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บทสรุปผูบริหาร 

ปจจุบันเปนยุคที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนาอยางมาก ทุกอยางที่เกี่ยวของกับตัวเรานั้นเปน
ผลมาจากการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกือบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนชีวิตประจําวัน การศึกษา 
สิ่งแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยที่แตละประเทศมีความสัมพันธแบบไรขอบเขตและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น มีการสรางความสัมพันธที่ผนวกกันในหลายมิติ การสื่อสารจึงเปนสื่อกลางที่ดีในการถายทอด
ความคิดเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีจากสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน การเจรจาตอรองทางการทูตจึงเริ่มเกิดขึ้น 
โดยทําหนาที่เปรียบเสมือนดานหนา และเปนศูนยกลางความสัมพันธระหวางประเทศ การทูตจึงมีความหมาย
หลากหลายซึ่งขึ้นกับทัศนะมุมมอง โดยสวนใหญจะนิยามถึงการนําเสนอ การกําหนด และการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศผานตัวแทนของรัฐบาล ดวยวิธีการตางๆ ที่เปนไปอยางสันติ และเพื่อผลประโยชนของประเทศ 
เปนสําคัญ เชน การเจรจา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเยี่ยมเยือน เปนตน จากอดีตจนถึงปจจุบันทําให
ขอบเขตของการทูตขยายตัวมากขึ้น บทบาททางการทูตและความสัมพันธไมไดยึดอยูกับเรื่องการเมืองเพียงอยาง
เดียว การทูตจึงมีความหมายที่เปลี่ยนไปแบบไมเฉพาะเจาะจง เกิดการนํามาใชในหลากหลายบริบทและเปนที่
ยอมรับโดยสากล เชน การทูตสาธารณะ การทูตภาคประชาสังคมและผูนําศาสนาการทูตวัฒนธรรม และการทูต
วิทยาศาสตร เปนตน 

 การทูตวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐฯ เริ่มมีบทบาทชัดเจนในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากประเทศ
สหรัฐฯ มีความกาวหนาในการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และยังมีการพัฒนาที่กาว
กระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจและบุคลากร ซึ่งเปนจุดดึงดูดความสนใจของนานาประเทศในการสราง 
ความรวมมือ สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศพัฒนากลยุทธในการดําเนินนโยบายทางการเมืองรวมกับการทูต
ดานวิทยาศาสตรเพื่อสอดคลองตอบริบทในยุคนั้นๆ โดยหนาที่หลักทางการทูตวิทยาศาสตร ไดแก 

• การศึกษาแนวโนมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กาวล้ํา การศึกษาคนพบใหมในสาขา
ตางๆ  

• การเชื่อมตอกันทางภูมิศาสตรโดยใชแนวโนมและโครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• การหาโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมเมื่อเทียบกับแหลงขอมูลที่มีอยูในสหรัฐอเมริกา  
• การสนับสนุนฐานขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคและ

โครงการระดับประเทศ 
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สําหรับการดําเนินการทางดานการทูตวิทยาศาสตรของประเทศตางๆ ในประเทศสหรัฐฯ โดยสวนใหญมี
ขาราชการหรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรประจําในแตละสถานเอกอัครราชทูตซึ่งทําหนาที่เปน
ตัวแทนประเทศในการเจรจาตอรอง นําเสนอ ผลักดันผลประโยชน สรางความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลและ
หนวยงานตางๆ  และผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตรของทั้งสองประเทศเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายทางวิทยาศาสตรและการทูตไปพรอมๆ กัน รวมทั้งมีสถานกงสุลและเครือขายนักวิชาการและ
นักวิทยาศาสตรใหการสนับสนุนเพื่อมุงเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตองการมุงเนนในการสราง
ศักยภาพ และการจัดการปญหาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  

โดยในรายงานฉบับนี้จะกลาวสรุปการดําเนินการทางดานการทูตวิทยาศาสตรของสถานเอกอัครราชทูต
ตางๆ ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งไดแก สถานเอกอัครราชทูตประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศเม็กซิโก ประเทศ
โคลัมเบีย ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศฟลิปปนส และประเทศไทย นอกเหนือจากการดําเนินงานอยาง
เปนทางการภายใตสถานเอกอัครราชทูตแลวนั้น ยังมีสมาคม Science Diplomats Club (SDC) ซึ่งเปนการรวม
ตัวอยางไมเปนทางการเพื่อเพิ่มเครือขายสําหรับนักการทูตวิทยาศาสตร สมาชิกใหมสามารถพบกลุมคนทํางานได
อยางรวดเร็ว และเรียนรูเพื่อเขาใจภาพรวมของวิทยาศาสตรในเขตกรุงวอชิงตัน ดีซ ีและสมาคม SDC มีการจัดการ
ประชุมสรุปเกี่ยวกับประเด็นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันเดือนละ 1 ครั้ง ทําใหไดรับขอมูลที่เกี่ยวของ
และขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชน และรวมหารือกับวิทยากรจากหนวยงานตางๆ เชน NIH, NSF, AAAS, the 
National Academies, NOAA และ NIST เปนตน แตทั้งนี้ การดําเนินการทางการทูตควรตองดึงนักวิทยาศาสตร
เขารวมดวย เพื่อสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตรนานาชาติเพื่อแกไขปญหาดานนโยบาย
ใหมๆ รวมทั้ง แบงปนขอมูลงานวิจัย ยกระดับทักษะ และความสามารถของประเทศ 
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การดําเนินงานทางดานการทูตวิทยาศาสตรของประเทศตางๆ ในประเทศสหรัฐฯ 

1. บทนํา 

 วิทยาศาสตรมีความกาวหนาอยางรวดเร็วในโลกปจจุบัน มีการสรางและขยายเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัยในทุกภูมิภาคของโลก เพื่อเสริมกําลังและขีดความสามารถของประเทศทางดานเศรษฐกิจและงานวิจัยใหม 
ๆ ทําใหวิทยาศาสตรมีความแข็งแกรงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงความสมดุลของกิจกรรมการวิจัยทั่วโลก วิธีการที่
แตละประเทศนํามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกประเทศนั้นมีความแตกตางกันออกไป เพื่อชวยใหเกิด
การถายโอนความรู และเปนการเปดมุมมองและทัศนคตทิี่กวางขึ้น (ที่มา: Jonathan Adams, 2012) 

 ประเทศสหรัฐฯ มีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางโดดเดน มีความตองการใน 
การขยายความสัมพันธกับกลุมนักวิทยาศาสตรนานาชาติ เพื่อชวยใหสหรัฐฯ บรรลุเปาหมายในเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การแพทย การอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและสัตวปา  
ความมั่นคงของชาติ และนวัตกรรมดานพลังงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นับเปนโชคดีของประเทศสหรัฐฯ ที่นานาชาติตางมองสหรัฐฯ วาเปนประเทศผูนําทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จึงเปนปจจัยดึงดูดนักวิทยาศาสตรทั่วโลกใหเขามารวมงานกับประเทศสหรัฐฯ โดยไมยากนัก อีกทั้งคณะบริหาร
ของรัฐบาลสหรัฐฯ  ไดมีแผนที่จะทําใหขอตกลงดานวิทยาศาสตรกับประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้น  

 การทูตจึงเปนวิธีการที่สําคัญที่ชวยใหนักวิทยาศาสตรตางชาติมีสวนรวมในการศึกษาวิจัยรวมกับ
นักวิทยาศาสตรชาวสหรัฐฯ รวมทั้งสงเสริมวัตถุประสงคการทูตในตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตนับไดวาเปน
ศูนยรวมที่สําคัญในดานการทูตภายในพรมแดนของประเทศอื่น ทําหนาที่เปนสํานักงานใหญในการปฏิบัติภารกิจ 
สถานที่ทํางานของเจาหนาที่ และหนวยงานอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตมักตั้งอยูในเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ 
และอาจมีสถานกงสุลที่ตั้งอยูในตางจังหวัดหรือตางรัฐดวย โดยมีเอกอัครราชทูตทําหนาที่เปนตัวแทนของประเทศ
ในการนําเสนอ ผลักดันผลประโยชน และสรางความสัมพันธอันดีกับรัฐบาลและหนวยงานตางๆ  ประกอบกับ
ขาราชการที่มีหนาที่ดูแลสํานักงานหรือแผนกที่เกี่ยวของกับพันธกิจตางประเทศ เชน ในเชิงพาณิชย การลงทุน 
การเกษตร การเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน โดยปกติขาราชการ
เดินทางไปประจําการในตางประเทศเปนระยะเวลา 2 – 4 ปขึ้นอยูกับนโยบายของแตละประเทศ (ที่มา: Discover 
Diplomacy, n.d.)   
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2. ความสําคัญของการทูตวิทยาศาสตร 

2.1 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการทูตวิทยาศาสตร 

 นาย Robert Loftness อดีตทูตวิทยาศาสตรไดกลาวไวในบทความเรื่อง “Why Science Attachés?” 
เกี่ยวกับความสําคัญของการทูตวิทยาศาสตรซึ่งทําหนาที่สงเสริมนักวิทยาศาสตรตางประเทศใหเขามามีสวนรวมใน
การศึกษาวิจัยรวมกับนักวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งสนับสนุนวัตถุประสงคทางการทูตในตางประเทศ
ผานความรวมมือทางวิทยาศาสตร การทูตวิทยาศาสตรมีความสําคัญเพิ่มอยางเห็นไดชัดเจนจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
และไดถูกรวมเปนสวนหนึ่งในนโยบายระหวางประเทศดวยหลายเหตุผล เชน การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามทางดาน
สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีระดับโลก, การเชื่อมตอกันที่เกิดขึ้นระหวางประเทศทั่วโลกเพื่อเพิ่มความสามารถใน 
การแขงขันดานเทคโนโลยี การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การตั้งศูนยวิจัยและพัฒนานอกประเทศ และ
ความตองการแรงงานที่มีความรูความสามารถระดับสากล เปนตน 

