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    การสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับ
    กับลาตินอเมริกา

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จาก
ลาตินอเมริกามาเยือนไทย

       งานสัมมนา หัวข้อ Thailand 
       Regional Science Parks and 
       Latin America Connect ณ
       อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
        เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ (สดร.)

        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย              ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก  
        พระราชดำริ       
สำนักการเกษตรต่างประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       แนะนำหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์            เทคโนโลยี และนวัตกรรม
          ในลาตินอเมริกาและไทย

    สวัสดีทานผูอานท่ีเคารพทุกทาน

   

  เมื่อชาวตางชาติสวนใหญพูดถึงประเทศไทย  

มักจะนึกถึงวัฒนธรรมที่งดงาม ภูมิประเทศที่ 

หลากหลายสวยงามและผูคนท่ีเปนมิตร แตก็มีคน 

จำนวนไมนอยที่ไมทราบวาประเทศไทยมีศักยภาพ 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ 

โดยเดนเชนเดียวกับความรู สึกที ่คนไทยและคน 

อาเซียนจำนวนมากรับรูเกี่ยวกับลาตินอเมริกาจาก

ส่ือตะวันตก ซ่ึงก็มักเห็นภาพของปาดงดิบ โบราณ- 

สถานของชนเผาพื้นเมืองในอดีต แตหารูไมวา 

จริงๆ ทั้งสองฝงทวีปนี้มีทั้งสมบัติ พระศุลีแหง 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรปาไม 

และแรธาตุ รวมทั้งมีแหลงพลังงาน ทั้งเชื้อเพลิง 

ปโตเลียมและธาตุสำรองพลังงานอยางลิเทียม 

อยูมากมาย ยิ่งไปกวานั้นยังมีนักวิทยาศาสตรและ 

นักวิจัยที่เกงกลาสามารถอีกจำนวนไมนอย 

 ระหวางวันที่ 11 - 16 มีนาคม 2561 

สำนักงานท่ีปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

ไดนำคณะผูบริหารจากองคกรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จากเม็กซิโก เปรู ชิลี โคลอมเบีย  (4 

เสือจากพันธมิตรแปซิฟก) และโบลิเวีย ประเทศ 

แกนกลางของอเมริกาใต ไปเยือนหนวยงานดาน 

วทน. ของไทย และรวมบรรยายในงานสัมมนา 

หัวขอ Thailand Regional Science Parks and 

Latin America Connect ณ อุทยานวิทยาศาสตร- 

ภาคเหนือ สามารถอานรายละเอียดไดในเลม

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

รวมไวอาลัย

คุณฐมาภรณ อภิสนธิ์
อดีตผูอำนวยการสำนักความรวมมือระหวางประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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"รำลึก ท่าน ออท. วีรชัย พลาศรัย
สุดยอดผู้นำ ทีม ปทท. ของพวกเรา"

โดย นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิิชย์) 

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน

  “ประเทศไทย 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศโดยมีเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 

และนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน การสรางเครือขายความ 

รวมมือกับตางประเทศในมิติดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม (วทน.) จึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา วทน. 

ของไทย โดยที่ผานมาไทยมุงเนนไปที่การสรางความรวมมือ 

กับประเทศที่เปนผูนำดาน วทน. ของโลก อยางสหรัฐอเมริกา 

ประชาคมยุโรป และญี่ปุน อยางไรก็ตาม การแสวงหา 

ความรวมมือกับประเทศที่กำลังพัฒนาดวยกัน (South – 

South Cooperation) ไดกลายเปนประเด็นความรวมมือ 

ระหวางประเทศที่นาสนใจ และมีตัวเลือกใหมๆ ที่ทาทาย 

เนื่องจากประเทศในกลุมนี้มีความใกลเคียงกับไทยในหลาย 

มิติ ไมวาจะเปนภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และลักษณะ 

นิสัยของผูคน ทำใหการสรางความรวมมือเกิดขึ้นไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ ตัวอยางที่เห็นได เชน จีน อินเดีย 

และประเทศเพื่อนบานในอาเซียน 

 การสรางความรวมมือระหวางประเทศที่กำลังพัฒนา 

ดวยกันนั้น นำไปสู การแลกเปลี่ยนความชำนาญและผสาน 

ประโยชนซึ่งกันและกัน ซึ่งในแตละประเทศก็มีความ 

เชี่ยวชาญดาน วทน. ที่แตกตางกัน โดยความเชี่ยวชาญดาน 

วทน. ของประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีความเกี่ยวของกับ 

ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมของทองถิ่น 

และการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาทองถิ่น การสราง 

ความรวมมือ ในการสนับสนุนสงเสริมการแลกเปลี่ยน 

บุคลากร การวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนา 

การสร้างความร่วมมือแนว 4.0
ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

การสร้างความร่วมมือแนว 4.0
ระหว่างไทยกับลาตินอเมริกา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการตางๆ ที่เกี่ยว 

ของกับการศึกษา จะชวยใหเกิดองคความรูใหม นอกจากนี้ 

ยังเปนการสงเสริมการทูตวิทยาศาสตร และสงเสริมใหมี 

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รัฐบาล ในสาย วทน. ซึ่งเปน 

คนในวงการที่เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของประเทศที่สำคัญ 

     ประเทศในกลุมลาตินอเมริกา เปนประเทศที่กำลัง 

พัฒนาและมีความนาสนใจในการสรางความรวมมือดาน 

วทน. เนื่องจาก แมวาประเทศในกลุมนี้จะอยูหางไกลจาก 

ประเทศไทย แตก็มีลักษณะหลายอยางที่คลายถึงกับไทย 

ไมวาจะเปนสภาพปจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปญญา 

ทองถิ่น โดยเฉพาะประเทศในกลุม Pacific Alliance 

ซึ่งประกอบดวย 4 ประเทศ คือ ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก 

และเปรู เปนประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ 

มีการลงทุนในการพัฒนา วทน. และไดรับการสนับสนุนจาก 

รัฐบาลของประเทศอยางตอเนื่อง สงผลใหประเทศมีความ 

กาวหนาดาน วทน. อยางเห็นไดชัดในหลายสาขา เชน ชิลี 

ในดานดาราศาสตร โคลอมเบียในดานความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและเกษตรกรรม เม็กซิโกในดานฟสิกสและ 

อวกาศ และเปรูในดานวิทยาศาสตรทางการแพทย
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 ระหวางวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 สำนักงาน  

ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถาน- 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ไดนำคณะผูบริหารดาน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการศึกษา จากประเทศกลุม 

