รายงานการประชุม
สมาคมนักวิชาชีพไทย
ในภูมิภาคยุโรป ประจาปี 2559
(ATPER2016)

กันยายน 2559
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การประชุมประจาปีของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER2016)
ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ โรงแรม Thon Hotel EU กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
โดย สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.)) มีภำรกิจ
สำคัญในกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในประเทศยุโรป เพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคมวิทยำศำสตร์ในประเทศไทย ซึ่งจะนำประเทศไปสู่
สังคมและเศรษฐกิจบนฐำนควำมรู้ โดยดำเนินผ่ำนกิจกรรมกำรสืบค้นข้อมูลควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำตร์และ
เทคโนโลยีในทวีปยุโรป กำรให้คำปรึกษำและบริกำรข้อมูล กำรสร้ำงเครือข่ ำยนักวิชำชีพและนักเรียนไทยใน
ต่ำงประเทศเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และวิทยำกำรสู่ประเทศไทย กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรวิจัย พัฒนำ และ
กำรประยุกต์ใช้ผลกำรวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศยุโรปกับหน่วยงำนในประเทศไทย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ สำนักงำน ปว.(บซ) ได้รับมอบหมำยให้เสำะแสวงหำและประสำนงำนกับ นักวิชำชีพไทยใน
ยุโรป เพื่อนำองค์ควำมรู้และวิทยำกำรไปถ่ำยทอดสู่หน่วยงำนของไทยที่มีควำมประสงค์ตรงกัน โดยได้กำหนด
แผนงำนโครงกำรและกิจกรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และวิทยำกำรสู่
ประเทศไทย โดยกำรสร้ำงเครือข่ ำยควำมร่วมมือกับนักวิชำชีพไทยในยุโรป เพื่อดำเนินกำรส่งเสริมกำรจัดทำ
กิจกรรมและโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระหว่ำงสมำคมนักวิชำชีพไทยใน
ภูมิภำคยุโรป (Association of Thai Professional in Europe – ATPER) กับหน่วยงำนในประเทศไทย และใช้
ประโยชน์จำกนักวิชำชีพไทยในต่ำงประเทศที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีในสำขำต่ำง ๆ มำช่วยเหลือถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีที่เหมำะสมสู่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
ของไทย เพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำ งยั่งยืนของประเทศไทยให้
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและเกิดประโยชน์สูงสุด
ในปี 2559 สำนักงำน ปว.(บซ) มีควำมประสงค์จะเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรประชุมประจำปีของสมำคมนักวิชำชีพ
ไทยในภูมิภำคยุโรป (ATPER2016) ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมวำระปัจจุบัน และสถำนเอกอัครรำชทูต
ณ กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่ำงวันที่ 10-11 กันยำยน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
โดยในกำรประชุมครั้งนี้ เป็นกำรจัดประชุมประจำปีของสมำคมนักวิชำชีพไทยในภูมิภำคยุโรป (ATPER) ครั้งแรก
ของสำนักงำน ปว.(บซ.) ในฐำนะเจ้ำภำพหลัก โดยสมำคม ATPER จะช่วยประสำนติดต่อสมำชิกและนักวิชำชีพใน
ยุโรปให้ และสำนักงำน ปว.(บซ) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรผลักดัน แนวทำงกำรพัฒนำตำมนโยบำย SCurve Industry ของรัฐบำลนำไปสู่ควำมรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น จึงได้มีหัวข้อกำรประชุมนำเสนอตำมนโยบำยดังกล่ำว
อันได้แก่
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First S-Curve: ยกระดับอุตสำหกรรมปัจจุบันเพื่อต่อยอดกำรเจริญเติบโต
1) ยำนยนต์แห่งอนำคต (Next-Generation Automotive)
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3) ท่องเที่ยวระดับคุณภำพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
4) เกษตรเชิงประสิทธิภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology)
5) อำหำรแห่งอนำคต (Food for the Future)
New S-Curve: พัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้ำวกระโดด
1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม (Robotics)
2) อุตสำหกรรมกำรขนส่งและกำรบิน (Aviation and Logistics)
3) อุตสำหกรรมชีวภำพ: พลังงำน-เคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสำหกรรมดิจิตอล (Digital)
5) อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (Medical Hub)
กำรดำเนิ น กิจ กรรมร่ ว มกับ สมำคมนั กวิช ำชีพไทยในภูมิภ ำคยุโ รป (APTER) ในครั้งนี้ นอกจำกจะเป็นหนึ่งใน
แผนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ของสำนักงำน ปว.(บซ) ตำมนโยบำยที่ได้รับจำก วท. แล้ว กิจกรรม
ดังกล่ำวยังเป็นส่วนหนึ่งของกำรทำงำนร่วมกันของทีมประเทศไทยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงำน ปว.
(บซ.) กับทีมประเทศไทย ณ กรุง บรัสเซลส์ อีกทั้งกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวยังเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และเทคโนโลยีกลับไปยังประเทศไทยอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักวิชำชีพไทยในยุโรป ผู้แทนของหน่วยงำนในประเทศไทยและหน่วยงำนไทยในยุโรปได้มีโ อกำส
แลกเปลี่ยนควำมรู้และพัฒนำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกันด้ำน วทน.
2.2 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่นักวิชำชีพไทยในยุโรปให้ทรำบถึงทิศทำงของผู้บริหำรของ วท. ในกำรพัฒนำประเทศ
ไทย โดยใช้ วทน. เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ และก่อให้เกิดกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง วท. และนักวิชำชีพไทย
ในยุโรปที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อประชุมหำรือกำรจัดทำโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสมำคมฯ และหน่วยงำนในประเทศไทย ในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกลับไปยังประเทศไทย
3. วิธีการดาเนินงาน
กำรจัดกำรประชุมประจำปีของสมำคมนักวิชำชีพไทยในภูมิภำคยุโรป (ATPER2016) มีกำรดำเนินงำน ดังนี้
3.1 กำรติดต่อประสำนงำนและประชุมหำรือระหว่ำง ปว. (บซ.) กับตัวแทนคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ เพื่อ
กำหนดหัวข้อและแนวทำงในกำรจัดประชุม รวมทั้งกำรเชิญผู้แทนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ วท.
สกอ. สวทช. หน่วยงำนอื่นในยุโรป และ สอท.กรุงบรัสเซลส์
3.2 กำรบรรยำยพิเศษในรูปแบบ Panel Discussion ระหว่ำง วท. ปว.(บซ.) สกอ. สวทช. สมำคม ATPER และ
หน่วยงำนอื่นในยุโรป
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3.3 กำรประชุมวิชำกำร รับฟังคำบรรยำยจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชำชีพไทยจำกหน่วยงำนของไทยและยุโรป
และสรุปผลกำรประชุม
4. กาหนดการและสถานที่
ระหว่ำงวันที่ 10-11 กันยำยน 2559 ณ Thon Hotel EU กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
5. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 36 คนประกอบด้วย
5.1 สมำชิกสมำคมนักวิชำชีพไทยในภูมิภำคยุโรป (Association of Thai Professional in Europe – ATPER)
5.2 ผู้บริหำร/ผู้แทน นักวิชำกำรและบุคลำกรด้ำน วทน. จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและภำคกำรศึกษำใน
ประเทศไทยและยุโรป
5.3 ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ นำโดยท่ำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
5.4 ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุง
บรัสเซลส์
6. ประวั ติ ส มาคมนั ก วิ ช าชี พ ไทยในภู มิ ภ าคยุ โ รป (Association of Thai Professionals in Europe
(ATPER))
สมำคมนักวิชำชีพไทยในภูมิภำคยุโรป (ชื่อเดิม สมำคมนักวิชำชีพไทยในยุโรป) ถือกำเนิดขึ้นจำกกำรรวมตัวกันของ
นักวิชำชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในทวีปยุโรป และนักศืกษำไทยที่กำลังศึกษำในระดับบัณฑิตวิทยำลัยในทวีปยุโรป โดย
สมำคมฯ ได้รับกำรก่อตั้งขึ้นอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 และได้รับกำรจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่ำงเป็น
ทำงกำรในปี พ.ศ. 2540 ภำยใต้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Association of Thai Professionals in Europe (ATPER) ที่
La Prefecture de Police Paris ประเทศฝรั่งเศส โดยทำงสมำคมฯ ได้รับกำรสนับสนุนในกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ งจำกกระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี และส ำนั ก ยุ ท ธศำสตร์ อุ ด มศึ กษำต่ ำ งประเทศ
กระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีกำรจดทะเบียนใหม่ โดยใช้ชื่อภำษำไทยว่ำ สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ภำยใต้ชื่อ
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ ว่ ำ The Association of Thai Professionals in European Region (ATPER) ที่ ส ถ ำ น
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส เลขที่ 8 rue Greuze, 75116 Paris 16e, France
รายชื่อนายกสมาคมฯ (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
Dr.Thunyasihtj Nimittherapharp, GERMANY (1993-1996)
Dr.Anek Kitjao, PORTUGAL (1996-1999)
Dr.Vanee Satrawaha Meisinger, AUSTRIA (1999-2005)
Dr.Krisna Rungruangsak Torrissen, NORWAY (2005-Present)
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คณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้ประสานงาน
 ดร.กฤษณำ รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน (Dr. Krisna Rungruangsak-Torrissen, Norway)
– นำยกสมำคม ฯ
 รศ.ดร.นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน (Dr.Med.Sc. Nongnit Laytragoon-Lewin, Sweden)
– รองนำยกสมำคม ฯ และผู้ประสำนงำน ประเทศสวีเดน
 ดร.งำมพิศ อักษรไพร-ซิกส์ (Dr. Ngampis Six-Aksornprai, France)
– เลขำธิกำรสมำคม ฯ และผู้ประสำนงำน ประเทศฝรั่งเศส
 นำงสำวนิตยรักษ์ ชมชี่น (Ms. Nitayaruk Chomchuen, Finland)
– เลขำธิกำรสมำคมฯ และผู้ประสำนงำน ประเทศฟินแลนด์
 ดร.จิรภำว์ เลี้ยงศิริ (Dr. Jirapha Liangsiri, Denmark)
– เหรัญญิก สมำคมฯ
 ภก.ดร.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ (Dr. Kittichate Visuttijai, Sweden)
– ประชำสัมพันธ์สมำคมฯ
 ดร. ศิวำนันท์ มิสระ (Dr. Siwanand Misara, Germany)
– ประชำสัมพันธ์สมำคมฯ ฝ่ำยอุตสำหกรรม และผู้ประสำนงำน ประเทศเยอรมนี
 ดร.ณธพงศ์ ทนันชัยบุตร (Mr. Natapong Thanachaiboot, Norway)
– ผู้ประสำนงำนประเทศนอร์เวย์
 รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงค์ (Dr.- Ing. Poramate Manoonpong, Denmark)
– ผู้ประสำนงำนประเทศเดนมำร์ก
 นำงวำสนำ ฮันท์ (Mrs. Wasana Hunt, UK)
– ผู้ประสำนงำน ประเทศอังกฤษ
 ดร. พีระพันธ์ จิตรำภิรมย์ (Dr. Peraphan Jittrapirom, Austria)
– ผู้ประสำนงำน ประเทศออสเตรีย และยุโรปตะวันออก
 ดร.หทัยชนก อุ่นผล (Dr. Hataichanok Unphon)
– ผู้ดูแลเว็บไซต์
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7.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
1. นำยอลงกรณ์ เหล่ำงำม
ผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์*
1. นำงบุษยำ มำทแล็ง
เอกอัครรำชทูต / หัวหน้ำคณะผู้แทนไทยประจำสหภำพยุโรป
2. นำยปิยภักดิ์ ศรีเจริญ
อัครรำชทูต / รองหัวหน้ำคณะผู้แทนไทยประจำสหภำพยุโรป
3. ดร. ชุมเจตน์ กำญจนเกษร
อัครรำชทูต (ฝ่ำยกำรเกษตร)
4. นำยดวงอำทิตย์ นิธิอุทัย
อัครรำชทูต (ฝ่ำยกำรพำณิชย์)
5. ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนำ อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยทวิภำคี)
6. นำยพร้อมชำย สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ
อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยศุลกำกร)
7. นำยจิรัตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยกำรพำณิชย์)
8. นำยจักรกริช เรืองขจร
เลขำนุกำรเอก (ฝ่ำยสหภำพยุโรป)
*เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ในวันที่ 10 กันยำยน 2559
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1. รศ.ดร. บัณฑิต ทิพำกร
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. นำงสำวลักษมณ สมำนสินธุ์
ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยำกรอุ ด มศึ ก ษำ
ระหว่ำงประเทศ สำนักยุทธศำสตร์อุดมศึกษำต่ำงประเทศ
3. นำงชุลี ศรีนวล
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร กลุ่มส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
อุดมศึกษำระหว่ำงประเทศ สำนักยุทธศำสตร์อุดมศึกษำต่ำงประเทศ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
1. รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชำ
ศำสตรำภิชำน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
(สวทช.)
สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.))
1. ดร.มำณพ สิทธิเดช
อัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
2. ผศ.ดร.พรรณี สิทธิเดช
คู่สมรสของอัครรำชทูตที่ปรึกษำ (ฝ่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
3. นำยจตุรงค์ อมรชัยทรัพย์
ที่ปรึกษำ (ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) (เจ้ำหน้ำที่โครงกำร)
4. นำงวีนัส ฟำน เรนเทอร์เก้ม
ผู้ช่วยดำเนินกำร (ด้ำน วทน.) (เจ้ำหน้ำที่โครงกำร)
5. นำยเบนเวนิโด โอปิเนียโน
พนักงำนประสำนงำนทั่วไป (ลูกจ้ำงท้องถิ่น)
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สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)
1. ดร. กฤษณำ รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน
นำยกสมำคม ATPER
2. ดร.จิรภำว์ เลี้ยงศิริ
สมำชิกสมำคม ATPER (เหรัญญิก สมำคมฯ)
3. ภก.ดร.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ
สมำชิกสมำคม ATPER (ประชำสัมพันธ์สมำคมฯ)
4. ดร. ศิวำนันท์ มิสระ
สมำชิกสมำคม ATPER (ประชำสัมพันธ์สมำคมฯ ฝ่ำยอุตสำหกรรม
และผู้ประสำนงำน ประเทศเยอรมนี)
5. รศ.ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
สมำชิกสมำคม ATPER (ผู้ประสำนงำนประเทศเดนมำร์ก)
6. ดร. พีระพันธ์ จิตรำภิรมย์
สมำชิกสมำคม ATPER (ประสำนงำน ประเทศออสเตรีย และยุโรป
ตะวันออก)
7. ดร. หทัยชนก อุ่นผล
สมำชิกสมำคม ATPER (ผู้ดูแลเว็บไซต์)
8. น.ส. ลชินี ปำนใจ
สมำชิกสมำคม ATPER
9. น.ส.ปรำณี พฤกพัฒนำชัย
สมำชิกสมำคม ATPER
10. น.ส. นฤมล แสงดวงแข
สมำชิกสมำคม ATPER
11. น.ส. สุธิชำ จันทะ
สมำชิกสมำคม ATPER
12. น.ส. อำไพ เวชวิฐำน
สมำชิกสมำคม ATPER
13. น.ส. ธันธิมำ สุวรรณถำวรกุล
สมำชิกสมำคม ATPER
14. นำยจักรพงศ์ ไชยบุรี
สมำชิกสมำคม ATPER
15. นำยอดุลย์ สมำธิ
สมำชิกสมำคม ATPER
16. นำยโสภณ นฤชัยกุศล
สมำชิกสมำคม ATPER
17. น.ส. ภำวิดำ วรวุฒิพุทธพงศ์
สมำชิกสมำคม ATPER
หน่วยงานอื่น
1. นำงศันสนีย์ บำรอนเนส ฟอน เอนซแบร์ก ผู้แทน/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกประเทศเยอรมนี
7.2 รายชื่อผู้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์*
1. นำยอัษฎำยุศ พงษ์ภมร
ผู้จัดกำรบริกำรสนำมบิน ณ กรุงบรัสเซลส์ บริษัทกำรบินไทย จำกัด
(มหำชน)
*แจ้งเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ในวันที่ 11 กันยำยน 2559 แต่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