 ความสัมพันธระหวางนโยบายตางประเทศและวิทยาศาสตรมีสถานเอกอัครราชทูตที่รับบทบาทสําคัญใน
การชวยนักวิทยาศาสตรที่เขารวมในความรวมมือระหวางประเทศโดยที่ไดรับมาหรือการจัดหาขอมูลที่จําเปน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติดานวิทยาศาสตรของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือและ
การมีสวนรวมในองคกรระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังชวยยกระดับการเขาถึงนักประดิษฐ นักธุรกิจ และ
นักวิทยาศาสตรใหมีสวนรวมในการทํางานรวมกันกับตางประเทศ และเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางวิทยาศาสตรและ
การทูตไปพรอมๆ กัน  

การทูตวิทยาศาสตรที่ประสบความสําเร็จตองมีความรูกวางไกลในหลากหลายสาขา มีความสามารถใน 
การบริหารจัดการเพื่อนําเสนอบุคคลที่มีความสามารถและมีความสนใจคลายคลึงกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางนักวิทยาศาสตรควบคูรวมกับจุดมุงหมายทางการเมือง การทูตตองเปนตัวกลางและปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองกับภารกิจทางวิทยาศาสตรระหวางประเทศ รวมทั้ง การดูแลประเด็นตางๆ เชน ทางดาน
สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยในโลกไซเบอร ความมั่นคงดานพลังงาน เปนตน โดย
หนาที่หลักทางการทูตวิทยาศาสตร ไดแก 

o การศึกษาแนวโนมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กาวล้ํา การศึกษาคนพบใหมในสาขา
ตางๆ  

o การเชื่อมตอกันทางภูมิศาสตรโดยใชแนวโนมและโครงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
o การหาโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมเมื่อเทียบกับแหลงขอมูลที่มีอยูในสหรัฐอเมริกา  
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o การสนับสนุนฐานขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรระดับภูมิภาคและ
โครงการระดับประเทศ 

2.2 เหตุผลสําคัญของการสรางความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรระหวางประเทศ 

นักวิทยาศาสตร นักธุรกิจ สถาบันการศึกษา และภาครัฐมีการทํางานรวมกันและรวมแกไขปญหา 
ความทาทายดวยเหตุผล 3 ประการหลัก คือ 

o ประการแรก เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญระดับประเทศที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเงินทุน
มหาศาล เชน สถานีอวกาศและหองปฏิบัติการ เปนตน ซึ่งเปนตัวอยางที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจน
ของความพยายามทางการทูตวิทยาศาสตรเพื่อเชื่อมโยงความรวมมือระหวางประเทศซึ่งเปนสิ่งที่มี
บทบาทสําหรับนักวิทยาศาสตรในการขยายความรวมมือ เนื่องจากนักวิทยาศาสตรมักจะมุงเนนใน
การแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรที่เฉพาะเจาะจงและไมมีบทบาททางการบริหารและทางการทูต  

o ประการที่สอง ความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นภายในระบบเทคโนโลยีระหวางประเทศและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเกิดประเด็นที่ตองใชวิธีการแกปญหารวมกัน ซึ่งอาจเปนประเด็นระดับโลกตางๆ ที่
ไดกลาวมาขางตน ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมระหวางประเทศ การเสริมสรางความเชื่อมโยงและ 
การทํางานรวมกันระหวางเทคโนโลยีจึงเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนาความรู ซึ่งทูตวิทยาศาสตรหรือ
ที่ปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรภายในสถานเอกอัครราชทูตอาจมีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนจุด
ติดตอหลักในการระบุผูเชี่ยวชาญทองถิ่นในประเทศเจาบานและสงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง
ประเทศผานความรูเกี่ยวกับแหลงเงินทุนตางๆ และประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับแนวทางวิทยาศาสตร
ในภูมิภาค  

o ประการที่สาม การเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการคนพบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
โครงการวิจัยและพัฒนาใหมๆ และการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ เกี่ยวของมีความสําคัญตอ 
การดําเนินการในการคนพบทางวิทยาศาสตร นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง
ในเกือบทุกสาขาทั่วโลก นักการทูตจําเปนตองสรางเครือขายและสามารถประสานงานเพื่อรายงาน
ความคืบหนาทางดานวิทยาศาสตรไดทันตอเหตุการณ 
(ที่มา: Igor Linkov,2014) 
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3. ตัวอยางการดําเนินการทางดานการทตูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยขีองสถานเอกอัครราชทูต
ตางๆ ในประเทศสหรัฐฯ 

3.1 Science Diplomats Club (SDC) 

Science Diplomats Club หรือ SDC ไดกอตั้งขึ้นตั้งแตในป ค.ศ. 1965 ระหวางที่มีการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวัน ที่ Cosmos Club โดยมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศเดนมารก ประจํากรุงวอชิงตัน เปนเจาภาพจัดเลี้ยง 
จากนั้นในป ค.ศ. 1988 ที่ปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรจากหลายหนวยงานเริ่มสลับเปนเจาภาพเลี้ยงอาหาร
กลางวันในสถานที่ตางๆ เชน สถานเอกอัครราชทูต, Meridian House, หนวยงานทางดานวิทยาศาสตร เปนตน 
ปจจุบันสมาคม SDC ประกอบดวยสมาชิกนักการทูต ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูแทนจากสถาบัน
การวิจัย มากกวา 40 สถานทูตในเขตกรุงวอชิงตันดีซ ีโดยประมาณครึ่งหนึ่งของสมาชิกเปนประเทศทางยุโรป 

• วัตถุประสงคหลักของสมาคม SDC  

o ประการแรก  คือ  เปนสถานที่ ประชุมอย า ง ไม เปนทางการ  และเพิ่ ม เครือข ายสํ าหรับ 
นักการทูตวิทยาศาสตร โดยสมาชิกใหมสามารถพบกลุมคนทํางานไดอยางรวดเร็ว และเรียนรูเพื่อ
เขาใจภาพรวมของวิทยาศาสตรในเขตกรุงวอชิงตัน ดีซ ี 

o ประการที่ 2 คือ สมาคม SDC มีการจัดการประชุมเปนประจํา ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี 
การบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเด็นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน เพื่อใหไดรับขอมูลที่
เกี่ยวของและขอมูลเชิงลึกที่เปนประโยชน โดยมีวิทยากรจากหนวยงานตางๆ เชน NIH, NSF, AAAS, 
the National Academies, NOAA และ NIST เปนตน นอกจากนี้ มีผูแทนจากภาคมหาวิทยาลัย 
และภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมหารือในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางประเทศที่
ชัดเจนและผลที่จะตามมาในอนาคต 

สมาคม SDC จึงเปนประโยชนในการสื่อสารสองทาง ไมเพียงแตสมาชิกของสมาคมที่ไดรับผลประโยชน
เทานั้น แตยังรวมถึงผูที่มีสวนรวมทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการศึกษาระดับสูงที่มีความประสงคที่จะมี
สวนรวมในชุมชนวิทยาศาสตรระหวางประเทศ โดยที่สมาคมเปดรับขอเสนอแนะและความคิดใหมเพื่อใชใน 
การสงเสริมเครือขายความรูระหวางประเทศ 
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• ประธาน SDC จากป ค.ศ. 1965 ถึงปจจุบัน: 

Dates Chair Embassy 

Jan. 1965 – Jan. 1981 Dr. Louis Groven Embassy of Belgium, Washington, D.C. 

Feb. 1981 – Dec. 1981 Mr. Herman van Vierssen Embassy of the Netherlands, Washington, D.C. 

Jan. 1982 – Aug. 1984 Dr. John Gaunt Embassy of the United Kingdom, Washington, D.C. 

Aug. 1984 – Dec. 1989 Mr. Cyril Hide Embassy of South Africa, Washington, D.C. 

Dec. 1989 – Sept. 1992 Mr. Alastair Allcock Embassy of the United Kingdom, Washington, D.C. 

Sept. 1992 – July 1994 Dr. Claude Wolff Embassy of France, Washington, D.C. 

July 1994 – June 1997 Paul op den Brouw Embassy of the Netherlands, Washington, D.C. 

June 1997 – June 1998 Dr. Donald L.P. Strange Embassy of Canada, Washington, D.C. 

June 1998 – June 1999 Dr. Yoram Shapira Embassy of Israel in Washington, D.C. 

June 1999 – Dec. 2001 Dr. Kees Planqué Embassy of the Netherlands, Washington, D.C. 

Jan. 2002 – Dec. 2005 Dr. Jostein Mykletun Embassy of Norway in Washington, D.C. 

Dec. 2005 – June 2010 Paul op den Brouw Embassy of the Netherlands, Washington, D.C. 

June 2010 – Sept. 2013 Dr. Annick Suzor-Weiner Embassy of France, Washington, D.C. 