พันธมิตรแปซิฟก (Pacific Alliance ประกอบดวย 

เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย) และโบลิเวีย ไปเยือนไทย 

เพื่อสรางเครือขายดาน วทน. และสนับสนุนการ 

แลกเปลี่ยน การ พัฒนาองคความรู ความเขาใจดาน 

วทน. รวมถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณในการพัฒนา 

และบริหารอุทยานวิทยาศาสตรระหวางหนวยงานของ 

ไทยกับประเทศลาตินอเมริกา 

 เนื่องจาก ผูบริหารจากลาติน มาจากหนวยงาน 

องคกรที่มีลักษณะแตกตางกัน ดังนั้น แนวทางการดำเนิน 

ความสัมพันธกับประเทศในกลุม Pacific Alliance 4

ประเทศ และ โบลิเวีย จึงมีแนวทางพัฒนารูปแบบที่ 

ตอยอดแตกตางกันตามความสนใจของผูแทน 

   ผูเขารวมกิจกรรมจาก 5 ประเทศ ประกอบดวย 

1. เม็กซิโก - Dr. Jaime Parada, Director General of the 

Institute of Innovation and Technology Transfer of 

Nuevo Leon และ Director of the Research and Tech-

nology Innovation Park (PIIT) of Nuevo León 

ผูบริหารอุทยานวิทยาศาสตรที่ใหญที่สุดของเม็กซิโก

2. เปรู - Dr. Victor Huanambal Tiravanti, Director, 

Innovation and Entrepreneurship Center, Cayetano 

Heredia Peruvian University ผูรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง 

อุทยานวิทยาศาสตรเปรู

3. ชิลี - Dr. Sharapiya Kakimova, Coordinator, Interna-

tional Cooperation Program,  Scientific and Techno-

logical Research of Chile (CONICYT) หนวยงานภาครัฐ 

ที่มีหนาที่ในการวางแผนนโยบายและบริหารจัดการ วทน. 

ของชิลี

4. โคลอมเบีย - Dr. Juan Sebastian Osorio Director Of 

Education, BIMEDCO-GEMEDCO, S.A. นักวิจัยและผูนำ 

รุ นใหมจากบริษัทผู นำในการพัฒนายาและเทคโนโลยีการ 

แพทยของโคลอมเบีย

5. โบลิเวีย - Prof. Waldo Vargas-Ballester, Director of 

Research, Postgraduate and Social Interaction 

Department, Universidad Mayor de San Andres 

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยชั้นนำจากโบลิเวีย

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จาก
ลาตินอเมริกามาเยือนไทย

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จาก
ลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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     คณะผูบริหารจากลาตินอเมริกาไดพบปะกับผูบริหารของ อุทยานวิทยาศาสตรในภาคตางๆ 

ของไทยทั้ง 13 แหง รวมทั้ง ไดมีโอกาสพบหารือกับผูบริหารของสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

(สดร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักการเกษตรตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และศูนยศึกษา- 

การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจากการหารือพบวา ไทยเปนประเทศที่ประเทศใน 

ลาตินอเมริกาใหความสนใจที่จะสรางความรวมมือดาน วทน. แตเนื่องจากความหางไกลทำใหประเทศ 

ในลาตินอเมริกาไมมีโอกาสไดรูจักกับประเทศไทยมากนัก จากการเยือนไทยครั้งนี้ ทำใหคณะผูบริหารฯ 

พบวาไทยกับประเทศลาตินอเมริกามีความสนใจหลายอยางที่ตรงกัน มีศักยภาพดาน วทน. หลายอยาง 

ที่คลายคลึงกันและสามารถสงเสริมซึ่งกันและกันได และมีชองทางในการสรางและพัฒนาความรวมมือ 

ดาน วทน. ระหวางประเทศ

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย

งานสัมมนา หัวข้อ “The 2nd International Forum on Open Innovation: Thailand 
Regional Science Parks and Latin America Connect” ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ 
The Brick X @NSP อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   คณะผูบริหารจากลาตินไดใหการบรรยายในงานสัมมนา 

หัวขอ Thailand Regional Science Parks and Latin 

America Connect ซึ่งเปนงานสัมมนาครั้งที่ 2 ในชุดงาน 

สัมมนาความรวมมือระดับนานาชาติของอุทยานวิทยาศาสตร

ภาคเหนือ (The International Forum on Open Inno-

vation) งานสัมมนาครั้งนี้มีกลุมผูฟงคือ ผูบริหารและ 

เจาหนาที่ของอุทยานวิทยาศาสตรจากภาคและจังหวัดตางๆ 

ของไทย ผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา และผูที่ 

สนใจ จำนวน 120 คน  โดยการบรรยายของคณะเจาหนาที่ 

จากลาตินมีดังตอไปนี้

1) “Monterrey, International Capital of Knowledge 

and Advanced Manufacturing” โดย Dr. Jaime Parada 

ประเทศเม็กซิโก 

    Dr. Parada ใหบรรยายเกี่ยวกับ รัฐ Nuevo León 

ซึ่งเปนรัฐที่สำคัญทางเศรษฐกิจอันดับ 3 ของเม็กซิโก โดยมี 

เมือง Monterrey เปนเมืองหลวง บทบาทและหนาที่ของ 

Nuevo Leon Institute of Innovation and Technology 

Transfer (I2T2) และ the Research and Technology 

Innovation Park (PIIT) of Nuevo León และระบบ 

นิเวศนวัตกรรมของรัฐ ซึ่งมุงเนนไปที่การพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล การเพิ่มการลงทุน และการสนับสนุน 
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ความรวมมือระหวางวางภาครัฐและเอกชน รวมถึง ความ 

รวมมือจากตางประเทศ สาขา วทน. ที่มุงเนน 4 อันดับตน 

คือ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ การบิน และ 

แพทยศาสตร

- โครงการสนับสนุน วทน. ที่สำคัญ เชน โครงการทุน 

การศึกษาเรียนตอตางประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา 

โทและเอก โครงการความรวมมือระหวางภาคการและภาค 

อุตสาหกรรม และการใหเงินสนับสนุนนวัตกรรมและธุรกิจ 

Startups (FONLIN) ซึ่งสูงถึง 2 แสนเหรียญสหรัฐฯ ตอ 

โครงการ (โครงการนี้กอใหเกิดบริษัท Startups แลว 52 

บริษัท)

- PIIT หรืออุทยานวิทยาศาสตรของเม็กซิโกกอตั้งเมื่อป 

2550 งบประมาณการลงทุนนับรวมถึงปจจุบันเปนจำนวน 

600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวยศูนยวิจัยและพัฒนา 

35 ศูนย (คาดวาจะขายเปน 50 ศูนยในป 2563) และ 

ศูนยเพาะบมผูประกอบการ (incubator) 4 ศูนย 

(สำหรับนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก)  

- PIIT ไดตั้งเปาที่เปนเมืองหลวงแหงความรูและการผลิต 

ขั้นสูงภายในป 2573 โดยมีเปาหมายคือ การยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของคนในประเทศ เพิ่มการลงทุนดาน วทน. 

