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ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุ งบรั ส เซลส์  ร่ วมกับชมรมสหวิทยาการและ
ผู้เชี่ยวชาญในยุโรป (TPIEC-ตีปีก) สมาคมนักวิชาชีพ
ไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) และ สมาคม/กลุ่ม
นักเรียนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป จัดงาน
ประชุมวิชาการนักเรียนไทยและกลุ่มนวัตกรรมไทยใน
ยุโรปประจ าปี 2565ภายใต้แนวคิด “How can Thai-
land enhance its competitiveness in key inno-
vation?” ระหว่างวันท่ี 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.  

2565 ณ โรงแรม Steigenberger Parkhotel เมืองดุส
เ ซ ลดอ ร์ ฟ  สหพั น ธ์ ส า ธ า รณรั ฐ เ ยอ รมนี  ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อร่วมหารือแนวทางพัฒนาด้าน อว
วน. ท่ีตอบโจทย์ของประเทศไทย โดยภายในการ
ประชุมมีองค์ประกอบและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
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หัวข้อการประชุม 

งานประชุมครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด “How can Thailand enhance its competitiveness in key innovation? 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาด้าน อววน. ท่ี

ตอบโจทย์ของประเทศไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสภาวการณ์ของโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงครามในภูมิภาค

ยุโรป ท่ียังคงด าเนินไปอย่างยืดเยื้อ การประชุมครั้งนี้ จะช่วยให้มีการท าความเข้าใจกับบุคลากรคนไทย ให้เข้าใจ

โอกาสและความจ าเป็น ท่ีภาครัฐและเอกชนมีให้และต้องการเพื่อตอบรับนโยบายการพัฒนาประเทศ และโครงการ

ขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ท้ังยัง

สอดคล้องกับการขับเคล่ือนประเทศ ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ท้ังนี้ การจัดงานประชุมครั้งนี้มี

เป้าหมายหลักเพื่อสร้างเครือข่ายและแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือเชิงนวัตกรรมระหว่างนักเรียนไทย 

นักวิชาชีพไทย รวมถึงหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานในทวีปยุโรป เพื่อขยายผลไปสู่ความร่วมมือในการ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
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Credit: deloitte.com 

อนึ่งประเทศต่างๆในยุโรปใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ อีกท้ังยังมีจุดเด่นในการท างานร่วมกันระหว่าง

มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ภาคธุรกิจ และชุมชน จึงท าให้สินค้าและบริการของแต่ละประเทศมีมีศักยภาพท่ีจะ

แข่งขันในตลาดโลกอย่างสูง อีกท้ังการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยให้กับภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างความ

เข้มแข็งให้อุตสาหกรรมในประเทศ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนการ

ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Start-up) อันเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจประเทศเพ่ือรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมใหม่ 

ในมุมมองของการเช่ือมโยงเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและพัฒนาท้ังในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก

เป็นอีกหนึ่ง ตัวแปรท่ีส าคัญต่อการสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศเพื่อรองรับความต้องการการใช้เทคโนโลยีขั้น

สูงรวมถึงการ ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ อีก

ท้ังการรับรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จะขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนอย่างแท้จริง 

หัวข้อการประชุมกลุ่มนวตักรรมไทยในยุโรปคร้ังนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดงัต่อไปนี้ 

• การผสมผสานความรู้ทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Integration of social sciences and sciences) 

• เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

• เทคโนโลยีใหม่ที่ก าลังเข้ามา (emerging techs) เช่น digital economy and society, sustainable man-

agement, energy innovation, healthy living, smart mobility, and civil security. 
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• รูปแบบของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Eco and models) 

• การส่งเสริมระบบนิเวศที่เหมาะสมให้กับวิสาหกิจขนาดเล็กในประเทศไทย (eco-systems for acceleration 

Thai start-up and cooperation with European organizations) 

• การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยงานวิจัย (Innovation Programme for SMEs and the programme 

for Joint Industrial Research)  

