เรือ
่ งที่ ๕.๑
โครงการการค ัดเลือกผูแ
้ ทนเข้าร่วม
การประชุมผูไ้ ด้ร ับรางว ัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
สหพ ันธ์สาธารณร ัฐเยอรมนี
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจาปี ๒๕๖๑)

รายงานเมือ
่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

1

ความเป็ นมาของการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
“ I am glad to learn that this
Meeting will cover the issue of
science education and the
responsibility of scientists on
sustainable development of our
world, which I think are very
important in the age of
globalization.” H.R.H. PRINCESS
MAHA CHAKRI SIRINDHORN

การประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครัง้ ที่ 68
สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ค.ศ. 2018 จัดขึน
้ ณ
หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีสน
ุ ทรพจน์ในพิธ ี
ทูลเกล ้าฯ ถวายตาแหน่งวุฒส
ิ มาชิกกิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ในพิธเี ปิ ดการ
ประชุม พ.ศ. 2553

ก่อตัง้ เมือ
่ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เพือ
่ สร ้างความร่วมมือและแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างผู ้ได ้รับรางวัลโนเบลกับนั กวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงอ่านวารสาร Deutschland เมือ
่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549 พบว่ามีการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมือง
ลินเดา จึงทรงมีพระราชดาริกบ
ั ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึง่ ขณะนัน
้ ดารงตาแหน่งเป็ นผู ้อานวยการสานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ปั จจุบน
ั เป็ นมูลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาฯ) ว่าประเทศไทยน่าจะได ้ประโยชน์จากการเข ้าร่วมในการประชุมนี้
•
สวทช. รับสนองพระราชดาริโดยปี 2550 ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ และคณะ เดินทางไปเข ้าร่วมการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาเพือ
่ เจรจากับสภา
การประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล และมูลนิธก
ิ ารประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ทาให ้สามารถส่งนักวิทยาศาสตร์ไทยมาเข ้าร่วมในปี ถัดไปได ้ จานวน 3 คน
ิ ส์ เคมี
•
การประชุมมีระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ระหว่างปลายมิถน
ุ ายนถึงต ้นกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดทุกปี หมุนเวียนไปตามสาขาฟิ สก
และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005 ซึง่ เป็ นปี ไอน์สไตน์ได ้จัดการประชุมขึน
้ ทัง้ สามสาขาพร ้อมกัน สาหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึน
้ ทุก 2 ปี เริม
่ ตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 2004
•
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ร่วมการประชุม 8 ครัง้ ตัง้ แต่พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2559
(ยกเว ้นปี 2555)
•
ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธก
ิ ารประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาได ้ทูลเกล ้าฯ ถวายพระเกียรติให ้ดารงตาแหน่ง
วุฒส
ิ ภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธฯิ ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา ในพิธเี ปิ ดการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล
เมือ
่ วันที่ 27 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2553
•
สวทช. ได ้รับสนองพระราชดาริโดยได ้ลงนามบันทึกความเข ้าใจกับสภาการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา และมูลนิธก
ิ ารประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครัง้ แรกเมือ
่ 29 มิถน
ุ ายน
พ.ศ. 2551 ครัง้ ที่ 2 เมือ
่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และครัง้ ที่ 3 เมือ
่ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2556
พิธล
ี งนามความร่วมมือ ครัง้ ที่ 4 ระหว่าง สวทช. สภาการประชุมฯ
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิป
ธระธานทั
เิ ทคโนโลยี
สง้ ารสนเทศตามพระราชดาริ
โดยพระองค์
ได ้ทรงประทับเป็ นองค์
ง้ สามครั
และมูลนิธก
ิ ารประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
2 จัดขึน้ ณ
ัตนราชสุ
สยามบรมราชกุ
มารี ในว
ว ันที
่ ๑๒
าคม ๒๕๖๒
•สมเด็
ครจงที
ั้ พระเทพร
่ 4 ลงนามในว
ันที่ 30ดมิาถฯ
น
ุ ายน
2560 ทีเ่ กาะไมเนา
ันที
ม
่ พ
ี ธ
ิ มี
ป
ี ิน
ดงาน
ห ้องแบร์นาดอทเท ปราสาทไมเนา วันที่ 30 มิถน
ุ ายน 2560
•
•

การประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบลครัง้ ที่ 68 สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ณ เมืองลินเดาเยอรมนี วันที่ 24 – 29 มิถน
ุ ายน 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเข ้าร่วมการ
ประชุมณ เกาะไมเนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 29 มิถน
ุ ายน 2561
และทรงรับฟั งการเสาวนาเรือ
่ ง ‘Science in a Post-Factual World’

นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล 39 คนและนักวิทยาศาสตร์รน
ุ่ เยาว์กว่า 600 คน จาก 84 ประเทศ

ดร.จีราพร ลีลาวัฒนชัย เข ้าร่วมเสวนากับ Prof.
ผู ้แทนประเทศไทยในชุดประจาชาติ
Peter
Agre ม
นัคณะกรรมการมู
กวิทยาศาสตร์รางวัล
ลโนเบลสาขา
การประชุ
นิธเิ ทคโนโลยีสร่ารสนเทศตามพระราชด
าริ
วมงาน International get-together
เคมี
ปี
2003
เรื
อ
่
ง
Medical
Innovations
for
สมเด็
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
hosted
https://www.mediatheque.lindau-nobel.org
Developing
Nations

การแสดง Artistic performance at
the International Get-Together

นักวิทยาศาสตร์รน
ุ่ ใหม่ ของไทยคือ ดร.จีราพร น.ส.ศุ
ภิสรา นพ.นิพฐ
ิ ดร.อิทธิ ดร.ธนธม และดร.ชัยบุตรเข ้า
3 World”
ร่วมฟั งการเสาวนา”Science in a Post-Factual

Post Lindau Tour
ผู ้แทนประเทศไทยได ้รับคัดเลือกเข ้าร่วม The Post Lindau Tour 2018 ระหว่าง 30 มิถน
ุ ายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ
ประเทศเยอรมนี สนับสนุนโดย DFG (German Research Foundation) และสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะผู ้แทนจากประเทศอินเดียและประเทศไทย

ผู ้แทนไทย:นักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ 1 คน(ดร. จีราพร ลีลา
วัฒนชัย) ผู ้แทน จาก วช.1คน
(น.ส.ศิรน
ิ ทร์พร เดียวตระกูล)

คณะผู ้แทนเข ้าเยีย
่ มชม German Center for
Neurodegenerative Diseases, University of Bonn

กิจกรรมก่อนและหล ังเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผูแ
้ ทนประเทศไทย ปี 2561
ก่อนเดินทาง
• ครัง้ ที่ 1: วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห ้อง 103
อาคาร สวทช.โยธี เนือ
้ หาประสบการณ์จากรุน
่ พี่
• ครัง้ ที่ 2: 16 พฤษภาคม 2561
ณ ห ้องSC101 บ ้านวิทยาศาสตร์สริ น
ิ ธร จ.ปทุมธานี
เนือ
้ หาประวัตข
ิ องนั กวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
หล ังเดินทางกล ับมาแล้ว: (1) บรรยายถึง
ประสบการณ์ให ้แก่คณะกรรมการและนักเรียน ผู ้
ทีส
่ นใจ 150 คน เมือ
่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ
ห ้องออดิทอเรียม บ ้านวิทยาศาสตร์สริ น
ิ ธร(2)
จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยมี
ั ้ มัธยมศก
ึ ษาตอนต ้น เข ้าร่วม 50 คน
นั กเรียนชน
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
มวิชาการ
สวทช.
การประชุมในงานประชุ
คณะกรรมการมู
ลนิธ
เิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
ประจ
าปี
2561
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
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ั ันธ์โครงการการค ัดเลือกผูแ
กิจกรรมประชาสมพ
้ ทนเข้าร่วมการประชุมผูไ้ ด้ร ับรางว ัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

