
รายงานผลการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 



รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 



สารบัญ

คำนำ
รู้จักกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
พันธกิจขององค์กร 
ประวัติองค์กร และผลงานที่สำคัญในอดีต
รูปแบบขององค์กร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

แผนที่กิจกรรมของสำนักงานฯ  
หน่วยงานพันธมิตรของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ

สรุปผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561

1
2
3
4
5
6
8

13

14

17

21

33
36

กิจกรรมบูรณาการ 
o การประชุมประจำปี ATPAC หัวข้อ “การสร้างทุนทาง
  ปัญญาสําหรับประเทศไทย 4.0 (Building Human 
  Intellectual Capital for Thailand 4.0)”
o การประชุม Thailand-US Committee Meeting on 
  Science and Technology (JCM) ครั้งที่ 2
o การประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ 1

การเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ
o การประชุมประจำปี The American Nuclear Society (ANS)
o การประชุม Pacific Nuclear Council Meeting และ ANS 
   International Committee Meeting และการประชุม 
   2018 Pacific Basin Nuclear Conference (PBNC)



สารบัญ

43
48

50
52
58

60

63

67

69

72
73

76

79

o การประชุมด้านอวกาศ Space Symposium ครั้งที่ 34
o การหารือร่วมกับศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและผู้ประกอบการ
  รุน่ใหม่ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Innovation Lab)
o การหารือร่วมกับ Boston Museum of Science
o การเข้าร่วมงาน BIO International Convention 
o งานมหกรรม BIO World Congress on Industrial 
  Biotechnology
o การประชุม International Telecommunications Satellite 
  Organization (ITSO) Assembly of Parties ครั้งที่ 38
o การประชุม Science and Technology in Society Forum 
  (STS Forum) Council Meeting
o การประชุม International Day of Women and Girls 
  in Science ครั้งที่ 3 
o การประชุม Multi Stakeholder Forum on Science, 
  Technology and Innovation for Sustainable 
  Development Goals ครั้งที่ 3

การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศในลาตินอเมริกา
o การเชิญผู้บริหารของหน่วยงานด้าน วทน. จาก
  กลุ่มประเทศลาตินอเมริกามาเยือนไทย  
o การเชิญนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกจากประเทศใน
  ลาตินอเมริกาเยือนไทย
o การเยือนหน่วยงานประเทศเป้าหมายในลาตินอเมริกา 
  3 ประเทศ



สารบัญ

83
84

85
85

86
87

88
90
92

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักและวัฒนธรรม
o กิจกรรมงานวันชาติปี 2560
o งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และงานวันแม่
o งานวันสงกรานต์ 15 เมษายน 2561
o กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ 
  วัดไทยกรุงวอชิงตัน 
o กิจกรรม Around the World Embassy Open House 2018
o เทศกาล “มหัศจรรย์ของประเทศไทย ครั้งที่ 2 กรุงออตตาวา” 

เอกสารเผยแพร่และการบริหารฐานข้อมูลสำนักงาน
o รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน
o รายงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
o การบริหารจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของสำนักงาน



31

คำนำ

       รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2561 ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลงานประจำปีของสำนักงานฯ ที่ได้ดำเนิน 
การมาตลอดปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วยข้อมูลประวัติโดยสังเขปของสำนักงานฯ ซึ่งในปีนี้ได้มีการ 
เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสำนักงานฯ  โดยมี ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ จากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้ามาดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อเดือนตุลาคม 2560 
       สำหรับการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณนี้ นอกจากการรักษาบทบาทหน้าที่ 

ในการเป็นหน่วยงานตัวแทนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประสานงานและทำกิจกรรม 
ร่วมกับหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Associa-
tion of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) อย่างต่อเนื่องแล้ว สำนักงานฯ ยังมีการ 
แบ่งสรรงบประมาณบางส่วนริเริ่มเปิดมิติดำเนินกิจกรรมที่ชักนำให้หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และภาค 
เอกชน ของประเทศในลาตินอเมริกา ได้มีโอกาสรู้จักกับประเทศไทยและเห็นศักยภาพด้าน วทน. ของไทย ซึ่งอยู่ใน 
สถานะที่สามารถเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี โดยมีโครงการจัดการเยือนของผู้บริหารงานด้าน วทน.  
การร่วมประชุมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา จนมีความใกล้ชิดกับหลายประเทศ อาทิ 
บราซิล เปรู ชิลี โบลิเวีย และปารากวัย เป็นต้น  
     ผลงานที่สำคัญในปี งบประมาณ 2561 ที่สำนักงานฯ มีส่วนช่วยในการประสานงาน และการเตรียมการ 
ในเชิงสารัตถะและพิธีการที่สำคัญประกอบด้วย 1) การจัดประชุม ATPAC และนักเรียนทุน วทน. เมื่อเดือนมกราคม 
2561 ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน   2) การลงนามต่ออายุความตกลง 
เก่ียวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-สหรัฐ  เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561    3) การประชุมประธาน 
นักเรียนไทยกว่า 30 สถาบัน เมื่อเดือนกันยายน 2561     4) การจัดกิจกรรมสัมมนาและการแลกเปลี่ยนการเยือน 
กับผู้บริหารหน่วยงาน วทน. และ นักวิชาการกับลาตินอเมริกา 3 วาระ   5) การเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงาน 
ของสหรัฐ อาทิ Department of State (DOS), National Aeronautics and Space Administration (NASA), 
National Institutes of Health (NIH), และ American Nuclear Society (ANS) ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามภารกิจของทีมประเทศไทย และการมีส่วนร่วมกับชุมชนคนไทยที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
       นับได้ว่า สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกอบภารกิจสำเร็จตามพันธกิจและตัวชี้วัดที่ 

ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2561 และจะมุ่งมั่นดำเนินภารกิจที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และริเริ่มภารกิจใหม่ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อประเทศชาติและนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป



รู้จักกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

    สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปนหนวยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) สำนักงาน    

ที่ปรึกษาฯ ทำหนาที่เปนตัวแทนของหนวยงานตางๆ ภายใต วท. และชวยประสานการดำเนินงานใหแกหนวยงานอื่นๆ 

ที่มีภารกิจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของไทย มีเขตอาณาที่รับผิดชอบครอบคลุมสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และประเทศในกลุมลาตินอเมริกา รวม 35 ประเทศ มีหนาที่ในการสรางความรวมมือดาน วทน. 

สรางเครือขายนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และนักวิชาชีพในประเทศในเขตอาณา เปนตัวแทนในการประชุมหารือตางๆ 

และรวบรวมขอมูลขาวสาร ความคืบหนาดาน วทน. ของประเทศในเขตอาณาเพื่อใหหนวยงานในสังกัด วท. และ 

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดนำไปใชประโยชน รวมทั้งประสานและประกอบภารกิจตางๆ รวมกับทีมประเทศไทย 

ในทวีปอเมริกา
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จัดทำขอเสนอแนะทางนโยบายจัดทำขอเสนอแนะทางนโยบาย
    ติดตามความเคลื่อนไหว ศึกษา วิเคราะห การเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎระเบียบตางๆ 

ในประเทศในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำขอเสนอแนะทาง 

นโยบาย เพื่อใชประโยชนในการสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงาน 

ในสังกัด

    ติดตามความเคลื่อนไหว ศึกษา วิเคราะห การเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม กฎระเบียบตางๆ 

ในประเทศในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำขอเสนอแนะทาง 

นโยบาย เพื่อใชประโยชนในการสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงาน 

ในสังกัด 

เปนตัวแทนในการเจรจาและรวมประชุมเปนตัวแทนในการเจรจาและรวมประชุม

 รวมทำงานกับทีมประเทศไทยของเขตอาณาที่รับผิดชอบและ 

หนวยงานในตางประเทศของสวนราชการอื่น และรวมเปนคณะผูแทน 

ไทยในการประชุมระหวางประเทศ เพื่อเจรจาหารือประเด็นตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ของไทย 

 รวมทำงานกับทีมประเทศไทยของเขตอาณาที่รับผิดชอบและ 

หนวยงานในตางประเทศของสวนราชการอื่น และรวมเปนคณะผูแทน 

ไทยในการประชุมระหวางประเทศ เพื่อเจรจาหารือประเด็นตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ของไทย 

พันธกิจของสำนักงานฯพันธกิจของสำนักงานฯ

สรางความรวมมือดาน วทน. 

   สรางความรวมมือดาน วทน. กับหนวยงานของสหรัฐฯ แคนาดา และลาตินอเมริกา ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว โดยการคนหา สรางเครือขาย และเชื่อมโยงหนวยงานของไทยและประเทศในเขต 

อาณาที่มีความสนใจและเปาหมายเดียวกัน และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในรูปแบบตางๆ เชน 

การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู ขอมูล และการ 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

สรางความรวมมือดาน วทน. 

   สรางความรวมมือดาน วทน. กับหนวยงานของสหรัฐฯ แคนาดา และลาตินอเมริกา ทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว โดยการคนหา สรางเครือขาย และเชื่อมโยงหนวยงานของไทยและประเทศในเขต 

อาณาที่มีความสนใจและเปาหมายเดียวกัน และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในรูปแบบตางๆ เชน 

การวิจัยและพัฒนา การถายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องคความรู ขอมูล และการ 

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
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เปนตัวแทนปฏิบัติงานและดำเนินการตางๆ เปนตัวแทนปฏิบัติงานและดำเนินการตางๆ 

     เปนตัวแทนหนวยงานในสังกัด วท. ในการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ 

งานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

     เปนตัวแทนหนวยงานในสังกัด วท. ในการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ 

งานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ประวัติองค์กร และผลงานที่สำคัญในอดีต

จัดตั้งสำนักงานฯ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532 โดยไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบ สหรัฐอเมริกาและ    
แคนาดา สำนักงานเดิมตั้งอยูที่ Van Ness Center เลขที่ 4301 Connecticut Ave., N.W. Suite 429, 
Washington D.C.

ประวัติองค์กร และผลงานที่สำคัญในอดีต

นำเสนอและจัดทำฐานขอมูลที่เปนประโยชนนำเสนอและจัดทำฐานขอมูลที่เปนประโยชน

    ศึกษาวิเคราะห ติดตาม รายงาน และรวบรวมขอมูลความคืบหนาดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีของประเทศตางๆ ในเขตอาณา เพื่อใชประโยชนในการสนับสนุนการ 

ดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด และ หนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับ วทน. 

    ศึกษาวิเคราะห ติดตาม รายงาน และรวบรวมขอมูลความคืบหนาดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีของประเทศตางๆ ในเขตอาณา เพื่อใชประโยชนในการสนับสนุนการ 

ดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด และ หนวยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกับ วทน. 

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2533

การประชุมคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไทย-สหรัฐ (JCM) ครั้งที่ 2 และพิธีลงนามตราสารตออายุ STA 
ที่กรุงวอชิงตัน

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2559

ยายสำนักงานฯ มาอยูรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 
1024 Wisconsin Ave. N.W. Suite 104 Washington D.C.

มีสวนรวมในการจัดตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai 
Professionals in America and Canada - ATPAC)

พ.ศ. 2556
การลงนามความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา (STA)

พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and 
Technology – JCM) ครั้งที่ 1 ที่ีกรุงเทพมหานคร34

พ.ศ. 2557
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกาศปรับเปล่ียนใหสำนักงานฯ มี
เขตอาณาครอบคลุมประเทศในทวีปอเมริกาท้ังหมด



รูปแบบการบริหารองค์กรรูปแบบการบริหารองค์กร

      สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ประกอบดวย หัวหนาสำนักงาน 1 ตำแหนง เจาหนาที่ประสานงานทั่วไป 1 

ตำแหนง และเจาหนาที่จางเหมาบริการ 2 ตำแหนง 

         หัวหนาสำนักงาน คือ “อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) โดยมีรายนามผูดำรง 

ตำแหนงในอดีตและปจจุบัน ดังนี้ 

พ.ศ. 2532 – 2536  ดร.ศิริธัญญ ไพโรจนบริบูรณ

พ.ศ. 2536 – 2540  นายอภิชัย ชวเจริญพันธ

พ.ศ. 2540 – 2552 นายสนธิ วรรณแสง

พ.ศ. 2552 – 2556  นายอลงกรณ เหลางาม

พ.ศ. 2557 – 2560  นายกฤษฎา ธาราสุข

พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน  ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ

เจาหนาที่ของสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ในปจจุบัน

1. ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ            อัครราชทูตที่ปรึกษา (อำนวยการตน)

2. นายอิศรา ปทุมานนท     ผูชวยฝายบริหาร (พนักงานประสานงานทั่วไป)

3. นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพง             ที่ปรึกษาการบริหารจัดการฐานขอมูลและ    

                                                     สารสนเทศของสำนักงานฯ (เจาหนาที่จางเหมาฯ) 

4. นางสาวดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย         ที่ปรึกษาโครงการสืบคนขอมูล วทน.

       (เจาหนาที่จางเหมาฯ) 

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ในปัจจุบัน

5



กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา

“มหัศจรรย์ของประเทศไทย ครั้งที่ 2” 

(The 2nd Amazing Thailand) 

6

เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

การประชุม Pacific Nuclear Council Meeting และ 

ANS International Committee Meeting

เมืองโคโลราโด สปริง รัฐโคโลราโด

การประชุมด้านอวกาศ 34th Space Symposium 

นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ 

- การหารือร่วมกับ Boston Museum of Science

- การเข้าร่วมงาน BIO International Convention 

และงานมหกรรม BIO World Congress on 

Industrial Biotechnology

สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

International Day of Women and Girls in 

Science และ Multi Stakeholder Forum on 

Science, Technology and Innovation for 

Sustainable Development Goals

กุมภาพันธ์ และ มิถุนายน 2561

เมษายนและมิถุนายน 2561

สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

เมษายน 2561

แผนที่กิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 แผนที่กิจกรรมในปีงบประมาณ 2561 
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          กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี

- ประชุมกับคณะกรรมาธิการแห่งชาติว่าด้วยการวิจัย-

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Commission for 

  Scientific and Technological Research (CONICYT)

- เยี่ยมชม Thai Southern Hemisphere Telescope 

  (TST), at the Cerro Tololo Inter-American 

  Observatory (CTIO)

          กรุงอะซุนซิโอน ประเทศปารากวัย

-  ประชุมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย-

   แห่งชาติอะซุนซิโอน (National University of 

   Asuncion - UNA) 

กรุงบราซิเลีย

ประเทศบราซิล

-  ประชุมกับกระทรวงการเหมืองแร่และ

   พลังงาน (Ministry of Mining 

   and Energy - MME) 

-  ประชุมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

   เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสาร 

   (MCTIC)

-  ประชุมกับ Brazilian Agricultural 

   Research Corporation 

   (EMBRAPA)

        เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา 

        การประชุมประจำปี ATPAC หัวข้อ “การสร้างทุนทาง

       ปัญญาสําหรับประเทศไทย 4.0 (Building Human 

  Intellectual Capital for Thai-land 4.0)”

       เมืองราลี-เดอร์แรม รัฐนอร์ทแคโรไลนา 

          เยี่ยมชมและหารือกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท 

        RTI International 

สิงหาคม 2561

สิงหาคม 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มกราคม 2561

       กรุงวอชิงตัน 

ม.ค. 61  การประชุม Science and 

Technology in Society Forum (STS 

Forum) Council ครั้งที่ 1/2561

มิ.ย. 61  การประชุม International Tele-

communications Satellite Organization 

(ITSO) Assembly of Party ครั้งที่ 38

ก.ค. 61   การประชุม Thailand- US 

Committee Meeting on Science and 

Technology ครั้งที่ 2 (2nd JCM)

ก.ย. 61   การประชุมประธานนักเรียนไทย

ในสหรัฐฯ ครั้งที่ 1

ต.ค. 61   การประชุมประจำปี The American 

Nuclear Society (ANS) 



หน่วยงานพันธมิตรของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

1.   กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)

2.   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

3.   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.)

4.   สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.)

5.   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

6.   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)

7.   องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช. หรือ อพ.)

8.   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคการมหาชน) (สทอภ.)

9.   สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) (สทน.)

10.   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องคการมหาชน) (สซ.)

11.   สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ(องคการมหาชน) (สดร.)

12.   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องคการมหาชน) (สสนก.)

13.   สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ(องคการมหาชน) (สนช.)

14.   ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.)

8

หนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

* หนวยงานที่มีกิจกรรมรวมกับสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ในปงบประมาณ 2561
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1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
2. สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร
3. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครโตรอนโต
4. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแวนคูเวอร
5. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ นครโตรอนโต

หนวยงานทีมประเทศไทยในทวีปอเมริกาหนวยงานทีมประเทศไทยในทวีปอเมริกา

สหรัฐอเมริกา - กรุงวอชิงตัน
1.  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

2.  สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารบก (สอท. ณ กรุงวอชิงตัน)

3.  สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารเรือ (สอท. ณ กรุงวอชิงตัน)

4.  สำนักงานผูชวยทูตฝายทหารอากาศ 

    (สอท. ณ กรุงวอชิงตัน)

5.  สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ

6.  สำนักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา

7.  สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง

8.  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ

สหรัฐอเมริกา - อื่นๆ 

1. คณะผูแทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ 

   ณ นครนิวยอรก

2. สำนักงานที่ปรึกษาทางทหาร ประจำคณะผูแทน- 

     ถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ  นครนิวยอรก

3. กงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก

4. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

    ณ นครนิวยอรก

อารเจนตินา
1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส
2. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส

แคนาดา

5. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

    ณ นครนิวยอรก   

6. สำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

    ณ นครนิวยอรก 

7. กงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส

8. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

    ณ นครลอสแองเจลิส

9. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

     ณ นครลอสแอนเจลิส  

10. สำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

     ณ นครลอสแอนเจลิส

11. กงสุลใหญ ณ นครชิคาโก

12. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ   

    ณ นครชิคาโก

13. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

    ณ เมืองไมอามี่

เม็กซิโก
1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
2. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ณ กรุงเม็กซิโก

บราซิล
1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
2. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเซาเปาโล

เปรู

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

ชิลี
1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก
2. สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
   ณ กรุงซันติอาโก
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1.   สํานักนายกรัฐมนตรี

2.   กระทรวงคมนาคม (คค.) 

3.   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.)

4.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)

5.   กระทรวงพลังงาน (พน.)

6.   กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

7.   กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

8.   กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

9.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

10.  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

      กระทรวงมหาดไทย (มท)

หนวยงานพันธมิตรในประเทศแคนาดาหนวยงานพันธมิตรในประเทศแคนาดา

1. Innovation, Science and Economic Development Canada 

2. National Research Council Canada - CNRC

3. Natural Resources Canada

หนวยงานในประเทศไทยที่มีพันธกิจดาน วทน. เกี่ยวของกับสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ  หนวยงานในประเทศไทยที่มีพันธกิจดาน วทน. เกี่ยวของกับสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ  
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1.   Department of State (DOS)

2.   Department of Energy (DOE) 

3.   National Aeronautics and Space Administration (NASA)

4.   National Institute of Health (NIH), Department of Health and Human Services (HHS)

5.   National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Department of Commerce (DOC)

6.   United States Geological Survey (USGS), Department of the Interior (DOI)

7.   National Science Foundation (NSF)

8.   Smithsonian Institution

9.   Space Foundation

10.  มหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ Harvard, MIT, Yale, กลุม University of California, Cornell, Columbia, 

      Stanford, UW-Madison, Carnegie Mellon University, และมหาวิทยาลัยในกรุงวอชิงตันและ

      ปริมณฑล ฯลฯ 

หนวยงานพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาหนวยงานพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา



1.   สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

      - Ministry of Mines and Energy (MME)

      - Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication (MCTIC)

      - Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA)

หนวยงานพันธมิตรในประเทศในกลุมลาตินอเมริกาหนวยงานพันธมิตรในประเทศในกลุมลาตินอเมริกา

3.   สาธารณรัฐชิลี

      - Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

4.   สาธารณรัฐคอสตาริกา

 - Ministry of Science, Technology, and Telecommunication 

2.    รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย 

       - Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

       - Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA)

       - Universidad Católica Boliviana "San Pablo" 

6.   สาธารณรัฐปารากวัย

 - National University of Asuncion (UNA)

5.   สหรัฐเม็กซิโก

 - Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT)

12
7.   สาธารณรัฐเปรู

      - Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica

        (CONCYTEC)



สรุปผลงานของสำนักงานที่ปรึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
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การประชุมประจำปี ATPAC หัวข้อ “การสร้างทุนทางปัญญาสําหรับประเทศไทย 4.0 
(Building Human Intellectual Capital for Thai-land 4.0)”

1. กิจกรรมบูรณาการ 

 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ รวมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of 
Thai Professionals in America and Canada - ATPAC) จัดการประชุมประจําปภายใตหัวขอ “การสรางทุนทางปญญา 
สําหรับประเทศไทย 4.0 (Building Human Intellectual Capital for Thai-land 4.0)” ระหวางวันท่ี 26 – 27 มกราคม 
2561 ณ โรงแรม Marriott Suites on Sand Key เมืองแทมปา รัฐฟลอริดา โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการประชุม ซึ่งเปาหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ เพื่อเปนเวทีสําหรับการสํารวจ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางปญญาในประเทศไทยในชวงทศวรรษหนา มุงเนนไปที่เทคโนโลยีหลัก 4 ประเภทที่จําเปน 
สําหรับประเทศไทย 4.0 ไดแก (1) เซ็นเซอรอัจฉริยะ (2) ระบบกักเก็บพลังงาน (3) เทคโนโลยีดาน Big Data และ 
(4) เทคโนโลยีและการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำ     โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน 
ประเทศไทย ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
(วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยา- 
ศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด รวมถึง กลุมนักเรียนนักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรี โท 
และเอกที่กําลังศึกษาอยูในประเทศสหรัฐฯ และมีการศึกษาวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของ ซึ่งนับไดวาเปนสวนสําคัญในการ 
สรางทุนทางปญญาของประเทศไทยสําหรับประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ วัตถุประสงคของการประชุมเพื่อใหผูเขารวม 
การประชุมนี้ไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 และมีโอกาสรวมแบงปนความคิดเห็นเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ 
เอื้อตอการสรางเครือขายและสรางทีมปญญาชนที่มีศักยภาพตอไปในอนาคต
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 สําหรับการประชุมในวันแรก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายก- 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กลาวเปดการประชุมและกลาวใน 

หัวขอ “การสรางกลไกการเติบโตแหงชาติผานงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

(Building National Growth Engine through R&D and Innovation)” โดยมี 

สาระสําคัญ คือ ประเทศไทยมีความเจริญรุงเรืองและความยั่งยืนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง รัฐบาลรางแผนยุทธศาตร 20 ปของประเทศ (พ.ศ. 2560 - 

2580) มุงเนนใน 6 ขอหลัก ไดแก 1) ความมั่นคงในการปกปองประเทศ 

และภัยพิบัติ 2) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการศึกษาโครง        

สรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสงเสริมความกาวหนาในดานตางๆ   

เชน ทางการคา เทคโนโลยีดิจิทัล อาหารและการเกษตร เปนตน 3) การพัฒนา 

ศักยภาพของบุคลากรตั้งแตระดับประถมวัย 4) ความเทาเทียมและความทั่วถึง     

ดานสาธารณูปโภค และโอกาสทางดานสาธารณสุข รวมถึงกระบวนการทาง 

ยุติธรรมเพื่อลดการถูกกดดันจากนายทุน 5) สิ่งแวดลอมและการจัดการปญหาขยะ 

6) ความสมดุลในราชการจะตองมีคุณธรรมและมีการปฏิรูปหลักการใหมีความ 

เหมาะสม ซ่ึงในอนาคตงานวิจัยและนวัตกรรมจะเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนา  

แตปจจุบันประเทศไทยมีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตรในวัยทํางานเพียง 12.9 คน 

ใน 10,000 คน นโยบายThailand 4.0 ตั้งเปาหมายในการเพิ่มจํานวนนักวิจัย 

และนักวิทยาศาสตรในชวง 20 ปนี้ ใหเพิ่มขึ้นเปน 60 คน ใน 10,000 คนเพื่อ     

ใหประเทศไทยมีความแข็งแกรงและเพิ่มขีดความสามารถในเวทีโลก

     นอกจากนี้ ยังมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและภาครัฐใหเกียรติกลาวใน    

หัวขอตางๆ ไดแก

“บทบาทของการวิจัยและนวัตกรรมในภาคเอกชนในยุทธศาสตรการวิจัยและ 

นวัตกรรมแหงชาติและประเทศไทย 4.0 (Roles of Research and Innova-

tions in the Private Sector in National Strategy for Research and 

Innovations and Thailand 4.0)”โดย ดร. วิไลพร เจตนจันทร ผูอํานวยการ 

สํานักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
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“ยุทธศาสตรการสรางทุนมนุษยเพื่อนวัตกรรมแหงประเทศไทย 4.0 (Strategy for Building 

Human Capital for Innovation for Thailand 4.0)” โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช., ดร. สุภัทร 

จําปาทอง เลขาธิการ สกอ., ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผูอํานวยการ สสวท., นพ.ชาญวิทย ตรีพุทธรัตน 

ผูชวยผูอํานวยการ สวทช., และ ศ.ดร.รัตติกร บุณยวัฒน (Hewett)

“การพัฒนาทางปญญาของทุนมนุษยสําหรับประเทศไทย 4.0: ระบบนิเวศและเสนทางอาชีพ (Culti-

vations of Human Intellectual Capitals for Thailand 4.0: Ecosystems and Career 

Paths)” โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษา สสวท.

 นอกจากนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กําลังศึกษาในประเทศสหรัฐฯ มากกวา 10 คน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน 

ความรู ความคิดเห็น และนําเสนอโครงงานวิจัยของตนเองตอคณะผูแทนทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนของ 

ประเทศไทย รวมถึง สมาคม ATPAC ภายใตหัวขอหลักไดแก “Smart Sensors”, “Data Science and Technology”, 

“Energy and Energy Storage”, และ “Water Management and Environmental Technologies” ในชวงทาย 

ของการประชุม นายสรธัญ จตุรพฤกษ นักศึกษาปริญญาเอกจาก Stanford University และนายณัฐวุฒิ หอมทอง 

นักศึกษาปริญญาเอกจาก University of Nevada ไดเปนตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในที่ประชุมกลาวถึงมุมมองที่ไดรับ 

จากการประชุมในครั้งนี้ โดยนักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีความเห็นตรงกันถึงประโยชนที่ไดรับจากการประชุม มีความ    

เขาใจ ในนโยบายประเทศและเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของ Thailand 4.0 มีโอกาสในการถาม-ตอบขอสงสัยเกี่ยวกับองคการ 

และระบบการทํางานของหนวยงานในประเทศไทย แนวทางในการทํางานหลังจบการศึกษา หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนาและ Start up การขยายเครือขาย การทํางานลักษณะ Team work โดยใช Thailand 4.0 เปนตัว 

เช่ือมโยงทุกสายงานใหทํางานรวมกัน รวมท้ัง เห็นวาการประชุมน้ีมีประโยชนอยางมาก ควรมีการจัดการประชุมในลักษณะ 

นี้อยางตอเนื่อง และนักเรียนนักศึกษาเสนอใหเพิ่มสวนของการพูดคุยรวมกับคณะผูแทนทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยและ 

ผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ มีการถาม-ตอบหรือใหคําแนะนําหลังจากจบการนําเสนอ การจัดแสดงโปสเตอรของหนวยงาน 

เพื่อนักเรียนนักศึกษาจะไดมีโอกาสทําความรูจักเกี่ยวกับหนวยงานของประเทศไทย และรัฐบาลควรมีนโยบายใหความ 

สําคัญกับวิทยาศาสตรพื้นฐานดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ดร.นิสัย วนากุล ประธานคณะกรรมการสมาคม ATPAC       

กลาวเสริมวา อยากใหนักเรียนนักศึกษารวมกลุมและเสนอกิจกรรมที่นาสนใจเพื่อจัดการประชุมในอนาคต รวมถึง 

อยากใหมีอาสาสมัครเพื่อทําหนาที่ผูแทนของนักเรียนนักศึกษาในการนําเสนอกิจกรรมตอไปดวย



การประชุม Thailand - US Committee Meeting on Science and 

Technology (JCM) คร้ังท่ี 2 

 เมื่อวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2561 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เจาหนาที่ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูบริหารจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เดินทางมาราชการ ณ สหรัฐอเมริกา 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขารวมการประชุม Thailand-US Committee Meeting on Science and Technology 

(JCM) ครั้งที่ 2 กับกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ และผูแทนดาน วทน. ที่เกี่ยวของ และลงนามตราสารตออายุความ 

ตกลงเก่ียวกับความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA) ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทยและเยือนอุทยาน 

วิทยาศาสตร Research Triangle Park  ณ รัฐนอรทแคโรไลนา โดยสรุปสาระสำคัญและผลลัพธที่ไดจากการ 

ประชุมครั้งนี้ ไดดังนี้

การลงนามตราสารตออายุความตกลงเกี่ยวกับความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-สหรัฐฯ

 ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาไดมีการลงนามความตกลงเกี่ยวกับความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการ 

ระหวางราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา  (Agreement Relating to Scientific and Technical 

Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the 

Kingdom of Thailand) ฉบับแรก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ความตกลงวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ 

วิชาการไทย-สหรัฐฯ เปนการกำหนดกรอบและแนวทางความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางไทยกับ 

สหรัฐฯ ในเรื่องที่ทั้งสองฝายมีความสนใจรวมกัน และเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม 

ของทั้งสองประเทศ โดยสาระสำคัญของความตกลงฯ ประกอบดวย การดำเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตความตกลงฯ 

17
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ซึ่งครอบคลุมถึงโครงการพัฒนาและวิจัยรวม ศูนยปฏิบัติการรวม การศึกษาวิจัยรวม การรวม 

จัดประชุมสัมมนา โครงการฝกอบรมนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และผูเชี่ยวชาญ โครงการ 

แลกเปล่ียน การเยือนของนักวิจัย การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และกิจกรรมความรวมมืออ่ืน ๆ 

โดยความตกลงความรวมมือฯ ฉบับนี้มีอายุ 5 ป ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 ในการนี้ รศ.นพ.สรนิตฯ ไดลงนามตราสารตออายุความตกลงเกี่ยวกับความรวมมือ 

ดานวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-สหรัฐฯ (STA) ในฐานะผูแทนรัฐบาลไทย โดยผูลงนาม 

ฝายสหรัฐฯ ไดแก Dr. Jonathan Margolis, Acting Deputy Assistant Secretary for 

Science, Space, and Health, Bureau of Oceans and International Environ-

mental and Scientific Affairs, Department of State ทั้งนี้ ความตกลงมีผล 

บังคับใชตอไปอีก 5 ป ตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2561 

การประชุม Thailand- US Committee Meeting on Science and 
Technology (JCM)

  การประชุม JCM มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือการดำเนินความรวมมือทางวิทยาศาสตร 

ดานตางๆ ที่เปนประโยชนสำคัญรวมกัน เชน ความรวมมือดานการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การศึกษาสะเต็ม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ฯลฯ คณะผูแทนจากทั้งสองฝายยังไดหารือถึงนโยบายดานวิทยาศาสตร เชน 

การใหความสำคัญแกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบทบาทของวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม การหารือในสาขาตางๆ 

มีสาระสำคัญดังนี้

Natural Resources Management – the Energy-Water Nexus 

ฝายสหรัฐฯ ไดเสนอแนวทางความรวมมือในดาน Groundwater modeling, 

Foundations for strategic Lower Mekong River systems optimiza-

tion, Alternative sources and pumped storage hydropower และ 

Marine debris โดยฝายไทยไดเสนอประเด็นความรวมมือดานการจัดการ 

ขยะในทะเลและแหลงทองเที ่ยวในประเทศไทย (Marine Litter) 
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ความรวมมือ ดาน Coral Reef Health และความรวมมือดานพลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยี 

การกักเก็บพลังงาน การอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชื้อเพลิง 

ชีวภาพและโรงกลั่นชีวภาพที่ใชสำหรับผลิตเชื้อเพลิง เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

เกี่ยวกับมาตรการสงเสริมกลไกราคาและการพัฒนางานวิจัย

   STEM Education: Museum Outreach Models โดยผูแทนสหรัฐฯ จาก    

Smithsonian Science Education Center  เสนอการดำเนินงานเพื่อสงเสริม 

การเรียนรูของเยาวชน โดยผูแทนไทยที่รวมหารือกับฝายสหรัฐฯ ไดแก องคการ- 

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และองคการสวนสัตวฯ  ทั้งนี้ ไดหยิบยกประเด็นความรวมมือ 

ของ สทน. เรื่อง Enhancing Nuclear Education in Secondary Schools and 

Outreach Program รวมกับ Nuclear Power Institute, Texas A&M University 

โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการรวมกัน เชน การแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนในระดับ 

มัธยมศึกษาระหวางไทยและสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสรางสื่อการเรียน 

การสอนดานนิวเคลียรในโรงเรียนใหแกครู และสรางแรงบันดาลใจในการเขาสู 

การเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานนิวเคลียรใหแกนักเรียน

     Global One Health – Biodiversity and Health Studies to    

Benefit Societies  การศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพ 

เพื่อประโยชนของสังคม โดยสองฝายไดหารือในประเด็นตางๆ ดังนี้

1)  การระบุหาความเสี่ยงที่เกิดจากโรคใหมที่เกิดขึ้นในสัตวปา 

2) การศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ ฝายไทยโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดนำเสนอความรวมมือสาขา Biodiversity and EcoHealth และ สวทช. 

นำเสนอประเด็นความรวมมือดาน ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ และ Soil Microbiome และขอมูล Microorganism 



โดยมีแผนจะทำการวิจัยดาน Microbiome ในดิน เพื่อใหเขาใจความ 

สัมพันธในเชิงกายภาพและชีวภาพที ่มีการเปลี ่ยนแปลงเนื ่องจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของไทยโดยใช 

กลไกตางๆ เชน การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเชี่ยวชาญ

3)  สุขภาพของมนุษยดวยการวิจัยโรคมะเร็ง  โดยผูแทนระหวาง NIH และ 

สถาบันมะเร็ง ไดเสนอประเด็นความรวมมือระหวางกันในงานวิจัยวาดวย 

การบำบัดรักษาดวย วทน. ขั้นสูง เชน Genomics ฯลฯ 

  

การเยือน Research Triangle Park (RTP) 

 รศ.นพ.สรนิตฯ และคณะเดินทางเยือน Research Triangle Park (RTP) 

รัฐนอรทแคโรไลนาโดยประเด็นการเยือนมุงเนนเรื่องโครงการความรวมมือกับ 

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะเร่ืองการนำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

ไปสูการคาพาณิชย การสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอย (SMEs)  

และ Startup รวมทั้งศึกษารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถิ่นโดยใช วทน. 

โดยศึกษารูปแบบการใหบริการของ RTP Frontier และ Raliegh HQ3 ซึ่งประเด็น 

ความรวมมือกับ RTP ที่นาสนใจไดแก การสราง Innovation Ecosystem ภายใน 

องคกรดาน วทน.

 การเดินทางไปประชุมและดูงานของ รศ.นพ.สรนิตฯ และคณะมีความสำคัญ 

ตอการพัฒนาความรวมมือดานวิทยาศาสตรกับสหรัฐอเมริกาหลายระดับ ไมวาจะเปน 

การรักษาความรวมมือในรูปแบบเอกสารความตกลงระหวางรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 

และการสานตอและสรางความเขาใจระหวางนักวิจัย ซึ่งเปนประโยชนในการพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยตอไป20



การประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ คร้ังท่ี 1

   สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตัน ไดจัดการประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ป 2561 เมื่อวันที่ 15 – 16 

กันยายน 2561 ณ หองโถงชั้น 1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีผูเขาประชุมคือ 

นักศึกษาที่เปนประธานและตัวแทนจากสมาคมนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐฯ 

เชน Harvard, MIT, Yale, Cornell, Columbia, Stanford, UC-Berkeley, UW-Madison 

ฯลฯ จำนวน 39 คน หัวหนาสำนักงาน และเจาหนาที่ในทีมประเทศไทย สอท. ณ กรุงวอชิงตัน 

และวิทยากรรับเชิญ 6 ทาน

การเปดการประชุมและชี้แจงความเปนมาและวัตถุประสงคการจัดการประชุม

      อัครราชทูต บุศรา กาญจนาลัย ไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดงานและใหโอวาทแกนักศึกษาในที่ประชุม โดยมี 

ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) และหัวหนาสำนักงาน- 

ในสถานเอกอัครราชทูต ไดแก ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร อท. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ และ คุณสุมาลี 

สถิตชัยเจริญ อท. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรองหัวหนาสำนักงาน ไดแก  อทป. สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ 

และ อทป. สำนักงานผูดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา เขารวมพิธีการเปดการประชุม
21



นอกจากนี้ ดร.เศรษฐพันธฯ ยังแจงขอมูลอื่นๆ ที่นาสนใจ เชน

1. ประเทศไทยมีแนวนโยบายพัฒนาประเทศ ประเทศไทย 4.0 ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถไปชวย 

พัฒนาบานเมือง รัฐบาลมีการแกไขกฎหมายที่อำนวยประโยชนใหคนรุนใหม มีการจัดตั้ง ECCi หรือ เมืองนวัตกรรม 

ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่รองรับการทำงานของ Technocrat จำนวนมาก การปรับโครงสรางองคกร 

ภาครัฐตางๆ ที่จะมีผลตอบแทนและ Intensive เหมาะสมมากขึ้น

2.   สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร และสายมนุษยศาสตร ก็ถือวา เปนศาสตร (Science) ที่ตองรวมทำงานและอาศัย 

ซึ่งกันและกัน เชน นักเศรษฐศาสตร นักการทูต ก็ตองระบบฐานขอมูลที่ดี นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร ก็ตองการ 

คนทำตลาด คนเจรจา และคนชวยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

3. แนวนโยบายสมองไหลกลับ สูนโยบายสมองไหลเวียน การทำงานในประเทศหรือนอกประเทศก็มีความสำคัญ และ 

ชวยชาติได หากยังนึกถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไปพรอมกัน

4. การทำงานใหกับภาคเอกชน ก็ถือวาทำงานใหประเทศชาติไดไมตางจากงานรัฐบาล หากภารกิจที่ทำนั้นสงเสริมการ 

นำพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีสวนชวยเหลือสังคม  
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  การประชุมเริ่มดวยการกลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงค 

การประชุมของ ดร. เศรษฐพันธฯ โดยการประชุมมีวัตถุประสงคดังน้ี  1) ตองการ 

ใหนักศึกษาในสหรัฐฯ รับทราบและตระหนักถึงการมีสถานเอกอัครราชทูต 

และสถานกงสุลใหญ รวมทั้งทีมประเทศไทยจากกระทรวงตางๆ ที่พรอมใหคำ 

ปรึกษา 2)  ใหนักศึกษาไทยทุกคน ไมวาจะเปนนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุน 

ในสหรัฐฯ และนักเรียนทุนสวนตัวเขาใจวาตนลวนมีบทบาทในการชวยพัฒนา 

ประเทศและสามารถเขาถึงหนวยงานราชการไดอยางเทาเทียม 3) ใหนักศึกษา 

รุนใหมไดรูจักกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of 

Thai Professionals in America and Canada) ที่เปนชองทางรวมกลุมของ 

Technocrat 4) ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักเรียนทุนรัฐบาลเก่ียวกับแนวทาง 

นำวิชาการกลับไปใชในการพัฒนาประเทศและโอกาสฝกฝนตนเองในสหรัฐฯ 

กอนกลับประเทศ 5) เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนสายวิทย และศิลปไดมีโอกาส 

รวมงานกัน โดยเฉพาะในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกำลัง 

จะปรับเปลี่ยนเปน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

รวมทุกสาขาไวดวยกัน 



     จากนั้น ทานอัครราชทูตฯ ไดใหเกียรติเปนประธานกลาวเปดงานและใหโอวาทแกนักศึกษาในที่ประชุม 

โดยกลาวถึงยุทธศาสตรประชารัฐ ซึ่งมาจากคำวา “ประชา(ชน)” รวมกับคำวา “รัฐ” เปนยุทธศาสตรที่ 

เปดชองใหประชาชนหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชน 

เขาใจการบริหารงานของรัฐบาลเรื่องตางๆ และไมสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นระหวางประชาชนกับ 

รัฐบาล นอกจากนี้ ทานอัครราชทูต ยังไดประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปดรับสมัครสอบขาราชการ 

ของกระทรวงการตางประเทศ จำนวน 50 ตำแหนง โดยไมจำกัดสาขา ซึ่งหมายถึง พี่นองดาน 

วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร แมกระทั่งแพทยศาสตร ก็สามารถเปนนักการทูตได

      การบรรยายเรื่อง “ATPAC Role for Thailand 
Development” และกิจกรรมในอนาคตของสมาคม ATPAC 
โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา และ ดร. วีระ จันทร์คง 

การบรรยายของวิทยากรรับเชิญ
การประชุมในชวงบายเปนการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ 6 ทานจากหลากอาชีพหลายสาขา ดังนี้

      การบรรยายเรื่อง “ATPAC Role for Thailand 
Development” และกิจกรรมในอนาคตของสมาคม ATPAC 
โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา และ ดร. วีระ จันทร์คง 

     ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ศาสตราจารย ภาควิชา Civil and 

Environmental Engineering มหาวิทยาลัย New Jersey Institute 

of Technology  รัฐ New Jersey  ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทย 

ในอเมริกาและแคนาดา   ใหการบรรยายในหัวขอ “ATPAC Role 

for Thailand Development” โดยกลาวถึงประวัติความเปนมา 

กิจกรรมและผลงานที่สำคัญ และแผนงานในอนาคตของสมาคม 

ATPAC ที่นักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมได นอกจากการ 

แนะนำใหนักศึกษารูจักสมาคม ATPAC แลว ดร.เมธีฯ ยังมี 

วัตถุประสงคเพื่อชี้ใหนักศึกษาเห็นวาประเทศไทยตองการกำลัง

สมองคนจากคนรุนใหม โดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญใน 

สาขาตางๆ ที่จำเปนตอวิสัยทัศน Thailand 4.0 ที่สามารถ 

พัฒนาใหเปนจุดแข็งของประเทศได และใหแรงบันดาลใจแก 

คนรุนใหมในการนำเอาความรูและความเชี่ยวชาญในการสราง 

ประโยชนใหกับประเทศบานเกิด
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         คุณ เมขลา ทอมปสัน (Mekkla Thompson) (Master of Public Health 

– M.P.H, CHES) Senior Study Director/ Project Manager แผนก Health 

Study บริษัท Westat เมือง Rockville รัฐ Maryland สหรัฐเมริกา 

ใหการบรรยายในหัวขอ “ภาคเอกชนกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

(แนวคิดประชารัฐ)” โดย คุณเมขลาฯ ใหการบรรยายถึง

ประสบการณ การทำงานที่บริษัท Westat  ซึ่งเปนบริษัทที่ให

บริการดานการวิจัย การวิเคราะหทางสถิติทางดานการแพทย 

การศึกษาทางสุขภาพและสุขอนามัย การคมนาคมที่เกี่ยวกับ

สุขภาพ และการใหคำแนะนำดานการสื่อสารและ คุณเมขลาฯ 

มีประสบการณทำงานในสาขาการวิจัยทางการแพทยรวมถึง การวิจัย 

ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคระบาด วัคซีน โดยเฉพาะทางดาน HIV และ 

Tuberculosis การจัดทำแบบสำรวจและการวิเคราะหขอมูล การพัฒนา 

ศักยภาพดานการวิจัยทางการแพทยและใหการฝกอบรมเกี่ยวกับการทำ 
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     จากนั้น ดร.วีระ จันทรคง รองศาสตราจารย  ภาควิชา Electrical Engineering and Computer Science 

มหาวิทยาลัย Case Western Reserve University รัฐ Ohio กรรมการบริหารสมาคมฯ ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ

Annual ATPAC-MOST-OHEC-IPST Conference การประชุมครั้งตอไปของสมาคม ATPAC ในป 2562 คาดวา 

จะจัดขึ้นภายใตหวขอ “Building Human Capital for Thailand 4.0” และมีหัวขอสัมมนายอย ที่อาจเปนเฉพาะดาน 

Smart Sensors โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

-   ใหความรูเกี่ยวกับวิสัยทัศนเชิญนโยบาย Thailand 4.0 แกผูเขารวมประชุม

-   เปดเวทีใหแกผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

-   สรางเครือขายระหวางนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา

 กลุมเปาหมายของการประชุม คือ ผูมีสวนตัดสินใจเชิงนโยบาย (วท. สกอ. สสวท. และหนวยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ) นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในสาขา Smart Sensors (เชน NANOTEC เครือขาย QRC และหนวยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ) นักศึกษาจาก พสวท.  นักศึกษาไทยในสหรัฐฯ สมาชิกสมาคม ATPAC ฯลฯ

“ภาคเอกชนกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (แนวคิดประชารัฐ)” 
โดย คุณ เมขลา ทอมป์สัน บริษัท Westat
“ภาคเอกชนกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (แนวคิดประชารัฐ)” 
โดย คุณ เมขลา ทอมป์สัน บริษัท Westat



“คนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนาชาติ  แนวทางประยุกต์การทำงานแบบตะวันตก 
ให้เข้ากับสังคมไทย” โดย ดร.จักร ตันธนะ Research Chemical Engineer, RTI 
“คนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนาชาติ  แนวทางประยุกต์การทำงานแบบตะวันตก 
ให้เข้ากับสังคมไทย” โดย ดร.จักร ตันธนะ Research Chemical Engineer, RTI 

        ดร.จักร ตันธนะ นักวิจัยวิศวกรรมเคมี บริษัท RTI International มลรัฐ North 

Carolina สหรัฐอเมริกา บริษัท RTI International เปนองคกรที่ไมแสวงผลกำไร 

ที่ใหบริการดานการทำวิจัยและพัฒนา    โดยมีกลุมผูใชบริการที่เปนทั้งภาครัฐบาล    

                และเอกชนในหลายๆ ประเทศโลก ดร.จักรฯ และคณะนักวิจัยของ RTI 

  International ไดทำงานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ในการวัดผล 

ทางเศรษฐกิจและสังคมที ่ไดจากการตั ้งอุทยานวิทยาศาสตรและการวิจัยใน 

ภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ 

อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และอุทยานวิทยาศาสตร ภาคใต 

นอกจากนี้ ดร.จักรฯ ยังไดใหคำแนะนำสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยรุนใหม 

ที่สำเร็จการศึกษาจากตางประเทศ ในการเตรียมตัวและปฏิบัติตัวใหประสบ 

ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานรวมกับคนไทยและหนวยงาน 

ไทย เชน การเปดใจรับฟงผูใหญ การทุมเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ฯลฯ

วิจัยแกเจาหนาที่และบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะออกเฉียงใตเพื่อยกระดับการทำวิจัยใหมีมาตรฐานเทียบเทากับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอ 

นอกจากจะทำงานกับหนวยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ เชน National Institutes of Health (NIH) แลว เธอยังได 

เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยรวมกับหลายๆ หนวยงานในประเทศไทยอีกดวย เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี  กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ โครงการ One-health และโครงการตานวัณโรค 

เปาหมายหนึ่งของเธอ คือ การใชความรูและความเชี่ยวชาญของเธอในการทำประโยชนใหกับประเทศไทย 

โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตรและการแพทย   โครงการความรวมมือกับหนวยงานใน 

ประเทศไทยที่คุณเมขลาฯ กำลังรับผิดชอบอยูในปจจุบันคือ โครงการฝกอบรมทางดานการวิจัยวัณโรค 

ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางบริษัท Westat มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งจะมีทั้ง 

ในรูปแบบการอบรมระยะสั้น การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก โดยโครงการนี้ไดรับ 

การสนับสนุนจากหนวยงาน NIH ของสหรัฐฯ การบรรยายของเธอตองการเนนใหนักศึกษาในที่ประชุมไดเห็นวา 

แมวาเธอจะทำงานใหแกบริษัทเอกชนตางประเทศ แตเธอก็สามารถหาชองทางในการทำงานที่สรางประโยชน 

ใหแกประเทศไทยได ซึ่งทายที่สุดแลว ตัวเธอเองที่เปนคนที่มีความสุขที่สุด 
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“การปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และนโยบายประเทศไทย 4.0” 
โดย ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
“การปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และนโยบายประเทศไทย 4.0” 
โดย ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

    ดร.เศรษฐพันธฯ ใหบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกระทรวงจาก 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สู “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูฟงเขาใจถึงที่หลักการของการตั้ง 

กระทรวงใหม ภารกิจ การปฏิรูป การบริหาร และนโยบายใหมที่จะเกิดขึ้นภายใต 

กระทรวงใหม  เขาใจถึงบทบาทของนักเรียนทุนและขาราชการของหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ และทำใหนักศึกษาไดเห็นวา วท. และหนวยงานราชการของประเทศไทย 

มีการปรับปรุงและพัฒนาใหตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งถือเปนโอกาส 

         ที่ดีของคนรุนใหมที่ประสงคจะกลับไปทำงานในประเทศไทยหลังจากสำเร็จ 

         การศึกษา  

   นอกจากนี้ ดร.เศรษฐพันธฯ ยังไดบรรยายถึง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งจะเปนเครื่องมือสำคัญหนึ่งในการสนับสนุนการวิจัยและ 

นัวตกรรมของไทย โดย EECi จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดย 

การมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ชวยกระจาย 

ความเจริญสูภูมิภาค ชวยใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ทำใหไทยสามารถพึ่งพาตนเอง 

ไดทางเทคโนโลยี รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอมเปนพื้นที่ที่จะพัฒนา Sandbox โดยจะเปน 

พื้นที่ผอนปรนกฎระเบียบตางๆ เพื่อประโยชนในการทดลองทดสอบงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

และทำใหเกิดความรวมมือจากหลายภาคสวน ปจจุบันมี ความรวมมือจากหลายภาคสวน 

ซึ่งโครงการ EECi จะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสุประเทศไทย 
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บรรยายเรื่อง “Gear up to compete in the global talent market” โดย คุณขวัญ 
เซเกล,  CEO และ Founder International Career Advisory, Inc.