องค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ มีจ านวนท้ังหมด 71 คน โดยแบ่งออกเป็น คณะผู้แทนจากหน่วยงานรัฐในประเทศ

ไทย 14 คน ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐในต่างประเทศ 10 คน ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทย 5 คน

ตัวแทนสมาคม/กลุ่มนักวิชาชีพไทยในยุโรป 23คน ตัวแทนสมาคม/กลุ่มนักเรียนไทยในยุโรป 10 คน และผู้น าเสนอ

ผลงานวิชาการ 9 คน  

การน าเสนอด้านนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาด้าน อววน. ของประเทศไทย 

ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของไทยได้ร่วม

น าเสนอและให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลด้าน 

อววน. และโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ โดย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวง อว. ในฐานะองค์ปาฐก (Keynote 

Speaker) ได้กล่าวถึ งความส าคัญของการพัฒนา 
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เครือข่ายทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ ท่ีจะมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในทวีปยุโรปมีคนไทยท่ีมีความรู้

ความสามารถเป็นจ านวนมาก ท่ีจะช่วยถ่ายทอดน าวิทยาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากประเทศพัฒนาแล้ว

กลับไปช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยได้  

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวถึงหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จของเศรษฐกิจเยอรมนี 

ว่ามีผลมาจากระบบการศึกษาท่ีมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการท้ังขนาดใหญ่และ SMEs กับ

สถาบันวิจัย ท าให้มีความสอดคล้องในการด าเนินงานสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ได้จริงในการผลิตและเชิงพาณิชย์  

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง อว. ได้น าเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระทรวง อว. โดยเน้นว่าไทยต้อง

สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์คู่กับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผ่านการเพิ่มมูลค่าผลงานวิจัยในสาขาท่ีไทยมีจุดแข็งเพื่อ

ตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศและสร้างโอกาสต่อเศรษฐกิจและสังคม  

นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเบอร์ลิน กล่าวต้อนรับ  

การบรรยายโดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ 
รองปลัดกระทรวง อว. 

การบรรยายโดย ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา การบรรยายโดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ  
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การบรรยายโดย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์  การบรรยายโดย ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศและพัฒนาเทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบ 5G อวัยวะเทียมโดยอาศัย

วิศวกรรมขั้นสูง การผลิตฟิล์มบาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดการพึ่งพาจากต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้น าเสนอภารกิจหลักของ บพค. ในการพัฒนา วทน. 

ของประเทศผ่านการผลักดันการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier research) และการพัฒนาก าลังคนด้าน S&T ผ่านการ

ให้ทุนวิจัยและการสร้างความร่วมมือการวิจัยกับเครือข่ายท่ัวโลก นอกจากนั้น ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร ผู้อ านวยการ

กลุ่ม O-Science ของ สกสว. ได้น าเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริม อววน. เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  

ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้น าเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมเชิง

พาณิชย์จากงานวิจัย เช่น การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และเครื่องอัดประจุไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์การ

ส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า รวมถึง PEA Innovation Hub ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลของ กฟภ. จากนั้นผู้แทน

จากสถานเอกอัครราชทูต กรุงสตอล์กโฮม ได้น าเสนอเกี่ยวกับ Thailand and Nordic Countries Innovation 

Unit (TNIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีช่วยประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

ไทยและประเทศในกลุ่มนอร์ดิก 
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รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้น า เสนอเกี่ ยวกับการ

ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ซึ่งหนึ่ง

ในตัวอย่างส าคัญคือ การใช้รถบรรทุกขับเคลื่อน

ด้วยระบบอัตโนมัติ (autonomous truck) และ

ปั้นจั่นยกตู้สินค้าควบคุมจากระยะไกล ณ ท่าเรือ

แหลมฉบัง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่ม

ความสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง

แล้ว ยังช่วยลดการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือก้าวสู่การเป็นสังคมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้บรรยาย (บันทึกเทป ) ถึงบทบาทของสถาบันฯ ในช่วงการ

ระบาดของโควิด-19 ในการบริหารจัดสรรวัคซีน การแจกจ าหน่ายยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของวัคซีน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การ

แจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ เคร่ืองช่วยหายใจ การกักตัวท่ีบ้าน และการให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 เป็นต้น 

การน าเสนอของภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา  

นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้น าเสนอวิดีโอเล่าเส้นทาง 100 ปี

ของบริษัทซีพี  ท่ีเติบโตบนฐานแห่งการสะสมภูมิปัญญาจากคุณภาพและคุณธรรม เน้นหลักการด าเนินธุรกิจท่ี

ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส าคัญ ในขณะท่ีสถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์มุ่งช่วยพัฒนาก าลังคนของชาติผ่านการศึกษาแบบเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work - based Education)   
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การบรรยายโดยคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

การบรรยายโดย คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารนวัติกรรม 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 

การบรรยายโดย คุณเอกชัย ยิ้มสกุล  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จ ากัด 

การบรรยายโดย คุณดลวีร์ วรานนท์  
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม 

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารนวัติกรรม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ได้

น าเสนอถึงการจัดตั้ง SCG Innovation Hub เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผ่าน 3 แนวทางส าคัญ ท้ังการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร การสร้างบริษัท start-ups เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และการบูรณาการเทคโนโลยีมา

ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยข้อมูลจาก Data Analytics  

นายเอกชัย ย้ิมสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทอรุณพลัส จ ากัด ได้น าเสนอถึงบทบาทของบริษัทอรุณพลัสในการเป็น

ผู้น าด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรของไทย ตั้งแต่การผลิต จ าหน่าย ระบบกักเก็บพลังงาน แพลตฟอร์ม

เช่ายานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงาน และร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันสังคม

คาร์บอนต่ าของประเทศไทย  
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การน าเสนอของตัวแทนสมาคมนักวิชาชีพไทยใน
ยุโรป  
ภายในงานประชุมมีการน าเสนอจากประธาน/นายก
สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป 3 สมาคมได้แก่ สมาคม
นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุ โรป (ATPER) สมาคม
วิทยาการและผู้เชี่ยวชาญในยุโรป (TPIEC-ตีปีก) และ
ส ม า ค ม ไ ท ย -โ พ ร ว อ ง ซ์  ส า ธ า ร ณ รั ฐ ฝ รั่ ง เ ศ ส 
(L’Association Thaï-Provence)  

 
 

1) สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ชื่อเดิม สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป) (The Association of 
Thai Professionals in European Region, ATPER) 

 

 

 

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ชื่อเดิม สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป) ถือก าเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ 
นักวิชาชีพไทยท่ีมีถิ่นพ านักในทวีปยุโรป และนักศืกษาไทยท่ีก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในทวีปยุโรป โดย
สมาคมฯ ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Association of Thai Professionals in Europe (ATPER) ท่ี 
La Prefecture de Police Paris ประเทศฝรั่งเศส โดยทางสมาคม ฯ ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องจาก กระทรวง อว. (วท. เดิม) 

ATPER เป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักวิชาชีพไทยท่ีอาศัยอยู่ในภูมิภาคยุโรป ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 
ผลงาน หรือเพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ รวมท้ังองค์ความรู้ ระหว่างสมาชิกและ บุคคล หรือ
องค์กรท่ีมีความประสงค์ร่วม อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ  

เว็บไซต์สมาคม: https://atper.eu  

https://atper.eu
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2) สมาคมวิทยาการและผู้เชี่ยวชาญในยุโรป หรือ สมาคมตีปีก (Team Of Interdisciplinary Practitioners In Europe-

an Countries, TPIEC)  

 

 

 

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  และได้มีการจดทะเบียนสมาคมที่ประเทศเยอรมนีเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

“สมาคมตีปีก” (TPIEC) คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก และบุคคลที่สนใจ คุณ

จะได้เรียนรู้ประสบการณ์เชิงลึกจากคนที่ปฏิบัติงานจริงในสายวิชาชีพที่สาคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การยกระดับ