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8. สาระสาคัญในการประชุม
วาระที่ 1) เปิดการประชุม
นำงบุษยำ มำทแล็ง เอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมและ
กล่ำวเปิดกำรประชุม และได้กล่ำวสุนทรพจน์ในเรื่อง “ประเทศไทย 4.0” โดยมีใจควำมสำคัญดังนี้
ในปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญกับควำมท้ำทำยในหลำยๆ ประเด็น เช่น กับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ตลอดจน
ควำมเหลื่อมล้ำและควำมไม่สมดุลของกำรพัฒนำ ซึ่งรัฐบำลไทยได้ผลักดันนโยบำย “ประเทศไทย 4.0” โดยใช้
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน และยกระดับประเทศสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง โดยเป้ำหมำยหนึ่งของกำรรับหน้ำที่เอกอัครรำชทูต
และหัวหน้ำคณะผู้แทนไทยประจำสหภำพยุโรป นอกเหนือจำกกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำง
ไทยกับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภำพยุโรปในทุกๆ ด้ำนแล้ว ก็คือกำรชี้เป้ำนวัตกรรมและวิทยำกำรใหม่ ๆ
จำกยุโรป เพื่อสร้ำงโอกำสสำหรับไทยในกำรพัฒนำประเทศ
นโยบำยประเทศไทย 4.0 คือ กำรปฏิวัติเศรษฐกิจของประเทศผ่ำนกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรผลิตและพื้นฐำนกำร
ประกอบอำชีพของคนไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยตำมแนวคิดนี้ เรำจะมองพัฒนำกำรของ
เศรษฐกิ จ ไทยเป็ น ยุ ค ต่ ำงๆ ได้ แ ก่ Thailand 1.0 เป็ น ยุ ค ที่ เ น้ น เกษตรกรรม โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ำกสภำพทำง
ภูมิศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติที่เอื้อต่อกำรเพำะปลูก ต่อมำเริ่มมีกำรนำทรัพยำกรธรรมชำติมำแปรรูปและเกิด
เป็นอุตสำหกรรมเบำ เช่น โรงงำนทอผ้ำและโรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร ยุคนี้เรำเรียกกันว่ำ Thailand
2.0 ต่อมำ เมื่อกระแสโลกำภิวัฒน์แพร่ขยำยเข้ำมำมำกขึ้น ชำวต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนมำกขึ้น ก็เกิดเป็น Thailand
3.0 ซึ่งเน้นอุตสำหกรรมหนักที่ใช้เทคโนโลยีและทุนจำกต่ำงชำติ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ยุคนี้ดูเหมือนเป็นยุคที่เฟื่องฟู มองไปทำงไหนก็มีแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่และโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่
แต่คนไทยไม่ได้เป็นเจ้ำของและเศรษฐกิจยังคงพึ่งพำกำรส่งออก ซึ่งนำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ ข้ำงต้น ดังนั้น จึงเป็นที่มำ
ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจยุคล่ำสุดหรือ Thailand 4.0
สำหรับแนวคิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมสู่ยุคประเทศไทย 4.0 นั้นได้รับอิทธิพลจำกแนวคิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม
ของเยอรมนี ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรผลิตอัจฉริยะ ทีใ่ ช้ระบบอัตโนมัติ และใช้ระบบไร้สำยในกำรควบคุมกำร
ผลิ ตทั้งหมด โดยต่อยอดพื้น ฐำนอุตสำหกรรมต่ ำงๆ ที่ไทยมีศักยภำพ จึงเป็นที่มำของอุ ตสำหกรรมหลั ก 10
อุตสำหกรรม หรือ S-Curve และ New S-Curve Industry ซึ่งเป้ำหมำยของกำรพัฒนำสู่ประเทศไทย 4.0 คือ
เพื่อให้หลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม เพิ่มควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรวิจัยและพัฒนำ กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต กำรเพิ่มควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตและกฎระเบียบ
ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
โดย ออท. บุษยำ มำทแล็ง ได้กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ กำรทูตวิทยำศำสตร์ (Science Diplomacy) ถือเป็นภำรกิจสำคัญ
ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศและสถำนเอกอัครรำชทูตไทยทั่วโลกที่จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถของไทยโดยกำร
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นำควำมรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจำกต่ำงประเทศมำช่วยพัฒนำประเทศชำติต่อไป ทำงสถำนเอกอัครรำชทูต ณ
กรุงบรัสเซลส์ และกระทรวงต่ำงประเทศมีควำมยินดีอย่ำงยิ่ งที่จะให้ควำมช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกแก่
สมำคมนักวิชำชีพไทยในภูมิภำคยุโรปและสำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ในกำร
สร้ำงโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่ำงประเทศไทยและยุโรปต่อไป
วาระที่ 2) การอภิปรายแบบหมู่คณะ (Panel Discussion)
วท. ปว.(บซ.) สกอ. สวทช. สมำคม ATPER และหน่วยงำนอื่น ได้ร่วมกันหำรือผ่ำนกำรบรรยำยพิเศษในรูปแบบ
Panel Discussion ถึงนโยบำยและทิศทำงกำรทำงำนร่วมกัน ของทุกฝ่ำยเพื่อผลักดันโครงกำรควำมร่วมมือ ด้ำน
วิทยำศสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งสำมำรถสรุปใจควำมสำคัญในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
2.1 ประเด็นการจัดทาร่างข้อเสนอโครงการด้าน วทน.
- วท. และ ปว.(บซ.) ได้ ใ ห้ ค ำแนะน ำแก่ ส มำชิ ก ATPER เรื่ อ งขั้ น ตอนกำรยื่ น เสนอข้ อ เสนอโครงกำรวิ จั ย
(proposals) ไว้ดังนี้
1) นั ก วิ ช ำชี พ ไทยในยุ โ รปสำมำรถเขี ย นแบบร่ ำ งข้ อ เสนอโครงกำรวิจั ย โดยแบบฟอร์ ม เอกสำรข้ อ เสนอ
โครงกำรวิจัย (proposal) สำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ http://www.atper.eu
2) นำเสนอร่ำงข้อเสนอโครงกำรวิจัย ต่อนำยกสมำคม ATPER ผ่ำน http://www.atper.eu เพื่อพิจำรณำและ
ประเมิน
3) หลังจำกพิจำรณำแล้ว ทำง ATPER จะส่งต่อร่ำงข้อเสนอโครงกำรวิจัย ไปยัง ปว.(บซ.)
4) ทำง ปว.(บซ.) จะพิจ ำรณำและประสำนงำนต่อไปยังหน่ว ยงำนรัฐ หรือมหำวิทยำลั ย ในประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง หรือที่มีควำมสนใจในโครงกำรนั้น ๆ โดยทำง ปว.(บซ.) สำมำรถจัดให้มีกำรพบกันระหว่ำงผู้
นำเสนอโครงกำรและหน่วยงำนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง หรือทีม่ ีควำมสนใจในโครงกำร นอกจำกนี้อำจจะ
มีกำรค้นหำองค์กรเพิ่มเติมเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในโครงกำร โดยขึ้นกับควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์
5) ถ้ำโครงกำรได้รับกำรพิจำรณำว่ำมีประโยชน์ และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้ ทำง วท. ปว.(บซ.) หรือ สกอ.
จะสำมำรถช่วยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบำงส่วน เพื่อให้สมำชิก ATPER สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ เช่น ค่ำ
เดินทำง ค่ำที่พัก และค่ำเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
ทั้งนี้สมำชิก ATPER เองควรนำเสนอโครงกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโนบำยของภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นกำรกำรต่อ
ยอด 5 อุตสำหกรรมเดิม (First S-Curve) หรือกำรเติม 5 อุตสำหกรรมใหม่ (New S-Curve) ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์
ของกำรพัฒนำ โดยกำรนำเสนอนั้น อำจจะทำในรูปแบบของหนังสือคู่มือได้เช่นกัน โดยทำงภำครัฐมีควำมประสงค์
ในโครงกำรที่มีลักษณะมองภำพรวม เช่น ทำอย่ำงไรเพื่อให้ไปถึง Thailand 4.0 และประกอบไปด้วยภำพสมบูรณ์
ที่มีหลำย ๆ องค์กร หรือหลำย ๆ หน่วยงำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง ทั้งยังครอบคลุมหลำย ๆ ยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำ
มี ก ำรบู ร ณำกำรวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นอุ ต สำหกรรมหลำย ๆ สำขำ (interdisciplinary) จำก 10
อุตสำหกรรมหลั ก (S-curve industry) มำกกว่ำมุ่งเน้นไปยังอุตสำหกรรมสำขำใดสำขำหนึ่ง และสุ ดท้ำยต้อง
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย และเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
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สกอ. และ สวทช. ได้ให้แนวคิดของกำรเลือกหัวข้อในกำรทำโครงกำรวิจัยไว้ว่ำ กำรทำโครงกำรวิจัยควรดำเนินตำม
แนวโน้มของอุปสงค์ด้ำน วทน. ของประเทศมำกกว่ำกำรใช้อุปทำนเป็นที่ตั้ง โดยควรศึกษำควำมต้องกำรของคนใน
พื้นที่ ทั้งนี้ทำง สวทช. ได้แนะนำเพิ่มเติมว่ำควรทำโครงกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับโครงกำรต่ำง ๆ ที่ภำครัฐกำลังเดิน
เนินกำรอยู่ในขณะนี้ หรือมีแผนที่ดำเนินกำรในอนำคตเพรำะอย่ำงน้อยก็แน่ใจได้ว่ำโครงกำรจะมีควำมสอดคล้อง
กับอุปสงค์ด้ำน วทน. ของประเทศ และจะทำให้สำมำรถขอทุนวิจัยได้ง่ำยขึ้น
สวทช. ได้กล่ำวว่ำ แผนกลยุทธ์ (road map) ที่สำคัญของ สวทช. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 3 ถึง 4 เดือนข้ำงหน้ำนี้
ได้แก่
1) โครงกำร รถยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle - EV) ซึ่งถือว่ำเป็นโครงกำรใหญ่ที่สำคัญ และในกำรผลักดัน
โครงกำร EV ให้เป็นไปได้นั้น สิ่งที่สำคัญ คือ ระบบสะสมพลังงำน (energy storage) โดยในช่วง 2 ปีนี้
จะมีงบประมำณกว่ำ 700 กว่ำล้ำนบำท เพื่อลงทุนในโครงกำรนี้
2) โครงกำร Food Innopolis เป็นอีกโครงกำรที่สำคัญ รองมำจำก EV โดยจะจัดตั้งที่ Science Park
โดยสมำชิก ATPER ควรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ 2 โครงกำรนี้เพื่อได้ทรำบถึงอุปสงค์และแนวทำงในกำรดำเนินงำน
วิจัยต่อไป และควรนำคนท้องถิ่นและในพื้นที่ในประเทศไทยมำเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรเพื่อให้ทรำบถึงบริบทและ
สถำนกำรณ์ในประเด็นที่ตนเองสนใจได้ดีมำกขึ้น
สกอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่ำ ในกำรจัดทำโครงกำรวิจัยนั้น อยำกให้มีกำรดึงมุมมองวิทยำศำสตร์ใหม่ ๆ และ
อยำกให้ใช้วิทยำศำสตร์เป็นตัวนำของ S-curve เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดโดยให้ผลกระทบเชิงกว้ำง
ซึ่งน่ำจะเป็นวิทยำศำสตร์ที่ผสมผสำนกับเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น big data และเพื่อตอบโจทย์ของมหำวิทยำลัยที่
กำลังดำเนิน กิจกรรม อำจจะเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ อำจจะเป็นแอพพลิเคชัน หรืองำนอื่น ๆ ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) และนำวิศวกรรมต่ำง ๆ เข้ำมำเป็นตัวเชื่อมขององค์ประกอบทั้งหมด นอกจำกนี้
สกอ. มีควำมยินดีที่จะให้คำปรึกษำแก่นักวิชำชีพไทยในยุโรปในกำรเขียนร่ำงข้อเสนอโครงกำร
2.2 ประเด็นการสร้างความร่วมมือด้าน วทน.
- สำหรับประเด็นกำรหำควำมร่วมมือ ทำง วท. ชี้ว่ำกำรประชุมระหว่ำง ATPER และ ปว.(บซ.) เพื่อหำควำมร่วมมือ
ควรจัดบ่อยครั้งขึ้น เพื่อให้เกิดควำมแน่ใจว่ำอุปสงค์และอุปทำนของกำรทำวิจัยมีควำมสอดคล้องกันตำมนโยบำย
วทน. ของกระทรวงวิทย์ นอกจำกนี้ทำง วท. มีควำมยินดีในกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมของ ATPER ที่ประเทศ
ไทย เพื่อให้นักวิชำชีพไทยในยุโรปได้พบปะหำรือกับ partners ในประเทศไทย แต่จะต้องมีกำรทำ cost sharing
ระหว่ำงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
ทำง สกอ. และ สวทช. ได้ชักชวนให้สมำชิก ATPER กลับไปเยี่ยมหน่วยงำนทั้งสอง และหน่วยงำนอื่น ๆ ที่ประเทศ
ไทย ที่สมำชิกต้องกำรสร้ ำงควำมร่ว มมือ เพื่อให้เข้ำใจถึงทิศทำงกำรทำงำนและบริบทของกำรทำงำนวิจัย ใน
ประเทศไทยได้ดีขึ้น และร่วมพูดคุยหำรือถึงควำมร่วมมือต่ำง ๆ ที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในอนำคต โดยย้ำว่ำกว่ำที่
โครงกำรหนึ่งจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ จำเป็นต้องอำศัยกำรพบปะหำรือของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เรื่อย ๆ ไม่สำมำรถ
อำศัยแค่กำรประชุมทำงไกล หรือพูดคุยผ่ำนอีเมล์ได้อย่ำงเดียว
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สำหรับควำมร่วมมือในกำรถ่ำยทอดควำมรู้กลับสู่ประเทศไทย ทำง สกอ. ได้แนะนำว่ำ ATPER ควรพิจำรณำสร้ำง
ควำมร่วมมือกับ กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และกลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีที่
ใกล้กับชุมชน เพื่อให้คำปรึกษำกับชุมชน ทั้งนี้ มหำวิทยำลัย 2 กลุ่มนี้ บำงแห่งในส่วนภูมิภำคก็จะเป็นที่ตั้งของ
Science Park ประจ ำภูมิภ ำคนั้ น ๆ ด้ ว ยเช่นกัน โดยจะมี ที่เชียงใหม่ (เน้นเรื่องข้ำว) สงขลำ (เน้นเรื่องยำง)
ขอนแก่น (เน้นเรื่องอำหำร สัตว์) เป็นต้น
สำหรับควำมสัมพันธ์ในระดับองค์กร สกอ. มองว่ำควรเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 1) ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ใน
ยุโรป และ 2) ระหว่ำงหน่วยงำนในยุโรป และหน่วยงำนในประเทศไทย
2.3 ประเด็นการถ่ายทอดความรู้ด้าน วทน. กลับสู่ประเทศไทย (โครงการ Return)
- สำหรับโครงกำร RETURN ซึ่งทำงสมำคม ATPER มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ในกำรเชื่อมโยงและสร้ำงเวที
ให้กับกลุ่มคนไทย ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สะสมมำจำกกำรทำงำนขณะอยู่ในภูมิภำคยุโรป ได้
นำควำมรู้นั้นกลับไปแบ่งปันและนำเสนอเป็นมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มคนในองค์กรต่ำง ๆ ที่เมืองไทย ในระดับ
โรงเรียน วิทยำลัย ชุมชน หรือบริษัทขนำดกลำงและขนำดย่อม ทำง วท. ได้ให้คำแนะนำว่ำ นอกจำกห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ที่ โรงเรียนดรุณสิกขำลัย แล้วนั้น อยำกให้ ATPER พิจำรณำกำรทำกิจกรรม กับหน่วยงำนอื่น ๆ ด้วย
อำทิ เช่น
1. ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งอื่น ๆ ทั่วประเทศ
2. กลุ่มโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยที่กระจำยอยู่ตำมภูมิภำค
3. โรงเรี ย นในโครงกำรกำรศึ ก ษำสะเต็ ม (STEM – Science, Technology, Engineering, and
Mathematics)
โดยอยำกให้ทีมงำน ATPER ช่วยปลูกฝังควำมสนใจและสร้ำงแรงบันดำลใจด้ำน วทน. ให้แก่นักเรียน นักศึกษำใน
ประเทศไทย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกำสในกำรประกอบอำชีพต่ำง ๆ (career path) หลังจำกสำเร็จกำรศึกษำใน
สำขำต่ำง ๆ ด้ำน วทน.
ทำง สกอ. ได้เสริมว่ำ สกอ. มีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่จะทำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยทอดควำมรู้กลับสู่ประเทศไทย เช่น กำรจัดเวทีเสวนำพูดคุย หรือ กำรจัดกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อไปช่วยมหำวิทยำลัยในประเทศไทยในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ
2.4 ประเด็นการพัฒนาบุคลากรด้าน วทน.
- ในประเด็นกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน วทน. ของประเทศไทย ทำง วท. ได้กล่ำวว่ำกำลังคนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำน วทน. ของไทยยังมีไม่เพียงพอในกำรพัฒนำ 10 อุตสำหกรรมหลัก (S-curve industry) ดังนั้นจึงจำเป็นมำกที่
ประเทศไทยต้องมีกำรจัดทำโครงกำรหรือกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ (capacity building)
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โดยทำง สกอ. ได้ เ สริ ม ถึ ง กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรด้ ำ น วทน. ของประเทศผ่ ำ นโครงกำรสะเต็ ม ศึ ก ษำ (STEM
Education) ซึ่ ง เป็ น แนวทำงกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ บู ร ณำกำรควำมรู้ ใ น 4 วิ ช ำได้ แ ก่ วิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ โดยเน้นกำรนำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริง รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำร
หรื อผลผลิ ตใหม่ ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อกำรดำเนินชีวิต และกำรทำงำน ผ่ ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมครู
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนำนักเรียนในกำรทำวิจัย และส่งเสริมกำรใช้พลังำนสะอำด อำทิ น้ำ
ลม แสงอำทิตย์ และชีวมวล เป็นต้น
2.5 ประเด็นการจัดทาสิทธิบัตร
กำรหำรือในเรื่องของสิทธิบัตรของโครงกำรมีข้อสรุปว่ำ ต้องมีกำรหำรือเป็นครั้ง ๆ ไป โดยถ้ำเป็นโครงกำรระหว่ำง
บุคคลต่อบุคคล หรือมหำวิทยำลัยต่อมหำวิทยำลัย ก็สำมำรถทำเป็นบันทึกควำมเข้ำใจได้ทันที แต่ถ้ำควำมร่วมมือ
นั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนภำครัฐ จำเป็นต้องได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐเสียก่อน และสิ่งที่พึงกระทำคือ กำรหำรือเรื่อง
สิทธิบัตร ให้ชัดเจนก่อนเริ่มโครงกำร แต่อำจจะทำเป็นแผนที่เตรียมไว้ก่อน เพื่อให้สำมำรถเริ่มต้นดำเนินโครงกำร
ได้
2.6 ประเด็นอื่น ๆ
- สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้ควำมเห็นว่ำ อยำกให้นักวิชำชีพ/นักศึ กษำไทยในยุโรปได้ช่วยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งด้ำน วทน. ของแต่ละประเทศ หรือของมหำวิทยำลัยในยุโรปที่ตนเองกำลังทำงำนหรือศึกษำ
อยู่ เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. ต่อไปในระดับภำครัฐ
- วท. และ ปว.(บซ.) มีควำมเห็นตรงกันว่ำ ATPER ควรมีกำรประชำสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น โดยอำจจะ
ผ่ำนกำรนำเสนอบทควำมในวำรสำรข่ำววิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของ ปว.(บซ.) หรือร่วมกับ ปว.(บซ.) จัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำน วทน. ซึ่งปว.(บซ.) จะนำรำยงำนนโยบำยนี้เสนอ สป.วท. ต่อไป ซึ่งอำจจะสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรพัฒนำนโยบำยและแผน วทน. ของประเทศในภำยภำคหน้ำ นอกจำกนี้ ATPER ควรสรรหำสมำชิก
เพิ่มขึ้นเพื่อขยำยเครือข่ำยนักวิชำชีพไทยในยุโรปให้กว้ำงขวำงขึ้น
- ทำง วท. ได้แนะนำให้ ATPER จัดทำแผนปฏิบัติกำร (action plan) ในอนำคตอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรจัด
เรียงลำดับก่อนหลังของโครงกำรที่คำดว่ำจะเริ่มดำเนินกำรตำมควำมสำคัญและควำมเหมำะสม และจัดส่งให้ วท.
โดยให้ ปว.(บซ.) เป็นผู้ประสำน โดยอยำกเห็นโครงกำรด้ำนนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงต่อกำรพัฒนำ
วทน. ของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0
- ATPER จะสร้ำงฐำนข้อมูลนักวิชำชีพไทยในยุโรปเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์ม ออนไลน์ในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อ
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. และถ่ำยทอดควำมรู้กลับสู่ประเทศไทย
- นำงศันสนีย์ บำรอนเนส ฟอน เอนซแบร์ก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกประเทศเยอรมนี ได้ย้ำว่ำตนเองมีควำมยินดี
อย่ำงยิ่งที่จะช่วยหน่วยงำนจำกภำครัฐของไทยในกำรช่วยประสำนงำนและติดต่อกับหน่วยงำนในประเทศเยอรมนี
เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. และเสริมสร้ำงเครือข่ำยนักวิชำชีพไทยในยุโรปให้แข็งแกร่งขึ้น
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ท้ำยสุด ปว.(บซ.) ได้ย้ำถึงบทบำทของสำนักงำนฯ ในกำรเป็นผู้ประสำนงำน ตลอดจนกำรให้กำรสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมและกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ระหว่ำงหน่วยงำนใน
ประเทศไทยและหน่วยงำนต่ำงๆ ในภูมิภำคยุโรป ซึ่งครอบคลุมถึงองค์กรระหว่ำงประเทศ และทำงสำนักงำนฯ
มีควำมยินดีอย่ำงยิ่งในกำรให้กำรสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ด้ำน วทน. โดยกำรเป็นสื่อกลำงในกำรนำเสนอร่ำง
โครงกำรวิจัยไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในไทย อีกทั้งยังยินดี พิจำรณำให้ทุนสนับสนุนค่ำเดินทำงและที่ พัก แก่
นักวิชำชีพไทยในยุโรปในกำรจัดทำโครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน วทน. กำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและ
กิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใต้โครงกำร Return
วาระที่ 3) การบรรยายจากนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก (S-Curve
Industry)
1) การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพปฏิ กิ ริ ย ารี ดั ก ชั น ของเซลล์ เ ชื้ อ เพลิ ง ระหว่ า งสารหล่ อ เย็ น รั่ ว ซึ ม
(Investigation of performance reduction of fuel cells during coolant leakage)
ผู้บรรยาย: จักรพงศ์ ไชยบุรี
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.1
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: ยำนยนต์แห่งอนำคต (Next-Generation Automotive)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
สำรหล่อเย็นพอจะแบ่งได้ดังนี้ 1. สำรหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ 2. สำรหล่อเย็นสำหรับอุตสำหกรรม
และ 3. สำรหล่อเย็นเพื่อป้องกันกำรแข็งตัว ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำรที่เรียกว่ำ Ethylene Glycol เป็นพื้นฐำน
แล้วใส่สำรจำพวกสำรเพิ่มคุณภำพ (additive) เพิ่มเติมลงไป ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่จะใช้งำน ในส่วนของ
สำรหล่อเย็น เพื่อเซลล์เชื้อเพลิง ก็ใช้ Ethylene Glycol เป็นพื้นฐำน แล้วใส่สำรพวกไม่มีประจุไฟฟ้ำลงไป
ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสำรเพิ่มคุณภำพ โดยจุดหลักของสำรหล่อเย็นเพื่อเซลล์เชื้อเพลิง คือ 1. ต้องนำไฟฟ้ำน้อย
หรือไม่นำไฟฟ้ำ 2. ไม่แข็งตัวเมื่อเจออำกำศเย็น 3. รำคำถูก 4. ไม่กัดกร่อนวัสดุ และ 5. ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ปฏิกิริยำเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยำในเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งมีส่วนสำคัญมำก อำจทำให้ประสิทธิภำพของเซลล์
เชื้อเพลิงลดลงได้
ดังนั้นในกำรพัฒนำสูตรของสำรหล่อเย็นเพื่อเซลล์เชื้อเพลิง จึงน่ำมีควำมน่ำสนใจ เพรำะในอนำคตจะมี
ยำนพำหนะที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นถ้ำสำมำรถพัฒนำสำรหล่อเย็นที่ใช้ได้ดี ในกำรร่วมมือเพื่องำนวิจัย
ระหว่ำงไทยกับประเทศต่ำงๆ ในยุโรป สำมำรถทำได้โดยกำหนดเป้ำหมำยของงำน แล้วเลือกอุตสำหกรรม
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หรื อมหำวิทยำลั ย ที่ย อมถ่ำยทอดเทคโนโลยี ซึ่งมีจำนวนไม่มำกที่ทำวิจัยเกี่ยวกับสำรหล่อเย็นในเซลล์
เชื้อเพลิง
สำหรับทิศทำงกำรทำงำนขั้นต่อไปของประเทศไทย คือ สำมำรถทำกำรวิจัยเพื่อหำสำรเพิ่มคุณภำพ และ
สั ดส่ ว นผสม ของสำรหล่ อเย็น ได้ แต่ต้องใช้เวลำ และเมื่อได้สั ดส่ วนของสำรที่ใช้ได้ดีมีประสิ ทธิภำพ ก็
สำมำรถผลิตเพื่อจำหน่ำย หรือจะขำยลิขสิทธิ์ก็ได้
2) โอกาสทางธุรกิจสาหรับการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการของระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวของรถยนต์ไฟฟ้า
(Business Opportunities for Interoperability Assessment of Electric Vehicle Integration)
ผู้บรรยาย: ดร. ศิวำนันท์ มิสระ
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.2
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: ยำนยนต์แห่งอนำคต (Next-Generation Automotive)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
กำรกำเนิด ของรถยนต์ ไฟฟ้ำ (Electric vehicles, EVs) ถือเป็นควำมท้ำทำยหลั กของโครงสร้ำงพื้ นฐำน
ระบบจำหน่ำยไฟฟ้ำในประเทศ แต่ก็ยังมีโอกำสทำงธุรกิจอีกมำกมำยภำยใต้ระบบ smart grid และระบบ
ขนส่งในอนำคต ดังนั้นกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร (Interoperability) ของระบบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของรถยนไฟฟ้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งจะอนุญำติให้ระบบต่ำงๆ จำกผู้ผลิตเดียวกันหรือแตกต่ำงกัน ได้
ทำงำนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำรทำงำนของระบบที่จำเป็นและกำรนำเสนอบริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
รถยนต์ไฟฟ้ำนั้ น จะเปลี่ย นโลกของกำรเดินทำงและโลกของพลังงำนในอนำคต ซึ่ งกำรใช้พลั งงำนจะมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นกว่ำ 4 เท่ำในด้ำนกำรขนส่ง หำกมองทำงภำคกำรผลิตในกำรเปลี่ ยนจำกรถยนต์ทั่วไป
ไปสู่กำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำนั้นผู้ผลิตสำมำรถเปลี่ยนกำรผลิตทั้งหมดได้ภำยในไม่เกิน 5ปี แต่กำรรองรับ
รถยนต์ไฟฟ้ำของระบบไฟฟ้ำนั้นต้องวำงแผนพัฒนำกำรเป็นหลำย 10 ปี ดั้งนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่ำงมำก
ในกำรเตรียมพร้อมกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกำรตอกย้ำควำมสำมำรถของประเทศไทยในกำรพัฒนำเป็น
Detroit of Asia
เนื่องด้วยสำเหตุนี้ ผนวกกับโอกำสทำงธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในอนำคตของภูมิภำค จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงมำกที่
จะมีกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในแต่ละระดับของรูปแบบธุรกิจ กำรบริกำร และกำร
กำกับดูแล ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ของภูมิภำค ซึ่งต้องรวมถึงกำรกำหนดเงื่อนไขและขอบเขต
กำรพัฒนำเชิงปฎิบัติ โดยเฉพำะพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)
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แนวทำงควำมร่วมมือที่ผู้บรรยำยเสนอ มีดังนี้
 กำรได้รู้จักกับกลุ่มทำงำนของโครงกำร และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และข้อผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
 กำรร่ว มกับภำคเอกชนที่ส นใจในกำรวิเครำะห์ ควำมสัมพัน ธ์ ของผู้ เกี่ยวข้องทั้งหมดในแต่ละระดับ ของ
รูปแบบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรกำกับดูแลต่ำง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่นอกเหนือจำกระดับของอุปกรณ์ทำง
กำยภำพที่คนทั่วไปเห็นกัน
 กำรกำหนดควำมเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ และสนับสนุนกำรพัฒนำธุ รกิจ startup ของภำคเอกชนทั้ง
ขนำดใหญ่และขนำดเล็ก
3) ไดโนเสาร์กินเนื้อตระกูลเมกะแรพเตอราชนิดใหม่สองชนิดจากยุครีเตเชียสตอนต้นของประเทศไทย:
สายพั น ธุ์ ใ หญ่ แ ละเล็ ก (Two New Megaraptorans (Dinosauria: Theropoda) from the Early
Cretaceous of Thailand: The Big and the Small)
ผู้บรรยาย: อดุลย์ สมำธิ
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.3
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: ท่องเที่ยวระดับคุณภำพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
กำรท่องเที่ย วเชิงคุณภำพเป็ น อีกสำขำหนึ่ งที่กำลั งเติบโตในโลกปัจจุบัน โดยประเทศไทยถือเป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวหลักของตลำดโลก ทั้งจำกแหล่งธรรมชำติ วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี รวมถึงแหล่ง
บรรพชีวินหรือแหล่งขุดค้นซำกดึกดำบรรพ์ด้วย
บรรพชีวินวิทยำ คือ กำรศึกษำซำกดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตรวมถึงสิ่งแวดล้อมโบรำณ โดยบรรพชีวิน
วิทยำสำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งขุดซำกดึกดำบรรพ์ สวนธรณี และพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
วิทยำได้ ซึง่ ในหลำยประเทศในยุโรปและอเมริกำ แหล่งขุดและพิพิธภัณฑ์ทำงบรรพชีวินกลำยเป็นสิ่งที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวและสร้ำงรำยได้เข้ำชุมชน เมือง และประเทศได้เป็นอย่ำงดี
แหล่งซำกดึกดำบรรพ์นั้นหำยำก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศซึงโชคดีที่มีแหล่งขุดค้นพบซำกดึกดำ
บรรพ์โดยเฉพำะไดโนเสำร์ โดยในอำเซียน ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นที่หนึ่งและเป็นผู้นำในกำรวิจัยในสำขำนี้
ในเอเชียประเทศไทยเป็นรองแค่ประเทศจีนกับมองโกเลียในเชิงจำนวนแหล่งซำกดึกดำบรรพ์และจำนวน
ผู้เชี่ยวชำญ กำรศึกษำวิจัยซำกดึกดำบรรพ์เช่น ไดเสำร์ รวมถึงกำรค้นพบสำยพันธุ์ใหม่ ๆ เช่นในงำนวิจัยชิ้น
นี้ จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ เข้ำไปสู่ส่วนกำรจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์และสวนธรณี ซึ่งสำมำรถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และเข้ำมำเที่ยวชมเมือง โรงแรม ร้ำนอำหำรและร้ำนค้ำ รวมถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดและประเทศต่อไปได้ เหล่ำนี้ ถือเป็นกำรพัฒ นำปรับปรุงกำรท่องเที่ยวเชิง
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คุณภำพเพื่อให้ส อดคล้องกับนโยบำยหลั ก คือ S-Curve Industry ในส่วนของ Affluent, Medical and
Wellness Tourism ของประเทศต่อไป
นอกจำกนี้ งำนศึกษำวิจัยซำกดึกดำบรรพ์ ยังสำมำรถก่อให้เกิ ดควำมร่วมมือกันระหว่ำงประเทศ โดยผ่ำน
กรมทรัพยำกรธรณี และมหำวิทยำลัยในประเทศไทย กับมหำวิยำลัยและสถำบันวิจัยในเยอรมนีและยุโรป
(เช่น กรมทรัพยำกรธรณี และมหำวิยำลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี กำลังมีควำมร่วมมือในงำนวิจัยกันอยู่
ขณะนี้) รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้ำนของไทยที่มีศักยภำพในงำนวิจัยซำกดึกดำบรรพ์ เช่น ประเทศลำว พม่ำ
และเวียดนำมอีกด้วย
4) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ชีวภาพ (Bio-inspired Robotics: From Biology to Technology)
ผู้บรรยาย: รศ.ดร. ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.4
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม (Robotics)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
ในงำนวิจัยที่ผ่ำนมำนั้น ผู้บรรยำยได้ศึกษำถึงกำรนำระบบทำงชีววิทยำมำเป็นแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำ
ระบบกล้ำมเนื้อเทียม ระบบควบคุมกำรเคลื่อนไหวและระบบกำรเรียนรู้ของหุ่นยนต์ ซึ่งระบบเหล่ำนี้จะช่วย
เพิ่มฟังก์ชันกำรทำงำนให้กับหุ่นยนต์ ในส่วนของควำมยืดหยุ่น กำรเคลื่อนไหวอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประหยัดพลังงำน รวมตลอดถึงกำรเรียนรู้และกำรปรับพฤติกรรมให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ ย นแปลงไป โดยระบบของหุ่ น ยนต์ที่ได้พัฒ นำขึ้นทั้งหมดนี้ สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับหุ่ นยนต์
ประเภทต่ำง ๆ อำทิ หุ่นยนต์อุตสำหกรรม หุ่นยนต์บริกำร หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ให้หุ่นยนต์เหล่ำนี้ ให้ทำงำนร่วมกับมนุษย์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเข้ำมำมีส่วนช่วยเหลือมนุษย์ได้มำก
ขึ้น
ทั้งนี้ ควำมเป็นไปได้ในกำรทำงำนร่วมกันกับประเทศไทยนั้น สำมำรถทำได้ในหลำยรูปแบบ เช่น
1) กำรเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้จำกพัฒนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ ให้กับมหำวิทยำลัยที่มีกำรเรียน
กำรสอนวิชำหุ่นยนต์ เช่น
 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 ภำควิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
16

 ภำควิชำวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ฟีโบ้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
2) กำรถ่ำยทอดและสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้ ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์
และระบบออโตเมชั่น รวมไปถึงผู้ใช้ปลำยทำง เช่น
 ผู้ประกอบกำร: บริษัท CT-Asia Robotics ซึ่งเป็นบริษัทซอฟแวร์ระดับแนวหน้ำของไทย และดำเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับหุ่นยนต์บริกำร (service robot) ซึ่งบริษัทได้สร้ำงหุ่นยนต์บริกำรตัวแรกของเมืองไทยที่
ชื่อว่ำ “หุ่นยนต์ดินสอ” ทำงบริษัทสนใจและมีแผนที่จะสร้ำงควำมร่วมมือในนำระบบกล้ำมเนื้อเทียม
ระบบกำรเรียนรู้ ที่พัฒนำขึ้น มำใช้กับหุ่นยนต์ดินสอ
 ผู้ประกอบกำร: บริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออโต
เมชั่นในกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมอย่ำงครบวงจร ทำงบริษัทสนใจในกำรนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์นี้มำ
ประยุกต์ใช้กับระบบออโตเมชั่น และได้สนับสนุนกำรจัดสัมนำเพื่อถ่ำยทอดและสร้ำงควำมตระหนัก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ให้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
 ผู้ใช้ปลำยทำง: บริษัท เมอร์แคนสตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ำยวงกบประตูหน้ำต่ำงที่ทำ
ด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ทำงบริษัทต้องกำรนำหุ่นยนต์มำทำงำนร่วมกับคน สำหรับกำรเชื่อมวงกบ
ประตูหน้ำต่ำง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
ทิศทางในอนาคตและวิสัยทัศน์ของประเทศไทย
ประเทศไทยควรให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ที่ทำให้หุ่นยนต์สำมำรถทำงำนร่วมกับคนและ
ช่ว ยเหลือคนได้อย่ ำงมีประสิทธิภ ำพและประหยัดพลังงำนมำกขึ้น (Human-robot cooperation and
Human-robot interaction)
1) ประเทศไทยควรให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging technology) จำกกำร
ทำงำนร่วมกันของสำขำวิชำต่ำง ๆ หรือกำรใช้วิธีกำรแบบสหวิทยำกำร (interdisciplinary approach)
2) ประเทศไทยควรให้กำรสนับสนุนเงินทุนวิจัยที่เน้นกำรสร้ำงห่วงโซ่คุณค่ำ (value chain) ซึง่ ครอบคลุมถึง
กำรทำวิจัย พื้นฐำน (basic research) และประยุกต์ (applied research) กำรพัฒนำ (development) และกำร
ใช้งำนจริง (implementation) นอกเหนือไปจำกนี้ควรเน้นให้มีกำรทำงำน/วิจัยร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย
ผู้ผลิต และผู้ใช้ปลำยทำง
5) วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ (Let’s Make a Difference in Marine Research on Environmental
Impact and Climate Change)
ผู้บรรยาย: ดร. กฤษณำ รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.5
17

ประเภทของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม: เกษตรเชิ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพและเทคโนโลยี ชี ว ภำพ (Agriculture and
Biotechnology)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
ดร. กฤษณำ รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน และคณะได้ศึกษำและประยุกต์ใช้เทคนิคทำงชีวเคมีโภชนำกำร ที่
สำมำรถนำไปปฏิบัติและใช้ได้จริงกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด กำรศึกษำโดยประยุกต์ใช้เทคนิคทำงด้ำนชีว เคมี
โภชนำกำร ควบคู่ไปกับกำรศึกษำสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชำติ ของกำรเปลี่ยนแปลง ขนำด ระดับกำรผลิต
และพฤติกรรม (กำรกระจำยตัว และกำรอพยพเคลื่อนที่ย้ำยแหล่ง) จะสำมำรถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
ท ำให้ เ กิ ด ควำมเข้ ำ ใจระบบนิ เ วศวิ ท ยำได้ อ ย่ ำ งลึ ก ซึ้ ง ในกำรประเมิ น ผลกระทบของกำรเปลี่ ย นแปลง
สิ่ งแวดล้ อมและสภำพภูมิอำกำศต่อประสิ ทธิภ ำพของกำรย่อยโปรตีน ประสิ ทธิภ ำพของกำรใช้อำหำร
คุณภำพของกำรเจริ ญเติบโต และอัตรำกำรเจริญพันธุ์ ของทรัพยำกรธรรมชำติ โดยกำรศึกษำเช่นนี้ จะมี
ประโยชน์โดยตรงต่อสัตว์น้ำที่อำศัยอยู่ในธรรมชำติ รวมทั้งเกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ตระหนัก ถึง
คุ ณ ภำพของผลผลิ ต และเป็ น กำรพั ฒ นำยกระดั บ ทำงด้ ำ นวิ ช ำกำรของสั ต ว์ น้ ำในประเทศไทยให้ มี
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ภ ำยใต้ ป ระเด็ น
กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology) โดยหน่วยงำนไทยที่เกี่ยวข้องคือ
มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ภำยใต้กระทรวงศึกษำธิกำร
6) การเปลี่ยนแปลงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย: ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงจาก
การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ วิ ถี ชี วิ ต และการโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (Agrarian and Environmental
Change in Thailand: Linkages between climate-related risks, Livelihood and Migration)
ผูบ้ รรยาย: โสภณ นฤชัยกุศล
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.6
ประเภทของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม: เกษตรเชิ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพและเทคโนโลยี ชี ว ภำพ (Agriculture and
Biotechnology)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
จำกงำนวิจัยพบว่ำกำรพื้นเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทำน ซึ่งครัวเรือน
เกษตรต้ อ งเผชิญ กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง จำกกำรพั ฒ นำฯ ในด้ ำ นต่ ำ ง ๆ และกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรสูญเสียพื้นที่ทำกำรเกษตร กำรขำดแคลน
แรงงำนในภำคกำรเกษตร ภำวะน้ ำท่ ว มขั ง ที่ ย ำวนำนกว่ ำ ปกติ ซึ่ ง เกษตรกรมี ก ำรปรั บ ตั ว กั บ ควำม
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมำโดยตลอด เช่น กำรปรับเปลี่ยนช่วงเวลำในกำรทำกำรเกษตร กำรปรับเปลี่ยนพันธุ์
18