     คุณขวัญ เซเกล เปนคนไทยที่เคยทำงานดานฝายบุคคลใหแกบริษัท Deloitte 

ซึ่งเปนบริษัทตรวจสอบบัญชีหนึ่งในสี่แหงที่ใหญที่สุดในโลก ในภายหลัง เธอไดลา 

ออกมาเปดบริษัทของตัวเอง ชื่อ ICaway (International Career Advisory, Inc.) 

ซึ่งเปนบริษัทที่ชวยนักเรียนตางชาติในสหรัฐฯ ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ 

ความเปนผูนำซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการหางานและทำงาน

ในสหรัฐฯ  

     คุณขวัญฯ ใหบรรยายเกี่ยวกับทักษะและทัศนคติที่บริษัทตางๆ ในสหรัฐฯ 

และทั่วโลกตองการจากพนักงาน วิธีการเพิ่มโอกาสและประสบความสำเร็จใน 

ตลาดงานสหรัฐฯ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณขวัญยังไดฝากขอคิดใหแกนักศึกษาที่ 

ประสงคหรือจำเปนตองกลับไปทำงานที่ประเทศไทย  ใหกอบโกยความรูและ         

ประสบการณตางๆ ในสหรัฐฯ ใหเต็มที่ ไมวาจะเปนจากการฝกงาน การทำ 

กิจกรรมพิเศษตางๆ ฯลฯ เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำเอา ประสบการณตางๆ 

ไปใชในประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

บรรยายเรื่อง “Gear up to compete in the global talent market” โดย คุณขวัญ 
เซเกล,  CEO และ Founder International Career Advisory, Inc.
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การแนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทย
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

การแนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทย
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

     สวนหนึ่งของการประชุม คือ การเปดเวทีใหนักศึกษาที่มารวมประชุมไดขึ้นมาแนะนำตัว 

บอกเลาเกี่ยวกับสมาคมคนไทยในมหาวิทยาลัยหรือรัฐของตนเอง และประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 

กิจกรรมตางๆ ของชมรม เชน กิจกรรมการแสดงประจำปของสมาคมคนไทย  และกิจกรรม Coffee 

buddy ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปดใหนักเรียนไทยที่สนใจลงชื่อ โดยในทุกๆ สองสัปดาหจะมีการสุม 

จับคูนักเรียน ใหพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไมวาจะเปนการพบปะกับตัว หรือผานระบบ 

สื่อสารออนไลนตางๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะชวยใหเครือขายคนไทยแนนแฟนมากยิ่งขึ้น ฯลฯ



การใหทุนการศึกษาแกขาราชการในการลงเรียนคอรสเรียนออนไลนตางๆ ซ่ึงในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยท่ีนาเช่ือถือ 

หลายแหง เชน Harvard University และ Georgia Tech เปดหลักสูตรปริญญาผานโดยเรียนผานสื่อออนไลน 

ซึ่งรัฐบาลของไทยควรใชประโยชนจากโอกาสนี้ เพราะสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดแตมีคาใชจายที่ต่ำกวา 

การสงนักศึกษาไปศึกษาที่ตางประเทศ

การแกไขปญหานักเรียนทุนที่คนพบความชอบของตนเองภายหลังจากที่ตอบรับทุนไปแลวแตไมสามารถ เปลี่ยน 

สาขาที่เรียนได 

อยากใหหนวยงานตนสังกัดชวยระบุหัวขอวิทยานิพนธใหแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพราะในปจจุบันนี้ 

นักศึกษาสามารถกำหนดหัวขอวิทยานิพนธไดเอง ทำใหหลายครั้งหัวขอที่คิดขึ้นมานั้นไมสามารถตอบสนอง 

ความตองการของหนวยงานที่แทจริงได จึงไมมีการนำไปใชประโยชน

   การประชุมนี้ยังเปดโอกาสใหนักเรียนไทยรวมกัน brainstrom แสดงความคิดเห็นเพื่อ 

ตอบคำถาม 4 ขอ  1) คุณอยากไดอะไรจากประเทศไทย?  2) คุณสามารถทำอะไรใหแก 

ประเทศไทยไดบาง?   3) ขอแนะนำจากนักศึกษาในการตั้ง Association Committee (คณะ 

กรรมการที่เปนนักศึกษา) ของสมาคม ATPAC  4) ขอแนะนำสำหรับกิจกรรมในอนาคต 

โดยผลของการหารือ สรุปไดดังนี้ 

New Gen Voice!New Gen Voice!

1) คุณอยากได้อะไรจากประเทศไทย?  1) คุณอยากได้อะไรจากประเทศไทย?  
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2) คุณสามารถทำอะไรให้แก่ประเทศไทยได้บ้าง?   2) คุณสามารถทำอะไรให้แก่ประเทศไทยได้บ้าง?   

นำเอาความรู ประสบการณและแนวคิดจากตางประเทศ นำไปชวยพัฒนาประเทศ ปฏิรูประบบตางๆ 

อยางคอยเปนคอยไป

นักศึกษาท่ีมีโอกาสทำงานในตางประเทศมีเครือขายและมีโอกาสในการทำวิจัยกับนักวิจัยตางชาติ ดังน้ัน นักศึกษา 

ในกลุมน้ีสามารถผลิตงานวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางประเทศซ่ึงจะเปนประโยชนสำหรับประเทศไทย

สามารถเปนตัวอยาง เปนท่ีปรึกษาและใหคำแนะนำใหแกนักศึกษาไทยรุนตอไป

เปนกำลังสำคัญในการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสูประเทศไทย

นักศึกษาสามารถสละเวลาสวนตัวในการเปนท่ีปรึกษาและใหความชวยเหลือใหแกนักศึกษารุนตอไป

สำหรับนักศึกษาท่ีมีครอบครัวเปนเจาของธุรกิจ หลังจากท่ีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาและกลับไปดำเนินธุรกิจ 

สามารถใหความชวยเหลือแกคนรุนตอๆ ไปได เชน การเปดรับการฝกงาน การจัดต้ังทุนการศึกษา ฯลฯ

การพัฒนาระบบฐานขอมูลสาธารณะตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาหรือนักวิจัยสามารถนำไปใชงานไดเม่ือตองการ 

ซ่ึงนอกจากจะเปนประโยชนของนักศึกษาและนักวิจัยแลว ก็ยังเปนประโยชนตอประเทศดวย 

การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ท่ีตอบสนองความตองการของนักศึกษา การสงเสริมการเตรียม

ความพรอมดานภาษาตางประเทศ ใหแกนักศึกษาและเยาวชน

การพัฒนาทรัพยากรตางๆ ท่ีชวยสงเสริมการเรียนในโรงเรียน เชน หองสมุดสาธารณะท่ีทันสมัย

การสรางแรงจูงใจและคาตอบแทนเพ่ือดึงดูดบุคลากรจากตางประเทศ

ความโปรงใสในการทำงานของรัฐบาลและหนวยงานตางๆ 

การชวยนักศึกษาในการหางานในบริษัทและสายอาชีพตางๆ เชน การจัดงานหา
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4) ขอแนะนำสำหรับกิจกรรมในอนาคต4) ขอแนะนำสำหรับกิจกรรมในอนาคต

3) ข้อแนะนำจากนักศึกษาในการตั้ง Association Committee   
   (คณะกรรมการที่เป็นนักศึกษา) ของสมาคม ATPAC
3) ข้อแนะนำจากนักศึกษาในการตั้ง Association Committee 
   (คณะกรรมการที่เป็นนักศึกษา) ของสมาคม ATPAC

สมาคม ATPAC ควรมีการนำเอาส่ือ social media มาใชประโยชนในการส่ือสารและประชาสัมพันธ

การใหคณะกรรมการท่ีเปนนักศึกษาเปนแกนนำในการเช่ือมตอระหวางผูบริหารและสมาชิกสมาคม ATPAC ท่ีเปน 

คนทำงาน กับนักศึกษาไทยคนอ่ืนๆ ในรูปแบบตางๆ เชน การเปนท่ีปรึกษาแกนักศึกษา

ใชกลุมนักศึกษาซ่ึงกำลังศึกษาอยูในรัฐตางๆ ชวยเปนผูประสานงานกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ

ใชระบบ Teleconference เพ่ือใหผูเขาประชุมท่ีไมสะดวกท่ีจะเดินทางมารวมประชุมสามารถมีสวนรวมได 

มีการเปดใหกลุมเปาหมายแสดงความเห็นเก่ียวกับหัวขอและประเด็นท่ีจะใชในการประชุม 

มีการประชาสัมพันธโอกาสในการฝกงานหรือสมัครงาน 

ขยายขอบเขตหัวขอใหครอบคลุมภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนดวย
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ผลที่ได้รับจากการประชุมฯ ผลที่ได้รับจากการประชุมฯ 

สำนักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ไดสรางเครือขายกับประธานนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐฯ 

ซ่ึงนักศึกษากลุมน้ีจะสามารถชวยขยายเครือขายไปยังนักศึกษาคนอ่ืนๆ ได

ไดประชาสัมพันธและใหขอมูลท่ีถูกตองและทันเหตุการณเก่ียวกับกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และหนวยงานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของใหแกนักศึกษาไทยไดรับทราบเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองและเปนการสรางภาพรัฐท่ีดีใหแกหนวยงาน

ไดมีโอกาสรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นตางๆ จากกลุมนักศึกษาท่ีมารวมประชุม

ไดขอมูลในเบ้ืองตนเพ่ือจัดทำระบบฐานขอมูลนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ โดยจะมีการมอบหมายใหกลุมนักเรียนท่ีมี 

ความเช่ียวชาญในระบบฐานขอมูลพัฒนาระบบและดำเนินการตอในอนาคต

เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกหนวยงาน โดยทำใหนักศึกษารูสึกวา หนวยงานรัฐบาลยินดีรับฟงและตองการ 

พวกเขา พวกเขาสามารถเขาถึงหนวยงานรัฐบาลได
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การประชุมประจำปี The American Nuclear Society (ANS)

2. การเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
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สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เขารวมการประชุม American Nuclear Society (ANS) 

Winter Meeting Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Mariott Wardman Park กรุงวอชิงตัน 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560

     The American Nuclear Society (ANS) เปนองคกรนานาชาติที่ไมแสวงผลกำไรดานวิทยาศาสตรและการศึกษา 

ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร ประกอบดวยวิศวกร นักวิทยาศาสตร นักการศึกษา นักเรียน 

และผูที่สนใจกวาหมื่นคน สมาชิกของ ANS เปนตัวแทนขององคกรจากทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 40 ประเทศทั่วโลก 

วัตถุประสงคขององคกรคือเพื่อสนับสนุนความกาวหนาของวิทยาศาสตรและวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับนิวเคลียร โดยการ 

สนับสนุนการวิจัย การตั้งทุนสนับสนุนการศึกษา การเผยแพรขอมูลผานสื่อสิ่งพิมพและวารสาร การจัดกิจกรรมและ 

การประชุมตางๆ รวมถึงการสรางความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
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          การประชุม 2017 ANS Winter Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม 

Marriott Wardman Park กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีหัวขอการประชุมในปนี้คือ “Generations in Collaboration: 

Building for Tomorrow” การประชุมตลอดเวลา 4 วันครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีนิวเคลียร เชน เทคโนโลยีใหม ความคืบหนาในวงการ กฎเกณฑ นโยบาย จรรยาบรรณ การสื่อสารกับผูมี 

สวนตัดสินใจเชิงนโยบายและสื่อมวลชน ในการประชุม มีทั้งการบรรยายแบบรวม การบรรยายแบบยอย การนำเสนอ 

ผลงานผานโปสเตอร และการจัดตั้งโตะประชาสัมพันธหนวยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีนิวเคลียร 

   สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ เปนผูแทน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เขารวมการประชุม 

การประชุมประจำปของ ANS เปนการประชุมที่นาสนใจเนื่องจากเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดสรางและเชื่อมโยง 

พันธมิตรทั้งที่เปนองคกร นักวิจัย วิศวกร และผูมีสวนตัดสินใจเชิงนโยบาย และยังไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูและ 

เทคโนโลยีกับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีนิวเคลียรจากประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สาระสำคัญในพิธีเปดการประชุม 
2017 ANS Winter Meeting

       พิธีเปดการประชุม มี Ty Troutman (ผูบริหาร  

บริษัท Bechtel) ประธานการประชุม และ Dan Brouil-

lette (Deputy Secretary of the U.S. Department 

of Energy) เปนผูบรรยายกิติมาศักดิ์  ในการบรรยาย 

เขาไดกลาวถึงความกาวหนาดานพลังงานนิวเคลียรของ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไดมีการนำเอาเทคโนโลยีนิวเคลียรไปใชประโยชนได 

หลากหลาย ไมวาจะเปนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร 

อาหาร การสำรวจอวกาศ การแพทย ฯลฯ นอกจากนี้ 

ในขณะที่โลกมีความตองการในพลังงานมาขึ้น ในปจจุบัน 

นักวิทยาศาสตรสวนใหญเห็นตรงกันวาพลังงานนิวเคลียร

เปนพลังงานที่มีความมั่นคงมากที่สุด แตอยางไรก็ตาม 
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ตลาดพลังงานนิวเคลียรของสหรัฐอเมริกาเปนในลักษณะของตลาดที่ถูกกำหนดดวยกฎระเบียบมากกวาตลาดแบบเสรี 

ทำใหยังไมมีการนำเอาพลังงานนิวเคลียรออกมาใชประโยชนไดสูงสุด ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐไดใหความสำคัญตอการแกไข 

ปญหา และพัฒนาความมั่นคงของพลังงานนิวเคลียร เชน US Department of Energy (DOE) ใหความสำคัญกับ 

การศึกษาวิจัยดานพลังงานนิวเคลียรและการพัฒนาเครือขายวิจัย รัฐบาลกลางยังใหการสนับสนุนการศึกษาดาน 

วิศวกรรม ฟสิกส และนิวเคลียร
 

     Jean Llewelyn (Chief Executive, UK National Skill Academy Nuclear) ไดกลาวถึงสถานการณ 

ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยในปจจุบัน ประเทศสหราชอาณาจักรมีเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรที่กำลังถูกใชงานอยู 15

เครื่อง ในโรงงานพลังงานนิวเคลียร 7 แหง และมีแผนการสรางความรวมมือกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค 

ทำใหประเทศสหราชอาณาจักรมีโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรและสามารถดึงดูดผูเช่ียวชาญเขาสูประเทศไทย  

ปจจัยหนึ่งที่ทำใหประเทศสหราชอาณาจักรมีการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรอยางรวดเร็วคือ การสนับสนุนความรวมมือ 

ระหวางรัฐบาลและอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ยัง การสงเสริมใหคนรุนใหมไดมีบทบาทในการตัดสินใจตางๆ ก็มีสวนใน 

การเรงการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรดวยเชนกัน 

     นอกจากการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบใหกาวหนาทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร การเรงพัฒนาบุคลากร 

ก็มีความสำคัญ เนื่องจากเทคโนโลยีนิวเคลียรจะเปนที่ตองการมากขึ้นในอนาคตจึงตองเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับความ 

ตองการดังกลาว ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา การเริ่มตนสรางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรควรเริ่ม 

ตั้งแตในโรงเรียน โดยควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงปลูกฝงใหนักเรียนมีความสนใจในวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี การสนับสนุนใหมีการสอนวิชาที่สำคัญ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ฯลฯ 

ในโรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา มีการฝกอบรมภาคปฏิบัติ (technical training program) 

ที่นักเรียนสามารถนำไปใชตอยอดในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและการเขาทำงานจริงในองคกรตางๆ ได 



การประชุม Pacific Nuclear Council Meeting และ ANS International 

Committee Meeting ภายใต้หัวข้อใหญ่ Generations in Collaboration: 

Building for tomorrow และ การประชุม 2018 Pacific Basin Nuclear 

Conference  (PBNC)

 การประชุม Pacific Nuclear Council (PNC) 4th Quarter ป พ.ศ. 2561 และ 

การประชุม 2018 Pacific Basin Nuclear Conference (PBNC) จัดขึ้น ณ โรงแรม Hyatt 

Regency San Francisco Hotel เมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

ระหวางวันอาทิตยที่ 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561 

การประชุม Pacific Nuclear Council (PNC) 4th Quarter 2018 Meeting 

        การประชุม PNC 4th Quater จัดเปนประจำทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปนั้นๆ 

และเตรียมการการดำเนินงานในปถัดไป สำหรับของป 2561 ไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 30 ก.ย. 2561 ณ โรงแรม Hyatt Regency 

โดยมีผูแทนเขารวมจาก 7 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก จีน ญี่ปุน ไทย และไตหวัน (นับสมาชิกใน
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ฐานะเขตและสมาคม ไมใชรัฐ/ประเทศ) โดยมีผลการประชุมสรุปได ดังนี้

1.1 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม PNC 4th Quarter 2017

1.2 เห็นชอบกับการจัดประชุม Pacific Basic Nuclear Conference (PBNC) ครั้งที่ 22 ระหวางวันที่ 19 - 22 เมษายน   

.......2563  ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก 

1.3 Mimi Limbach (ANS) ไดรายงานการจัดทำเว็บไซตใหมของ PNC (http://pacificnuclearcouncil.org/) 

.......ซึ่งตองการขอมูลตางๆ จากประเทศสมาชิก เชน ประวัติความเปนมา ขอมูลของคณะทำงาน ภาพถาย และ 

.......กิจกรรมตางๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเปดรับขอแนะนำจากประเทศสมาชิกเชนกัน 

1.4 ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของคณะทำงาน โดยในที่ประชุมมีขอแนะนำดังนี้

-   คณะทำงานควรมีการรายงานความคืบหนาตางๆ โดยใหประธานกลุมเปนผูใหขอมูลแก PNC อยางนอย 1 สัปดาห 

.......กอนการประชุมประจำป PNC  และควรมีการทำแบบสำรวจเพื่อขอขอมูลลาสุดเกี่ยวกับสถานการณและสถาน- 

.......ภาพตางๆ ของแตละกลุมคณะทำงาน และรายงานตอที่ประชุม

-    ท่ีประชุมเห็นชอบขอเสนอของผูแทนจากจีนใหมีการเพ่ิมคณะทำงานวาดวย Non-power Applications of Nuclear 

Technology ซึ่งครอบคลุมประเด็นดาน Nuclear medicine, Nuclear therapy และ nuclear cleaning กลุมใหมนี้  

จะเปนประโยชนมากตอประเทศไทย ซึ่งยังไมมีนิวเคลียรในภาคพลังงาน (ปจจุบัน PNC มีกลุมคณะทำงาน 5 กลุม คือ    

1.  Advanced Nuclear Power Syste,     2. Public Information and Outreach,    3. Nuclear Standards,          

4.  Nuclear Safety and Regulation และ     5.  Radioactive Waste Management) 
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เม็กซิโก 

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

รายงานผลการดำเนินงานรายประเทศ (country report)

      ตัวแทนจากประเทศสมาชิกใหขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียรในประเทศของตนเอง โดยมีประเทศตางๆ ที่ให 

ขอมูล ดังนี้  

แคนาดา พลังงานที่ใชในแคนาดารอยละ 57 มาจากพลังงานน้ำ รอยละ 15 จากพลังงานนิวเคลียร (Ontario และ New 

Brunswick มีพลังงานนิวเคลียรเปนแหลงพลังงานอันดับหนึ่ง) แคนาดามีเตาปฏิกรณนิวเคลียร 19 แหง โดยเนนการใช 

เครื่องปฏิกรณขนาดเล็กเคลื่อนที่ และกำลังพิจารณารางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การใชประโยชน และ 

มาตรการความปลอดภัยในการใชเตาปฏิกรณประเภท Small Modular Reactor รัฐบาลแคนาดาใหความสนใจกับ 

ประเด็นสิ่งแวดลอม และพิจารณาวาการเสริมสรางเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอยางนิวเคลียรจะชวยใหแคนาดา 

สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดมาก ผูแทนของแคนาดาแจงดวยวาไดมีการจัดการประชุม วาดวย Generation 

4 Small Modular Reactor (G4SR-1) ระหวาง 6 - 8 พฤศจิกายน 2561 ที่กรุงออตตาวา

สหรัฐอเมริกา ปจจุบัน สหรัฐฯ ยังเปนประเทศผูผลิตพลังงานนิวเคลียรที่ใหญที่สุดในโลก โดยนับเปนรอยละ 30 ของ 

พลังงานนิวเคลียรที่ผลิตไดจากทุกประเทศทั่วโลก ปจจุบันมีโรงงานพลังงานนิวเคลียรทั้งหมด 98 แหงใน 30 รัฐ ทั้งนี้ 

สหรัฐฯ จะมีการปดโรงงานพลังงานนิวเคลียรบางแหงเนื่องจากมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ทั้งนี้ รัฐบาลของประธานา- 

ธิบดีโดนัลด ทรัมป มีการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายตางๆ ที่ใหการสนับสนุนการใชพลังงานถานหิน  สงผลใหพลังงานจาก 

เทคโนโลยีนิวเคลียรมีปญหาในการแขงขันกับพลังงานทางเลือกอื่นๆ โดยนโยบายดานพลังงานสหรัฐยุคประธานาธิบดี 

โดนัลด ทรัมป ลดความสำคัญของประเด็นการใชพลังงานหมุนเวียนและการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ลงแตในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการในงบประมาณสนับสนุนหองทดลองระดับชาติ 2 - 3 แหงในการทำวิจัยเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีนิวเคลียร เทคโนโลยีเตาปฏิกรณนิวเคลียรที่ใชในปจจุบันคือ AP1000

เม็กซิโก เม็กซิโกมีโรงงานพลังงานนิวเคลียร 1 แหง ตั้งอยู ณ เมือง Punta Limón และมีเตาปฏิกรณอยู 2 เตา 

สามารถผลิตพลังงานไดนับเปนรอยละ 6 ของพลังงานทั้งหมด เม็กซิโกมีมีแผนการที่เปดโรงงานอีก 3 แหง 

(แตยังไมกำหนดเทคโนโลยีที่จะใช) ทั้งนี้ เม็กซิโก ไดรับเปนเจาภาพการประชุม Pacifin Basin Nuclear Confernece 

(PBNC) ครั้งที่ 22 ระหวางวันที่ 19 – 22 เมษายน 2563 ณ เมืองแคนคูน



ไทย

ไตหวัน

ญี่ปุน

สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันมีโรงงานพลังงานนิวเคลียรอยู 44 แหง และมีอีก 

ประมาณ 20 แหงอยูระหวางการกอสราง จีนกำลังกลายเปนผูนำโลกในดานเทคโนโลยี 

นิวเคลียร โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องปฏิกรณขนาดใหญ หัวหลงวัน (Hualong 1 หรือ 

มังกรแหงชาติ) หรือ HPR1000 ที่เปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้ง 

มีการเปดโรงงานรีไซเคิลพลังงานนิวเคลียรอีกหลายแหงดวย โดยขณะทีี่จีนประสบความ 

สำเร็จในการคิดคนพัฒนาเตาปฏิกรณขนาดเล็กรุนใหม ที่เรียกวาหลิงหลง (Linglong 

หรือมังกรปราดเปรียว) หรือ ACP100 ที่ออกแบบและพัฒนาโดย China National 

Nuclear Corporation ซึ่งเปนเตาปฏิกรณขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง  รัฐบาลจีนมี 

ความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี และโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรสูงที่สุดในโลก 

เนื่องจากมีการประชาสัมพันธชวนเชื่อที่ดี ไมมีแรงตานจาก NGO โดยชุมชนในทองถิ่น 

อาจมีความกังวลบางในเรื่องอุบัติเหตุและขยะจากนิวเคลียร

ญี่ปุน รัฐบาลญ่ีปุนไดอนุมัติแผนกลยุทธดานพลังงานฉบับท่ี 5 เม่ือเดือนกรกฎาคม 2561 

โดยมุงไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนใหกลายเปนแหลงพลังงานหลักของ 

ประเทศ เปาหมายคือ ในป 2573 ญี่ปุนจะใชพลังงานนิวเคลียรรอยละ 20 – 22 

พลังงานหมุนเวียนรอยละ 22 – 24 และพลังงานความรอนรอยละ 56 ญี่ปุนเนนการ 

วิจัยและพัฒนาในดานการพัฒนาสภาพแวดลอมเจาหนาที่ และการบริหารจัดการการ 

ปนเปอนในแหลงน้ำและเศษตกคางตางๆ โดยญี่ปุนมีโรงงานพลังงานนิวเคลียรอยู 

ทั้งหมด 35 แหง

ไตหวัน ประชากรในไตหวันเริ่มมีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีนิวเคลียร อาจจะเปนเพราะ 

เริ่มเห็นความจำเปนของการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหมๆ ที่จะชวยรับมือกับปญหา 

การขาดแคลนพลังงานในอนาคต และเปดรับขอมูลที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น ขณะนี้มีโรงงาน 

พลังงานนิวเคลียรปฏิบัติการอยู 6 แหง มี 2 แหงกำลังจะเปดดำเนินการ แตยังตอง 

ผานกระบวนการตางๆ เชน การทำประชาพิจารณ

ไทย ไดเสนอขอมูลที่ไดรับจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสมาคมนิวเคลียร- 

แหงประเทศไทย ที่ไดนำเสนอตอที่ประชุม โดยสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 

ไดสรุปสงเปนภาษาอังกฤษเสนอใหนำลงในรายงานการประชุม ดังนี้
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Thailand update

Nuclear safety and security under O�ce of Atoms for Peace (OAP) regulations

To ensure safe and peaceful use of nuclear technology and for the safety of the general public in 
Thailand, OAP, Ministry of Science and Technology, has launched the �rst Atomic Energy Act in 
1961. Ministerial regulations, standards, guidelines and OAP announcements were then issued to 
comply with the Act. The clients possessing nuclear facilities and/or radioactive materials including 
importer, exporter, utilizers, researchers must comply with these rules and regulations. They must 
submit request forms and report their present status to OAP regularly and be ready for inspection 
by relevant OAP o�cers. OAP also hold the nuclear emergency preparedness unit to cope with the 
nuclear incident and accident of the country. However, laws and regulations special for launch of 
nuclear power program are very much needed.