ั พันธ์การรับสมัครเข ้ารับทุน ประจาปี 2561 ระหว่าง 1 มิถน
ประชาสม
ุ ายน –
30 กรกฎาคม 2561 ผู ้สนใจสามารถสมัครได ้ที่ www.nstda.or.th/lindau

รายการพลังวิทย์ คิดเพือ
่ คนไทย ตอน “เฟ้ นหานักวิทย์รน
ุ่ ใหม่ไป
ร่วมการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล” ออกอากาศทางโมเดิรน
์ ไนน์
ทีว ี เวลา 20.15 น. (หลังข่าวภาคคา่ ) วันที่ 4 มิถน
ุ ายน 2561

การคัดเลือกผู ้แทนประเทศไทยเข ้าร่วมประชุมครัง้ ที่ 69 ปี 2562

ผู ้แทน
ประเทศ
ไทย
พิจารณา
คุณสมบัต ิ
ั
สมภาษณ์ โดย
ิ น
ิ
โดยคณะ มูลนิธล
เดา
กรรมการ

ถ่ายทอดประสบการณ์การเข ้าร่วมการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ประจาปี 2561 (the 68th Lindau Nobel
Laureate Meetings) ระหว่างวันที่ 24-29 มิถน
ุ ายน 2561 ณ เมือง
ลิ
นเดา สหพั
ธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
า่ นทางเฟสบุ
ค
๊ โครงการฯ โดย
การประชุ
มน
คณะกรรมการมู
ลนิธผเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ จารณา
เลขาพิ
คุ
สมบัตเิ บือ
้ งต ้น
ผูสมเด็
้แทนประเทศไทย
ปี
61
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคมณ๒๕๖๒
จากใบสมัคร

ทูลเกล ้าฯ
เพือ
่
พิจารณา
คัดเลือกใน
ขัน
้ ตอน
สุดท ้าย

ดาเนินการมาแล ้ว
จานวน 12 ครัง้ (ปี
2551-2562) โดยมี
ผู ้แทนประเทศไทย
5 คน
ิ้ 63
รวมทัง้ สน

การคัดเลือกผู ้สมัครเข ้าร่วมการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ปี 2562
วันที่ 6 ส.ค. 61 ณ อาคารสวทช. โยธี

ิ สโ์ ครงการการคัดเลือกผู ้แทนเข ้าร่วม
ผู ้แทนประเทศไทย ประจาปี 2562 สาขาฟิ สก
การประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
1. นายจอมพจน์ วงศเ์ พชรอ ักษร
ึ ษาปริญาโท สาขาฟิ สก
ิ สด
์ าราศาสตร์
นักศก
University of Bonn, Germany

2. ดร. ธิปร ัชต์ โชติบต
ุ ร
นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขา Theoretical Physics
Singapore University of Technology and Design,
Singapore

3. นายกาพล อ ัครวราวงศ ์
ึ ษาปริญญาโท-เอก สาขา Condensed matter &
นั กศก
AMO Theory
การประชุมคณะกรรมการมู
ลนิ
ทคโนโลยีสBerkeley
ารสนเทศตามพระราชด
University
ofธเิ California,
(UC Berkeley), าริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ
USA ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

4. ดร. ชญานิษฐ ์ อ ัศวตงตระกู
ั้
ลดี
นักวิจัยหลังปริญญาเอก สาขา High
Energy Experimental Physics
DESY, Germany
5. นายทวีว ัฒน์ สมบูรณ์ปญ
ั ญากุล
ึ ษาปริญญาเอก สาขาฟิ สก
ิ ส์
นั กศก
ดาราศาสตร์
Massachusetts Institute of
Technology (MIT), USA
6. นางสาวจินดาร ัศมี พรหมเผ่า
ึ ษาปริญญาโท สาขาฟิ สก
ิ ส์
นั กศก
ี งใหม่
มหาวิทยาลัยเชย
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สถิตผ
ิ ู ้แทนประเทศไทย โครงการการคัดเลือกผู ้แทนเข ้าร่วมการประชุม
ผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา รุน
่ ที่ 1 - 12 (ปี 2551 – 2562 )
ผูป
้ ระกอบการ
5%
แพทย์เฉพาะ
ทาง 9%

