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วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ไดเขาพบ  
Mr. Stephane Hogan หั ว ห น า แ ผ น ก ป ร ะ ส า ท
วิทยาศาสตร (Neuroscience) คณะกรรมาธิการยุโรป 
ดานการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับฟงขอมูลและหารือ
เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร  International Initiative for  
Traumatic Brain Injury Research (InTBIR) ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือของสหภาพยุโรปและประเทศอื่น 
ๆ ในดานการวิจัยเพ่ือหาวิธีการรักษาภาวะบาดเจ็บทาง
สมอง (Traumatic Brain Injury, TBI) 

โครงการความรวมมือ InTBIR ถือกําเนิดจากความ
รวมมือระหวางคณะกรรมาธิการยุโรป สถาบันวิจัย
สุขภาพของแคนาดา (the Canadian Institutes of 
Health Research, CIHR)  แ ล ะ ส ถ า บั น สุ ข ภ า พ
แหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institutes of 
Health, NIH) เพื่อรวมกันทําวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก
เพื่อคนหาวิธีการรักษาท่ีดีท่ีสุดสําหรับภาวะบาดเจ็บ
ทางสมอง โดยจุดประสงคหลักของการกอตั้งโครงการ
ความรวมมือ InTBIR ก็เพื่อพัฒนาการใหบริการการ 

ดูแลสุขภาพและลดภาระตอสังคมที่เกิดจากผูปวยภาวะ
บาดเจ็บทางสมอง ผานการศึกษาความสัมพันธเชิง
ส า เหตุ ระหว า ง วิ ธี ก า รรั กษาแบบต า ง  ๆ  และ
ผลการรักษา โดยตั้งเปาหมายวาจะสามารถบรรลุผลได
ภายในป ค.ศ. 2020 โครงการความรวมมือ InTBIR ได
สงเสริมใหมีการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือท่ีเอื้อ
ใหนักวิจัยสามารถรวบรวมขอมูลคุณภาพดีท่ัวโลกและ
นํามาประมวลผานการวิเคราะหทางสถิต ิ

ที่มาของโครงการ 

หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งโครงการความ
รวมมือ InTBIR นั้นเริ่มมาจากสถานการณที่ยุโรปมี
ผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย
สาเหตุหลักของภาวะบาดเจ็บทางสมองคือ อุบัติเหตุ
บนทองถนน ตามมาดวยการหลนจากท่ีสูง และการ
ไดรับแรงกระแทกขณะเลนกีฬา  ซึ่งภาวะบาดเจ็บทาง
สมองมีคาใชจายท่ีสูงและใชระยะเวลานานในการรักษา
ใหหายเปนปกติ และในบางประเทศ ถือเปนปญหาทาง
สุขภาพท่ีสําคัญลําดับตน ๆ โดยปญหาท่ีเกิดจากภาวะ
บาดเจ็บทางสมองนั้นมีหลากหลายแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับความรุนแรงและระยะของโรค รวมไปถึงอายุ ซึ่งใน
แตละกรณีก็จําเปนตองใชวิธีการรักษาท่ีแตกตางกันไป 

Credit: freepik.com 
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โดยการที่จะทดสอบประสิทธิภาพของการรักษาก็
จําเปนตองอาศัยขอมูลจากผูปวยจํานวนมาก 

รูปแบบการทํางาน 

โครงการความรวมมือ InTBIR ถูกดําเนินการเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค 3 ขอหลักดังนี ้

1) การศึกษาโดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สั ง เกตการใช วิ ธี ก ารรั กษาชนิดต า ง  ๆ  แล วนํ า
ผลการรักษามาเปรียบเทียบเพื่อดูประสิทธิภาพของ
การรักษา เพื่อระบุหาวิธีและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการ
รักษาภาวะบาดเจ็บทางสมอง รวมไปถึงการปรับปรุง
การใหบริการดูแลสุขภาพ 

2) รวบรวมและแบงปนขอมูลของผูปวยภาวะบาดเจ็บ
ทางสมอง ซึ่งถือเปนความทาทายเนื่องจากแตละ
ประเทศ แตละโรงพยาบาลนั้นใชวิธีการรักษาและ
ฐานขอมูลแตกตางกัน อีกท้ังยังมีประเด็นทางกฎหมาย
และจริยธรรมในการสงตอขอมูลระหวางประเทศ 

3) ตอยอดการศึกษา โดยพัฒนาแนวปฏิบัติสากลใน
การดูแลผูปวยภาวะบาดเจ็บทางสมอง การแยก
ประเภทของการบาดเจ็บ และการจัดกลุมผูปวย 