Nuclear Energy for Peace Act 2016 (BE 2559)

The act is published in the Government Gazette on August 5, 2016. The new act will cover topics in 
safety, security, and safeguard for Nuclear energy utilization in Thailand for example nuclear facility 
licenses including site license, construction license, operating license and decommissioning 
license. Import of radioactive waste and spent fuel is not allowed unless the waste origin is from 
Thailand.
Ministerial regulations, standards, guidelines will be also issued to comply with the new act includ-
ing regulation of new nuclear technologies for example small nuclear reactors (SNRs).

The Amendment of Nuclear Energy for Peace Act …. (BE ….)

Section 26/1 and Section 26/2, the amendment is focusing on addition of involvement of Ministry 
of Public Health in regulating radiation sources without radioactive material for medical use both in 
human and animal hospitals and clinics (ie. intraoral x-ray). Such clinics and hospitals shall be 
licensed for possession and use of the medical equipment by regulatory body as assigned by Minis-
ter of Public Health. It is expected that the amendment will be approved by the cabinet and enter 
into force by early next year before the national election in 2019. 

Fusion Technology

Thailand has started collaboration in Fusion Technology with Chinese Academy of Sciences (CAS), 
China in 2017. Memorandum of Understanding between Institute of Plasma Physics, Chinese Acad-
emy of Sciences and Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization), Ministry of 
Science and Technology, has been signed on January 31, 2017, Bangkok and Donation Agreement 
for HT-6M Tokamak between Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences and Thailand 
Institute of Nuclear Technology (Public Organization) has also been signed in August 28, 2017 in 
China. It is agreed that TINT researchers will be trained on the donated Tokamak for both operation 
and its application in Hefei, Anhui, China.



การประชุม PBNC 2018 Pacific Nuclear Conference (PBNC)

 การประชุม PBNC 2018 จัดขึ้นระหวางวันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค. 61 ณ โรงแรม Hyatt Regency San Francisco 

Hotel โดย สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ ไดเขารวมการประชุมในวันแรก 

    

1) พิธีเปดการประชุม PBNC 2018

 Mr. John Kelly ประธานหนวยงาน American Nuclear Society และ Ms. Kathryn McCarthy รองประธาน 

Research and Development and Laboratory Director, Canadian Nuclear Laboratories กลาวเปดการประชุม 

และตอดวยการบรรยายของวิทยากรรับเชิญจากทั้งหนวยงานที่มีหนาที่ออกกฎขอบังคับ หนวยงานฝายบริหารจัดการ 

และภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ และแคนาดา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

วิทยากรทุกทานตางมีความเห็นตรงกันวาเทคโนโลยีนิวเคลียรจะสามารถเปนเทคโนโลยีที ่สำคัญของโลก 

โดยเฉพาะในดานพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากลดคาใชจายในการผลิตพลังงาน ลดปญหาการ 

ปลอยกาซเรือนกระจก กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ มีการจัดกิจกรรม Millennial Nuclear Caucus ซึ่งเปน 

กิจกรรมที่นำเอาผูนำดานนวัตกรรมนิวเคลียรตางๆ มารวมหารือและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณที่จะชวย 

ปูแนวทางใหแกอุตสาหกรรมนิวเคลียร

รัฐบาลแคนาดาใหความสำคัญกับการใหความรูเกี่ยวกับพลังงานสะอาดแกสาธารณะ โดยเฉพาะพลังงาน 

นิวเคลียร โดยใหประชาชนเขาใจวาเทคโนโลยีนิวเคลียรเปนเทคโนโลยีที่มีประโยชนและปลอดภัย โดยการให 

ความรูนี้เริ่มตนตั้งแตการใหความรูในระดับ K-12 (ระดับอนุบาลถึงจบมัธยมศึกษา) และจัดทำ Canadian Small 

Modular Reactor (SMR) Roadmap เพื่อใชในการพัฒนาเทคโนโลยีเตาปฏิกรณขนาดเล็กของแคนาดาซึ่ง 

ยังเปนชวงแรกของการพัฒนา
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กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ มีการจัดกิจกรรม Millennial Nuclear Caucuses ซึ่งเปนกิจกรรมที่นำเอา 

ผูนำดานนวัตกรรมนิวเคลียรดานตางๆ มารวมหารือและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณที่จะชวยปูแนวทางให 

แกอุตสาหกรรมนิวเคลียร 

การบรรยายโดย Dr. Nathan Myhrvold (รองประธานบริษัท TerraPower, CEO และหนึ่งในผูกอตั้งบริษัท 

Intellectual Ventures และอดีต CTO แหงบริษัท Microsoft) ใหบรรยายเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบัน 

ของการใชพลังงานและความตองการพลังงานของโลก ซึ่งคาดวา ปญหาความมั่นคงทางพลังงานจะเกิดขึ้น 

แนนอนหากยังไมสามารถพัฒนาแหลงพลังงานใหมได ดังนั้นเทคโนโลยีนิวเคลียรจึงเปนเทคโนโลยีที่จะเปน 

ทางออกสำคัญและจำเปนตองมีการพัฒนานวัตกรรมดานนิวเคลียรใหมๆ นอกจากนี้    Dr. Myhrvold ยังได 

กลาวถึงเทคโนโลยีที่นาสนใจตางๆ เชน โรงไฟฟาพลังนิวเคลียรแบบลอยน้ำ เตาปฏิกรณขนาดเล็ก และ 

เครื่องปฏิกรณ generation IV ที่เปนแบบเคลื่อนที่ได

หลังจากการเปดประชุมและการบรรยายของวิทยากรรับเชิญ การประชุมแบงออกเปนการประชุมยอยเชิงเทคนิค 

ซึ่งมีหัวขอครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน การรับมือกับความเสี่ยง ระบบควบคุมและความปลอดภัย นวัตกรรมนิวเคลียร 

นโยบายและขอบังคับตางๆ ฯลฯ นอกจากนั้น ในการประชุมยังมีการจัดแสดงบูธของหนวยงานและบริษัทตางๆ 

ภายในงานมีสวนจัดแสดงบูธจากหนวยงานและบริษัทตางๆ จากหลากหลายประเทศ เชน Idaho National Laboratory, 

Argonne National Laboratory, Canadian Nuclear Laboratories ฯลฯ

ขอสังเกตบางประการจากที่ประชุม

1. การจัดตั้งคณะทำงานใหมวาดวย Non-power Applications of Nuclear Technology จะมีประโยชนตอประเทศ 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการใชไฟฟาพลังงานนิวเคลียร แตใชประโยชนจากนิวเคลียรดานอื่นๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะ 

ในดานการแพทยและสาธารณสุข จึงเห็นควรมีการติดตามคณะทำงานกลุมใหมใหใกลชิด 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร โดยเฉพาะในภาคพลังงานที่เริ่มมีการพัฒนาและใชประโยชนจากเตาปฏิกรณขนาดเล็ก 

ที่มีสมรรถภาพสูง และเทคโนโลยีพลังงานฟวชั่น อาจเปนประโยชนตอประเทศไทยในระยะยาวในการเขาถึงและพัฒนา 

แหลงพลังงานจากนิวเคลียรที่มีตนทุนที่ต่ำลง ในขณะที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงขึ้น 
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การประชุมด้านอวกาศ 34th Space Symposium 

 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

รวมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เขารวมการประชุมดานอวกาศ 

แหงชาติ ครั้งที่ 34 (34th Space Symposium) เมื่อวันที่ 16–19 เมษายน 2561 ณ เมือง Colorado 

Springs มลรัฐโคโลราโดเปนการประชุมดานอวกาศที่จัดขึ้นทุกปตั้งแตป พ.ศ. 2527 ซึ่งปนี้เปนปที่ 34 

และมีผูเขารวมการประชุมกวา 14,000 คน โดยในทุกป ผูนําขององคกรดานอวกาศจากทั่วโลกจะมารวม 

พบปะหารือกันเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต การประชุม Space Symposium ถือเปน 

การประชุมที่นําไปสูการวางแผนเชิงนโยบายของสหรัฐอเมริกา และเปนการประชุมที่สําคัญในการ 

แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางเครือขายของผูนําหนวยงานดานอวกาศท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ซ่ึงปน้ีเปน  

ปแรกท่ีผูจัดงานพรอมท้ังกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ไดเชิญผูแทนจากเอเซียแปซิฟก 4 ประเทศ 

ประกอบดวยญี่ปุน เกาหลี ไทย และเวียดนามเขารวมดวย

เทคโนโลยีอวกาศ

 กิจกรรมหนึ่งของงานประชุมคือการมอบรางวัลตางๆ ใหแกบุคคลและองคกรที่ทําคุณประโยชนอยางยิ่งใหแก 

อุตสาหกรรมอวกาศ ดังตอไปนี้ 
1.  รางวัล Alan Shepard Technology in Education Award รางวัลท่ีใหแกบุคคลท่ีพัฒนาและประยุกต 

..... เทคโนโลยี การเรียนการสอนดานอวกาศในหองเรียนอยางยอดเยี่ยม

2. รางวัล Douglas S. Morrow Public Outreach Award รางวัลที่มอบใหแกบุคคลที่ทําคุณประโยชน

    อยางมหาศาลในการสรางความเขาใจใหแกสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการดานอวกาศ
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สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)



 การประชุม Space Symposium นอกจากจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลและสรางเครือขายระหวางผูนํา    

ดานเทคโนโลยีอวกาศแลว ยังมีการประชุมยอยอื่นๆ เชน 

Tech Track   กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมนําผลงานของตนเองขึ้นมานําเสนอผานการบรรยายระยะเวลา 20 

นาที โดยผลงานที่จะนํามานําเสนอสามารถมาไดจากหลากหลายหัวขอที่เกี่ยวกับการทองอวกาศเทคโนโลยียานอวกาศ 

การออกแบบ กระบวนการ กลยุทธ และขอมูลอื่นๆ กิจกรรมนี้นอกจากจะเปนที่สนใจสําหรับภาคการตลาดแลว 

ยังสามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญและบริษัทรุนใหมเขามาเรียนรูเกี่ยวกับความทาทายและการแกไขปญหาลาสุดในวงการ 

เทคโนโลยีอวกาศ

New Generation Space Leaders     เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญและผูนําดานเทคโนโลยีอวกาศรุนใหม 

อายุไมเกิน 35 ปไดเปนที่รูจักผูนํารุนอาวุโสและไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาทางอาชีพในวงการเทคโนโลยีอวกาศ 

กิจกรรมในสวนนี้ประกอบดวย การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดใหมีการพบปะหารือกัน และงานเลี้ยง เพื่อสรางและ 

ขยายเครือขาย

Cyber 1.8 Classified   กิจกรรมนี้เปนกิจกรรม 

ที่เกี่ยวของกับทั้งเทคโนโลยีอวกาศและไซเบอร  

โดยเปดโอกาสใหทั้งหนวยงานภาคอุตสาห- 

กรรมและภาครัฐบาลไดพบปะหารือกัน 

การประชุมนี ้จะเกี ่ยวของกับความลับ 

ขั้นสูงของประเทศ ดังนั้นผูที่สามารถเขา 

ร วมก ิจกรรมน ี ้ ได จะต องม ีส ัญชาต ิ 

อเมริกันและผาน Security Clearance 

แลว

3.  รางวัล John L. Swigert Jr. Award for Space Exploration รางวัลที่มอบใหกับหนวยงานหรือบริษัทที่ประสบ 

.......ความสําเร็จอยางยิ่งในการสํารวจและการคนพบดานอวกาศ

4.  รางวัล Space Achievement Award รางวัลใหแกบุคคลหรือหนวยงานที่ทําคุณประโยชนอยางยิ่งใหแกความ 

.........กาวหนาในการสํารวจและพัฒนาดานอวกาศ
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Educators and Students      Space Foundation มีความตั้งใจในการ  

สรางผูนําดานเทคโนโลยีอวกาศรุนใหมรวมถึงคุณภาพของการศึกษาผาน 

การสอน กิจกรรมสําหรับนักเรียนและกิจกรรมสําหรับชุมชนที่ใชเทคโนโลยี 

อวกาศเพื่อทําใหเยาวชนมีความสนใจและไดพัฒนาทักษะดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาตร (STEM)

ทั้งนี้ ผูเขารวมในงานประกอบดวย

1.  ผูแทนจากภาครัฐทั้งจากสหรัฐฯ และตางประเทศ

2.  ผูแทนจากองคการไมแสวงผลกําไรที่มีหนาที่สงเสริมการพัฒนาดานอวกาศ

3. ผูแทนจากบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ Infrastructure เชน บริษัทที่สรางจรวด    

    ดาวเทียมและอุปกรณตางๆ

4. ผูแทนจากบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ Facilitator เชน บริษัทที่เปนคนกลางเพื่อ      

    จับผูผลิตและผูบริโภคเขาดวยกัน

5.  ผูแทนจากบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ Software เชนบริษัทที่ใหการสนับสนุนดาน     

     Software คอมพิวเตอรในการสนับสนุน ติดตามและบํารุงจรวดและดาวเทียม

       บทบาทของคณะผูแทนฝายไทยกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐฯ ได 

จัดใหคณะผูแทนฝายไทยไดเขาพบหารือกับ ผูแทนภาครัฐบาลและบริษัท 

เอกชนสหรัฐฯ จํานวนมากที่สําคัญ ไดแก 

1. บริษัท Planet ที่ใหบริการดานภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง   

.......มีการบันทึกภาพทุกวันดวยหมูดาวเทียม (Constellation) ของบริษัท

2.  บริษัท DigitalGlobe ที่ใหบริการดานภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียด 

.......สูง โดยบริษัทมีแผนที่จะสงหมูดาวเทียมขึ้นไปเพื่อถายภาพโดยเสนอให 

.......ประเทศไทยมีสวนในการซื้อดาวเทียมถายภาพดังกลาว

3.  บริษัท AGI ที่ไดเสนอโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการและติดตามดาวเทียม
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4.   บริษัท Analytical Graphics Inc. ที่ไดเสนอโปรแกรมเพื่อบริหารจัดการและติดตามดาวเทียม

5.   บริษัท Nanoracks ที่ใหบริการขนสงดาวเทียมและอุปกรณขนาดเล็กสูอวกาศและสถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งรวมถึง  

........อุปกรณทดลองที่นักเรียนสงขึ้นไปติดไวดานนอกของสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทดลองตางๆ

6.  องคกร Secure World Foundation ซึ่งเปนองคกรไมแสวงผลกําไรที่มีจุดประสงคเพื่อทํางานรวมกับรัฐบาลและ  

........องคกรตางประเทศตางๆที่จะพัฒนาและสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากอวกาศในทางสันติ ปลอดภัย และยั่งยืน

 นอกจากนี้ นายพีร ชูศรี รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ 

มหาชน) ไดเขารวมเปน Speaker ใน Session ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยไดบรรยายสรุปรางแผนงานพัฒนา    

ดานอวกาศ 20 ป ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559 – 2579) ที่ตั้งเปางบประมาณรองรับโครงการตางๆ ไว 650,000             

ลานบาท เพื่อพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานอวกาศของอาเซียนตอไป

1. National Space Council: สหรัฐฯ พยายามจะกลับมาเปนผูนําทางดานอวกาศ โดยไดจัดตั้ง National Space 

Council ขึ้นอีกครั้งเมื่อป 2560 หลังจากที่ยุบไปเมื่อป 2536 เพื่อเปนหนวยงานประสานความรวมมือกิจกรรมดาน 

อวกาศจากทุกหนวยงาน และสงเสริมการถายโอนขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากบริษัทเอกชนของ 

สหรัฐที่ทํากิจการดานอวกาศเติบโตและแตกแขนงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ National Space Council ไดรวมรัฐมนตรีจาก 

หลายกระทรวง ทั้งกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย กระทรวงคมนาคม 

องคการ NASA หนวยราชการลับ CIA และผูแทนภาคเอกชนชั้นนํากวา 30 แหง เชน Boeing, Lockheed Martin, 

Northrop Grumman, ULA, SpaceX, Sierra Nevada, Blue Origin เปนตน

2. Deep Space Exploration: หลังจากที่โครงการกระสวยอวกาศ (Space Shuttle) จบลง รัฐบาลสหรัฐฯ ไดยกเลิก 

กิจกรรมนี้ และสงเสริมใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการ ซึ่งเปนที่เชื่อมั่นวาการคมนาคมขนสงการสื่อสารและการสํารวจ 

ระยะไกลในระดับชั้นบรรยากาศระดับสูง และชั้นอวกาศใกลโลกจะกลายเปนเรื่องที่บริษัทเอกชนจํานวนมากทําไดเต็มที่ 

และเขาสูการแขงขันเสรีในระบบตลาด โดยรัฐบาลจะหันมามุงเนนลงทุนทรัพยากรไปยังการสํารวจอวกาศชั้นไกลโพน 

(Deep Space Exploration) โดยไดจัดสรรงบประมาณเปนเงิน 20,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหองคการ NASA ใน         

ปงบประมาณ 2561 (19,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปงบประมาณ 2560) โดยมุงความสําคัญไปที่การเดินทางสํารวจ 

อวกาศโดยนักบินอวกาศและเพ่ิมบทบาทเชิงพาณิชยใน Low-earth Orbit (LEO) (งบประมาณ ตามแผน 20 ปของ สทอภ. 

เทากับ 2,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดย NASA  ไดรวมกับประเทศพันธมิตรเชน ESA (ยุโรป), Roscosmos (รัสเซีย), 
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JAXA (ญี่ปุน) และ CSA (แคนาดา) พัฒนาโครงการ GATEWAY: Lunar Orbital Platform ซึ่งมีเปาหมายที่จะสราง 

สถานีอวกาศบนวงโคจรดวงจันทรเพื่อเปนกาวบันไดไปสูการเดินทางไปยังดาวอังคาร โดยมีกําหนดสงชิ้นสวนของ 

สถานีอวกาศดังกลาวชิ้นแรกในอีก 4 ปขางหนา

3. Commercial Space Technology:  สหรัฐฯ เขามามีบทบาทในตลาดยิงจรวดเชิงพาณิชย โดยเมื่อป 2555 สหรัฐฯ 

ไมมีสวนแบงตลาดโลก แตในป 2560 มีสวนแบงตลาดถึง 70% ในขณะที่สวนแบงตลาดของรัสเซียลดลงจาก 50%

เหลือเพียง 10% ทั้งนี้ เนื่องจากการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ที่ดําเนินกิจกรรมในตลาดดาน 

อวกาศ โดย SpaceX เปนบริษัทเอกชนที่ไดรับการจับตามองมากที่สุดเนื่องจากไดประสบความสําเร็จในการ 

นําจรวดกลับมาใชใหมไดเกือบทั้งหมดทําใหตนทุนในการยิงจรวดลดลงอยางที่ไมเคยมีมากอน อีกทั้งเมื่อตนปที่ผานมา 

SpaceX ไดประสบความสําเร็จในการยิงจรวดที่รับน้ำหนักไดมากที่สุด (Falcon Heavy) ตั้งแตการยิงจรวด SATURN 5 

โดยจรวดทั้งหมดสามารถนํากลับมาใชไดใหมบริษัทเอกชนอื่นๆ รวมทั้งองคการ NASA จึงเห็นความสําคัญของการนํา 

จรวดกลับมาใชไดใหมและกําลังพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว

4. Space Law: สหรัฐฯ ไดจัดทําขอเสนอเพื่อลดกฎหมายและระเบียบที่ไมจําเปนเกี่ยวกับการยิงจรวดเชิงพาณิชยเพื่อ 

ใหบริษัทเอกชนมีความคลองตัวมากขึ้น และมีนโยบายสรางความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งภายในและนานาประเทศเพื่อ 

ลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความเสียหายจากขยะอวกาศในวงโคจร ซึ่งมีเอกชนหลายบริษัทกําลังพยายามพัฒนา 

เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับขยะอวกาศนี้

5. Non-Profit Organization for Space กลไกสําคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐฯ 

คือองคกรไมแสวงหากําไร ซึ่งมีหลายลักษณะ และมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมภาครัฐบาลและเอกชนเขาดวยกัน โดยได 

รับเงินสนับสนุนจากสองทาง อีกทั้งมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการศึกษาและสรางกระแสสังคมผานการจัดกิจกรรม 

และรางวัลตางๆ ดังเชน การประชุมในครั้งนี้ ผูจัดหลักคือ มูลนิธิอวกาศ (Space Foundation) ซึ่งไดเงินทุนจาก 

การบริจาคจากบุคคล องคการและบริษัท คาธรรมเนียมสมาชิกและคาธรรมเนียมจากการจัดงาน รวมถึงจากการ 

ขายสินคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการ นอกเหนือจาก Space Foundationแลวก็ยังมีหนวยงานไมแสวงผลกําไร 

อื่นๆ เปนจํานวนมากที่มีสวนรวมสําคัญในอุตสาหกรรมดานอวกาศของสหรัฐฯ



 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตัน ไดรวมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ ผูอำนวยการ และคณะเจาหนาที่ องคการ- 

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) เขารวมหารือกับ ศูนยบมเพาะนวัตกรรมและ 

ผูประกอบการรุนใหมของมหาวิทยาลัยฮารวารด หรือ Harvard Innovation Lab ซึ่งตั้งอยู 

ในเมือง Boston รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561

สะเต็มศึกษา 

  ศูนยดังกลาวไดถูกกอตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงบมเพาะชวยเหลือ 

นักศึกษาที่สนใจจะพัฒนานวัตกรรม เพื่อการลงทุนในทุกสาขา และไดสราง Startup จำนวนมาก ทั้งนี้ศูนยบมเพาะ 

ดังกลาวไดมีสวนสำคัญ 3 สวนหลักดังนี้คือ

1. I-Lab ซึ่งเปนสวนใหความรูและทรัพยากรตางๆ สำหรับ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮารวารด ซึ่งประกอบดวย 

สวนการเรียนการสอน ที่ทางศูนยเปดใหมีการสอนเกี่ยวกับ 

การเปนผูประกอบการโดย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง 

และวิทยากรภายนอก และสวนการใหคำปรึกษา โดย 
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การหารือร่วมกับศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ของมหาวิทยาลัยฮาร์วารด (Harvard Innovation Lab)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)



อาสาสมัครซึ่งมีความรูความสามารถจากสาขาตางๆ คอยใหคำปรึกษาทั้งทางดานกฎหมาย ภาษี การเงิน การบัญชี 

แกนักศึกษาที่มีความสนใจในการพัฒนาไอเดียของตนเองใหเปนรูปธรรม อีกทั้งนักเรียนที่สนใจสามารถสงไอเดียของ 

ตัวเองเขาประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลกวา 300,000 เหรียญสหรัฐฯ ภายใตโครงการของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อวา Venture 

Incubation Program (VIP)

ขอสังเกต

 ศูนยบมเพาะในลักษณะนี้ไดเปนสวนชวยใหเกิดธุรกิจดานนวัตกรรม ซึ่งโมเดลดังกลาวไดประสบความสำเร็จ 

อยางมากในหลายๆ ประเทศ จากประสบการณที่ไดมีโอกาศไปเยี่ยมชมศูนยบมเพาะนวัตกรรมในประเทศจีน และเห็นวา 

คอนขางทำไดดีและกาวไกลมาก ใหการสนับสนุนในดานตางๆ แมกระทั้งเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม สวนในประเทศไทย 

เอง ผูอำนวยการ อพวช. กลาววามหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดมีแนวทางสนับสนุนคนรุนใหมเพื่อเปน 

Startup เชนกัน

2. Lunch Lab ซึ่งเปนสวนที่เปดใหศิษยเกาของ 

มหาวิทยาลัย ที่อยูใน “High-Potential, early-stage

startups สามารถเขามาใชสถานที่และทรัพยากรของ 

ศูนยไดโดยการจายคาธรรมเนียมเชาที่เพียงเล็กนอย 

เทานั้น

3. Life Lab ซึ่งเปนสวนที่เปดใหแกศิษยเกาและ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งกำลังทำเกี่ยวกับ Startups 

ดานวิทยาศาสตรเพื ่อชีวิตที่นาจะประสบความสำเร็จ 

(High-potential early-stage life sciences startups) 

สามารถเขาไปใชทรัพยากรขั้นสูง เชนหองวิจัยและ 

อุปกรณการวิจัยตางๆ ของมหาวิทยาลัยได
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การหารือร่วมกับ Boston Museum of Science

      Dr. Loannis Yannis Miaoulis ประธานพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเมือง Boston และคณะผูบริหารของพิพิธภัณฑซึ่ง 

เปนพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรติดอันดับ 1 ใน 10 พิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดในโลก ผูเขาชมปละ 1.5 ลานคน 

มีการแสดงชิ้นงานนิทรรศการมากกวา 700 ชิ้น รวมทั้งจัดแสดงสวนสัตวขนาดยอมพิพิธภัณฑแหงนี้เนนรูปแบบ 

การนำเสนอโดยใชหลักการทางวิศวกรรมศาสตรเปนหลักและเกี่ยวของกับการดำรงชีวิตประจำวัน โดยไดจัดทำแบบเรียน 

เพื่อใหผูเรียนระดับตางๆ ตั้งแตอนุบาล จนถึงระดับ มัธยม สามารถเรียนรูไดงาย เผยแพรใชงานทั่วโลกกวา 9 ลานคน 

ในหลายประเทศ แปลเปนภาษาทองถิ่น เชน เดนมารค ฝรั่งเศส จีน ซาอุดิอาระเบีย เปนตน ทาง อพวช. 

