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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ

 วิทยปริทัศนฉบับนี้ ถือวา เปนฉบับมหากาพย หรือ มหกรรมประจําป 2565 เพราะไดเวลา
มาบรรจบครบรอบการจัดงานและการรายงานขาวการประชุมใหญประจําปสมาคมนักเรียนไทยใน
สหรัฐอเมริกา (Association of Thai Students in America – ATSA)  และการเยือนของผูบริหาร
ระดับสูงขององคกร ที่ดูแลดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งปนี้ ทานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดเดินทางมาเขารวมเปนประธานเปด
การประชุมดวยตัวเอง และไดมีโอกาสหารือกับประธาน/ตัวแทนสมาคมนักเรียน จากหลากหลาย
ภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา 
 เมื�อพลิกกลับไปดูหนาปก และตามดวยเนื้อหาขางใน จะพบวา วิทยปริทัศนฉบับนี้ เปนชวง
เวลาของการนําเสนอภาพและเรื�องราวอันสดใสของบรรดาเหลานองๆ ผูแทนสมาคมนักเรียนไทยจาก
ทั่วสหรัฐอเมริกา ที่มารวมชุมนุมกันตามฤดูกาลโดยนัดหมาย เพื�อสรุปผลของกิจกรรมการดําเนินการ
ที่ผานมา กับมาพบปะหารือกับผูใหญระดับสูงหลายทาน ที่นํามานโยบายและโอกาสใหมๆ มาหยิบยื�น
ให ดวยใจมุงหวังใหนองๆ ไดมีกําลังใจ และรวมใจที่กลับไปชวยทําประโยชนใหบานเมือง และสุดทาย 
ก็เปนการมุงหารือของนองๆ เพื�อคิดคนตกผลึก สรางแนวคิดกิจกรรมใหมๆ ที่จะมีขึ้นในปงบประมาณ 
2566 พรอมทั้งจัดกระบวนการเลือกตั้ง ใหไดมาซึ่งทีมงานใหมของสมาคม ตั้งแตประธานสมาคม 
และรองประธานภูมิภาค ก็ลองติดตามเปดอานใหครบทุกหนา จะพบวาพันธะผูนําสูงสุดปนี้ตกไปอยู
ที่รัฐไหน และที่ไหนบางที่ผูแทนไดเปนรองประธานประจําภูมิภาค เพื�อไมใหตองพิมพมาก เจ็บนิ้ว 
(อุปมาเชนเดียวกับ ไมอยากพูดมาก เจ็บคอ) ขอเชิญทานผูอานมาติดตามผลการประชุมประจําปสมาคม
นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือ ATSA พรอมกับมารูจักกับทีมผูนําสมาคมรุนป 2566 กันไดเลย

ทีมบรรณาธิการ
สํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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 สมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เปนองคกรไมแสวงผลกําไรที่ถูกกอตั้งเมื�อป 2562 โดย
ความรวมมือจากสํานักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจํา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สํานักงานผูดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน และสมาคมนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐฯ กวา 35 สถาบัน (ที่อยู
ใน 100 ลําดับแรก และยังขยายตอเนื�องไปยังมหาวิทยาลัยอื�นที่มีชมรมนักเรียนไทย) เพื�อเปนองคกร
กลางในระดับของเยาวชนที่อยูในภาคการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ทั้งในสวนของนักเรียนทุนรัฐบาล 
ทุนสวนตัว และทุนอื�นๆ ใหมีสวนพัฒนาเครือขาย แลกเปลี่ยนองคความรู และเปดโอกาสใหนํา
เครือขายและองคความรูนั้นไปพัฒนาตัวเองและประเทศชาติ 
 ในปที่ผานมา ทางสมาคมนักเรียนไทยฯ ไดดําเนินงานในหลายๆ มิติ อาทิเชน ในดานมิติการ
บริหาร สมาคมนักเรียนไทยฯ ไดจัดการเลือกตั้งประธานสมาคม เลือกตั้งผูแทนนักเรียนระดับภูมิภาค
และการคัดเลือกนักเรียนเพื�อทําหนาที่คณะกรรมการบริหาร ในดานกิจกรรม สมาคมนักเรียนไทยฯ ได
ดําเนินการจัดการสัมมนาออนไลนหลายครั้งตลอดทั้งปเพื�อชวยหาชองทางการทํางานในประเทศไทย
และการศึกษาตอในสหรัฐฯ ไดจัดกิจกรรมการสรางเครือขายตามภูมิภาคตางๆ ในสหรัฐฯ 
 การจัดประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ประจําป 2565 ระหวางวันที่ ระหวางวันที่ 20 - 21 
สิงหาคม 2565 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ ภายใตหัวขอ “Developing Sustainability for Thailand” 
จึงมีความสําคัญยิ่งในการสานตอความสําเร็จจากการประชุมครั้งที่ผานมา ตั้งแตกรุงวอชิงตัน ป 2561 
(ถือกําเนิดแนวคิดการจัดตั้งสมาคม) นครซีแอตเทิล ป 2562 การประชุมทางไกลออนไลน ป 2563 
(แทนนครเดนเวอร) และนครบอสตัน ป 2564 โดยการประชุมในครั้งนี้เปนเวทีใหผูนํานักเรียนไทยจาก
กวา 35 มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐฯ และคณะกรรมการของสมาคมฯ รวมจํานวนประมาณ 50 คน และ
วิทยากรจากภาครัฐและเอกชน ไดมีโอกาสรับฟงนโยบายดาน อววน. จากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม การสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานภาค
รัฐและเอกชน อีกทั้งเปนโอกาสใหนักเรียนไทยไดระดมความคิดในการชวยพัฒนาประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน ซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการพัฒนาประเทศไทย และโลกในระดับสากล

งานประชุมสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ 
ประจําปี 2565
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วัตถุประสงค

 เพื�อระดมความคิดรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรไทย (Brain Power 
Management) ใหมีสวนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ และการสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลลัพธการปฏิบัติที่เปนโครงการรูปธรรม

 เพื�อรวมศึกษาโจทยทาทายใหมๆ ท่ีจะมีโอกาสนําพาประเทศไทยใหประสบความสําเร็จตาม
นโยบายไทยแลนด 4.0 และการพัฒนาที่ยั่งยืน บนฐานคิดและและฐานทรัพยากรแนว BCG ผานการ
พัฒนาแนวทางทํางานรวมกันระหวางหนวยงานจากภาครัฐและเอกชน และผูนําจากสมาคมนักเรียน
จากสถาบันการศึกษาตางๆ ในสหรัฐอเมริกา

 เพื�อเปนเวทีใหสถาบันหรือกลไกกลางของคนไทยในสหรัฐอเมริกา ไดแก สมาคมนักเรียนไทยใน
สหรัฐอเมริกา ไดรวมพล แบงปนขาวสาร รวมทั้งเปนเวทีสําหรับการประชุมหารือดานการบริหารของ
สมาคมเพื�อใหกาวไปสูสมาคมกลางของเยาวชนขนาดใหญในตางประเทศ ที่สามารถทําหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ บนฐานคิดเพื�อโอกาส และประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติในภาพรวม ตลอด
จนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในอัตลักษณของความเปนคนไทย
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การบรรยายของผู้บริหารระดับสูง
และผู้เชี่ยวชาญขององค์กร อววน. 
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นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกลาวเปดงานและกลาวถึงบทบาท สอท. 
 เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กลาวตอนรับทานปลัดกระทรวง อว. ผูบริหารองคกรตางๆ ที่เปนกลไก
สําคัญในการกําหนดนโยบายดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร และนวัตกรรมของไทย ตัวแทนสมาคมนักวีชาชีพ 
ATPAC ที่มีสวนสําคัญในการรวมพัฒนาประเทศไทย รวมทั้งประธานนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐฯ ที่
รวมตัวกันและชวยกันจัดงานในปนี้ หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ไดกลาวถึงการครบรอบ 190 ปของความสัมพันธ
ระหวางไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งมีความรวมมือที่หลากหลายมิติ ทั้งดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การลงทุน สังคมและสิ่ง
แวดลอม วัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธระหวางประชาชน โดยคําถามที่ไดฝากนักเรียนนักศึกษาใหคํานึงถึงคือ 
เราจะดึงศักยภาพของสหรัฐฯ ไปสรางความเจริญรุงเรืองไดอยางไร รวมทั้ง การพัฒนาระบบการศึกษาของไทย
ดวย เอกอัครราชทูตฯ เชื�อวาทุกคนในตางประเทศเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมและผูแทนของประเทศไทย ดังนั้น 
ขอใหหาโอกาสเรียน รวมงานหรือคลุกคลีกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุมผูนําทางความคิด 
ภาควิชาการ หรือแมแตสถาบันวิจัยที่มีชื�อเสียงระดับโลกในสหรัฐฯ เพราะการสรางความสัมพันธที่ดีในระดับบุคคล
จะเปนการขยายเครือขายพันธมิตรระยะยาวใหประเทศไทยไดอยางดีที่สุด 