พืช กำรจัดกำรระบบน้ำในระดับครัวเรือน กำรกระจำยแหล่งรำยได้ และกำรย้ำยถิ่นทำงำนนอกชุมชน เป็น
ต้น เพื่อกำรพึ่งพิงและควำมเสี่ยงจำกกำรเกษตรของครัวเรือน
ในเบื้องต้นงำนวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร TransRe ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจำกกระทรวงศึกษำและวิจัย
ของสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี โดยระยะเวลำของโครงกำรจะสิ้นสุดในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2560 (และ
อำจได้รับกำรสนับสนุนต่ออีก 1 ปี) ซึ่งเป็นช่วงของกำรเผยแพร่ผลกำรศึกษำและโครงกำรนำร่องในประเทศ
ไทยของโครงกำรฯ ซึ่งเปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมแลกเปลี่ยนและนำผลกำรศึกษำที่ได้ไป
ต่อยอด รำยละเอียดเพิ่มเติม www.transre.org และ www.facebook.com/TransReProject
สำหรับทิศทำงในอนำคต ประเทศไทยควรมีงำนวิจัยต่อเนื่องในกำรนำผลกำรศึกษำที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น
กำรสร้ำงนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปรับตัว และปรับเปลี่ ยนแก่เกษตรกร อำทิ
แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับกำรพยำกรณ์ และกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่สนับสนุนกำรปรับตัว เช่น กำร
ส่งเสริมกำรปลูกพืชทนแล้ ง เป็นต้น ทั้งนี้จำกงำนวิจัยพบว่ำ เกษตรกรหันมำปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
ซึ่งทนทำนกับควำมแห้งแล้งได้ระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับกำรปลูกข้ำว มีตลำดรองรับ แต่จำเป็นต้องมีกระบวน
ในสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรน้ำแก่เกษตรกรเพื่อลดปัญหำควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต เนื่ องจำกอ้อย
ไม่ต้องกำรน้ำท่วมขังในพื้นที่เพำะปลูกจะต้องมีกำรสูบน้ำทิ้ง ในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกข้ำวต้องน้ำเพื่อใช้ใน
แปลงของตนเองโดยเฉพำะในช่วงที่ข้ำวต้องกำรน้ำ เป็นต้น
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจะมีมำตรกำรในกำรสนับสนุนกำรปรับตัวของเกษตรกรในรูปแบบต่ำง ๆ โดย
อำจจะดำเนินกำรร่วมกันในรูปแบบของ Public Private Partnership ซึ่งเป็นกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐ
และกลุ่ มเกษตรกรเพื่ อสนั บ สนุ น นวัต กรรมทำงด้ ำนกำรเกษตรในกำรรับ มื อและปรับเปลี่ ยนกับ ควำม
เปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น ในแต่ล ะพื้น ที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงภู มิอำกำศ เช่น กำร
ปรับเปลี่ยนพันธุ์พืช พัฒนำระบบน้ำในระดับครัวเรือน จัดทำแอพพลิเคชั่นในกำรแจ้งเตือนเรื่องสภำพ
อำกำศและรำคำสินค้ำเกษตร ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรทำกำรเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งเป็นรำกฐำนกำร
ผลิตเพื่อป้อนสู่ระบบอุตสำหกรรม
อีกทั้งควรมีมำตรกำรทำงกำรเงิ น (adaptation fund) เพื่อช่วยให้ครัวเรือนเกษตรสำมำรถรับมือกับควำม
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ หรือมีแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกกองทุนต่ำง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์เพิ่มมำก
ขึ้น และมีมำตรกำรในกำรสนับสนุนกำรโยกย้ำยถิ่นฐำนแก่ครัวเรือนเกษตร เนื่องจำกกำรย้ำยถิ่นฐำนเป็น
รูปแบบหนึ่งของกำรปรับตัวของครัวเรือนเกษตรและเป็นกำรกระจำยช่องทำงหำรำยได้ของครัวเรือน โดย
เงินที่ส่งกลับจำกกำรทำงำน (remittance) หลำยครัวเรือนสำมำรถนำมำใช้ในกำรลงทุนทำกำรเกษตร
ขยำยพื้นที่เกษตร ปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งนอกจำกเงินส่งกลับมำยังครอบครัว เกษตรกรหลำยรำยที่
มีโ อกำสไปทำงำนด้ำนกำรเกษตรในประเทศอิส รำเอล หรือประเทศอื่น ๆ ได้เรียนรู้เทคนิคในกำรท ำ
กำรเกษตรใหม่ ๆ แต่อย่ำงไรก็ตำมก็ยัง ไม่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้เนื่องจำกไม่มีเงินทุน
สนับสนุนและขำดกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เป็นระบบ
19