ไดมีความรวมมือกับพิพิธภัณฑดังกลาวโดยไดมีการจัดทำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมศาสตรสำหรับโรงเรียนในประเทศไทย 
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สะเต็มศึกษา 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

      องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  และสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร- 

และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน รวมหารือกับผูบริหารพิพิธภัณฑ- 

วิทยาศาสตรเมือง Boston รัฐ Massachusetts สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561



สืบเนื่องมาจากการเดินทางไปหารือโดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน อดีต 

รัฐมนตรีวาการ วท. และ รศ.ดร. วีระพงษ แพสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวงฯ  

ในชวงป 2559 คนไทยในสหรัฐฯ รูจักนครบอสตัน/เมืองแคมบริดจ 

มลรัฐแมสซาชูเซตส เปนอยางดีในฐานะที่ประสูติของ พระบาทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนพระบิดาแหงเทคโนโลยีไทย 

และทรงเปนแบบอยางของการใช วทน. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ จะหาทางพัฒนาความรวมมือ 

เพิ่มเติมกับมลรัฐแมสซาชูเซตสและนครบอสตัน/เคมบริดจตอไปโดย 

เฉพาะในดานการศึกษาสะเต็มและพิพิธภัณฑ วิทยาศาสตร

ขอสังเกต

 ทางพิพิธภัณฑไดมีการออกหลักสูตรแบบเรียนดานวิทยาศาสตร 

แกนักเรียนระดับตางๆ เอง ซึ่งเปนสิ่งที่พิพิธภัณฑอื่นๆ ไมมีและ 

สรางรายไดสำคัญใหแกทํางพิพิธภัณฑอีกทั้งแบบเรียนดังกลาวผาน 

กระบวนการออกแบบอยางดี ทำใหเปนที่นาสนใจและมีประโยชน 

ตอผูเรียนอยางแทจริง สวนผูบริหารระดับสูงของพิพิธภัณฑเองก็มี 

ความเปนกันเองและมีความสัมพันธอันดีกับ อพวช. และกระทรวง 

วิทยาศาสตรและยินดีที่จะมีความรวมมือกับทาง อพวช. ตอไปในอนาคต
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การเข้าร่วมงาน BIO International Convention และงานมหกรรม

BIO World Congress on Industrial Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพ

       

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงวอชิงตัน เขารวมงาน BIO International Convention ณ นครบอสตัน 
รัฐแมสซาชูเซตส ระหวางวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 

     งานมหกรรม BIO International Convention จัดขึ้นปละครั้ง โดยปนี้จัด 
ขึ้นเปนครั้งที่ 25 มีสมาชิกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาเขารวมกวา 
18,289 ราย รวมกับอีก 49 รัฐ กรุงวอชิงตัน และเปอรโตริโก และอีก 67 
ประเทศ ซึ่งเปนจำนวนที่มากที่สุดในรอบ 10 ที่ผานมา โดยผูเขารวมงาน 
และผูเขาชมงานจะตองลงทะเบียนและชำระคาธรรมเนียมในอัตราที่สูง สำหรับ 
ผูเขารวมงาน (Exhibitors) มีจำนวนมากกวา 1,800 ราย สวนใหญเปนองคกร 
ขนาดใหญจากภาครัฐและเอกชนรวมกัน เชน อารเจนตินา บราซิล เม็กซิโก 
ออสเตรเลีย อิตาลี เยอรมนี สเปน สวิตเซอรแลนด สหราชอาณาจักร ตุรกี 
และจากเอเชียไดแก จีน ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกงและไทย ที่นำโดย ศูนยความ- 
เปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) และ BOI นอกจากนี้ ยังมีรัฐบาลระดับ 
รัฐของสหรัฐฯ ที่นำผูประกอบการและมหาวิทยาลัยมารวมงาน ไดแก เท็กซัส แมรีแลนด 
นิวแฮมปเชียร เพนซิลเวเนีย นิวยอรก เปนตน
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        ในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของฝายไทย มีวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิที่สำคัญเขารวม อาทิ ศ.ดร. ศักรินทร 

ภูมิรัตน ประธานกรรมการบริหาร TCELS ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษากรรมการ  ดร. นเรศ ดำรงชัย ผอ. TCELS 

นายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการ BOI และผูแทนจาก ม.นเรศวร, ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยี- 

พระจอมเกลาธนบุรี, ม.สงขลานครินทร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.เชียงใหม, ปตท.และบริษัทเอกชนที่มีการลงทุน 

ในประเทศไทยในดานชีววิทยาศาสตร อาทิ ACLIRES Bangkok Ltd., Austrianova (Thailand) Co.,Ltd, Bluefin Life 

Technology Co.,Ltd, The Little Onion Factory Company Limited, Cryoviva (Thailand) Ltd., โดยฝาย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มี นางภัทราวรรณ เวชศาสตร อัครราชทูต และผูแทนจากสำนักงานที่ปรึกษา- 

ดานวิทยาศาสตรฯ  เขารวม

  การประชุมอภิปรายในหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เชน กฎระเบียบของประเทศ 

การสรางความรวมมือ โอกาสทางการคา เปนตน โดยสรุปในสวนที่ทีมประเทศไทยเขารวมรับฟง ดังนี้

1. Department of Defense Medical Innovation & Biodefense 

Forum ซึ่งมีผูรวมอภิปรายจากหนวยงานความมั่นคงของสหรัฐ เชน U.S. 

Army Medical Research and Material Command (USAMRMC), 

Defense Health Agency (DHA) และ Defense Threat Reduction 

Agency (DTRA) เปนตน โดยเนื้อหาการอภิปรายกลาวถึง การใหความ 

สำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง ในดานยาและวัคซีนตางๆ ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และการ 

เขารวมเปน Partner ของภาคเอกชน บริษัทที่สนใจสามารถนำเสนอ 

ความคิด/โครงการแกกระทรวงกลาโหมฯ  เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งถือวาเปน 

โอกาสที่ดีในการพัฒนาทางการทหารของรัฐบาลเชนเดียวกัน โดยกระทรวง- 

กลาโหมฯ มีความตองการศึกษาพัฒนาในสาขาหลากหลายของการปกปอง 

บุคลากรทางทหารของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงมาตรการเพื่อปองกันภัยคุกคาม 

ทั่วไป เชน การติดเชื้อเฉพาะถิ่น และการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติ 

งานในหนาที่ 



2. BOI Seminar: Life Innovation: Business Opportunities in Research 

& Innovation in Thailand โดยมีนายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI), ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. TCELS 

และ Ms. Renate Schirrow, Senior Vice President of Operations, ACLI-

RES International Ltd. โดยไดกลาวถึงจุดเดนของไทยที่เปนศูนยกลางการ 

พัฒนาทางดานชีววิทยาศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต เนื่องจากมี 

ความหลากหลายทางดานชีวภาพ คาใชจายในการวิจัยพัฒนาและดำเนินการ 

ไมสูง มหาวิทยาลัยมีการศึกษาวิจัยในระดับนานาชาติ โรงพยาบาลมีแพทย 

ผูเชี่ยวชาญและมีระบบการดูแลสุขภาพที่ดี ทำใหมีนักทองเที่ยวเดินทางมา 

ประเทศไทยเพื่อใชบริการทางการแพทยจำนวนมาก ตามเปาหมายการพัฒนา 

ไทยใหเปน Medical Hub รวมทั้ง ประเทศไทยยังมีความพรอมทางดาน 

ทรัพยากร บุคคลากร และศักยภาพการผลิต ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนปจจัยให ACLIRES 

เลือกเปดสำนักงานในไทย นอกจากนี้ ฝายไทยไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 

สนับสนุนการลงทุนในประเทศ โดยรัฐบาลจัดใหมีวีซาประเภทใหม มีชื่อวา 

SMART Visa ที่เสมือนตรวจลงตราและออกใบอนุญาต การทำงานใหพรอมกัน 

(คราวละ 4 ป) เพื่อสนับสนุนการลงทุนของตางชาติ และเขาดำเนินงานของ 

ตางชาติ ใน EEC และที่อื่นๆ

3. The BIO/TEConomy Biosciences Jobs Report & Governors Panel 

มีผูรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูวาการรัฐ South Dakota 

ผูวาการ Puerto Rico และผูแทนจากบริษัท Teconomy Partners, LLC 

และผูแทนจาก BIO ไดกลาวถึง อุตสาหกรรมทางดานชีวภาพของประเทศสหรัฐฯ 

วาเปนสวนสำคัญในการสรางงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยางตอ 

เนื่อง อุตสาหกรรมทางดานชีวภาพนี้นับรวมตั้งแตวัตถุดิบทางชีวภาพ กระบวน 

การผลิต จนออกมาเปนผลิตภัณฑที่ใชในการอุปโภคบริโภค ในป พ.ศ. 2559 

มีการดำเนินการธุรกิจทางดานเทคโนโลยีชีวภาพโดยประมาณ 86,000 บริษัท 

มีตำแหนงงานดานเทคโนโลยีชีวภาพมากกวา 1.74 ลานตำแหนงใน 38 รัฐและ 
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เปอรโตริโก โดย 5 รัฐแรกที่มีจำนวนตำแหนงงานดานเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด 

คือ รัฐแคลิฟอรเนีย รัฐนอรทแคโรไลนา รัฐเท็กซัส รัฐจอรเจีย รัฐเพนซิลเวเนีย 

ทั้งนี้ รัฐนอรทแคโรไลนา เปนรัฐขนาดกลาง ที่มีความโดดเดนในดานการ 

พัฒนาวิจัย ดาน วทน. โดยเฉพาะการเปนที่ตั้งของ Research Triangle Park 

นอกจากนี้ ผูอภิปรายไดกลาวถึงความพรอมของแตละรัฐ ทั้งเรื่องของสภาพ- 

แวดลอม ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย 

ของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยการกูยืม/ภาษีต่ำสำหรับงานทางดาน R&D

4. Food, Health, and Environmental Future Day: Biotechnology 

Drives Sustainability ไดมีการอภิปรายถึงกระบวนการกำหนดมาตรฐานของ 

USDA สำหรับ National Bioengineered Food Disclosure Standard 

และการขอใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมและยอมรับในกระบวนการกำหนดกฎ 

ระเบียบ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการกำกับดูแลมีความทั่วถึงทั้งอุตสาหกรรมอาหาร 

และการเกษตร โดยรวมตั้งแตธุรกิจเริ่มตน (Startups) ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ 

นอกจากนี้ มีการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมดานอาหาร เพื่อใหประชาชน 

ยอมรับการใชเทคโนโลยีใหมๆ และสามารถนำมาใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน 

เชน การตัดแตงยีนและพัฒนาสายพันธุพืชใหมีความหลากหลายและทนตอ 

โรคพืช การพัฒนาสายพันธุสัตวเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีและชวยเพิ่มผลผลิต เปนตน

5. Global Leadership Forum: Is Biotechnology Innovation Globally 

Sustainable? Emerging Opportunities in Global Markets 

โดยมีผูแทนจาก MaxCyte, Inc., International Federation of Pharma-

ceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) และ ผอ. TCELS 

รวมอภิปราย โดยสาระสำคัญกลาวถึง การเติบโตและความยั่งยืนของ 

อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร ที่จะขึ้นอยูกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ในการดึงดูดการลงทุน การมีนโยบายที่ครอบคลุมเพื่อคุมครองทรัพยสินทาง 

ปญญาสำหรับผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวของกับภาษีเพื่อชวย 
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กระตุนการลงทุนในระยะยาวและชวยใหนักลงทุนมั่นใจไดวาจะไดเงินทุนคืนใน 

ระยะอันสั้น ระบบการศึกษาและบุคลากรที่มีทักษะ และรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม 

กับความตองการหนวยงานดานสุขภาพทั่วโลก

       ในสวนของกิจกรรมแบงออกเปน 2 สวนคือ (1) การจับคูเจรจาการคาของ 

หนวยงาน ผูประกอบการ และบุคคลชั้นนำ เพื่อขยายเครือขายและการเสนอ 

สินคาบริการ (2) การจัดแสดงนิทรรศการจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาค 

การศึกษาจากนานาประเทศ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ชีวภาพทางดานยา ระบบการดูแลสุขภาพ อาหารและการเกษตร พลังงาน 

ชีวภาพ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม การใหบริการใหคำปรึกษาสำหรับ 

ธุรกิจใหม การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา โดยบูตของไทยสำหรับ 

ในปนี้ TCELS รวมกับ BOI จัดแสดงนิทรรศการในหัวขอหลักวา “THAILAND 

Innovation Hub of ASEAN” และไดเขารวมจับคูเจรจาธุรกิจสรางความ 

รวมมือรวมกับนักธุรกิจ นักลงทุนมากกวา 100 คู โดยสวนจัดแสดงนิทรรศการ 

ของไทย ไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานจำนวนมาก  

       นอกเหนือจากนิทรรศการ BIO International Convention หนวยงาน 

BIO ยังมีการจัด BIO Congress ขึ้นเปนประจำทุกปเชนเดียวกัน ซึ่งในปนี้จะจัด 

ระหวางวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองฟลาเดลเฟย รัฐเพนซิลเวเนีย 

ซึ่งเปนอีกทางเลือกสำหรับการสรางเครือขายและสงเสริมทางดานเทคโนโลยี 

ชีวภาพของประเทศไทย และเปดทัศนคติใหมดาน วทน. ของประเทศไทยใหกับ 

ทั่วโลกไดรับทราบ สำหรับในปนี้ สนช. และกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

จะเขารวมงาน 

 
56



ขอสังเกตและขอเสนอแนะบางประการ

1)  บทบาทของไทยในการจัดงานรวมกับ BIO มีความโดดเดนและชัดเจน โดย 

TCELS ไดเขารวมแสดงนิทรรศการมาเปนระยะเวลากวา 10 ปแลว จากการ 

เขารวมงานอยางตอเนื่อง การเขาเจรจาเพื่อสรางความรวมมือและการลงทุน 

รวมกับองคกรตางๆ สงผลใหนักลงทุนตางชาติมีความมั่นใจและเชื่อมั่นใน 

ศักยภาพการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

2) สอท. ใหความสำคัญกับการสนองตอบการพัฒนาอุตสาหกรรมดานชีววิทยาศาสตร 

และไดใชเวทีของ BIO ในการดำเนินภารกิจดาน Science Diplomacy มาระยะ 

หนึ่ง การรวมทำงานกับ BIO จะเปนเวทีหนึ่งที่ทำใหหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ของไทย ทั้งที่อยูในประเทศไทย และทีมไทยแลนดในสหรัฐฯ มีสวนชวยจัด 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ และหาพันธมิตร (Counterpart) เพื่อรวมดำเนิน 

กิจกรรมใหเปนรูปธรรมตอไป ซ่ึงสำนักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ จะติดตาม 

กิจกรรมของ BIO รวมกับ สอท. อยางใกลชิดตอไป เพื่อเชื่อมโยงมิติการทำงาน 

ทีมประเทศไทยในเชิงพาณิชย เกษตร และความมั่นคง ที่มีความเกี่ยวเนื่อง 

กับวิทยาศาสตร
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         สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ  เขารวมงานมหกรรม BIO World Congress on 

Industrial Biotechnology ซึ่งเปนการประชุมมุงเนน ความเชี่ยวชาญและการสรางเครือขาย 

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ที่เมืองฟลาเดลเฟย รัฐเพนซิลเวเนีย ระหวางวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2561 

โดยสรุป สาระสำคัญไดดังนี้

1. งานมหกรรม BIO World Congress on Industrial Biotechnology จัดขึ้นปละครั้ง โดยปนี้ 

จัดขึ้นเปนครั้งที่ 15 ซึ่งงานมหกรรมนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ การประชุมใหญและการแสดงนิทรรศ- 

การจากภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคการศึกษา ถือไดวาเปนอีกเวทีสำหรับนักธุรกิจ นักวิชาการ 

นักวิจัย ภาครัฐ และผูนำอุตสาหกรรมเขารวมเพื่อแบงปนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

ในหลากหลายหัวขอ เชน สารชีวภาพท่ีนำมาใชทนแทนสารเคมี ชีววิทยาสังเคราะห (Synthetic 

biology) เอนไซม สวนประกอบอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตสาหราย เปนตน จากป 

พ.ศ. 2560 มีผูนำ ดานอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจากทั่วโลกมากกวา 500 บริษัทเขารวม และมีการ 

จับคูธุรกิจมากกวา 2,130 คู ปจจุบันทั่วโลกตระหนักและตองการเทคโนโลยีสีเขียวเพิ่มมากขึ้น 

เริ่มตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งคาดวาตลาดเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม 

ทั่วโลกนั้นจะมีมูลคาสูงถึง 487.08 พันลาน เหรียญสหรัฐภายในป พ.ศ. 2567

2. ผูแทนทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ ประกอบดวย อท.ภัทรวรรณ เวชชศาสตร รวมกับคณะผูแทน 

จากประเทศไทย โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่สำคัญเขารวม อาทิ นายนิธิรุจน โผนประเสริฐ ผอ.กองสนเทศ- 

เศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดร.กริชผกา บุญเฟอง รองผูอำนวยการดานระบบนวัตกรรม 

สนช. ดร.เอกอนงค จางบัว ผช.ลสวทน. และ รก. ผอ.ดานเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและเมือง 

นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และบริษัท Start-

up ของไทย ไดแก บริษัทกรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด บริษัทเดนทัลสวีท จำกัด 

และบริษัทโควิก เคทท อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
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3. นอกเหนือจากการเขารวมงานมหกรรมฯ คณะผูแทนฯ ไดหารือรวมกับหนวยงานที่ดำเนินการสนับสนุน Startup 
ในเขตเมืองฟลาเดลเฟย ไดแก

3.1 City of Philadelphia, Department of Commerce เปนองคกรรัฐที่มีเปาหมายสนับสนุน 
ใหเกิดชุมชนบริษัท Startup ในเขตเมืองฟลาเดลเฟย โดยมีนาย Samuel Kuang-Hsien Chueh,  
International Business Director และนาย Francisco Garcia, Business Development Director 
รวมหารือกับผูแทนจากประเทศไทย โดยกลาวถึงจุดเดนของเมืองฟลาเดลเฟยที่ดึงดูดการลงทุน 
ธุรกิจใหม ไมวาจะเปนตำแหนงที่ตั้งของเมือง สถาบันการศึกษา รวมทั้งองคกรชวยผูประกอบการ 
ในการจัดหา กองทุน การเขาถึงเทคโนโลยี และใหการอบรมดานการ ประกอบธุรกิจ
3.2 Pennovation เปนองคกรภายใตการดูแลของ University of Pennsylvania มีนาย Paul Sehnert, 
Director of Development Management เปนผูนำคณะผูแทนฯ เดินเยี่ยมชมสถานที่ พรอมทั้งอธิบาย 
เกี่ยวกับการใหบริการของ Pennovation วาเปน Co-Working Space ที่เปดใหผูประกอบการบริษัท 
Startup มาเชาพื้นที่ เพื่อใชเปนสำนักงาน หองประชุม หองปฏิบัติการทดลอง ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงการริเริ่ม 
ทางปญญาและผูประกอบการ โดยมีสถานที่ใหบริการที่อยูติดกับวิทยาเขตของ University of Pennsyl-
vania ซึ่งมีความพรอมทั้งนักวิจัย  ผูประกอบการ และคูคาในอุตสาหกรรมตางๆ ที่สามารถใหคำปรึกษา 
สำหรับผูที่ตองการริเริ่มธุรกิจ และผลักดันความคิดสรางสรรคไปสูธุรกิจที่มีศักยภาพ

3.3 The Science Center เปนองคกรไมแสวงหาผลกำไรท่ีมีเปาหมายในการสนับสนุนชวยใหนักประดิษฐ 
และผูประกอบการนำเทคโนโลยีใหมออกสูตลาดการคาได โดยองคกรจะใหการชวยเหลือในทุกขั้นตอน 
รวมถึง การเขาถึงทรัพยากร การเขียนโมเดลธุรกิจ จัดหาแหลงเงินทุน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหลายโครงการ 
ท่ีชวยผลักดันแนวคิดนวัตกรรม รวมถึงการสรางเครือขายและความรวมมือเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในธุรกิจ

ขอสังเกต
1. งานมหกรรม BIO เปนเวทีสำคัญทางดานเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก ที่มุงเนนการสรางความรวมมือ การจับคู 
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ โดยงานมหกรรม BIO International Convention ณ นครบอสตัน 
รัฐแมสซาชูเซตส ที่จัดระหวางวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 นั้น เปนการมุงเนนสินคาและบริการทางดานยา ระบบการ 
ดูแลสุขภาพ อาหารและการเกษตร พลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม สำหรับงาน BIO World Congress 
on Industrial Biotechnology น้ัน เปนงานมหกรรมท่ีมุงเนนความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ตลอดหวงโซการผลิต ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินคาอุปโภคบริโภค และสารท่ีใชในแตละกระบวนการ 
2. หนวยงานและผูประกอบการไทย/ Startup ไดเขารวมจัดแสดงในงาน BIO World Congress on Industrial 
Biotechnology เปนครั้งแรก ซึ่งไดแสดงใหนานาประเทศไดเห็นศักยภาพทางดานเทคโนโลยีชีวภาพของ 
ประเทศไทยไดเปนอยางดี ซึ่งในปหนางานมหกรรม BIO World Congress on Industrial Biotechnology 
จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2562 ที่เมือง Des Moines รัฐไอโอวา 
3. การเขารวมงานมหกรรมของฝายไทยในครั้งนี้เปนกิจกรรมที่ริเริ่มโดยกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กับ สนช. 
และถือเปนมิติหนึ่งของ Science Diplomacy ที่มีการสรางศักยภาพในการพัฒนาทางวิทยาศาสตรควบคูไปกับ 
นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจกับตางประเทศ
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การประชุม International Telecommunications Satellite 

Organization (ITSO) Assembly of Parties คร้ังท่ี 38

 อัครราชทูตที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ไดเปนตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขารวมการประชุม ITSO 

Assembly of Parties ครงที่ 38 ณ American University Washington College of Law 

(AUWCL) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหวางวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญในการประชุม

      องคการดาวเทียมโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

(International Telecommunications Satellite 

Organization – ITSO)  กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2507 เปน 

องคการระหวางรัฐบาล (intergovernmental organi-

zation) ที่มีหนาที่ในการประสานงานและสรางความ 

รวมมือระหวางรัฐบาลของประเทศสมาชิกในการบริหาร 

และจัดการดาวเทียมของประเทศเพื่อประโยชนสวนรวม

    ตอมา เทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการพัฒนา และบริษัทเอกชนไดเขามามีบทบาทใน 

วงการและตลาดที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดังกลาวมากขึ้น  

ในป พ.ศ. 2544 Intelsat ถูกกอตั้งขึ้นในรูปบริษัทเอกชน 

โดยสิทธิครอบครองบริษัทถูกจัดสรรไปตามระดับการ 

ลงทุนของประเทศสมาชิก และหนาที่ของ ITSO 

ถูกเปลี ่ยนไปเปนการควบคุมและดูแลการทำงานของ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Intelsat ในสวนของการใหบริการสาธารณะ ปจจุบัน 

ITSO มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 149 ประเทศ โดยมีการ 

ใหการรับรอง Agreement relating to the Interna-

tional Telecommunications Satellite Organiza-

tion  (ประเทศไทยไดลงนามความตกลงดังกลาวเมื่อวันที่ 

20 สิงหาคม 2514 ณ กรุงวอชิงตัน  สหรัฐอเมริกา)

    การประชุมภาคีผูมีอำนาจเต็มของ International 

Telecommunication Satellite Organization (ITSO) 

หรือ ITSO Assembly of Parties จัดขึ้นทุกๆ 2 ป 

เพื่อใหประเทศสมาชิกไดมีโอกาสในการตรวจสอบการทำ

งาน ผลการทำงาน และแผนการดำเนินงานของ Intelsat 

การประชุม ITSO Assembly of Parties ครั้งที่ 38 

มีผูเขารวมการประชุมจาก 92 ประเทศ 

1.