 

ปจจุบันโครงการความรวมมือ InTBIR มีองคกรท่ีเขา
ร ว ม เ ป น ส ม า ชิ ก ทั้ ง ห ม ด  5  อ ง ค ก ร  ไ ด แ ก 
คณะกรรมาธิการยุ โรป สถาบันวิจัยสุขภาพของ
แคนาดา (the Canadian Institutes of Health Re-
search, CIHR)  ส ถ า บั น สุ ข ภ า พ แ ห ง ช า ติ ข อ ง
สหรัฐอเมริกา (National Institutes of Health, NIH) 
 

Credit: genevainjurylaw.com 
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กระทรวงกลาโหมสหรัฐ และองคกรการกุศล One 
Mind โครงการความร วมมื อ  InTBIR สนั บสนุ น
โครงการวิจัยแบบประยุกตมากกวาการวิจัยขั้นพื้นฐาน 
โดยมีการทํางานแบบบนลงลาง กลาวคือ ทางโครงการ
จะเปนผูกําหนดหัวขอการวิจัย และเปดใหนักวิจัย
สมัครมาเพื่อขอรับทุนเพื่อทําวิจัยในหัวขอท่ีกําหนดไว 
นอกจากการใหทุนวิจัย โครงการความรวมมือ InTBIR 
ยังกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายความรวมมือท้ังใน
ระดับสหภาพยุโรปและระดับนานาชาติ เพื่อทํางาน
รวมกัน หลีกเลี่ยงการทํางานซ้ําซอน และระดมทุนใน
สนับสนุนการวิจัยในประเด็นท่ีทุก ๆ สมาชิกมีความ
สนใจรวมกัน 

การสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป 

ปจจุบันคณะกรรมาธิการยุโรปไดใหการสนับสนุน 2 
โครงการยอยภายใตโครงการความรวมมือ InTBIR 

1) โครงการ CENTER-TBI นําโดยโรงพยาบาลประจํา
มหาวิทยาลัย Antwerp ประเทศเบลเยียม มุงเนนการ
ปรับปรุงการใหการดูแลทางสุขภาพแกผูปวยภาวะ
บาดเจ็บทางสมอง โครงการนี้มีสมาชิกท้ังสิ้น 37 
องคกร จาก 19 ประเทศ ซึ่งรวมประเทศออสเตรเลีย 
จีน นิวซีแลนด  และสหรัฐอเมริการอยู ในนี้ ด วย 
ระยะเวลาของโครงการนี้เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ค.ศ. 
 

 2013 ไปจนถึง  เดือนมีนาคม ค.ศ.  2020 โดย
คณะกรรมาธิการยุโรปไดใหการสนับสนุนเปนจํานวน 
30 ลานยูโร (ขอมูลเพิ่มเติมของโครงการอานได ท่ี 
https://www.center-tbi.eu/) 

 

 

2) โครงการ CREACTIVE นําโดยสถาบัน Mario 
Negri ประเทศอิตาลี มุงเนนการวิจัยเพื่อหาวิธีการ
รักษาที่ดี ท่ีสุดสําหรับภาวะบาดเจ็บทางสมอง ซึ่ ง
โครงการนี้มีสมาชิกท้ังสิ้น 10 องคกร จาก 7 ประเทศ 
เขารวม ระยะเวลาของโครงการนี้ เริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2013 ไปจนถึง เดือนกันยายน ค.ศ. 
2018 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปไดใหการสนับสนุน
เปนจํานวน 5.44 ลานยูโร องคกร อยางเชน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ นักวิจัย ที่สนใจเปน
สวนหนึ่งของโครงการความรวมมือ InTBIR สามารถสง
คํารองขอเขารวมประชุมของโครงการซึ่งจะจัดขึ้นใน
เดือนตุลาคมนี้  เพื่อพูดคุยหารือถึงสาขาที่องคกร
เหลานั้นความสนใจในการให ทุนหรือทําวิจัยรวม 
(ข อมูล เพิ่ ม เติมของ โครงการอ าน ได ท่ี  https://
intbir.nih.gov) 
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ดร. มาณพ สิทธิ เดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) สํานักงานท่ีปรึกษา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ป ร ะ จํ า ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ไดเขารวม การ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาแหงสหประชาชาติ สมัยท่ี 21 (The 
21st Session of the United Nations  
Commission on Science and Technology for 
Development) ณ สํานักงานสหประชาชาติ ณ นคร
เจนีวา สวิตเซอรแลนดระหวางวันที่ 14-18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