7) การฉายแสงสีแดงและรังสียูวีต่อการย่นระยะเวลาสุกและการเพิ่มขึ้นของสารประกอบที่ช่วยส่งเสริม
สุขภาพในผลมะเขือเทศ (Can red light radiation decrease tomato fruit ripening time and
increase concentrations of health-promoting compounds?)
ผู้บรรยาย: ลชินี ปำนใจ
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.7
ประเภทของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม: เกษตรเชิ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพและเทคโนโลยี ชี ว ภำพ (Agriculture and
Biotechnology)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
กำรฉำยแสงสี แ ดงและแสงยู วี ใ นผลมะเขื อ เทศนั้ น เป็ น งำนวิ จั ย เพื่ อ หำแนวทำงในกำรเพิ่ ม ปริ ม ำณ
สำรประกอบต่ำง ๆ ทีม่ ีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคจำกผลมะเขือเทศ เช่น ไลโคพีนซึ่งเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
โดยเป็นกำรผลิตเพื่อสุขภำพและปรับปรุงคุณภำพของอำหำร ซึ่งอยู่ในกรอบอุตสำหกรรมกำรเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภำพ และอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร งำนวิจัยชิ้นถือ เป็นกำรต่อยอด 5 อุตสำหกรรมเดิม
(First S-Curve) โดยประเทศไทยมีพื้นฐำนอยู่แ ล้ ว และสำมำรถพัฒ นำต่ อได้ ด้ว ยกำรวิจัย ด้ ำนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับกำรแข่งขันสู่นำนำชำติ ถึงแม้ว่ำมะเขือเทศจะไม่ใช่ผลไม้เศรษฐกิจที่ทำรำยได้จำนวน
มำกให้แก่ประเทศไทย แต่ในอนำคตเทคนิคกำรฉำยแสงนี้ก็สำมำรถนำไปทดลองและประยุกต์ใช้กับพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ของประเทศไทยได้ นอกจำกนี้ยังจะสำมำรถบูรณำกำรเทคนิคนี้เข้ำกับเทคโนโลยีด้ำน
บรรจุภัณฑ์อำหำรที่มีควำมสำมำรถกรองแสงที่มีคลื่นควำมถี่เฉพำะได้
8) มาตรวิทยาเคมีในอุตสาหกรรมด้านไบโอดีเซลผ่านตัวอย่างการหาปริมาณกามะถันในไบโอดีเซล
(Concept of chemical metrology to biofuel industrial: Example determination of total
sulfur in biofuel)
ผู้บรรยาย: ปรำณี พฤกพัฒนำชัย
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.8
ประเภทของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม: อุ ต สำหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภำพและเคมี ชี ว ภำพ (Biofuels and
Biochemicals)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
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งำนวิจัยเรื่องหำปริมำณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพจัดอยู่ในอุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมี
ชีวภำพที่มีรำกฐำนมำกจำกกำรต่อยอดอุตสำหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ เนื่องจำกเป็นที่ทรำบกัน
ดีว่ำแนวโน้มกำรกำหนดค่ำมำตรฐำนปริมำณกำมะถันในเชื้อเพลิง กำลังจะประกำศเหลือ 10 ppm ในปี
ค.ศ. 2020 (จำก 50 ppm ในปีค.ศ. 2000) ดังนั้นห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ทดสอบ รวมถึงผู้ประกอบกำร
จะต้องขยำยควำมสำมำรถในกำรหำวัดกำมะถันที่ระดับต่ำใช้ในกำรควบคุมกระบวนกำรผลิต เพื่อรองรับ
มำตรฐำนที่จะประกำศใช้ในอนำคต ทั้งนี้เพื่อให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนดังกล่ำว ทำให้ผู้ประกอบกำรหันมำ
ใช้ไบโอดีเซลเป็นทำงออกหนึ่งที่ได้รับควำมสนใจมำก
ทิศทำงที่จะต่อยอดงำนวิจัยควรเป็นไปในลักษณะแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวัดปริ มำณกำมะถันใน
ตัวอย่ำงเชื้อเพลิงชีวภำพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลในนำมของประเทศไทย และหำกผลักดันให้เกิดกำร
ขับเคลื่อนระบบมำตรวิทยำครบทั้งระบบ จะทำให้ผลกำรหำปริมำณกำมะถันในตัวอย่ำงเชื้อเพลิงชีวภำพมี
ควำมถูกต้อง และน่ำเชื่อถือสูงขึ้น พร้อมทั้งได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล ที่สำคัญทำให้กำรหำตรวจวัด
ปริมำณกำมะถันที่หน่วยบริกำรน้ำมันทั่วประเทศมีควำมน่ำเชื่อถือขึ้น โดยหน่วยงำนที่สำมำรถช่วยผลักดัน
ให้ เ กิ ด กำรขั บ เคลื่ อ นระบบมำตรวิ ท ยำ คื อ สถำบั น มำตรวิ ท ยำแห่ ง ชำติ กระทรวงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กรมควบคุมมลพิษ ห้องปฎิบัติกำรวิเครำะห์ ทดสอบกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง ทั่ว ประเทศ
รวมถึงผู้ประกอบกำรผลิตและจำหน่ำยน้ำมันชีวภำพ
สำหรับควำมเป็นไปได้ที่จะทำงำนร่วมกับชำติยุโรปจะเป็นไปในแนวทำงด้ำนมำตรวิทยำเป็นหลัก เช่น ทำ
หัวข้อวิจัยร่วมกัน ร่วมกันผลิตสำรมำตรฐำนอ้ำงอิง (certified reference material, CRM) ให้ค่ำอ้ำงอิง
(reference value) เชิญชวนให้เข้ำร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบผลกำรวัดระหว่ำงห้ องปฏิบัติกำร (interlaboratory comparison) รวมไปถึงกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และข้อมูลต่ำง ๆ
สิ่งที่ประเทศไทยควรดำเนินกำรในเชิงนโยบำยคือ กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรวัด ต่อนักเคมี
วิเครำะห์ โดยเฉพำะด้ำนมำตรวิทยำที่จะทำให้ผ ลกำรวัดถูกต้อง และเชื่อถือได้ เช่น กำรคำนวนค่ำ ไม่
แน่นอนของกำรวัด กำรทำ validate method ซึ่งสถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ ได้มีกำรดำเนินกำรจัดอบรม
ทุกปี แต่ยังขำดสถิติที่จะนำมำตั้งเป้ำหมำย เช่นไม่ทรำบจำนวนที่แน่นอนของนักเคมีวิเครำะห์ทั้งหมดใน
ประเทศ ทำให้ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำสัดส่วนผู้ที่เคยเข้ำอบรมคิดเป็นร้อยละเท่ำไหร่ของนักเคมีวิเครำะ ห์
ทั้งหมดในประเทศ และที่สำคัญประเทศไทยควรเร่งพัฒนำวิธีกำรหำปริมำณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง และ
แสดงควำมสำมำรถในระบบมำตรวิทยำโลก เพื่อให้เกิดกำรยอมรับในควำมสำมำรถทำงกำรวัดของประเทศ
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9) การให้บริการคมนาคม (Mobility as a Service – MaaS) และ กิจกรรม Urban Mobility Lab
ผู้บรรยาย: ดร. พีระพันธ์ จิตรำภิรมย์
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.9
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมกำรขนส่ง (Logistics)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
อุ ต สำหกรรมยำนยนต์ นั บ เป็ น หนึ่ ง ในภำคอุ ต สำหกรรมที่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ ในประเทศไทย โดย
อุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศไทยถือว่ำ มีขนำดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอำเซียน และถูกจัดให้เป็น
อันดับที่ 12 ของโลก อย่ำงไรก็ตำมในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ของไทยอย่ำงมีนัยสำคัญ ได้แก่ 1) กำรขับเคลื่อนรถโดยใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 2) กำร
เชื่ อ มต่ อ ระหว่ ำ งรถและอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet of Things) และ 3) กำรขั บ เคลื่ อ นรถโดยไม่ ใ ช้ ค นขั บ
(Autonomous driving system) นอกจำกนวัตกรรมดังกล่ำวยังมีแนวโน้ม กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ เช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) สังคมผู้สูงอำยุ และกำรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ที่เพิ่มสูงขึ้น อีกด้วย บริษัทยำนยนต์ต่ำง ๆ เริ่มปรับตัวตำมนวัตกรรมและแนวโน้มต่ำง ๆ เหล่ำนี้ เช่น บริษัท
BMW ทำกำรลงทุน car sharing service ในชื่อ Drive Now หรือ บริษัท Daimler เองก็ให้บริกำรด้ำนยำน
ยนต์ที่หลำกหลำยเช่น Car2Go และทำกำรซื้อบริษัท MyTaxi และ Ridescout นอกจำกนี้ยังมีบริษัทหน้ำ
ใหม่ เ ข้ ำ ลงทุ น ในอุ ต สำหกรรมดั ง กล่ ำ วเช่ น Google Apple และ Tesla โดยกำรเปลี่ ย นแปลงของ
อุตสำหกรรมดังกล่ ำวน่ ำจะรุ น แรงขึ้น เรื่อ ย ๆ และจะส่ งผลกระทบในวงกว้ำง แนวคิด Mobility as a
Service ก็เป็นหนึ่งในผลที่สืบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงนี้
อุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยจึงต้องคำนึงถึงแนวทำงของตนในอนำคต ซึ่งนอกจำกจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
และประกอบยำนยนต์แล้ว อำจจะต้องคำนึงถึงกำรปรับเปลี่ยนตนเองให้ไปอยู่ในอุตสำหกรรมรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลำกหลำยมำกขึ้น เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำ และกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจำกผลกระทบของนวัตกรรม
เหล่ำนี้ด้วย
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10) ผลกระทบของการขนส่งมวลชนต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดจตุจักร ประเทศ
ไ ท ย ( Impacts of public transportation on environment and tourism: a case of
Chatuchak Market in Thailand)
ผู้บรรยาย: อำไพ เวชวิฐำน
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.10
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมกำรขนส่ง (Logistics)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
กำรขนส่งสำธำรณะและกำรขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนครมีควำมสำคัญในด้ำนกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
กำรเดินทำงที่ยั่งยืนทั้งระบบ โดยระบบกำรเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภำพจะส่งผลถึงคุณภำพชีวิตของผู้อยู่อำศัย
ในเมือง ทั้งในเรื่องของค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ระยะเวลำ และสุขภำพ และสิ่งแวดล้อม ได้ถูกหยิบยกมำ
เป็นประเด็นของกำรเดินทำงในประเทศไทยในระดับต้น ๆ
กำรท่องเที่ยวถือเป็น อีกหนึ่งประเด็นที่กำรเดินทำงส่ งผลกระทบโดยตรง โดยเฉพำะในเมืองใหญ่ อย่ ำง
กรุงเทพมหำนคร ตลำดจตุจักรในปัจจุบันมีกำรเข้ำถึงที่มีประสิทธิภำพประกอบกับมีเส้นทำงรอบพื้นที่ตลำด
อีกทั้งจตุจั กรยั งมีเสน่ห์ ของตลำดในด้ำนควำมหลำกหลำยของสินค้ำ และเป็นแหล่ งท่องเที่ยวด้ำนกำร
จับจ่ำย (Shopping tourism) ที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ได้ตำมกรอบควำมท้ำ
ทำยด้ำนกำรพัฒนำประเทศไทยดังนี้
1) จำกผลกำรศึกษำเบื้ องต้น พบว่ำลู กค้ำของตลำดมำกกว่ำร้อยละ 60 เดินทำงมำตลำดด้วยกำรขนส่ ง
สำธำรณะ ซึ่งรวมถึงกำรขนส่งมวลชน และใช้กำรเดินเพื่อเข้ำตลำก ผลกำรศึกษำเบื้องต้นสำมำรถนำมำ
ประยุกต์เพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวในเมืองที่ยั่งยืนได้ โดยเฉพำะรูปแบบกำรท่องเที่ยวในเมืองเช่น Shopping
tourism และ Food tourism ซึ่งเป็นแนวคิดด้ำนกำรท่องเที่ยวในเมืองรูปแบบที่เมืองใหญ่มีกำรส่งเสริมอยู่
ในปั จ จุ บั น โดยจุ ดเน้ น ที่ส ำคัญนั้น นอกจำกจะมองที่จุดขำยที่ต้องมีควำมหลำกหลำย รวมทั้งกำรสร้ำง
เอกลักษณ์แล้ว กำรเดินทำงหรือกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว นับได้ว่ำเป็นปัจจัยกำรส่งเสริมที่สำคัญ
2) กำรท่องเที่ยวในเมืองโดยเฉพำะในยุโรป ที่มี ควำมสำคัญโดยเฉพำะกับนักท่องเที่ยวหน้ำใหม่ เช่น คน
เอเชีย ดังนั้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรศึกษำครั้งนี้เป็นที่น่ำสนใจว่ำมีจุดเริ่มต้นที่ยุโรป และมีควำม
ต้องกำรพัฒ นำควำมร่ วมมือในกำรองค์ควำมรู้ ร่ว มประเมินศักยภำพของพื้นที่ ร่ว มมือด้ำนกำรพัฒนำ
แนวคิดสู่กำรปฏิบัติโดยควำมแนะนำของผู้เชี่ยวชำญในยุโรป แม้กระทั่งนำไปสู่กำรพัฒนำให้เกิดจุดกำรท่อง
ท่องเที่ยวแบบ Car free environment หรือ ใช้พื้นที่ร่วม (shared space) อย่ำงชัดเจน ซึ่งนอกจำกจะ
เป็นกำรกระจำยรำยได้ กำรส่งเสริมกำรเดินทำงที่ยั่งยืน ยังเป็นกำรส่งเสริมเรื่องของคุณภำพชีวิต และ
สุขภำพได้อีกด้วย
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3) เป็นที่น่ำสนใจว่ำนโยบำยกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ มีกำรบรรจุกรุงเทพมหำนคร และเมืองใหญ่ ๆ
ไว้เป็นศูนย์กลำงเพื่อพักและกำรเดินทำงต่อ (Transit) ดังนั้นกำรสร้ำงหรือส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
เพื่อขยำยเวลำกำรพัก หรือใช้จ่ำยในพื้นที่เมืองอย่ำงเช่น กรุงเทพมหำนคร จะส่งผลให้มีกำรจับจ่ำย และกำร
พักที่มีระยะเวลำยำวขึ้น
11) การเปรียบเทียบเครื่องมือสาหรับออกแบบสถานการณ์แบบมัลติโรล (Comparing Tools for
Modelling Multi-Role Scenarios)
ผู้บรรยาย: นฤมล แสงดวงแข
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.11
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมดิจิตอล (Digital)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
งำนวิจัยชิ้นนี้เป็นงำนวิจัยในสำขำซีเรียสเกม (Serious Games) ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมดิจิตอล หนึ่ง
ในสิบอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine of Growth)
อุตสำหกรรมเกมเป็ น อุ ตสำหกรรมดิ จิต อลคอนเทนต์ (Digital Content) ที่ใช้เทคนิค กำรสร้ำ งสื่ อ ด้ ว ย
แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ซึ่งสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสำหกรรมอื่น ๆ ได้ เช่น อุตสำหกรรมโฆษณำ
สื่อกำรเรียนกำรสอน หรือสื่อสำหรับองค์กร ในส่วนของกำรวิจัยและพัฒนำซีเรียสเกมสำมำรถประยุกต์ใช้
สำหรับกำรศึกษำในรำยวิชำต่ำง ๆ ในสถำบันกำรศึกษำ ด้ำนกำรแพทย์ กำรทหำร รวมทั้งด้ำนธุรกิจ เป็นต้น
ส ำหรั บ อุตสำหกรรมดิจิ ตอลในประเทศไทย ตลำดเกมประกอบด้ว ยผลิ ตภัณฑ์ห ลั ก 6 ส่ ว น ได้แก่ เกม
ออนไลน์ (Online Game) เกมที่เล่นบนมือถือ/แท็บเล็ต (Mobile/Tablet Game) เกมคอนโซลและแฮนด์
เฮลด์ (Console & Handheld) เกมพีซี (PC Game) เกมอำเขต (Arcade Game) และลิขสิทธิ์ตัวละครเกม
(Character License Fee) โดยมีตลำดหลักที่สำคัญ คือ อเมริกำ ยุโรป เอเชีย ญี่ปุ่น ในด้ำนควำมร่วมมือ
สำหรับกำรวิจัยและตลำดเกมทำงด้ำนซีเรียสเกมในไทยยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลำย จึงถือเป็นควำมร่วมมือที่
น่ำสนใจหำกมีกำรดำเนินกำรเพื่อผสำนควำมร่วมมือในกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำซีเรียสเกมระหว่ำง
นักวิจัย นักวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ และนักพัฒนำเกมทั้งในประเทศไทยกับภูมิภำคยุโรป
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12) The Development of Framework and Tools for Thai Professionals in the European
Region
ผู้บรรยาย: ดร. หทัยชนก อุ่นผล และ ภก.ดร.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.12
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมดิจิตอล (Digital)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
โครงกำรนี้ไม่ใช่งำนวิจัย แต่มีวัตถุประสงค์หลักในกำรเชื่อมโยงและสร้ำงเวทีให้กับกลุ่มคนไทย ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สะสมมำจำกกำรทำงำนขณะอยู่ในภูมิภำคยุโรป ได้นำควำมรู้นั้นกลับไป
แบ่งปันและนำเสนอเป็นมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มคนในองค์กรต่ำง ๆ ที่เมืองไทย ในระดับโรงเรียน วิทยำลัย
ชุมชน หรือบริษัทขนำดกลำงและขนำดย่อม โครงกำรนี้เป็นโครงกำรที่ดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ
สมำคมนักวิชำชีพไทยในภูมิภำคยุโรป เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำให้ประเทศไทยมีควำมเจริญ
อย่ำงยั่งยืนได้ในหลำยระดับมำกขึ้น
ที่ผ่ำนมำโครงกำรมีผลสำเร็จในกำรผลักดันด้ำน เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และกำรจัดกำรห่วงโซ่
อุปทำนสำหรับโรงงำนในอนำคต ให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่น
 ให้คำปรึกษำและจัดทำโครงกำรร่วมกันกับนักเรียนระดับมัธยมที่สนใจศึกษำต่อด้ำนหุ่นยนต์จน
สำมำรถนำผลงำนไปนำเสนอเพื่อศึกษำต่อในระดับปริญญำได้
 ให้คำแนะนำในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับดินสอหุ่นยนต์ เช่น กำรสร้ำงกล้ำมเนื้อเทียม และกำร
เรียนรู้ เพื่อเสริมสร้ำงประสิ ทธิภำพของหุ่นยนต์ดินสอให้ เป็นหุ่นยนต์บริกำรที่สำมำรถทำงำน
ร่วมกับคน และช่วยเหลือคนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ
สำหรับแผนกำรของโครงกำรในปีถัดไปจะยังสำนต่อด้ำนเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และกำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำนสำหรับโรงงำนในอนำคตต่อไป โครงกำรยังเปิดรับสมำชิกอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรวบรวมบุค ลำกร
จิตอำสำในด้ำนอื่น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรมหลัก 10 ประเภทที่เป็นอนำคตของประเทศไทย
นอกจำกนี้โครงกำรกำลังศึกษำถึงควำมเป็นไปได้ของกำรไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกประชำรำษฎร์
ทำงสมำคมนั ก วิ ช ำชี พ ไทยในภู มิ ภ ำคยุ โ รปได้ ว ำงแผนสร้ ำ งฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ จะรวบรวมผู้ มี ค วำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะด้ำนที่เป็นอุตสำหกรรมหลัก 10 ประเภทที่เป็นอนำคตของประเทศไทย
เพื่อเป็นจุดรวมให้กับผู้ที่ต้องกำรแบ่งปันควำมรู้และผู้ที่ต้องกำรคำแนะนำได้มำรู้จั กกัน ซึ่งงำนฐำนข้อมูลนี้
จะเป็นประโยชน์ในอนำคตกับทำงสมำคมในระยะยำว นอกจำกนี้ยังได้มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้
รูปลักษณ์ที่สวยงำม ทันสมัย และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกและสู่พื้นที่สำธำรณะ โดย
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อำศัยเครื่องมือจำก Podio ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ ใช้โดยอำศัยระบบ
อินเตอร์เน็ต
13) การพัฒนานวัตกรรมเซ็นเซอร์ชีวภาพสาหรั บการตรวจวัดปริ มาณไลโปโปรตีนในเลือดโดยใช้
เ ท ค นิ ค Molecularly imprinting (Lipoprotein Sensors Based on Molecularly Imprinted
Polymer)
ผู้บรรยาย: สุธิชำ จันทะ
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.13
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (Medical Hub)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) งำนวิจัยนี้ได้หยิบยกโมเดลกำร
พัฒ นำระบบกำรตรวจวัด ระดั บ ไลโปโปรตีนชนิ ด ควำมหนำแน่ นต่ ำ (Low density lipoprotein: LDL)
และไลโปโปรตีนชนิดควำมหนำแน่นสูง (High density lipoprotein: HDL) ในเลือด ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ทำง
ชีวภำพที่สำคัญในกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิดภำวะหลอดเลือดแดงหัวใจแข็งตัว อีกทั้งยังเป็นปัจจัย
สำคัญในกำรตัดสินใจให้ยำรักษำของแพทย์
ทั้งนี้เครื่องมือทีไ่ ด้ถูกพัฒนำขึ้นสำมำรถลดต้นทุนกำรนำเข้ำเครื่องมือและน้ำยำวิเครำะห์จำกต่ำงประเทศ ใน
อนำคตจะมีกำรร่วมมือกับคณะเทคนิคกำรแพทย์และคณะวิศกรรมศำสตร์ของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
และมหำวิทยำลัยมหิดล เพื่อนำเซ็นเซอร์ทำงชีวภำพที่สังเครำะห์ได้ไปรวมเข้ำกับระบบกำรตรวจวัดอื่น ๆที่
สำมำรถพัฒนำไปในรูปแบบของชุดทดสอบที่สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะ ทั้งนี้ภำครัฐและเอกชนสำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
สำมำรถจดสิทธิบัตรและนำไปผลิตเชิงพำณิชย์ในรูปแบบชุดตรวจสำเร็จรูป และด้วยหลักกำรเดียวกันนี้
สำมำรถอำศัย ข้อมูล พื้นฐำนองค์ควำมรู้ในกำรสังเครำะห์ ตัว ตรวจจับทำงชีวภำพ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ตัวชี้วัดทำงชีวภำพทำงคลินิกชนิดอื่น ๆ ที่สำมำรถลดกำรนำเข้ำเครื่องมือจำกต่ำงประเทศ และช่วยผลักดัน
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรที่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ต่อไป
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14) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานถึงประสิทธิผลของยาต้านไวรัส
กลุม่ Second Generation Direct-acting Antiviral Agents สาหรับรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ซี ช นิ ด เรื้ อ รั ง สายพั น ธุ์ 1 ในผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ เ คยได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยามาก่ อ น (Efficacy of Second
Generation DirectActing Antiviral Agents for Treatment Naïve Hepatitis C Genotype 1:
A Systematic Review and Network Meta Analysis)
ผู้บรรยาย: ธันธิมำ สุวรรณถำวรกุล
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.14
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (Medical Hub)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
ผลกำรศึกษำของงำยวิจัยชิ้นนี้ นอกจำกจะให้ข้อมูลในแง่ของประสิทธิผลกำรรักษำของยำสำหรับกำรรักษำ
โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีและแนวทำงพิจำรณำหำทำงเลือกกำรรักษำที่เหมำะสมในอนำคต ยังช่วยให้
เล็งเห็นช่องทำงในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและควำมสำมำรถในกำรผลิตยำรวมถึงกำรพัฒนำแนวทำงเวช
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือกำรนำไปใช้ได้จริง โดยช่องทำงดังกล่ำวจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกำร
ลงทุนที่มำกขึ้นในอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร เช่น กำรลงทุนในแง่ของงำนวิจัยทำงคลินิก (Clinical
trials) กำรเพิ่มช่องทำงและกำลังซื้อในกำรจำหน่ำยยำสำมัญในประเทศ (Local made) อย่ำงไรก็ตำมกำร
นำไปประยุกต์ใช้จริงจำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบำยและหน่วย
งำนวิจัยภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข ผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์และกำรเข้ำถึงยำทั้งสังกัดในมหำวิทยำลัย
และอิสระ องค์กำรเภสัชกรรม และรำชวิทยำลัยแพทย์ต่ำง ๆ
15) Drug associated predictors of the early stopping statins use among type 2 diabetes
patients
ผู้บรรยาย: ภำวิดำ วรวุฒิพุทธพงศ์
บทคัดย่อ (Abstract): เอกสำรแนบ 3.15
ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรม: อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ (Medical Hub)
ความสาคัญของงานวิจัยในเชิงการนาไปใช้การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมหลัก การสร้างความร่วมมือและ
การกาหนดทิศทางการทางานและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย
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ผลสรุปของงำนวิจัยนี้ คือ ควำมสม่ำเสมอ (adherence) และต่อเนื่อง (persistence) ในกำรบริหำรยำของ
ผู้ป่วยจะมีค่ำลดลงเมื่อเวลำผ่ำนไป และมีหลำย ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสม่ำเสมอและต่อเนื่องในกำร
บริหำรยำ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรมีควำมใส่ใจต่อปัจจัยเหล่ำนี้เพื่อที่จะเพิ่ มควำมสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ในกำรบริหำรยำของผู้ป่วยซึ่งจะส่งผลดีต่อผลกำรรักษำในอนำคต
โดยกำรศึกษำนี้จะสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสำหกรรมกำรแพทย์ได้ โดยเรื่องแรกคือ ควรมีกำรส่งเสริม
ให้ มี ก ำรท ำฐำนข้ อ มู ล คนไข้ ร่ ว มกั น ระหว่ ำ งสถำนพยำบำล ไม่ ว่ ำ จะเป็ น สถำนี อ นำมั ย ศู น ย์ สุ ข ภำพ
โรงพยำบำลระดับเล็ก กลำง ใหญ่ โรงเรียนแพทย์ รวมถึงโรงพยำบำลเอกชน คลินิกต่ำง ๆ และร้ำนขำยยำ
ในที่ นี่ เ พื่ อ จะเป็ น ประโยชน์ ของตั ว คนไข้ เ องที่ จะได้ รั บควำมปลอดภัย จำ กกำร รับ ยำมำกขึ้ น และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรรักษำคนไข้ ประกอบกับ ถ้ำทำงมหำวิทยำลัยสำมำรถนำข้อมูล เหล่ำนนี้ไปใช้ในกำร
วิเครำะห์เหมือนกำรศึกษำนี้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ในกำรทำกำรศึกษำ
เรื่องควำมปลอดภัย กำรใช้ยำในคนไข้จ ริงได้ และจะสำมำรถทรำบถึงภำพรวมของปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ฐำนข้อมูลคนไข้ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นกำรร่วมมือกัน ระหว่ำงร้ำนยำในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย
มหำวิทยำลัย Groningen ได้มีกำรรวบรวมข้อมูลคนไข้เพื่อทำกำรศึกษำและพัฒนำ รวมถึงประเมินควำม
ปลอดภัยจำกยำ มีกำรศึกษำหลำย ๆ กำรศึกษำที่ได้ถูกตีพิมพ์ได้อำศัยข้อมูลจำกฐำนข้อมูลนี้ และได้นำไปสู่
กำรพัฒนำระบบที่ดียิ่งขึ้น นอกจำกเรื่องกำรทำฐำนข้อมูลแล้ว จำกกำรศึกษำนี้ควรมีกำรส่งเสริม research
to practice หรือ R2P เป็นกำรศึกษำระหว่ำงที่มีกำรปฏิบัติหน้ำที่จริง โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ไม่ว่ำจะ
เป็ น แพทย์ พยำบำล เภสั ช กร ฯลฯ โดยนอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ แล้ ว ยังจะเป็นกำรพัฒ นำ
อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์มีกำรเรียนรู้ในขณะทำ
ที่ได้ทำงำนอีกด้วย
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9. การประเมินผลการประชุม
9.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
- มีผู้ตอบแบบสอบถำมเพื่อประเมินกำรจัดงำนประชุมฯ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้เข้ำร่วม
งำนทั้งหมด (ยกเว้นคณะกรรมกำรจัดงำนจำนวน 5 ท่ำน) โดยผลกำรประเมินสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
- ผู้ตอบแบบสอบถำม แบ่งเป็นเพศชำยร้อยละ 50 (9 คน) เพศหญิงร้อยละ 50 (9 คน)
- อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม

- ระดับกำรศึกษำขั้นสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถำม

9.2 การเตรียมงานก่อนการประชุม
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรติดต่อทีมงำนของสำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์อยู่ที่ร้อยละ 92 (4.59/5)
- ค่ำเฉลี่ ย ควำมพึงพอใจของผู้ ตอบแบบประเมินต่อกำรตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ ของส ำนักงำนที่ปรึกษำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ เกี่ยวกับกำรประชุมฯ อยู่ที่ร้อยละ 93 (4.65/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรประชุม ที่พัก และกำรจัด
รถรับส่งผู้เข้ำร่วมประชุม อยู่ที่ร้อยละ 95 (4.76/5)
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9.3 การจัดการประชุม
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อสภำพแวดล้อมของห้องที่ใช้จัดกำรประชุม อยู่ที่ร้อยละ
98 (4.92/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อวัน เวลำ และระยะเวลำของกำรประชุม อยู่ที่ร้อยละ 90
(4.5/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อเอกสำรประกอบกำรประชุม อยู่ที่ร้อยละ 88 (4.4/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิค เช่น ระบบเสียง
และไอที (IT) อยู่ทรี่ ้อยละ 96 (4.78/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรให้บริกำรรถรับส่งตลอดกำรประชุม อยู่ที่ร้อยละ 96
(4.8/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อเนื้อหำและประเด็นของกำรประชุมโดยรวม อยู่ที่ร้อยละ
96 (4.8/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรประชุมในช่วงกำรอภิปรำยเป็นหมู่คณะ (panel
discussion) อยู่ที่ร้อยละ 92 (4.6/5)
- ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรประชุมในช่วงกำรนำเสนอผลงำนวิจัยรำยบุคคลของ
นักวิชำชีพ/นักศึกษำไทยในยุโรป อยู่ที่ร้อยละ 96 (4.8/5)
- ทัศนคติของผู้ตอบแบบประเมินต่อข้อควำมที่ว่ำ “กำรประชุมนี้ได้บรรลุตำมที่ตนเองได้คำดหวังไว้”
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เฉย ๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

0
(0%)

0
(0%)

2
(11%)

10
(56%)

6
(33%)

- ทัศนคติของผู้ตอบแบบประเมินต่อข้อควำมที่ว่ำ “กำรประชุมนี้ได้บรรลุเป้ำประสงค์ 3 ข้อ ที่ได้กำหนดขึ้น
ไว้ล่วงหน้ำ”
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เฉย ๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

0
(0%)

0
(0%)

1
(6%)

11
(61%)

6
(33%)
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- ทัศนคติของผู้ตอบแบบประเมินต่อข้อควำมที่ว่ำ “กำรประชุมนี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในด้ำนกำรงำน
หรือกำรศึกษำ”
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เฉย ๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

0
(0%)

0
(0%)

3
(17%)

11
(61%)

4
(22%)

- ทัศนคติของผู้ตอบแบบประเมินต่อข้อควำมที่ว่ำ “มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมกำรประชุมอีกในปีหน้ำ”
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

เฉย ๆ

เห็นด้วย

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

0
(0%)

0
(0%)

2
(11%)

10
(56%)

6
(33%)

9.4 องค์ประกอบอื่น ๆ ของการจัดการประชุม
-

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อที่พัก อยู่ที่ร้อยละ 99 (4.93/5)
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่ออำหำรเช้ำ อยู่ที่ร้อยละ 96 (4.8/5)
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่ออำหำรกลำงวัน อยู่ที่ร้อยละ 94 (4.71/5)
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่ออำหำรว่ำงระหว่ำงกำรประชุม อยู่ที่ร้อยละ 97 (4.83/5)
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อคนขับรถ และรถที่ใช้รับส่งผู้เข้ำร่วมประชุม 98 (4.88/5)

สรุป
คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อกำรประชุมโดยรวม อยู่ที่ร้อยละ 92 (4.59/5)
9.5 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้ร่วมเข้ำประชุมได้ให้ข้อแนะนำในกำรปรับปรุงดังนี้
- นอกจำกกำรแจ้ งรำยชื่อผู้ ป ระสำนงำน คณะผู้ จัดงำนควรแจ้งรำยละเอียดว่ำผู้ ประสำนงำนคนใดรับ
รับผิดชอบเรื่องใด ก่อนกำรประชุม เช่น เรื่องที่พัก กำรเบิกจ่ำยค่ำเดินทำง กำรเตรียมไฟล์ที่ใช้ในกำร
นำเสนองำน เป็นต้น
- ผู้เข้ำร่วมประชุมบำงท่ำนอยำกให้มีกำรให้ข้อมูลหรือคำอธิบำยเกี่ยวกับหัวข้อกำรจัดงำนให้ละเอียดมำกขึ้น
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- ผู้เข้ำร่วมประชุมอยำกให้ทำงหน่วยงำนรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ด้ำน วทน. ของประเทศ และจัดลำดับ
ควำมสำคัญของอุปสงค์เหล่ำนั้น เพื่อนักวิชำชีพไทยในยุโรปจะได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกหัวข้อในกำร
ทำโครงกำรวิจัย
- ในกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม มีผู้เข้ำร่วมประชุมบำงท่ำนให้ควำมเห็นว่ำควรพิมพ์แต่บทคัดย่อ
ส่วนสไลด์ที่ใช้ในกำรนำเสนอควรให้ไปดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ เพื่อช่วยประหยัดทรัพยำกรธรรมชำติ
---------------------------------------------------
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