Sept. 2013 – present Dr. Minh-Hà Pham Embassy of France, Washington, D.C. 
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3.2 สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงวอชิงตัน  

Office for Science and Technology (OST) ประจําสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งอยูที่ 4101 Reservoir Rd, NW, 
Washington, D.C. 20007 โดยมี ดร.Minh-Hà PHAM ดํารงตําแหนงที่
ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Counselor for Science and 
Technology) ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2013 มีเจาหนาที่ 24 คน 
โดยรวมอาจารย นักวิจัยอาวุโส และวิศวกรที่อยูในสถานเอกอัครราชทูตฯ 
(กรุงวอชิงตัน) และสถานกงสุลอีก 6 แหง ในเมืองAtlanta, Boston, 
Chicago, Houston, Los Angeles และ San Francisco เพื่อทําหนาที่เปน
ตัวเชื่อมโยงความรวมมือทวิภาคีของประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐฯ โดยมุงเนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดาน
สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต สุขภาพ วิทยาศาสตรและเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร 
วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสะอาด ชีวสารสนเทศศาสตร 
(Bioinformatics) นาโนวิทยา และนวัตกรรมฟสิกส (ที่มา: Office for Science and Technology, n.d) 

(ที่มา: http://franceintheus.org/spip.php?article415) 

 

 

http://franceintheus.org/spip.php?article415)
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• หนาที่หลักของ OST: 
o เฝาติดตามและรายงานความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐฯ 

ผานทางจดหมายขาวและชองทางการทูต 
o ใหการสนับสนุนความรวมมือทวิภาคดีานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
o สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักศึกษาปริญญาเอก และผูประกอบการ 
o ทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางองคกรการศึกษาและหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรระหวาง

ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐฯ รวมถึง ประสานงานระหวางรัฐบาลกลางของทั้งสองประเทศ
และคณะผูแทนยุโรป 

o เพิ่มวิสัยทัศนหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และการเริ่มตนธุรกิจของฝรั่งเศส 
o ใหการสนับสนุนบริษัทนวัตกรรมรุนใหมและการแขงขันระดับสากล 

นอกจากนี้ OST ยังมีการทํางานอยางใกลชิดรวมกับหนวยงานทางการทูตอื่นๆ เชน กรมเศรษฐกิจ 
(Economic Department), องคกรดานวิจัยของฝรั่งเศส (CNRS, Inserm, CNES, CEA) ซึ่งชวยให OST สามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในแงของเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการปญหาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปจจุบัน 

• ขอตกลงทวิภาคีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐฯ 

ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐฯ ไดมีการลงนามขอตกลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ฉบับ
ในป ค.ศ. 2008 ไดแก (1) ความรวมมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั่วไป และ (2) ปญหาที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัย/ความมั่นคงแหงมาตุภูมิ เพื่อสรางความชัดเจนในการสรางความรวมมือ โดยกําหนดลําดับความสําคัญใน
ความรวมมือและการแลกเปลี่ยน บริบทในการสรางความรวมมือใหม และการสรางมาตรฐานเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางปญญา 

• ตัวอยางโครงการและกิจกรรมของ OST: 
o Chateaubriand Fellowship (STEM): เปนโครงการสนับสนุนใหนักศึกษาปริญญาเอก 

ชาวสหรัฐฯ สามารถรวมทํางานในหองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการของฝรั่งเศสไดนานถึง 9 เดือน 
โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 2010  

o NETVA (New Technology Venture Accelerator): ชวยยกระดับนวัตกรรม Start Up ของ
ฝรั่งเศสใหอยูในระดับสากล โดยผานการฝกอบรมผูประกอบการในประเทศสหรัฐฯ 
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o YEI (Young Entrepreneurs Initiative): ตั้งแตป ค.ศ. 2005 ไดใหการสนับสนุนการสราง 
ความรวมมือและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ Start-Up ใหมในประเทศสหรัฐฯ จํานวน 230 แหง 

o FAID (French-American Innovation Day): เปนการจัดงานประจําปโดยมีนักวิทยาศาสตร ผูแทน
จากภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุนเขารวม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาทางดาน
เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง 

o FADEx (French-American Doctoral Exchange): เปนโครงการที่เริ่มในป ค.ศ. 2014 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาเอกชาวอเมริกันและชาวฝรั่งเศสที่ทํางานวิจัยใน
ดานเดียวกันเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรวมมือระหวาง 2 ประเทศ ในป ค.ศ. 2017 จะมุงเนนใน
เรื่อง Cyber security เพื่อศึกษาการปองกันระบบและโครงสรางพื้นฐานดานดิจิตอลที่เชื่อมตอกับ
เครือขาย  

o FABS (French American Biotech Symposium): เปนงานประจําปซึ่งสนับสนุนความรวมมือ
ทางดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนักวิชาการผูเชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศ
สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม ป ค.ศ. 2016 ที่ผานมา ไดจัดขึ้นที่เมือง San Diego โดยมีหัวขอการประชุม
เกี่ยวกับโรค Alzheimer 

o CAFFEET (California France Forum on Energy Efficiency Technologies): เปนงานประจําป
ซึ่งรวมจัดกับ Electricity of France หรือชื่อยอ EDF ในภาษาฝรั่งเศส (Électricité de France 
S.A.) เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 2011 เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานเทคนิคและวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

o France-Atlanta: ตั้งแตป ค.ศ. 2010 OST ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรระหวาง
ประเทศฝรั่งเศส และเมือง Atlanta โดยมีสถานกงสุลของประเทศฝรั่งเศสในเมือง Atlanta รัฐ 
Georgia และสถาบัน Georgia Institute of Technology เปนผูรวมจัดและเปนศูนยกลางใน 
การสรางสรรคนวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือและการแลกเปลี่ยนจาก
การทํางานรวมกันในเขตภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศสหรัฐฯ 

o Science Breakfasts of the Science Diplomats Club: สมาชิกจากสถานเอกอัครราชทูตตางๆ 
ในประเทศสหรัฐฯ จะไดรับเชิญเขารวมในการฟงเกี่ยวกับปญหาและขอแนะนําจากสมาชิกและ
ผูบรรยาย โดยผูบรรยายเมื่อไมนานมานี ้ไดรับเกียรติจากเลขานุการของหนวยงาน Department of 
Homeland Security (DHS) และ Department of Energy (DOE) และผูบริหารจากหนวยงานของ
รัฐบาลกลาง 
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o Café des Sciences: การอภิปรายทางวิทยาศาสตรในภาษาฝรั่งเศสหรือในภาษาอังกฤษ จัดโดย
นักการทูตทางวิทยาศาสตรทั่วประเทศสหรัฐฯ ซึ่งเปดกวางสําหรับประชาชนทั่วไปและไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

3.3 สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ณ กรุงวอชิงตัน  

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจํากรุงวอชิงตัน ตั้งอยูที่ 3000 
Whitehaven St., NW, Washington, DC 20008 ปจจุบันมีนาย Giulio 
Busulini ดํารงตําแหนงผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตร (Scientific Attaché) 
รวมกับขาราชการประจําจํานวน 2 คน ภายใตสํานักงาน Economic, 
Commercial and Scientific Affairs Office ณ กรุงวอชิงตัน นอกจากนี้ มี
ผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตรฯ อีก 1 คนประจําสถานกงสุลใหญ ณ เมือง  
San Francisco และเคยมีผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตรฯ ประจําสถานกงสุล
ใหญ ณ เมือง Boston แตดวยขอจํากัดทางงบประมาณทําใหปจจุบันไมมี
ตําแหนงผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตร โดยตําแหนงผูชวยทูตฝายวิทยาศาสตรมีวาระในการดํารงตําแหนง 2 ป และ
สามารถตอวาระในการดํารงตําแหนงได 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น สามารถดํารงตําแหนงไดทั้งหมด 8 ป (ที่มา: Giulio 
Busulini, 2017) 

นาย Busulini กลาววา ประเทศอิตาลีไมมีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตมีกระทรวงอื่นๆ ที่
ดูแลในสาขาที่มีความเกี่ยวของดานวิทยาศาสตร เชน Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies, 
Ministry of Education, Universities and Research, Ministry of Health, Ministry of Environment, 
Protection of Land and Sea และมี National Laboratory เปนตน แตทั้งนี้มีกระทรวงการตางประเทศเปน 
ผูกําหนดกรอบการทํางานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในตางประเทศ นาย Busulini ไดยกตัวอยาง 
Ministry of Education, Universities and Research (MIUR) ซึ่งมีหนาที่ดูแลดานการศึกษาจากระดับชั้น
อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิจัยในทุกระดับ และยังดูแลในเรื่องของเงินทุนเพื่อการศึกษาวิจัยใน
หลายสาขา ทั้งนี้ ยังมี Fund for Investments on Basic Research (FIRB) ซึ่งใหเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
พื้นฐาน เทคโนโลยีตางๆ และโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย เปนตน ซึ่งการจัดตั้งและการสรางเครือขายของศูนย
วิทยาศาสตร และกิจกรรมดานการวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อ
สงเสริมกลยุทธของประเทศทางดานนวัตกรมระยะกลางและระยะยาว (ที่มาเพิ่มเติม: Aldo Covello, n.d.) 
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นอกจากนี้ นาย Busulini ไดกลาวถึงโครงการ Horizon 2020 ซึ่งเปนโครงการความรวมมือทางดานวิจัย
และนวัตกรรมในกลุมประเทศยุโรป (EU) ภายใตกรอบกลยุทธอันเดียวกัน โครงการนี้ริเริ่มโดยรัฐบาลจากกลุม
ประเทศยุโรปตั้งแตป ค.ศ. 2011 อาจเรียกไดวาโครงการ Horizon 2020 เปนอีกปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิด 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลักดันความคิดริเริ่มเพื่อใหกลุมประเทศยุโรปคงความสามารถในการแขงขันในระดับ
โลก โดยโครงการตั้งเปาหมายเงินทุนไวสูงถึง 80 พันลานยูโร ในชวง 7 ป (ค.ศ. 2014 - 2020) (ที่มาเพิ่มเติม: 
European Commission, n.d) 