ความเปนมาและภาพรวม  

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการ
พั ฒ น า  ( Commission on Science and  
Technology for Development หรือ CSTD) เปน
คณะกรรมาธิการเฉพาะดานของสหประชาชาติ ภายใต
คณะมนตรี เศรษฐกิจและสังคม (Economic and  
Social Council หรือ ECOSOC) มีหนาท่ีใหคําปรึกษา
ระดับสูง และขอเสนอแนะแกสมัชชาใหญ (General 
Assembly) และ ECOSOC เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติวา
ดวยเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในระบบ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะบทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Credit: unctad.org 
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(SDGs) ตามวาระเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030  
CSTD ประกอบดวยผูแทนประเทศสมาชิกจํานวน 43 
ประเทศ ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจาก ECOSOC และมี
วาระการดํารงตําแหนง 4 ป โดยมีโควตากําหนด
จํานวนประเทศสมาชิกจากแตละภูมิภาคของโลก 
สําหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกมีจํานวนประเทศสมาชิก 
9 ประเทศ  

ประเทศไทยไดรับเลือกตั้ งจาก ECOSOC ให เปน
สมาชิก CSTD ในวาระป ค.ศ. 2015 – 2018 (2558-
2561) และไดเขารวมการประชุมประจําป CSTD สมัย
ท่ี 18 เปนสมัยแรก ในระหวางวันที่ 4-8 พฤษภาคม 
2558 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนหัวหนาคณะผูแทน และไดมีสวนรวมใน
เวที CSTD นับแตนั้นเปนตนมา โดยมีการประสานงาน
อยางใกลชิดกับองคการการประชุมสหประชาชาติวา
ดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) ในฐานะฝาย
เลขานุการของ CSTD  

ในการประชุมสมัยท่ี 21 ประเทศไทย มีผูแทนไทยเขา
รวมการประชุม ประกอบดวย ดร. มาณพ สิทธิเดช 
อัครราชทูตท่ีปรึกษาฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ในฐานะ
ผู แทนระดับสู งจากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนายปรินันท 
ว ร ร ณส ว า ง  ผู เ ชี่ ย ว ช าญน โ ย บา ย  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

หัวขอหลัก (priority theme) ของการประชุมในปนี้ 
คือ  

1. บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนอยางมี
นัยสํ าคัญภายในป  ค .ศ .2030 (The role of  
science, technology and innovation in  
increasing substantially the share of  

Credit: genevainjurylaw.com 
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renewable energy by 2030)  

2. การสรางขีดความสามารถด านดิจิ ทัลเพื่อ ใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีที่มีอยูและอุบัติใหม โดย
มุงเนนมิติดานเพศและดานเยาวชน (Building  
digital competencies to benefit from  
existing and emerging technologies, with 
special focus on gender and youth  
dimensions)  

 

ระเบียบวาระการประชมุ CSTD สมัยที่  21 

การประชุมประจําปสมัยท่ี 21 มีระเบียบวาระการ
ประชุม 7 วาระ ดําเนินการประชุมในระยะเวลา 5 วัน 
ดังตอไปนี้ 
- วาระที่ 1 การรับรองระเบียบวาระการประชุมและ
เร่ืองอื่นๆเกี่ยวกับการจัดระบบงาน 
- วาระที่ 2 ความกาวหนาในการอนุวัตและติดตาม
ผ ล ลั พ ธ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  World Summit on the  
Information Society ที่ระดับภูมิภาคและระหวาง
ประเทศ  
- วาระที่ 3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
 

หัวขอหลัก: 
1 )  บทบาทของวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียน

อยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ.2030 (The role of 

science, technology and innovation in  

increasing substantially the share of  

renewable energy by 2030)  

2) การสรางขีดความสามารถดานดิจิ ทัลเพื่อใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีมีอยูและอุบัติใหม โดย

มุ ง เนนมิติด านเพศและดานเยาวชน (Building  

digital competencies to benefit from existing 

and emerging technologies, with special  

focus on gender and youth dimensions)   

- วาระท่ี 4 การนําเสนอรายงานการทบทวนนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- วาระท่ี 5 การเลือกตั้งประธานและเจาหนาที่อื่นๆ 
สําหรับการประชุมสมัยที่ 22 
- วาระท่ี 6 ระเบียบวาระ (ชั่วคราว) และการเตรียม
เอกสารสําหรับการประชุมสมัยที่ 22 
- วาระท่ี 7 การรับรองรายงานการประชุมสมัยท่ี 21 
และรางขอมติท่ีจะเสนอตอ ECOSOC  

