de 
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ในปี 2515 MPIfR ได้สร้างกล้องโทรทรรศน์วิทยุแอฟเฟลส์เบิร์ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เมตร ตลอด

ระยะเวลาการด าเนินงาน 46 ปี มีการพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทีมนักวิจัย วิศวกร

และช่างเทคนิค ท่ีมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ในสถาบันเอง ท าให้เกิดการบ่มเพาะวิศวกรและช่างเทคนิค

ผู้เชี่ยวชาญขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน มีความพร้อมท้ังด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันนอกจากกล้อง

โทรทรรศน์วิทยุแอฟเฟลส์เบิร์ก แล้ว ยังมีกล้องโทรทรรศน์วิทยุอยู่ในประเทศอื่นๆ เช่น ชิลี และสเปน ตลอดจนมี

ความร่วมมือในโครงการกล้องโทรทรรศน์วิทยุชนาดใหญ่ของโลกหลายโครงการ เช่น โครงการ LOFAR (the Low 

Frequency Array) ท าการศึกษาดาราศาสตร์วิทยุช่วงความถี่ระหว่าง 10 – 240 MHz โครงการ APEX (The Ata-

cama Pathfinder Experiment) ศึกษาฝุ่นและก๊าซเย็นในกาแลกซีทางช้างเผือกและกาแลกซีท่ีห่างไกล โครงการ 

SOFIA (The Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) ศึกษาดาราศาสตร์อินฟราเรดในชั้น

บรรยากาศสตราโตสเฟียร์  

สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ มีบุคลากรประมาณ 327 คนประกอบด้วยนักวิจัย 130 คน (40%) นักศึกษา

ปริญญาเอก 68 (21%) นักศึกษาปริญญาโทและตรี 19 (6%) บุคลากรทางเทคนิค 77 (23%)  บุคลากรด้านบริหาร

และสนับสนุน 33 (10%)  ได้รับงบประมาณประจ าปีประมาณ 23 ล้านยูโร (900 ล้านบาท)  และสามารถผลิตผล

งานวิจัยตีพิมพ์มากกว่า 300 เร่ืองต่อปีในวารสารชั้นน าของโลก 
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หอดูดาวแอฟเฟลสเ์บิรก์ (Effelsberg Observatory) 

หอดูดาวแอฟเฟลส์เบิร์ก เริ่มปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2515 มีกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เมตร 

นับเป็นหนึ่งในกล้องโทรทรรศน์วิทยุท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก แม้จะมีการใช้งานมานานแต่ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาพื้นผิวใหม่ส าหรับจานรับสัญญาณข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ท่ีมีคลื่นรบกวนต่ ามาก ท าให้เป็นหนึ่งในกล้องโทรทรรศน์ท่ีทันสมัยท่ีสุดในโลก หอดูดาวแอฟเฟลส์เบิร์ก มีภารกิจใน

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัลซาร์ กลุ่มก๊าซและฝุ่นเย็น การก่อตัวของดาวฤกษ์ อนุภาคท่ีปล่อยออกมาจากหลุมด าและ

แกนกลางของกาแลกซีท่ีไกลออกไป  

หอดูดาวแอฟเฟลส์เบิร์ก ก่อสร้างด้วยเหล็ก มีน้ าหนักรวม 3,200 ตัน จานพาราโบลาของกล้องโทรทรรศน์หมุนด้วย

ระบบรางล้อ ใช้เวลา 12 นาทีในการหมุนครบรอบ 360 องศา และใช้เวลา 6 นาที ในการเปลี่ยนมุม elevation 90 

องศา ประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณาในการหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับก่อสร้างหอดูดาว    แอฟเฟลส์เบิร์ก ได้แก่ 

ไม่อยู่ใกล้แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ไม่อยู่ใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง และไม่อยู่ใกล้สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ดังนั้นจึงเป็น

ท่ีมาของท่ีตั้งหอดูดาวแอฟเฟลส์เบิร์ก ท่ีอยู่ในหุบเขาเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน  
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ความร่วมมอืที่ผ่านมา 

