บทนํา
รายงาน โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
(Selection of Candidates for the Lindau Nobel Laureate Meetings)
กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา จัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิผู้ได้รับรางวัล
โนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobel prize winners Meeting at Lake Constance) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญ
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่าง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดขึ้นทุกปี
หมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็นปีไอน์สไตน์
ได้จัดการประชุมขึ้นทัง้ สามสาขาพร้อมกัน สําหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004
ด้วยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรับสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาส
เข้า ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาส
เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับ
รางวัลโนเบลในอดีตจํานวนมาก ที่จะมานําเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว โดยสํานักงานฯ ได้ดําเนินการ
ประกาศแจ้งการรับสมัครและคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในสาขาฟิสิกส์ เคมี และ
สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว ณ เมืองลินเดา
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ หลังจากสํานักงานฯ ได้ทําการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมร่วมกับผู้แทนสมาชิก
คณะผู้ก่อตั้งการประชุม จะได้นํา ความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป
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บทที่ 1
ผลการดําเนินงาน ปี 2551
1.1

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2551 สาขาฟิสิกส์

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําปี 2551 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 58
ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2551 ในสาขาฟิสิกส์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel
Laureate) จํานวน 24 คน มานําเสนอผลงาน บรรยายพิเศษ และเสวนากลุ่มย่อยและมีผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ที่ได้รับการคัดเลือกมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 558 คน จาก 66 ประเทศทั่วโลก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําปี 2551 สาขาฟิสิกส์
จํานวน 3 คน ได้แก่

1. นายปัทม์ วงษ์ปาน
ปัจจุบัน : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์
ณ University of Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และกําลังเตรียมเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การจําลองพลศาสตร์โวโรนอยด์ของเกล็ดน้ําแข็งสมุทร (Voronoi Dynamics Simulation of Sea
Ice Platelet) โดยจําลองการเติบโตของเกล็ดน้ําแข็งสมุทรบริเวณขั้วโลกใต้ในสามมิติ ด้วยเทคนิคพลศาสตร์โวโรนอยด์ ซึ่ง
เป็นการต่อยอดโดยผนวกอุณหพลศาสตร์เข้ากับแบบจําลองก่อนหน้าซึ่งใช้แค่พลศาสตร์ในการคํานวณเพียงอย่างเดียว
“รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน
โอกาสล้ําค่าให้เด็กไทย เข้าร่วมการประชุมระดับโลกที่มีนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลจํานวนมาก ที่จะหาไม่ได้อีกแล้ว
ในชีวิตนี้ และได้วางแผนที่จะนําประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เด็กไทยและเยาวชนคนอื่นๆ ในมหกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ งานประชุ มวิชาการ ตลอดจนไปจุดประกายตามโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติต่อไป”
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2. นางสาวอัจฉรา ปัญญา
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปีที่ 4 (คะแนนเฉลี่ย 4.00)
สาขาฟิสิกส์ ณ Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Electronic and lattice dynamical properties of II-IV-N2
semiconductors เป็นการศึกษาสมบัติและวิเคราะห์โครงสร้างของสารกึ่งตัวนําตระกูล II-IV-N2 โดยใช้การ
คํานวณด้วยทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นและการประมาณแบบ QSGW เพื่อเพิ่มทางเลือกในการปรับปรุงสมบัติ
ของสารกึ่งตัวนําตระกูล III-N ที่ใช้กันทั่วไปในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
“งานนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการก้าวสู่ถนนนักฟิสิกส์ เพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟัง
ประสบการณ์โดยตรงจากผู้ประสบความสําเร็จ ทําให้ทราบว่า การคิดค้นของวงการฟิสิกส์ปัจจุบันไปถึงไหน
แล้ว และในอนาคตจะไปในทิศทางใด การเข้าร่วมครั้งนี้ทําให้เกิดแรงบันดาลใจและกําลังใจในการทํางาน
ประสบการณ์จากการไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นพลังงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคมได้ ใน
ฐานะของนักฟิสิกส์ไทย”

3. นางสาวสตรีรัตน์ โฮดัค (กําแพงแก้ว) (

 2554)

ปัจจุบัน : เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษจากผ้า ด้วยกระบวนการพลาสมา
และเคมีสังเคราะห์ฟิล์มบาง และการวิเคราะห์คุณสมบัติฟิล์มบางและการประยุกต์
“เวทีนี้ได้ช่วยสร้างพันธมิตรร่วมงานวิจัยที่ดี ประสบการณ์การเข้าร่วมครั้งนี้ ทําให้มี
กําลังใจดีขึ้นมากในการทําวิจัยให้ประสบผลสําเร็จควบคู่กับการสอนให้มีประสิทธิภาพ”
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1.2

การสร้างความร่วมมือโครงการฯ อย่างเป็นทางการ

สวทช. ได้ลงนามความร่วมมือ กับ The Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings และ
The Foundation Lindau Nobel prize winners Meetings at Lake Constance ในวันที่ 29 มิถุนายน 2551
ณ โรงแรม Bad Schachen เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้และร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นในช่วงค่ําของวันที่ 29 มิถุนายน 2551

