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เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานที่ปรึกษาด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้า
ร่วมงานสามัคคีวิชาการและอาชีพครั้งที่ 14 ในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสามัคคีสมาคม สมาคมนักเรียนไทย
ในประเทศอังกฤษ 

สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคม
นักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 
พุทธศักราช 2444 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงศึกษา ณ สหราชอาณาจักร  

โดยสามัคคีสมาคมฯ เป็นสมาคมนักเรียนไทยที่เก่าแก่
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุ โรป มีสมาชิก
ประมาณ 6,600 คน โดยมีสมาชิกตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ไปจนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต สามัคคีสมาคมฯ มีเครือข่าย
สมาคมนักเรียนไทยทั่วทั้งสหราชอาณาจักรถึง 63 
สมาคมและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนไทยมาโดย
ตลอด พันธกิจทางด้านวิชาการ จึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญ
ของสมาคมในทุกปี ที่จะต้องส่งเสริมการศึกษาและการ
พัฒนาตนเองให้แก่นักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร 
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โดยในตลอดระยะเวลา 14 ปี สามัคคีสมาคมได้จัดงานสามัคคีวิชาการและอาชีพ เป็นประจ าขึ้นทุกปี เพื่อสร้างเสริม
เครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษาผู้มีความสามารถจากหลากหลายสาขาการเรียน และเป็นโอกาสในการแสดง
ความสามารถและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการระหว่างนักศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักรและภูมิภาคยุโรป โดย
ในปีแรกเริ่มงานสามัคคีวิชาการและอาชีพประกอบด้วยงานประชุมวิชาการและการประกวดบทคัดย่องานวิจัย
เท่านั้น แต่ในปี พศ. 2564 ได้มีการปรับรูปแบบงานเป็นออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคโค
วิด-19 และเปิดให้นักเรียนไทยนอกสหราชอาณาจักรเข้าร่วมได้  

งานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 
“The Remake of Thailand”  
อั น ก ล่ า ว ถึ ง  อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่แสดงถึง
ปัญหาหยั่งรากลึกที่ภาครัฐและ
เอกชนในไทยก าลังเผชิญ และยิ่ง
ทวีคูณความเปราะบางให้กับภาค
ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน คือ 1) เพื่อส่งเสริม
การสร้ าง เครือข่ายและความ
ร่วมมือทางการศึกษาระหว่างนักเรียนนักศึกษาในสาขาที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 2) ส่งเสริมให้  
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นักศึกษาสามารถบูรณาการงานวิจัยของตนเข้ากับประเด็นปัญหาในปัจจุบันในประเทศไทย และน ามาสู่การใช้
งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และ 3) สร้างเสริมโอกาสในอาชีพและการท างานแก่นักศึกษา
ไทย 

กิจกรรมภายในงาน  

งาน Samaggi Abstract Competition ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานสามัคคีวิชาการและอาชีพครั้งที่ 14 ได้เปิดรับ
ผลงานบทคัดย่อตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และจัดการแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งมี ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา
และวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน 

การแข่งขันรอบสุดท้ายในแต่ละสาขาประกอบด้วยการน าเสนองานวิจัยผ่านวิดีโอ 10 นาที ต่อด้วยการตอบค าถาม
สดอีก 10 นาที โดยมีทั้งหมด 6 สาขาวิชาดังนี้ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิเคราะห์ทางสังคม และ 
มนุษยศาสตร์และศิลปะและวิศวกรรมและเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และธุรกิจศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กายภาพ ผู้ชนะสามอันดับแรกในแต่ละสาขาจะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 300 100 และ 50 ปอนด์สเตอร์ลิงตามล าดับ 
ผลการจัดงาน งาน Samaggi Abstract Competition 2022 มีผู้ส่งบทคัดย่อเข้าร่วมทั้งหมด 104 ราย โดยมี 18 
รายผ่านเข้ารอบน าเสนอหลัก (Oral Presentation) และอีก 14 รายเข้าร่วมรอบน าเสนอ E-poster ที่จัดขึ้นในวัน
เดียวกัน โดยส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดงานดังกล่าวผ่านการสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการน าเสนองานวิจัยภายในงาน 
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เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2565 สมาคมนักเรียนไทยใน
ประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานประชุม
วิชาการประจ าปี 2565ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด 
เชื่ อมติดภู มิ ปัญญา น าพาสู่ อนาคต สดใสด้ วย
นวัตกรรม” ณ กรุงปารีส โดยส านักงานที่ปรึกษาด้าน
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้
การสนับสนุนในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
นักเรียนไทยในภูมิภาคยุโรปซึ่งรวมถึงประเทศฝรั่งเศส  
 