ศาสตราจารยนายแพทย สิริฤกษ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
กลาวให โอวาทและปาฐกถาวาดวยบทบาทกระทรวง อว. ตอการพัฒนากําลังคน
 ปลัดกระทรวง อว. แสดงความยินดีที่สมาคมกลางนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ตั้งมาเกือบครบ 2 ปเต็ม และ
ไดเลาใหฟงวามิติใหมของการปรับสรางโครงสรางราชการ จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทสําคัญอยางไร หากกระทรวง อว. สามารถเหนี่ยว
นําวิทยาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม จากประเทศพัฒนาแลว กลับไปชวยเกิดการพัฒนาประเทศไทย 
ผานกลไกที่รัฐบาลที่กระทรวง อว. พัฒนาใหเกิดขึ้น ซึ่งหลายกลไกก็มีภาคเอกชนเขามามีสวนรวม นักศึกษาไทย
ในสหรัฐฯ ก็จะมีสวนชวยใหการพัฒนาเกิดการเชื�อมโยงเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ปลัดกระทรวง 
อว. ยังไดบรรยายถึงโครงการตางๆ ของกระทรวง อว. ที่เนนการระดมพลังชนคนรุนใหม ใหกระจายกําลังออกไปยัง
ภาคแรงงานใหรวดเร็ว เพื�อรวมพัฒนาและแกไขโจทยที่ประเทศกําลังเผชิญ โดยเฉพาะการมุงพาคนดีคนเกงออก
ไปชวยพัฒนาทองถื�น เพื�อดึงคุณภาพชีวิตคนพื้นถิ่นใหยกระดับขึ้นมาดวย อววน. ปลัดกระทรวง อว. เชื�อวาไมวา
นักศึกษาจะตัดสินใจอยูที่สหรัฐฯ หรือกลับไปทํางานใหกับภาครัฐ เอกชน หรือธุรกิจสวนตัวที่ไทยก็ตาม ทุกคนลวน
แตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของชาติที่สามารถชวยกันพัฒนาประเทศในอนาคต
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ดร.กิติพงค พรอมวงค ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหง
ชาติ (สอวช.) บรรยายในหัวขอ “นโยบายใหมวาดวยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร เพื�อพาชาติพนกับดักรายได
ปานกลาง” 
 ผูอํานวยการ สอวช. ไดเลาถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลกและ 9 ปญหาหลักที่ประเทศไทยกําลัง
เผชญิ ไดแก การเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากร เศรษฐกิจท่ีเตบิโตชา ความเหลื�อลํ้าและความไมเสมอภาคทางสงัคม 
ความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ความขัดแยงทางการเมืองระหวางประเทศ การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โรคติดเชื้ออุบัติใหมหรือ โควิด-19 ภาวะสมองไหล และ Disruptive Innovation ปญหาเหลานี้มีนัยตอ
การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมและสงผลใหประเทศไทยยังคงติดอยูในหลมของกับดักรายไดปานกลางมา
อยางชานาน นอกจากนี้ ผูอํานวยการ สอวช. ยังไดนําเสนอ “เศรษฐกิจใหม” ที่จะชวยเปนตัวพลักดันใหประเทศไทย
หลุดออกจากรายไดปานกลางและชวยประคับประคองการเติบโตของประเทศใหเปนไปไดในระยะยาว ไดแก 
เศรษฐกิจนวัตกรรม เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และเศรษฐกิจคารบอนต่ํา
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ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการ วช. บรรยายในหัวขอ “จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย สูสํานักงานการวิจัย 
อะไรคือความแตกตาง” 
 ผูอํานวยการ วช. ไดเลาถึงประวัติความเปนมาของสํานักงานสภาวิจัยแหงชาติในอดีตจนถึงสํานักงาน
การวิจัยแหงชาติในปจจุบัน ในชวงเวลากวา 70 ป ทางสํานักงานฯ ไดบมเพาะและพัฒนาคลังความรู ปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศนและพันธกิจตางๆ ขององคกรใหมีความทันสมัย ตอบรับกับปญหาที่เกิดในชวงเวลาปจจุบัน 
 โดย 4 ยุทธศาสตรสําคัญของแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดแก 1. การพัฒนา
เศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและเศรษฐกิจสรางสรรค เพื�อใหมีความสามารถในการแขงขันและ
พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 2. การยกระดับสังคมและส่ิงแวดลอมใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 3. การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม และ 4. การพัฒนากําลังคนและสถาบันดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมใหเปนฐานการขับเคลื�อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ี ผูอํานวยการ วช. ไดอธิบายถึง
บทบาทของสํานักงานในการใหทุนในรูปแบบตางๆ เพื�อสนับสนุนงานวิจัยในประเทศและสรางแรงจูงใจแกนักวิจัย
ไทยในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาสูสังคม 