Credit: wisemonkeys.in 
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บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสนับสนุนสังคม 

ที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกัน 

ในการประชุมวาระที่ 1 มีการประชุมโตะกลมระดับ
รัฐมนตรีเรื่อง “บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนและมี
ภูมิคุมกัน” (The role of science, technology and 
innovation in supporting sustainable and  
resilient societies) โดยตั้งชื่อหัวขอวา “จากโลกสู
ทองถิ่น: การสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนและมีภูมิคุมกันใน
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท” (From global to  
local: supporting sustainable and resilient  
societies in urban and rural communities) โดย
มีรัฐมนตรีจากประเทศตาง ๆ ไดแก ศรีลังกา แองโกลา 
โบลิเวีย แอฟริกาใต แซมเบีย เลโซโธ ปากีสถาน และ
เม็กซิโก กลาวอภิปราย ตอดวยการกลาวถอยแถลงโดย
ผูแทนคิวบาและประเทศไทย ผูแทนไทยไดกลาวถอย
แถลงโดยยกกรณีตัวอยางรูปแบบการจัดการน้ําอยาง
ยั่งยืนในชุมชนชนบทของไทยโดยใช เทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมซึ่งเปนโครงการที่ริเริ่มดําเนินการโดยสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) 
(องคการมหาชน) รวมกับมูลนิธิอุทกพัฒนและภาคี
เครือขายภาคเอกชนและประชาสังคม  ตามดวยถอย 

แถลงจากธนาคารพัฒนาอิสลาม สํานักงานเพื่อการลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ 

ความกาวหนาในการอนุว ัตและติดตามผลลัพธ
การประชุม World Summit on the  

Information Society  

ฝายเลขานุการไดนําเสนอความกาวหนาในประเด็น
ดังกลาว มีใจความพอสังเขปคือ วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีดิจิทัลมีนัยตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนหลายประการ ดวยตนทุนท่ีลดลงของ hard 
drive storage ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม ๆ ท่ีมีผลกระทบสูง ไดแก วิทยาการหุนยนต 
(Robotics) ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ 
IoT) ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ก ลุ ม เ ม ฆ  ( Cloud  
computing) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big data 
analytics) ก า ร พิ ม พ ส า ม มิ ติ  ( 3 D printing)  
เทคโนโลยีเหลานี้ไดนํามาท้ังโอกาส (opportunities) 
และความเสี่ยง (risks) ตอประเทศกําลังพัฒนา  โอกาส 
ไดแก การสรางเสริมพลังอํานาจแกสตรี และการเขาสู
ต ล า ด โ ล ก แ ล ะ ห ว ง โ ซ อุ ป ท า น ร ะ ดั บ โ ล ก ข อ ง
ผูประกอบการขนาดกลางขนาดยอมและรายยอย  
ความเสี่ยง ไดแก การขยายตัวของชองวางดิจิ ทัล 
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(digital divide) ซึ่งนําไปสูความไมเทาเทียมกันของ
รายได การทดแทนแรงงานดวยระบบอัตโนมัติซึ่ ง
นําไปสูการยกเลิกการจางงาน ปญหาดานการคุมครอง
ผูบริโภค ปญหาดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร  

จากการสํ ารวจสถานการณการ ใช  เทคโนโลยี
สารสน เทศและการสื่ อสาร  และการ เชื่ อมต อ
อินเทอรเน็ต พบวา รอยละ 50 ของประชากรโลก ยัง
ไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ต และประชากรของประเทศ
พัฒ น า น อ ยที่ สุ ด  ( least developed countries) 
เพียง 1 ใน 6 เทานั้นที่เขาถึงอินเทอรเน็ต  ประเทศ
กําลังพัฒนามีปญหาชองวางระหวางเพศ (gender 
gap) ของการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากกวาในประเทศ
พัฒนาแลว และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมและราย
ยอย (MSMEs) มีความพรอมไม เพียงพอ ท่ีจะใช 

ประโยชนจากเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางเต็มท่ี  

จากการสํารวจแนวโนมลาสุดพบวา เศรษฐกิจดิจิทัล
กําลังวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว โดยท่ีประชากรจาก
ประเทศกําลังพัฒนามีสัดสวนเปนรอยละ 90 ของ
พลเมืองโลก 750 ลานคนท่ีเขาถึงอินเทอรเน็ตเปนครั้ง
แรกในระหวางป พ.ศ. 2555-2558 โดยมาจากอินเดีย 
177 ลานคน และจีน 122 ลานคน  ในป พ.ศ. 2559 
ยอดขายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโลกมีมูลคา 25.7 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ, พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจถึง
ผูบริโภค (B2C) ขามพรมแดน มีมูลคา 2.8 ลานลาน
เหรียญสหรัฐ และมีคน 100 ลานคนไดรับการจางงาน
ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ระหวางป พ.ศ. 2553-2558 มูลคาการสงออกบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มขึ้นรอย
ละ 40  คาดวาในป พ.ศ. 2562 ปริมาณการจราจรใน
เครือขายอินเทอรเน็ตจะเพิ่มขึ้น 66 เทาเมื่อเทียบกับป 
พ.ศ. 2549 

จากการสํารวจความพรอมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-commerce readiness) ในป พ.ศ. 2560 พบวา
ประเทศท่ีมีระดับความพรอมสูงมาก ลวนเปนประเทศ
พัฒนาแลวในภูมิภาคอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา) ยุโรปตะวันตก และเอเชีย-แปซิฟก (ญี่ปุน 
เกาหลีใต  สิงคโปร  ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด )  
ประเทศที่มีระดับความพรอมสูง เปนประเทศสวนใหญ 

Credit: unctad.org 

Credit: unctad.org 
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ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก รัสเซีย มาเลเซีย ไทย 
อิหราน ซาอุดิอาระเบีย และชิลี เปนตน ในขณะท่ี
ประเทศจีน บราซิล แอฟริกาใต ตุรกี ยูเครน และ
เวียดนาม อยูในกลุมประเทศความพรอมปานกลาง  
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนอกจากสิงคโปร มาเลเซีย 
ไทย และเวียดนาม สวนใหญมีระดับความพรอมต่ํา 
โดยท่ีพมามีระดับความพรอมต่ํามาก 

จึงนับไดวาอาเซียนมีชองวางดิจิทัลระหวางประเทศ
สมาชิกอยูคอนขางมาก  การนําเสนอไดยกตัวอยางการ
ลดชองวางดิจิทัลโดยการสรางโครงขายระดับชุมชน 
(community networks) ใหเปนโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมที่ชุมชนทองถิ่นสามารถดูแลรักษาไดเอง
เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน ซึ่งไดมีองคกร
พัฒนาเอกชนในประเทศแอฟริกาใตริเริ่มดําเนินการ
วางแผนรวมกับชุมชน ติดตั้งอุปกรณโครงขาย และ
ฝกอบรมชาวบาน จนสามารถทําใหชุมชนเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตไดผลเปนที่นาพอใจ   

จากนั้นมีการนํา เสนอโดยคณะผูอภิปรายท่ี เปน
ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรท่ีเกี่ยวของ อาทิ Internet 
Governance Forum (IGF) แ ล ะ  ส ห ภ า พ
โทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU) เปนตน ตามดวย
การกลาวถอยแถลงจากผูแทนประเทศตาง ๆ รวมถึง
องคกรภาคธุรกิจอยาง Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) 

การสรางขีดความสามารถดานดิจิทัลเพื่อใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีที่มีอยูและอุบตัิใหม 

โดยมุงเนนมติิดานเพศและดานเยาวชน 
(Building digital competencies to  

benefit from existing and emerging 
technologies, with special focus on 

gender and youth dimensions) 

ฝ าย เลขานุการโดย Ms. Shamika N. Sirimanne 
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีและโลจิสติกสและหัวหนา
สํานักงานเลขานุการ CSTD UNCTAD ไดนําเสนอ
รายงานการศึกษาหัวขอหลักท่ีไดจัดทําขึ้น  ในรายงาน
ดังกลาวไดระบุทักษะและความสามารถดิจิทัลท่ีจําเปน
สําหรับการใชประโยชนเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูและ
อุบัติใหมเพื่อการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ  และ
บทบาทของความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอการพัฒนาทักษะดิจิทัล  ในรายงาน 

Credit: unctad.org 
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ไดมีการอภิปรายเงื่อนไขและนโยบายท่ีจําเปนสําหรับ
ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ตอการ
สรางความสามารถดิจิทัลและเตรียมพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงระลอกใหม  และสรุปดวยการเสนอ
ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาแกประเทศสมาชิกและ
ประชาคมนานาชาติในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถ
ดิจิทัล 