2.
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ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับประเทศไทยที่ไดจากการประชุม

นาย Nikolay Nikiforov ตัวแทนจากประเทศรัสเซีย และประธานการประชุม ITSO ครั้งที่ 37 ไดกลาว 

เปดพิธี และบรรยายเกี่ยวกับภารกิจและวิสัยทัศนของ Intelsat ความสำคัญของเทคโนโลยีดาวเทียมและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของและมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยี 

ดาวเทียม เชน เทคโนโลยี IoTs และ broadband satellite

ที่ประชุมตัดสินเลือก Dr. Siyabonga Cwele ตัวแทนจากประเทศแอฟริกาใต เปนประธานการประชุม 

และนาย Prahlad Kumar Sinha ตัวแทนจากประเทศอินเดีย เปนรองประธานการประชุม ITSO ครั้งที่ 

38 นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกรองประธานการประชุมที่เปนตัวแทนจากภูมิภาคตางๆ อีก 5 คน จาก 5 

ภูมิภาค ดังนี้

                            ภูมิภาค A (ทวีปอเมริกา) – จาไมกา

                            ภูมิภาค B (ทวีปยุโรปตะวันออก) – นอรเวย

                            ภูมิภาค C (ทวีปยุโรปตะวันตกและเอเชียตอนเหนือ) – โรมาเนีย

                            ภูมิภาค D (ทวีปแอฟริกา) – กานา

                            ภูมิภาค E (ทวีปเอเชียและออสเตรเลีย) – ญี่ปุน



      อยางไรก็ตาม สภาพทางการเงินของ Intelsat ยังไมแนนอนมากนัก เนื่องจากผลกำไรของ Intelsat 

ลดลงทุกป ปจจัยที่ทำใหผลกำไรของ Intelsat ลดลง คือ 1) ยอดขายที่เกี่ยวกับดาวเทียม EpicNG 

ซึ่งเปนดาวเทียมชุดใหม มีจำนวนนอยกวาที่คาดไว เนื่องจากเทคโนโลยีที่ตองใชดาวเทียมที่มีความ 

สามารถเทียบเทา EpicNG ยังไมเปนที่นิยมแพรหลายมากนัก เชน IoTs และยานพาหนะที่ขับเคลื่อน 

ไดดวยตนเอง 2) บริการบางอยางไมสามารถตอสัญญาไดเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงในขอบังคับทาง 

เทคนิค และความกดดันทางราคาที่เกี่ยวกับบริการ wide beam และ 3) โอกาสในการทำงานรวม 

กับรัฐบาลที่ถูกจำกัด 

4. ที่ประชุมเห็นชอบในโครงสรางของคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee - IAC) ที่ 

The 27th Assembly of Parties (AP-27) ไดกำหนดขึ้น โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ มีระยะเวลา 

ดำรงตำแหนง 2 ป มีหนาที่ในการใหคำแนะนำแก Director General ซึ่งจะมีการประชุมขึ้นปละ 1 ครั้ง 

ณ กรุงวอชิงตัน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จะประกอบดวย 23 ประเทศ จาก 5 ภูมิภาค (ภูมิภาค A 5 คน/ 

ภูมิภาค B 4 คน / ภูมิภาค C 2 คน / ภูมิภาค D 6 คน / ภูมิภาค E 5 คน) ในแตละภูมิภาค 

จะตองคัดเลือกตัวแทนประเทศมาตามจำนวนดังกลาว ในปนี้ ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประธานของภูมิภาค 

E ไดสนับสนุนใหประเทศไทยเขารวมเปนหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ   ทั้งนี้ จากการประสานกับ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ในฐานะหนวยงานหลักของประเทศไทยขอไมเสนอรับ 

ตำแหนงดังกลาว ผลการคัดเลือกคณะกรรมที่ปรึกษาฯ ของภูมิภาค E จำนวน 5 คน จึงประกอบดวย 

ญี่ปุน จีน อินเดีย ภูฏาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

5. ที่ประชุมมีการเลือกตั้งคณะที่ปรึกษาทางกฎหมาย จำนวน 11 คน ซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยได 

ออกเสียงเลือกตั้งตามสิทธิที่ไดรับ ผลจากการเลือกตั้ง คณะที่ปรึกษาทางกฎหมายชุดใหมประกอบดวย 

ประเทศ 1) อารเจนตินา 2) แคเมอรูน 3) โกตดิวัวร 4) เยอรมนี 5) ญี่ปุน 6) มาดากัสการ 7) นามิเบีย 8) 

โปแลนด 9) ยูกันดา 10) สหราชอาณาจักร 11) สหรัฐอเมริกา

6. ท่ีประชุมมีมติอนุมัติคำรองของซาอุดีอาระเบีย โคลอมเบีย เปรู อิหราน ในการขอใชบริการโทรคมนาคม 

สื่อสารสาธารณะในทองถิ่นที่สามารถรับบริการผานระบบดาวเทียมไดเทานั้นเปนระยะเวลา 5 ปเชนเดียว 

กับบริการโทรคมนาคมสื่อสารสาธารณะระหวางประเทศ 
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          การประชุม STS forum Washington, D.C. Council Meeting  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2560 ที่ National Academy of Sciences (NAS) กรุงวอชิงตัน โดยเปนการประชุมเตรียมการ 

ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประเทศไทยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนกรรมการ และไดมอบหมายใหอัครราชทูตที่ปรึกษาฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขารวมการ 

ประชุมแทน 

      ผูเขารวมการประชุม ประกอบดวย นาย Koji Omi ประธานและผูกอตั้ง STS Forum และ ดร.Marcia 

McNutt ประธานของ National Academy of Sciences (NAS) สมาชิกของ STS Forum Council ซึ่งเปน 

ผูบริหารและมีผูติดตาม องคกรชั้นนำดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 

การศึกษา ของประเทศสหรัฐอเมริกา (เชน National Academy of Sciences (NAS), American Associa-

tion for the Advancement of Science (AAAS) และ Harvard University) ประเทศญี่ปุน (เชน The 

Japan Foundation of Public Communication on Science and Technology และ Toyota Kirlo-

skar Motor Pvt. Ltd.) และตัวแทนจากประเทศสมาชิกอื่นๆ (เชน นาย Richard Roberts นักวิทยาศาสตร 

ชาวอังกฤษที่ไดรับรางวัลโนเบล) 

การประชุม Science and Technology in Society Forum 

(STS Forum) Council

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
นโยบายด้าน วทน.
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สรุปผลการประชุม STS Forum 2017 

-  ที่ประชุมรับรองการประชุม STS Forum 2017 ประจำป ที่มีขึ้น ระหวางวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2560     

   มีจำนวนผูเขารวมการประชุมประมาณ 1,500 คน จาก 80 ประเทศ 

-  ประเด็นที่ไดรับความสนใจและมีการสนทนาระหวางผูเขารวมประชุมมากที่สุด คือ หัวขอดานพลังงาน 

   สิ่งแวดลอม และการพัฒนาสังคมคารบอนต่ำที่ยั่งยืน 

-  ที่ประชุมรายงานผลการประชุม Peer Meeting ซึ่งเปนการประชุมยอยที่เชิญผูเขาประชุมเฉพาะกลุม 

   เขารวม เชน กลุมผูนำรุนใหม (อายุต่ำกวา 40 ป) กลุมที่เปน CEO ของบริษัทเอกชน กลุมผูบริหาร 

   จากภาครัฐบาล ฯลฯ มีทั้งหมด 11 กลุม 

-  ที่ประชุมไดกลาวถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งเปนสวนหนึ่งของ STS Forum โดยปจจุบันมีการอบรม 

   เชิงปฏิบัติการ 3 งาน คือ 1) การอบรมระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศอินเดียที่กรุงนิวเดลี 

   ประเทศอินเดีย 2) การอบรมระหวาง ASEAN และประเทศญี่ปุนที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย . 

   และ 3) การอบรมระหวางกลุม EU กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม 

   จากนั้นที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม STS Forum 

2017 ที่ผานมา โดยมีความคิดเห็นที่สำคัญดังนี้

- การประชุม STS Forum 2017 ประสบความสำเร็จในการดึงดูดผูเขารวมประชุมจากภาคธุรกิจผูนำรุนใหม 

  และสตรีใหมาเขารวมการประชุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่เปนโจทยสำคัญหนึ่งที่ผูจัดการประชุม STS Forum 

  ไดพยายามพัฒนามาหลายป 

- ขอสังเกตหนึ่งคือ ในปที่ผานมามีผูเขารวมประชุมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากยิ่งขึ้น

-  การประชุม STS Forum มีผลกระทบกับสังคมมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตจากความสนใจที่ไดรับจากสื่อมวลชน 

   ตางๆ ที่มีมากขึ้นกวาในปกอนๆ อยางไรก็ตาม สื่อมวลชนสวนใหญที่มารวมการประชุมยังไมใชสื่อกระแส 

   หลัก เชน New York Times ดังนั้น ในปตอๆ ไปควรพยายามเจาะไปที่สื่อกระแสหลักใหมากยิ่งขึ้น



-  การประชุม STS Forum มีผลกระทบกับสังคมมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตจากความสนใจที่ไดรับจากสื่อมวลชนตางๆ 

........ที่มีมากขึ้นกวาในปกอนๆ อยางไรก็ตาม สื่อมวลชนสวนใหญที่มารวมการประชุมยังไมใชสื่อกระแสหลัก เชน New 

.........York Times ดังนั้น ในปตอๆ ไปควรพยายามเจาะไปที่สื่อกระแสหลักใหมากยิ่งขึ้น

-  นอกจากนี้ กลุมคนที่ควรเขามามีสวนรวมใหมากกวานี้ คือ กลุมธุรกิจขนาดใหญ นักการเมือง และกลุมชุมชน 

.........วิทยาศาสตรจากจากประเทศพัฒนานอย เชน ประเทศจากทวีปแอฟริกา

-  หัวขอการประชุมที่นาสนใจสำหรับการประชุม STS Forum ครั้งตอไป คือ ผลกระทบจากเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

.....(Artificial Intelligence) ที่มีตอสังคม เวชศาสตรคาดการณ (predictive medical) การพัฒนาวิทยาศาสตรที่ยั่งยืน 

.....การพัฒนาบุคลากรดาน วทน. โดยเริ่มตั้งแตวัยเด็ก

-  การกำหนดหัวขอประชุมควรใชภาษาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและตรงกับเน้ือหาการบรรยายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะทำใหคณะ  

.....ผูจัดการประชุมสามารถเชิญผูเชี่ยวชาญที่ตรงกับหัวขอ และผูเขารวมประชุมสามารถเลือกเขารวมการประชุมที่ตรงกับ 

.....ความสนใจได

การเตรียมการประชุม STS Forum 2018

   ที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะสำหรับเพื่อนำไปใชในการประชุม STS 

Forum 2018 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญได ดังนี้ 

-      ควรเพิ่มเวลาการประชุมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายระหวางผูเขารวมประชุม

-  ควรปรับหัวขอการประชุมเพื่อไมใหดูเปนแนววิชาการมากเกินไป เพราะจะไมดึงดูดความสนใจ การตั้งหัวขอการ 

ประชุมควรจะทำใหผู ฟงรู สึกวามีความเกี่ยว 

ของและอยากมีสวนรวม

- การประชุมยอยที่มีลักษณะแบบโตะกลม 

จะมีประสิทธิผลหากผูเขารวมประชุมเปนผูที่มี

ความรู ความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน 

อยางไรก็ตาม ในปที่ผานมา พบวามีการประชุม 

บางหัวขอ เชน การประชุมที่เกี่ยวกับ AI และ 

big data ผูที่รวมประชุมมีระดับความรูความ 

เขาใจในเทคโนโลยีที่แตกตางกัน ทำใหการ 

สนทนาไมสามารถนำไปสูผลลัพธที่เปนรูปธรรม
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ได อยางไรก็ตาม นาย Koji ไดแยงวา STS Forum เปนการประชุมที่เปดโอกาสใหกับผูที่เกี่ยวของกับการนำเอา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชในสังคม ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของอาจจะมาจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ 

ภาคการศึกษา ซึ่งแมวาอาจจะมีความแตกตางในความเขาใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยบาง แตก็อาจนำไปปรับใช 

ทางเศรษฐกิจและสังคมได ดังนั้น การเปดโอกาสใหกลุมคนที่หลากหลายไดแสดงความคิดเห็นจากจุดยืนของตนเอง 

จึงเปนเรื่องที่สำคัญเชนกัน 

-  ฝายไทย ไดนำเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Science 

and Technology for Sustainable Development)  ซึ่งเปนขอริเริ่มของ ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ทั้งนี้ ทิศทางความสนใจของคณะผูจัดประชุมในปนี้ก็เปนไปในทิศทางดานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เชนเดียวกัน  

การประชุมกลุมยอยเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวขอการประชุมและรายชื่อของผูบรรยาย

 ผูเขารวมประชุมถูกแบงออกเปนกลุมยอยจำนวน 3 กลุม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอแนะนำที่เกี่ยวกับ 

การประชุมในแตละหัวขอและเสนอรายชื่อผูเชี่ยวชาญเพื่อเชิญมาเปนผูบรรยายในหัวขอนั้นๆ การประชุมยอย แบงเปน 3 

กลุม คือ 

1)  Energy, Environment, และ Cooperation in S&T

2)  Life Science, S&T and Society, และ Social infrastructure 

3)  Engineering and Innovation และ Information and Communication Technology  

นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพง ไดเปนผูแทนเขา 

รวมหารือในกลุมประชุมยอยหัวขอ Life Science, 

S&T and Society, และ Social infrastructure  

ในตอนทาย ที่ประชุมไดนำเอาผลสรุปจากการ 

หารือในการประชุมกลุ มยอยมารายงานใหที ่

ประชุมรวมไดรับทราบ โดยมีประธานการประชุม 

กลุมยอยแตละกลุมเปนผูรายงานผลการประชุม 

เพื่อใหคณะผูจัดการประชุม STS Forum นำไป 

พิจารณาปรับใชกับการประชุม STS Forum 2018 
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อัครราชทูตที่ปรึกษาฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร- 

และเทคโนโลยี เขารวมในการประชุม International Day of Women and Girls in Science คร้ังท่ี 3                

ณ อาคารสำนักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 สรุปไดดังนี้

การประชุม International Day of Women and Girls in Science คร้ังท่ี 3

การประชุมสหประชาชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    การประชุม International Day of Women and Girls in Science ครั้งที่ 3 ณ อาคารสำนักงานใหญ 

สหประชาชาติการประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมเตรียมการเพื่อเตรียมฉลอง International Day of Women and Girls 

in Science ซึ่งจะมีขึ้นใน วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 โดยไดมีการประกาศรับรองครั้งแรกในที่ประชุมสมัชชา 

ใหญสหประชาชาติ สมัยที่ 70 เมื่อป 2558 ในการประชุมระดับสูงวาดวยสุขภาพและการพัฒนาสตรี (High-Level 

World Women’s Health andDevelopment Forum ซึ่งจัดโดย Royal Academy of Science International 

Trust (RASIT) และ The United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) 

โดยมีมอลตาเปนประเทศผูนำสำคัญ ทั้งนี้ ไทยเปนหนึ่งในกวา 68 ประเทศ ที่สนับสนุนขอมติดังกลาว 

การเฉลิมฉลองในแตละปจะมีการกำหนดหัวขอประจำ อาทิ การเฉลิมฉลองครั้งที่สอง เรียกวา “Gender, Science, and 

Sustainable Development: The Impact of Media” สำหรับการเฉลิมฉลองครั้ง 3 ในปนี้ ประเทศไทยไดเขา 

ไปมีสวนรวมสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรม และกำหนดหัวขอประจำปวา “Equality and Parity in Science for 

Peace and Development” ซึ่งไดมีการหารือทบทวนบทบาทของสหประชาชาติในการสนับสนุนสตรีและเด็กผูหญิง 

ในวงการวิทยาศาสตร ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการสงเสริมสตรีใหมีบทบาทในการประกอบอาชีพในฐานะ 

นักวิทยาศาสตร เห็นไดจากสัดสวนของนักวิทยาศาสตรเพศหญิงของไทยซึ่งอยูในอันดับตนๆ ของโลก
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     ในชวงพิธีเปด มีการกลาวถอยแถลงจากผูนำสำคัญ อาทิ HRH Princess Dr. Nisreen El-Hashemite 

ประธานจัดตั้ง Women in Science International League และ the Executive Director of the 

Royal Academy of Science International Trust ออท. Miroslav Lajčák ประธานสมัชชา สป. สมัย 

72 นายAntónio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ H.E. Dr. Helena Dalli, Minister for European 

Affairs and Equality, the Republic of Malta Woman in Science Ms. Hanzade Doğan Boyer 

ประธานของมูลนิธิ Aydın Doğan Foundation, ประเทศตุรกี และ Ms. Daniela Bas ประธาน the 

Division for Social Policy and Development

ขอสังเกต

1. การจัดตั้ง International Day of Women and Girls in Science เปนการสรางสัญลักษณใน 

เวทีประชาคมโลกใหหันมาใหความสำคัญกับสตรีในมิติดาน วทน. โดยมีประเทศที่มีบทบาทนำ 

คือมอลตาและคอสตาริกา

2. ประเทศไทย โดยคณะทูตถาวร ณ นครนิวยอรก ไดมีสวนสำคัญที่จะสนับสนุนบทบาทของ 

ไทยในเวทีดังกลาว และประเทศไทยเองก็มีการสนับสนุนใหสตรีสามารถเขาถึงวงการวิชาการ 

และวิจัยทาง วิทยาศาสตร ไดทัดเทียมบุรุษ

3. อยางไรก็ตามหนวยงานที่จะมีการดำเนินนโยบายรองรับที่ชัดเจน ในเรื่องความเสมอภาค 

หญิงชาย จะเปนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) ในขณะท่ี วท. คงตอง 

หันมาพิจารณามิตินี้มากขึ้น ใหเปนสวนของการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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การประชุม Multi Stakeholder Forum on Science, Technology 

and Innovation for Sustainable Development Goals

 อัครราชทูตที่ปรึกษาฝายวิทยาศาสตรและเทคโลยี ไดเขารวมการประชุม Multi Stake-

holder Forum on Science, Technology and Innovation for Sustainable Develop-

ment Goals ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอรก 

สรุปผลการประชุมดังนี้

1. รูปแบบการประชุมการประชุมครั้งนี้ดำเนินภายใต 

หัวขอ Transformation towards sustainable and 

resilient societies” โดยมีนาง Marie Chatardova 

ประธาน ECOSOC เปนประธานในพิธีเปดการประชุม 

และมีประธาน (Co-Chairs) ในการดำเนินการประชุม 2 

คน ไดแก นาย Toshiya Hoshino รองผูแทนถาวรญี่ปุน 

ประจำสหประชาชาติ และนาย Sandoval Mendiolea 

รองผูแทนถาวรเม็กซิโกประจำสหประชาชาติ การประชุม 

แบงออกเปน 12 session โดยมีการเชิญผูมีบทบาท 

สำคัญในดาน วทน. กับการพัฒนาจากประเทศตางๆ  

มานำเสนอผลงาน และแนวคิดในแตละประเด็น ทั้งที่เปน 

ประเด็นดานนโยบาย ประเด็น Cross cutting ที่ตองการ 

มุมมองในเชิงบูรณาการ และการมุงเนนเปาหมาย SDG 

แตละขอที่ตองอาศัย วทน. เปนกลไกสำคัญนำพาไปสู 

ความสำเร็จ ใน 5 ดาน ประกอบดวย SDG 6 

การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน SDG 7 การเขาถึง 

พลังงาน SDG 11 เมืองยั่งยืนและการตั้งถิ่นฐานของ 

มนุษย SDG 12 การบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน 

และ SDG 12 ระบบนิเวศภาคพื้นดิน

นโยบายด้าน วทน.
คณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์ค
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2. สาระการประชุมที่เกี่ยวกับภารกิจกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มาจากประเด็นหลักของ 

ถอยแถลงของประธานในการเปดการประชุม ไดแก 

จะทำอยางไรที่จะให วทน. สามารถลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถนำพา 

กลุมประชากรโลกที่เปราะบางและยากจน ใหเขามามีสวนในความสำเร็จตาม 

เปาหมาย SDGs 

วทน. เปนกำลังท่ีจะทำใหสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 

การผลักดันการใช วทน. ไมควรเปนแคเรื่องของรัฐบาล แตควรใหผูมีสวนไดสวน 

เสียมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและกิจกรรมตางๆ

2.1  ที่ประชุมไดหารืออยางหลากหลายในมิติแตละดาน โดยประเด็นหลักที่ประเทศตางๆ และ Stake-

holders เรียกรอง จากสหประชาชาติ คือการกระจายเทคโนโลยีลงสูประชากรในประเทศที่พัฒนานอย 

เพื่อใหสามารถชวยจัดการกับปญหาของตน และสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ 

เรียกรองใหหนวยงานสำคัญของสหประชาชาติเชน UNDP UNEP UNICEF UNID มีสวนเชื่อมโยงและ 

ผลักดันการนำพาเทคโนโลยีไปยังประชากรผูดอยโอกาสในโลก

2.2 สาขาที่เปนประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายประกอบดวยการแพทยและการบริการสาธารณสุขที่ตอง 

อาศัย วทน. ดาน AI เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีพัฒนาทั้งเวชภัณฑ อุปกรณ และยารักษาโรค 

ที่สามารถเขาถึงไดงาย การบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืนการให วทน. มีสวน ในความมั่นคงทาง 

อาหาร และรักษาระบบนิเวศภาคพื้นดินและสิ่งแวดลอมตลอดจนความยั่งยืนของเมืองและการตั้ง 

ถิ่นฐานของมนุษย นอกจากนั้น ยังมีประเด็นเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบที่เหมาะสม 

ในการจัดการน้ำในแผนดินและสุขาภิบาลและการเขาถึงพลังงานตางๆ ซึ่ง วทน. จะชวยสนับสนุนให 

เกิดตัวเลือกพลังงานใหมๆ ที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และไมทำลายสิ่งแวดลอม

2.3 ในมิติที่เกี่ยวของกับสังคม ไดมีการอภิปรายแนวทางที่จะให วทน. สามารถชวยเหลือคนในสังคม 

ที่เปราะบาง อาทิ คนชราที่เพิ่มมากขึ้นในยุคสังคมผูสูงอายุ การเขาถึงและการใช วทน. อยางเหมาะสม 

กับเด็กและเยาวชน และในภาคการศึกษา ตลอดจนการใช วทน. สนับสนุนความเทาเทียมใน 

บทบาทของหญิงชาย

1)

2)

3)



2.4  อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ไดเปนผูแทนกลาวในนามประเทศไทยใน Session 7 Realizing the full 

potential of local and indigenous knowledge, and homegrown innovations for the 

achievement of the SDGs ซึ่งเปน session ที่มีการอภิปรายถึงบทบาทสำคัญของภูมิปญญาทองถิ่น 

ในดาน วทน. ที่มีสวนสนับสนุน SDG ไดอยางดี โดยใหขอมูลวา ภูมิปญญาทองถิ่นพัฒนาจากองคความรู 

ที่ถายทอดกันมาในระยะยาวบนพื้นฐานของความเขาใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

เปนแนวทางการพัฒนา วทน. ที่ชวยสนับสนุน SDG ไดมีประสิทธิภาพ และเขาถึงงาย เนื่องจากผลิต 

โดยทองถิ่น ราคาเขาถึงได ถายทอดไดงายเพียงแตตองการใหนอกจาก ภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 

แลวยังตองการใหหนวยงานระหวางประเทศอยางสหประชาชาติมีสวนชวยขับเคลื่อนกิจกรรมใหมีการ 

กระจายมากขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของโลก โดยหนวยงานของไทยพรอมใหความรวมมือ

ขอมูลเพิ่มเติม

1. การประชุม STI Forum เปนการประชุมภายใต 

ECOSOC หรือ คณะกรรมการ 2 ของสหประชาชาติ 

ท่ีพยายามสรางมิติการเช่ือมโยงบทบาทของ วทน. กับการ 

พัฒนาที่ยั ่งยืนโดยมุ งเนนไปยังการนำพาเทคโนโลยี 

ทันสมัยที่มีอยูจำนวนมากในโลก โดยมิติ วทน. ที่มีการ 

อภิปรายมีความหลากหลายกวางขวางเก่ียวของกับหลาย 

หนวยงานของไทยที่มีภารกิจงานดาน วทน. อาทิ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวง- 

ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยประเด็นที่ 

ไทยสามารถมีสวนรวมชวยประชาคมโลกได จะเปน 

วทน. ที่มาจากการพัฒนาโดยภูมิปญญาทองถิ่นที่เขาถึง 

งาย ราคาถูกที่พรอมจะชวยสนับสนุนการพัฒนาของ 

ประเทศพัฒนานอย ในขณะที่ไทยเอง ก็ตองการ วทน. 