• ภารกิจหนาที่ 

o ดูแลเกี่ยวกับความรวมมือและประเด็นตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรและการเมืองในระดับรัฐบาล  
o ทําหนาที่เปนตัวกระตุนและประสานความรวมมือระหวางประเทศอิตาลีและประเทศสหรัฐฯ 
o อํานวยตวามสะดวกในการติดตอระหวางรัฐบาล 
o ดูแลการบริการจัดการและใหคําแนะนําแกรัฐบาลอิตาลีเพื่อใหการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเกิดประโยชนสูงสุด 

• ความรวมมือระหวางประเทศอติาลีและประเทศสหรัฐฯ 

ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.1988 ประเทศอิตาลีและประเทศสหรัฐฯ ไดลงนามขอตกลงความรวมมือ 
(Agreement on Scientific and Technological) เปนครั้งแรกระหวางทั้งสองประเทศ และหลังจากนั้น ไดมีการ
จัดการประชุม Joint Commission Meeting (JCM) อยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ.2016 ไดม ี
การจัดการประชุม JCM ครั้งที่ 12 ณ กรุง Rome ประเทศอิตาลี โดยมีเปาหมายในการมุงเนนบทบาทความ
รวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาระบบ ว. และ ท. ความรวมมือที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจรวมกัน มี 7 
สาขา ไดแก 

1. นาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตรขั้นสูง 
2. เทคโนโลยีทางการเกษตรสําหรับพืชผัก ผลไม สวนองุน และวิทยาศาสตรทางดานอาหาร 
3. วิทยาศาสตรโลก ซึ่งรวมถึง อันตรายจากธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม การสํารวจอวกาศ และสมุทรศาสตร 
4. ICT ซึ่งรวมถึง การพัฒนาหุนยนต 
5. วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต ซึ่งรวมถึง การศึกษาสมอง และโรคที่ไมพบบอย 
6. ฟสิกส และดาราฟสิกส 
7. การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ 
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• กิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร 

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจํากรุงวอชิงตันมีการจัดกิจกรรมและการประชุมทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนประจํา อาทิ Lunch Workshop, การประชุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในประเทศ
สหรัฐฯ, IT, งานวิจัยพื้นฐาน และงานนิทรรศการ เปนตน เพื่อขยายเครือขายกลุมทํางานและนักการทูต
วิทยาศาสตรไดอยางรวดเร็ว 

 
(ที่มา: http://washington.mae.lu/en) 

3.4 สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ณ กรุงวอชิงตัน  

สถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโก ประจํากรุงวอชิงตัน ตั้งอยูที่ 1911 Pennsylvania Avenue N.W., 
Washington, D.C. 20006 โดยมีนาย Alberto Fierro ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ฝายการศึกษา (Counselor of 
Education Affairs) และมีเจาหนาที่ทองถิ่น 1 ทาน คือ Ms. Mónica Martínez ทําหนาที่เปนผูประสานงาน และ
ชวยดูแลปญหาที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับสูงและความรวมมือทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ ยังมีสถานกงสุล 7 
แหง ในเมือง Boston, Kansas City, Los Angeles, San Diego, San Jose, Saint Paul และ Douglas และ
เครือขายอื่นๆ ทั่วประเทศสหรัฐฯ ที่ใหความชวยเหลือการดําเนินงานทางดานวิทยาศาสตร โดยมุงเนนในการให
ความชวยเหลือสมาคมวิทยาศาสตรเม็กซิกัน (Mexican Scientific Associations) มหาวิทยาลัย อาจารย และ
นักศึกษาในการพัฒนาความรวมมือรวมกับประเทศสหรัฐฯ โดยทางฝายรัฐบาลเม็กซิโกมีหนวยงาน National 

http://washington.mae.lu/en)
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Council of Science and Technology หรือ CONACYT  (http://www.conacyt.gob.mx/) เปนหนวยงาน
หลักที่ใหการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสรางความรวมมือและงานวิจัยวิทยาศาสตร (ที่มา: Mónica Martínez, 2017) 

 
(ที่มา: http://tidalenergytoday.com/2016/02/26/us-and-mexico-strengthen-energy-cooperation/) 

• ความรวมมือระหวางรัฐบาลเม็กซิโกและสหรัฐฯ  

o Bilateral Forum on Higher Education, Innovation and Research (หรือ FOBESII ตามภาษา
สเปน) เปนการประชุมทวิภาคีเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐบาลเม็กซิโกและสหรัฐฯ ภายใต
หัวขอที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย FOBESII ไดเริ่มตนในป ค.ศ. 2013 
ซึ่งเปนชวงของประธานาธิบด ีEnrique Peña Nieto และประธานาธิบด ีBarack Obama โดยมุง
เปาหมายในการสรางโครงการระยะสั้นและระยะกลางในดานการศึกษา การพัฒนาทางดาน
นวัตกรรม และการทํางานรวมกันทางวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมการสรางแรงงานที่มีทักษะแกทั้งสอง
ประเทศ รวมทั้ง มีบันทึกความเขาใจ Memorandum of Understanding for the 
Establishment of a Mexico-United States Professional Internship Program ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของ FOBESII ที่ไดมีการลงนามในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลทั้ง 7 แหงไดเริ่มโครงการฝกงานนํารอง/ตนแบบ โดยมุงเนนวิทยาศาสตรสาขาอวกาศ  
ยานยนต อุตสาหกรรมการผลิต พลังงาน และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (ที่มา: Gob.mx, n.d.) 
 
 
 

http://www.conacyt.gob.mx/)
http://tidalenergytoday.com/2016/02/26/us-and-mexico-strengthen-energy-cooperation/
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o หนวยงาน CONACYT ไดมีการลงนามความรวมมือตางๆ (ในระดับ State) รวมกับกลุมมหาวิทยาลัย
รัฐบาล (State University System) โดยมุงเนนการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการเพิ่ม 
ความรวมมือทางการศึกษา และมีหลายโครงการความรวมมือที่ไดรับการสนับสนุนเงินทุนรวมกัน
ระหวางหนวยงาน CONACYT และ NSF เชน I-Corps, PIRE และ GROW เปนตน 

o ขอตกลงระหวาง Mexican Academy of Science และ U.S. National Academy of Sciences 
อยางไมเปนทางการที่มุงเนนในการเพิ่มความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรในหัวขอตางๆ เชน  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การผลิตอาหารและการพัฒนาน้ําอยางยั่งยืน นาโนเทคโนโลย ี
ดาราฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรมหาสมุทร และอื่น ๆ 

• ความสําเร็จจากภายใตโครงการ FOBESII  

o การตั้งศูนยวิจัยและนวัตกรรมของสองประเทศ (Binational) เชน CaliBaja Research Center ใน
เมือง San Diego  

o การตั้งศูนย Mission Foods Texas-Mexico Center ที่มหาวิทยาลัย Southern Methodist 
University (SMU) ในรัฐ Texas 

o การตั้งศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ ในเม็กซิโก โดยมีมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ เขารวม 
เชน University of Notre Dame, University of Arizona, University of California, University 
of South California, University  of Oklahoma, University of New Mexico, State 
University of New York, California State University, Colorado State University เปนตน  
- มหาวิทยาลัย Arkansas State University จะเปดวิทยาเขตในรัฐ Querétaro ในเดือนสิงหาคม 

ค.ศ. 2017  
- มหาวิทยาลัย Colorado State University ณ ศูนย Todos Santos Center ในประเทศ

เม็กซิโก ใหการตอนรับและสนับสนุนนักศึกษาในการทํางานวิจัยทางดานการเกษตรและการวิจัย
ทางดานน้ําในศูนย Baja California Sur 

o การแลกเปลีย่นนักศึกษา:  
- นักศึกษาชาวเม็กซิกันโดยประมาณ 900 คนจากสาขาทางดานภาษา การตางประเทศ การพัฒนา

อยางยั่งยืน และเทคโนโลยี เขารวมโครงการในภาคการศึกษาฤดูใบไมรวง ในชวงป ค.ศ. 2014 - 
2016 เพื่อเขาศึกษาในวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ  
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- สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกับหนวยงาน Nation Association of Universities and 
Institutions of Higher Education (หรือ ANUIES ตามภาษาสเปน), Mexico Autonomous 
Institute of Technology (หรือ ITAM ตามภาษาสเปน), มหาวิทยาลัย Stanford University, 
มหาวิทยาลัย University of Arizona (UA), และมหาวิทยาลัย University of New 
Mexico(UNM) ไดสงนักเรียนชาวเม็กซิกันจํานวน 90 คน เขารวมโครงการฤดูรอนในประเทศ
สหรัฐฯ ในป ค.ศ.ศ 2015 และ 2016 

- สถานเอกอัครราชทูตรวมกับหนวยงาน ANUIES เริ่มโครงการวิจัยในชวงฤดูรอนรวมกับ
มหาวิทยาลัย University of Texas at Dallas และโครงการฝกงานตอเนื่องทวิภาคีรวมกับ 
State University of New York System (SUNY) สําหรับเจาหนาที่ระดับสูง 

- ภายใตโครงการ International Leaders in Education Program (ILEP) กระทรวง 
การตางประเทศใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาสําหรับ 1 ภาค
การศึกษา โดยในป ค.ศ.2015 ครูผูสอนจากเม็กซิโกไดรับการสนับสนุนจํานวน  2 คน ในป  
ค.ศ. 2016 จํานวน 5 คน และในป ค.ศ. 2017 จํานวน 3 คน 
(ที่มา: Gob.mx, n.d.) 

