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เ น้ือหาในฉบับที่แล้วได้ เล่าถึงความเป็นมาของการประชุมสุดยอด 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลก (Global Young Scientists Summit: GYSS)  
2014 รวมทั้งเนื้อหาในช่วง plenary lecture1 และmaster-class2 ซึ่งบรรยาย 
โดยนักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้ได้รับรางวัลสำคัญระดับสากลต่างๆ ในฉบับนี้ขอ 
เล่าถึงช่วง panel discussion3 ข้อคิดในการทำงานของนักวิทยาศาสตร์อาวุโส  
และปิดท้ายด้วยความรู้สึกของตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทย
ทั้งห้าคนที่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้

1 plenary lecture เป็นการบรรยายที่ผู้ฟังทั้งหมดเข้าฟังผู้บรรยายท่านเดียว
2 master-class เป็นชั้นเรียนย่อยที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ
3 panel discussion เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นหนึ่งๆ ที่หยิบยกขึ้นมา
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Panel Discussion
1. “ความท้าทายในการเป็นนักวิทยาศาสตร์
 (The Challenges of Being a Scientist)”

Prof. Aaron Ciehanover

เห็นว่าการได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีในช่วงยังอายุ 
น้อยนั้นสำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ 
ก่อนที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อิสระที่ไม่ขึ้นกับใคร  
(independent investigator) การมีนักวิจัยพี่เลี้ยง  
(mentor) ที่ดีที่สามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ใน 
การทำงานวิจัยนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง 
ของความสำเร็จ และการสร้างเครือข่ายของการวิจัย 
จะช่วยให้งานวิจัยนั้นก้าวหน้าไปได้เร็วยิ่งขึ้น

Prof. Ciehanover กล่าวว่า “The deeper 
you dig, the harder the rocks become”, 
“Life is a collection of experiences.” และ 
สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากการได้ทำงานที่มีความสุข
ก็คือครอบครัวที่มีความสุข นอกจากนั้นก็อย่าลืม 
หาเวลาทำงานอดิเรกที่ชอบทำไปด้วย

Prof. Wendelin Werner

แนะนำว่า “ให้ยึดอยู่กับความชอบและสิ่งที่สนใจ 
(passion and interest) และตอบสนองสิ่งที่เร้า
ความต้องการอย่างมีความสุข”

ได้ยกตัวอย่างการสอบที่ผลออกมาล้มเหลวของ 
ท่าน และได้สรุปในตอนท้ายว่า “ให้ลองใหม่อยู ่
อย่างสม่ำเสมอด้วยความอดทน ลองฝึกคิดทุกอย่าง 
ให้เป็นเหตุเป็นผล”

Prof. Martin Chelfie

กล่าวว่า “เงินทุนวิจัยน้ันเป็นอีกปัจจัยและความท้าทายท่ีสำคัญมากของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในช่วงปีแรกๆ  
ของการทำงานหลังจบการศึกษา” ท่านแนะนำว่า “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ต้องมองหาโอกาสและแหล่งเงินทุน 
ตา่งๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนการวิจัย นอกจากน้ันชีวิตนักวิทยาศาสตร์ยังถูกกำหนดให้อยู่ท่ามกลางเดดไลน์ (deadlines)  
มากมาย ชีวิตการทำงานของเราจึงต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการที่ดีด้วย”

Prof. Ada Yonath

กล่าวว่า “การตั้งสมมติฐานและการพิสูจน์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่างอดทนเป็นสิ่งสำคัญของการเป็น 
นักวิทยาศาสตร์ที่ดี โดยที่เราอาจต้องใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ”

Prof. Anthony Leggett

ตุลาคม - ธันวาคม 2557 25



ตุลาคม - ธันวาคม 255726

ภาพที่ 1  การอภิปรายกลุ่มเรื่อง “The Challenges of Being a Scientist” โดยมีคณะผู้อภิปรายดังนี้ (จากซ้ายไปขวา) 
ผู้ดำเนินรายการ: Prof. Tan Chorh Chuan (อธิการบดี National University of Singapore – NUS) คณะผู้อภิปราย: 
Prof. Aaron Ciehanover, Prof. Anthony Leggett, Prof. Ada Yonath, Prof. Robert Grubbs, Prof. Martin Chelfie 
และ Prof. Wendelin Werner

2. “วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
 (Scientific Careers Under the Microscope)”

Prof. Andre Geim
เล่าว่า “ท่านเริ่มจากนับหนึ่งค่อนข้างช้าแต่มั่นคง 
ในงานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ ซ่ึงเป็น 

สาขาที่ท่านได้รับรางวัลโนเบล”

