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การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

วาระที" ๓.๗.๑
โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่ม

การประชุมผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 
สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

(ประจําปี ๒๕๖๓)

รายงานเมื'อ
๕ มนีาคม ๒๕๖๔

หนว่ยงานรว่มโครงการ
• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ
• สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
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• กอ่ตั 6งเมื'อ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เพื'อสรา้งความรว่มมอืและแลกเปลี'ยนประสบการณ์ระหวา่งผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลกบันักวทิยาศาสตรร์ุน่ใหม่
• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงอา่นวารสาร Deutschland เมื'อวันที' 17 กรกฎาคม 2549 พบวา่มี

การประชมุนักวทิยาศาสตรร์างวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา จงึทรงมพีระราชดํารกิบัศาสตราจารย ์ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึ'งขณะนั6นดํารงตําแหน่งเป็น
ผูอํ้านวยการสํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี(ปัจจบุนัเป็นมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ) วา่ประเทศไทยน่าจะไดป้ระโยชนจ์ากการ
เขา้รว่มในการประชมุนี6

• สวทช. รับสนองพระราชดํารโิดยปี 2550 ศาสตราจารย ์ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์และคณะ เดนิทางไปเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดาเพื'อ
เจรจากบัสภาการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ทําใหส้ามารถสง่นักวทิยาศาสตรไ์ทยมาเขา้รว่มในปีถดัไปได ้
จํานวน 3 คน

• การประชมุมรีะยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห ์ระหวา่งปลายมถินุายนถงึตน้กรกฎาคม ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีจัดทกุปีหมนุเวยีนไปตาม
สาขาฟิสกิส ์เคม ีและสรรีวทิยาหรอืแพทยศาสตร ์และในปี ค.ศ. 2005 ซึ'งเป็นปีไอนส์ไตนไ์ดจั้ดการประชมุขึ6นทั 6งสามสาขาพรอ้มกนั สําหรับสาขา
เศรษฐศาสตร ์จัดขึ6นทกุ 2 ปี เริ'มตั 6งแตปี่ ค.ศ. 2004

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯ รว่มการประชมุ 11 ครั 6ง
ตั 6งแตพ่.ศ. 2551 ถงึ ปี พ.ศ. 2562 (ยกเวน้ปี 2555)

• ในปี พ.ศ. 2553 มลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดาไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายพระเกยีรตใิหดํ้ารงตําแหน่ง
วฒุสิภากติตมิศกัดิU (สภาสงู) ของมลูนธิฯิ ณ หอประชมุอนิเซลฮลัเล เมอืงลนิเดาในพธิเีปิดการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัล

       โนเบล เมื'อวันที' 27 มถินุายน พ.ศ. 2553 
• สวทช. ไดรั้บสนองพระราชดํารโิดยไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจกบัสภาการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล 

 ณ เมอืงลนิเดา และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ครั 6งแรกเมื'อ 29 มถินุายน 
 พ.ศ. 2551 ครั 6งที' 2 เมื'อวันที' 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และครั 6งที' 3 เมื'อวันที' 30 ม.ิย. พ.ศ. 2556

  โดยพระองคไ์ดท้รงประทับเป็นองคป์ระธานทั 6งสามครั 6ง
• คร ั7งที" 4 ลงนามในวนัที" 30 มถินุายน 2560 ที"เกาะไมเนา ในวนัที"มพีธิปิีดงาน

1.ความเป็นมา

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีทรงมสีนุทรพจนใ์นพธิทีลูเกลา้ฯ ถวายตําแหน่ง
วฒุสิมาชกิกติตมิศักดิU (สภาสงู) ในพธิเีปิดการประชมุ พ.ศ. 2553

“ 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

การประชมุ Online Science Days จัดขึ6นในระหวา่งวนัที' 28 
มถินุายน - 1 กรกฎาคม 2563 

พธิลีงนามความร่วมมอื ครั6งที' 4 ระหวา่ง สวทช. 
สภาการประชมุฯ และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บ
รางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ณ หอ้งแบร์
นาดอทเท ปราสาทไมเนา  30 มถินุายน 2560
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2. การประชมุ Online Science Days 2020(Interdisciplinary) : 28 มถินุายน - 1 กรกฎาคม 2563 

• ในปี 2563นั6น เนื'องจากการแพรร่ะบาดของเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 
ณ เมอืงลนิเดา จงึไดป้ระกาศเลื'อนการจัดการประชมุผูไ้ดร้ับรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี
ครั 6งที' 70 ในสาขาเคม ีฟิสกิส ์และสรรีวทิยาหรอืการแพทย ์ไปเป็นวนัที" 27 มถินุายน - 2 กรกฎาคม 2564

