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ส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
Office of Science and Technology,  
Royal Thai Embassy 
 

 

ส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทีต่ั้งส านักงานอยู่ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 1024 Wisconsin Ave. NW 
Suite 104, Washington D.C. 20007 ส านักงานที่ปรึกษาฯ ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2532 มีเขตอาณา
ครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา 22 ประเทศ 

ส านักงานที่ปรึกษาฯ  “ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศไทย ที่ท าหน้าที่เสนอแนะแนวทางและนโยบาย การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือในการ วิจัยและพัฒนา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ
ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาเพื่อจัดท าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ท้ังในระยะสั้น และระยะยาว” 

 

ส ำหรับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำสถำน
เอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 

1. เป็นตัวแทนของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในต่ำงประเทศในกำรติดต่อประสำนงำนและสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งในภำครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเขตอำณำที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำนโยบำย ด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรสร้ำงควำมร่วมมือวิจัย และพัฒนำ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร องค์ควำมรู้ ข้อมูล และกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
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2. ร่วมท ำงำนกับทีมประเทศไทยของเขตอำณำที่รับผิดชอบและหน่วยงำนในต่ำงประเทศของส่วนรำชกำรอ่ืน 
และร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในกำรประชุมระหว่ำงประเทศ เพื่อเจรจำควำมร่วมมือกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุนที่มีเนื้อหำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง ร่วมมือกำร
เจรจำเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. ติดตำมควำมเคลื่อนไหว ศึกษำวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กฎระเบียบและมำตรกำรทำงกำรค้ำและกำรผลิตของประเทศในเขตอำณำท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรส่งออกของอุตสำหกรรมไทย เพ่ือ
เป็นกำรเตือนภัยล่วงหน้ำ และร่วมคณะเจรจำฝ่ำยไทยเพ่ือศึกษำในกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรร่วมแก้ไขปัญหำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. ศึกษำวิเครำะห์  ติดตำม และรำยงำนควำมคืบหน้ำข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศต่ำง ๆ ในเขตอำณำท่ีรับผิดชอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนใน
สังกัด 

5. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

 

การด าเนินงานหลัก 

- เฝ้าติดตาม วิเคราะห์และจัดท าแนวทาง ข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยศึกษำตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศแคนำดำ 
และประเทศกลุ่มลำตินอเมริกำ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
เตรียมควำมพร้อมกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 

- ท าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ในกำรประชุมที่เก่ียวข้อง
กับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำรเจรจำในประเด็นด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และกำร
ท ำข้อตกลงระดับประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ
แคนำดำ ประเทศกลุ่มลำตินอเมริกำ และประเทศไทย 

- การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยพันธมิตรและกำรศึกษำวิจัยระหว่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ประเทศแคนำดำ ประเทศกลุ่มลำตินอเมริกำ และประเทศไทย 
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ความเป็นมา 

 

พ.ศ. 2532  จัดตั้งส ำนักงำนฯ ในเดือน ตุลำคม 2532 โดยได้รับมอบหมำยให้ดูแลรับผิดชอบประเทศ
สหรัฐอเมริกำและประเทศแคนำดำ ส ำนักงำนเดิมตั้งอยู่ที่ Van Ness Center เลขที่ 4301 
Connecticut Ave., N.W. Suite 429, Washington D.C. 

 
พ.ศ. 2533       นักวชิำชีพไทยในสหรัฐอเมริกำและแคนำดำได้มีกำรรวมตัวกัน 

 

 
พ.ศ. 2534      นักวิชำชีพไทยในสหรัฐอเมริกำและแคนำดำจดทะเบียนตั้งสมำคม ATPAC อย่ำงเป็นทำงกำร 

 

 
 พ.ศ. 2538      ย้ำยส ำนักงำนฯ มำอยู่ร่วมกับสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 1024 Wisconsin  
       Ave. N.W. Suite 104 Washington D.C. 

 

พ.ศ. 2556       มีกำรลงนำมควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และวิชำกำรระหว่ำงรัฐบำลแห่งรำชอำณำจักรไทย  
    กับรัฐบำลแห่งสหรัฐอเมริกำ 

 

 พ.ศ. 2557      ส ำนักงำนที่ปรึกษำฯ ขยำยอำณำเขตดูแลรับผิดชอบประเทศในเขตลำตินอเมริกำ 

 

 

พ.ศ. 2558       ริเริ่มโครงกำร NASA DEVELOP National Program ส ำหรับนักศึกษำไทยในสหรัฐฯ และ  
    NASA ARISS Contact ส ำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทย 

 
      ริเริ่มโครงกำร Young  Thai – American Science Ambassador Program ส ำหรับเยำวชน 
                  ไทยสัญชำติอเมริกัน พ.ศ. 2559        
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ผู้บริหารส านักงาน 

ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
คือ “อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)” โดยมีรำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่ง ดังนี้ 

 

 
บุคลากรในปัจจุบัน 

๑. นำยกฤษฎำ ธำรำสุข  อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
๒. นำยอิศรำ ปทุมำนนท์    พนักงำนประสำนงำนทั่วไป 
๓. นำงสำวบุณยเกียรติ รักษำแพ่ง  ที่ปรึกษำกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักงำนฯ 
๔. นำงสำวดวงกมล เพ่ิมพูลทวีทรัพย์ ที่ปรึกษำโครงกำรสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี 
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ภาพรวมหน่วยงานพันธมติรของส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ  
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ผลการด าเนินงานของส านักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
๑.๑  STS Forum  
       วันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
       ณ National Academy of Sciences กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

กำรประชุมประจ ำปี Science and Technology in Society (STS) forum จัดขึ้น ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ในเดือนตุลำคมของทุกปี วัตถุประสงค์ของกำรประชุม คือ เพ่ือเป็นเวทีส ำหรับกำรสนทนำในหัวข้อ
เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลกระทบที่มีต่อสังคม รวมถึงกำรค้นหำวิธีกำรใช้ 
วทน. ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีผลกระทบทำงลบน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

กำรประชุมผู้บริหำร STS Forum Council meeting จัดขึ้นทุกช่วงต้นปี ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี .
วัตถุประสงค์ของกำรประชุมผู้บริหำรนี้ คือ เพ่ือให้ผู้บริหำรจำกประเทศสมำชิกร่วมแสดงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประชุม STS Forum เพ่ือวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรให้กำรประชุมประจ ำปีครั้ง
ต่อไปสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนวิทยำศำสตร์และเหตุกำรณ์ปัจจุบันของโลก 

 

๑. การติดตาม วิเคราะห์ และจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของทวีปอเมริกา 
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นำยกฤษฎำ ธำรำสุข และนำงสำวบุณยเกียรติ รักษำแพ่ง  ที่ปรึกษำโครงกำรฯ ปว. (วต.) ได้เข้ำ
ร่วมกำรประชุม STS Forum Council Meeting เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ National 
Academy of Sciences กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งจัดโดย The Science and Technology in Society 
(STS) forum กำรประชุม STS Forum Council Meeting เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นกำร
ประชุมระดับคณะกรรมกำรเพ่ือวิเครำะห์ผลสรุปจำกกำรประชุมประจ ำปี STS Forum ครั้งที่ ๑๓ เมื่อ
วันที่ ๒ - ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙ และเตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม STS Forum ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 
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๑.๒  งานสัมมนา AAAS Science Diplomacy 2017 
      วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
      ณ ส านักงานใหญ่ American Association for the Advancement of Science (AAAS)  
      กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