นอกจากนี้ ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) ได้มี
โอกาสกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดย
สาระของการประชุมดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี ้
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ที่มาของการประชุม 

ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในหลายประเทศ
ที่นักเรียนไทยนิยมเดินทางมาศึกษาต่อ และ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลไทย
ในประเทศฝรั่งเศสในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ในรูปแบบของทุนการศึกษาและสวัสดิการ
ทางสังคม ท าให้จ านวนนักเรียนไทยที่เดินทาง
มาศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่ ง เศสเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยที่มา
ศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสกระจายอยู่ตาม
มหาวิทยาลัยชั้นน าในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ 
วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส รวมถึงด้านธุรกิจ โดยนักเรียนเหล่านี้มีทั้งผู้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐบาล
ไทย รัฐบาลฝรั่งเศส องค์การระหว่างประเทศ รวมไปถึงทุนส่วนตัว โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วนักเรียนไทยใน
ฝรั่งเศสกลุ่มนี้ จะกลายเป็นก าลังส าคัญที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีที่ได้ศึกษาในฝรั่งเศสทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยพัฒนายกระดับประเทศไทย
ต่อไปในอนาคต  

ด้วยความส าคัญของกลุ่มนักเรียนไทยในฝรั่งเศสต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ผนวกกับความหลากหลาย
สาขาของนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสมาคมฯ จึงได้พยายามเป็นผู้เชื่อมความสัมพันธ์  
 

franckreporter / Getty Images 
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ระหว่างนักเรียนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ
และประสบการณ์การใช้ชีวิตในฝรั่งเศสผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเสมอมา กิจกรรมการประชุมวิชาการ
ของสมาคมฯ ถือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนไทยได้จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนทั้ง
องค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการที่เข้มแข็งของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวจะน าไปสู่การท างานร่วมกันในอนาคต 
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ และร่วมกันพัฒนาชาติไทยต่อไป 

งานประชุมวิชาการประจาปี 2565 ถูกจัดขึ้น
ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด เชื่อมติด
ภู มิ ปัญญา  น าพาสู่ อนาคต  สด ใสด้ ว ย
นวัตกรรม” นั้นมีที่มาจากความต้องการให้
นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสจุดประกาย
ความรู้ในตัวเองเพื่อที่จะขจัดความมืดบอด
ทางวิชาการเป็นล าดับแรก จากนั้นจึงจุด
ประกายเพื่อสร้างและส่งต่อความรู้และแรง
บันดาลใจให้แก่ผู้อื่น โดยการร่วมมือกัน
สร้างสรรค์และส่งต่อองค์ความรู้ทางวิชาการ  
 

Credit: elcomsolutions.org 
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และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งประกาย

แสงสว่างทางความคิดไปยังคนรุ่นใหม่ ๆ ต่อไปได้พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในอนาคต 

อันเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนภูมิปัญญาข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ 

ส าหรับหัวข้อการบรรยาย สมาคมฯได้เชิญวิทยากรที่เป็นนักศึกษาและ

นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาให้ความรู้และจุดประกาย

ความคิดแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าความรู้ทั้งสองศาสตร์

นี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศ สิ่งนี้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่มีความตั้งใจจะปฏิรูปอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยโดยให้ความส าคัญต่อการศึกษาในสายวิทย์และสายศิลป์อย่าง