ดร.เจนกฤษณ คณาธารณา รองผูอํานวยการ สวทช. บรรยายผานระบบออนไลนซูมในหัวขอ 
“EECI แหลงงานขนาดใหญ ของคนรุนใหม หัวใจ วทน.”
 รองผูอํานวยการ สวทช. ไดเลาถึงเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) วาเปนศูนยกลาง
นวัตกรรมแหงใหมที่มีปจจัยโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับงานวิจัยและพัฒนาไดในหลากหลายรูปแบบ เชน 
ศูนยกลางนวัตกรรมการผลิตท่ียั่งยืน (SMC) ซึ่งเปนโครงการนํารองของเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต
และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ โรงเรือนเทคโนโลยีฟโนมิกส ที่ใชเทคโนโลยีในการตรวจวัดลักษณะทางการภาพของ
พื้นที่ปลูก โรงงานตนแบบไบโอรีไฟเนอรี ที่ใชเทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลดวยกระบวนการทางกายภาพและเคมี
ในรูปแบบตางๆ เพื�อใหไดผลิตภัณฑฐานชีวภาพ และเครื�องกําเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ที่เปน
เครื�องมือสําหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรขนาดใหญที่มีความสําคัญตอการพัฒนาของประเทศ
 นอกจากนี้ รองผูอํานวยการ สวทช. ยังไดเลาถึงความสําเร็จของ สวทช. ในการสรางความรวมมือกับ
ทางภาครัฐและเอกชนของทั้งภายในและตางประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ใหแกโลกอนาคต
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ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ ผูอํานวยการ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) บรรยายในหัวขอ 
“วาดวยการศึกษานอกหองเรียนและการศึกษานอกบานเกิด กับนักเรียนไทยในตางแดน ผูรัก STEM”
 ผูอํานวยการ อพวช. ไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของคําวา STEM (science, technology, engineering 
and mathematics) วามีการใชตัวตอที่แตกตางกันออกไปในหลากหลายประเทศ กอนที่สุดทายเกิดการตกผลึกและ
ใชตัวยอจากรากศัพทของทางประเทศตะวันตกซึ่งก็คือ STEM ที่ใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน ผูอํานวยการ อพวช. 
ไดพูดถึงบทบาทของนักเรียนไทยในสหรัฐฯ วามีดวยกันทั้งสิ้น 3 หนาที่ ไดแก การเปนนักเรียนในมหาลัยที่ตนกําลัง
ศึกษา การเปนผูสนับสนุนตอตัวนักเรียนดวยกันหรือนักเรียนรุนนองใหเกิดความสนใจในดาน STEM และดึงดูด
บุคคลเหลานั้นใหเขาสูสายการเรียน STEM และการเปนผูมีสวนรวมในการกระจายความรูตางๆ เขาสูสาย STEM 
นอกจากนี้ ยังไดบรรยายถึงอนาคตขององคความรูในสาย STEM วาจะไมใชการจํากัดองคความรูตางๆ ที่อยูในดาน
วิทยาศาสตร แตจะเกี่ยวของกับกระบวนการทางความคิดและทักษะ มากกวาการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื�อใหเกิด
การเชื�อมตอระหวางองคความรูของหลักความคิดในหลากหลายมิติ การใชองคความรูของ STEM ในลักษณะนี้จะสง
ผลประโยชนตอผูที่กําลังศึกษาในดาน Non-STEM และตอสังคมโดยรวมเนื�องจากการประกอบอาชีพตางๆ ในของ
คนในสังคมไมไดถูกจํากัดแคภาควิชาที่เกี่ยวของกับ STEM 
 ผูอํานวยการ อพวช. ไดทิ้งทายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑ และการเรียนรูในสาย STEM วา
นักเรียนทุกคนลวนมีความสามารถในการเรียนในทางดาน STEM พิพิธภัณฑเปนตัวเรงปฎิกิริยา เพื�อใหผูเขาชมเกิด
ความสงสัยและใครรู เกิดความรูสึกอยากคนควาและอยากเขาใจองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับ STEM ใหมากขึ้น 
พิพิธภัณฑจึงเปนตัวที่สรางแรงพลักดัน แรงจูงใจที่สําคัญของผูที่เขาชม โดยเฉพาะตอเด็กนักเรียนที่มีความสนใจใน
งานทางดานวิทยาศาสตร
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ดร. วรจิตต เศรษฐพรรค รองผูอํานวยการ หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน 
และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) บรรยายในหัวขอ 
“ยุทธศาสตรการทํางานรวมกับพลังสมองในตางแดน”
 รองผูอํานวยการ บพค. ไดกลาวถึงบทบาทของ บพค. และเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนากําลังคนของ 
บพค. โดยเปาหมายในการขับเคลื�อนการวิจัยที่สรางองคความรูใหมประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การพัฒนาตอ
ยอดเศรษฐกิจ BCG วิทยาศาสตรการแพทย และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดานฟสิกสพลังงานสูง ควอนตัม และ
ระบบโลกและอวกาศ และงานวิจัยที่รองรับความผันผวนทางสังคมในอนาคต นอกจากนี้ โครงสรางขององคกรไดมี
การปรับเปลี่ยนเพื�อรองรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doctoral) ใหมากขึ้น โดยมีการปรับคาตอบแทนใหสูงขึ้น
เพื�อสรางใหเกิดแรงจูงใจสําหรับนักวิจัยกลุมนี้ ใหกลับมาทํางานและพัฒนาผลงานวิจัยสําหรับประเทศไทย โดยทาง 
บพค. มีการสรางความรวมมือในระดับ ASEAN และระบบสากลเพื�อใหเกิดการถายถอดองคความรูจากนักวิจัยใน
ตางประเทศสูนักวิจัยของประเทศไทย