 
(ที่มา: http://www.fumec.org.mx/v6/index.php?option=com_content&view=category&id=124& 
Itemid=578&lang=en) 

 

 

http://www.fumec.org.mx/v6/index.php?option=com_content&view=category&id=124&
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3.5 สถานเอกอัครราชทูตโคลัมเบยี ณ กรุงวอชิงตัน 

สถานเอกอัครราชทูตโคลัมเบีย ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งอยูเลขที่ 1724 Massachusetts Ave., NW, 
Washington, DC 20036 สถานเอกอัครราชทูตทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมโยงระหวางสองประเทศในการให 
ความชวยเหลือและคําแนะนําในการสรางความสัมพันธทวิภาคใีนระยะยาว โดยมีการหารืออยางตอเนื่องกับรัฐบาล
สหรัฐฯ รัฐสภา องคกรนอกภาครัฐ มหาวิทยาลัย เพื่อขยายความสัมพันธในประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน ไดแก 

o การพัฒนาเศรษฐกิจและการคา 
o การรักษาความปลอดภัย 
o การตอตานการคายาเสพติดระหวางประเทศ 
o โครงการตอตานการกอการราย 
o การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการคุมครองสิ่งแวดลอม 
o การกระจายความหลากหลายของพลังงานสะอาด 
o วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
o การศึกษาและฝกอาชีพ 
o ความเทาเทียมทางเชื้อชาติและชาติพันธุ  
o วัฒนธรรม 

ประเทศโคลัมเบียมีหนวยงาน Colciencias เปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่ทําหนาที่สนับสนุนทาง
นโยบายการการศึกษา วิจัยทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งทําหนาที่รับผิดชอบใน 
การกําหนดแนวทางในการกํากับ ประสานงาน และการใชนโยบายของรัฐ สําหรับสถานเอกอัครราชทูตโคลัมเบีย 
ณ กรุงวอชิงตัน มีนาย Daniel Pedraza ดํารงตําแหนงเลขานุการเอก ทําหนาที่ดูแลประเด็นที่มีความเกี่ยวของ
ทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงเนน
สนับสนุนการลงทุนในประเทศโคลัมเบีย การสรางความสัมพันธอันดีระหวางรัฐบาลและสถาบันการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐฯ  รวมทั้งการพัฒนาในวาระความรวมมือทวิภาคีดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางประเทศภายใต
กลุม US-Colombia ICT Steering Group (ที่มา: Daniel Pedraza, n.d.) 

• ความรวมมือระหวางประเทศโคลัมเบียและประเทศสหรัฐฯ 

ประเทศโคลัมเบียและประเทศสหรัฐฯ มีความรวมมือที่แข็งแกรงและยาวนาน หลังจากที่ประเทศ
โคลัมเบียประกาศอิสรภาพจากการเปนเมืองขึ้นของประเทศสเปนในป ค.ศ. 1810 ประเทศสหรัฐฯ เปนประเทศ
แรกที่เจรจาเพื่อจัดตั้งคณะทูตประจําในประเทศ หลังจากนั้นในชวงทศวรรษที่ 1990 ทั้งสองประเทศไดลงนาม
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ขอตกลงสําคัญดานการคุมครองสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ประเทศโคลัมเบียมีสวนรวมในความพยายามเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก และเปนภาคีในปฏิญญาโคเปนเฮเกน (Copenhagen 
Accord) และพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งประเทศโคลัมเบียมีการทํางานรวมกับประเทศอื่นๆ ในซีกโลก
ตะวันตกเพื่อกาวไปสูความรวมมือดานพลังงานและใหความรวมมือกับประเทศสหรัฐฯ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

ในป ค.ศ. 2008 ประเทศโคลัมเบียและประเทศสหรัฐฯ ลงนามขอตกลงบันทึกความเขาใจ (MOU) ใน
หัวขอเกี่ยวกับนโยบายดานพลังงานทดแทนที่สะอาด โดย MOU แสดงเจตนารมณของทั้งสองประเทศใน 
การรวมมือกันในดานพลังงานทดแทนและแหลงพลังงานสะอาด โดยผานการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนาดานการเกษตร และความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยที่ขอเสนอแนะนี้ยังสนับสนุนการผลิต
และการใชเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน การสงเสริมโครงการความยั่งยืนในประเทศโคลัมเบียยังเปนการสรางงาน  
การสรางความมั่นคงดานอาหาร และสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นสําหรับประชากรในชนบท และสนับสนุนใหเกิด
ทางเลือกในการเพาะปลูกพืชที่ถูกตองดวย 

ปจจุบัน ประเทศโคลัมเบียและประเทศสหรัฐฯ มีขอตกลงความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในหลายหัวขอ  เชน 

o พลังงาน: การปรับปรุงการทํางานรวมกันในการพัฒนาดานกฎระเบียบและทางเทคนิคในการเลือกใช
สารไฮโดรคารบอน เชน กาซจากชั้นหินออน และกาซมีเทน โดยการริเริ่มภายใตแผนงานของ
หนวยงาน Energy and Climate Partnership of the Americas (ECPA) เพื$อแบงปนแนวทาง
ปฏิบัติในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในการทําเหมืองแร
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม นอกจากนี ้
ประเทศโคลัมเบียกําลังพัฒนาแหลงพลังงานที่หลากหลายซึ่งประกอบดวยแหลงพลังงานทดแทนที่
สะอาดจากพลังงานน้ํา ลม พลังงานแสงอาทิตย และเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งฐบาลของประเทศโคลัมเบีย
ยังตระหนกถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางยั่งยืนดวย 

o วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม: มีการระบุกลไกในการรวมมือและเพิ่มขีดความสามารถใน
ดานวิทยาศาสตร เชน สุขภาพ สิ่งแวดลอม การเกษตรโลก บรรยากาศ และอวกาศ 

o ความหลากหลายทางชีวภาพ การคุมครองสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มี 
การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ารสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน การประมง และการปาไม เปนตน 
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และการเสริมสรางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการปาไมแบบบูรณาการ และการสรางแรงจูงใจใน 
การปองกันการตัดไมทําลายปาและระบบปองกันพื้นที่แหงชาติ 

o การศึกษา: สงเสริมใหเกิดความกาวหนาของผลประโยชนรวมกันโดยการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใชโครงการ เชน วิทยากรฝกอบรม การเพิ่มจํานวนนักเรียน
แลกเปลี่ยนระหวางสองประเทศ และการปรับปรุงความรวมมือระหวางสถาบันในประเทศโคลัมเบีย
กับวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ  
(ที่มา: Embassy of Colombia, n.d.) 

3.6 สถานเอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงวอชิงตัน 

ประเทศจีนเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยสามารถเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ
จากประเทศเกษตรกรรมไปสูอุตสาหกรรมในระยะเวลาอันสั้น มีการพัฒนาระบบการศึกษาและมีการพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รัฐบาลประเทศจีนใหความสําคัญทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนอยางมาก ไดมีการสงนักการทูตทางดานวิทยาศาสตรมากกวา 140 คน เพื่อไปประจํายังสถาน
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญมากกวา 40 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งเครือขายของอาจารยและนักวิทยาศาสตร  

สําหรับสถานเอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งอยูที่ 3505 International Place, N.W. 
Washington, D.C. 20008 ประกอบดวยแผนกตางๆ เพื่อรับผิดชอบในสวนที่แตกตางกันออกไป โดยแผนก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนาย Xin Li ดํารงตําแหนงที่ปรึกษา (Counselor) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมกับขาราชการประจําจํานวน 7 คน ที่ดูแลเกี่ยวกับความรวมมือและประเด็นตางๆ ทางดานวิทยาศาสตร  มีเขต
ดูแล 15 รัฐของประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีแผนกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสถานกงสุลใหญอีก 5 
แหง ที่เมือง New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago และ Houston ทั้งนี ้จํานวนขาราชการประจํา
ในแตละแหงมีจํานวนไมเทากัน เชน กงสุลใหญ ณ เมือง Los Angeles มีขาราชการประจําจํานวน 2 คน, กงสุล
ใหญ ณ เมือง San Francisco มีขาราชการประจําจํานวน 3 คน เปนตน โดยที่แตละแหงจะมุงเนนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตางกันออกไป (ที่มา: Xin Li, 2017) 
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  (ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2560) 

• หนาที่หลักของแผนกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แผนกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหีนาที่หลัก คือ  

1. การประสานความรวมมือทวิภาคีระหวางรัฐบาลและหนวยงานของทั้งสองประเทศ ภายใตขอตกลง 
ทวิภาคี (STA) ที่ไดลงนามรวมกันในป ค.ศ. 1979 ปจจุบันไดมีการลงนาม MOU มากกวา 30 ฉบับ ในสาขาที่
แตกตางกันออกไป  

2. รายงานประเด็นทางดานวิทยาศาสตรและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐฯ เชน การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎระเบียบขอบังคับ การศึกษาวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ใหม เปนตน โดยสืบคนขอมูลผานเว็บไซตตางๆ หรือการสอบถามขอมูลโดยตรงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

3.  การทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวางองคกรการศึกษาและหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร และ
ระหวางรัฐบาลกลางของทั้งสองประเทศ โดยใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และการสนับสนุนบริษัท
นวัตกรรมรุนใหม เปนตน  