คุณภาพชีวิต และการสรรสร้างสังคม ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่หลากหลายประเทศทั้งในทวีปยุโรป อเมริกาและเอเชีย  

เว็บไซต์สมาคม: https://tpiec.eu  

ความแตกต่างระหว่างสมาคมตีปีกและสมาคม ATPER  

• สมาชิกตีปีกมีความหลายหลายของอาชีพ เช่น วิศวกรด้านรถยนต์ วิศวกรด้านการบิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์

มหาวิทยาลัย  

• กิจกรรมที่สมาคมตีปีกจัดขึ้นมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และต่อยอดไปใช้ในเชิงพาณิชย์ 

• จัดกิจกรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตีปีก Openhouse รายการตีปีกชวนคุย ตีปีกทุกศุกร์ใน Clubhouse บทความใน

เว็บไซต์ตีปีก  

• มีเครือข่ายไม่เฉพาะกับทางภาครัฐ แต่ยังรวมไปถึงภาคเอกชน บริษัทชั้นน าต่าง ๆ ในเมืองไทย 

3) สมาคมไทย-โพรวองซ์ (L’Association Thaï-Provence) 

 

 

 

 

 

สมาคมไทย-โพรวองซ์ และศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ( กศน. ศกพ.) กระทรวงศึกษาธิการ เมืองมาร์

เซยย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์การกุศลฝรั่งเศสที่จัดตั้งตามกฎหมายปี ค.ศ.1901 เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลัก คือ  

1) ให้ความช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ชาวไทย ชาวฝรั่งเศสและผู้ขอความช่วยเหลือทุกชาติ ทั้งในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ

ประเทศไทย ด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ ล่าม ให้ความรู้ในการดารงชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ ศักยภาพทางด้านวิชาการ ศิลปะ 

และวัฒนธรรม  
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2) จัดการเรียน การสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย ดนตรีไทย แกะสลักผักผลไม้ เรียนรู้การทาอาหารไทย ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ชาวไทย ชาวฝรั่งเศส ลูกครึ่งและชนทุกชาติ  

3) จัดงานประจาปีสมาคมฯโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน ครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-

ฝรั่งเศส และนารายได้บริจาคเพื่อการกุศลและเพ่ือเป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางชีวิตในด้านต่างๆ  

4) จัดการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรปทุกปี เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์

และนักเรียน  

5) จัดงานกงสุลสัญจร เมืองมาร์เซยย์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส  

6) ร่วมกับสมาคม องค์กรต่างๆ ของฝรั่งเศสในการช่วยเหลือด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์แก่ชาวไทยใน  

7) ร่วมกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป, กระทรวง พม. และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เมือง Marseille ในการให้ความช่วยเหลือด้าน

สังคมสงเคราะห์ กฎหมาย คาแนะนาในด้านต่างๆแก่ ชาวไทยในฝรั่งเศส ยุโรป และประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย 

กรุงปารีส และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย นครมาร์เซยย์ ในการดาเนินงานช่วยเหลือชาวไทยในฝรั่งเศสในทุกด้าน  

เว็บไซต์สมาคม: https://thai-provence.org/ 

https://thai-provence.org/
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การน าเสนอของตัวแทนสมาคมนักเรียนไทยในยุโรป 

การน าเสนอของตัวแทนตัวแทนสมาคม/กลุ่มนักเรียนไทยในยุโรป 

ภายในงานประชุมมีตัวแทนสมาคม/กลุ่มนักเรียนไทยในยุโรปจากเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม เยอรมนี ฝรั่งเศส 
สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ออสเตรีย โรมาเนีย ฮังการี เข้าร่วมน าเสนอกิจกรรมของกลุ่ม โดยสมาคม/กลุ่ม
นักเรียนไทยจาก 5 ประเทศแรกข้างต้น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งเป็นภาคีเครือข่าย
องค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป (Network of Thai Student Organizations in Europe)  โดยภาคีดังกล่าวจะ
ถูกใช้เป็นพื้นท่ีกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างเครือข่ายระหว่างสมาคมและกลุ่มนักเรียนไทยใน
ทวีปยุโรป รวมท้ังเป็นช่องทางหลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ท้ังในเชิงวิชาการและสันทนาการ  