• สําหรับในปีน 2563นั6นไดจั้ดกจิกรรมการประชมุ Online Science Days 2020 ระหวา่ง 28 มถินุายน - 1 
กรกฎาคม 2563 ซึ'งมผีูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล จํานวน 40 คน และนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวท์ี'เคยเขา้รว่มการประชมุลนิเดาก
วา่ 1,000 คน พรอ้มกบัผูแ้ทนนักวทิยาศาสตรร์ุน่เยาวจ์ากทั'วโลกที'ไดรั้บการคดัเลอืกในปีนี6อกีกวา่ 600 คน

• การประชมุ Online Science Days ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ตา่งๆ รวมทั 6งงานวจัิยที'เกี'ยวขอ้งกบัไวรสัโคโรนา  green 
chemistry และ climate change เป็นตน้

(29 June)

(30 June)

(30 June)

ตวัอยา่งของโปรแกรมOnline Science Days 2020

4

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีวนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

3.การคัดเลอืกผูส้มัครเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดาครั 6งที' 70 ปี 2563 (เลื'อนไปเป็นปี 
2564เนื'องจากCOVID-19) วันที'  11 กนัยายน 2562 ณ อาคารศนูยป์ระชมุอทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย 

ผูแ้ทนประเทศไทย ประจําปี 2563(เลื'อนไปเป็นปี2564เนื'องจากCOVID-19) สาขาเคม ีฟิสกิส ์และสรรีวทิยาหรอืการแพทย์
โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา

2. ดร. ภมู ิชยัรตัน ์ 
นักวจัิยหลังปรญิญาเอก สาขา Microbiology and
Immunology ณ Stanford University, USA

3. นางสาวจารวุรรณ อมตะวงศ์
นักศกึษา ปรญิญาโท-เอก สาขาInorganic Chemistry  
University of California, Berkeley, USA

1. ดร.วริยิา ทองสมบรูณ์
นักวจัิยหลังปรญิญาเอก สาขา  Civil & Environmental 
Engineering ณ Northwestern University, USA

4. นายวชัรพล ปรติรมงคล 
นักศกึษา ปรญิญาโท-เอก สาขา Chemistry ณ 
Massachusetts Institute of Technology, USA

5. นางสาวพรลดา ลขิสทิธิVวฒันกลุ
นักศกึษาแพทยช์ั 6นปีที' 6 คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหดิล

6. นายนรนิธเดช เจรญิสมบตั ิ
นักศกึษาปรญิญาเอก สาขา Bioengineering 
ณ University of Tokyo, Japan
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• สวทช. ไดจั้ดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มสําหรับผูแ้ทนประเทศไทย ปี 2563 ครั 6งที' 1 ขึ6นเมื'อวนัจันทรท์ี' 6 มกราคม 2563 ณ หอ้ง 
VIP บา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย

• วตัถปุระสงคเ์พื'อจัดเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการและจัดทําเนื6อหาประวตัขิองนักวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบลที'จะมาบรรยายในงาน
ประชมุ 70th Lindau Nobel Laureate Meeting มอีดตีผูแ้ทนมารว่มถา่ยทอดประสบการณ์ดงันี6

 ดร. อชัฌา กอบวทิยา(2558 ) นักวจัิยศนูยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต ิ
 ดร. จรีาพร ลลีาวฒันชยั(2561) นักวจัิยศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาติ
 นายจอมพจน ์วงศเ์พชรอกัษร(2562) นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาฟิสกิสด์าราศาสตร ์สถาบนัวจัิยแมกพลังคเ์พื'อดารา

ศาสตรว์ทิย ุ/ University of Bonn, Germany

4.กจิกรรมกอ่นไปเขา้รว่มการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ครั 6งที' 70 (27 ม.ิย. - 2 ก.ค. 2564) 

• การประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ 
เมอืงลนิเดา ครั 6งที' 70ปี2564 กํา 
หนดจัดระหวา่ง 27 ม.ิย.–2 ก.ค. 
2564 โดยจะเชญินักวทิยาศาสตรร์ุน่
เยาวท์ี'ไดรั้บคดัเลอืกในปี 2563 มา
เขา้รว่มการประชมุในปี 2564