รศ. ดร.วีระ จันทรคง รองประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) บรรยายในหัวขอ 
“นักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ กับการสนับสนุนงานของบานเมืองในบริบทโลกใหม” 
 รองประธานสมาคม ATPAC ไดกลาวถึงความเปนมาของสมาคม ATPAC ในเบื้องตนและอธิบายถึงความ
สําคัญของสมาคมที่ทําหนาที่ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนความรวมมือของบุคคลากรจากแตละดานใน
การพฒันาประเทศไทย นอกจากนี้ ยงัไดเลาถึงความรวมมอืของประเทศสหรฐัฯ และประเทศในกลุมอาเซยีนในเรื�องใน
ดานตางๆ อาธิ เทคโนโลยีชีวภาพ ไมโครอิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร และพลังงานยั่งยืน โดยประเทศไทยไดเลือกที่
จะใหความสําคัญในดานของ พลังงานสะอาดเพื�อบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ และพลักดัน
อนาคตของความเปนกลางทางคารบอน (carbon neutral future) ผานทางการกําจัดคารบอน (decarbonization) 
และการเติบโตโดยพึ่งพาพลังงานหมุนเวียน (renewable integration)
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นางสาวสิริธรรม ณ ระนอง ผูอํานวยการสํานักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร มนุษศาสตร และศิลปกรรม
ศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา) บรรยายในหัวขอ “การขับเคลื�อนดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ
ศิลปกรรมศาสตรของประเทศดวยธัชชา”
 ผูอํานวยการ ธัชชา ไดกลาวถึงที่มาของ ธัชชา วาเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื�อนงานวิจัยในแงมุมของ
สังคมศาสตรเพื�อสรางคุณคาและผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยมีการสรางความรวมมือกับ
พันมิตรและเครือขายมหาวิทยาลัยของประเทศในการทําหนาที่เชื�อมโยงงานตางๆ เขาดวยกัน และมุงเนนใหเกิด
ผลตอความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนดวยเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสรางสรรค หนวยงานภายในที่สําคัญของธัชชามี
ดวยกัน ๕ สวน ไดแก สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา ทําหนาที่พัฒนาประเด็นที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรระยะยาว ของ
ประเทศและภูมิภาค สถาบันโลกคดีศึกษา ทําหนาที่พัฒนางานการตางประเทศของไทยทั้งทางดานกลยุทธ และ
นโยบาย สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการองคความรูทางดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอยอดครอบคลุม
บริบทในปจจุบันและอนาคต สถาบันพิพิธภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ ทําหนาที่พัฒนาและตอยอดองคความรูเชิง
วิชาการ และวิจัย ของสุนทรียะศิลปกรรม การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมของไทย และสถาบันชางศิลปทองถิ่น 
ทําหนาที่ตอยอดและรักษาองคความรูศิลปะทองถิ่นอันล้ําคาใหคงอยูคูประเทศไทย
 นอกจากนี้ ผอ.สบว. ไดอธิบายถึงบทบาทหนาที่ของธัชชา ในการสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยทาง
ดานสังคมศาสตร การสรางเทคนิคและการพัฒนางานวิจัยใหมๆ การพัฒนาบุคลากร และการเชื�อมโยงประเทศไทย
เขากับภูมิภาคและโลกอยางยั่งยืน



15

วิทยปริทัศน  |  OHESI Science Review ฉบับที่ 8/2565

ศ.ดร. หมอมหลวง ภัทรธร จิรประวัติ รองผูอํานวยการโครงการเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแหงรัฐแซคราเมนโต 
บรรยายในหัวขอ “ความยั่งยืนและการสรางบุญ”
 ศ.ดร. หมอมหลวง ภัทรธรฯ กลาวเปดงานในวันอาทิตย โดยเริ่มจากการบรรยายถึงการทําบุญของ
ชาวพุทธ เปาหมายของการทําบุญคือการสะสมความดี กิจกรรมหลายประเภทในสมัยกอนในพุทธศาสนานั้นจะเนน
การทําบุญและยังคงดําเนินใหเห็นตอไปจนถึงปจจุบัน และหากทุกคนตั้งใจทําความดี ไมเบียดเบียน เอื้อเฝอแบง
ปนกัน ก็จะสอดคลองกับการดําเนินการไปตามแนวทางเพื�อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