งำนสัมมนำ AAAS Science Diplomacy เป็นงำนสัมมนำประจ ำปี จัดโดยหน่วยงำน American 
Association for the Advancement of Science (AAAS) มีประเด็นหำรือส ำคัญเกี่ยวกับกำรทูต
วิทยำศำสตร์ และมีกลุ่มเป้ำหมำยของงำนสัมมนำคือ นักวิทยำศำสตร์ ผู้มีส่วนในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย 
นักกำรทูตและเจ้ำหน้ำที่กำรทูตจำกประเทศต่ำงๆ นักศึกษำ และผู้ที่สนใจทั่วไป กำรจัดงำนสัมมนำปี 
พ .ศ .๒๕๖๐ ๓เป็นงำนสัมมนำครั้งที่  โดยในปีนี้ เป็นปีแรกที่มีกำรเก็บค่ำเข้ำร่วมสัมมนำ  

กำรประชุมประจ ำปี Science and Technology in Society (STS) forum จัดขึ้น ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ในเดือนตุลำคมของทุกปี วัตถุประสงค์ของกำรประชุม คือ เพ่ือเป็นเวทีส ำหรับกำรสนทนำในหัวข้อ
เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และผลกระทบที่มีต่อสังคม รวมถึงกำรค้นหำวิธีกำรใช้ 
วทน. ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีผลกระทบทำงลบน้อยที่สุด 
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๑.๓ การจัดท าข้อมูลเชิงนโยบาย 

๑.๓.๑  รายงานเรือ่ง อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) 
 

 
 

ควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เป็นตัวแปรส ำคัญในพ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิตและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันกระแสกำรแข่งขันทำงกำรค้ำทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน ท ำให้เกิด
กำรพัฒนำควำมสำมำรถ เกิดกำรบูรณำกำรระบบนวัตกรรม มีกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ เกิดกำร
ท ำงำนเชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำวิจัยและภำคกำรผลิต เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนและกลไกที่มีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่ำนี้จึงน ำไปสู่
กำรเกิดขึ้นของอุทยำนวิทยำศำสตร์ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Park เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดยผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะ โดยให้กำรสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีกำร
ด ำเนินกำรร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม และภำครัฐบำล เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เชิง
พำณิชย์ ส่งเสริมกำรเริ่มต้นและกำรแข่งขันของธุรกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือควำมมั่งคั่งของชุมชน และน ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในพ้ืนที่และประเทศ หรือสำมำรถกล่ำวได้ว่ำอุทยำนวิทยำศำสตร์เป็นตัวแปร
หลักในกำรกระตุ้นและช่วยให้เกิดกำรไหลเวียนของควำมรู้และเทคโนโลยี 
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       ๑.๓.๒  รายงานเรื่อง การด าเนินงานทางด้านการทูตวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ 

 

 

ในรำยงำนฉบับนี้จะกล่ำวสรุปกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรทูตวิทยำศำสตร์ของสถำน
เอกอัครรำชทูตต่ำงๆ ในกรุงวอชิงตัน ซึ่งได้แก่ สถำนเอกอัครรำชทูตประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตำลี 
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโคลัมเบีย ประเทศจีน ประเทศเวียดนำม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นทำงกำรภำยใต้สถำนเอกอัครรำชทูตแล้วนั้น ยังมีสมำคม 
Science Diplomats Club (SDC) ซึ่งเป็นกำรรวมตัวอย่ำงไม่เป็นทำงกำรเพ่ือเพ่ิมเครือข่ำยส ำหรับ
นักกำรทูตวิทยำศำสตร์ สมำชิกใหม่สำมำรถพบกลุ่มคนท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว และเรียนรู้เพ่ือเข้ำใจ
ภำพรวมของวิทยำศำสตร์ในเขตกรุงวอชิงตัน ดีซี และสมำคม SDC มีกำรจัดกำรประชุมสรุปเกี่ยวกับ
ประเด็นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเดือนละ ๑ ครั้ง ท ำให้ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
เชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และร่วมหำรือกับวิทยำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น NIH, NSF, AAAS, the 
National Academies, NOAA และ NIST เป็นต้น แต่ทั้งนี้  กำรด ำเนินกำรทำงกำรทูตควรต้องดึง
นักวิทยำศำสตร์เข้ำร่วมด้วย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงนักวิทยำศำสตร์นำนำชำติเพ่ือ
แก้ไขปัญหำด้ำนนโยบำยใหม่ๆ รวมทั้ง แบ่งปันข้อมูลงำนวิจัย ยกระดับทักษะ และควำมสำมำรถของ
ประเทศ 
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๑.๓.๓  รายงานเรื่อง นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของ 
                   ประธานาธิบดี Trump 

 

 

หลังจำกนำย Donald J. Trump เข้ำพิธีสำบำนตนรับต ำแหน่งประธำนำธิบดีคนท่ี 
 45ของประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี  20มกรำคม ค.ศ 2017 .ท่ัวโลกเริ่มหวั่นวิตกเนื่องจำก
นโยบำยท่ีแตกต่ำงจำกรัฐบำลชุดก่อน ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยท่ีเกี่ยวกับชำวต่ำงชำติและผู้ลี้
ภัย นโยบำยด้ำนกำรประกันสุขภำพสำธำรณะ นโยบำยทำงทหำร และนโยบำยทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังงบประมำณท่ีลดลงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์หลักๆ ของประเทศ ได้แก่ หน่วยงำน National 
Institutes of Health (NIH) ,NASA ,Department of Energy (DOE) ,National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA) เป็นต้น และยังมีหลำยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
มีควำมคิดเห็นคัดค้ำนต่องบประมำณท่ีประธำนำธิบดี Trump เสนอไป ซึ่งเห็นว่ำเป็นกำร
ท ำลำยควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆ ด้ำนของประเทศ และ
จุดยืนในเวทีโลกของกำรเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
สหรัฐฯ จะเปลีย่นไป 
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๒.๑  ประชุมร่วมกับ DMV Startup 