เท่าเทียมกัน และมองว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทั้ง

สองสาขาหลักนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นไป และในงานประชุมวิชาการประจ าปี 2565 วิทยากร

รับเชิญได้แสดงให้เห็นว่างานวิจัยของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือชุดความคิดใหม่อย่างไรตามที่ได้ศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส 
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องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมงาน  

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ฯ มีจ านวนทั้งหมด 38 ท่าน ในจ านวนนี้ แบ่งออกเป็นกรรมการสมาคม ฯ 10 ท่าน 

วิทยากร 8 ท่าน พิธีกรรับเชิญ 1 ท่าน กรรมการการเลือกตั้ง 2 ท่าน และผู้สมัครเข้าร่วมงานอื่นๆ 17 ท่าน ใน

จ านวนผู้เข้าร่วมงาน 17 ท่าน มีผู้เข้าร่วมงานที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนทุนจากแหล่งทุนนอกประเทศไทยจ านวน6 

ท่าน นักเรียนทุนจากหน่วยงานรัฐบาลไทยทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งในจานวนนี้แบ่งออกเป็นทุนจากกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 ท่าน ทุนจากกองทัพบก 2 ท่าน ทุนจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล 1 ท่าน 

และทุนจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2 ท่าน ผู้เข้าร่วมงานที่มีสถานภาพเป็นนักเรียนทุนส่วนตัว

มีจ านวน 3 ท่าน และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจ านวน 2 ท่าน โดยเมื่อคิดเป็นร้อยละ ผู้เข้าร่วมงานจะประกอบไป

ด้วยนักเรียนทุนจากแหล่งทุนนอกประเทศไทยร้อยละ 35.29 นักเรียนทุนจากหน่วยงานรัฐบาลไทยร้อยละ 35.29 

นักเรียนทุนส่วนตัวร้อยละ 17.65 และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 11.77 

รูปแบบของงานประชุม 

งานประชุมวิชาการประจ าปี 2565 แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1)  กิจกรรมทางวิชาการ (Academic Storytelling) 

และ 2) กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) 
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ในปีนี้กิจกรรมทางวิชาการ (Academic Storytelling)  จัดในรูปแบบ Storytelling โดยมีวิทยากร (speaker) 

จ านวน 9 ท่าน โดยเน้นที่การถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย มีตัวอย่างชัดเจน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดอันสั้น (ประมาณ 

15-20 นาที) เพื่อสร้างความเข้าใจข้ามศาสตร์ โดยสามารถให้ผู้ฟังที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่วิทยากรศึกษาวิจัย

เข้าใจได้โดยง่าย และสามารถน าไปใช้ และสามารถมีผลตอบรับ (feedback) ได้ทันทีผ่านทางช่วงถาม-ตอบในช่วง

ท้ายของการบรรยาย  อันเป็นทักษะการเล่าเรื่อง (storytelling) ที่จ าเป็นส าหรับการท างานและสร้างสรรค์ผลงาน

วิชาการในปัจจุบัน ทั้งนี้นักเรียนไทยผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ได้เป็นวิทยากรก็สามารถมีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นค าถาม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอของวิทยากรได้ ในส่วนกิจกรรมของ My Work in 

180 seconds เป็นกิจกรรมน าเสนองานวิชาการภายใน 180 วินาที ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวน 5 ท่าน น าเสนอ

หัวข้อที่หลากหลาย ครอบคลุมเรื่องภาษาศาสตร์ อุตสาหกรรมยา การป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

อุตสาหกรรมเคมี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดยคุณ Kally Hjort Kallinikos, Talent Manager – Asia ของบริษัท Essilor 

Asia Operations ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนไทยในฝรั่งเศสในการเข้าสู่โลกการท างานอย่างมือ

อาชีพ สามารถเข้าใจสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) มองหา และเข้าใจเทคนิคในการสมัครงาน 
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อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรสัเซลส์ ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ 

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในปีนี้ผ่านช่องทางออนไลน ์

ส่วนที่สองของงานประชุมวิชาการ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้าง

เสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือ (networking) เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

การประชุมวิชาการมีความรู้จักคุ้นเคยกัน และสร้างเสริม

ความสัมพันธ์ในทางวิชาการกันต่อไปภายหลังจากการ

ประชุมวิชาการและในอนาคต โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก

คุณชมะนันท์ จันทร์ศรี หนึ่งในผู้ด าเนินรายการ “ไกล

บ้าน” ซึ่งโด่งดังบนแพลตฟอร์ม YouTube เป็นผู้ด าเนิน

กิจกรรม 

งานประชุมวิชาการของสมาคมฯ ได้ตอบโจทย์ในการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดเวทีให้

นักเรียนไทยได้น าเสนอผลงานวิชาการ และให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสสร้างมิตรภาพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งจะสามารถขยายเครือข่ายการท างานร่วมกัน

ในอนาคตซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป 
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สรุปสาระส าคัญของการบรรยายวิชาการ (Academic Storytelling) ในหัวข้อต่าง ๆ 

1. “การใชป้ระโยชน์ข้อมลูจากอวกาศ (Space-based Information)” โดย นายปรเมศวร์ ธุวะค า  

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่าปัจจุบัน “ข้อมูลจาก

อวกาศ” เช่น ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ถูก

น ามาประยุกต์ใช้ในการติดตามและบริหารงานใน

หลากหลายด้าน ทั้ งภาครั ฐและเอกชน เช่น 

การเกษตรกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย การรักษาความมั่นคง เป็นต้น ข้อมูลจากอวกาศ

เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สามารถใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ และการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างไรก็ดี การใช้

ประโยชน์ข้อมูลจากอวกาศของไทยนั้น ยังมีการใช้งานในวงจ ากัดเฉพาะกลุ่ม ที่สวนทางกับความง่ายในการเข้าถึง

ข้อมูลจากอวกาศในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีเทคนิคใหม่ๆ ในการ

ประยุกต์ใช้ข้อมูล 
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2. “อวกาศยุคใหม่ (new space) และความท้าทายของ 

ผู้เล่นใหม่ในอุตสาหกรรมอวกาศ” โดย นางสาวนภสร จงจติตานนท์  

วิ ท ย าก ร ได้ แบ่ ง ปั นมุ มมอ ง ว่ า ปั จ จุ บั น เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมอวกาศ จากเดิมที่รัฐ

เป็นผู้ผูกขาดอุตสาหกรรมอวกาศ กลายเป็นเอกชนที่

กลายเป็น “ผู้เล่นใหม่” ทั้งด้านการสร้างดาวเทียมและ

จรวด ท าให้ต้นทุนการขนส่งขึ้นสู่อวกาศลดลง ส่งผลให้

เกิด Business model ใหม่ๆ ซึ่งเป็นการลดก าแพงและ

เป็นช่วงเวลาที่ดีส าหรับผู้เล่นหน้าใหม่ในการเข้ามามี

ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศได้มากขึ้น  

3. “การฟอกเขียว (greenwashing) ส่งผลต่อโลกและผู้บรโิภคอย่างไร” โดย นางสาววนารี อังคณาพาณิช  

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่า ปัจจุบันมีสินค้าที่อ้างว่าไม่เป็น

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่แท้จริงแล้วอาจจะเป็นการ “ฟอก

เขียว” เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดูดี ทั้งที่ยังมีกระบวนการ

การใช้สารเคมีที่ท าลายสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคไม่ทราบ จึง

จ าเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ว่าการฟอกเขียวคืออะไร 

มีที่มาอย่างไร ส่งผลกระทบต่อเราและโลกอย่างไร และเราใน

ฐานะผู้บริโภคสามารถท าอย่างไรได้บ้างเพื่อไม่ให้ถูกหลอกจาก

การฟอกเขียว 

4. “งานวิจัยขึ้นหิ้งมีจริงหรือ ? : นวัตกรรมใน cold chain Logistic” โดย นายธนเทพ เหลืองทองค า 