ทักษะดิจิทัลนั้นแบงเปน 4 ระดับ ระดับแรกคือการรับ
เทคโนโลยี (adoption) ระดับท่ีสองคือการใชงานขั้น
พื้นฐาน (basic use) ระดับที่สามคือการใชงานเชิง
สรางสรรคและการดัดแปลงเทคโนโลยี (creative use 
and adaptation of technologies) และระดับสูงสุด
คือการสรางสรรคเทคโนโลยีใหม (creation of new 
technologies)  ทักษะระดับแรกและระดับที่สองเปน
ทักษะขั้นตนท่ีทุกคนควรมี สวนทักษะระดับที่สามและ
ระดับท่ีสี่เปนทักษะขั้นสูงของนักวิชาชีพ  นอกจาก
ทักษะดิจิทัลแลว ยังตองมีทักษะเสริมเพื่อการปรับตัว
ใหทันตอความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
ทักษะท่ีเปนความสามารถเฉพาะของมนุษยท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอรและหุนยนตไมสามารถทําแทนได ไดแก  
ทักษะการแกปญหาซับซอนโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของมนุษย ทักษะการคิดเชิงวิพากษอยาง
มี เหตุ ผล  ค วามคิ ดสร า งสรรค  และความ เป น
ผูประกอบการ  

ยุทธศาสตรเพื่อการสรางความสามารถดิจิทัลมี 3 ขอ
คือ  

(1) บรรจุการสรางความสามารถดิจิทัลไวในระบบ
การศึกษา ท้ังสายสามัญ สายอาชีพ และการเรียนรู
ตลอดชีพ ตั้งแตระดับประถมศึกษา เนนความยืดหยุน
ในการจัดการศึกษา และคํานึงถึงเทคโนโลยีท่ีสามารถ
นํามาใชประโยชนได เชน Massive Open Online 
Courses (MOOCs) ก า ร เ ข า ถึ ง ว ร รณกรรมแ ละ
ทรัพยากรการศึกษาดานวิทยาศาสตรอยางเปดกวาง 
การเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี
เปนสื่อ 

(2) สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ไดแก การลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนานโยบายและ
สถาบัน หลายประเทศไดมียุทธศาสตรระดับชาติในการ
สรางความสามารถดิจิทัลแลว อาทิ Digital Skills and 
Inclusion Policy ของสหราชอาณาจักร Federal 
Open Data ของสหรัฐอ เมริกา  Innovation and 
Skills Plan ของแคนาดา Digital Bulgaria 2020 ของ
บัลแกเรีย และ National Broadband Policy and 
Strategy ของแอฟริกาใต เปนตน  

(3) การทํางานรวมกันในระหวางผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
หลากหลาย อาทิ ความรวมมือหุนสวนรัฐ-เอกชน 
(PPP) ความรวมมือระหวางประเทศแบบทวิภาคี ความ
รวมมือระหวางประเทศแบบพหุภาคี เปนตน  

Credit: unctad.org 
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โดยมขีอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปนี้ 

 สําหรับรัฐบาลประเทศสมาชิก: พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหเพียงพอ บรรจุการสรางความสามารถ
ดิจิทัลในหลักสูตรการศึกษา  สงเสริมใหสตรี
ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 
(STEM)  สนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสียในการใหการ
ฝกอบรมทักษะดิจิทัล และคาดการณแนวโนม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สํ า ห รั บ ป ระช า คม น า น า ช า ติ :  ร ว มมื อกั น
สรางสรรคความริเริ่มท่ีมุงหมายสรางความสามารถ
ดิจิทัล ระบุขอกําหนดโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน
สําหรับการสรางทักษะดิจิทัล และสงเสริมการใช
วิธีการดิจิทัล  

 สํ า ห รั บ  CSTD: เ ส ริ ม ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ข อ ง
คณะกรรมการ ท่ีป รึ กษ าด าน เพศ  (Gender  
Advisory Board) ในการสรางความสามารถดิจิทัล 

  สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศเพื่อความ
เชื่ อมโยงภาควิชาการ สนับสนุนการใหการ
ฝกอบรมสําหรับนักจัดทํานโยบายท่ีเกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สนับสนุนการ
สรางความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศกําลัง
พัฒนา และสนับสนุนประเทศต าง ในความ
พยายามระบุแนวโนมอนาคตในดานความตองการ
สรางความสามารถ 

การทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (STIP review)   