DMV Startup เป็นองค์กรเอกชนที่มีเป้ำหมำยคือกำรสนับสนุนให้เกิดชุมชนบริษัท startup 
ในพ้ืนที่กรุง Washington D.C. โดยเชื่อมต่อผู้ประกอบกำรไปยังทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ และกำรสร้ำงควำมรู้สึกของกำรเป็นชุมชนผู้ประกอบกำรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว DMV Startup ใช้กำรจัดกิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และกำร
สื่อสำรผ่ำนระบบออนไลน์ ในกำรเชื่อมโยงผู้ประกอบกำร DMV Startup มีส ำนักงำน ๓ แห่ง คือ มล
รัฐ New York พ้ืนที่ในเขต Bay Area และ พ้ืนที่ในเขต DMV (ซึ่งประกอบด้วย Washington D.C. 
มลรัฐ Maryland และมลรัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฝ่ำยสหรัฐฯ ได้พำ
ผู้ เข้ำร่วมประชุมฝ่ำยไทยเยี่ยมชมสถำนที่ตั้งของ DMV Startup ซึ่งตั้งอยู่ที่  อำคำร WeWork 
Manhattan Laundry (1328 Florida Ave NW, Washington DC 20009) ซึ่งเปิดให้บริกำรเป็น 
Co-working space ที่เปิดให้ผู้ประกอบกำรบริษัท Startup มำเช่ำพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นส ำนักงำน ห้อง
ประชุม ฯลฯ โดยผู้ประกอบกำรที่สนใจสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกของ WeWork และเช่ำพ้ืนที่เป็น
รำยวันหรือรำยเดือน โดยมีตั้งแต่พ้ืนที่ขนำดเล็กส ำหรับ ๑ คน จนถึงพ้ืนที่ขนำดใหญ่ส ำหรับ ๙ คนข้ึน
ไป 

 

 

 

 

๒. การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และการพัฒนาบุคลากร 
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ผู้เข้ำประชุมฝ่ำยสหรัฐฯ ได้ให้ข้อแนะน ำส ำหรับภำครัฐบำลในประเทศไทยในกำรสนับสนุนธุรกิจ startup 
ในประเทศไทย ดังนี้ 

- กำรให้กำรสนับสนุนแก่ธุรกิจ startup ควรมีทั้งในรูปแบบทรัพยำกรกำรเงินและค ำแนะน ำในกำร
ประกอบธุรกิจ โดยนอกจำก ภำครัฐจะให้เงินสนับสนุนแก่ธุรกิจ startup แล้ว ภำครัฐจะต้องสำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำ ควำมช่วยเหลือในกำรสร้ำงเครือข่ำยที่จ ำเป็น ฯลฯ 

- ควรมีกำรแข่งขันและกำรอบรมเพ่ือให้ภำคธุรกิจเข้ำใจเกี่ยวกับ business ecosystem ของธุรกิจ 
startup และกำรด ำเนินธุรกิจ startup ในต่ำงประเทศ 

- ควรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวที่ชัดเจนในกำรสนับสนุนธุรกิจ startup 

 

๒.๒  โครงการ NASA DEVELOP ภาคฤดูร้อนปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ปว. (วต.) ได้มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กำร NASA ในกำรจัดโครงกำรควำมร่วมมือต่ำงๆ เช่น 
โครงกำร NASA DEVELOP ซึ่งเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรน ำเอำข้อมูลและเทคโนโลยีดำวเทียมขององค์กำร NASA 
ไปใช้ในกำรศึกษำวิจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชำติ และกำรแก้ไขปัญหำทำงนโยบำยสำธำรณะ กลุ่มผู้เข้ำ
อบรม คือ นักเรียน นักศึกษำ และนักวิจัยรุ่นเยำว์ในประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยกำรฝึกอบรบจะจัดขึ้น ๓ ครั้งต่อปี 
คือ ภำคฤดูใบไม้ผลิ ภำคฤดูร้อน และภำคฤดูใบไม้ร่วง และได้รับกำรจัดสรรโควต้ำพิเศษส ำหรับนักเรียนไทยที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
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ที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้ส่งนักศึกษำไทยเข้ำร่วมฝึกอบรมในโครงกำร NASA DEVELOP เป็นโควต้ำพิเศษ
ส ำหรับประเทศไทย โดยมีนักเรียนไทยเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน ๑๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจ ำนวน ๒ คนในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำมล ำดับ ส ำหรับหัวข้อโครงกำรศึกษำวิจัยของนักศึกษำไทยที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมในโครงกำร 
NASA DEVELOP จะมุ่งเน้นไปที่กำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรเกษตรและกำรเฝ้ำระวังอุทกภัยและภัยแล้ง 

หัวข้อกำรศึกษำวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ Thailand Cross-Cutting: Utilizing Suomi NPP’s Day-
Night Band to Assess Energy Consumption in Rural and Urban Areas as an Input for Poverty 
Analyses กำรใช้ Suomi NPP’s Day-Night Band ในกำรศึกษำกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในเขตพ้ืนที่ในเมืองและ
ชนบทเพ่ือวิเครำะห์ปัญหำควำมยำกจนของประเทศ วัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้คือ กำรวัดแสงไฟยำมค่ ำคืนทั่ว
ประเทศไทยเพ่ือศึกษำกำรใช้พลังงำนในเขตพ้ืนที่ในเมืองและชนบทเพ่ือเป็นส่วนประกอบของตัวชี้วัดควำมยำกจน 
กำรวิเครำะห์รวมถึงกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำลดลงในเขตนอกเมือง ระยะห่ำงจำกไฟฟ้ำจำกถนนสำยหลัก เส้นทำง
สัญจรต่ำงๆ และกำรใช้ไฟฟ้ำตำมฤดูกำล ข้อมูลนี้สำมำรถใช้ร่วมกับกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกร อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำ
ตัวชี้วัดควำมยำกจน ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อควำมพยำยำมลดควำมยำกจนของประเทศ 

 

 
 



ห น้ า  | ๑๘ 

 

ทั้งนี้ องค์กำร NASA ได้คัดเลือกนักศึกษำไทยเพ่ือเข้ำร่วมฝึกอบรมในโครงกำร NASA DEVELOP ภำคฤดู
ร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วจ ำนวน ๒ คน คือ 

๑. นำยกฤษฎำ ท่ำพระเจริญ นักเรียนทุนกระทรวงวิทยำศำสตร์  ก ำลังศึกษำระดับ ปริญญำเอก สำขำวิชำ 
Mechanical Engineering ณ University of Pittsburgh 

๒. นำงสำวชญำนันท์ วิสุทธิ์จินดำภรณ์ นักเรียนทุน คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงฯ ก ำลังศึกษำระดับ ปริญญำ
โท สำขำ Engineering ณ Ohio State University 
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๒.๓  การเดินทางมาราชการของ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะผู้แทน 
       จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๒.๓.๑ ประชุมร่วมกับ DMV Startup 

กำรเดินทำงมำรำชกำรของ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะผู้แทนจำก
หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงกำรคลัง ในวันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยมีผู้เข้ำร่วมเดินทำงในครั้งนี้ ได้แก่ 

รายช่ือผู้เข้าประชุมจาก วท.  

๑. รศ. ดร. สรนิต ศิลธรรม     ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๒. ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์  เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  
      เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
๓. นำยนิคม ปัญญำทวีกิจไพศำล  ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
      ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ 
๔. ดร. ชินำวุธ ชินะประยูร   ผู้อ ำนวยกำรด้ำนธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่ 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 
      เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ 
๕. ดร. วรงค์ สุกโชติรัตน์   นักพัฒนำนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
      วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ 
๖. นำงสำวศิขณัฐก์ มำนุวงศ์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 รายช่ือผู้เข้าประชุมจากกระทรวงการคลัง 

๑. นำยพชร อนันตศิลป์   รองปลัดกระทรวงกำรคลัง 
๒. นำยวรัชญ์ เพชรร่วง  ผู้อ ำนวยกำรกองก ำกับและพัฒนำระบบเงินนอก 
      งบประมำณ กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 

รายช่ือผู้เข้าประชุมจาก ปว. (วต.) 