ในประเด็นของกิจกรรมของแต่ละสมาคมฯ พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีแนวทางการจัดกิจกรรมคล้าย ๆ กัน
แบ่งเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมสันทนาการ โดยกิจกรรมเชิงวิชาการจะมีในรูปแบบการประชุมวิชาการ 
การประกวดบทคัดย่อดีเด่น การจัด งานนัดพบแรงงาน (Job Fair) งานเสวนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรหรือ
ผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ มาสัมภาษณ์ให้ความรู้และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียน การเยี่ยมชมหน่วยงาน
เพื่อศึกษาวิทยาการด้าน อววน. การเขียนบทความวิชาการ การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
แนะน าหลักสูตรการศึกษา การใช้ชีวิต และการด าเนินงานด้านเอกสารกับภาครัฐในประเทศนั้น ๆ ในส่วนของ
กิจกรรมสันทนาการ จะเป็นในรูปแบบของงานแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต และการพบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียน 
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การอภิปรายกลุ่มของกลุ่มนักวิชาชีพ/นักวิจัยไทยในยุโรป 

การอภิปรายกลุ่มของกลุ่มนักวิชาชีพ เป็นการรวมกลุ่มของนักวิชีพในแต่ละสาขาเพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ประสบการณ์ในยุโรปใน 3 หัวข้อหลักท่ีสังคมให้ความส าคัญอยู่ในขณะนี้ และสามารถน าไปต่อยอดปรับใช้กับบริบท

ของสังคมไทยได้ 

กลุ่มที่ 1: Young Innovators Club 

กลุ่มท่ี 1 ได้อภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของ

การพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจของยุโรปในหลาย 

ๆ ประเด็น เช่น ระบบนิเวศทางนวัตกรรม การลงทุน 

การวิจัย และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยกลุ่มผู้อภิปราย

น าเสนอว่าหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จทางเศรษฐกิจ

ของเยอรมนีคือการมีระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

บริษัท start-ups นอกจากนี้ยังมีการดึงเอาบริษัท

ขนาดใหญ่ท่ีสามารถเป็น spring board ท่ีดีให้กับบริษัท start-ups ท่ีอยู่ในสายงานหรือธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน์กัน  
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เข้ามามีส่วนร่วม ท้ังในเรื่องการให้ทุน การให้พื้นท่ีท างาน การเป็นพี่เลี้ยง การท างานร่วมกัน รวมถึงการช่วยขยาย

ผลทางธุรกิจ ผลักดันผ่านเครือข่ายของบริษัทขนาดใหญ่ ไปยังตลาดต่าง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งถือเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะ

ผลักดันให้บริษัท start-ups เหล่านั้นเติบโตจนกลายเป็นยูนิคอร์นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังในเรื่อง

การลงทุนและเศรษฐกิจ นอกจานี้ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กับประชาชน โดยควรมี

การให้ความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่เยาว์วัยในโรงเรียน และควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการสร้าง

ผู้ประกอบการและการลงทุน อีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะช่วยสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับการพัฒนานวัตกรรมนั่นก็คือ 

การลงทุนและสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน/งานวิจัยขั้นแนวหน้าจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพราะนอกจากจะเป็น

การพัฒนาก าลังคนแล้ว ยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีน าไปสู่นวัตกรรมล้ าสมัยได้ 

กลุ่มที่ 2: Sustainable Solutions for the Future 

กลุ่มท่ี 2 ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดและนวัตกรรมส าหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคต ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 

การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ า โดยกลุ่มผู้อภิปรายได้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการลุงทุนใน

ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันนักลงทุนต่างให้ความส าคัญมากขึ้นในการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีการด าเนินงาน

ตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG) ท่ีจะค านึงถึงความรับผิดชอบ 3  
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Credit: hseinternational.com 

ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การก ากับดูแล 

เพราะการลงทุนในบริษัท ท่ีท าธุ รกิ จอย่ างมี

คุณธรรม ใส่ใจต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่

ร่วมกันอย่างเป็นสุขของคนในสังคม ย่อมเพิ่ม

โอกาสการสร้างผลตอบแทนท่ีดีสม่ าเสมอในระยะ

ยาว อีกหนึ่งแนวคิดท่ีมีการหารือคือ การพัฒนา

เมืองอัจฉริยะที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนควบคู่

ไปด้วย (Climate Smart City) โดยหนึ่งปัจจัยท่ีมี

บทบาทส าคัญคือ การจัดการขยะในเมือง ซึ่งควรด าเนินตามหลักการล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย 

(waste management hierarchy) คือ การลดการเกิดขยะ การน ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล การเปลี่ยนแปลง

เป็นพลังงาน และ การก าจัดท้ิง เป็นล าดับท้ายสุด ซึ่งจะก่อให้เกิดวงจรท่ีเรียกว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน ( circular 

economy) เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตขยะแบบยั่งยืนได้ โดยในยุโรปมีการพัฒนาเทคโนโลยีน าขยะอินทรีย์ไปผลิต

เป็นพลังงานกลับมาใช้ใหม ่

กลุ่มที่ 3: Next-gen Transportation 

ในกลุ่มนี้เป็นการอภิปรายถึงเทคโนโลยีการขนส่งยุคใหม่ท่ีน่าสนใจ โดยในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอากาศยานนั้นเริ่ม

แตกแขนงเป็นตลาดย่อย ๆ ซึ่งตลาดท่ีก าลังได้รับความนิยมคือ 1. เครื่องบินไฟฟ้าขึ้นลงแนวดิ่งขนาดเล็ก มลภาวะ

ทางเสียงต่ า (eVTOL) 2.เครื่องบินพลังงานไฮโดรเจน (hydrogen fuel) และพลังงานน้ ามันทดแทน (SAF) และ 3. 

โดรนไฟฟ้าเพื่อการขนส่งถึงผู้บริโภค (last mile delivery) ในขณะท่ีระบบรางรถไฟมีเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ คือ  
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Digital interlocking system ซึ่ ง เป็นการใช้

ระบบดิจิทัลมาควบคุมอุปกรณ์ระบบบังคับ

สัมพันธ์ ( interlocking) ท่ีมีหน้าท่ีควบคุมให้

การท างานของอุปกรณ์อาณัติสัญญาณมีความ

สอดคล้องกันเพื่อเดินรถได้อย่างปลอดภัย  และ

ท้ายสุดมีการน าเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยียาน

ยนต์ไร้คนขับ โดยระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ 

(Advanced Driver Assistance System, 

ADAS) ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนายาน

ยนต์ดังกล่าว เพราะจะช่วยลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากผู้ขับขี่ (Human Error) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจะช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ และมีระบบเตือนต่อการชนวัตถุ 

เป็นต้น 

บทสรุป 

• งานประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประชุมที่มีความส าคัญที่เปิดมิติและให้แนวทางต่อยอดใหม่ในหลาย

ประการ 

 - เป็นการจัดงานประชุมครั้งแรก ท่ีได้เชิญตัวแทนประธานสมาคมนักเรียนในประเทศต่าง ๆ มาร่วมในการ

ประชุมประจ าปีนักวิชาชีพไทยในยุโรป และเป็นการรักษาความสมดุลของสมาคมนักวิชาชีพในยุโรปให้มี

โอกาสท างานร่วมกัน โดยเฉพาะสมาคมท่ีจัดตั้งมาเก่าแก่อย่าง ATPER และสมาคมของคนรุ่นใหม่อย่าง  

 

Credit: incompliancemag.com 
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TPIEC ต่อไปนี้ ท้ังสองสมาคมตกลงท่ีจะสลับกันเป็นแม่งานจัดงาน ร่วมกับ ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการ

อุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมตัวและเมืองท่ีจะรับเป็นเจ้าภาพ และจะร่วมด้วย