• หากไมส่ามารถเดนิทางเขา้รว่ม
ประชมุได ้เนื'องจากสถานการณ์
COVID-19 จะสามารถใหเ้ขา้รว่ม
ทางออนไลนไ์ด ้
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1. นายจอมพจน ์วงศเ์พชรอกัษร ผูแ้ทนปี 2562 
รบรรยายอบรมเชงิปฏบิตักิารออนไลน ์ “การใชง้าน
กลอ้งโทรทรรศน์และอปุกรณ์ทางดาราศาสตร์
เบื6องตน้”  25 มถินุายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 
น. ใหก้บัครใูนโรงเรยีนพื6นที'จังหวดัปทมุธานี
เพื'อจะนําไปขยายผลความรูท้างดาราศาสตรต์อ่ใหก้ับ
นักเรยีนในโรงเรยีนตอ่ไปดว้ย

 

2.ดร. สธุรีา รัตนศรินิทรวธุ ผูแ้ทนปี 2557 ชว่ยจัดทําแผน่พับ
สื'อการเรยีนรูสํ้าหรับเด็กและเยาวชน โดยแปลหนังสอืเป็น
ภาษาองักฤษที'เขา้ใจงา่ย เพื'อพมิพแ์ละจัดจําหน่ายที'ศนูย์
หนังสอื สวทช. จํานวน 2 เรื'อง ไดแ้ก ่(1)Have fun…with 
the Monocot & the Dicot (2)The Digestive System

3.พญ. อตพิร เทอดโยธนิ ผูแ้ทนปี 2557 ชว่ยจัดทําแผน่พับสื'อการ
เรยีนรูสํ้าหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นที'ปรกึษาวชิาการและแปล
หนังสอืเป็นภาษาอังกฤษที'เขา้ใจงา่ย เพื'อพมิพแ์ละจัดจําหน่ายที'ศนูย์
หนังสอื สวทช. รู ้สวทช. จํานวน 2 เรื'อง ไดแ้ก ่(1)สวนสนุกหมนุเวยีน
โลหติ (2) Circulatory System Theme park  

4.ศ.นพ.ดร. ฉัตรชยั เหมอืนประสาท ผูแ้ทนปี 2553 
ชว่ยจัดทําแผน่พับสื'อการเรยีนรูสํ้าหรับเด็กและ
เยาวชน โดยเป็นที'ปรกึษาวชิาการในแผน่พับเรื'อง 
ยอดมนุษยว์ติามนิ เพื'อพมิพแ์ละจัดจําหน่ายที'ศนูย์
หนังสอื สวทช. และใชใ้นการจัดกจิกรรมคา่ย
วทิยาศาสตรสํ์าหรับเด็กและเยาวชน ที'จัดโดยฝ่าย
วชิาการ หลักสตูร และสื'อการเรยีนรู ้สวทช. 

5. กจิกรรมของผูแ้ทนประเทศไทยกับการเผยแพรค่วามรูสู้ส่งัคม
(ไมอ่าจบรรยายปกตไิดเ้นื'องจากCOVID-19)
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จํานวน 69 คน

6.สถติผิูแ้ทนประเทศไทย โครงการการคดัเลอืกผูแ้ทนเขา้รว่มการประชมุ
ผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา รุน่ที' 1 - 13 (ปี 2551 – 2563 ) 

อาจารย์ 27 คน

นกัศกึษาป.เอก 16 คน

นกัวจิยัหลงั
ปรญิญาเอก

9 คน

นกัวจิยั 6 คน

นกัศกึษาแพทย์ 6 คน

นกัธุรกจิ 3 คน

นกัศกึษาป.โท 2 คน

รวม 69 คน

60 40

1 (1%)   8 (12%)   60 (87%)

อาจารย ์
39%

นกัศกึษา   
ป.เอก 23%

นกัวจิยัหลงั  
ป.เอก 13%

นกัวจิยั 9%

นกัศกึษา
แพทย ์9%

นกัธุรกจิ 4%

นกัศกึษาป.โท 
3%

ชาย 42 คน

หญงิ 27 คน
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7.รายการคา่ใชจ้า่ยในการสนับสนุนผูแ้ทนประเทศไทย ประจําปี 2564 จํานวน 6 คน
เขา้รว่มการประชมุนักวทิยาศาสตรร์างวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา

คา่ใชจ้า่ย (รวมจํานวน 6 คน) จํานวนเงนิ (บาท)

1. กจิกรรมสมัภาษณ์และคดัเลอืก 40,000

2. กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการครั 6งที' 1 13,000 

3. กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มทางวชิาการครั 6งที' 2 10,000 

4. เงนิสนับสนุนผูแ้ทนประเทศไทย (คา่เดนิทาง เบี6ยเลี6ยง วซีา่ ประกนั จัดทํารายงาน) 450,000

5. เงนิสนับสนุนผูแ้ทนประเทศไทย (คา่ลงทะเบยีนและที'พกัในการเขา้รว่มการประชมุฯ) 540,000 