๑. นำยกฤษฎำ ธำรำสุข   อัครรำชทูต ประจ ำ (วต.) 
๒. นำงสำวบุณยเกียรติ รักษำแพ่ง   เจ้ำหน้ำที่ ปว. (วต.) 
๓. นำงสำวดวงกมล เพ่ิมพูนทวีทรัพย์  เจ้ำหน้ำที่ ปว. (วต.) 
๔. นำยอิศรำ ปทุมำนนท   เจ้ำหน้ำที่ ปว. (วต.) 
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DMV Startup เป็นองค์กรเอกชนที่มีเป้ำหมำยคือกำรสนับสนุนให้เกิดชุมชนบริษัท startup ในพ้ืนที่กรุง 
Washington D.C. โดยเชื่อมต่อผู้ประกอบกำรไปยังทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรสร้ำง
ควำมรู้สึกของกำรเป็นชุมชนผู้ประกอบกำรที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว DMV Startup 
ใช้กำรจัดกิจกรรม กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และกำรสื่อสำรผ่ำนระบบออนไลน์ ในกำรเชื่อมโยงผู้ประกอบกำร 
DMV Startup มีส ำนักงำน ๓ แห่ง คือ มลรัฐ New York พ้ืนที่ในเขต Bay Area และ พ้ืนที่ในเขต DMV (ซึ่ง
ประกอบด้วย Washington D.C. มลรัฐ Maryland และมลรัฐ Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมฝ่ำยสหรัฐฯ ได้พำผู้เข้ำร่วมประชุมฝ่ำยไทยเยี่ยมชมสถำนที่ตั้งของ DMV Startup ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำคำร 

WeWork Manhattan Laundry (1328 Florida Ave NW, Washington DC 20009) ซึ่งเปิดให้บริกำรเป็น Co-
working space ที่เปิดให้ผู้ประกอบกำรบริษัท Startup มำเช่ำพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นส ำนักงำน ห้องประชุม ฯลฯ โดย
ผู้ประกอบกำรที่สนใจสำมำรถสมัครเป็นสมำชิกของ WeWork และเช่ำพ้ืนที่เป็นรำยวันหรือรำยเดือน โดยมีตั้งแต่
พ้ืนที่ขนำดเล็กส ำหรับ ๑ คน จนถึงพ้ืนที่ขนำดใหญ่ส ำหรับ ๙ คนข้ึนไป  

 

จำกประสบกำรณ์ของผู้เข้ำประชุมฝ่ำยสหรัฐฯ ควำมแตกต่ำงของธุรกิจ startup ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
และประเทศอ่ืนๆ มีหลำยประกำร เช่น  

Business ecosystem โดยเฉพำะกำรให้ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน (equity compensation) โดยใน
ประเทศอ่ืนๆ ส่วนใหญ่บริษัทจะไม่มีกำรให้ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น หุ้นของบริษัท ฯลฯ ซึ่งค่ำตอบแทนที่ไม่
ใช้ตัวเงินนี้เป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้พนักงำนมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจท ำงำนให้แก่บริษัทมำกกว่ำกำรได้รับเงินเดือน  

การสนับสนุนทั้ งแบบบนลงล่าง (top-down approach) และแบบล่างขึ้นบน (ground-up 
approach) โดยนอกจำกกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำล เช่น เงินสนับสนุนจำกภำครัฐบำล หรือกำรลดหย่อนภำษี
ส ำหรับธุรกิจ startup แล้ว  กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรเองก็มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก ไม่ว่ำ
จะเป็นในรูปแบบของกำรให้ค ำแนะน ำจำก incubators กำรจัดกิจกรรม startup week ที่ เปิดโอกำสให้
ผู้ประกอบกำรได้มำพบปะกัน กำรเชื่อมโยงบริษัทพันธมิตรที่เก่ียวข้องกันหรือสำมำรถสนับสนุนกันและกัน ฯลฯ  
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เคล็ดลับหนึ่งของกำรสร้ำงเครือข่ำยของบริษัทหรือองค์กรที่มีควำมส ำคัญต่อธุรกิจ startup คือ กำรท ำ
ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งที่เป็นของภำครัฐและเอกชน หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศ 
เพรำะหน่วยงำนต่ำงๆ และประเทศต่ำงๆ ต่ำงมีระบบธุรกิจและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน  

บริษัท startup แต่บริษัทมีลักษณะและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน เช่น จุดอ่อนบริษัท startup ที่ริเริ่ม
โดยคนรุ่นใหม่หรือเยำวชนคือ กำรไม่มีเครือข่ำยทำงธุรกิจและเงินทุน ในขณะที่จุดอ่อนของบริษัท startup ที่ริเริ่ม
โดยคนที่มีอำยุแล้วคือ ไม่มีเวลำในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท startup และแนวควำมคิดและควำมเข้ำใจใน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจำกนี้ บริษัท startup ในแต่ละภูมิภำคก็มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น บริษัท startup ในมลรัฐ 
California มักจะเป็นบริษัทท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทขนำดใหญ่หรือนักลงทุนที่มีงบประมำณจ ำนวนมำก แต่
บริษัท startup ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เกิดจำกควำมมุ่งมั่นและทรัพยำกรทำงกำรเงินส่วนตัว
ของผู้ประกอบกำร ดังนั้น บทบำทของ DMV Startup คือ ท ำควำมเข้ำใจกับบริษัท startup แต่ละประเภทเพ่ือ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของบริษัท startup ได้  

กำรสร้ำงควำมเชื่อใจเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ส ำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงธุรกิจ startup หน้ำที่หนึ่ง
ของ DMV startup คือกำรท ำให้ธุรกิจต่ำงๆ เกิดควำมไว้ใจซึ่งกันและกัน และเห็นประโยชน์จำกกำรท ำงำนร่วมกัน  

ในกำรสร้ำงพันธมิตรกับภำคกำรศึกษำ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคลในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เช่น กำรเชื่อมเครือข่ำยผ่ำนอดีตนักศึกษำของมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยหลำยๆ 
แห่งให้กำรสนับสนุนแก่ธุรกิจ startup ผ่ำนกำรแข่งขันต่ำงๆ หรือกำรเป็นพันธมิตรกับชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่ำง
มหำวิทยำลัยในเขต DMV ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำง business ecosystem โดยกำรริเริ่มโครงกำรหรือศูนย์
พัฒนำผู้ประกอบกำรและธุ รกิจ Center For Entrepreneurial Excellence (CFEE) George Washington 
University  