Prof. Vladimir Voevodsky
เล่าว่า “ท่านมีความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่
ในช่วงวัยรุ่นและไม่ได้เปลี่ยนความสนใจนับแต่นั้นจน

ถึงขณะที่ได้รับรางวัล Fields Medal ในปี ค.ศ.  
2002 โดยท่านได้พัฒนาระบบความคิดอย่าง 
สม่ำเสมอในช่วงระยะเวลาถึงสองทศวรรษ 
ก่อนได้รับรางวัล”
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Prof. David Gross 
เล่าว่า “ท่านมีความสนใจในด้านฟิสิกส์ตั้งแต่อายุ 13 ปี  
โดยพยายามศึกษาความรู้ฟิสิกส์ทางทฤษฎีในแง่มุมต่างๆ  
โดยท่านได้ให้แนวคิดว่าเราควรมีความสุขในการทำงาน 

และศึกษาค้นคว้าวิจัย และการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่แรกจะ 
ทำให้เราสามารถมีความเจริญก้าวหน้าได้เร็วขึ้น  
คล้ายกับการออมเงินในธนาคารต้ังแต่อายุน้อยๆ”

Dr. John Robin Warren 
กล่าวว่า “การที่ท่านได้รับรางวัลโนเบลนั้น
มาจากการสังเกตในสิ่งที่ไม่เคยมีใครได้เคย 

เห็นมาก่อนร่วมกับการคิดนอกกรอบ”

ในช่วงท้ายของการเสวนา
นักวิทยาศาสตร์อาวุโสแต่ละท่านได้ให้ข้อคิดสั้นๆ ว่า:
- Prof. Andre Geim: “ดื่มกาแฟกับนักวิทยาศาสตร์ในแผนกอื่นบ้าง 
                           เพื่อหาไอเดียใหม่ๆ และความร่วมมือ”

- Prof. Vladimir Voevodsky: “เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว จงมีความมุ่งมั่น”
- Prof. David Gross: “การค้นพบอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ในทันที เพียงเราพร้อมที่จะรับมัน”

- Dr. John Robin Warren: “เมื่อมีความสุขในการทำงานแล้ว จงทำมันต่อไป”
- Prof. Hartmut Michel: “ทำในสิ่งที่รัก ถ้าปราศจากความเสี่ยง ก็ปราศจากความสำเร็จ”
- Prof. Jerome Friedman: “รักจะทำอะไรสักอย่าง จงลงทุนเสี่ยงกับมัน”

Prof. Jerome Friedman
เล่าว่า “ท่านมีพื้นฐานเป็นคนที่ชอบการอ่าน ซึ่งทำให้เกิดความอยากรู้มากยิ่งขึ้น และ 

การประสบความสำเร็จของท่านสามารถวัดได้จากการท่ีท่านสามารถมีส่วนร่วมและช่วยเหลือ 
สังคมต่อไปได้ นอกจากนี้ นักวิจัยพี่เลี้ยงของท่านในช่วงที่ท่านยังเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์
นั้นเป็นนักฟิสิกส์เชิงทดลอง (experimental physicist) ซึ่งต่างกับสิ่งที่ท่านสนใจซึ่งคือ 
ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (theoretical physics) ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดว่า เราไม่จำเป็นที่จะ 
ต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่อยู่ในสายวิจัยที่เหมือนกันทุกประการ อีกทั้งยังสามารถ
หานักวิจัยพี่เลี้ยงได้หลายๆ คน ท่านกล่าวทิ้งท้ายว่า ความฉลาดอัจฉริยะ

อาจไม่จำเป็นเท่ากับการทำงานด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียร”
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ภาพที ่2  การอภปิรายกลุม่ เรือ่ง “Scientific Careers Under the Microscope” โดยมคีณะผูอ้ภปิรายดงันี ้(จากซา้ยไปขวา) 
ผู้ดำเนินรายการ: Prof. Thomas Magnanti (อธิการบดี Singapore University of Technology and Design – SUTD)  
คณะผู้อภิปราย: Prof. Andre Geim, Prof. Vladimir Voevodsky, Prof. David Gross, Dr. John Warren,  
Prof. Hartmut Michel และ Prof. Jerome Friedman

3. “ความเป็นผู้ประกอบการในตัวนักวิทยาศาสตร์
 (The Entrepreneur in the Scientist)”

อธิการบดี Nanyang Technological University ได้เริ่มต้นกล่าวว่า Alfred Nobel ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 
รางวัลโนเบลเองก็เป็นบุคคลที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานค้นคว้าวิจัยและขณะเดียวกันก็เป็น 
ผู้ประกอบการที่พยายามขายและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับสิ่งที่ตนเองคิดค้นด้วย