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่า การท าวิจัยมีจุดประสงค์หลัก

คือค้นหาค าตอบของปัญหาต่างๆ และอาจน าไปสู่การสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ยังมีงานวิจัย

หลายชิ้นที่ถูกมองว่าเป็น “งานวิจัยขึ้นหิ้ง” ไม่สามารถ

น ามาใช้ได้จริง ทว่า ถ้าเข้าใจงานวิจัยนั้นๆ อย่างถ่องแท้ ก็

สามารถน ามาประยุกต์ ใช้หรือต่อยอดได้ทั้ งสิ้น โดย

ยกตัวอย่างว่าการท าวิจัยในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ สามารถน ามาต่อยอดในงานวิจัยเรื่องห่วงโซ่ความเย็น 
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ที่สามารถลดการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์และสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้ง

ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

5. “The Charm of malfunction : ศิลปะในความสวยงามท่ีมีที่ติ” โดย นางสาวพิชญา คูวฒันาถาวร 

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่า งานศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุก

เวลา แม้กระทั่งในห้องแคบๆ ตลอดระยะเวลาการล็อก

ดาวน์ตามมาตรการของรัฐบาลฝรั่งเศสในการป้องกันโรคโค

วิด 19 The Charm of malfunction เป็นงานศิลปะที่

เกิดขึ้นจากการพิจารณาสิ่งที่ ไม่สมบูรณ์ พุพัง หรือไม่

สามารถท างานได้แล้วที่ยังมีแง่มุมของความสวยงามอยู่ 

 

6. "นวนิยายไบเซ็กชวลร่วมสมัย: จากความก ากวมสู่ความหลากหลาย 

และครอบคลุมทางเพศ" โดย นายปริวรรต์ สุขวิชัย  

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่าในสังคมร่วม

สมัย ชุมชนความหลากหลายทางเพศได้รับ

สิทธิ ความเท่าเทียม และความเข้าใจจาก

สังคมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ผ่านการต่อสู้

เรียกร้องที่มีมายาวนาน ภาพแทนกลุ่มคน

หลากหลายทางเพศที่มีมากขึ้นในสื่อต่างๆ 

กระนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่

ปรากฎในภาพแทนเหล่านี้ส่วนมากคือกลุ่ม

รักร่วมเพศ ในขณะที่เพศหลากหลายอื่นๆ ถูกเบียดขับไปยังชายขอบและได้รับการกล่าวถึงน้อยกว่ามาก หนึ่งในนั้น

คือกลุ่มไบเซ็กชวลหรือรักร่วมสองเพศ ปรากฎการณ์นี้อาจเป็นผลมาจากการประกอบสร้างทฤษฎีและวาทกรรมทาง

เพศที่ตั้งอยู่บน “ฐานคิดแบบทวิภาค” หรือคู่ตรงข้ามระหว่างรักต่างเพศและรักร่วมเพศที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพศ

หลากหลายยุคแรกใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียม ฐานคิดแบบคู่ตรงข้ามนี้จึงอาจเบียดขับเพศหลากหลาย

อื่นๆ ไปสู่ชายขอบของกลุ่มหลากหลายทางเพศและไร้ซึ่งเสียงหรือภาพแทนที่รับรองอัตลักษณ์ของตน ไบเซ็กชวล

เป็นหนึ่งในกลุ่มเพศชายขอบนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความก ากวมของอัตลักษณ์ดังกล่าวที่ควบรวมรักต่างเพศและรักร่วม

เพศเอาไว้ในปัจเจกเดียว ความก ากวมนี้จึงท าให้ไบเซ็กชวลถูกเลี่ยงในการประกอบสร้างทฤษฎีและวาทกรรมทาง

เพศแบบคู่ตรงข้ามที่ต้องการความชัดเจนเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางเพศในกลุ่มตน  
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7. “ตั๋วรว่ม เป็นไปได้หรือไม่ในประเทศไทย” โดย นางสาววิภาดา บุญเลศิ 