ช่วยกันกับสมาคม/กลุ่มของนักเรียนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสมาคมท่ีจะอยู่ในพื้นท่ีจัดงาน ซึ่งปีหน้า 

ATPER เสนอท่ีจะขอจัดที่กรุงปารีส ซึ่งเป็นเมืองท่ีสมาคมก่อตั้งขึ้นครั้งแรก 

- องค์ประกอบผู้เข้าร่วมงานท่ีหลากหลายจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนส าคัญ นักวิชาชีพจากหลากหลาย

สมาคมวิชาชีพ และผู้แทนนักเรียนไทยจากหลากหลายสาขาท้ังวิทย์และศิลป์ และมีการเชิญประธาน

นักเรียนจากประเทศต่างๆ ในยุโรปมาเข้าร่วมถึง 10 ประเทศ 

- เป็นการกลับมาจัดเวทีเสวนาครั้งใหญ่ทประจ าปีท่ีให้นักวิชาชีพมาพบกันอีกครั้ง หลังจากหยุดชะงักไป 3 ปี 

นักวิชาชีพได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายส าคัญๆ ด้าน อววน. ของภาครัฐ โอกาสในการท างาน

กับประเทศไทย ในด้านต่อยอดงานวิจัยไปยังภาคธุรกิจ ผ่านการแก้ไขกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ 

• แนวทางพัฒนาการประชุมวิชาการ/การส่งเสริมความร่วมมือของนักวิชาชีพและนักเรียนไทยในโอกาสต่อไป 

-  การอภิปรายกลุ่ม ซึ่งสามารถลงรายละเอียดแนวทางการท างานร่วมกันยังมีข้อจ ากัด ของการก าหนดหัว

ข้อความสนใจ เห็นควรมีการเชิญผู้อภิปรายจากหลายภาคส่วนท่ีมีเป้าหมายสาขาเดียวกันมาร่วมเป็นกลุ่ม

เสวนาหลัก เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และโครงการรูปธรรมเชื่อมโยงไทยและยุโรป  
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- ถึงแม้การจัดงานประชุมนอกสถานท่ีสามารถจะกลับมาจัดได้เช่นเดิมปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง โดยข้อจ ากัดของ

งบประมาณ แต่เพื่อให้การด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างนักวิชาชีพ และนักเรียนไทยในยุโรป ส านักงานท่ีปรึกษาด้าน

การอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ จะยังคงรักษารูปแบบสนับสนุนการจัดประชุมออนไลน์เป็นระยะๆ (อาทิ รอบไตร

มาส) เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะหาผลักดันให้เกิดกิจกรรมรูปธรรมท่ี

เกี่ยวข้อง 

- กลุ่มนักเรียนไทยในบางประเทศ มีความสนใจและประสงค์ท่ีจะจัดตั้งสมาคมให้ชัดเจน อาทิ ประเทศในกลุ่มนอร์

ดิก ซึ่งทาง ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดตั้งกลุ่ม นร. 

ไทย เพื่อเป็นช่องทางในการผลักดันการกิจกรรมสร้างความร่วมมือด้าน ออวน. และถ่ายทอดองค์ความรู้กลับสู่

ประเทศไทยได้ ซึ่ง ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ จะเดินหน้าประสานกับสถาน

เอกอัครราชทูต ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเผื่อผลักดันการจัดตั้งกลุ่ม นร. ไทย และเชิญชวนให้จัดกิจกรรมระหว่าง

กลุ่ม/สมาคมในลักษณะเป็นภาคีร่วมกันต่อไป  

-  หลังเสร็จสิ้นการประชุม ส านักงานท่ีปรึกษาด้านการอุดมศึกษาฯ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมกับสมาคม ATPER และ 

สมาคมตีปีก จัดตั้ง Facebook Group “ชุมชนนักวิชาชีพไทยในยุโรป” เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มในการติดต่อ 

แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาชีพ นักวิจัย นักเรียน และหน่วยงานในไทยและในยุโรป  
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