Prof. Bertil Andersson

กล่าวว่า “นักวิทยาศาสตร์หรือศาสตราจารย์ ถ้าอายุ 40 ปีแล้วยังไม่ได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท หรือเริ่ม 
คิดที่จะเป็นผู้ประกอบการนับเป็นเรื่องที่ช่างน่าเคลือบแคลงสงสัย”

Prof. Kurt Wuthrich
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ภาพที่ 3  การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง The Entrepreneur in the Scientist โดยมีคณะผู้อภิปรายดังนี้ (จากซ้ายไปขวา) 
ผู้ดำเนินรายการ: Prof. Bertil Andersson (อธิการบดี Nanyang Technological University – NTU) คณะผู้อภิปราย: 
Sir Richard Roberts, Prof. Stephen Smale, Prof. Michael Grätzel, Prof. Harald zur Hausen และ Prof. Kurt 
Wuthrich

แนะนำว่า “ควรเริ่มจากโครงการอะไรเล็กๆ ก่อนแล้วทำมันให้สำเร็จ เมื่อถึงเวลาที่เรามีเป้าหมาย 
ใหญ่ขึ้น และอยากจะบรรลุมันให้สำเร็จ เราจะได้มีคนที่คอยสนับสนุนด้วย”

Sir Richard Roberts

Prof. Harald zur Hausen

เห็นว่า “ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการ ถ้าไม่สนใจวิทยาศาสตร์ 
พื้นฐาน แล้วเราจะประยุกต์จากพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ด้านไหน” ท่านกล่าวเสริมว่า “ทุกอย่าง 
เริ่มต้นจากการมีไอเดียเริ่มต้นที่ดี เมื่อมีความความคิดสร้างสรรค์ เราจะมีวิธีการหาคำตอบใหม่ๆ 
มีเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางพาณิชย์ได้” (“try to find a new way, innovative 
way, of doing something”)

เห็นว่า “นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักธุรกิจ ไม่จำเป็นเป็นต้องเป็นคนๆ เดียวกัน แต่ต้องสื่อสาร 
และทำงานร่วมกันได้เป็นฟันเฟือง โดยตัดสินใจว่าใครควรทำอะไรจากสิ่งที่ถนัด”

Prof. Michael Grätzel
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ข้อคิดในการทำงานของนักวิทยาศาสตร์อาวุโส
 ข้อคิดในการทำงานที่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสให้ไว้มีดังนี้

Prof. Wendelin Werner:

“ในฐานะคนทำงานให้รับผิดชอบในหน้าที่การ

งานให้ดีที่สุด แต่อย่าละทิ้งความสนใจที่มีมา 

ตั้งแต่ต้น ให้จัดสรรเวลาเพ่ือสานต่อความสนใจ 

ของตัวเองด้วย”

“การเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นแม่ที่ต้อง 
ดูแลครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ เพราะ 
ท่านมีบุตรถึงสามคน และแม้กระทั่งในตอน 
นี้ท่านก็ยังสามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัว 
และหลานๆ อยู่เสมอ และนั่นทำให้ท่านรู้สึก 
ภูมิใจในชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ” 

Prof. Ada Yonath:

Prof. Robert Grubbs:

“ในชีวิตท่าน การทำงานกับสารเร่งปฏิกิริยา 
นั้นก็เหมือนกับการค้นหาตัวยาใหม่ หากเราไป 
ได้ถูกทาง เราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเราห่าง 
จากจุดหมายมากน้อยเพียงใด ปัญหาน้ันอยู่ท่ีว่า  
เรามักจะไม่รู้ว่าเรามาได้ถูกทางหรือไม่ เราอาจ 
จะอยู่ใกล้กับการค้นพบอันยิ่งใหญ่ หรือเรา 
อาจจะอยู่ห่างจากมันเป็นหลายร้อยไมล์ ซ่ึงเรา 
ไม่อาจรู้ได้เลยในบางครั้ง ดังนั้นสิ่งที่เราควร 
กระทำก็คือการไม่ย่อท้อ และหมั่นทดลองใน 
วิธีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา”

Prof. Andre Geim:

“ในโลกนี้ยังน่าจะมีสิ่งใหม่ๆ ที่รอการถูกค้นพบ 
อยู่อีกมาก เพราะมนุษย์เรายังเข้าใจถึงส่ิงต่างๆ  
บนโลกนี้น้อยอยู่”

“เก็บแนวคิดที่เคยล้มเหลวไว้ในสมอง เพราะ
มันอาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้า (Keep 
the failure ideas in mind. It may be 
useful at some point.)”  