เพิ่มความสามารถทางการแขงขันของประเทศ ยกระดับการ 

ศึกษา การวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อบรรลุเปาหมาย 

ดังกลาวมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนที่ 3 

(Deployment) ซึ่งการสรางความรวมมือกับตางประเทศ 

เปนกลไกหนึ่งที่สำคัญ (ภาพประกอบ 1) 

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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2) “Peruvian University Cayetano Heredia: Towards 

the Development of a Center for Innovation and 

Entrepreneurship Aimed at Connecting the World 

and Achieving the Sustainable Development Goals 

(SDG)” โดย Dr. Victor Huanambal Tiravanti 

ประเทศเปรู

- เปรูเปนประเทศที่สำคัญหนึ่งในลาตินอเมริกา แมวา 

ประเทศยังมีปญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได ปญหาความ 

ยากจน และอยูในอันดับสุดทายเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัด 

ดานนวัตกรรมของประเทศในกลุม พันธมิตรแปซิฟก แต 

รัฐบาลเปรูไดใหความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศและริเริ่ม 

โครงการตางๆ ที่จะชวยผลักดันความกาวหนาของ วทน. 

และสนับสนุนผูประกอบการ เชน การกอต้ัง Technological 

and Innovation Center (CITEs) การใหทุนสนับสนุน 

การวิจัย เชน Innovation Fund and Agricultural Tech-

nology (INCAGRO) และ Competitiveness and Inno-

vation Funds (FIDECOM)

- Cayetano Heredia University เปนมหาวิทยาลัยผูนำ 

ดานการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและจัดอยูในอันดับ

ตนๆ ของลาตินอเมริกา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบาย      

ใหความสำคัญกับการสรางความรวมมือกับตางประเทศ 

- Center for Innovation and Entrepreneur-

ship (CIE) เปนศูนยสงเสริมนวัตกรรมและผูประกอบการ 

ริเริ่มโดย Cayetano Heredia University มีเปาหมายคือ 

การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา การผลักดันใหมีการ 

นำผลงานวิจัยไปใชประโยชนและถายทอดสู ประชาชน 

และบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) CIE อยูระหวางการพัฒนา 

และกอสรางใหเปนอุทยานวิทยาศาสตร โดยคาดวาจะเสร็จ 

สมบูรณในป 2564 อยางไรก็ตาม ปญหาและอุปสรรค 

ในการพัฒนาศูนย CIE ใหเปนอุทยานวิทยาศาสตรอยาง 

เต็มรูปแบบมีหลายประการ เชน การขาดกรอบของ 

กฎหมายในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรในเปรู การขาด 

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

การขาดประสบการณในการสรางและพัฒนาความรวมมือ  

ร ะหวางภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ฯลฯ

- โอกาสในการสรางความรวมมือระหวางไทยกับเปรู 

เชน การใหคำแนะนำดานการวางแผนและออกแบบ CIE  

การสรางเครือขายระหวางหนวยงานและบริษัทของไทยกับ 

เปรู และการสรางความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาใน  

สาขาการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรการอาหาร 

การพัฒนายาและวัคซีน ฯลฯ

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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3) “National Commission for Scientific and Technological Research – Opportunities for Graduate Studies and 

International Cooperation” โดย Dr. Sharapiya Kakimova ประเทศชิลี

-  ชิลีมีจำนวนนักวิจัย 9.5 คนตอประชากร 1,000 คน และมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนารอยละ 0.39 ของผลิตภัณฑ 

มวลรวมระหวางประเทศ ชิลีมีความรวมมือดาน วทน. กับหลากหลายประเทศ แตสวนใหญเปนความรวมมือกับสหรัฐอเมริกา 

และประเทศในยุโรป

-  ไทยกับชิลีมีการจำนวนสิ่งพิมพวิจัยวิทยาศาสตรในระดับที่ใกลเคียงกัน โดยงานวิจัยรวมระหวางไทยกับชิลีตามขอมูลจาก Web 

of Science e InCites มี 225 ฉบับ (ภาพ 2) สาขาการวิจัยที่มีการตีพิมพมากที่สุดของทั้งสองประเทศ คือ วัสดุศาสตร 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับพืชและสิ่งแวดลอม ชีวะเคมีและโมเลกุล วิศวกรรมและวิศวกรรมไฟฟา (ภาพ 3) ซึ่งสาขาดังกลาวอาจจะเปน 

สาขาที่ไทยกับชิลีสามารถสรางความรวมมือกันได

สถิติการตีพิมพงานวิจัย วทน. ของไทยและชิลี ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2560

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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-  โครงการความรวมมือที่เปนโอกาสการสรางความรวมมือระหวางประเทศกับชิลีมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการแลกเปลี่ยน 

นักวิจัย (เชน โครงการ ECOS – CONICYT และ MEC) การสรางเครือขายกับตางประเทศ (เชน CYTED, MATH AMSUD & STIC 

AMSUD, และ REDES ENTRE CENTROS) และโครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา

 

- ภารกิจที่สำคัญหนึ่งของ CONICYT คือการพัฒนาบุคลากรดาน วทน. ที่มีทั้งการสงนักศึกษาชิลีไปศึกษาตอตางประเทศ 

และใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในชิลี ในป 2562 มีนักศึกษาตางชาติระดับปริญญาเอก จำนวน 167 คน 

โดยสวนใหญเปนนักศึกษาจากประเทศในลาตินอเมริกา Dr. Kakimova กลาววาโครงการนี้นาสนใจสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจ 

จะมาศึกษาและมาทำวิจัยกับชิลี โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมคาใชจายทุกอยางในชิลี 

-   นอกจากนี้ ความรวมมือดาน วทน. ระหวางไทยกับชิลีอาจจะเกิดขึ้นในกรอบของ Asia-Pacific Economic Cooperation 

(APEC) ซึ่งเปนกรอบความรวมมือที่สงเสริมความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนตางๆ ที่ทั้งสองประเทศเปน 

สมาชิก โดยในป 2562 ชิลีเปนเจาภาพในการจัดการประชุม APEC ระหวางวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562

-  ชิลีไดจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตรแลวเมื่อป ๒๕๖๑ โดยใชชื่อวา Ministry of Science, Technology, Knowledge & Innova-

tion ขณะนี้อยูระหวางการวางแผนจัดโครงสรางกระทรวง โดยจะโอน National Commission for Scientific and Techno-

logical Research (CONICYT) ซึ่งมีบทบาทและหนาที่ในการวางแผนนโยบายและสนับสนุน วทน. ของประเทศไปสังกัด 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ Dr. Kakimova เชื่อวาโครงสรางการบริหารใหมนี้จะชวยใหชิลีสามารถบริหารจัดการ วทน. ของประเทศ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและจะเปนโอกาสในการสรางความรวมมือกับตางประเทศ

โครงสรางการบริหารดาน วทน. ในปจจุบันของชิลี

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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4) “Colombia From STEAM (STEM + ART) Education to a 

sustainable industrialized nation” โดย Dr. Juan Sebastian 

Osorio โคลอมเบีย

-  โคลอมเบียเปนประเทศหนึ่งที่เปดประตูตอนรับความรวมมือดาน วทน. จาก 

ตางประเทศ โดยนอกจาก บริษัทเอกชนอยาง BIMEDCO-GEMEDCO ที่เปน 

โอกาสหนึ่งในการสรางความรวมมือในการพัฒนาเครื่องมือทางการแพทยและ

ยาแลว  ยังมีอีกหลายโครงการ เชน Clubes de Ciencia (Colombia) และ 

ScienteLab ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมการสรางเครือขายนักศึกษาและ 