ทุกวันนี้ ค ำว่ำ “ธุรกิจ startup” เป็นค ำที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในวงกำรธุรกิจ ท ำให้ค ำว่ำ 
startup ถูกน ำเอำไปใช้โดยไม่มีควำมหมำยที่ชัดเจน แต่จำกประสบกำรของผู้เข้ำประชุมฝ่ำยสหรัฐฯ ค ำว่ำ startup 
สื่อถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นควำมคล่องตัวและควำมยืดหยุ่นในกำรบริหำรจัดกำร และธุรกิจที่มีสินค้ำและ
บริกำรเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ผู้เข้ำประชุมฝ่ำยสหรัฐฯ ได้ให้ข้อแนะน ำส ำหรับภำครัฐบำลในประเทศไทยในกำรสนับสนุนธุรกิจ startup 
ในประเทศไทย ดังนี้  

- กำรให้กำรสนับสนุนแก่ธุรกิจ startup ควรมีทั้งในรูปแบบทรัพยำกรกำรเงินและค ำแนะน ำในกำร
ประกอบธุรกิจ โดยนอกจำก ภำครัฐจะให้เงินสนับสนุนแก่ธุรกิจ startup แล้ว ภำครัฐจะต้องสำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำ ควำมช่วยเหลือในกำรสร้ำงเครือข่ำยที่จ ำเป็น ฯลฯ  

- ควรมีกำรแข่งขันและกำรอบรมเพ่ือให้ภำคธุรกิจเข้ำใจเกี่ยวกับ business ecosystem ของธุรกิจ 
startup และกำรด ำเนินธุรกิจ startup ในต่ำงประเทศ 

- ควรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวที่ชัดเจนในกำรสนับสนุนธุรกิจ startup  
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๒.๓.๒ กำรเดินทำงมำรำชกำรของ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะผู้แทน
จำกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ ๑๔ – ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ กรุง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยมีผู้เข้ำร่วมเดินทำงในครั้งนี้ ได้แก่ 

๑. รศ. น.พ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๒. ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่ำงวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ๓ 
   กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๓. นำยกฤษดำกร ปิ่นทอง นักวิเทศสัมพันธ์ช ำนำญกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

๔. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขำธิกำร 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมแห่งชำติ 

๕. ดร.ชนิดำ แสนสะอำด นักพัฒนำนโยบำย 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำร นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมแห่งชำติ 

๖. รศ. น.พ.ชำญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

๗. ดร. กำนดำศรี  ลิมปำคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำธุรกิจและเครือข่ำยพันธมิตร 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 

๘. นำงสำวอุรำวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

๙. รศ.น.สพ. ปำนเทพ รัตนำกร คณบดี คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

๑๐. รศ.ดร.บัณฑิต  ฟุ้งธรรมสำร รองอธิกำรบดีอำวุโสฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
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 สืบเนื่องจำกกำรลงนำมควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์และวิชำกำรระหว่ำงรัฐบำลไทย-สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 
๖ สิงหำคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกรอบในกำรด ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กำร
จัดกำรประชุม JCM เป็นกำรประชุมในระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
ระหว่ำงรัฐบำล ๒ ประเทศให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกัน ภำยหลังจำกกำรลงนำมควำมร่วมมือ ได้มีกำร
จัดกำรกำรประชุม JCM ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๘ มีนำคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยกำรประชุมกลุ่มย่อย ๕ หัวข้อ 
(Health, Biodiversity, Energy, และ STEM Education) และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในเชิงนโยบำยภำยใต้
หัวข้อ Science & Technology Priorities for Each Country และร่วมก ำหนดแนวทำงควำมร่วมมือในอนำคต 

 

 ส ำหรับกำรร่วมประชุมกับหน่วยงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำรือเรื่องกำรลง
นำมต่ออำยุ  Agreement Related to Scientific and Technical Cooperation between the Government 
of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America (STA) และควำม
ร่วมมือที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงำนที่เข้ำพบได้แก่ 
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Westat 

 Westat เป็นบริษัทเอกชนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำวิจัยทั้งในสำขำวิทยำศำสตร์
และสังคมศำสตร์ บริกำรของบริษัท Westat ครอบคลุมตั้งแต่กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรเขียนโครงร่ำงกำร
วิจัย กำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณกำรวิจัย กำรพัฒนำและใช้เครื่องมือทำงสถิติและคอมพิวเตอร์ในกำร
ศึกษำวิจัย ฯลฯ 

 บริษัท Westat ได้มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์แลเทคโนโลยีของไทยมำเป็นระยะ
เวลำนำน ควำมร่วมมือกับบริษัท Westat ที่กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ให้ควำมสนใจในอนำคต คือ กำรสนับสนุน
กำรวิจัยทำงกำรแพทย์ เช่น กำรวิจัยเชิงทดลองทำงคลินิก (clinic trials) เพ่ือพัฒนำวัคซีนโรค HIVs และโรคมะเร็ง 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

Virginia Tech โดย Assoc. Prof. Manisa Pipattanasompron ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำและ
พัฒนำออฟฟิสประหยัดพลังงำนที่ได้รับเงินทุนวิจัยจำก Department of Energy (DOE) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มี
รำคำไม่แพงและสำมำรถช่วยลดพลังงำน  เทคโนโลยีนี้จะคำดกำรณ์และตอบสนองอย่ำงชำญฉลำดต่อพฤติกรรม
และกำรกระท ำของผู้ใช้ไฟฟ้ำ โดยมีกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ที่เรียกว่ำ BEMOSS (Building Energy Management 
Open Source Software) ที่ มี ก ำร พัฒนำ เ พ่ือ ให้ มี กำรส่ งสัญญำณและควบคุมระบบ ระบำยอำกำศ 
เครื่องปรับอำกำศ และกำรควบคุมไฟในอำคำรที่มีขนำดเล็กและขนำดกลำง 

นอกจำกนี้ คณะยังได้พบกับ ดร. ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรขององค์กำร NASA เพ่ือฟังบรรยำยและสนทนำ
เกี่ยวกับทฤษฎีและเครื่องมือในกำรวัดรังสีจำกดวงอำทิตย์ ซึ่งสำมำรถใช้ในคำดคะเนกำรเกิดภัยธรรมชำติต่ำงๆ บน
โลกได้ 
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National Science Foundation (NSF) คณะได้หำรือร่วมกับ Dr.Elizabeth E. Lyons, Program 
Director, Interim Office Head, Tokyo Regional Office, Dr. Fahmida N. Chowdhury, Program Director, 
Office of International Science & Engineering และ Dr. Joseph T. Miller, East Asia and Pacific Program, 
Office of International Science & Engineering โดยหัวข้อในกำรหำรือเกี่ยวกับ STEM Education และกำร
ถ่ำยโอนงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ ส ำหรับกำรหำรือในสำขำ STEM Education ฝ่ำยไทยแสดงควำมสนใจโครงกำร
ฝึกอบรมครูผู้สอนทำงด้ำน STEM โดยหน่วยงำน NSF แนะน ำให้จัดเป็นรูปแบบกำรจัดกำรประชุมเพ่ือแบ่งบัน
ข้อมูลในกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรและนักเรียน เนื่องจำกหน่วยงำน NSF ไม่มีโครงกำรอบรมฝึกฝนครูผู้สอน
โดยตรง และส ำหรับกำรถ่ำยโอนงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ หน่วยงำน NSF ได้มีกำรมอบเงินทุนร่วมกับภำคเอกชน
ในกำรผลักดันให้งำนวิจัยต่ำงๆ ออกสู่ตลำด และยังมีหน่วยงำน Small Business Innovation Research (SBIR) 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนของรัฐบำลในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยสู่เชิงกำรค้ำด้วย 
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Department of State ไดห้ำรือร่วมกับ Dr.Andrew Hebbeler, Deputy Director for Science and 
Technology Cooperation และ  Dr.Nathaniel Schaefle , Bilateral Affairs Program Analyst, Office of 
Science and Technology Cooperation ได้หำรือเกี่ยวกับกำรต่ออำยุควำมร่วมมือ STA ที่จะหมดในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถจัดกำรประชุม JCM ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ประเทศสหรัฐฯ โดยมี
เป้ำหมำยในกำรขยำยควำมร่วมมือในสำขำใหม่ระหว่ำงทั้งสองประเทศ 