ป.โท 2%

อาจารย์
43%

น ักวิจ ัย 9%
PostDoc
11%

60

จานวน 63 คน

ป.เอก 21%

27 คน

ึ ษาป.เอก
กาลังศก

13 คน

PostDoc

7 คน

นักวิจัย

6 คน

ึ ษาแพทย์
กาลังศก
เฉพาะทาง

6 คน

ผู ้ประกอบการ

3 คน

ึ ษาป.โท
กาลังศก

1 คน

20

40

1, 2% 7, 11% 55,
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

อาจารย์

18

25

87%
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สรุป
1.

การประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก่อตัง้ เมือ
่ ค.ศ.1951 (พ.ศ. 2494)
เพือ
่ สร ้างความร่วมมือและแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างผู ้ได ้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ั ดาห์ ระหว่างปลายมิถน
2. การประชุมราว 1 สป
ุ ายนถึงต ้นกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ิ ส ์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005 ซงึ่ เป็ นปี
จัดทุกปี หมุนเวียนไปตามสาขาฟิ สก
ไอน์สไตน์ได ้จัดการประชุมขึน
้ ทัง้ สามสาขาพร ้อมกัน สาหรับสาขาเศรษฐศาสตร์ จัดขึน
้ ทุก 2 ปี เริม
่ ตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 2004
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จร่วมการประชุม 9 ครัง้ ตัง้ แต่พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2559
(ยกเว ้นปี 2555)
4. ในปี พ.ศ. 2553 นัน
้ มูลนิธก
ิ ารประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาได ้ทูลเกล ้าฯ ถวายพระเกียรติให ้ดารง
ั ดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธฯิ
ตาแหน่งวุฒส
ิ ภากิตติมศก
5. สวทช.ได ้สนองพระราชดาริโดยได ้ลงนามบันทึกความเข ้าใจกับสภาการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ
เมืองลินเดา และมูลนิธก
ิ ารประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ครัง้ แรกเมือ
่ 29 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2551
ครัง้ ที่ 2 เมือ
่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครัง้ ที่ 3 เมือ
่ วันที่ 30 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2556 และครัง้ ที่ 4 เมือ
่ วันที่ 30
ี่ รัง้
มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2560 โดยพระองค์ได ้ทรงประทับเป็ นองค์ประธานทัง้ สค
6. การคัดเลือกผู ้แทนไทยเข ้าร่วมประชุมดาเนินการมาแล ้ว จานวน 12 ครัง้ (ปี 2551-2562) มีผู ้แทนประเทศไทย
ิ้ 63 คน
รวมทัง้ สน
7. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเข ้าร่วมการประชุมผู ้ได ้รับรางวัลโนเบลครัง้ ที่ 68 ประจาปี
2561 ณ เกาะไมเนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 29 มิถน
ุ ายน 2561 ทรงฉายพระฉายาลักษณ์รว่ มกับผู ้แทน
ประเทศไทย ประจาปี 2561 จานวน 6 คน
8. หลังจบการประชุมแล ้วผู ้แทนไทยได ้มีโอกาสเข ้าร่วมเดินทางไปเยีย
่ มชมสถาบันสาคัญทางด ้านวิจัยและพัฒนาใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในกิจกรรม The Post Lindau Tour ด ้วย
9. ผู ้แทนไทยหลายคนทีเ่ คยเข ้าร่วมโครงการนีป
้ ระสบความสาเร็จในลักษณะของการเรียนต่อปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยทีส
่ หพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศอืน
่ หรือได ้รับรางวัลจากผลงานวิจัยในภายหลังต่อมา
10. ในปี พ.ศ. 2561 โครงการนีไ
้ ด ้รับการสนับสนุทางการเงินจากมูลนิธเิ อสซจี ี และสวทช.
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
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