“อย่ากลัวที่จะล้มเหลว แต่จงกล้าที่จะหยุดการ
กระทำนั้นหากคิดว่าจะนำมาซึ่งความล้มเหลว 
(Not afraid of failure but dare to stop 
at some point.)”

“ในวงการวิทยาศาสตร์ คุณมีเพื่อนร่วมงาน 
ทั่วโลกที่พูดภาษาเดียวกัน (In science, you 
have colleagues all over the world 
speaking the same language.)”

Prof. David Gross

Dr. John Robin Warren:

“การมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ 
ทำงานด้วยความมุ่งมั่นจะทำให้ไปถึงจุดหมาย
สูงสุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้”
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Prof. Martin Chalfie:

“การที่จะทำวิจัยแบบประยุกต์ได้นั้นต้องอาศัย 
ความรู้จากการวิจัยพื้นฐาน (“must have 
something to translate”) ดังนั้น ทุกฝ่ายทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนจึงควรให้ความสำคัญต่อการ 
ทำวิจัยพ้ืนฐานถึงแม้ว่าผลลัพธ์อาจจะยังไม่เป็น 
ที่ประจักษ์ก็ตาม”

Prof. Harald zur Hausen:

“การค้นพบท่ีย่ิงใหญ่มักเกิดจากการสังเกตง่ายๆ  
การมีความอดทน และทักษะในการสังเกตที่ดี  
จะทำให้เราประสบความสำเร็จ และความผิดพลาด 
เกิดข้ึนได้แต่ให้เร่ิมต้ังแต่อายุน้อยและลุกข้ึนใหม่ 
ให้เร็วที่สุดเมื่อผิดพลาด”

Dr. Irwin Mark Jacobs:

“ส่วนสำคัญของความสำเร็จ เป็นการเชื่อมโยงกันของผู้ร่วมงาน การบริหาร และการสร้างนวัตกรรม”

Prof. Stephen Smale:

“ในการทำงานทางวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องมี 
เพื่อนร่วมงานซึ่งสามารถร่วมอภิปรายปัญหา  
ตลอดจนห้องสมุดและคลังความรู้ก็มีความ 
จำเป็นในการทำวิจัยเช่นกัน ท่านยังกล่าวเชิง 
ติดตลกว่า ปัจจุบัน Google เป็นเหมือนเพื่อน 
ร่วมงานที่ดีที่เราสามารถปรึกษาได้เช่นกัน แม้ 
ว่าเพื่อนร่วมงานจะมีความสำคัญค่อนข้างมาก 
แต่ในการตกผลึกความคิดท่านก็ต้องการความ 
เป็นส่วนตัวและอิสระ ความรับผิดชอบและมี 
วินัยเป็นคุณธรรมที่มีประโยชน์มากในการใช้ 
ชีวิตและการทำงานทางวิทยาศาสตร์”

Prof. Jerome Isaac Friedman

“ผมได้รับค่าจ้างในการทำงานเพื่อให้ตามหา 
ความสงสัยส่วนตัวของผม (I am paid for 
following my curiosity.)”  

“จงทำในสิ่งที่รักและกล้าที่จะเสี่ยง (Do what 
you love and dare to take risk.)”

“อย่าให้ความล้มเหลวมาหยุดความพยายาม 
ของคุณ (Don’t let disappointment stop 
your attempt.)”
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ความรู้สึกของตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ของประเทศไทย

ภาพที ่4  สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงมพีระเมตตาพระราชทานพระราชานญุาตใหน้กัวทิยาศาสตร์ 
รุ่นเยาว์ของประเทศไทยทั้งห้าคนร่วมฉายพระรูปกับพระองค์

ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
  สาขาคณิตศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนใจงานวิจัยด้าน : พีชคณิตและการประยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต ์
ทางการสื่อสาร เช่น รหัสสื่อสาร รหัสควอนตัม

“ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้า เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม GYSS 2014  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การเข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ีถือเป็นโอกาสอันดีท่ีข้าพเจ้าได้เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด  
แรงบันดาลใจ และองค์ความรู้ใหม่ จากนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง ประสบการณ์ดังกล่าว 
จะเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ และนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย 
เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ นอกจากนี้ การได้พบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากต่างประเทศ 
เป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยในอนาคตอีกด้วย”

ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น
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ปัจจุบัน: นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สนใจงานวิจัยด้าน: Metal Casting and Solidification, Computer Aided  
Engineering, Finite Element Method

“สำหรับผมแล้ว GYSS@one-north คือ การได้ไปฟัง The best science on this planet ในที่ที่เป็น The  
best-managed city in the world โดย Nobel laureates และ Field medalists ทั้งหลายนั้นค่อนข้างถ่อมตัว 
(humble) และมีความหลงใหล (passion) ในงานที่ทำ หลายๆ ท่านพูดในทำนองว่าการค้นพบที่นำมา 
ซึ่งรางวัลของท่านเป็นการค้นพบโดยบังเอิญ แต่ผลการทดลองที่เหนือความคาดหมายนั้นอยู่ที่ว่า ‘สายตา’ 
ของผู้สังเกตมองเห็นหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ต้องใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งในการมอง”

ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาอาวุโส 
  ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวทช.