นักวิทยาศาสตรที่ตองการปฏิรูปสังคมดวย วทน. ปจจุบัน ทั้งสองโครงการ 

มีเครือขายครอบคลุมทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป หนวยงานพันธมิตรมีทั้ง 

มหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐบาล และภาคเอกชน รูปแบบกิจกรรมความรวมมือ 

เชน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย โครงการรวมวิจัยวิทยาศาสตร 

โครงการรวมพัฒนาวิชาการเรียนการสอน และการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การตางๆ

-  นอกจากนี้ ความรวมมือแบบ south – south ระหวางรัฐบาลของไทยกับ 

โคลอมเบีย ยังสามารถทำไดผานหนวยงานอื่นๆ เชน กระทรวงวิทยาศาสตร 

และศูนยวิจัยตางๆ เชน  iNNpulsa, Ruta N, ACI Medellin, ANDI, และ 

ProColombia ซึ่ง Dr. Osorio สามารถชวยประสานไปกับหนวยงานตางๆ 

ที่ไทยสนใจได 

5) “Research, Postgraduate and Social Interaction Department 

(DIPGIS)” โดย Prof. Waldo Vargas-Ballester ประเทศโบลิเวีย

Prof. Ballester บรรยายถึงโครงสรางและนโยบายในการพัฒนานักวิจัยและ การสงเสริม 

นวัตกรรมของ Universidad Mayor de San Andrés (Higher University of San 

Andrés) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับหลายประเทศในหลายระดับ คือ ระดับ 

องคกร (สหรัฐฯ – McKnight Foundation, ญี่ปุน – Japan International Coopera-

tion Agency (JICA), แคนาดา – International Development Research Center 

(IDRC)) ระดับมหาวิทยาลัย (สหรัฐฯ – MIT และ Indiana University Bloomington, 

เยอรมนี – University of Bayreuth) และระดับภาคเอกชน (แคนาดา – JETLUBE) 

สาขาความรวมมือที่เปนไปไดระหวางไทยกับโบลิเวีย เชน

   -   ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ เชน การเพาะพันธุดอกกลวยไม 

โบลิเวียมีพันธุกลวยไมกวา 3,000 พันชนิด นักวิจัยโบลิเวียประสบความสำเร็จในการ 

ปรับพันธุกลวยไมใหมีกลีบดอกยาวขึ้น (เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลคาใหแกดอกไม)  

   -   การออกแบบสถานีพลังงานน้ำขนาดเล็ก เชน hydraulic turbines ซึ่งรัฐบาล 

โบลิเวียใหความสนใจอยางมาก 

   - การบริหารจัดการแหลงน้ำและพื้นที่ปา เชน การบริหารจัดการเขื่อน การควบคุม 

ยาฆาแมลง การฟนฟูสภาพดิน

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย



7) “Tech Enterprises Development in Northern Thailand” โดย 

ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผูอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-  ดร.เกษมศักดิ์ฯ บรรยายถึงสถานภาพและศักยภาพของไทย ซึ่งทำใหไทยเปน 

ประเทศที่เหมะสมสำหรับการการเปน hub ของบริษัท startup และการ 

ลงทุนดาน วทน. และบรรยายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและโครงการตางๆ ของ 

อว. ในการสรางและสนับสนุนบริษัท startup เชน โครงการเตรียมความพรอมให 

แกผูประกอบการกอนขั้นเพาะบม (pre-incubation program) โครงการบม 

เพาะธุรกิจ (incubation process) ฯลฯ ซึ่งในปจจุบัน อว.มช. ไดชวยใหเกิด 

ธุรกิจใหมมากมาย 
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6) “Open Innovation Partnerships: Thailand Regional and Global 

Connect” โดย ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผูอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อว.มช.)

-  ดร.ธัญญานุภาพฯ ใหบรรยายเกี่ยวกับโครงสราง ภารกิจ และรูปแบบการดำเนิน 

งานของ อว.มช. โดยมีมหาวิทยาลัยเปนแหลงพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และบุคลากร 

มี อว.มช. เปนหนวยงานท่ีชวยเช่ือมตอและถายทอดใหองคความรูและเทคโนโลยีใหแก 

ผูประกอบการเพื่อใหมีการนำไปตอยอดทางธุรกิจ โดยสาขาเทคโนโลยีที่ อว.มช. 

เชี่ยวชาญคือ เกษตรกรรมและวิทยาศาสตรอาหาร เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยี- 

ชีวภาพและการแพทย และเทคโนโลยี พลังงานและวัสดุ 

-  บทบาทและหนาที่ของ อว.มช. คือ การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา การให 

บริการดานการบริหารจัดการ วทน. การเพาะบมผูประกอบการ และการให 

การสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน 

-   ดร.ธัญญานุภาพฯ บรรยายถึงแผนการขยาย อว.มช. และ Platform ตางๆ 

เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงโครงการ EECi 

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

   ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการผูชวยผูอำนวยการ 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

และ ใหบรรยายแนะนำ สวทช. เชน หนาที่และบทบาท 

ของ สวทช. ในการพัฒนา Platform เพื่อสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนา ใหสามารถทำไดเร็วขึ้นและใช 

งบประมาณที่นอยลง นอกจากนี้ ยังไดบรรยายเกี่ยวกับ 

แนวนโยบาย Thailand 4.0 สาขา วทน. ที่ประเทศไทย 

ใหความสำคัญ และ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

(S-Curve) ประเทศไทยมีความสนใจที่จะสรางความ 

รวมมือกับตางประเทศ  ในสวนของการใหการสนับสนุน 

ผูประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตรแหงชาติเปนเสมือน 

One stop service สำหรับผูประกอบการทั้งภายใน และ 

ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุม ASEAN โดยผู 

ประกอบที่สนใจสามารถมาขอใชสถานที่และสิ่งอำนวย 

ความสะดวกตางๆ ของอุทยานวิทยาศาสตรแหงชาติ ได 

โดยไมมีคาใชจายเปนระยะเวลา 1 เดือน และ สวทช. จะ 

ชวยหาคูพันธมิตรทั้งที่เปนมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน

หลังจากการหารือ คณะไดเยี่ยมชม ศูนยชีววัสดุ 

ประเทศไทย (TBRC) ของ BIOTEC  ซึ่งเปนศูนยแลก 

เปลี่ยนขอมูลชีววัสดุ มีใหบริการในการจัดเก็บตัวอยาง 

การฝกอบรม และการใหคำแนะนำตางๆ ปจจุบันไดมี 

การทำ MOU กับประเทศมาเลเซียแลว 

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

   จากการหารือ เม็กซิโกมีความสนใจที่จะสรางความ 

รวมมือกับ สวทช. ซึ่ง ดร.ลิลี่ฯ แนะนำวาควรเริ่มจาก 

การระบุหาสาขาที่สนใจรวมกัน และจับคูหนวยงาน 

พันธมิตร Dr. Parada กลาววาจะจัดทำขอเสนอในการ 

สรางความรวมมือระหวางไทยกับเม็กซิโกมาใหพิจารณา

     Dr. Kakimova (ชิลี) มีความสนใจที่จะทำโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัย โดย ดร.ลิลี่ฯ แนะนำวา 