ฝายเลขานุการ โดย Ms. Dong Wu หัวหนาสวน
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝาย
เทคโนโลยีและโลจิสติกส UNCTAD ไดนําเสนอกรอบ
การดําเนินงานใหมสําหรับการทบทวนนโยบาย วทน. 
และรายงานสรุปความคืบหนาโครงการทบทวนท่ีกําลัง
ดําเนินการอยู  การปรับปรุงกรอบการดําเนินงานใหม
เปนไปตามอาณัติจาก ECOSOC ที่ E/RES/2017/22 
ข อย อย  iii ท่ี ร ะบุ ให  UNCTAD ขยายกรอบการ
ดําเนินงานสําหรับการทบทวนนโยบายระดับชาติดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบูรณาการ
เ ป า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( SDGs) โ ด ย ใ ห
ความสําคัญกับแนวทางการสรางสรรคนวัตกรรมท่ี
คํานึงถึงประชากรกลุมฐานรากพีระมิดและการนับรวม
ทางสังคมอยางทั่วถึง (social inclusion)   

Credit: unctad.org 
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กรอบการดําเนินงานใหมนี้พัฒนาขึ้นจากขอมูลและ
ความคิดเห็นที่ไดครับจากการประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะกิจระหวางวันท่ี 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
และจะรับฟงความคิดเห็นจากท่ีประชุม CSTD สมัยท่ี 
21 กอนที่ จะออกร างฉบับ ท่ีหนึ่ งของกรอบการ
ดําเนินงานใหมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นอีกครั้งในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 นําไปปรับปรุงแลวรับฟงความ
คิดเห็นในขั้นสุดทายจากการประชุมผูเชี่ยวชาญ (Multi
-year expert meeting) ในระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2561 

คํ าถ ามหลั กของกรอบการดํ า เนิ น ง าน ใหม คื อ 
“นวัตกรรมมีสวนมากนอยแคไหนในการจัดการปญหา
ทาทายหลักๆของสังคม ?” และ “นโยบาย วทน. 
สามารถยกระดับขีดความสามารถทางการผลิตของ
ประเทศกําลังพัฒนาไดอยางไร บนพื้นฐานของพลัง
ประสานระหวางสามมิติของการพัฒนาท่ียั่งยืน ?”  
จ ากค วาม เห็ นที่ ไ ด รั บ จ ากผู เ ชี่ ย วช าญ  พบว า
ลักษณะเฉพาะ (characteristics) ของ STIP review 
ในป จจุบั นนั้ น  ให ภาพสะทอน เชิ ง ยุ ทธศาสตร 

(strategic reflection) ตามแนวนโยบาย (policy  
oriented) บนพื้ น ฐานของหลั กฐาน (evidence-
based) อยางเปนระบบ (systematic) และเปนอิสระ 
(independent)  กรอบการดําเนินงานใหมควรปรับ
ลักษณะเฉพาะใหเปนภาพสะทอนเชิงยุทธศาสตรที่วาง
แนวการทบทวนตามความยั่ งยืน (sustainability  
oriented) มีทิศทางแนนอน (directionality) ขยาย
การมีสวนรวมใหกวางขวางขึ้น (broader participa-
tion) คํานึงถึงแนวทางใหม ๆของการสรางนวัตกรรม 
(new approaches to innovation) แ ล ะ ใ ห เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู เชิงนโยบาย (policy learning 
process)  

ปจจุบัน UNCTADกําลังดําเนินการทบทวนนโยบาย 
วทน. ใหกับประเทศเอธิโอเปย อูกันดา และศรีลังกา 
ซึ่งกรอบการดําเนินงานใหมจะนํามาปรับใชหลังจากนี้  

Credit: unctad.org 
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บทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการเพิ่มสดัสวนการใชพลังงาน

หมุนเวียนอยางมีนัยสําคัญภายในป ค.ศ.2030  
(The role of science technology and  
innovation in increasing the share of 

renewable energy by 2030)  

กอนการอภิปราย ฝายเลขานุการโดย Mr. Angel 
Gonzalez-Sanz หัวหนาสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และไอซีที ฝายเทคโนโลยีและโลจิสติกส UNCTAD ได
นําเสนอรายงานการศึกษาหัวขอหลักท่ีไดจัดทําขึ้น 
รายงานฉบับนี้มุ ง เนนวิธีการนําเอาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มสัดสวนของการใช
พลังงานหมุนเวียนในสวนผสมพลังงานของโลก มีการ
ทบทวนแนวโนมลาสุดของการใชเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน ระบุอุปสรรคและปจจัยขับเคลื่อนการนํา
เทคโนโลยีไปใชจริง (deployment) และใหภาพรวม
ของเทคโนโลยีอุบัติใหม  รายงานดังกลาวไดอภิปราย
ประเด็นสําคัญบางประเด็นในการใชพลังงานหมุนเวียน 
รวมถึงตลาดและการออกแบบนโยบาย ความทาทาย
ทางเทคนิคในการรวมแหลงกําเนิดไฟฟาจากพลังงาน
หมุน เวียนเข าไปในระบบโครงข ายไฟฟา  (grid) 
ตลอดจนการประยุกตใชนอกระบบโครงขายไฟฟา (off
-grid) และในโครงขายไฟฟาขนาดเล็ก (mini-grid) 
และการใชพลังงานหมุนเวียนในครัวเรือน  รายงาน 