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ร่วมงานประชุมโครงการฯ

1.3

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและด้านสังคม

ผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากประเทศไทยได้ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน
ถึ ง 4 กรกฎาคม 2551 ณ Inselhalle เมื อ งลิ น เดา สหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี โดยกิ จ กรรมวิ ช าการ
จะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนาของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล และการอภิปรายกลุ่มย่อย
ที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้สอบถามแนวคิดและประสบการณ์ในด้านต่างๆ จากนักวิทยาศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้แทนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรม
สร้า งความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งผู้เ ข้า ร่ว มงานประชุม เช่น งานเลี้ย งรับ รอง กิจ กรรมการเรีย นรู้วัฒ นธรรม เช่น
การบรรเลงดนตรีคลาสสิค โดย The UBS Verbier Festival Orchestra และงานเลี้ยงต้อนรับแบบบาวาเรีย
กิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ เช่น การล่องเรือในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ไปทัศนศึกษา ณ เกาะไมเนา
โดยผู้แทนประเทศไทยได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองและเผยแพร่
ให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไป
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ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและด้านสังคม
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1.4

ผู้แทนประเทศไทยได้เป็นผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากทั่วโลก
กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิดการประชุม

นับเป็น เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากในปี 2551 เป็นครั้งแรกที่มีผู้แทนจากประเทศไทย เข้าร่ว ม
การประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก พร้อมกับผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
จํานวนมากกว่าห้าร้อยคนจาก 66 ประเทศทั่วโลก แต่ทางคณะผู้จัดงานได้พร้อมใจคัดเลือกให้ ดร.สตรีรัตน์ฯ
เป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในการกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณและอําลา ในพิธีปิดการประชุม ณ ปราสาทไมเนา

ดร.สตรีรัตน์ ฯ เป็นตัวแทน นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
จากทั่วโลกกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิดการประชุม
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บทที่ 2
ผลการดําเนินงาน ปี 2552
2.1

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2552 สาขาเคมี

การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําปี 2552 จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 59 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 ในสาขาเคมี โดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัล
โนเบล (Nobel Laureate) จํา นวน 23 คน นักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์จํา นวน 580 คน จาก 120 สถาบัน ใน
67 ประเทศทั่วโลก รวมทัง้ แขกผู้ทรงเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย เพื่อดําเนินการ
ร่วมกับคณะผู้จัดงานประชุม ณ เมืองลินเดา ในการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จํานวน 6 คน เป็นตัวแทน
ประเทศไทย ไปเข้าร่วมการประชุมพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ จํานวน 574 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้แทนของแต่ละประเทศ จากจํานวนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่สนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าสองหมื่น
คนใน 67 ประเทศทั่วโลก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําปี 2552
สาขาเคมี จํานวน 6 คน ได้แก่
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1. นางสาวรณพร ตันติเวชวุฒิกุล
ปัจจุบัน : จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพลังงานทางเลือก (MSc Sustainable
Energy Futures) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ Imperial College London สหราชอาณาจักร
และทํางานในตําแหน่งนักวิเคราะห์ หน่วยงานบริหารโครงการขยายธุรกิจ
บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Conjugated Polymer Luminescent Solar Concentrators ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซลล์สุริยะด้วยต้นทุนที่ลดลง คือการใช้พลาสติกสังเคราะห์ที่มีความสามารถใน
การรวมแสงให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งช่วยลดพื้นที่การใช้เซลล์สุริยะ แต่ยังคงความสามารถในการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ ให้ เป็ นกระแสไฟฟ้ าได้ ใกล้ เคี ยงกั บพื้ นที่ เดิ ม โดยงานวิ จั ยนี้ มุ่ งเน้ นพลาสติ กที่ มี โครงสร้ างหลั ก คื อ
Indenofluorene
“ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงริเริ่ มโครงการฯ โดยในการประชุมประจําปี 2552 (สาขาเคมี ) ได้เปิดโลกทัศน์งานวิจั ย
ทางด้านเคมีของข้าพเจ้าทั้งในมุมมองเชิงกว้างและเชิงลึก รวมถึงชี้ให้เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งยวดในการเลือกงานวิจัยในระดับปริญญาโทที่มุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดทอนต้นทุนของเซลล์สุริยะ เพื่อให้มีการใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น”