หากมีนักศึกษาตางชาติสนใจจะมาศึกษาวิจัยในไทย 

สวทช. สามารถชวยประสานกับบริษัทตางๆ หรือศูนย 

วิจัยทั้ง ๔ แหงภายใต สวทช. ซึ่งในขณะนี้สามารถ 

รองรับไดเฉพาะระดับปริญญาโท 

      Dr. Osorio (โคลอมเบีย) กลาวถึงโครงการ Science 

Club ซึ่งไดมีการสรางเครือขายนักวิจัยและผูประกอบ 

การในหลายประเทศในลาตินอเมริกาและทวีปยุโรป 

โครงการนี ้อาจจะเปนโครงการที ่นาสนใจสำหรับไทย 

เพราะเปนโครงการที่เปดโอกาสใหนักศึกษา นักวิจัย 

และผูประกอบการไดมีโอกาสทำความรูจักและสรางเครือ

ขายผานกิจกรรมตางๆ ซึ่งสามารถตอยอดเปนการสราง 

ความรวมมือระหวางประเทศตอไปได 

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.อาภารัตน มหาขันธ รองผูวาการวิจัยและพัฒนาดานพัฒนาอยางยั่งยืน 

วว. ใหการตอนรับคณะผูบริหารฯ และบรรยายขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน 

โครงการที่สำคัญของ วว. เชน โครงการ OTOP รวมถึง กลยุทธในการ 

สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ เชน คูปองวิทยเพื่อโอทอป มาตรการติดตามและ 

วัดผลของธุรกิจที่ไดรับเงินทุนสนับสนุนจาก วว. และโครงการที่ผลักดันให 

เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน นอกจากนี้ 

ดร.อาภารัตนฯ ยังกลาววา วว. มีรวมมือกับตางประเทศบางแลว 

โดยปจจุบันมีการเปดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ เชน ญี่ปุน 

และเวียดนาม เขามาศึกษาและดูงาน

ดร.อาภารัตนฯ ไดพาคณะเยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานสาหราย (Algal 

Excellent Center) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงการวิจัยสาหรายเพื่อผลิตเปน 

เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑตางๆ จากสาหราย โดยปจจุบัน วว. มีทั้งสาหราย 

น้ำจืดและน้ำเค็มจากแหลงตางๆ ทั่วประเทศ พรอมทั้งจัดทำ ฐานขอมูลกวา 

1,000 สายพันธุและพยายามศึกษาพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตจากสาหราย 

โดยการวิจัยการปรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการเติบโต ซึ่งคณะ 

ผูบริหารฯ ใหความสนใจที่จะสรางความรวมมือกับกับศูนยนี้เนื่องจาก 

ไทยมีความพรอมทั้งอุปกรณ ความรู และบุคลากรในการวิจัย ซึ่งผูแทน 

จากทุกประเทศใหไดมีการหารือแลกเปลี่ยน แสดงความสนใจตอโครงการ 

เปนอยางดี โดยเฉพาะเม็กซิโก ไดแจงวา อาจมีการเสนอการแลกเปลี่ยน 

วิจัย โดย PIIT ก็มีการเก็บตัวอยางวิจัยเชนกัน

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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ดร.ศรัณย โปษยะจินดา ผูอำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ 

ใหการตอนรับคณะผูบริหารฯ และใหบรรยายเกี่ยวกับขอมูล บทบาท 

แผนการและเปาหมายของ  สดร. ประเด็นที่คณะผูบริหารฯ ใหความ 

สนใจคือ สดร. ไดนำเอาองคความรูและเทคโนโลยีทางดาราศาสตร 

ไปใชเพื่อสงเสริมการศึกษาสะเต็ม และการนำศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กับดาราศาสตรไปใชตอยอดในสาขาอื่นๆ ได เชน การแพทย 

สดร. ไดพาคณะผูบริหารฯ ไปเย่ียมชมศูนยปฏิบัติการหอดูดาว และ 

วิศวกรรม โครงการความรวมมือพัฒนาระบบเคลือบกระจกสำหรับ  

โครงการหมูกลองโทรทรรศนรังสีเชเรนคอฟเพื่อเยี่ยมชมหองทดลอง 

และงานวิจัยของ สดร. และเยี่ยมชมหอดูดาวแหงชาติ ณ ดอย 

อินทนนท 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (สดร.)

Dr. Kakimova กลาววาหนวยงานดานดาราศาสตรของชิลีมี 

โครงสรางที่คลายกับ สดร. แตยังดอยกวาในแงของการเขาถึง 

สาธารณะและนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะโครงการออกแบบ 

กลองโทรทัศนขนาดเล็กและแจกจายใหแกโรงเรียนที่สนใจนำไป 

ใชเปนอุปกรณการศึกษา  Dr. Kakimova แจงวาชิลีมีโครงการ 

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก 

ตางประเทศและดาราศาสตรเปนหนึ ่งในสาขาที ่ช ิล ีมีความ     

เชี่ยว ชาญ ชิลียินดีตอนรับนักศึกษาไทยที่สนใจ ทั้งนี้ ชิลี 

มีโครงสรางพื้นฐานดานดาราศาสตรดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง 

จากการที่มีพื ้นที่ที ่มีกายภาพที่เหมาะสมแกการสังเกตการณ 

ทองฟา (จำนวนวันฟาโปรงในหนึ่งปมากที่สุด) 

Dr. Osorio กลาววา รัฐบาลโคลอมเบียกำลังพยายามเขาถึง 

สาธารณะและพัฒนาความรูดาน วทน. ใหแกประชาชน นโยบาย 

และกิจกรรมตางๆ ของ สดร. เปนตัวอยางที่นานำไปประยุกตใช

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  คณะผูบริหารฯ เยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำริ โดยมี ดร.นพดล โควสุวรรณ หัวหนาฝายวิชาการ  

ใหการตอนรับและใหขอมูลแกคณะ โดยนอกจากการบรรยายขอมูล 

เบื้องตนเกี่ยวกับศูนยศึกษาฯ แลว ดร.นพดลฯ ไดพาคณะเยี่ยมชมงาน 

ในสวนของงานศึกษาและพัฒนาปาไมซึ่งแสดงใหเห็นถึงความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของพื้นที่ภาคเหนือของไทย และพระอัจฉริยภาพของในหลวง 