ชั้นสูงที่ล้ำสมัยที่จะชวยพัฒนาประเทศไทยใหเติบโต 

ไปอยางยั่งยืนภายใตนโยบายประเทศไทย 4.0

2. เวทีสหประชาติเปนเวทีหนึ่งที่ไทยสามารถแสดง 

บทบาทและทาทีตอประชาคมโลกในการรองขอใหเกิด 

การแลกเปลี่ยนและการพัฒนารวมกัน ทั้งนี้ นางสาว 

Won Ji-hyeon เจาหนาที่อาวุโส สมาคมเกาหลี - 

อาเซียน ประจำนครนิวยอรกวา ประเทศอาเซียนนาจะ 

มีจุดเยือนรวมและแสดงบทบาทในเวทีนี้ 

ขอพิจารณา

    เนื่องจากในป 2562 ประเทศไทยจะเปนเขาสูวาระ 

ทำหนาที่ประธานอาเซียน และเวที STI Forum 

เปนเวทีที่ วท. จะสามารถมีบทบาทนำในกลุมอาเซียน 

และสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของไทยในประชาคมโลก

ได จึงเห็นวากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นาพิจารณาที ่จ ัดสรรงบประมาณในกรอบอาเซียน 

มารวมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ (side event) 

และ/หรือ สงผูเชี่ยวชาญมาเปนผูรวมอภิปราย (panel-

ist) ในที่ประชุมดังกลาว 
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   ในบรรดาภูมิภาคทั้งหมดบนโลกนี้ ภูมิภาคลาตินอเมริกาเปนภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาและมีความหลากหลาย 

ของทรัพยากรธรรมชาติใกลเคียงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ประเทศไทยตั้งอยูมากที่สุด แตดวยความที่ 

ที่ตั้งหางไกลกันมาก จึงทำใหการแสวงหาโอกาสพัฒนาความรวมมือเปนเรื่องที่ยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร แมวา 

จะมีบุคลากร เทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานสำหรับการวิจัยพัฒนาที่ใกลเคียงกัน และมีประเทศขนาดใหญเล็ก 

มากมายที่มีความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมหลากสาขา และเปนเจาของทรัพยากร 

ความหลากหลายชีวภาพที่สามารถเปนวัตถุดิบงานวิจัยและพัฒนาตางๆ รวมกัน ไมวาจะเปนทางการแพทย 

พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดลอม ดาราศาสตร และอื่นๆ อีกมากมาย

      ในปงบประมาณ 2561 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 

ซึ่งมีเขตอาณารับผิดชอบการดำเนินการสงเสริมความรวมมือดาน วทน. ในประเทศแถบทวีปอเมริกา 

ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา 33 ประเทศ ไดรับความเห็นชอบจาก 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหดำเนินกลยุทธ “แสวงมิตรเบื้องทิศใต” (Find 

Peers Via South) เพื่อแสวงหาหุนสวนความรวมมือดาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม (วทน.) กับประเทศกำลังพัฒนาในลาตินอเมริกา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของแผน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดาน วทน. ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ
ประเทศในลาตินอเมริกา 
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(พ.ศ.2559 – 2562) โดยในป งปม. 2561 ไดดำเนินการจัดทำโครงการรวมกับประเทศในลาตินอเมริกา 3 โครงการ ไดแก

1. การเชิญผูบริหารของหนวยงาน วทน.ประกอบดวยบราซิล เปรู และคอสตาริกาเยือนไทย ระหวางวันที่ 28 มีนาคม – 

4 เมษายน 2561 เพื่อรวมเปนวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่องหัวขอ “Science Policy and Prospective Collabo-

ration between Latin America and Thailand” เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการ และการ 

สรางเครือขายความรวมมือดาน วทน. กับประเทศในลาตินอเมริกา พรอมกับเขาพบหารือและเยี่ยมชมหนวยงานใน 

สังกัด วท. ที่สำคัญ  โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ฯพณฯ Hector Conde Almeida เอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย 

ไดใหเกียรติมารวมเปนประธานการประชุม

2. การเชิญนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกจากประเทศในลาตินอเมริกาเยือนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนทำความรูจักกับผูแทน 

หนวยงาน และเยาวชนไทย โดยจะมีนักเรียนทุนจากอารเจนตินา โบลีเวีย และปารากวัย เดินทางไปรวมกิจกรรมงาน 

สัปดาหวิทยาศาสตรประจำป 2561 ระหวาง 16 - 26 สิงหาคม 2561 เพื่อแนะนำประเทศและ วทน. ของตน 

พรอมทั้งหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดาน วทน. และการพัฒนาความรวมมือในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก กรมความรวมมือระหวางประเทศ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตัวอยาง 

3. การเยือนหนวยงานประเทศเปาหมายในลาตินอเมริกา 3 ประเทศ ไดแก บราซิล ชิลี และปารากวัย ระหวางวันที่ 19 - 

25 สิงหาคม 2561 โดยไดมีการหารือกับ กระทรวงการเหมืองแรและพลังงาน (MME) และกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการสื่อสาร (MCTIC) ของบราซิล คณะกรรมาธิการแหงชาติวาดวยการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(CONICYT) ของชิลี  และมหาวิทยาลัยแหงชาติอะซุนซิโอนของปารากวัย เปนตน

         

         สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

       1. การประชุมสัมมนาเรื่อง “Science Policy and Prospective Collaboration between Latin 

America and Thailand” การประชุมสัมมนานี้ไดรับเกียรติจากผูบริหารของหนวยงาน วทน. 4 

ประเทศ ประกอบดวยคิวบา เปรู คอสตาริกา และบราซิลเขารวมเปนวิทยากร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 

2561 โดยนำเสนอนโยบายดาน วทน. ของประเทศตนเองและแนวทางการพัฒนาความรวมมือที่เปน 

             รูปธรรมรวมกับไทย ซึ่งจะเปนกลไกสำคัญ
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การเชิญผู้บริหารของหน่วยงานด้าน วทน. จาก
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกามาเยือนไทย



สาธารณรัฐคิวบา

       H.E. Mr. Héctor Conde Almeida เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคิวบา 

ประจำประเทศไทยไดใหเกียรติเปนประธานฝายกลุมประเทศลาตินอเมริกา 

กลาวเปดงาน และไดกลาวในหัวขอ “Scientific Development in Cuba” 

โดยกลาวถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนของคิวบา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 

พัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตวัคซีนรักษาโรค มีสถาบันวิจัย 

ทางการแพทย ชีววิทยา สัตว และการเกษตร ไทยและคิวบามีความสัมพันธ 

ทางการทูตอยางแนนแฟนความรวมมือทางดาน วทน. มีโอกาสกาวหนาไป 

อีกมาก โดยเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลใหความสำคัญกับ Primary Health Care 

เหมือนกัน

สาธารณรัฐเปรู

       Mr. Fernando Jaime Ortega San Martin, Deputy Director of Moni-

toring and Evaluation, National Council of Science, Technology and 

Technological Innovation (CONCYTEC) ไดกลาวในหัวขอ “Technology 

Foresight & Development Strategies for Boost Science, Technology & 

Innovation in Peru” รวมทั้งแนะนำสถาบัน CONCYTEC ที่มีหนาที่ในการ 

กำหนดนโยบายและบรรทัดฐานดาน วทน. ของ ประเทศ อุปสรรคในการพัฒนา 

ทางดาน วทน. เงินทุนที่จัดสรรใหแก หนวยงานตางๆ กลยุทธในเปรูเปนประเทศ 

ที่ร่ำรวยทางดานทรัพยากร การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนใหญ 

มาจากการสงออกสินคาทางการเกษตร ปจจุบันเปรูพยายามพัฒนาจาก 

เศรษฐกิจการสงออกสินคาโภคภัณฑไปสูเศรษฐกิจที่มุงเนนอุตสาหกรรมและ บริการระดับภูมิภาคมากขึ้น ที่ผานมา 

เปรูเผชิญอุปสรรคในการพัฒนาทางดาน วทน. ไมวาจะเปนความขาดแคลนบุคคล ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 

โครงสรางและกรอบระเบียบขอบังคับที่ยังไมเพียงพอ รัฐบาลจัดสรรเงินทุน มากกวา 750 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

แกหนวยงานดาน วทน.เพื่อมุงเนนพัฒนา 4 หัวขอหลัก คือ (1) กำลังคนดาน วทน. (2) การปฏิบัติตาม 

เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน (3) การพัฒนาเพื่อเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มุงเนนที่เทคโนโลยีหุนยนต 

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพสามมิติ ไบโอเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ พันธุกรรม เปนตน และ (4) 

การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาธารณรัฐเปรู

       Mr. Fernando Jaime Ortega San Martin, Deputy Director of Moni-

toring and Evaluation, National Council of Science, Technology and 

Technological Innovation (CONCYTEC) ไดกลาวในหัวขอ “Technology 

Foresight & Development Strategies for Boost Science, Technology & 

Innovation in Peru” รวมทั้งแนะนำสถาบัน CONCYTEC ที่มีหนาที่ในการ 

กำหนดนโยบายและบรรทัดฐานดาน วทน. ของ ประเทศ อุปสรรคในการพัฒนา 

ทางดาน วทน. เงินทุนที่จัดสรรใหแก หนวยงานตางๆ กลยุทธในเปรูเปนประเทศ 

ที่ร่ำรวยทางดานทรัพยากร การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนใหญ 

มาจากการสงออกสินคาทางการเกษตร ปจจุบันเปรูพยายามพัฒนาจาก 

เศรษฐกิจการสงออกสินคาโภคภัณฑไปสูเศรษฐกิจที่มุงเนนอุตสาหกรรมและ บริการระดับภูมิภาคมากขึ้น ที่ผานมา 

เปรูเผชิญอุปสรรคในการพัฒนาทางดาน วทน. ไมวาจะเปนความขาดแคลนบุคคล ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 

โครงสรางและกรอบระเบียบขอบังคับที่ยังไมเพียงพอ รัฐบาลจัดสรรเงินทุน มากกวา 750 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

แกหนวยงานดาน วทน.เพื่อมุงเนนพัฒนา 4 หัวขอหลัก คือ (1) กำลังคนดาน วทน. (2) การปฏิบัติตาม 

เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน (3) การพัฒนาเพื่อเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มุงเนนที่เทคโนโลยีหุนยนต 

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพสามมิติ ไบโอเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ พันธุกรรม เปนตน และ (4) 

การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สาธารณรัฐคิวบา

       H.E. Mr. Héctor Conde Almeida เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐคิวบา 

ประจำประเทศไทยไดใหเกียรติเปนประธานฝายกลุมประเทศลาตินอเมริกา 

กลาวเปดงาน และไดกลาวในหัวขอ “Scientific Development in Cuba” 

โดยกลาวถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนของคิวบา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ 

พัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตวัคซีนรักษาโรค มีสถาบันวิจัย 

ทางการแพทย ชีววิทยา สัตว และการเกษตร ไทยและคิวบามีความสัมพันธ 

ทางการทูตอยางแนนแฟนความรวมมือทางดาน วทน. มีโอกาสกาวหนาไป 

อีกมาก โดยเฉพาะนโยบายที่รัฐบาลใหความสำคัญกับ Primary Health Care 

เหมือนกัน
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สาธารณรัฐคอสตาริกา

       Dr. Federico Torres Carballo, R&D Directorate, Ministry of 

Science, Technology and Telecommunications ไดกลาวในหัวขอ 

“Collaboration in STI Thailand – Costa Rica” โดยเปรียบเทียบคาดัชนี 

ตางๆ เชน ผลผลิตทางดานความรูและเทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคลและ 

งานวิจัย และเศรษฐกิจ ที่ไทยและคอสตาริกามีการพัฒนาในระดับใกลเคียง 

กัน ซึ่งคาดวาจะสามารถพัฒนาความรวมมือดาน วทน.รวมกับไทยไดเปน 

อยางดี รวมถึง เสนอใหพัฒนาความสามารถบุคลากร การพัฒนาทางดาน 

งานวิจัยและเทคโนโลยี และการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกัน 

โดยจากอดีตเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของคอสตาริกาอยูบนพื้นฐานทางการเกษตรและการสงออกกาแฟ กลวย และออย 

แตทั้งนี้ คอสตาริกากลับเปนหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเชิงเทคโนโลยี มีการใชพลังงานสะอาด มีการสนับสนุน 

และการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและทำงานในสาขา STEM และสนใจสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีนักบินอวกาศที่มีชื่อเสียงระดับ 

โลกอยาง Franklin Ramón Chang Díaz นอกจากนี้ คอสตาริกายังนับไดวาเปนสวรรคของนักชีววิทยาเนื่องจากความ 

หลากหลายของสายพันธุพืชและสัตว กอใหเกิดเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการนวัตกรรมใหมลาสุดในงานวิจัยทางชีววิทยา 

และชีวการแพทย

สาธารณรัฐคอสตาริกา

       Dr. Federico Torres Carballo, R&D Directorate, Ministry of 

Science, Technology and Telecommunications ไดกลาวในหัวขอ 

“Collaboration in STI Thailand – Costa Rica” โดยเปรียบเทียบคาดัชนี 

ตางๆ เชน ผลผลิตทางดานความรูและเทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคลและ 

งานวิจัย และเศรษฐกิจ ที่ไทยและคอสตาริกามีการพัฒนาในระดับใกลเคียง 

กัน ซึ่งคาดวาจะสามารถพัฒนาความรวมมือดาน วทน.รวมกับไทยไดเปน 

อยางดี รวมถึง เสนอใหพัฒนาความสามารถบุคลากร การพัฒนาทางดาน 

งานวิจัยและเทคโนโลยี และการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมกัน 

โดยจากอดีตเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของคอสตาริกาอยูบนพื้นฐานทางการเกษตรและการสงออกกาแฟ กลวย และออย 

แตทั้งนี้ คอสตาริกากลับเปนหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเชิงเทคโนโลยี มีการใชพลังงานสะอาด มีการสนับสนุน 

และการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและทำงานในสาขา STEM และสนใจสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีนักบินอวกาศที่มีชื่อเสียงระดับ 

โลกอยาง Franklin Ramón Chang Díaz นอกจากนี้ คอสตาริกายังนับไดวาเปนสวรรคของนักชีววิทยาเนื่องจากความ 

หลากหลายของสายพันธุพืชและสัตว กอใหเกิดเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการนวัตกรรมใหมลาสุดในงานวิจัยทางชีววิทยา 

และชีวการแพทย
สหพันธสาธารณรัฐบราซิล

       Ms. Danielle Guimarães, Deputy Chief, Advisory for International 

Relations, Minister of Mines and Energy ไดกลาวในหัวขอ “Brazilian 

Energy System: Institutional Aspects, Mineral Resources and Current 

Characteristics” โดยบราซิลมีความโดดเดนในเรื่องของพลังงานทดแทน ในป 

2559 สามารถผลิตไฟฟาไดสูงถึง 147.492 MW ไดจากพลังงานน้ำ 

พลังงานความรอน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย โดยพลังงานพลังงาน 

ทดแทนที่ผลิตไดนั้นสูงถึง 82% เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐฯ และคา 

เฉลี่ยทั่วโลกในการผลิตพลังงานทดแทนอยูที่ 13% (ป 2559) และ 20%           

(ป2559) ตามลำดับ  นอกจากนี้ บราซิลยังเปนผูนำการผลิตเชื้อเพลงชีวภาพ 

ซึ่งนโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการใช 

 ซึ่งนโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการใชเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งหมด รวมถึง เอทานอล 

ไบโอดีเซล และไบโอมีเทนในบราซิล เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานและลดการปลอยกาซเรือนกระจก สำหรับบราซิล 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนความทาทายที่สุดที่จำเปนจะตองออกแบบและใชนโยบายในระยะยาวเพื่อใหการพัฒนา

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถเขาถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร รวมถึง รัฐบาลใหความสำคัญและรวม 

วทน. เปนหนึ่งในกลยุทธสำหรับการพัฒนาของประเทศ 
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การนำคณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก

ประเทศลาตินอเมริกาท่ีศึกษาในสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศไทย 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือแบบไตรภาคี

      นักเรียนทุนระดับปริญญาเอกจากประเทศในลาตินอเมริกาเยือนไทย ระหวางวันที่ 13 – 

22 สิงหาคม 2561 โดยเปนนักเรียนทุนในสหรัฐอเมริกา จาก 3 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา 

โบลิเวีย และปารากวัย เขารวมงานมหกรรมวิทยาศาสตรฯ และพูดคุยเก่ียวกับประเทศของตน 

ภายใตหัวขอ “Amazonia to Patagonia มารูจักอเมริกาใตเพื่อนที่อยูไกลที่สุดของเรา” 

ใหแกเยาวชนและผูที่มารวมงาน เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประเทศในลาติน 

อเมริกามากขึ้น รวมทั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนทำความรูจักกับผูแทนหนวยงานไทย ไดแก 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และศูนยพันธุวิศวกรรมและ 

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC), กรมอเมริกาและแปซิฟกใต และกรมความรวมมือ 

ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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สาธารณรัฐอารเจนตินา

       Ms. Martinez, Fabiana Lilian นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Biological Sciences 

มหาวิทยาลัย National University of Salta ที่มาศึกษาปริญญาเอกที่ University of Florida, 

เมือง Gainesville  ใหขอมูลวา โดยสวนใหญมหาวิทยาลัยของอารเจนตินาที่มีชื่อเสียง มีโครงการ 

ความรวมมือกับประเทศในลาตินอเมริกา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีความเชื่อมโยงใดกับ 

หนวยงานของประเทศในทวีปเอเชียจึงทำใหขาดขอมูลเกี่ยวกับโครงการหรือโอกาสในการสราง 

ความรวมมือตางๆ ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีในการสรางความรวมมือ 

ดานการวิจัยและพัฒนา อารเจนตินาเปนประเทศที่มีความโดดเดนดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีหลากหลายสาขา แมวาจะประสบกับปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตรัฐบาล 

พยายามที่จะ ปองกันไมใหวงการวิทยาศาสตรไดรับผลกระทบกับความแปรปรวนตางๆ 

มีหนวยงาน The National Scientific and Technical Research Council (CONICET) เปน 

หนวยงานหลักที ่มีหนาที ่ใหแนวนโยบายดานการวิจัยและพัฒนาแกสถาบันการศึกษาและ 

หนวยงานวิจัยตางๆ ของประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศดาน วทน. ของอารเจนตินา 

สวนใหญเกิดขึ้นกับประเทศในทวีปยุโรป เชน สหราชอาณาจักร และ เยอรมนี

รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย

       Dr. Mohammed Andres Mostajo Radji ปจจุบันเปนนักวิจัยที่ 

Center of Regeneration Medicine and Stem Cell Research ที่ 

University of California เมือง San Francisco กำลังดำเนินโครงการ 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสมองของชางแอฟริกาและชางเอเชีย 

ขณะนี้อยูระหวางการหาตัวอยางเซลลของชางเอเชียเพื่อนำไปสกัดเอา 

สะเต็มเซลลไปเพาะเปนเซลลสมองของชาง โดย Dr. Mostajo มีความ 

สนใจที่จะสรางความรวมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตรฯ มหาวิทยาลัย 

มหิดลในการศึกษาสะเต็มเซลลของชาง โดยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยา- 

ศาสตรฯ  ไดมีการหารือรวมทั้งสองฝงแลว และคาดวาจะสามารถดำเนิน 
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โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการทำงานวิจัยรวมดานสะเต็มเซลสจากชางไดในป 2562  แมวาโบลิเวียจะยัง 

ไมโดดเดนมากนักเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพดาน วทน. กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แตก็มีนักวิทยาศาสตรเริ่มเคลื่อนไหว 

ผลักดันใหรัฐบาลโบลิเวียใหความสำคัญกับการพัฒนาดาน วทน. โดยการเพิ่มการลงทุนดานการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

เพื่อใหนักศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศและกลับมาทำงานใหกับประเทศบานเกิด สถานภาพปจจุบันของโบลิเวียยัง 

อยูในสถานะที่ยังตองการการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ อยู โดยมีปรัชญาพื้นฐานของการบริหารประเทศในแบบที่ใกล 

เคียงกับระบบเศรษฐกิจพอเพียง คือใหประชาชนอยูรวมกับธรรมชาติในแบบยั่งยืน คลายกับภูฏานของเอเชียใต และ 

สป.ลาวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งลวนเปนที่ไมมีทางออกทะเล และมีสภาพเปนพื้นที่สูงอยูมาก

สาธารณรัฐปารากวัย

       Ms. Lourdes Martinez Rojas นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขา วิทยาศาสตรอาหาร จาก 

University of Massachusetts, Amherst และ Mr. Guillermo Kurita นักศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก สาขา Physiological Sciences, College of Veterinary Medicine จาก Florida 

University ใหขอมูลวา ปารากวัยมีสัดสวนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ที่คอนขางสูง นอกจากนี้ ยังแสดงความคิดเห็นในทิศทาง 

เดียวกับนักศึกษาของอารเจนตินา คือ การสรางความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศใน 

ทวีปเอเชียเปนสิ ่งที ่หนวยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาในปารากวัยกำลังใหความสนใจ 

โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย การแชรขอมูลเกี่ยวกับโครงการตางๆ 

และขอมูลการติดตอของหนวยงานตางๆ ใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานเนื่องจากประเทศ 

ปารากวัยอยูบริเวณใจกลางภูมิภาค ทำใหประเทศมีความหลากหลายทั้งในดานภูมิประเทศ 

ระบบนิเวศน ประชากร และวัฒนธรรม หนวยงานที่สำคัญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ 

ปารากวัย คือ National Council of Science and Technology (CONACYT) สาขา 

วิทยาศาสตรที่รัฐบาลใหความสำคัญ คือ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีขอมูล 

สารสนเทศ

     นักศึกษาจากประเทศปารากวัยที่เขารวมโครงการ คือ ในประเทศปารากวัยจะเปนจุดเริ่มตน 

ในการสรางความรวมมือ ระหวางประเทศ 
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กระทรวงการเหมืองแรและพลังงาน (Ministry of Mining and Energy - MME) 

 Mr. Moacir Bertol – Deputy Secretary of Energetic Planning and Development บรรยายเกี่ยวกับ 

นโยบายภาคพลังงานของบราซิล ที่มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่มีตนทุน 

การผลิตและราคาที่ต่ำลง โดย MME ทำหนาที่ดำเนินนโยบายดานพลังงาน มีกลไกวิสาหกิจระดับชาติที่มีบทบาท 

สำคัญ คือ Petrobras ผูผลิตและจำหนายปโตรเลียมของประเทศ (เทียบเทา ปตท.) และ Electrobras ผูผลิตและ 

จำหนายพลังงานไฟฟา (เทียบเทา กฟผ.) โดยทั้งสองวิสาหกิจมีอิทธิพลอยางสูงตอเศรษฐกิจของบราซิล 

และมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียง ไดแก CEMPS ของ Petrobras  และ CEPEL ของ Electrobras ซึ่งตั้งอยูที่นครริโอ 

เดจาเนโร นอกจากนั้น ยังมี Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) และ University of Sao Paulo (USP) 

ที่เปนแหลงงานวิจัย และผลิตบุคลากรใหกับภาคพลังงาน

    บราซิลเปนประเทศที่มีสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนมากที่สุดในโลก คิดเปนรอยละ 82 ของพลังงานที่ 

ใชในประเทศ โดยพลังงานหลัก คือ พลังงานน้ำ มีเขื่อนจำนวนมาก เชน เขื่อนขนาดใหญลำดับที่ 2 ของโลก คือ 

Itaipu และเขื่อนผลิตไฟฟาพลังน้ำอีกจำนวนมาก ภายใตการดูแลของ Electrobras เนื่องจากมีระบบลุมน้ำที่ 

สมบูรณ โดยเฉพาะในเขตลุมน้ำอเมซอน ทางตอนเหนือ และแมน้ำปารานาทางตอนใต ที่เปนพรมแดนกับ 

ปารากวัยและอารเจนตินา ปจจุบัน นโยบายพลังงานบราซิลป พ.ศ. 2559 – 2565 เนนเปาหมายการเพิ่มสัดสวน 

พลังงานทดแทนใหมากขึ้นอยางมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียน 

ที่มีราคาถูก และชวยพัฒนาพื้นที่หางไกลทางตอนเหนือที่การพัฒนาระบบสายสงพลังงานไปไมถึง

      ไทยสนใจความกาวหนาในดานเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของบราซิล ไมวาจะเปนการวิจัยและพัฒนาการ 

เพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพ การสำรวจและการจัดการพื้นที่สำหรับทรัพยากรน้ำที่ใชในการผลิต 

พลังงาน สัดสวนความมั่นคงดานอาหาร น้ำและพลังงาน การสรางตัวนำชนิดใหมสำหรับผลิตแผงเซลสสุริยะ 

การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสำรองพลังงาน ซึ่งมีหลายองคกรที่รับผิดชอบดานนี้ ที่สามารถพัฒนาจัดทำกรอบ 

ความตกลง หรือเจรจาความรวมมือ ซึ่งเปนกรอบที่ชัดเจนไดในอนาคต

การเยือนประเทศในลาตินอเมริกาตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ วทน. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

     สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

ไดเยือนหนวยงานดาน วทน. ของสหพันธสาธารณรัฐบราซิลเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561



 บราซิลมีศูนยวิจัยใหญหลายแหงภายใต MCTIC อาทิ ที่นครริโอเดจาเนโร นครเซาเปาโล 

เมืองเบลโล ออริซอนจี (Bello Horizonte) รวมทั้ง ในเขตตอนใตในรัฐ Santa Catarina และ Rio Grande Do 

Sul รวมทั้งมีการประสานงานใกลชิด ระหวางสถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีในรัฐตางๆ ซึ่งอยูภายใต 

กระทรวงศึกษาธิการบราซิล และมีโครงการนาสนใจหลายอยางที่สามารถดำเนินการวมกับหนวยงาน 

ตางประเทศได เชน วิทยาศาสตรไรพรมแดน (Ciencia Sem Fronteiras)  MCTIC ยังมีวิสาหกิจดาน วทน. 