สนใจงานวิจัยด้าน: Point-of-care Diagnostics, Microfluidicis, Bioanalytical  
Techniques, Sequencing

“การที่คนๆ หนึ่งจะประสบผลสำเร็จได้มิได้มาจากความสามารถตนเองเท่านั้น สิ่งสำคัญ
คือการมีสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงานที่เอื้ออำนวยและเป็นแรงผลักดัน ส่งเสริมให้คนๆ นั้นใช้ประสิทธิภาพ
ของตนได้อย่างสูงสุด”

ดร. น้ำริน ไทยตรง

ปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
  (องค์การมหาชน)

สนใจงานวิจัยด้าน: Inorganic Chemistry, Chemistry of Materials, 
  Diffractometry, Rietveld Refinement, X-ray Absorption Spectroscopy, 
  Magnetometry

“ผมมีโอกาสไปหลายประเทศท่ัวโลกแต่ไม่เคยไปสิงคโปร์ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ ประเทศเราน้ีสักที นอกจากความประทับใจ 
ในการได้พบปะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำแถวหน้าสุดของโลกสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละท่านได้ให้แรงบันดาลใจในการ 
ทำงานส่วนตัวของผมได้เป็นอย่างดีแล้ว (ผมชอบคำพูดของ Prof. Aaron ที่บอกว่า “the deeper you dig  
in, the harder the rock becomes” การทำงานนั้นต้องอาศัยความพยายาม ยิ่งขุดลึกยิ่งยาก) ผมยังได้เห็น 
ความพร้อมของประเทศสิงคโปร์ในหลายๆ ด้าน หลายอย่างสะท้อนผ่านการทำงานแบบมืออาชีพที่ใช้ทักษะ 
การคิดการวางแผนแบบประเทศเจริญแล้ว หลายปีมานี้สิงคโปร์เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร 
มนุษย์สำหรับงานวิจัยในระดับแนวหน้าและสามารถพัฒนาการศึกษาไปสู่อันดับต้นๆ ของโลกได้ ต้องขอบคุณ  
สวทช. และพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้พระราชทานโอกาสอันสำคัญครั้งนี้”

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์
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นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจงานวิจัยด้าน: Epidemiology, Clinical research in Pediatric 
  Gastroenterology and Hepatology

“ผมได้รับแรงบันดาลใจ และการจุดประกายความคิดเพ่ือนำมาพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยโดยเฉพาะทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ รวมไปถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับนานาชาติด้วย  
ผมอยากบอกว่าผมได้รับประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมากและอยากให้ผู้ที่เรียนหรือทำงานใน 
สายวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสดีๆ เช่นเดียวกับผม”

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู้เขียนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวินิจฉัยคัดเลือกให้เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เสด็จ 
พระราชดำเนินมาทรงร่วมพิธีเปิด และโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนประเทศไทยทุกคนได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอย่าง 
ใกล้ชิด

  ขอกราบขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้การสนับสนุน 
การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สวทช. เป็นประธาน 
โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นที่ปรึกษาโครงการ  
ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกรรมการโครงการ ที่ได้ดำเนินการ 
เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้แทนประเทศไทย

  ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จาก สวทช. ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณฤทัย จงสฤษดิ์ และคุณปานกมล 
ศรสุวรรณ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ประสานงาน และช่วยเหลือจนการเข้าร่วมการประชุมประสบความสำเร็จ 
ลุล่วงไปได้ด้วยดี

 ขอขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์สำหรับการสนับสนุนค่าเดินทางในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ National  
Research Foundation Singapore, Nanyang Technological University และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เปิด 
โอกาสให้คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม

เอกสารอ้างอิง
 บางส่วนของเนื้อหาและภาพประกอบในบทความนี้ถูกดัดแปลงมาจากเว็บเพจของการประชุม GYSS 2014  
[http://www.gyss-one-north.sg/] และ “รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โลกใน 
งาน Global Young Scientists Summit 2014” โดย ผู้แทนประเทศไทยประจำปี 2557 นำเสนอต่อสำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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