รัชกาลที่ 9 ในการแกไขและฟนฟูทรัพยากรปาไม  และงานศึกษาและ 

พัฒนาการประมงซึ่งเปนศูนยศึกษา ทดลอง และเผยแพรองคความรูและ 

พันธุปลาใหแกเกษตรกรรมโดยไมมีคาใชจาย  ซึ่งคณะผูบริหารฯ โดยเฉพาะ    

Dr. Tiravanti (เปรู) และ Dr. Kakimova (ชิลี) ใหความสนใจเกี่ยวกับ 

การจัดโครงการฝกอบรมการเพาะพันธปลา เชน การจัดสงผูแทนจากเปรู 

หรือชิลีมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานของศูนย และงานศึกษาของ 

ศูนยการศึกษาฯ 

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. จากลาตินอเมริกามาเยือนไทย
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   คณะผูบริหารฯ ไดพบกับ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร ผอ. สำนักการเกษตรตางประเทศ กษ. เพื่อหารือเกี่ยวกับ 

โครงสรางของ กษ. ภารกิจของหนวยงานตางๆ ภายใต กษ. การวิจัยตางๆ และแผนความรวมมือกับ 

ตางประเทศของ กษ. ดร.วนิดาฯ กลาววา วิทยาศาสตรมีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาดานเกษตรกรรม 

ทั้งในดานการผลิตของเกษตรกร การเพิ่มมูลคาและการทำตลาดสินคาเกษตรกรรม และการสงออกผลิตภัณฑ 

เกษตรสูตางประเทศ 

     ดร.วนิดาฯ ใหขอมูลวา กษ. มีความสนใจที่จะสรางความรวมมือดาน วทน. กับ ประเทศในลาตินอเมริกา 

เนื่องจากประเทศเหลานี้มีสินคาเกษตรเปนสินคาที่สำคัญของ ประเทศเชนกัน โดย กษ. มีการใหเงินทุนสนับสนุน 

การวิจัย ซึ่งแมวาจะใหเฉพาะนักวิจัยของ กษ. เทานั้น แตนักวิจัยสามารถทำงานรวมกับนักวิจัยจากตางประเทศได 

โดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัยนี้มีหลายระดับแลวแตความสำคัญและความเหมาะสมของโครงการ

   จากการหารือพบวา สาขาการวิจัยที่มีความสนใจตรงกันมีหลายสาขา เชน การวิจัยที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

ของสภาพอากาศโลก ความปลอดภัยของอาหาร น้ำมันปาลม และกาแฟ 

กิจกรรมผู้บริหารด้าน วทน. มาเยือนไทย

สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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แนะนำหน่่วยงานด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ 

นวััตกรรม 
ในไทยและลาตินอเมริกา
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The Institute of Innovation and Technology Transfer (I2T2) 
Technology Research and Innovation Park (PIIT) เม็กซิโก

 I2T2 กอตั้งโดยรัฐบาลของรัฐ Nuevo León เม็กซิโก มีวัตถุประสงคเพื่อ 

ผลักดันวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในนโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบ 

นิเวศนวัตกรรม และการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร Technology Research and 

Innovation Park (PIIT) ซึ่งเปนศูนยเพาะบมผูประกอบการของธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กับ วทน. ของรัฐ Nuevo León ตั้งอยูที่เมือง Monterey 

 I2T2 มีวิสัยทัศนในการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบ 

สนองความตองการของตลาด โดยเริ่มตั้งแตการทำวิจัยและพัฒนา การคุมครองทรัพยสิน 

ทางปญญา การพัฒนาสินคาและบริการ การสนับสนุนภาคการศึกษา ไปจนถึงการสราง 

ความรวมมือกับตางประเทศ

     ปจจุบัน PIIT ถือเปนอุทยานวิทยาศาสตรอันดับหนึ่งของเม็กซิโก ปจจุบันมีการยื่น 

ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐกวา 500 โครงการ และมีโครงการรวมมือกับตางประเทศ 

หลายรอยโครงการ ทำให PIIT เปนอุทยานวิทยาศาสตรฯ ผูนำในภูมิภาค ลาตินอเมริกา

MEXICO

สหรัฐเม็กซิโก

เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ถึงเกือบ 2 ลานตาราง 

กิโลเมตรเม็กซิโกจึงเปนประเทศที่มีพื้นที่มากที่

สุดเปนอันดับที่ 5 ของทวีปอเมริกา และเปน 

อันดับที่ 15 ของโลก นอกจากนี้ยังมีประชากร 

มากเปนอันดับที่ 10 ของโลก โดยมีการ 

ประมาณไววา เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ประเทศนี้มีจำนวนประชากร 128,632,000 

ลานคน

เม็กซิโกมีศักยภาพและความพรอมดานวิทยา- 

ศาสตรหลายดาน เชน เทคโนโลยีการเกษตร 

ประมง อาหาร และความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร 

และการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

แหลงขอมูล wikipedia
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             BIMEDCO – GEMEDCO
     เปนบริษัทเอกชนที่มีเปาหมายในการพัมนาสุขภาพ 

ของชาวโคลอมเบีย ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณทาง 

การแพทยที่ทันสมัย การบริการจากผูเชี่ยวชาญ และการพัฒนา 

การศึกษาดานการแพทยแกสาธารณะ

บริษัท BIMEDCO - GEMEDCO มีการสรางความรวมมือกับ 

ตางประเทศ เชน บริษัท General Electric (GE) โดยบริษัท 

BIMEDCO - GEMEDCO เปน ตัวแทนในการวิจัย ผลิต และ 

จำหนายใหกับ GE นอกจากนี้ยังมีความสนใจกับการสรางความ 

รวมมือกับประเทศตางๆ ในเอเชียอีกดวย

COLOMBIA

สาธารณรัฐโคลอมเบีย

พื้นที่ทั้งหมด 1,138,910 ตารางกิโลเมตร 

เศรษฐกิจของโคลอมเบียมีอัตราการเจริญเติบ 

โตในอัตราสูงสุดในชวงหลายปท่ีผานมา นโยบาย 

เศรษฐกิจหลัก ไดแก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การเรงการสรางงาน การสนับสนุนการคาเสรี 

และการลดอุปสรรคทางการคา แตยังคงมีการ 

อุดหนุนภาคเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม นโยบายดังกลาวสามารถ 

ลดอัตราการวางงานลงได และทำใหโคลอมเบีย 

มีเศรษฐกิจคอนขางดีเมื ่อเปรียบเทียบกับ 

ประเทศเพื่อนบาน เชน เอกวาดอร รัฐบาล 

มุงเนนการสงเสริมความเทาเทียมดานเศรษฐกิจ 

ใหแกประชาชนโคลอมเบีย และเพิ่มประสิทธิ- 

ภาพของการบริการสาธารณะ ตลอดจนสงเสริม 

ใหโคลอมเบียเปนแหลงการศึกษา และความรู 

ดานวิทยาศาสตร



Innovation and Entrepreneurship Center, Cayetano 
Heredia Peruvian University      

มหาวิทยาลัย Cayetano Heredia เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้ง 