นอกจำกนี้ คณะยังได้พบและหำรือกับ The Office of Space and Advanced Technology (OES/SAT) 
และหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์สำขำอวกำศ เช่น องค์กำร NASA, US Geological Survey 
(USGS) และ   National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เพ่ือหำรือเก่ียวกับควำมร่วมมือ
ด้ำนอวกำศระหว่ำงประเทศไทยกับสหรัฐฯ 
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United States Geological Survey (USGS) คณะ ได้ ห ำ รื อ ร่ ว มกั บ  Dr. Jonathan Sleeman, 
Director, National Wildlife Health Center ในหัวข้อเกี่ ยวกับกำรเฝ้ ำระวั ง โรคในสัตว์ป่ำทั่ ว โลก กำร
แพร่กระจำยของโรคในสัตว์ป่ำข้ำมทวีป กำรปรับปรุงควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ รวมทั้ง ยังมีกำรหำรือถึงควำม
ร่วมมือในอนำคตในกำรส่งผู้เชี่ยวชำญจำก USGS เพ่ือให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในประเทศไทยด้วย นอกจำกนี้  
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทอภ. แสดงควำมสนใจในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือด้ำนกำรท ำแบบจ ำลอง ฐำนข้อมูลกำรจัดกำรน้ ำ (Water Management Modeling) กำรท ำแผนที่
จำกข้อมูลดำวเทียม และเทคโนโลยีอวกำศ 
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National Institute of Health (NIH) โดยหำรือร่ วมกับ  Dr. Hugh Auchincloss, Principal Deputy 
Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Steven Holland, Director 
of the Division of Intramural Research และ  Dr. Lee Hall, Chief, Parasitology and International 
Programs Branch, Division of Microbiology and Infectious Diseases ซึ่งได้กล่ำวถึงควำมร่วมมือที่ร่วมกับ
ประเทศไทย ปัจจุบันมีโครงกำรวิจัย ๖๗ โครงกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรค
มำลำเรีย และโรคติดเชื้ออ่ืนๆ นอกจำกนี้ ยังมีเครือข่ำยควำมร่วมมืออ่ืนๆ เช่น HIV Prevention Trail Network 
(HPTN), Microbicide Trails Network, IeDEA Asia-Pacifiv Research Collaboration, South East Asia 
Infectious Disease Clinical Research Network (SEAICRN), e-ASIA Joint Research Program, 
International Research in Thailand (Intramural), International Centers of Excellence in Malaria 
Research (ICEMR) 
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๒.๔   การน าคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มาเยือนประเทศไทย 

 

วันที่จัดกิจกรรม ระหว่ำงวันที่  ๒๖  พฤษภำคม – ๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

สถานที่จัดกิจกรรม ประเทศไทย 
 
 

ผู้ร่วมกิจกรรม ๑ .Ms. Emily Domenech, Staff Director, Subcommittee of Energy, 
Committee on Science, Space, and Technology, U.S. House of 
Representatives 
๒.  Mr. John Piazza, Chief of Counsel, Committee on Science, Space, and 
Technology, U.S. House of Representatives 
๓.  Mr.Rajesh Bharwani, Deputy Staff Director, Subcommittee of Research 
and Technology, Committee on Science, Space, and Technology, U.S. 
House of Representatives 
๔.  นำยกฤษฎำ ธำรำสุข อัครรำชทูต ประจ ำ (วต.) 
๕.  นำงสำวดวงกมล เพ่ิมพูลทวีทรัพย์ เจ้ำหน้ำที่จ้ำงเหมำของ ปว. (วต.) 
 

 
ความเป็นมาอย่างย่อ 

 
ปว.(วต.) ได้จัดกิจกรรมกำรบูรณำกำรเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำน วทน. กับทีมประเทศ
ไทย/สหรัฐฯ ร่วมกับ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน โดยจัดกิจกรรมกำรน ำคณะกรรมำธิกำร
วิทยำศำสตร์ฯ และเจ้ำหน้ำที่สหรัฐฯ มำเยือนประเทศไทยเป็นประจ ำทุกปี เริ่มจำกปี พ.ศ. 
๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงและขยำยควำมสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐฯ ในด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงและเพ่ิมพูนองค์ควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำร
ด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน และศักยภำพกำรพัฒนำด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยแก่คณะกรรมำธิกำร
วิทยำศำสตร์ฯ และเจ้ำหน้ำที่สหรัฐฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำร อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ประสำนงำนในอนำคต 
 
 
 

วันที่จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

ความเป็นมาอย่างย่อ 
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สรุปกิจกรรม คณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์ฯ ได้เข้ำพบปะหำรือร่วมกับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่จำก
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ 
๑. สถำบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชำติ (สวทน.) 
๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
๓.   สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐฯ ประจ ำประเทศไทย 
๔.  อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๕. ศูนย์เตรียมควำมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) 
๖. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๗. กงสุลกิตติมศักดิ์สำธำรณรัฐมอลโดวำ และที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรพลังงำนฟอสซิล  
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

 
คณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์ฯ ให้ควำมสนใจอย่ำงชัดเจน ในประเด็นเหล่ำนี้ คือ 
๑. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของหน่วยงำนจำกทั้งสองประเทศ เช่น ควำมร่วมมือ

ระหว่ำง ADPC ร่วมกับ NASA และ USAID 
๒. บทบำทและนโยบำยทำงด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทย เช่น กำรส่งเสริม STEM 

Education ในประเทศไทย กำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ในมหำวิทยำลัย และ
ควำมพร้อมของหน่วยงำนไทยในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 

๓. กำรส่งเสริมและเชื่อมโยงภำคกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรม เพ่ือน ำงำนวิจัยที่ได้มี
กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมำใช้ประโยชน์ในเชิงกำรค้ำ 

 
ผลที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรม 

๑. คณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์ฯ และเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลสหรัฐฯ มีควำมเข้ำใจในศักยภำพ
กำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมถึง กำรพัฒนำ
ทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ศักยภำพกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย รวมถึงทรัพยำกรบุคคลที่ทัดเทียมกับต่ำงประเทศ 

๒. คณะกรรมำธิกำรวิทยำศำสตร์ฯ และเจ้ำหน้ำที่สหรัฐฯ และผู้บริหำรระดับสูงของ
ประเทศไทย ได้มีโอกำสหำรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน 