2. นางสาวศิรินันท์ กุลชาติ
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปีที่ 1 สาขา Supramolecular Chemistry
คณะวิทยาศาสตร์ University of Strasbourg
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Supramolecular and molecular biodynamers: Exploration
of double dynamic systems and synthesis of self-healing materials.
“ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี รวมถึงนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โครงการ
นี้จุดประกายให้เยาวชนไทย หันมาสนใจเรียนรู้และให้ความสําคัญกับวงการวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยข้าพเจ้า
หวังว่าจะได้รับพลังความคิดที่สร้างสรรค์จากผู้เข้าร่วมประชุม และข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายว่าจะนําพลังนั้นมาช่วย
พัฒนาวงการเคมีเมืองไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับระดับสากลต่อไป”
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3. นายธนิษ ปราณีนรารัตน์
ปัจจุบัน : เป็นอาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ คณะ Department of
Chemistry ณ University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
สนใจงานวิ จัย ทางด้ า น : การใช้ เ ทคนิ ค และกระบวนการทางเคมี ใ นการศึก ษา
ปรากฏการณ์ quorum sensing ในแบคทีเรีย
“รู้สึก สํา นึก ในพระมหากรุณ าธิคุณ และตื่น เต้น เป็น อย่า งมาก ที่จ ะได้รับโอกาสอัน ยิ่งใหญ่ใ นการเข้า ร่ว ม
การประชุมวิชาการผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ซึ่งไม่เพียงมีคุณค่าสูงยิ่งในด้านคุณภาพของวิทยากร
ที่ถือเป็นอัจฉริยะจากทั่วโลกมารวมกันเท่านั้น รูปแบบการประชุมที่ใกล้ชิดและเป็นกันเอง สามารถอภิปราย
หรือถามคําถามได้อย่างเจาะลึก ยังถือเป็นจุดเด่นสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทําให้งานประชุมในครั้งนี้ จัดเป็น
เหตุการณ์ที่จะประทับใจผู้มีโอกาสเข้าร่วมตลอดไป งานนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ล้ําค่ามากและจะเป็นแรงบันดาลใจ
อันมหาศาล ในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักเคมีอย่างเต็มตัว เพื่อรับใช้ประเทศชาติและสังคมไทยต่อไป”

4. นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (

 2554)

ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Inorganic Chemistry
คณะ Chemistry ณ University of Oxford สหราชอาณาจักร
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Synthesis and Characterisation of New Metal Oxides
“นับเป็นการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด มิไ ด้อีกครั้งหนึ่งของข้า พเจ้า หลังจากที่สมเด็จพระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพ ระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ คัด เลือกให้เ ข้า ร่ว มโครงการนัก ศึก ษา
ภาคฤดูร้อนเดซี เมื่อปี พ.ศ. 2550 ครั้งนี้จ ะเป็น โอกาสอัน ยิ่งใหญ่ที่จ ะได้นั่งติด ขอบเวทีของเหล่า นัก เคมี
ที่ประสบความสํา เร็จระดับโลก ซึ่งการันตีพวกเขาด้วยรางวัลระดับโนเบล นอกจากจะได้ฟังการบรรยาย
ผลงานวิจัยชั้นยอด ที่ทําให้เขาเหล่านั้นคว้ารางวัลโนเบลมาได้แล้ว ยังจะมีโอกาสพบปะเพื่อนนักศึกษาและ
นักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์
และทํากิจกรรมร่วมกัน อักทั้งยังเป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง เพื่อที่จะพยายามเดิน
ตามรอยทางของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่สามารถไปถึงจุดหมายที่ยิ่งใหญ่น”ี้
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5. นางสาวรวิวรรณ เหล่าเจริญสุข

(

 2554)

ปัจจุบัน : จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ณ Arizona State University สหรัฐอเมริกา
และทํางานในตําแหน่ง Director’s Postdoctoral Fellow
ที่ Los Alamos National Laboratory
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Novel Fabrication of Metal-Semiconductor
Heterostructured Nanowire
“การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์
ตรงจากนักเคมีรางวัลโนเบล รวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านงานวิจัย ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดงานวิจัยร่วม ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่ความสําเร็จ”

6. นางสาวปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

(

 2554)

ปัจจุบัน : เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนใจงานวิจัยทางด้า น : Electroanalytical Chemistry, Electrochemical
Catalysis, Electrochemical Sensors, Fuel Cells
“ข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่พระราชทานโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สาขาเคมี ปี 2552 การได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการประชุมนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่น่าจดจําของชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เก็บเกี่ยว
ความรู้แ ละประสบการณ์อัน ล้ํา ค่า นํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการวิจั ย และถ่า ยทอดให้กับ นิสิต นัก ศึก ษาต่ อ ไป
ในอนาคต และต้องขอขอบคุณ สวทช. และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ก่อให้เกิดโครงการที่ดีเช่นนี”้

10

2.2

การขยายจํานวนผู้แทนประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ Prof. Dr. Wolfgang Scherer,
Chairman of The Foundation Lindau Nobel prize winners Meetings at Lake Constance และ
คณะทํา งานโครงการการคัด เลือกผู้แทนเข้า ร่ว มการประชุมผู้ได้รับ รางวัล โนเบล ณ เมืองลิน เดา เข้า เฝ้า ฯ
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ณ วังสระปทุม โดย Prof. Dr. Wolfgang Scherer ได้ทูลเกล้าฯ ถวายโควตาพิเศษ
ให้ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มจากเดิม จํานวน 3 คน เป็นจํานวน 6 คน

2.3

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาส
ให้ผู้แทนประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนประเทศไทย
ทั้ง 6 คน เข้า เฝ้า ทูล ละอองพระบาทอย่า งใกล้ชิด ณ ศาลาว่า การของเกาะลิน เดา ในวัน เปิด การประชุมฯ
อย่างเป็นทางการ โดยทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองกับเยาวชนทั้งหมด และในวันสุดท้ายของการประชุม
ซึ่งมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เกาะไมเนา ระหว่างการเดินทางโดยเรือข้ามทะเลสาบคอนสแตนซ์ ไปเกาะไมเนา
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ผู้ แ ทนประเทศไทยเข้ า เฝ้ า ฯ
เพื่ อ พระราชทานพระกระแสชี้แนะและตอบพระราชปฏิสันถารทั่วไปอย่างใกล้ชิด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เยาวชนเข้าเฝ้าฯ ระหว่างการเดินทางไปเกาะไมเนา