4. การทําหนาที่เปนตัวแทนประเทศในการเขารวมการประชุมทางดานวิทยาศาสตร การประชุมวิชาการ 
และการอบรมสัมมนา 
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นอกจากนี้ นาย Xin Li กลาวแนะนําวาประเทศสหรัฐฯ มีความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึ่งประเทศจีนไดเล็งเห็นความสําคัญนี้ จึงตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนใหม เพื่อพัฒนา
บุคลากร สนับสนุนการสรางเครือขาย ขยายโอกาสในการทํางานรวมกัน และเพื่อใหตรงกับความตองการที่จะ
นําไปพัฒนาประเทศตอไป ซึ่งประเทศไทยสามารถนํากลยุทธนี้มาใชในการพัฒนาความกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรของประเทศไดเชนเดียวกัน (ที่มา: Xin Li, 2017) 

 
(ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2560) 

3.7 สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ณ กรุงวอชิงตัน 

Office of Science and Technology ประจําสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งอยูที่ 
233  20 St., NW; Suite 401, Washington DC 20036 โดยมีนาย Nguyen Manh Quan ดํารงตําแหนงที่
ปรึกษาและหัวหนาสํานักงานฯ หลังจากที่ ดร. Tran Ngoc Ca ครบวาระในการดํารงตําแหนงเมื่อเดือนเมษายน 
2560 มีขาราชการที่ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อดูแลประเด็นและความกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรแลเทคโนโลยีในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตันและประเทศแคนาดาจํานวน 2 ทาน คือ นาย Nguyen Manh 
Quan และ นาย Le Dang Tuan เลขานุการเอก นอกจากนี้มีสํานักงานวิทยาศาสตรในอีก 3 รัฐ ไดแก New 
York, San Francisco และ Houston สํานักงานวิทยาศาสตรฯ มีหนาที่หลักในการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่โดดเดนในแตละพื้นที่ ใหการสนับสนุนและยกระดับความรวมมือทวิภาคีทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหวางประเทศเวียดนามและสหรัฐฯ (ที่มา: Tran Ngoc Ca, 2017) 
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     (ที่มา: Vietnam-Visa.com) 

• ขอตกลงทวิภาคีในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางประเทศเวียดนามและประเทศสหรัฐฯ 

o ประเทศเวียดนามและประเทศสหรัฐฯ ไดมีการลงนามขอตกลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตั้งแตในป ค.ศ. 2000 ทั้งนี้ไดเริ่มมีการหารือความรวมมือทางดานการวิจัยและวิทยาศาสตรระหวาง
ประเทศตั้งแตป ค.ศ. 1995 ซึ่งเปนชวงสมัยประธานาธิบด ีBill Clinton ปจจุบันหนึ่งผลลัพธที่เห็นได
ชัดเจนคือ การจัดการประชุม Joint Committee Meeting (JCM) ที่ไดมีการจัดขึ้นทุกๆ 2 ป 
โดยรวมผูเชี่ยวชาญและนักการทูตจากทั้งสองประเทศรวมหารือเพื่อมุงเนนการสรางความรวมมือใน
วิทยาศาสตรสาขาที่มีความสนใจรวมกัน ในป ค.ศ. 2015 ไดมีการจัดการประชุม JCM ครั้งที่ 9 ณ 
กรุง Ho Chi Minh ประเทศเวียดนาม รวมทั้งฉลองครบรอบ 20 ป ความรวมมือระหวางสองประเทศ
ดวย ซึ่งในการประชุม JCM ไดมุงเนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี6 สาขา ไดแก 

- เทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร 
- การดูแลสุขภาพและการแพทย 
- STEM การศึกษาและการแลกเปลี่ยนการวิจัย 
- การอนุรักษวิทยาศาสตร 
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- อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา และการพยากรณพายุ 
- ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อสรางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

    (ที่มา: www.cnn.com) 

o ประเทศเวียดนามใหความสําคัญทางดานการศึกษาอยางมาก ปจจุบันมีนักเรียนทุนมากกวา 16,000 
คนที่ศึกษาอยูในประเทศสหรัฐฯ โดยมีหนวยงาน Vietnam Education Foundation (VEF) ซึ่ง
กอตั้งขึ้นโดยคําสั่งของรัฐสภาสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2000 เพื่อสรางความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางสอง
ประเทศและชวยใหประเทศเวียดนามสรางความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผาน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา มีการมอบทุนสนับสนุน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป จนถึงป ค.ศ. 2018 
โดย VEF ใหการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนที่แตกตางกัน 3 โครงการ ไดแก: 

- ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนชาวเวียดนามที่กําลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศ
สหรัฐฯ 

- ทุนสําหรับการเยี่ยมชมและฝกอบรมสําหรับนักเรียนชาวเวียดนามหลังจบปริญญาเอกใน
ประเทศสหรัฐฯ 

- เงินอุดหนุนใหกับอาจารยชาวสหรัฐฯ เพื่อสอนที่สถาบันการศึกษาในประเทศเวียดนาม 

http://www.cnn.com)
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o ความรวมมือระหวาง University of California, Los Angeles (UCLA) กับมหาวิทยาลัย Vietnam 
National University เมือง Ho chi Minh City (VNU - HCM) ซึ่งไดรวมทําขอตกลง Master 
Affiliation Agreement ในป ค.ศ. 2011 เพื่อกอตั้งศูนยวิจัย Molecular and Nanoarchitecture 
(MANAR) Research Center และปจจุบันไดขยายความรวมมือทางดานมะเร็งรวมกับ Center for 
Global Mentoring (CGM)  และ Jonsson Comprehensive Cancer Center (JCCC)-VNU 

o นอกจากการศึกษาวิจัยวัสดุนาโนระดับโลกที่ศูนย MANAR แลวนั้น ยังมีโครงการใหคําปรึกษาแก
นักวิทยาศาสตรชาวเวียดนามรุนใหมที่ทํางานกับกลุมวิจัยนาโนวัสดุ นอกจากนี้ มีโครงการสนับสนุน
นักศึกษาปริญญาเอกซึ่งมุงเนนการประยุกตวัสดุนาโนเพื่อการใชงานทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
รวมถึง การทํากาซธรรมชาติใหบริสุทธิ์ การเก็บรักษา และระบบพลังงานแสงอาทิตย 

o ศูนย The Center for Global Mentoring (CGM) มุงเนนการฝกอบรมนักศึกษาสาขาชีวเวชศาสตร
ของ VNU-HCM ในดานชีววิทยาและเคมีขั้นสูงโดยผานหลักสูตรชีวการแพทยใหมซึ่งรวมระยะเวลา
การฝกอบรม 2 ปที่หองปฏิบัติการชีวการแพทย UCLA นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามเพิ่มศักยภาพใน
การวิจัยเกี่ยวกับมะเร็ง โดยมี University of Texas MD Anderson Cancer Center (MDACC) 
รวมกับ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุขประเทศเวียดนาม เพื่อพัฒนา
แผนปฏิบัติการดานเนื้องอกวิทยาแหงชาติ ในขณะเดียวกัน สนับสนุนการเผยแพรแนวทางปฏิบัติ
สัญญาณรายจากโรคมะเร็งเพื่อใหนักวิทยาศาสตรชาวเวียดนามไดรับความรูการรักษามะเร็งขั้นสูง 
การวิจัย และการปองกัน 

o ความรวมมือในโครงการ Higher Engineering Education Alliance Program (HEEAP) ซึ่งตั้งขึ้น
ในป ค.ศ. 2010 จากความรวมมือของ Arizona State University, Intel Corporation และ
หนวยงาน U.S. Agency for International Development (USAID) ปจจุบันมีอีกหลายหนวยงาน
ที่เขารวมโครงการ ไดแก Siemens, National Instruments, และ Cadence โดยโครงการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวิศวกรรมใหมีความทันสมัย และการพัฒนาทางเทคนิคของระบบอาชีวศึกษา
ผานการพัฒนาประสบการณความเปนผูนํา การสรางสรรคนวัตกรรม และการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 
(ที่มา: Tran Ngoc Ca, 2015) 
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3.8 สถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนส ณ กรุงวอชิงตัน 

สถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนส ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งอยูเลขที่ 1600 Massachusetts Ave, N.W., 
Washington, D.C. 20036 ปจจุบันม ีMs. Darell Ann R. Artates ดํารงตําแหนงเลขานุการตรี และเปนผูดูแล
ทางดานวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับสถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนส
ไมมีสํานักงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยตรง แตมีขาราชการและเจาหนาที่ทองถิ่นรวม 10 คน จาก 3 
สํานักงาน ไดแก สํานักงานเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ และสํานักงานสงเสริมการคา ทําหนาที่ดูแลประเด็นที่
เกี่ยวของกับทางดานวิทยาศาสตร โดยทั้ง 3 สํานักงานจะแบงประเด็นในการดูแลตามความเหมาะสมและ 
ความเกี่ยวของของสํานักงานนั้นๆ มีเขตดูแลในประเทศสหรัฐฯ และประเทศในแถบทะเลแคริเบียน ซึ่งไมรวม
ประเทศคิวบา โดยบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฟลิปปนส ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการประสานงานระหวาง
หนวยงานในประเทศฟลิปปนส และสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศสหรัฐฯ (ที่มา: Darell 
Ann R. Artates, 2017) 

 
   (ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2560) 
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ประเทศฟลิปปนสมีการมอบทุนการศึกษา เพื่อมุงเนนผลักดันความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลัก ไดแก: 

o สนับสนุนความรูและการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยรวมถึงการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
และประยุกต การพัฒนาการทดลอง การทดสอบนํารอง 

o การกระจายตัวของความรูและเทคโนโลยี โดยรวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี การสรางความสามารถ
ในการรับเทคโนโลยีใหม การพัฒนาความสามารถดานนวัตกรรม 

o การพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
o เพื่อการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางยั่งยืนของประเทศ 
     (ที่มา: Dr.Maribel G. Nonato, n.d.)  