รองศาสตราจารย ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองประธานฝายนวัตกรรม Chula Global Innovation Club 
อดีตรองอธิการบดี ดานการวางและกําหนดยุทธศาสตร นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บรรยายในหัวขอ “Scaleup Thailand: Chula Global Innovation Club”
 รศ.ดร. ณัฐชาฯ เลาถึงที่มาของ Chula Global Innovation Club นําโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร ที่ไดนําประสบการณของการรวมกลุมของธุรกิจ
เทคโนโลยีชั้นนําทั่วโลก (ซิลิคอนแวลลีย เคมบริดจ และอิสราเอล มาปรับใชกับบริบทในประเทศไทย และเสนอให
มีการสราง “คลับ” แบบไมเปนทางการของผูนําซึ่งมีประสบการณสูงที่อาสาใชพลังงานและสติปญญาของตนเพื�อ
ออกแบบระบบนิเวศผูประกอบการ (entrepreneurial ecosystem) ใหเปนรูปธรรม เพื�อหาหนทางพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ และสรางแรงขับเคลื�อนถาวรที่เพียงพอผาน “การหมุนเวียน” ทรัพยากรสําคัญ (ผูประกอบการ การลงทุน 
ศูนยบมเพาะธุรกิจ) ซึ่งไมจําเปนตองอาศัยกลไกที่แทรกแซงจากภายนอก เชน การสนับสนุนจากรัฐบาล เงินทุน
เพื�อการกุศล หรือความรูความเชี่ยวชาญที่ตองนําเขาจากตางประเทศอีกตอไป จึงกอใหเกิดการจัดตั้ง “Innovation 
Club: Thailand Scale-up Nation” ในการหาแนวทางสรางระบบนิเวศนวัตกรรมเพื�อผลักดันให Startup ของ
ประเทศไทยใหสามารถแขงขันและขยายกิจการ (Scale-up) ไดในระดับโลก พรอมกระตุนใหประเทศไทยหลุดพน
จากกับดักรายไดปานกลาง และนําไปสูความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
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ผศ. ดร.รมเย็น โกไศยกานนท อาจารยประจําสํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ผูอํานวยการศูนย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEMEO-RIHED) บรรยายในหัวขอ 
“The Higher Education Common Space for Sustainable Future of Southeast Asia”
 ผศ. ดร.รมเย็นฯ กลาวถึงที่มาของ SEMEO-RIHED และการเปลี่ยนเสนทางภารกิจเพื�อรับมือกับ
ความไมแนนอน ความซับซอน และความทาทายของโลกที่เพิ่มมากขึ้น และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปสูการยกระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นเพื�ออนาคตที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนั้น ผศ. ดร.รมเย็นฯ ไดบรรยาย
ถึง “สี่โลกแหงการทํางานในป 2030” จากรายงาน Workforce of the future ที่พยายามรวบรวมอนาคตที่เปน
ไปไดของตลาดแรงงานเขาไวดวยกัน โดยพิจารณาปจจัยหลากหลาย ไมเพียงความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทานั้น 
แตยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพประชากร ความเปนเมืองที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนขั้วอํานาจเศรษฐกิจโลก 
และความขาดแคลนทรัพยากรรวมไปถึงการเปลี่ยนสภาพอากาศ ซึ่งอนาคตสี่แบบประกอบดวย 
 1. โลกสีแดง: นวัตกรรมมากอน ในโลกแบบนี้ กฎเกณฑตางๆ จะไมคอยถูกบังคับใช ตลาดจะสดใส เต็มไป
ดวยผูเชี่ยวชาญและคนทํากําไรจากกลุมผูบริโภคยอย โลกที่ไรกฎเกณฑจะเปนสถานที่ฟูมฟกนวัตกรรมไดอยางดี
 2. โลกสีฟา: เครือบริษัทมากอน ในโลกแบบนี้บริษัทจะใหญกวาชาติ บริษัทตางๆ อาจไดรับอนุญาตให “ปรับ
รางกาย” ของพนักงานเพื�อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
 3. โลกสีเขียว: บริษัทแครสังคม เปนโลกที่ผูบริโภคและสังคมดูจะชนะความโลภของบริษัทตางๆ และ
สามารถรวมตัวกันเพื�อกดดันใหบริษัทตองเห็นแกผลประโยชนสวนรวมในทุกทาง (รวมไปถึงตองปรับปรุงสวัสดิการ
ของพนักงานของตนดวย)
 4. โลกสีเหลือง: มนุษยมากอน เปนโลกที่โดยพื้นฐานแลวอาจดูคลายโลกสีเขียว แตแทนที่บริษัทใหญยักษ
จะครองอํานาจอยางในปจจุบัน บริษัทเล็กๆ จะเกิดขึ้นชวยกระจายอํานาจใหเทาเทียมขึ้น ชวยสรางธุรกิจที่แคร
สังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ธุรกิจที่เนนคุณคาของการทํางานดวยมือและความชาก็จะกลับมาไดรับความนิยม
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นายพชร จิราธิวัฒน ผูรวมกอตั้งและประธานเจาหนาที่บริหาร ORA Social Enterprise (Thailand) บรรยาย
ในหัวขอ “Social Enterprise: Don’t be a Unicorn, be a Zebra”
 นายพชรฯ กลาวถึงบทบาทของผูประกอบการเพื�อสังคมดวยธุรกิจของไทยวามีความแตกตางกับการเปน
ผูประกอบการเพื�อสังคมดวยการทําบุญ การเปนผูประกอบการเพื�อสังคมอยางยั่งยืนคือการสรางการเติบโตของ
ธุรกิจใหเปนไปไดอยางยั่งยืนเพื�อตอบแทนกลับสูสังคม แรงบันดาลใจของนายพชรฯ ในการสรางธุรกิจและเปน
ผูประกอบการเพื�อสังคมนั้นเกิดขึ้นจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 โดยโครงการแรกที่ไดริเริ่มนั้น 
        เกิดขึ้นเพื�อขายอาหารในราคาที่ต่ํา เพื�อชวยเหลือครัวเรือนรายไดต่ําใหสามารถ
          เขาถึงอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถซื้อได โมเดลธุรกิจในลักษณะนี้จะกอให 
    เกิดประโยชนแกทุกฝาย ไมวาจะเปนเจาของกิจการที่ไดกําไรจากการขายอาหาร 
    ประโยชนแกผูบริโภคที่สามารถหาซื้ออาหารที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ํา รวมทั้งผล
         ประโยชนทางออมตอครอบครัวของผูที่ซื้ออาหาร ใหไดรับประโยชนอื�นๆ  
     จากการทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพ นายพชรฯ ยังไดกลาวถึงผลกระทบ 
       จากวงลอ (Flywheel effect) วาทุกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมี 
        ความเชื�อตอกัน การที่บริษัทริเริ่มบางอยางที่ดี จะสงผลใหเกิดผลกระ 
          ทบตอตลาดและสังคมโดยรวม และเปนผลดีตอบริษัทในการทําธุรกิจ       
                                                 เชนกัน