2.4

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและด้านสังคม
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ผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากประเทศไทย จํานวน 6 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในงานประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 โดยกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล โดยผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สามารถเลือกเข้าฟังการอภิปราย
จากนักวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถซักถามและขอความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้อย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของงานประชุมนี้ นอกจากนี้เยาวชนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม เช่น กิจกรรม
งานเลี้ยงรับรองและงานเต้นรํา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนได้มีโอกาสทําความรู้จักและสร้างเครือข่าย
นักวิทยาศาสตร์ในสาขาเดียวกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มาจากหลากหลายประเทศ และยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอีกหลายกิจกรรม เช่น
การบรรเลงดนตรีคลาสสิค งานเลี้ยงต้อนรับแบบบาวาเรีย โดย Elite of Network of Bavaria ที่จัดให้ทุกอย่าง
เป็นไปตามประเพณีของชาวบาวาเรีย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย และการเต้นรําที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาวบาวาเรีย นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ไปทัศนศึกษา ณ เกาะไมเนา ในวันสุดท้ายของการประชุม โดยผู้แทน
ประเทศไทยได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่า งๆ มาเพื่อการพัฒ นาศักยภาพตนเองและเผยแพร่ให้กับ
ผู้ที่สนใจได้ต่อไป
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ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและด้านสังคม

2.5

ผู้แทนประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นรายบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

ในปี 2552 ผู้แทนประเทศไทย ได้รับคัดเลือก เป็นรายบุคคล
ให้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น กิจกรรม Post Conference
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
นอกจากนี้ผู้แทนประเทศไทยทั้งหกคนยังได้รับเชิญจากบริษัท
Henkel AG & Co KGaA ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนําของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้ร่วมกับรับประทานอาหารเย็นกับ
Prof. Kurt Wüthrich และ Prof. Osamu Shimomura พร้อม
ทั้งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จาก

2.6

Prof.Dr.Osamu Shimomura และภรรยา กับตัวแทนจากประเทศไทย

ประเทศอื่นๆ ที่ได้รับคัดเลือกอีกหลายสิบคน ที่ร้านอาหาร Wissingers imSchlechterbräu

โดยตัวแทนจากประเทศไทยมีโอกาสพูดคุยกับ Prof.Dr. Osamu Shimomura นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาเคมี ในปี ค.ศ. 2008 และภรรยาของท่านอย่างใกล้ชิด
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงาน ปี 2553
3.1

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2553 สาขาเคมี ฟิสิกส์ สรีรวิทยาและแพทยศาสตร์

โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ดําเนินการโดยสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2553 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผู้แทน สวทช. ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทย เป็นต้น
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
คัด เลือกผู้แทนเข้า ร่ว มการประชุมผู้ ไ ด้รับ รางวัล โนเบล ณ เมืองลิน เดา ประจํา ปี 2553 ในสาขาเคมี ฟิส ิก ส์
สรีร วิท ยาและแพทยศาสตร์ โดยแบ่ง กลุ่ม ผู้ส มัค รออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม ระดับ ปริญ ญาตรี กลุ่ม ระดับ
ปริญญาโท-เอก และกลุ่มอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
สวทช. ได้ประสานงานจัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 โดยมี
ผู้สมัคร จํานวน 40 คน แบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้ สาขาเคมี จํานวน 15 คน สาขาฟิสิกส์ จํานวน 10 คน และสาขา
สรี ร วิ ท ยาและแพทยศาสตร์ จํา นวน 15 คน ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 14 คน กลุ่ ม ระดั บ ปริญญา
โท-เอก 15 คน และกลุ่มอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย 11 คน
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้ว างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ความเหมาะสมของผู้ส มัคร
หลังจากคณะกรรมการได้สอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการคัดเลือก
นิสิต นักศึ กษา นักวิ จัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีศั กยภาพและมีคุ ณสมบัติเหมาะสม จํานวน 9 คน และ
ประสานงานกับมูลนิธิลินเดา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้น สวทช. จึงนํารายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองขึ้น
กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัย คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรั ฐเยอรมนี
ประจําปี 2553 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2553
จํานวน 5 คน ได้แก่
14

1. นายสุธีรักษ์ ฤกษ์ดี
ปัจจุบัน : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และปัจจุบันเป็น Junior Specialist ณ Department of Medicine, Department of
Nephrology, University of California San Francisco (UCSF)
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การคิดค้นพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบไมโครฟลูอิดิก ซึ่งเป็น
การพัฒนาระบบของเหลวในอุปกรณ์ที่มีช่องขนาดเล็กเพื่อใช้ศึกษาปฏิกิริยาต่างๆ ทางเคมีและชีววิทยาโดยใช้
ตัวอย่างและสารเคมีปริมาณน้อยๆ ในระดับไมโครลิตรได้ และติดตามปฏิกิรยิ าเหล่านั้นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ
ธรรมดาและกล้องบันทึกวีดีโอความเร็วสูง
“กระผมรู้สึกดีใจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับ
โอกาสให้เข้าร่วมประชุมกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เปิดโลกทัศน์จากความคิดเห็น
ต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลโดยตรง พร้อมกับโอกาสที่จะได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
จากประเทศต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในแง่ความรู้และความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต”