6. กจิกรรมรายงานผลการเขา้รว่มการประชมุเสนอตอ่คณะกรรมการ 20,000

7. กจิกรรมประชาสมัพันธแ์ละเอกสารเผยแพร่ 20,000

                                                     รวม 1,093,000 บาท 

อตัราแลกเปลี"ยน 1 ยโูร ประมาณ 36 บาท

เฉลี'ยราว 182,166.66 บาท/คน 

ผูส้นบัสนนุ: มลูนธิเิอสซจี ี400,000 บาท และสวทช. 693,000 บาท

หมายเหต:ุ รายการคา่ใชจ้า่ยเป็นกรณีที"ผูแ้ทนประเทศไทยเดนิทางไปรว่มประชุม ณ สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี

หนว่ยงานความรว่มมอื
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สรปุ

1. การประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ีกอ่ตั 6งเมื'อ ค.ศ.1951 (พ.ศ. 2494) 
เพื'อสรา้งความรว่มมอืและแลกเปลี'ยนประสบการณ์ระหวา่งผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลกบันักวทิยาศาสตรร์ุน่ใหม่

2. การประชมุราว 1 สปัดาห ์ระหวา่งปลายมถินุายนถงึตน้กรกฎาคม ณ เมอืงลนิเดา  สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมน ี
จัดทกุปีหมนุเวยีนไปตามสาขาฟิสกิส ์เคม ีและสรรีวทิยาหรอืแพทยศาสตร ์และในปี ค.ศ. 2005 ซึ'งเป็นปีไอนส์ไตน์
ไดจั้ดการประชมุขึ6นทั 6งสามสาขาพรอ้มกนั สําหรับสาขาเศรษฐศาสตร ์จัดขึ6นทกุ 2 ปี เริ'มตั 6งแตปี่ ค.ศ. 2004

3. สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯรว่มการประชมุ 11 ครั 6ง 
ตั 6งแต ่พ.ศ. 2551 ถงึ ปี พ.ศ. 2562 (ยกเวน้ปี 2555)

4. ในปี พ.ศ. 2553 นั6น มลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบล ณ เมอืงลนิเดาไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายพระเกยีรตใิหดํ้ารง
ตําแหน่งวฒุสิภากติตมิศกัดิU (สภาสงู) ของมลูนธิฯิ 

5. สวทช.ไดส้นองพระราชดํารโิดยไดล้งนามบนัทกึความเขา้ใจกบัสภาการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา 
และมลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ครั 6งแรกเมื'อ 29 มถินุายน พ.ศ. 2551 
ครั 6งที' 2 เมื'อวันที' 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครั 6งที' 3 เมื'อวันที' 30 มถินุายน พ.ศ. 2556 และครั6งที' 4 เมื'อวันที' 30 
มถินุายน พ.ศ. 2560  โดยพระองคไ์ดท้รงประทับเป็นองคป์ระธานทั 6งสี'ครั 6ง

6. ปี 2563 เนื'องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื6อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มลูนธิกิารประชมุผูไ้ดรั้บ
รางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา ประกาศเลื'อนการจัดการประชมุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ณ เมอืงลนิเดา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมน ีครั 6งที' 70 สาขาฟิสกิส ์เคม ีและสรรีวทิยาหรอืการแพทย ์ไปเป็นวันที' 27 มถินุายน - 2 
กรกฎาคม 2564 โดยปี 2563 จัดเป็นการประชมุออนไลนช์ื'อวา่ Online Science Days 2020 จัดขึ6นวันที' 28 
มถินุายน - 1 กรกฎาคม 2563

7. การคดัเลอืกผูแ้ทนไทยเขา้รว่มประชมุดําเนนิการมาแลว้ จํานวน 13 ครั 6ง (ปี 2551-2563) มผีูแ้ทนประเทศไทย
รวมทั 6งสิ6น 69 คน

8. ผูแ้ทนไทยปี 2551– 2563 สถานภาพปัจจบุนัเป็นอาจารยม์ากที'สดุ 27 คน รองลงมาคอืนักศกึษาปรญิญาเอก 16 
คน และสว่นใหญเ่ป็นเพศชาย มจํีานวน 42 คน เป็นเพศหญงิ 27 คน

9. ในปี พ.ศ. 2562 โครงการนี6ไดรั้บการสนับสนุทางการเงนิจากมลูนธิเิอสซจี ี และ สวทช. 
10. การประชมุครั 6งที' 70(27 ม.ิย. - 2 ก.ค. 2564) จะมกีารจัดประชมุแบบปกตแิตห่ากประเทศใดไมส่ามารถเดนิทางได ้

ก็สามารถเขา้รว่มออนไลนไ์ด ้