ฉบับนี้ไดเนนย้ําวาประเทศตาง ๆ มีเสนทางการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนท่ีตางกัน ขึ้นกับปจจัยเชิงบริบทของ
แตละประเทศและลําดับความสําคัญ  จึงใหเหตุผลวา
การประสมนโยบาย (policy mix) มีความจําเปนตอ
การสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนไปใชจริง และ
สรุปวาความรวมมือระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญใน
การแบงปนความรู การเรียนรูเชิงนโยบาย การสราง
เสริมความสามารถ และการพัฒนาเทคโนโลยี และใน
การยกระดับความเชื่อมโยงระหวางกันของโครงสราง
พื้นฐานระบบโครงขายไฟฟา โดยมีขอเสนอแนะเชิง
นโยบายดังตอไปนี้  

 สําหรับรัฐบาลประเทศสมาชิก: เพิ่มการสนับสนุน
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ โดยมุงเนน
การมีสวนรวมของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ใชนโยบายที่ยืดหยุนและปรับปรุงการประสาน 
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นโยบายพลังงานกับนโยบาย วทน. ทําใหพลังงาน
หมุ น เ วี ย น เป น ส ว นหนึ่ ง ข อ ง ว า ร ะ ก า รพัฒน า
ระดับประเทศ พัฒนาสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ
และภาษีที่เหมาะสมตอการใชพลังงานหมุนเวียนท้ัง
แบบ grid และ off-grid ส ง เสริมการใชพลั ง งาน
หมุนเวียนท้ังในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม สนับสนุนรูปแบบธุรกิจ
และการสนับสนุนเงินทุนใหมๆเพื่อใหเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนมีราคาท่ีสามารถเขาถึงได เพิ่มบทบาท
ชุมชนทองถิ่ นโดยคํานึ งถึ งบริบททางสั งคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะบทบาทของสตรี และสนับสนุน
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการขยาย
ขนาด และการนําไปใชจริงในบริการดานพลังงานท่ี
เกี่ยวกับครัวเรือน สงเสริมความรวมมือหุนสวนแบบ
เหนือ-ใต, ใต-ใต, และไตรภาคี และจัดตั้งกลไกการวิจัย
และพัฒนาแบบรวมมือกันท่ีอาจทําใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล สรางความสามารถทาง
นวัตกรรมภายในประเทศ รวมถึงทักษะในการติดตั้ง 
บํารุงรักษา และซอมแซมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน 
และรวมมือกับชุมชนทองถิ่น รวมถึงสตรีในชุมชน ใน
การฝกอบรมและบํารุงรักษาระบบเหลานี้  

 สําหรับประชาคมนานาชาติ: อํานวยความสะดวก
กิจกรรมวิจัยรวมระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค 
รวมถึงการพยากรณแนวโนม และการใชแนวทาง
แบบองครวมเพื่อพินิจพิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางน้ํา อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
สงเสริมการรวมมือกันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหวางประเทศในสาขาพลังงาน
หมุนเวียน ปรับปรุงความเชื่อมโยงระหวางกันซึ่ง
โครงสรางพื้นฐานระบบโครงขายไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนขามพรมแดน 

 สําหรับ CSTD: สนับสนุนการทํางานรวมกันของผูมี
สวนไดสวนเสียที่หลากหลายในดานการเรียนรู
นโยบาย การสรางความสามารถ และการพัฒนา
เทคโนโลยี ปรับปรุงการประสานงานระหวางผูมี
สวนไดสวนเสียและเอื้อใหเกิดความรวมมือหุนสวน
ในสาขาพลังงานหมุนเวียนที่ใชประโยชนจากความ
เชี่ยวชาญและความสนใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตาง ๆ ส ง เสริมการแบงปนบทเรียนระหวาง
ประเทศและระหวางภูมิภาค ระบุกลไกสําหรับการ
ยกระดับความสามารถในประเทศกําลังพัฒนา 

ที่มา:  
1) http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx 
2) กลุมยุทธศาสตรอุตสาหกรรมและความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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