- สดร. กับ MPIfR มีกิจกรรมด้านดาราศาสตร์

วิทยุร่วมกันอย่างต่อเนื่อง   โดย MPIfR เป็น

ส่วนส าคัญท่ีให้ค าปรึกษาในการเตรียมความ

พร้อมและวางแนวทางในการด าเนินโครงการ

พัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ 

เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์วิทยุ

ในประ เทศ ไทย   มี ค ว ามร่ วมมื อ ท้ั ง กา ร

แลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรมระยะสั้น มี

การศึกษาวิจัยร่วมกันหลายโครงการ อาทิเช่น การศึกษาพัลซาร์ การศึกษาเมเซอร์ในสารระหว่างดาว ฯลฯ  

- สดร. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านดาราศาสตร์วิทยุกับ สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ ฉบับท่ี 

1 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2555 มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี และฉบับท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 มีก าหนด

ระยะเวลา 5 ปี และสิ้นสุดอายุในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 
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- สดร. ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ อีก 1 ฉบับ เมื่อ 17 เมษายน 2561 เพื่อ

ร่วมกันพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณวิทยุและซอฟต์แวร์ในการรับและประมวลผลสัญญาณวิทยุ ส าหรับกล้อง

โทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร (Thai National Radio Telescope: TNRT) ของหอ

สังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ (Thai National Radio Telescope : TNRO) การด าเนินงายภายใต้กรอบ

ความร่วมมือฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณรวมท้ังการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการรับ

และประมวลผลสัญญาณวิทยุเอนกประสงค์ ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังโหมดการใช้งานแบบจานเดี่ยว และแบบเชื่อมต่อ

กับเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุจากท่ัวโลก วิศวกรและนักวิจัยของ สดร. ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรม ร่วม

ออกแบบ พัฒนา และทดสอบการท างานของชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนี้สถาบันดารา

ศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์ยังจะให้ค าปรึกษาในการติดตั้งและทดสอบการท างานของชุดอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว 

ณ หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติอีกด้วย 

ความร่วมมอืในปัจจุบันและในอนาคต 

ในท่ีประชุม ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ได้เน้นย าถึงความส าคัญของดาราศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน

สาขาการวิจัยขั้นแนวหน้าท่ีไทยให้ความส าคัญ โดยความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่าง สดร. และ MPIfR ในการ

พัฒนากล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติของไทย จะเป็นสิ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในประเทศไทย เช่น 

โทรคมนาคม การจัดการหรือประมวลผล ข้อมูลปริมาณมาก วิศวกรรมโครงสร้างซับซ้อน และวิศวรรมอวกาศ เป็น

ต้น  
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เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือท่ีทาง สดร. ได้ลงนามกับ MPIfR  ท้ังสองหน่วยงานก าลังร่วมพัฒนาเครื่องมือและ

ซอฟท์แวร์ท่ีจะใช้กับกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติของไทย โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานในช่วงปลายปี 

2565 นอกจากนี้จะมีการน ากล้องโทรทรรศน์วิทยุดังกล่าวเข้าร่วมโครงการ European VLBI Network (EVN) เพื่อ

พัฒนาความละเอียดของข้อมูลและความแม่นย าของสัญญาณ ซึ่งถือเป็นการขยายศักยภาพของการสังเกตการณ์ทาง

ดาราศาสตร์ท่ัวโลกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกท้ังจะมีกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ท่ีเป็นไปได้ท้ังการแลกเปลี่ยน

บุคลากร การฝึกอบรมระยะสั้น มีการศึกษาวิจัยร่วมกันหลายโครงการ  โดยส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ 

ณ กรุงบรัสเซลส์ เล็งเห็นว่าในอนาคตท้ังสองหน่วยงาน และรวมถึงพันธมิตรในเครือข่ายในยุโรปสามารถร่วมกัน

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อขอทุนจาก ERC ซึ่งเป็นโปรแกรมของสหภาพยุโรปที่เปิดให้ทุนในการท างาน

วิจัยแนวหน้าในสาขาท่ีหลากหลายเพื่อสร้างงานวิจัยท่ีมีความโดดเด่น 

ปัจจุบันมีคนไทยปฏิบัติงานประจ าท่ี MPIfR 1 ท่าน ได้แก่ ดร.บุษบา คราเมอร์ ต าแหน่ง นักดาราศาสตร์ และเป็นท่ี