18

การบรรยายจากภาคเอกชนคนดัง
พีช พชร จิราธิวัฒน์
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การจัดกิจกรรมระหว่าง
ตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ

กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในและระหว่างภูมิภาค
 ทางคณะทํางานฯ ไดจัดกิจกรรมแขงขันตอบคําถาม Trivia เพื�อกระชับความสัมพันธในและระหวางภูมิภาค 
โดยผูเขารวมกิจกรรมไดถูกแบงออกเปน 4 กลุมตามเขตอาณาในความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญในแตละ
ภูมิภาค คําถามภายในการแขงขันไดมีดวยกัน 3 สวน โดยแตละสวนมีความเกี่ยวของกับประเทศไทยในแงมุมที่แตก
ตางกันออกไป อาธิ ภูมิศาสตรของไทย เพลงไทย และคําไทย โดยรูปแบบของกิจกรรมมีความแตกตางกันออกไป
ในแตละสวนเพื�อใหเกิดความสนุกสนาน ความสามัคคี และการชวยเหลือซึ่งกันและกันของผูเขารวมกิจกรรมจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ ในภูมิภาค โดยผูชนะกิจกรรมจะไดมีสิทธิ์ในการเลือกหัวขอของการบรรยายในกิจกรรมชวงตอไป
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กิจกรรมการอภิปราย Thematic Discussion 
และการแข่งขันนําเสนอไอเดีย

 ประธานนักเรียนที่เขารวมงานไดถูกแบงกลุมเปน 4 กลุมตามเขตภูมิภาคของมหาวิทยาลัยตนเอง แตละ
กลุมไดเลือกหัวขอการอภิปรายจาก 4 หัวขอคือ พลังงาน สิ่งแวดลอม การศึกษา และผูสูงอายุ โดยผูเขารวมได
ใชเวลาอภิปรายผานกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับหัวขอของกลุมภูมิภาคของตน และนําเสนอตอที่ประชุม หลังจากนั้น 
ทั้ง 4 กลุมไดมีโอกาสรวมแขงขันนําเสนอไอเดียเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือการบริการที่ผลักดันการพัฒนาและแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของ อาทิ การรีไซเคิลและนําพลาสติกมาใชเปนวัสดุในการกอสรางถนน การสรางแอพลิชั่นมือถือ
สําหรับการดูแลผูสูงอายุ การสรางเครือขายอาจารยสอนภาษาอังกฤษใหสามารถเขาถึงโรงเรียนหรือนักเรียนดอย
โอกาส และการทําใหผูบริโภคเขาใจประโยชนของการเปลี่ยนมาใชแผงโซลาเซลล
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กิจกรรมมอบรางวัลจากสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ

รางวัล สมาคมนักเรียนไทยเกิดใหมดีเดน 
Emerging Thai Student Association 
มอบใหแก สมาคมนักเรียนไทยจาก 
University of Illinois Urbana - 
Champaign 

รางวัล บุคคลดีเดน 
Outstanding ATSA Individual 
มอบใหแก นายอิทธิวัฒน พูนประชาสิน 
จาก Oregon State University

รางวัล สมาคมนักเรียนไทยกิจกรรมดีเดน 
Outstanding Thai Student Association 
Activity Award มอบใหแก สมาคมนักเรียน
ไทยจาก University of California, Berkeley 
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นายกิตติศักดิ์ ประดิษฐกุล ที่ปรึกษาและวิทยากรดานการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล การเงินและ
นวัตกรรม ดําเนินกิจกรรม “Setting a Strong Foundation for Your Organization: Asking Powerful 
Questions ปรับองคกรใหเขมแข็งดวยพลังแหงคําถาม”
 นายกิตติศักดิ์ฯ เริ่มกิจกรรมโดยใหผูเขารวมตอบคําถาม 4 ขอจากโทรศัพทมือถือของตนเอง คําตอบแตละ
ขอที่ ไดรับความนิยมมากท่ีสุดจะมีตัวอักษรใหญขึ้นและโดดเดนบนจอเพื�อที่นายกิตติศักดิ์ฯ และผูฟงจะไดเห็น
คําตอบและอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารงานของสมาคมนักเรียนไทยฯ โดยมีคําถามสําคัญ 2 คําถามดวยกัน คือ 
คุณตองการอะไรจาก ATSA และ เราตองทําอยางไรใหสามารถบรรลุเปาหมายของสมาคมนักเรียนไทยฯ
 โดยคําตอบที่โดดเดนคือ การสรางเครือขาย (Connection) และความสัมพันธของนักเรียนไทยในสหรัฐฯ 
และการหาโอกาสตางๆ เกี่ยวกับการทํางานหลังจบการศึกษา (Networking) ซึ่งตรงกับหนึ่งในจุดประสงคของ
การตั้งสมาคมนี้ขึ้นมา และทุกคนตางเห็นตรงกันวาการสื�อสาร (Communication) กันใหมากขึ้น และจัดกิจกรรม
รวมกันมากขึ้น จะทําใหสมาคมนักเรียนไทยฯ แข็งแกรงและสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางยั่งยืน