• ความรวมมือระหวางประเทศฟลิปปนสและประเทศสหรัฐฯ 

ประเทศฟลิปปนสลงนามความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับประเทศสหรัฐฯ ใน
เดือนมิถุนายน ค.ศ.2012 มีผลเปนระยะเวลา 3 ป ซึ่งปจจุบันอยูในกระบวนการขยายอายุขอตกลงฯ โดยขอตกลง
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนี้มุงเนนในดาน 

o สิ่งแวดลอม: ภัยธรรมชาต,ิ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, ปญหามลพิษทางน้ําและทางบก 
o พลังงาน: การใชพลังงานธรรมชาติ, การใชพลังงานทดแทน 
o การศึกษา 
o เทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ, Big Data 

นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของของทั้งสองประเทศ 
เชน การติดตั้งและการศึกษาพลังงานแสงอาทิตยในทะเลประเทศฟลิปปนสที่ไดรับความรวมมือจากสถาบัน 
Florida Institute of Technology  

ความรวมมือกับ USAID ในโครงการ Science, Technology, Research and Innovation for 
Development: STRIDE เปนโครงการสนับสนุนความรวมมือในงานวิจัยระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาค
การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝกฝนความสามารถของนักวิทยาศาสตร
ชาวฟลิปปนส โดยโครงการ STRIDE สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแกนักวิทยาศาสตรชาวฟลิปปนสที่มีความสามารถ
โดดเดนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งที่ผานมามีการมอบทุนการศึกษา
เพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ จํานวน 26 ทุน (ที่มา: USAID, May 2016)  
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3.9 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Office 
of Science and Technology: OST) 

สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ตั้งอยู
เลขที่ 1024 Wisconsin Avenue, N.W. Suite 104, Washington D.C. 20007 กอตั้งขึ้นโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในป พ.ศ. 2532 และขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ปจจุบันมีนายกฤษฎา ธาราสุข ดํารงตําแหนงอัครราชทูต (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) เปนหัวหนา
สํานักงาน และมีเจาหนาที่ทองถิ่นจํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่ประสานงานและสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย และประเทศในเขตความรับผิดชอบ 
ตลอดจนติดตาม สืบคน รวบรวม และเผยแพรขอมูลขาวสารการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศกลุมลาตินอเมริกา 22 
ประเทศอยางใกลชิดและทันเหตุการณ 

• หนาที่หลักของ OST: 

o ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะในการจัดทํานโยบาย มาตรการ การพัฒนา วทน. ใน
ตางประเทศของกระทรวง 

o แปลงนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงที่เกี่ยวของกับตางประเทศไปสูการปฏิบัติ และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของหนวยงาน 

o เฝาติดตามและวิเคราะห นโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวดาน วทน. ในตางประเทศ และ
จัดทํารายงานขอมูลความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากตางประเทศตอ
กระทรวง 

o สรางเครือขายนักวิชาชีพและนักเรียนทุนในตางประเทศเพื่อถายทอดองคความรูและวิทยาการสู
ประเทศไทย 

o แสวงหาความตองการหรือความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาดาน วทน. จากตางประเทศ 
o ประสานและบริการจัดการกิจกรรมและความรวมมือในสังกัดกระทรวง หนวยงานในตางประเทศ 

และองคกรระหวางประเทศ 
o ทําหนาที่ผูแทนหนวยงานดาน ว. และ ท. ของไทย เขารวมการประชุมเจรจากับหนวยงานใน

ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศดาน วทน. 
o สนับสนุนภารกิจของหนวยงานไทยทั้งภาครัฐและเอกชนในตางประเทศโดยใช วทน. เปนเครื่องมือใน

การสรางความสัมพันธและผลประโยชนรวมกัน 
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(ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2560) 

• การดําเนินงานหลักของ OST มีดังนี้ 

o เฝาติดตาม วิเคราะหและจัดทําแนวทาง ขอเสนอแนะนโยบาย  มาตรการ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากตัวอยางความสําเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา 
เสนอตอกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี และหน วยงานอื่ นๆ  เพื่ อ เปนแนวทาง 
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเตรียมความพรอมการสรางความสามารถใน
การแขงขันในชวง 5-10 ปขางหนา 

o แสวงหาความรวมมือในการวิจัย พัฒนา และการประยุกตใชผลการวิจัย กับหนวยงานและสมาคมนัก
วิชาชีพไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา และประสานกับหนวยงานในประเทศไทย
เพื่อผลักดันใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา ซึ่งจะสงผลตอ การพัฒนาการผลิต การบริการ  
การจางงาน สังคมและเศรษฐกิจของไทย 

o ทําหนาที่ผูแทนหนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย ในการประชุมที่เกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเจรจาที่จะสนับสนุนการสงออกโดยมีประเด็นดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเกี่ยวของ และการทําขอตกลงระดับประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวาง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศไทย 
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• เครือขายความรวมมือในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai 
Professionals in America and Canada – ATPAC) คือ กลุมนักวิชาชีพไทยซึ่ง
ประกอบอาชีพในสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่มีความประสงคในการนําความรู ความสามารถ 
และประสบการณของตนมาใชใหเกิดประโยชนแกประเทศไทยซึ่งเปนการตอบแทนบุญคุณแกประเทศบานเกิดของ
ตน สมาคม ATPAC เปนกลุมเครือขายความรวมมือที่สําคัญเนื่องจากคนกลุมนี้มีความรู ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในสาขา วทน. ที่เปนประโยชนตอประเทศไทย โดยสํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดใหการสนับสนุนการสราง
เครือขายและการดําเนินการตางๆ ของสมาคมอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนที่กิจกรรมการถายทอดความรู วิทยาการ 
และวิสัยทัศนสูประเทศไทย รวมถึง เปนชองทางในการติดตอประสานงานกับหนวยงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในประเทศสหรัฐฯ และประเทศแคนาดา 

• ความรวมมือระหวางประเทศไทยกบัประเทศสหรัฐฯ 

ความสัมพันธดานวิทยาศาสตรระหวางประเทศสหรัฐฯ กับประเทศไทยที่ผานมานั้น ดําเนินไปไดดวยด ี
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ขอมูล สรางความเชื่อใจ และขยายความเขาใจ เพื่อผลประโยชนตอการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมตอภาครัฐ และเอกชนอยางตอเนื่อง จึงไดมีการลงนามความตกลงเกี่ยวกับ
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกา 
(Agreement Relating to Scientific and Technical Cooperation between the Government of the 
Kingdom of Thailand and the Government of the United State of America) ในโอกาสเฉลิมฉลอง 
การครบรอบ 180 ป ความสัมพันธไทย-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พีรพันธุ  
พาลุสุข อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนางคริสตี้ แอนน เคนนีย อดีต
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย  เปนผูแทนรัฐบาลในการลงนาม สําหรับความตกลงดังกลาวนี้จะ
เปนกรอบความรวมมือใหทั้งฝายไทยและสหรัฐฯ สามารถเริ่มดําเนินกิจกรรม/โครงการความรวมมือภายใต
ขอตกลงไดตอไป โดยมีการรวมวิจัยในสหรัฐฯ หรือใหทุนการศึกษา ทุนวิจัย ในสาขาที่ทั้งสองฝายใหความสําคัญ
รวมกัน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงาน
หมุนเวียน เทคโนโลยีอวกาศ พลังงานนิวเคลียร การรักษาความปลอดภัยดานนิวเคลียร ชีววิทยาศาสตร สุขภาพ
และสิ่งแวดลอม โดยทั้งสองฝายจะรวมมือในรูปแบบของโครงการวิจัยและพัฒนารวม การจัดสัมมนา การฝกอบรม  
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและขอมูล ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาของประเทศไทย (ที่มา: สํานักงานที่
ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2558) 



28 
 

 

 

 

 

(
(ที่มา: http://www.most.go.th/) 

สืบเนื่องจากการลงนามความรวมมือดานวิทยาศาสตรและวิชาการระหวางรัฐบาลไทย-สหรัฐฯ เมื่อวันที ่ 
6 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนกรอบในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได 
การจัดการประชุมคณะกรรมการรวม (Joint Commission Meeting – JCM) ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้น
เพื่อประสานและเพิ่มเติมพันธกรณีระหวางกันในสาขานี ้ทั้งสองฝายตระหนักรวมกันวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนกลไกซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางแกไขปญหาทาทายระดับโลก ทั้งยังสรางอาชีพและเสริมพลังอํานาจแก
เศรษฐกิจของประเทศทั้งสองเพื่อชวยใหพลเมืองบรรลุเปาหมายตามที่ตนปรารถนา ทั้งสองฝายยอมรับวาความ
รวมมือระหวางประเทศมีความจําเปนอยางยิ่งตอความพยายามทางวิทยาศาสตร ดวยเหตุนี้ จึงจัดการประชุม
คณะกรรมการรวมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่กรุงเทพมหานคร ภายใตขอตกลงความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรและวิชาการระหวางรัฐบาลแหงสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2556 
(Agreement Related to Scientific and Technical Cooperation between the Government of the 
United States of America and the Government of the Kingdom of Thailand, 2013) ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการรวมฯ เปนการหารือระดับเจาหนาที่อาวุโสวาดวยนโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นสําคัญในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมถึงจัดลําดับ
ความสําคัญของความรวมมือดานวิทยาศาสตรในอนาคต โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ อดีตปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย เปนหัวหนาคณะผูแทนฝายไทยซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรและผูกําหนด
นโยบายรวมมากกวา 90 คน สวนนาง Judith Garber รักษาการผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา รับผิดชอบสํานักงานกิจการมหาสมุทร สภาพแวดลอมระหวางประเทศ และวิทยาศาสตร เปน
หัวหนาคณะผูแทนของสหรัฐฯ ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรและผูกําหนดนโยบายมากกวา 20 คนจาก
หนวยงานตางๆ ของสหรัฐฯ ไดแก ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐฯ กระทรวงเกษตร กระทรวง 
การตางประเทศ กระทรวงพลังงาน มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติ Oak Ridge National Laboratories  
องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐฯ กรมแพทยทหารบกของสหรัฐฯ และสํานักงานสํารวจทาง