๓. กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี และกำรขยำยฐำนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรของ
นักวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนของทั้งสองประเทศ 

๔. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเชิงพลวัต และด ำเนินงำนให้สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

สรุปกิจกรรม 

ผลที่ได้รับจากการ
จัดกิจกรรม 
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๓.๑  โครงการค่ายยุวทูตวิทยาศาสตร์: “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนไทยใน 
       ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา” ปีท่ี ๒ 

 

วันที่จัดกิจกรรม ระหว่ำงวันที่  ๑๓ – ๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ประเทศไทย 
 
 

ผู้ร่วมกิจกรรม ๑. Mr. Jaden Zhao จำก Creighton University, Kansas 
๒. Miss Wasinee Siewsrichol จำก University of Illinois at Chicago 
๓. Mr. Matthew Shu จำก Montgomery Blair High School, Maryland 
๔. Miss Pam Wongkraivet จำก The International High School at LaGuardia 
Community College, New York 
๕. Mr. Chris Lertjanyarak จำก Carrboro High School, North Carolina 
๖.  นำยกฤษฎำ ธำรำสุข อัครรำชทูต ประจ ำ (วต.) 
๗.  นำยอิศรำ ปทุมำนนท์ เจ้ำหน้ำที่ ปว. (วต.) 
 

 
ความเป็นมา
อย่างย่อ 

 
ในปัจจุบัน คนไทยจ ำนวนมำกได้มำตั้งรกรำกอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำและประเทศ
แคนำดำ นอกจำกกลุ่มคนไทยที่โยกย้ำยถิ่นฐำนจำกประเทศไทยมำยังประเทศ
สหรัฐอเมริกำและประเทศแคนำดำแล้ว ยังมีคนไทยอีกจ ำนวนไม่น้อยที่เกิดบนแผ่นดิน
ของสหรัฐฯ และแคนำดำ และได้รับสัญชำติอเมริกันหรือสัญชำติแคนำดำตำมกฎหมำย 
ทำยำทรุ่นที่สองนี้ จะได้สิทธิและหน้ำที่เช่นเดียวกับพลเมืองอเมริกันและชำวแคนำดำ
ทั่วไป รวมถึงกำรเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ประชำกรที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศไม่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ สิทธิดังกล่ำว เช่น กำรศึกษำที่มีคุณภำพของสหรัฐฯ และแคนำดำ ทุนกำรศึกษำ
และทุนสนับสนุนกำรวิจัยต่ำงๆ รวมถึงสิทธิในกำรเข้ำท ำงำนในหน่วยงำน หรือองค์กรที่
ส ำคัญๆ ของสหรัฐฯ และแคนำดำ 
 

วันที่จัดกิจกรรม 

สถานที่จัด
กิจกรรม 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

ความเป็นมาอย่างย่อ 

๓.  การสร้างเครือข่ายนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ 
    ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการสู่ประเทศไทย 
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           ปว. (วต.) ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำ ทำยำทรุ่นที่สองนี้จะเป็นกลไกที่ส ำคัญที่จะ
ช่วยรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกำและแคนำดำไว้อย่ำง
ยั่งยืน โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปว. (วต.) จึงได้ริเริ่มโครงกำร โครงกำรค่ำย     
ยุวทูตวิทยำศำสตร์: “ค่ำยและกำรทัศนศึกษำวิทยำศำสตร์ส ำหรับเยำวชนไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ” ภำยใต้โครงกำรนี้ จะเปิดโอกำสให้พวกเขำได้มีโอกำสเยี่ยมชมและเรียนรู้
เกี่ยวกับหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของไทยแล้ว ยังเป็นกำรปลูกฝังควำม
เป็นไทย ควำมผูกพันกับประเทศบ้ำนเกิด และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่ด้ำน วทน. ของไทยกับเยำวชนชำวไทยพลเมืองอเมริกันและแคนำดำ ซึ่งใน
อนำคตพวกเขำจะมีโอกำสเข้ำท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีที่ส ำคัญ และมีส่วนในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของสหรัฐฯ 
 
 
 
คณะเยำวชนฯ ได้เข้ำพบปะหำรือร่วมกับผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก ่

๑. โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ 
๒. ฝ่ำยกำรวิจัยและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
๓. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ 
๔. สมำคม Thai FinTech 
๕. ส ำนักควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๖. องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 
๗. ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
๘. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
๙. บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ ำกัด 
๑๐. บริษัท SERTIS จ ำกัด 

 
นอกจำก คณะเยำวชนฯ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย ทั้งที่เป็นหน่วยงำนของรัฐและเอกชนแล้ว คณะเยำวชนฯ ได้มีโอกำสเข้ำ
ร่วมงำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐ ณ อิมแพค เมืองทอง
ธำนี กรุงเทพฯ อีกด้วย 
 
 
 
 
 

สรุปกิจกรรม 

 



ห น้ า  | ๓๕ 

 

 
๑. เยำวชนไทยในสหรัฐฯ และแคนำดำได้มีโอกำสเยี่ยมชมหน่วยงำนวิทยำศำสตร์

ของประเทศไทย และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภำพกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ซึ่งพวกเขำสำมำรถน ำไป
ถ่ำยทอดให้แก่เพ่ือนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือชุมชมใกล้ตัวต่อไป 

๒. เยำวชนไทยในสหรัฐฯ และแคนำดำได้ฝึกฝนกระบวนกำรคิดแบบวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรเยี่ยมชมและ
สนทนำกับผู้เชี่ยวชำญ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนด้ำน วทน  .และกำรทัศนศึกษำ
หน่วยงำนต่ำงๆ 

๓. เยำวชนไทยในสหรัฐฯ ได้มีโอกำสท ำควำมรู้จักและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
เจ้ำหน้ำที่และนักวิจัยของไทย ซึ่งจะมีผลต่อกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
วิทยำศำสตร์ต่อไปในอนำคต 

๔. กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ สำมำรถเข้ำถึงและท ำควำมรู้จักกับกลุ่มเยำวชนไทยใน
สหรัฐฯ และแคนำดำ ที่มีควำมสนใจและมีควำมโดดเด่นด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ส ำคัญของสหรัฐฯ และแคนำดำในอนำคต 

 
 
 

 

ผลที่ได้รับจากการ
จัดกิจกรรม 
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ส ำนักงำนที่ปรึกษำฯ ได้ริเริ่ม “กิจกรรม การพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศแคนาดา และประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ กำรถ่ำยทอดข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกประเทศในเขตอำณำให้แก่ผู้รับสำรในประเทศไทย ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและรองรับพฤติกรรมของกลุ่มเป้ำหมำยไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใต้
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงำนวิจัยอื่นๆ สถำบันกำรศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ หรือประชำชนที่
สนใจทั่วไป 

ข้อมูลและข่ำวสำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของผู้อยู่ในสำยงำน
ที่เก่ียวข้อง ในปัจจุบันนี้ วทน  .คโนโลยีกำรสื่อสำรก้ำวหน้ำ ในมีกำรเปลี่ยนแปลงก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว ในยุคที่เท