ปรึกษาด้านงานวิจัยให้แก่ สดร. เลขานุการของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์นานาชาติ International Sci-

entific Advisory Committee (ISAC)  และกรรมการท่ีปรึกษาทางเทคนิคนานาชาติของหอสังเกตการณ์ดารา

ศาสตร์วิทยุแห่งชาติของ สดร. อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาไทยก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านพัลซาร์ ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ จ านวน 1 คน 

ได้แก่ นาย จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร ได้รับทุนจากกระทรวง อว. สังกัด สดร. มาศึกษาต่อระดับปริญญาโท -เอก 

สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และได้มีโอกาสท างานวิจัยด้านดารา

ศาสตร์วิทยุ ณ สถาบันดาราศาสตร์วิทยุมักซ์พลังค์  
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ส านกังานท่ีปรกึษาดา้นการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั 

และนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

บรัสเซลส์ (ปว. (บซ)) ได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัล

เกียรติคุณ Friend of Thai Science ให้แก่บุคคลผู้มี

คุณูปการต่อวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของไทย (อววน.) ท่ีมีสัญชาติของประเทศใน

ภูมิภาคยุโรป ท่ีมีผลงานวิจัยเป็นท่ีประจักษ์และความ

เช่ียวชาญท่ีโดดเด่น หรือ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน

การพัฒนาความร่วมมือด้าน อววน.ระหว่างไทยกับ

ประเทศ หรือภูมิภาคของประเทศตน หรือ สร้าง

คณุประโยชนใ์หก้บัไทยและมนษุยชาต ิรวมท้ังมผีลงานท่ี

จะสามารถน าไปต่อยอดกับแผนการพัฒนาประเทศไทย

ในดา้น อววน.   

โดยในปี 2565 ทางส านักงานฯ ได้ท าการมอบรางวัล

เกี ยรติ คุณ  Friend of Thai Science 2022 ให้แก ่

ตัวแทนจากสาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักร

เดนมารก์ 

การมอบรางวลั Friend of Thai Science 

2022 ณ กรงุโคเปนเฮเกน  

ราชอาณาจกัรเดนมารก์ 

เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ส านักงานฯ ได้เรียนเชิญ 

นางศิรลิักษณ ์นิยม เอกอคัรราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of 

Thai Science 2022 จากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่ ศาสตราจารย ์

ดร. Henrik Balslev นักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์กจาก

มหาวิทยาลัย Aarhus ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากสมาคม

พฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปภัมภ์แห่งประเทศไทย  
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และในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และนายธีรกุล นิยม คู่สมรส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดง

ความยินดีและขอบคุณศาสตราจารย์ ดร. Balslev ที่ได้ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคคลากรด้าน

พฤกษศาสตรข์องไทยมาหลายรุน่ ตลอดจนชว่ยสนบัสนนุใหเ้กดิความกา้วหนา้ใหก้บัวงการพฤกษศาสตรข์องไทย โดยม ี

ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตท่ีปรึกษา ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุง

บรสัเซลส์ ซึ่งเป็นผูห้นึง่ท่ีมบีทบาทส าคญัในการรเิร่ิมรางวัลและคดัเลือกผู้ได้รบัรางวัล ร่วมเป็นสักขีพยานในพธิี พรอ้ม

ดว้ยขา้ราชการสถานเอกอคัรราชทูตฯ แขกผูม้เีกยีรตใินแวดวงวชิาการ และครอบครวัของศาสตราจารยฯ์ 

ดร. Henrik Balslev  
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ศาสตราจารย์ ดร. Balslev เป็นผู้ท่ีท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ใน

ประเทศไทยมาเปน็เวลากวา่ 30 ป ีโดยเปน็ผู้ใหค้ าปรกึษาและสนบัสนุนการจดัตัง้สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์ อ าเภอแม่ริม จ. เชียงใหม่ และได้ให้ความช่วยเหลือจัดหาทุนระยะสั้น

หลายทุน จากหน่วยงาน Danish International Development Agency 

(DANIDA) ให้นักพฤกษศาสตร์จากสวนพฤกษศาสตร์ฯ และนักพฤกษศาสตร์

จากกรมปา่ไมม้าดงูานและปฏิบตัทิางด้านพันธุไ์มร้ะยะสั้นท่ีประเทศเดนมาร์ก 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. Balslev ยังได้ประสานขอรับการสนับสนุนทุน