http://www.most.go.th/)
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ธรณีวิทยาของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีศาสตราจารย Geraldine Richmond ทูตวิทยาศาสตรของสหรัฐอเมริกา
ประจํากลุมประเทศลุมน้ําโขงตอนลางรวมประชุมดวย ในการประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งนี้ฝายไทยและฝาย
สหรัฐฯ ยืนยันบทบาทสําคัญของความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายใตความเปนหุนสวนระหวางไทย
กับสหรัฐฯ ทั้งสองฝายรับทราบถึงความรวมมือที่ประสบความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ผานชองทางดําเนินการที่มั่นคงยาวนาน เชน ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (Thai 
Ministry of Public Health – U.S. Centers for Disease Control and Prevention Collaboration) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences – 
AFRIMS) และหุนสวนเชิงสรางสรรค ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership) 

(ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2559) 
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ประเทศไทยและประเทศสหรัฐฯ มุงมั่นกระชับความรวมมือทวิภาคีในการพัฒนาองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองตอประเด็นที่มีความสําคัญในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและ
ระดับโลก ซึ่งรวมถึงสุขภาพโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นดานสิ่งแวดลอม เชน การอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาพลังงานสะอาด และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ ทั้งสอง
ฝายยังไดยอมรับความสําคัญของสะเต็มศึกษา (ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร) ตลอดจนการสานความสัมพันธระดับประชาชนระหวางภาควิทยาศาสตรของไทยและสหรัฐฯ 
ประเทศไทยทวีบทบาทผูนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานผานวาระ 
ความมั่นคงดานสุขภาพของโลก (Global Health Security Agenda) ทั้งสองฝายยืนยันพันธกรณีในการแสวงหา
โอกาสยกระดับความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อมุงสูการบรรลุเปาหมายรวมกันในภูมิภาคผาน
กรอบการทํางานตางๆ เชน กรอบขอริเริ่มลุมน้ําโขงตอนลาง (Lower Mekong Initiative) และหุนสวนเชิง
ยุทธศาสตรอาเซียน-สหรัฐฯ (ASEAN-U.S. Strategic Partnership) และนอกจากนี้ ทั้งสองฝายมองไปในอนาคต 
และยินดีสานความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางแข็งขันและตอเนื่อง โดยเห็นพองวาจะจัด 
การประชุมคณะกรรมการรวมฯ ครั้งตอไปที่สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2561 (ที่มา:  U.S. Mission Thailand, 
2015) 

(ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงวอชิงตัน, 2560) 
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นอกจากนี้ หนวยงานประเทศไทยยังมีความรวมมือทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมกับประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ (1) ความรวมมือทางนิวเคลียรระหวางสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และ 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูล การวิจัย และการฝกอบรมเจาหนาที่
ในดานความปลอดภัยนิวเคลียร (2) องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) รวมกับ Chevron ใน
โครงการ Chevron Enjoy Science ดานการพัฒนานิทรรศการ STEM Career และดานการพัฒนาพื้นที่กิจกรรม 
Enjoy Maker Space เปนตน  

4. บทสรุป 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่กําลังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในระดับโลก ไมวาจะเปนนวัตกรรม
ทางดานยาไปจนถึงนวัตกรรมที่เอื้อผลประโยชนแกมนุษย แตอยางไรก็ตาม ยังมีแนวโนมของความเสี่ยงและ 
ความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เพื่อการเตรียมรับมือและลดความเสี่ยงนี้ รัฐบาลมีการใชนโยบายที่
ซับซอน มีการลงทุน ปรับกฎระเบียบเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานเทคโนโลยีและการเมือง ซึ่งกรอบมีความแตกตาง
จากทางดานการเมือง และวัฒนธรรม โดยที่ประเด็นทางการทูตและการทํางานรวมกันระหวางประเทศสําหรับ 
การวิจัยทางวิทยาศาสตรที่อาจกลายเปนเรื่องยากที่จะบรรลุผล ซึ่งหนึ่งในวิถีทางที่จะชวยใหเกิดความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรระหวางประเทศที่สําคัญยิ่งขึ้น คือ การมีสวนรวมของแหลงขอมูลดานการทูตเพื่อชวยในการวิจัยดาน
ตางๆ จากทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งผานบุคลากรจากสถานเอกอัครราชทูต และอาจมีผลประโยชนในทางการทูต
เชนเดียวกัน  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางวิทยาศาสตรและการทูต จะพบวามีความหมือนและความแตกตางใน
หลายดาน เชน วิธีดําเนินการของนักวิทยาศาสตรและนักการทูตเพื่อการเขาถึงการทํางานรวมกันและการสราง
เครือขายผูเชี่ยวชาญในระยะยาวทั้งในและตางประเทศ หรือหากมองในเชิงของการทํางาน นักวิทยาศาสตรมี 
การสรางเครือขายทั้งในวงการและนอกวงการวิทยาศาสตรเพื่อใหทันกับเหตุการณและการวิจัยที่ทันสมัย มี
แนวโนมที่จะเชื่อมตอกันอยางลึกซึ้งภายในและระหวางเครือขายผูเชี่ยวชาญดวยกันเอง ในขณะที่นักการทูตเนน
ความสําคัญโดยทั่วไป มีการสรางเครือขายที่มุงเนนไปหลายๆ ดาน แตมักจะไมมีเครือขายเปนนักวิทยาศาสตรใน
สาขาที่เฉพาะเจาะจงนอกประเทศของตน ซึ่งแนวคิดเรื่อง วิทยาศาสตรเพื่อการทูตเปนประวัติศาสตรอันยาวนาน
จากทศวรรษที่ผานมาของการทํางานรวมกันระหวางประเทศในโครงการ เชน สถานีอวกาศนานาชาต ิ
(International Space Station) เปนตน ถึงแมวา ความรวมมือทางวิทยาศาสตรในแวดวงการทูตกําลังเติบโตขึ้น
อยางเห็นไดชัด แตยังคงมีขอจํากัดบางประการ เชน 
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1. เสนทางอาชีพและสิ่งจูงใจที่แตกตางกันของนักการทูตและนักวิทยาศาสตร  
2. ธรรมชาติของการดําเนินการทางการทูตมักเปนลักษณะจากดานบนลงสูดานลาง ในทางกลับกัน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีลักษณะการดําเนินงานจากดานลางสูดานบน  
3. ความคิดเห็นของเจาหนาที่รัฐบาลบางคนเห็นวา ความรวมมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี

ประโยชนตอผูอื่น แตไมใชในประเทศ 

ดังนั้นการดําเนินการเพื่อสรางความเขาใจทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความสําคัญ
มากขึ้นในนโยบายตางประเทศ ไมเพียงแตเปนการแกไขปญหาประเด็นทางดานวิทยาศาสตร พัฒนากลยุทธ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพ แตยังเปนการปรับจุดมุงหมายทางการทูตและการเมือง และยกระดับทักษะและ
ความสามารถของประเทศ ซึ่งสามารถพัฒนาโดย 

1. การสงเสริมการทํางานรวมกันระหวางนักวิทยาศาสตรนานาชาติกับนักการทูตในเวทีรวมเพื่อแกไข
ปญหาดานนโยบายใหม ๆ 

2. การมีผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรอิสระในคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลอยางเปนทางการ 
3. การเพิ่มจํานวนนักการทูตที่มีความรูความชํานาญดานวิทยาศาสตรระดับสูงในสถานเอกอัครราชทูตใน

ตางประเทศ 

กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวาความรวมมือทางดานวิทยาศาสตรสามารถชวยรัฐบรรลุเปาหมายทางการเมือง
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ตองการ จากหลากหลายตัวอยาง ผูแทนทางการทูตและนักวิทยาศาสตร
สามารถทํางานรวมกันเพื่อใหกาวไปขางหนาโดยที่มีเปาหมายเดียวกัน โดยการใชความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
การวิจัย พัฒนา รักษาและปรับปรุงความสัมพันธทวิภาคีและพหุภาคีระหวางประเทศ นอกจากนี้ การใช
แหลงขอมูลดานการทูต เชน สถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศที่มีความรูดานศุลกากร กฎหมาย และโครงการ
ทางวิทยาศาสตรที่มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง จะเปนอีกปจจัยในการสนับสนุนและชวยเหลือนักวิทยาศาสตร
และผูประกอบการที่มีความรวมมือและการวิจัยในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความกาวหนาของโลกปจจุบัน
และการคาระหวางประเทศ เปนการชวยยกระดับวิทยาศาสตรสําหรับการทูต โดยความรวมมือระหวางประเทศ
ชวยเพิ่มภาพลักษณทางการเมืองของรัฐในตางประเทศ สงเสริมความสัมพันธระหวางรัฐบาลและธุรกิจโดยมี
จุดมุงหมายรวมกันทางวิทยาศาสตร 

--------------------------------------------------------------------- 
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