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มี

ระบบขนส่งสาธารณะมากมาย แต่ปัญหาส าคัญของการ

ใช้งานระบบขนส่งเหล่านี้คือ “ขาดการร่วมกันของ

ระบบ” ซึ่งการขาดการร่วมกันในระบบ ไม่ได้ส่งผลแค่

เพียงความสะดวกของการเดินทาง แต่ยังส่งผลต่อภาระ

ค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างหนัก เพราะการขาดตั๋วร่วม 

จึงส่งผลให้การเกิดค่าโดยสารร่วมยากขึ้น ซึ่งปัญหาส าคัญ

เกิดจากสัญญาสัมปทานตั้งแต่ เริ่มต้น ที่ก าหนดค่า

โดยสาร รวมถึงการก าหนดระบบการบริหารจัดการของรถไฟฟ้า และการขาดหน่วยงานผู้ก ากับดูแลการขนส่งทาง

ราง 

8. “Lost skill ใน ศตวรรษที่ 21 vs การเรียนการสอนบนฐาน  

Studio-based Learning” โดยนายพชรพล ศรีสนธิ  

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่าปัจจุบันเกิดปัญหาและ

อุปสรรคกับตัวนักเรียนและครูผู้สอนในระหว่างการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ และส่งผลกระทบต่อ

ทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของเด็ก วิทยากรยังได้

บรรยายถึงแนวทางการเรียนการสอนแบบ Studio-

based learning และ  Experiential Learning อัน

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการเรียนก ารสอน

แ บ บ  Studio-based learning วิ ท ย า ก ร ส รุ ป ว่ า

การศึกษาไทยมีอนาคตแน่นอนถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษามองเห็นอนาคต เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกก าลัง

เปลี่ยนไป นักเรียนก็เช่นกัน เด็กปัจจุบันไม่ใช่นักเรียนที่พยักหน้ายอมรับทุกอย่างอีกต่อไปแล้ว ซึ่งเป็นข้อดีที่ครูจะ

คว้าเอาทักษะพิเศษของเด็กยุคนี้ มาเจียระไน ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เปิดกว้างและท าให้นักเรียนค้นพบ

ตัวเองและเข้าใจชีวิตจริง 
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9. “รัฐธรรมนูญและปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมของสังคมไทย” โดย นายสิรวชิญ์ ทวีะกุล 

วิทยากรได้แบ่งปันมุมมองว่าไม่ว่าเรื่องใดที่มีปัญหาใน

เชิงโครงสร้างและการพัฒนา ในท้ายที่สุดแล้วก็จะวนมา

ที่ปัญหาทางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานที่สุดซึ่ง

วางบทบาทระหว่างรัฐและเอกชน และคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน เราจึงจ าเป็นต้อง

เข้าใจถึงรัฐธรรมนูญและปัญหาทางรัฐธรรมนูญ เพื่อ

น าไปสู่แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม 

 

ผลลัพธ์ของการจัดประชุม  

การน าเสนองานของวิทยากรและของนักเรียนไทยใน

ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาย่อย ทั้งสาย

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์

สุขภาพและเทคโนโลยี รวมทั้งกิจกรรม My Work in 

180 seconds ท าให้นักเรียนไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้

และแบ่งปันประสบการณ์แนวคิดและวิธีการศึกษาวิจัย 

ผ่านการแสดงความคิดเห็นและถาม-ตอบ เพื่อเป็น

แนวทางในการน าความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นกลับไปประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างเหมาะสม  

นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสยังได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการน าเสนอผลงานการศึกษาและการวิจัยใน

หัวข้อที่สนใจผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนผู้ร่วมงานคนอื่นๆ รวมทั้งวิทยากรรับเชิญผู้มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส  

นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักเรียนไทย

ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆ รวมถึงการเตรียมแนวทางการท างานร่วมกันในอนาคต และนักเรียนไทยใน

ประเทศฝรั่งเศสได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองข้ามศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ และมอง

ปัญหาองค์รวมได้ง่ายขึ้น และสามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหรือเสนอนวัตกรรม

ใหม่ได้ในเบ้ืองต้น 

ที่มา: สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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