ชื่อ EMBRAPII     ซึ่งเปนหนวยงานขนาดเล็กที่สำหรับการวิจัยและ นวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม 

และเปนหนวยงานที่เชื่อมโยงกับ MCTIC และ Ministry of Education (MEC) ดวย MCTIC ที่ทำหนาที่ 

ใกลเคียงกับ Science Park นอกจากนี้ บราซิลมีความรวมมือที่สำคัญ ไดแก MERCOSUR กับประเทศ 

เพื่อนบาน BRICS กับประเทศพัฒนาขนาดใหญ โดยเฉพาะกับจีน มีการพัฒนาในหลายสาขารวมทั้ง 

ในดานอวกาศ (China Brazil Earth Resources Satellite: CBERS) ซึ่งเปนการพัฒนาดาวเทียมสำรวจ 

(ปจจุบัน CBERS-4)  นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาเรือวิจัยสมุทรศาสตร Vital de Oliveira กับอินเดีย ที่เดิน 

ทางสำรวจจากมหาสมุทรอินเดีย ถึงแอตแลนติกใต สำหรับไทย ปจจุบันองคการพิพิธภัณฑวิทยา - 

ศาสตรแหงชาติ (อพวช.) มีความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑธรรมชาติ Museu Emilio Goeldi 

ที่เมือง Belem ที่เนนองคความรูดานการเปลี่ยน - แปลงสภาพภูมิอากาศ และสภาพระบบนิเวศบน 

พื้นโลก นอกจากนี้ Mrs. Vânia Gomes da Silva, Coordinator of Bilateral Cooperation ผูแทน MCTIC 

กลาวถึงความสนใจที่จะรวมมือกับไทยในดาน เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและทรัพยากรน้ำ ความหลาก- 

หลายทางชีวภาพ และการนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในภาคเกษตร

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และการสื่อสาร (MCTIC)
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Brazilian Agricultural Research Corporation 

(EMBRAPA)

 Dr. Eliana Valéria Covolan Figueiredo และ 

Dr. Rodolfo Oliveira บรรยายวา EMBRAPA เปน 

องคกรรัฐสาหกิจภายใตการกำกับของ Ministry of 

Agriculture, Livestock and Food Supply (MALFS) 

และไดรับงบประมาณจาก MALFS ทั้งหมด โดยมี 

วัตถุประสงคเพื่อใหสงเสริมการพัฒนาดานการเกษตร

อยางยั่งยืนดวยการสรางองคความรูและแกปญหา 

ดวยเทคโนโลยี EMBRAPA มีสวนสำคัญในการพัฒนา 

ระบบเกษตรกรรมและอาหารของบราซิลใหสามารถ 

แขงขันในระดับโลกได ปจจุบัน EMBRAPA มีศูนยวิจัย 

ทั้งหมด 42 ศูนยทั่วประเทศ ที่แบงเปน Product-Based 

Research Center, Basic Theme-based research 

center และ Eco regional Research Center EMBRAPA 

เปนองคกรที่นาสนใจ มีทรัพยากร และองคความรูที่ 

อาจเปนประโยชนแกไทยได เชน EMBRAPA ไดรวมมือ 

กับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรวมมือกับ 

EMBRAPII ซึ่งเปนหนวยงานของ MCTIC วิจัยและ 

พัฒนาเชื้อเพลิงจากออยหรือไดรวมมือกับ Gol Trans-

portes Aéreos สายการบินของบราซิลไดการพัฒนา 

เชื้อเพลิงเอทานอลในอากาศยาน หรือไดรวมมือกับ 

ศูนยวิจัยดานพันธุกรรมพัฒนาเสนใยที่มีความแข็งแรง

สูงจากน้ำนมวัวที่ไดรับการใสขอมูลพันธุกรรมของ 

แมงมุม
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สาธารณรัฐปารากวัย
มหาวิทยาลัยแหงชาติอะซุนซิโอน (National University of Asuncion - UNA) 
 Prof. Dr. Javier Alcides Galeano Sanchez Associate คณบดีคณะวิทยาศาสตร และ Prof. Dr. Tomas 

Rodrigo Lopez หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ไดบรรยายสรุปวา UNA เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกาแก 

ที่สุดในประเทศ (กอตั้งเมื่อป  2432) โดยปจจุบันมีการสอนใน 12 คณะ ใหแกนักเรียนจำนวนกวา 40,000 คน โดย 

ผูสอนกวา 6,200 คน UNA มีวิทยาเขตกระจายอยูทั่วปารากวัย และมีศูนยเทคโนโลยีและศูนยวิจัยหลายศูนย 

สำหรับการทำวิจัยดานวิทยาศาสตรและการพัฒนาดานการศึกษา Postgraduate สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยา - 

ศาสตรฯ ไดเชื่อมโยงและสนับสนุนให FACEN พัฒนาความรวมมือดานการศึกษาวิจัยรวมกับสถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (Food Science) โดยจะสนับสนุน 

คาใชจายใหกับอาจารยผูแทนเดินทางไปฝกอบรมที่ KMITL ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 โดย KMITL 

จะดูแลดานที่พักและคาใชจายในประเทศไทย

สาธารณรัฐชิลี
คณะกรรมาธิการแหงชาติวาดวยการวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (National Commission for 

Scientific and Technological Research (CONICYT) 
 ดร. Christian Nicolat ผูอำนวยการบริหาร CONICYT สรุปวา CONICYT เปนหนวยงานหลัก 

ของชิลีที่รับผิดชอบกิจการงานดาน วทน. ของประเทศ ซึ่งขึ้นตรงตอสำนักประธานาธิบดี โดยกอตั้งมาครบ 50 ป 

เมื่อป 2560 และกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนเปนสูกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรวมมือที่เดนที่สุด 

ที่มีกับไทย คือ ความรวมมือดานดาราศาสตร โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สดร. 

ไดติดตั้งหอดูดาวของไทยไวที่ Cerro Tololo ทางเหนือของกรุงซันติอาโก ซึ่งเปนบริเวณที่แหงแลง มีฟาโปรง 360 

วันตอป และเปนจุดที่ใชสังเกตการณทางดาราศาสตรในซีกโลกใต นอกเหนือจากความรวมมือทางดานดารา - 

ศาสตรแลว Dr. Cristian Nicolai, Executive Director ของ CONICYT ยังแสดงความสนใจพัฒนา 

ความรวมมือกับไทยในดาน Foodinnopolis และสนใจมีการหารือเพื่อลงนามความรวมมือในระดับกระทรวงดวย 

ชิลีเปนประเทศที่มีศักยภาพสูงและมีความคลองตัว และชัดเจนในการดำเนินการทางการทูตวิทยาศาสตร
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3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักและวัฒนธรรม

1. กิจกรรมงานวันชาติ ปี พ.ศ. 2560

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมกับทีมประเทศไทยเปนเจาภาพจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสคลาย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ 

แหงชาติ เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยเชิญพสกนิกร ชาวไทย ผูบริหารและเจาหนาที่ระดับสูงจากรัฐบาล 

รัฐสภา และเอกชนของสหรัฐฯ คณะทูตานุทูต และมิตรสหายประเทศไทยเขารวมงาน ณ โรงแรมแฟรมอนตใน 

กรุงวอชิงตัน
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    สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน รวมจัดบูธแสดง 

และแจกผลิตภัณฑจาการวิจัยและพัฒนาของหนวยงานในสังกัด วท. เชน สบูรังไหม อาบรังสีจากสำนักงานเทคโนโลยี 

นิวเคลียรแหงชาติ เครื่องสำอางค เชน ครีมทาผิว โลชั่น และน้ำยากันผมรวงที่ผลิตจากน้ำยางพารา จากศูนย- 

ความเปนเลิศทางชีววิทยาศาสตร สบูจากพืชพื้นบานของไทย ที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตรบริการ 

จากกลุมอาชีพบานสบู ซึ่งไดรับความสนใจจากผูมารวมงานอยางมาก 
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     สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

ไดรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และทีมประเทศไทย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ 

และทำบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 

9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ 

ทานเอกอัครราชทูตฯ หัวหนาสำนักงานทีมประเทศไทย และอัครราชทูตที่ปรึกษาฝายวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน รวม 10 สำนักงาน  ไดรวมถวายพานพุม ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน

2. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 

    และงานวันแม่



4.  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน
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3.  งานวันสงกรานต์ 15 เมษายน 2561

  สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำ- 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ไดเขารวมชวยวัดไทย กรุงวอชิงตัน 

ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตประจำป 2561 โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ 

ไดรวมในการเตรียมการจัดงาน และบุตรสาว 2 คน รวมการแสดงรำไทย 

ประกอบในมหรสพ รวมทั้ง ชวยดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ในวันงาน 

     อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ  และครอบครัว  ไดรับ 

มอบหมายจากทานเอกอัครราชทูตฯ ใหเปนประธาน 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา ณ วัดไทย- 

กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ 

อุโบสถวัดไทย มีพุทธศาสนิกชนในบริเวณเขตกรุง- 

วอชิงตัน รัฐแมริแลนด และรัฐเวอรจิเนียเขารวมงาน 

จำนวนมาก 



    กิจกรรม Around the World Embassy Open House เปนกิจกรรมประจำป 

รวมจัดโดย Washington, DC History & Culture และสถานเอกอัครราชทูตตาง 

ประเทศในเขตกรุงวอชิงตัน  โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ จะเปดอาคาร 

ใหสาธารณะเขาเยี่ยมชม มีการจัดการแสดง ขายอาหาร และกิจกรรมรวมสนุกตางๆ 

เพื ่อใหประชาชนทั่วไปไดรู จักและเรียนรู เกี ่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศตางๆ  

สำนักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ใหความรวมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตัน รวมกิจกรรม Around the World Embassy Open House 2018 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  

    เจาหนาที่ของสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ตั้งโตะจัดกิจกรรม 

เกมตอบคำถามความรูรอบตัวเกี่ยวกับประเทศไทยผานระบบคอมพิวเตอร และแจก 

ของที่ระลึกแกผูรวมสนุกในงาน และรวมกิจกรรมการแสดง โดยอัครราชทูตที่ 

ปรึกษา (วท.) และครอบครัวไดรวมกับชุมชนชาวไทยแสดงดนตรีไทยและนาฎศิลปดวย  

1.   กิจกรรม Around the World Embassy Open House 2018
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กิจกรรมด้านวัฒนธรรม



2. เทศกาล “มหัศจรรย์ของประเทศไทย คร้ังท่ี 2” (The 2nd Amazing Thailand) 
    กรุงออตตาวา 

   สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จัดงาน 

เทศกาล “มหัศจรรยของประเทศไทย ครั้งที่ 2” (The 2nd Amazing Thailand) ณ The Horticultural Build-

ing, Lansdowne Park กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหชาวแคนาดาไดเรียนรูและสัมผัส 

วัฒนธรรมของประเทศไทยและสนับสนุนการสรางสังคมพหุวัฒนธรรมของแคนาดา ในวันงาน นายมาริษ เสง่ียมพงษ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และนาย Jim Watson นายกเทศมนตรีกรุงออตตาวา รวมเปนประธานเปดงาน 

โดยสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ไดจัดกิจกรรมรวมสนุกตอบคำถามความรูรอบตัวเก่ียวกับประเทศไทย 

แลกของรางวัลผานระบบคอมพิวเตอรและเผยแพรขอมูลขาวสารจากหนวยงานตางๆ ในสังกัด วท.    
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4. เอกสารเผยแพร่และ
การบริหารฐานข้อมูลสำนักงาน

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน

 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดทำ       

รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากวอชิงตัน เผยแพรใหแกหนวยงานพันธมิตรของหนวยงาน ผูที่สนใจทั่วไป 

ผานชองทางประชาสัมพันธตางๆ ในแตละเดือน สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ไดรวบรวมขาวสารและขอมูล 

ดาน วทน. ตามหัวขอที่กำหนดไวในแตละฉบับ ดังนี้

o  เดือนพฤศจิกายน 2560 – ฉบับเจาะลึกพลังงานนิวเคลียร: จากหัวรบสูกระแสไฟฟา

o  เดือนธันวาคม 2560 – Cyber Security ความปลอดภัยไซเบอร ปญหาความมั่นคงของสังคมยุคใหม 

o  เดือนมกราคม 2561 – ทรัพยากรบุคคลของไทย กำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในสหรัฐอเมริกา

o  เดือนกุมภาพันธ 2561 – วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับประเด็นดานจริยธรรม 

o  เดือนมีนาคม 2561 – ความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพ

o  เดือนเมษายน 2561 – ประตูสูอวกาศ...ความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                 ที่จะนำมนุษยไปสูจักรวาลอันกวางใหญ 

o  พฤษภาคม 2561 – เตรียมรับมือสังคมผูสูงอายุดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

o  มิถุนายน 2561 – Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพ

o  กรกฎาคม 2561 – Science Diplomacy เครื่องมือสำคัญในการผลักดันความรวมมือระหวางประเทศ

o  สิงหาคม 2561 – ทอง วทน. ในลาตินอเมริกา

o  กันยายน 2561 – พลังคนรุนใหม เพื่ออนาคตสดใสของไทย88



89

รายงานข่าววิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
จากวอชิิงตัน

ปีงบประมาณ 2561 



รายงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา
ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

      สหรัฐอเมริกา มหาอำนาจทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และความ 

มั่งคั่งทางทรัพยากรธรรมชาติ เปนประเทศที่เปนแหลงวิทยากร 

และความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการพัฒนา 

และการลงทุนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาอยาง 

ตอเนื่อง แตหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป เขารับตำแหนง 

ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐฯ เมื่อป 2560 กลับเปนชวงที่นโยบาย 

ดานวิทยาศาสตรของสหรัฐฯ ไดรับผลกระทบดานลบหลายอยาง 

โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และสับเปลี่ยนบุคลากรที่เปนผูบริหาร 
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ดานสิ่งแวดลอมอีกจำนวนมาก รายงานฉบับนี้ ไดรวบรวมทิศทางนโนบายของประธานาธิบดีทรัมปในดานสิ่งแวดลอม 

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การยกเลิกมาตรการดานสิ่งแวดลอมและถอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศออกจากยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ การลดอำนาจหนาที่ของหนวยงาน EPA การยกเลิกแผนพลังงาน 

สะอาด (Clean Power Plan: CPP) การปรับลดขนาดของพื้นที่อนุรักษธรรมชาติที่เปนอนุสรณแหงชาติ (National 

Monument) การอนุมัติโครงการขยายทอขนสงน้ำมัน Keystone XL  และการปรับลดงบประมาณดานสิ่งแวดลอมของ 

หนวยงานวิทยาศาสตรตางๆ ซ่ึงจะสงผลระยะยาวตอการดำเนินแนวทางแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

    

แผนความร่วมมือด้าน วทน. กับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 
ประจำปีงบประมาณ 2562

      ในปงบประมาณ 2561 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ไดริเริ ่มที่จะขยายการดำเนินโครงการที่มุ งเนนการพัฒนาความรวมมือกับ 

ประเทศในลาตินอเมริกาที่มีความโดดเดนหลากหลาย 8 ประเทศ ไดแก คิวบา 

คอสตาริกา บราซิล อารเจนตินา ชิลี เปรู โบลิเวีย และปารากวัย 

โดยมีการแบงสรรงบประมาณบางสวนมาดำเนินกิจกรรมที่ชักนำใหหนวยงาน 
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ราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ของประเทศในลาตินอเมริกา ไดมีโอกาสรูจักกับประเทศไทยและเห็น 

ศักยภาพดาน วทน. ของไทย ผานการพบปะหารือกับผูบริหาร การจัดประชุมสัมมนา และการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาและนักวิจัย ในปงบประมาณ 2562 สำนักงานฯ จึงไดพิจารณาจัดทำแผนความรวมมือดาน วทน. กับกลุม 

ประเทศลาตินอเมริกา ประจำปงบประมาณ 2562 เพื่อวางแนวทางในการจัดแผนกิจกรรม ที่จะสงเสริมความสัมพันธ 

ดาน วทน. ใหมีเปนระบบและพัฒนาเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้น โดยมีการทำกิจกรรมตอเนื่องกับ 8 ประเทศเดิมที่ไดมีการ 

พัฒนาโครงการแลว และเพิ่มประเทศที่มีศักยภาพอีก 4 ประเทศ ไดแก เม็กซิโก ปานามา โคลอมเบีย และอุรุกวัย  

รวมเปน 12 ประเทศ รวมทั้งไดมีการรวบรวมนำเสนอขอมูลสถิติในดานศักยภาพดานอุดมศึกษากับประเทศหลักเหลานี้ 

เพื่อใหสอดคลองกับการที่สำนักงานฯ จะมีการปรับเปลี่ยนภารกิจใหสอดคลองกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในป 2562 

เทคโนโลยีชีวภาพ จากพ้ืนบ้านในอดีตสู่การจัดการขนาดใหญ่
กรณีศึกษา BIO องค์การนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

     เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทที่สำคัญตอการดำเนินชีวิตของมนุษย 

มีการนำมาใชประโยชนหลายดาน ทั้งทางการแพทย พลังงาน 

สิ่งแวดลอม  และการเกษตร เปนตน การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี 

ชีวภาพกาวหนาไปอยางรวดเร็ว มีการศึกษาและพัฒนากอใหเกิด 

นวัตกรรมและความรูใหมๆ และสงผลใหตลาดของเทคโนโลยีดานนี้ 

ขยายตัวอยางรวดเร็ว การมีองคกรบริหารจัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

จึงมีความจำเปน องคการนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology 

Innovation Organization – BIO) เปนองคกรกึ่งรัฐ แบบแสวงหากำไรของสหรัฐอเมริกา ทำหนาที่เปรียบเสมือนเปน 

สมาคมการคาดานเทคโนโลยีชีวภาพที่ใหญที่สุดในโลก จัดการประชุมเวทีระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยี 

และความหลากหลายทางชีวภาพขึ้นปละ 2 ครั้ง ไดแก BIO International Convention และ BIO World Congress 

on Industrial Biotechnology เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานการดูแลสุขภาพ 

อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม อาหารและเกษตรชีวภาพ อีกทั้งเปดโอกาสใหแกผูประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ไดมีโอกาส 

สรางเครือขายธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ

    



การบริหารจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์สำนักงาน

       สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงวอชิงตัน ไดดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการ 

พัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศประเทศ 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศกลุม 

ลาตินอเมริกา อยางตอเน่ืองในทุกปเพ่ือพัฒนา 

ฐานขอมูลดาน วทน. ใหทันตอเหตุการณ 

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

     วัตถุประสงคของฐานขอมูลคือ เพื่อเก็บ 

รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆ ที่สำนักงาน- 

ท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ไดศึกษา วิเคราะห 

รวบรวมและนำเสนอแกผูใชบริการ การบริหาร 

จัดการฐานขอมูลฯ มีการเปลี่ยนแปลงและ 

พัฒนาในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ไมวาจะ 

เปนรูปแบบของเนื้อหาขาวสารที่จัดทำและ 

เผยแพร รูปแบบการนำเสนอ โครงสรางของ 

ฐานขอมูล และเครื่องมือการวัดผลตางๆ 
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  การวัดประเมินประสิทธิภาพและผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศในประเทศ 

สหรัฐอเมริกาฯ จัดทำขึ้นเพื่อประเมิลผลที่ไดรับการจากดำเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ทั้งจากเว็บไซตภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชเครื่องมือวัดประสิทธิภาพดวยสถิติประเมินการใหบริการของ 

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ ในสวนตางๆ ดังนี้

1. จำนวนข้อมูลสาระที่เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

   เว็บไซตเปนชองทางการสื่อสารหลักและมีกลุมเปาหมายหลายกลุม ขอมูลขาวสารที่เผยแพรบนเว็บไซตของ 

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯมีหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายแตละกลุม 

โดยมีเนื้อหาขาวสารหลักคือขาวสารความกาวหนาดาน วทน. ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศในกลุม 

ลาตินอเมริกา โดยมีแหลงขาวจากสื่อที่นาเชื่อถือ เชน วารสารดานวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับ ขาวสารจากการ 

ประชุมสัมมนาตางๆ ฯลฯ รวมถึงขาวกิจกรรมความเคลื่อนไหวตางๆ ของสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ 

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดเผยแพรผานเว็บไซตสำนักงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีทั้งสิ้น 409 เรื่อง โดยมีจำนวนขาวสารในแตละเดือน ดังตารางที่ 1

2. จำนวนและรายละเอียดของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์สำนักงาน

   สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯไดใชเครื่องมือ Google Analytics ซึ่งเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

และวิเคราะหสถิติตางๆ ของเว็บไซตผลิตโดยบริษัท Google และเปดใหผูใชบริการนำไปใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย 

ควบคูกับเครื่องมือทางสถิติของผูใหบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต Siteground.com สถิติที่สำคัญตางๆ ในการประเมิน 

ประสิทธิภาพของเว็บไซตของสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ สามารถสรุปผลการดำเนินการดังสถิติที่ได ดังนี้



2.1 จำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

     จำนวนการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต เปนจำนวนครั้งที่มีผูใชบริการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทั้งหมด ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 

2560 – กันยายน 2561 (ระยะเวลา 12 เดือน) มีจำนวนการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทั้งหมด 6,003 ครั้ง) โดยมีจำนวน 

การเขาเยี่ยมชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตารางที่ 2

2.2 จำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์

       จำนวนการผูใชบริการเว็บไซต เปนจำนวนผูใชบริการที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตโดยไมมีการนับคนซ้ำ (โดยดูจากเลข 

IP Address หรือ Internet Protocol Address ของผูใชบริการ) ในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  

(ระยะเวลา 12 เดือน) มีจำนวนผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทั้งหมด 5,027 คน โดยมีจำนวนผูเขาเยี่ยมชมในแตละ 

เดือนดังรายละเอียดในตารางที่ 2

2.3 จำนวนหน้าของเว็บไซต์ที่มีการเปิดชม 

     จำนวนหนาของเว็บไซตที่มีการเปดชม บอกถึงความนาสนใจของเนื้อหาที่เผยแพรบนเว็บไซต จำนวนหนาเว็บไซต 

ที่มีการเปดชมในชวงระหวางเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  (ระยะเวลา 12 เดือน) มีทั้งหมด 17,319 หนา 

โดยมีจำนวนหนาเว็บไซตที่มีการเปดชมในแตละเดือนดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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3. การใช้สื่อระบบสังคม (Social media) มาใช้ในการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงาน

    สื่อสังคมออนไลน (Social media) ที่ใชในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรฯ คือ 

เว็บไซต Facebook.com เนื่องจาก กลุมเปาหมายสวนใหญเปดรับขาวสารตางๆ ผานเว็บไซต Facebook.com 

อีกทั้ง ระบบของสื่อนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขอมูล การเผยแพรแกกลุมผูรับสาร และการวัด 

ผลตางๆ ดังนั้น Facebook.com จึงเปนสื่อสนับสนุนในการเผยแพรประชาสัมพันธของสำนักงานไดดี
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