แต่ละวันมีข่ำวและข้อมูลด้ำน วทน .จำกสื่อต่ำงๆ จ ำนวนมำก เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุน
ภำรกิจของผู้รับสำรที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับ วทน  . ส ำนักงำนที่ปรึกษำฯ จึงได้เลือก รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูล

ข่ำวสำรที่ก ำลังเป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนและผู้รับสำรในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำกิจกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศประเทศสหรัฐอเมริกำฯ นี้ 
นอกจำกจะเป็นช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ ด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี และกิจกรรมควำมเคลื่อนไหวของส ำนักงำนที่ปรึกษำฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงส ำนักงำนที่ปรึกษำฯ กับหน่วยงำนพันธมิตร รวมถึง
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของภำรกิจที่วำงไว้ ส ำนักงำนท่ีปรึกษำฯ 
จึงได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศประเทศสหรัฐอเมริกำของส ำนักงำนท่ีปรึกษำฯ ใน
แต่ละปีงบประมำณ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำเทคโนโลยีและกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปีงบประมำณ พ .ศ .๒๕๖๐ ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ ดังนี้ 

- มีกำรหน้ำปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้มีควำมทันสมัย น่ำสนใจ สร้ำงควำมแปลกใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริกำร 
- ติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
- ติดตั้งเครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ 
- ปรับเปลี่ยนโลโก้และตรำส ำนักงำนให้สอดคล้องกับโลโก้และตรำส ำนักงำนใหม่ 

 

๔.  การวิเคราะห์ จัดท า และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ 
     เทคโนโลยีจากทวีปอเมริกาเหนือสู่ประเทศไทย 
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รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน 

กำรเปลี่ยนแปลงเนื้อหำสำระในฐำนข้อมูลในปีนี้ คือ กำรก ำหนดแก่นเรื่อง (theme) ในรำยงำนข่ำว
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำกวอชิงตัน ในแต่ละเดือน โดยเนื้อหำข่ำวสำรต่ำงๆ ในฉบับนั้นจะอยู่ภำยใต้แก่นเรื่อง
เดียวกัน และพยำยำมให้มีเนื้อหำครอบคลุมประเทศในเขตอำณำของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศแคนำดำ และประเทศในเขตลำตินอเมริกำกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรน ำเสนอ
เนื้อหำนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส ำนักงำนท่ีปรึกษำฯ สำมำรถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมแก่นเรื่องนั้นๆ ท ำ
ให้ผู้อ่ำนสำมำรถได้รับประโยชน์มำกยิ่งขึ้น 
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การใช้สื่อระบบสังคม (Social media) มาใช้ในการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารของส านักงาน 

สื่อระบบสังคม (Social media) ที่ใช้ในกำรสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ 
คือ Facebook.com โดยมีเหตุผลในกำรเลือกใช้สื่อ Facebook ดังนี้ 

- เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมกำรรับสำรที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผู้รับสำรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
รับข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนสื่อ Facebook เป็นอันดับ ๒ และ ๓ รองจำกสื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ ขึ้นอยู่
กับช่วงวัยของผู้รับสำร นอกจำกนี้ สื่อดั้งเดิมต่ำงๆ เช่น ช่องโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ล้วนหันมำใช้
สื่อ Facebook เป็นสื่อเสริมในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

- กำรใช้งำนสื่อ Facebook ง่ำยและสะดวก ช่วยให้กำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรท ำได้ง่ำยไม่ว่ำจะเป็นผ่ำน
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่อ่ืนๆ 

- เป็นกำรเสริมภำพลักษณ์ที่ทันสมัยขององค์กร เนื่องจำกสื่อ Facebook เป็นสื่อที่ก ำลังอยู่ในกระแสนิยม
ของสังคม 

- เป็นสื่อที่สนับสนุนกำรสื่อสำรแบบสองทำง คือ ผู้รับสำรสำมำรถสื่อสำรกลับได้หลำยรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรแสดงควำมรู้สึกต่อโพสต่ำงๆ บทเฟสบุ๊ก กำรแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำร )กำรแชร์ (กำรแสดงควำมคิดเห็น
ที่มีต่อโพสต่ำงๆ ฯลฯ 

เนื้อหาข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อ Facebook 

OSTC Science and Technology (https://www.facebook.com/ostcsci/) 

เป็นหน้ำแฟนเพจ Facebook ภำยใต้ชื่อของส ำนักงำน เพ่ือใช้เป็นทำงเลือกในกำรสื่อสำรถึง
กลุ่มเป้ำหมำยที่นิยมใช้ Social media เนื้อหำข่ำวสำรที่เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงนี้จะเป็นเนื้อหำข่ำวสำร
ทั้งหมดของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเพ่ิมกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยแล้ว 
ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีกำรสื่อสำรแบบสองทำงระหว่ำงส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ และ
ผู้ใช้บริกำร 

https://www.facebook.com/ostcsci/


ห น้ า  | ๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่ำวสำรที่เผยแพร่ในเฟสบุ๊กเพจ OSTC Science and Technology คือ ๑  (ข่ำวสำรที่จัดท ำโดยส ำนักงำนท่ี
๒ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ จัดท ำข้ึนเอง เช่น รำยงำนข่ำววิทยำศำสตร์รำยเดือน   ( ข่ำวสำรเผยแพร่กิจกรรม

ต่ำงๆ ของส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ  ๓  (ข่ำวสำรด้ำนวิทยำศำสตร์จำกสื่ออ่ืนๆ ที่น่ำสนใจ  

- Thai Students in NASA Develop (https://www.facebook.com/thainasadevelop/) 

เป็นหน้ำแฟนเพจ Facebook ส ำหรับโครงกำร NASA DEVELOP National Program ที่จัดร่วมกับ
องค์กำร NASA เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร คือ นักเรียน นักศึกษำ และนักวิจัยรุ่นเยำว์ 
ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ จึงเลือกใช้สื่อ Facebook ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ เช่น กำรเปิดรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรเผยแพร่ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร กำรน ำเสนอผลงำนที่ได้รับ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/thainasadevelop/
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- Thai-America Young Science Ambassador 2016  
(https://www.facebook.com/Thaiyoungsciamb/ ) 

เป็นหน้ำแฟนเพจ Facebook ส ำหรับโครงกำรค่ำยยุวทูตวิทยำศำสตร์ “ :ค่ำยและกำรทัศนศึกษำ
วิทยำศำสตร์ส ำหรับเยำวชนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกำ) ”Young Ambassador in Science and 
Technology Program) เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร คือ นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครองที่อยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกำ  ส ำนักงำนท่ีปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ฯ จึงเลือกใช้สื่อ Facebook ในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เช่น กำรเปิดรับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรเผยแพร่ข่ำวสำร
ควำมเคลื่อนไหวของผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรน ำเสนอผลงำนที่ได้รับ ฯลฯ เนื่องจำกเป็นสื่อส ำคัญของคน
ไทยในต่ำงแดนในกำรสื่อสำรและเชื่อมโยงกลุ่มชุมชนต่ำงๆ 
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