อยู ณ เมืองลิมา เปรู โดย Cayetano Heredia เปนชื่อของนัก 

ฟสิกสที่มีชื่อเสียงในชวงศตวรรษที่ 19 ของเปรู มหาวิทยาลัยแหง 

นี ้ไดชื ่อวาเปนมหาวิทยาลัยทางการแพทยชั ้นนำแหงหนึ่งของ 

ประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการตีพิมพบทความวิทยาศาสตร 

อันดับตนของประเทศ

สาขาวิจัยที่สำคัญ เชน biomedical imaging, tissue engineer-

ing, biomaterials, biomechanics and rehabilitation เละ 

การใชเทคโนโลยีเพื่อการใหบริการดานการแพทย 

PERU
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สาธารณรัฐเปรู

เปรูมีพื้นที่ 1,285,220 ตารางกิโลเมตร 

มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ไดแก พื้นที่ชายฝง 

หรือโกสตา (costa) เขตที่สูงหรือเซียรรา 

(sierra) สวนที่สามคือเขตปารกทึบหรือเซลบา 

(selva) เปนที่ราบกวางขวาง ปกคลุมดวย 

ปาดิบชื้นแอมะซอนซึ่งมีความหลากหลายทาง 

ชีวภาพสูง เปรูมีประชากร 32.17 ลานคน

มีการสรางความรวมมือเพื่อจัดตั้ง Centers of 

Technological Innovation (CITES) เพื่อ 

สนับสนุนการพัฒนา ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและ 

ขยายไปสูการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ 

กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม เปนสะพานเชื่อมระหวาง 

การนำความรูและงานวิจัยไปใชในเชิงพาณิชย 

ในสาขาตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร 

เหมือนแร และสิ่งแวดลอม เฟอรนิเจอรทำ 

จากไม เครื่องหนังและรองเทา งานเหล็ก 

โลจิติกส ซอฟตแวร 
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สถาบันวิจัยด้านดาราศาสตร์ในชิลี
 ชิลี เปนประเทศที่ไดรับการยอมรับวาเปนเมืองหลวงดาราศาสตรของโลก โดย 

คาดวาในป 2563 โครงสรางพื้นฐานทางดาราศาสตรในชิลีจะนับเปนรอยละ 70 ของโลก 

พื้นที่ทางตอนเหนือของชิลี มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาดาราศาสตร เนื่องจากมี 

ทองฟาโปรง และมีสภาพอากาศที่แหงมากกวา 300 วันตอป ปจจัยเหลานี้ดึงดูดนักวิจัย 

นักดาราศาสตร วิศวกร นักเรียน และนักดาราศาสตรสมัครเลนจากทั่วโลก มายังพื้นที่ 

ดังกลาว สำหรับประเทศไทย สดร. ไดรวมมือกับ University of North Carolina 

ติดตั้งกลองโทรทรรศนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6 เมตร ภายใตโครงการ PROMPT 

(Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) 

ซึ่งประกอบดวยกลองโทรทรรศนควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรระยะไกล  โดยสถานที่ 

ติดตั้งคือ เซโร โตโลโล (Cerro Tololo) ประเทศชิลี 

 หนวยงานวิจัยดานดาราศาสตรที่สำคัญของชิลีมีหลายแหง เชน 

- Center for Excellence in Astrophysics and Associated Technologies      

(CATA) เปนศูนยวิจัยที่ใหญที่สุด ตั้งอยูที่ Calán Hill (Cerro Calán) กรุงซันติอาโก 

โดยมีการวิจัยวิทยาศาสตร 6 หัวขอ วิจัยดานเทคโนโลยีขั้นสูง 3 หัวขอ และกิจกรรมเพื่อ 

การศึกษาและการเขาถึงสาธารณะ 1 หัวขอ

- Millennium Center for Supernova Science ศูนยวิจัยแหงนี้เนนศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับ Supernova

CHILE
สาธารณรัฐชิลี
ตั้งอยูตอนตะวันตกเฉียงใตสุดของทวีปอเมริกา
ใตตอเนื่องไปยังขั้วโลกใต มีพื้นที่ 756,102 
ตารางกิโลเมตร (รวมเกาะอีสเตอร และเกาะอ่ืนๆ) 
มีชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันตกของ 
ประเทศยาว 6,435 กิโลเมตร และประชากร 18 
ลานคน

ประเทศชิลีมีความโดดเดนในดานของดารา- 
ศาสตร ปจจัยที่ สำคัญหนึ่งคือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยของประเทศและภูมิประเทศ 
และทองฟาที่โปรงที่สุดในโลกซึ่งเหมาะสมกับ 
การสำรวจอวกาศ แมวา ประเทศชิลีจะมีการ 
ลงทุนดานวิทยาศาสตรต่ำกวารอยละ 0.44 
ของ GDP ของประเทศ การลงทุนสวนใหญมุง 
ไปที่วิทยาศาสตรสาขา ฟสิกสดาราศาสตร 
ไมวาจะเปนตำแหนงงานและบทความที่เกี่ยว 
ของกับดาราศาสตร ก็มีจำนวนที่สูงขึ้นมาก



             Universidad Mayor de San Andrés 
      Universidad Mayor de San Andrés เมือง La 

Paz ประเทศโบลิเวีย กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2443 มหาวิทยาลัยแหงนี้ 

เกาแกอันดับสองของประเทศ และเปนหนึ่งในสถาบันการศึกษา 

ชั้นนำของประเทศ สถาบันวิจัยวิจัยที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมี 

หลายสถาบัน เชน The Institute of Ecology เปนสถาบัน 

ที่วิจัยเกี่ยวกับสาขาพฤกษศาสตร และสาขาสัตววิทยา ศูนยวิจัยนี้ 

เปนผู นำในการสรางนโยบายและวางกลยุทธในการอนุรักษ 

ส่ิงแวดลอมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ในโบลิเวีย 

งานวิจัยที่สำคัญ เชน การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

การวิจัยดานนิเวศเกษตร หรือ Agroecology 

BOLIVIA

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

มีพื้นที่ 1,098,580 ตารางกิโลเมตร เปนประเทศ 

ใจกลางอเมริกาใตที่หลากหลาย วัฒนธรรม 

เชื้อชาติ และภูมิศาสตร เปนที่พักพิงของชาวชน 

พื้นเมืองที่ใหญที่สุด โบลิเวียมีประชากร 11.05 

ลานคน

โบลิเวียเปนประเทศที่อุดมไปดวยแรลิเทียมเปน 

แหลงใหญที่สุดในโลก ซึ่งเปนแรสำคัญที่ใช 

ผลิตแบตเตอรี และอุปกรณเก็บกักพลังงาน 

แตทั้งนี้ การพัฒนาทางดาน วทน. ของประเทศ 

ยังไมโดดเดนมากนัก รัฐบาลโบลิเวีย เริ่มผลักดัน 

การพัฒนา โดยเฉพาะทางการศึกษา โดยมอบทุน 

การศึกษาใหนักศึกษาไปศึกษาตอตางประเทศ 

และ กลับมาทำงานใหกับประเทศบานเกิด ดังนั้น 

ภาคการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนา 

ประเทศอยางมาก โดยจีนเปนประเทศที่ไปลงทุน 

ในโบลิเวียจำนวนมาก
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        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 

2534  เพื่อเปนหนวยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยอยูภายใต 

การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (กวทช.)