กิจกรรมตอบคําถาม สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสมาคมฯ ให้ยั่งยืน
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คุณตองการอะไรจาก ATSA?

เราจะตองทําอยางไรใหสามารถบรรลุเปาหมาย
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การประกาศผลการเลือกตั้งตัวแทนแทนภูมิภาคและ
ประธานสมาคมฯ ของปีงบประมาณ 2566

 ในงานประชุมฯ ครั้งนี้ สมาคมนักเรียนไทยฯ จัดใหมีการเลือกตั้ง ตําแหนงหนาที่ในสมาคมนักเรียนไทยฯ 
จํานวน 4 ตําแหนงคือ ตําแหนงคณะกรรมการสวนภูมิภาคในแตละภูมิภาค โดยตําแหนงผูสมัครเขารับเลือกตั้ง
ตองเปนผูแทนสมาคมนักเรียนไทยในแตละมหาวิทยาลัยและตองเขารวมงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งในงานประชุม
คร้ังนี้มีผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 7 คน โดยเปนผูสมัครภายใตเขตความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน 3 คน ผูสมัครภายใตเขตความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก 2 คน 
ผูสมัครภายใตเขตความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก 1 คน ผูสมัครภายใตเขตความรับผิดชอบ
ของสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 1 คน และโดยผูเขารวมประชุมไดลงคะแนนผานระบบออนไลน 
ผลคะแนนเสียงเลือกตั้งมีดังตอไปนี้

กรรมการสวนภูมิภาคจาก 13 รัฐภายใตเขตความรับผิดชอบของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
นางสาว พิชญา (เพลง) มวงสุขํา ประธานสมาคมนักเรียนไทย ณ University of Southern Mississippi
กรรมการสวนภูมิภาคจาก 10 รัฐภายใตเขตความรับผิดชอบของ สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก
นาย ธีม (ปง) ตัณฑไพโรจน ผูแทนจากสมาคมนักเรียนไทย ณ Northeastern University
กรรมการสวนภูมิภาคจาก 14 รัฐภายใตเขตความรับผิดชอบของ สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก
นางสาว อลีนา (วาน) มาแสง ประธานสมาคมนักเรียนไทย ณ Purdue University
กรรมการสวนภูมิภาคจาก 13 รัฐภายใตเขตความรับผิดชอบของ สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
นาย กิตติกุล (ตั๊น) ตริยานนท ผูแทนจากสมาคมนักเรียนไทย ณ University of California Berkeley

 โดยจากการหารือของกรรมการสวนภูมิภาคทั้ง 4 ทาน
ไดมีขอสรุปแตงตั้งให นายกิตติกุล ตริยานนท ผูแทนจาก
สมาคมนักเรียนไทย ณ University of California Berkeley 
ไดขึ้นเปนประธานสมาคม ATSA ในปงบประมาณ 2566
(ตามกฎขอบังคับของสมาคมฯ ฉบับใหมที่มีการปรับปรุงและ
อนุมัติในท่ีประชุมโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ 
โดยประธานสมาคมนักเรียนไทยฯ คนใหมตองเปนหนึ่งในสี่
ตัวแทนกรรมการสวนภูมิภาค ที่ ไดรับเลือกตั้งจากตัวแทน
ประธานนักเรียนของแตละมหาวิทยาลัยที่เขารวมงานประชุม) 
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กิจกรรมการระดมไอเดียและการวางแผนเบื้องต้นของสําหรับ
การจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมเชิงวิชาการและการบริหาร ATSA ในปีงบประมาณ 2566

 คณะทํางานและประธานนักเรียนจากแตละภูมิภาคแบงกลุมเพื�อระดมไอเดียและวางแผนเบื้องตนเก่ียว
กับชองทางสื�อสาร การบริหารงาน และกิจกรรมที่แตละมหาวิทยาลัยสนใจอยากจะจัด หลังจากนั้น ไดแบงกลุม
ตามความสนใจของนักเรียนแตละคนวาสนใจจะชวยจัดกิจกรรมแบบไหน เชน กิจกรรมเชิงวิชาการ (มหกรรมหา
งานออนไลน โครงการรุนพี่รุนนอง) กิจกรรมสานสันพันธระหวางมหาวิทยาลัย (คอนเสิรตการกุศล การแขงกีฬา 
การนัดพบปะสังสรรค) หรือการรวมเปนคณะทํางานในการจัดงานประชุมในปตอไป
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