วิจัยจากมูลนิธิ Carlsberg ประเทศเดนมาร์กระยะยาว 10 ปี เพื่อสนับสนุน

โครงการศึกษาพรรณพฤกษศาสตร์ชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand 

Project) ซึ่งเป็นโครงการศึกษาด้านพฤกษอนุกรมวิธานระดับนานาชาติ เพ่ือ

การศกึษาและทบทวนพรรณพืชท่ีมีท่อล าเลยีง (vascular plant) ของไทยท่ีมี

ประมาณ 10,000 ชนิด และตีพิมพ์เป็นหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศ

ไทยใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณภ์ายในป ี2567 ดว้ย 
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ศาสตราจารย์ ดร. Balslev ถือเป็นผู้ท่ีได้ร่วมงาน

วจิยัและตพีมิพบ์ทความวจิยัเรือ่งพรรณพชืท่ีคน้พบ

ในประเทศไทยมากมาย และท าใหน้กัพฤกษศาสตร์

และนิสิตนักศึกษาไทยได้รับการสนับสนุนให้ได้รับ

การศึกษาในระดับสูงถึงปริญญาเอกหลายราย 

รวมถึงเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ร่วมท างาน และ

สนับสนุนทุนวิจัยเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นผู้ ท่ีมีคุณูปการและท าให้

วงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการช่วย

สนบัสนุนและผลกัดนัใหโ้ครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทยไดเ้ริม่ขึ้น และก าลงัจะเสร็จสิน้ลงอยา่งสมบรูณใ์นอกี 2 

ปขีา้งหนา้ ศาสตราจารย ์ดร. Balslev จงึถอืเปน็ผูท่ี้เหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีไดร้บัรางวลัอนัทรงเกยีรตจิากรฐับาลไทยในปนีี ้
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การมอบรางวลั Friend of Thai Science 2022 ณ เมืองดุสเซลดอรฟ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เมือ่วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2565 ส านกังานฯ ไดเ้รยีนเชญิ ศ.นพ. สริฤิกษ ์ทรงศวิไิล ปลดักระทรวง อว. เปน็ประธานในพธิี

มอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2022 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. Dirk Heberling จากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen เมือง Aachen สาธารณรัฐเยอรมนี 

ณ โรงแรม Steigenberger Parkhotel เมืองดุสเซลดอร์ฟ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่ี โดยถอืเปน็ชาวเยอรมนัคน

แรกท่ีไดร้บัรางวลันี ้

ศ.ดร. Dirk Heberling มีส่วนส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันอุดมศึกษาของ

ไทยในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การท าโครงการวิจัย

ร่วมกัน (เช่น การเก็บข้อมูลสัญญาณเรดาร์ยานยนต์ในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจราจร) และการให้

ค าปรึกษาด้านระบบสื่อสารโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กในไทย เป็นต้น โดยล่าสุด ศ.ดร. Dirk 

Heberling ได้ร่วมท างานกับ สดร. ในโครงการเรดาร์ตรวจอากาศ 
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ประวัติของ ศ.ดร. Dirk Heberling 

ศ.ดร. Dirk Heberling จบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับ

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen เมือง  

Aachen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2536 ด้วยหัวข้อวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับ

สายอากาศไมโครสตริป 

ตั้งแต่ปี 2530 ถึง 2536 ศ.ดร. Dirk Heberling เคยท างานเป็น

นักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีความถี่วิทยุ มหาวิทยาลัย RWTH 

Aachen และในปีพ.ศ. 2536 ได้เข้าท างานในบริษัท IMST GmbH เมือง Kamp-Lintfort ประเทศเยอรมนี โดย

เป็นผู้ก่อตั้งส่วนงานสายอากาศของบริษัท จากนั้นในระหว่างปี  2538 ถึงปี 2546 ศ.ดร. Dirk Heberling ได้ด ารง

ต าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกสายอากาศ ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนเป็นแผนกสายอากาศและความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ในปี 2541  
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ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2551 ศ.ดร. Dirk Heberling ได้เข้าปฏิบัติงานในแผนกระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ

บริษัท IMST GmbH และได้ย้ายไปรับต าแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ในปี 2551 โดย

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีความถี่สูง ( IHF) ในปี 2559 ได้รับต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการสถาบัน 

Fraunhofer for High Frequency Physics and Radar Techniques, FHR ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านเรดาร์ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี เพิ่มเติมจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย IHF ณ มหาวิทยาลัย RWTH Aachen อีก

ต าแหน่งหนึ่ง 

ศ.ดร. Dirk Heberling เป็นสมาชิกของสมาคมวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ VDE โดยตั้งแต่ปี 

2541 ถึง 2560 ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ITG 7.1 ในหัวข้อสายอากาศ และด ารงต าแหน่งเป็นประธาน

กลุ่มตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2546 ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกครั้งระหว่างปี 2557 ถึง 2560 โดยรับหน้าท่ีเป็น

ประธานจัดการประชุมวิชาการสายอากาศระหว่างประเทศ INICA เดือน กันยายน 2546 ณ กรุงเบอร์ลิน และการ

ประชุม German Microwave Conference GeMiC 2014 เดือนมีนาคม 2557 เมือง Aachen ตั้งแต่ปี 2541 

ปี 2559 Prof. Dr.-Ing. Heberling ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการตัดสินด้านเทคนิค (Fachkollegiat) ของ มูลนิธิ
วิจัย DFG แห่งประเทศเยอรมนีเป็นเวลา 4 ปี 

สาขาความเชี่ยวชาญ 
• เทคโนโลยีสายอากาศ 
• เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวัดทดสอบสายอากาศในระดับแนวหน้าของโลก 
• เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของคลื่นโทรศัพท์มือถือ 4G, 5G และ 6G ระดับแนวหน้าของ

เยอรมน ี
• เชี่ยวชาญด้านเรดาร์โดยเป็นผู้อ านวยการสถาบัน Fraunhofer FHR สถาบันวิจัยเรดาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเยอรมนี 
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ความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย และ คุณูปการต่อวงการ อววน. ไทย 
• เป็นผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน และ

มหาวิทยาลัย RWTH Aachen ประเทศเยอรมนีในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน  

• เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน โดยสอนวิชาวิศวกรรม

สายอากาศสองครั้ง และวิชาเรดาร์และการสื่อสารไร้สายส าหรับระบบรางหนึ่งครั้งในปี 2565 ทางออนไลน์ โดย

มีผู้ร่วมเรียนจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกประมาณ 150 คน 

• ประสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรจากประเทศไทย โดยได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเมธ 

เฉลิมวิสุตม์กุล เป็นอาจารย์พิเศษสมทบ ของสถาบันเทคโนโลยีความถี่สูง มหาวิทยาลัย RWTH Aachen ซึ่งเป็น

คนไทยคนแรกที่ได้รับต าแหน่งดังกล่าว โดยได้ไปสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ในวิชา Elec-

tromagnetic and Microwave Sensors in Modern Multidisciplinary Applications ในปี 2561 และ 

2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

• ร่วมท าวิจัยในโครงการวิจัยกับ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมันในโครงการ 

“Low-Cost Standard Horn Antenna for Antenna Test Range” โดยเป็น Principal Investigator ฝ่าย

เยอรมัน และมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุรเมธ เฉลิมวิสุตม์กุล เป็น Principal Investigator ฝ่ายไทย โดยได้รับ

สนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย RWTH Aachen ประเทศเยอรมนี  

• ร่วมท าโครงการวิจัยววน. ปี 2564 หัวข้อ การเก็บข้อมูลสัญญาณเรดาร์ยานยนต์ในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยจราจร  

• ประสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งสองทาง อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2554 จนปัจจุบัน และได้ติดต่อให้นักศึกษาไทยเข้าฝึกงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าของเยอรมน ี

• ให้ค าปรึกษาในการสร้างห้องวัดทดสอบสายอากาศแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ

เป็นท่ีปรึกษาด้านระบบสื่อสารโครงการออกแบบและจัดส่งดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการศึกษา KNACKSAT  

• อยู่ระหว่างหารือโครงการเรดาร์ตรวจอากาศกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ
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