     สวทช. มุงผลักดันใหประเทศไทยแข็งแกรงและเจริญรุงเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก 

โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยใหภาคการ 

เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานไดดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. 

ไดดำเนินงานผานการทำงานรวมกันของศูนยทั้ง 5 ศูนยและ 1 สถาบัน ไดแก

     • ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) มุงพัฒนางานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

     • ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  มุงพัฒนางานดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับวัสดุตางๆ

     • ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) มุงพัฒนางานดานอิเล็กทรอนิกสและ

       เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

     • ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) มุงพัฒนางานดานนาโนเทคโนโลยี

     • ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มุงใหความชวยเหลือนักวิจัยและบริษัทตางๆ ในการนำผลงานการคนพบและ

      เทคโนโลยีตางๆ มาใชประโยชนในเชิงพาณิชย

     • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) (AIMI) ใหบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร แบบครบวงจร 

       (One Stop Service)



        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2551 ตามพระราชดำริของ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีความสนพระทัยอยางยิ่งในวิชา 

ดาราศาสตร ทานทรงพระกรุณารับโครงการดำเนินการของสถาบันฯ เปนโครงการใน 

พระราชดำริ 2 โครงการ ไดแก 1)    โครงการหอดูดาวแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในศุภมงคลวารเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา และ 2)    

โครงการหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชาชน 5 แหง ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก- 

เฉียงเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคตะวันออก จังหวัดสงขลา ภาคใต  จังหวัดพิษณุโลก 

ภาคเหนือ และจังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

ภารกิจของ สดร. คือ   1. คนควา วิจัย และพัฒนาดานดาราศาสตร

2. สรางเครือขายการวิจัยและวิชาการดานดาราศาสตรในระดับชาติและนานาชาติกับ   

   สถาบัน ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

3. สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือดานดาราศาสตรกับหนวยงานอื่นของรัฐ 

    สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ

4. บริการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานดาราศาสตร

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย เปนรัฐวิสาหกิจประเภท 

ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ นั่นคือจัดตั้งเพื่อสงเสริมการวิจัย 

วิทยาศาสาตรและเทคโนโลยีแบบไมแสวงหากำไร 

ศูนยความเปนเลิศดานสาหราย (Algal Excellent Center) มีผลงานวิจัย พัฒนา ถายทอด 

เทคโนโลยี ตลอดจนการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาหรายน้ำจืดขนาดเล็ก 

แกภาคอุตสาหกรรม  วว. ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของสาหรายขนาดเล็ก ที่มี 

บทบาทในดานตางๆ มากขึ้นตามลำดับ วว. จึงเปนหนวยงานแหงเดียวในประเทศที่มี 

การดำเนินงานในดานนี้อยางครบวงจร ตั้งแตการจัดตั้งคลังเก็บรักษาสายพันธุสาหราย 

(TISTR Algae Culture Collection, TISTR ACC) ซึ่งในปจจุบันมีการรวบรวมและ 

เก็บรักษาสายพันธุสาหรายน้ำจืดขนาดเล็ก (freshwater microalgae) จากแหลงตางๆ 

ทั่วประเทศพรอมทั้งจัดทำฐานขอมูล กวา 1,000 สายพันธุ มีหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 

วิเคราะห และทดสอบ ภายใตการดำเนินงานของศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) 

ที่สำคัญและโดดเดน คือ วว. มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหรายระดับขยายกลางแจงตนแบบ 

ตั้งแตขนาด 100-40,000 ลิตร เปนระบบการเพาะเลี้ยงแบบตอเนื่องและครบวงจร 

ปริมาตรรวม 400,000 ลิตร
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        ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กอกำเนิดจากการ     

             ที่ไดรับพระราชดำริ เมื่อวัน 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ที่พระราชประสงคที่จะใหเปน 

ศูนยกลางในการศึกษา ทดลอง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ และเผยแพรแกราษฎรให 

สามารถนำไปปฏิบัติไดดวยตัวเองตอไป โดยทำการศึกษาพัฒนาปาไม 3 อยาง ประโยชน 4 

อยาง คือ ใชสอย ไมผล ไมเชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชนในการอนุรักษดินและน้ำ 

ตลอดจนคงความชุมชื้นเอาไวเปนประโยชนอยางที่ 4 และ พื้นที่ตนน้ำลำธารใหไดผลอยาง 

สมบูรณเปนหลัก โดยตนทางเปนการศึกษาสภาพพื้นที่ปาไมตนน้ำลำธารและ ปลายทางเปน 

การศึกษาดานการประมงตามอางเก็บน้ำตางๆ ผสมกับการศึกษาดานการเกษตรกรรม 

ดานปศุสัตวและโคนม และดานเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อใหเปนศูนยที่สมบูรณแบบ กอให 

เกิดประโยชนตอราษฎรที่จะเขามาศึกษากิจกรรมตางๆ ในศูนยฯ แลวนำไปใชปฏิบติอยางได 

ผลตอไป ดังมีพระราชดำริวา "ใหศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทำหนาที่เสมือน "พิพิธภัณฑ 

ธรรมชาติที่มีชีวิต" หรืออีกนัย หนึ่งเปน "สรุปผลการพัฒนา" ที่ประชาชนจะเขาไปเรียนรู 

และนำไปปฏิบัติได"
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Science & Technology Park (STeP)
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      "STeP" เปนหนวยงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เกิดจากความรวมมือ 

อยางเปนทางการของ 7 คณะ อันประกอบไปดวย คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

และวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบโจทยอุตสาหกรรมหลัก ในเชียงใหม 

และภาคเหนือ อาทิเชน เกษตรแปรรูป กระบวนการอาหาร และหัตถอุตสาหกรรม โดยจะมี 

การขยายขอบเขตขอตกลงความรวมมือไปยังคณะอื่นๆ ตอไปในอนาคต 

   STeP เปนศูนยใหบริการที่มีความพรอมดานทรัพยากรทั้งบุคลากร โครงสรางพื้นฐานดาน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดวยกลไกการใหบริการที่หลากหลายในการ 

สนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคอุตสาหกรรม หนวยงานรัฐบาล และหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของอื่นๆ ในการทำงานรวมกัน เพื่อผลักดันงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย ซึ่งครอบคลุมถึง 

การทำวิจัยรวมกับภาคเอกชน การบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยี 

การอนุญาตใหใชสิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม การใหบริการหองปฏิบัติการ 

และเครื่องมือปฏิบัติการ การใหบริการ โรงงานตนแบบเทคโนโลยี รวมทั้งการสรางโอกาส 

ทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ
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