2. นางสาวนิธิวดี ไทยเจริญ
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ 2 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การชนแบบแสงช่วยของอะตอมเย็นในกับดักไดโพลเชิงทัศน
ศาสตร์ เป็นการศึกษาวิธีการชนแบบแสงช่วย (light assisted collision) เพื่อแยก
อะตอมจํานวนน้อย (ต่ํากว่าหนึ่งร้อยตัว) ออกจากอะตอมเย็นซึ่งมีจํานวนหลายล้านตัว โดยคาดว่างานวิจัยนี้จะเป็น
พื้นฐานที่ดีสําหรับการเตรียมและการควบคุมอะตอมเดี่ยวต่อไป
“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้
โอกาสแก่เยาวชนไทยในการเข้าร่วมการประชุมระดับโลก ซึ่งน้อยคนนักจะสามารถมีโอกาสนี้ได้ การเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าวได้เปิดวิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากแก่ข้าพเจ้าในการที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงความทุ่มเทในการทํางานของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและหวังใจ
ไว้ว่าจะตั้งใจทํางานโดยไม่ย่อท้ออุปสรรคเพื่อการพัฒนาของวงการวิทยาศาสตร์ไทยต่อไป”
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3. นายสิขริณญ์ อุปะละ
ปัจจุบัน : สําเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นนายแพทย์ ประจํา ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจําปี 2554 ไปทําการศึกษาวิจัย
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ research fellow School of Medicine, University of Texas Health Science Center at
Sanantonio, USA เป็นเวลา 1 ปี
สนใจงานวิจัยทางด้าน : The factors affecting quality of life in Thai psoriasis patients
“รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยประสบการณ์ที่ได้รับ
ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ความรู้สหสาขาวิชา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย
หลากหลายเชื้อชาติ นําไปสู่การพัฒนาวิทยาการใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจุดประกาย
สร้างแรงบันดาลใจในการทุ่มเทความรู้ความสามารถ เพื่อนํามาสานต่อพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทยต่อไป”
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4. นายสุรเชษฐ์ หลิมกําเนิด
ปัจจุบัน : เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Condensed Matter Physics, Critical Phenomena,
Crystal Plasticity, Self-Organized Pattern Formations , การจําลองการปลูกฟิล์มบางแบบโมเลกุลาร์บีม
เอพิแทกซี
“นับเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโปรดเกล้าฯ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และนับเป็นโอกาสพิเศษที่ในครั้งนี้ การประชุมจัดในรูปแบบของสหสาขา ซึ่งเอื้อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างสาขา ข้าพเจ้ามั่นใจว่า การได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในระดับนี้
จะสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดใหม่ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านวิจัยวิชาการ และงานสอนใน
มหาวิทยาลัยในอนาคต ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้าจะพยายามเก็บเกี่ยวความรู้และ
ประสบการณ์อันมีค่าในครั้งนี้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติต่อไป”

5. นายฉัตรชัย เหมือนประสาท
ปัจจุบัน : เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การคิดค้นพัฒนายารักษาโรคท้องร่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คิดค้นวิธีการรักษาแบบจําเพาะ เพื่อใช้ในการรักษาโรคท้องร่วง ทั้งชนิดที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อและจากการ
อักเสบของลําไส้ เนื่องจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรค อีกทั้งยัง
ศึกษาศักยภาพของสารที่ได้จากทรัพยากรชีวภาพของไทยในการรักษาโรคดังกล่าว
“ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นอย่างมาก ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์
ไทย การได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่ 60 ในปี พ.ศ. 2553 ถือเป็นเกียรติอัน
สูงส่งในชีวิตของข้าพเจ้า การประชุมนี้ทําให้ได้ความรู้ ได้ทําความรู้จักกับคนเก่งจากทั่วโลก และได้แบบอย่าง
ของนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสําเร็จสูงสุด ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นคือ ทําให้มีแรงบันดาลใจและกําลังใจที่จะอุทิศ
ตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีจริยธรรม โดยหวังว่าวันหนึ่ง งานวิจัยของข้าพเจ้าจะสามารถ
นําไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คนไทยและมวลมนุษยชาติต่อไป”
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3.2

การลงนามสร้างความร่วมมือ ครั้งที่ 2

ตัวแทนองค์กรประเทศไทย (สวทช.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสภาการประชุมลินเดาและมูลนิธิลินเดา
ในการสนับสนุนตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นเยาว์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2551 (ระยะเวลา 3 ปี:
2551 - 2553) และครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2553 (ระยะเวลา 3 ปี: 2554 – 2556)

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้แทนทั้งสองฝ่าย
และเยาวชน ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทยในการลงนามครั้งที่ 2

3.3

มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในปี 2553 มูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาได้ ทูลเกล้าฯ ถวาย พระเกียรติ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดํารงตําแหน่งวุฒิสภากิตติมศักดิ์ (สภาสูง) ของมูลนิธิฯ
ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัล
โนเบล เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553
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3.4

การบิ น ไทย มอบบั ต รโดยสารแก่ ค ณะผู้ แ ทนนั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น ใหม่ ข องไทย เพื่ อ เข้ า
ร่วมงาน “การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2553”

บริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ได้ ม อบบั ต รโดยสารเส้ น ทาง ไป-กลั บ กรุ ง เทพฯ-ซู ริ ค
จํานวน 11 ที่นั่ง มูลค่า กว่า 600,000 บาท ให้แก่ ผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่น เยาว์ของไทยทั้ง 5 คน และคณะ
นอกจากนี้มูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ยังให้การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประชุมฯ
มูลค่ากว่า 100,000 บาท แก่ผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยทั้งห้าคนอีกด้วย
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน ปี 2554
4.1

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2554 สาขาสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์

โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ดําเนินการโดยสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2554 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผู้แทน สวทช. ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทย ในด้านสรีรวิทยาและแพทยศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 14 คน
เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2553 สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ
คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2554 ในสาขาแพทยศาสตร์หรือ
สรีรวิทยา โดยแบ่งกลุ่มผู้สมัครออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับปริญญาตรี กลุ่มระดับปริญ ญาโท-เอก และ
กลุ่มอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
โครงการฯ ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ใน
สาขาแพทยศาสตร์หรือสรีรวิทยา ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น เพื่อนําความขึ้นกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีผู้สมัครจํานวน 18 คน
แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี 4 คน ระดับปริญาโท-เอก 6 คน และระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก 8 คน โดย
การสอบสัมภาษณ์ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารวิจัยโยธี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้ว างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร
หลังจากคณะกรรมการได้สอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือก
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 6 คน และ
ประสานงานกับมูลนิธิลินเดา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้น สวทช. จึงนํารายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรอง
ขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจําปี 2554 ในสาขาแพทยศาสตร์หรือสรีรวิทยา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 จํานวน 3 คน
ได้แก่

1. นายอนาวิล สงวนแก้ว
ปัจจุบัน : เป็นแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และอยู่ระหว่างเตรียมตัว
เดินทางไปทําวิจัย ที่สหรัฐอเมริกา
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ไขมันในช่องท้อง สัดส่วน
ร่างกาย และ กลุ่มอาการเมตะบอลิค
“ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นองค์
อุปถัมภ์ในโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ซึ่งพระองค์ทรงมีพระ
ราชวินิจฉัยคัดเลือกขั้นตอนสุดท้ายด้วยพระองค์เอง นับว่าเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าสูงสุด ในการได้เป็นตัวแทน
ในฐานะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทย ข้าพเจ้าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการประชุมครั้งนี้ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และนํามาพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยต่อไปในอนาคต”
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2. นายฐิติวัฒน์ สังขวร
ปัจจุบัน : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีที่ 4 (เกรดเฉลี่ย 3.94)
ภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และปั จ จุ บั น กํ า ลั ง ทํ า วิ จั ย
Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg, Würzburg,
Germany
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การศึกษาความสําคัญเชิงสรีรวิทยาของรูปแบบการกระจายตัว
ของ G-protein coupled receptor บนผิวเซลล์ที่มีต่อการส่งสัณญาณภายในเซลล์
“การได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่ 61
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปีนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและภาคภูมิใจ
เป็นอย่า งยิ่ง ที่ไ ด้เ ข้า ร่วมโครงการในพระราชดํา ริของพระองค์ อีกทั้งยังเป็น โครงการด้านวิทยาศาสตร์ที่
ข้าพเจ้ารักด้วยแล้ว ยิ่งทําให้รู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และเป็นแรงผลักดันให้ตั้งใจ
ศึกษาค้นคว้าในสาขาของตน ซึ่งข้าพเจ้าจะนําประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุมมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งกับการพัฒนาตัวเองและประเทศชาติต่อไป”

3. นางสาวพรพรรณ มาตังคสมบัติ ชูพงศ์
ปัจจุบัน : เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การศึกษาบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันในโรคไข้เลือดออก โดย
ปัจจุบันมุ่งเน้นศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบใช้เซลล์
“ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ได้ทรงเอาพระทั ยใส่และทอดพระเนตรเห็นความสําคัญ ของวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการนี้ ท่านทรงริเริ่มและพระราชทานโอกาส แก่นักวิทยศาสตร์
รุ่นเยาว์ของไทย ให้ได้พบปะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ กับนักวิทยาศาสตร์รางวัล
โนเบล ซึ่งเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการวิจัยในอนาคต อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาวงการ
วิทยาศาสตร์และประเทศไทยต่อไป”
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4.2

การสนับสนุนคณะผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย
เพื่อเข้าร่วมงาน “การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2554”

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้มอบบัตรโดยสารเส้นทาง ไป-กลับ จํานวน 3 ที่นั่ง ให้แก่ผู้แทน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของไทยทั้ง 3 คน นอกจากนี้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ยังสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมการเข้าร่วมงานประชุมฯ จํานวน 250,000 บาท และมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ยังให้
การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานประชุมฯ มูลค่า 1,500 ยูโร แก่ผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของ
ไทยทั้งสามคนอีกด้วย

ผู้แทนประเทศไทยผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ผู้แทนบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และผู้แทนสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ สภากาชาดไทย
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4.3

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทน
ประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทระหว่างการร่วมงานประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ
เมืองลินเดา ปี 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้แทนประเทศไทย
ทั้ง 3 คน เข้า เฝ้า ทูล ละอองพระบาทอย่า งใกล้ชิด ระหว่า งการร่ว มงานประชุมฯ โดยทรงมีพระราชปฏิสันถาร
อย่างเป็นกันเองกับเยาวชนทั้งหมด
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4.4

ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและด้านสังคม

ผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากประเทศไทย จํานวน 3 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการในงานประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 โดยกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลในช่วงเช้า และช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายกลุ่มย่อย
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล โดยผู้แทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สามารถเลือกเข้าฟังการอภิปราย
จากนักวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถซักถามและขอความคิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลได้อย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของงานประชุมนี้ นอกจากนี้เยาวชนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม เช่น กิจกรรม
งานเลี้ยงรับรองและงานเต้นรํา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนได้มีโอกาสทําความรู้จักและสร้างเครือข่าย
นักวิทยาศาสตร์ในสาขาเดียวกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มาจากหลากหลายประเทศ และยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอีกหลายกิจกรรม เช่น
การบรรเลงดนตรีคลาสสิค และงานเลี้ยงต้อนรับ นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ไปทัศนศึกษา ณ เกาะไมเนา ในวัน
สุดท้ายของการประชุม โดยผู้แทนประเทศไทยได้เ ก็บ เกี่ย วความรู้และประสบการณ์ต่า งๆ มาเพื่อการพัฒ นา
ศักยภาพตนเองและเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ต่อไป
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บทที่ 5
ผลการดําเนินงาน ปี 2555
5.1

ผลการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2555 สาขาฟิสิกส์

โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ดําเนินการโดยสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2555 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ผู้แทน สวทช. ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นของประเทศไทย ในด้านฟิสิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 14 คน เพื่อให้การ
ดําเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 สวทช. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการคัดเลือก
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจําปี 2555 ในสาขาฟิสิกส์ โดยแบ่งกลุ่มผู้สมัคร
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับปริญญาตรี กลุ่มระดับปริญญาโท-เอก และกลุ่มอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัย
โครงการฯ ได้ดําเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ใน
สาขาฟิ สิ กส์ ที่ มี ศั กยภาพและคุ ณสมบั ติ เ หมาะสมในขั้ น ต้ น เพื่ อ นํ า ความขึ้ น กราบบั ง คมทู ล สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยมีผู้สมัครจํานวน 15 คน แบ่งออกเป็น
ระดับปริญญาตรี 5 คน ระดับปริญาโท-เอก 5 คน และระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก 5 คน โดยการสอบ
สัมภาษณ์ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคารวิจัยโยธี
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้ว างหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร
หลังจากคณะกรรมการได้สอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ ได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือก
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวน 6 คน และ
ประสานงานกับมูลนิธิลินเดา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้น สวทช. จึงนํารายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรอง
ขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุม ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ หอประชุมอินเซลฮัลเล เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจําปี 2555 ในสาขาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2555 จํานวน 5 คน ได้แก่
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1. นายภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 (เกรดเฉลี่ย 3.69)
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การสร้างแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์สําหรับกับดักเชิงแสงแม่เหล็ก
(Magneto Optical Trap, MOT) เป็นการศึกษากระบวนการ วิธีการและแนวคิดทางฟิสิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการหา
ค่าตัวแปรต่างๆ ในการทดลอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัว และหาค่าประสิทธิภาพการบรรจุสูงสุดของ MOT
“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ และนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิในของข้าพเจ้า
และครอบครัว ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านวิชาการและสังคม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวต่อไปในเส้นทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างและพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

2. นายทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีที่ 4 (เกรดเฉลี่ย 3.9)
สาขาฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา
สนใจงานวิจัยทางด้าน :
Search for New Physics in 8-jet Final State with CMS detector, Search for Narrow Resonance in Pairproduced Color Octet Boson with CMS Detector, Search for W'->tb Resonances with Left-and Righthanded Couplings to Fermions with D0 detector, Super Kamiokande III Outer Detector Simulation Tuning
“ข้าพระพุทธเจ้า มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ ฝ่าละอองพระบาทมีสายพระเนตรกว้างไกล
พระราชทานแก่ระบบการศึกษาไทยและได้ตัดสินพระราชหฤทัย ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่อันสําคัญ
ยิ่งในการเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ด้วยความรู้ความสามารถและความทุ่มเท บนพื้นฐานจิตสํานึกแห่งความภูมิใจในการเป็นนักเรียนทุน และเป็น
ประชากรของประเทศไทยใต้เบื้องพระยุคลบาท”
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3. นางนุชลี ชเวิร์ตเฟเกอร์
ปัจจุบัน : กําลังศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ปีที่ 3 (เกรดเฉลี่ย 3.93)
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนใจงานวิจัยทางด้าน : VERIFICATION OF X-RAY SPECTRA FROM DEFECTS IN
SOME NITRIDE AND OXIDE COMPOUNDS BY FIRST PRINCIPLES CALCULATIONS โดยงานวิจัยนี้เกี่ยวข้อง
กับการคํานวณในระดับอะตอมของสาร โดยใช้เทคนิค First principles calculations หรือ ab initio
calculations เพื่อศึกษาสมบัติเชิงลึก และความบกพร่องของสารในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพที่
ดีขึ้นของสารในด้านไฟฟ้าและการเปล่งแสง
“รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เ ข้าร่วมโครงการประชุมกับนักฟิสิกส์รางวัล
โนเบล ที่ลินเดา ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปี 2555 นี้ การมีโอกาสได้พบกับนักฟิสิกส์ที่นับว่าประสบความสําเร็จ
สูงสุดในระดับโลกนี้ นับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่หาที่เปรียบมิได้ และจะมีคุณค่าและเป็นแรงบันดาล
ใจแก่ข้าพเจ้าเสมอไปในการประกอบอาชีพนักฟิสิกส์”

4. นางสาวสุทัศนา ณ พัทลุง
ปัจจุบัน : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เกรดเฉลี่ย 4.00)
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนใจงานวิจัยทางด้าน : การศึกษาแบบเฟิสต์พรินซิเพิลของคู่สารเจือในไทเทเนียมไดออกไซด์
(First-principles study of codoping in TiO2) เป็นการศึกษาหาคู่สารเจือในไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สามารถลด
แถบพลังงานได้ โดยคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียด้วยแสงได้ดียิ่งขึ้น
“รู้สึกทั้งปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้
เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เนื่องจากมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเคยได้ฟังบรรยายของผู้ที่เคยเข้าร่วม
โครงการนี้มาก่อน ไม่เคยคิดเลยว่าความฝันนี้จะเป็นจริง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทําให้คนไทยได้รับโอกาสอันดีเช่นนี้ หากมูลนิธิลินเดาไม่ได้ถวายโควต้าสําหรับคนไทยให้เข้า
ร่วมการประชุมนี้แก่พระองค์ท่าน โอกาสที่คนไทยจะได้ไปร่วมงานนี้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ เมื่อได้รับโอกาสนี้แล้ว
ดิฉันตั้งใจว่าจะทําให้ดีที่สุด และจะนําประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้มาเผยแพร่และพัฒนาประเทศไทยต่อไป”
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5. นายนรพัทธ์ ศรีมโนภาษ
ปัจจุบัน : เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้สําเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
University of Antwerp, Belgium
สนใจงานวิจัยทางด้าน : Searching for monojet signal at the LHC ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลการชนกันของอนุภาคโปรตรอน-โปรตรอน จากเครื่องเร่งอนุภาค LHC โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดอนุภาค
ซีเอ็มเอส (Compact Muon Solenoid, CMS) โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล Monojet + Missing Transverse Energy
(MET) เพื่อค้นหา Graviton and Large Extra Dimension (Following ADD model), Dark Matter และ Unparticles
“ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่ง ใน
การที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสในการเข้าร่วมการประชุม ณ เมืองลินเดา ที่สําคัญนี้แก่ข้าพเจ้า การประชุมผู้
ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดานี้เป็นโอกาสสําคัญที่ข้าพเจ้าจะได้ฟังบรรยาย รวมถึงซักถาม จากนักวิทยาศาสตร์
ชั้นนําของโลก ผู้ซึ่งมีแนวความคิดอันเปี่ยมไปด้วยความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมองเห็นการ
ประยุกต์เข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ อันนําไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายัง
คาดหวังที่จะได้พบกับเพื่อน ๆ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย และสามารถร่วมมือกันทํางานได้
ในอนาคต การไปประชุม ณ เมืองลินเดาในครั้งนี้ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นการเติมแรงบันดาลใจครั้งสําคัญที่ทําให้
ข้าพเจ้าก้าวต่อไปในฐานะนักวิจัยของประเทศไทย”
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6. นายกิตติวิทย์ มาแทน
ปัจจุบัน : เป็น อาจารย์ ประจําภาควิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จบการศึกษา
ระดับปรัญญาตรีจาก The University of Chicago สาขาวิชาฟิสิกส์ และระดับปริญญาเอก
จาก Massachusetts Institute of Technology สาขาวิชาฟิสิกส์
สนใจงานวิจัยทางด้าน : condensed matter physics โดยเฉพาะ strongly correlated
electron systems เช่น ตัวนํายวดยิ่งที่อุณหภูมิสูง (High-Tc superconductivity) และ frustrated magnetic systems
“ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างยิ่ง ใน
การที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสในการเข้าร่วมการประชุม ณ เมืองลินเดา ที่สําคัญนี้แก่ข้าพเจ้า การประชุมผู้
ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดานี้เป็นโอกาสสําคัญที่ข้าพเจ้าจะได้ฟังบรรยาย รวมถึงซักถาม จากนักวิทยาศาสตร์
ชั้นนําของโลก ผู้ซึ่งมีแนวความคิดอันเปี่ยมไปด้วยความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางอย่างลึกซึ้ง รวมถึงมองเห็นการ
ประยุกต์เข้ากับศาสตร์ด้านอื่น ๆ อันนําไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
บุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังคาดหวังที่จะได้พบกับเพื่อน ๆ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึง่
เป็นการสร้างเครือข่าย และสามารถร่วมมือกันทํางานวิจับได้ในอนาคต การไปประชุม ณ เมืองลินเดาในครั้งนี้
ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นการเติมแรงบันดาลใจครั้งสําคัญที่ทําให้ข้าพเจ้าก้าวต่อไปในฐานะนักวิจัยของประเทศไทย”
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ภาคผนวก
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