สรุปรายงานการประชุม/สัมมนา/อบรม
๑. ชื่อเวทีต่างประเทศที่เข้าร่วม (ประชุม /สัมมนา/อบรม)
การประชุม G-77 Meeting of Experts on ICT and Sustainable Development
for South-South Cooperation
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรประเทศต่าง ๆ ประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ผู้แทนสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจาประเทศไทย และองค์การระหว่างประเทศที่มีสานักงานในประเทศไทย
รวมทั้งส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) ด้วย อาทิ
๑. ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และอินเทอร์เน็ตจากทุกภูมิภาคทั่วโลก
๒. ผู้แทนจากคณะผู้แทนถาวรประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
๓. สถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ
๔. ผู้แทนจาก NSTDA - Thailand
๕. ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
๖. ผู้แทนจากกระทรวงไอซีที
๗. ผู้แทนจาก Ministry of Foreign Affairs
๘. ผู้แทนจาก Libya – Embassy
ผู้แทนจาก สพธอ.
๑. นาย วรรณวิทย์ อาขุบุตร
๒. นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น
๓. นาย ปนัสย์ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
๔. นางสาวเขมิกา สกุลแพทย์
๕. นางสาวพรรวดี โควินทเศรษฐ

๓. วันที่ / สถานที่
การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ทัง้ นี้ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีการ
ประชุมเต็มวัน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และส่วนในช่วงค่าวันเดียวกัน เวลา ๑๘.๐๐ น. มีการจัด
ประชุมย่อย โดย สพธอ.เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ ส่วนของการประชุมวันที่ ๒
มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ปทุมธานี
๔. สาระสาคัญของเวทีต่างประเทศที่เข้าร่วม (ประชุม /สัมมนา/อบรม)
การประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกาลังพัฒนาในการส่งเสริมการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ ICT ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยนาเสนอการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Self Sufficient Economy) โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การ
ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง ICT ๒) การใช้ ICT ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา (E – Learning) และ ๓) การใช้ ICT ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ (E - Business)
การประชุมครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และอินเทอร์เน็ตจากทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม
รวมทั้งผู้แทนจากคณะผู้แทนถาวรประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทย
ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้อง
๕. ประโยชน์ที่ สพธอ. จะได้รับจากเวทีต่างประเทศที่เข้าร่วม (ประชุม /สัมมนา/อบรม)
สพธอ. ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการวางกรอบแนวทางในการจัดประชุม และประสานงานในการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของ localization, E - Business, E – Learning โดยได้ทางานร่วมกับ
กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากเวทีนานาชาติ และ
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในเรื่องการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถจะให้แลกเปลี่ยน ชี้แนะแนวทางที่ควรจะนาไปดาเนินการต่อไปเพื่อ
พัฒนาคงวามยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความร่วมมือของประเทศกลุ่ม G-77
นอกจากการให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการและร่วมวางกรอบแนวทางการประชุมในครั้งนี้แล้ว สพธอ. ยังได้
ดาเนินการจัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการหรือที่เรียกว่า Dinner Talk เพื่อเป็นเวทีให้แก่ประเทศต่างๆที่
เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือถึงแนวทางการดาเนินการของแนวทางการใช้ ICT
เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี โดยได้รับ
ความกล่าวชื่นชมผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ ถึงรูปแบบการจัดงาน วิธีการและการนาเสนอในประเด็น
ต่างๆซึ่งสอดรับกับความต้องการของกลุ่มประเทศ G-77 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้ทาหนังสือขอบคุณ สพธอ. ในฐานะที่ให้ความช่วยเหลือใน
เชิงวิชาการสาหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วย
๖.ประเด็นที่ สพธอ. ต้องติดตามต่อ
ประเด็นที่น่าสนใจที่ สพธอ. จาเป็นจะต้องติดตามคือ ความก้าวหน้าของการใช้ ICT ส่งเสริมการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้ ICT ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะประเด็นที่
เป็นภาระกิจหลักของ สพธอ. อาทิเช่น การผลักดันให้ภาษาท้องถิ่นสามารถใช้ได้ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ประเด็นของโครงสร้างพื้นฐาน (soft infrastructure) การจัดทา trust mark ให้กับสินค้าที่ได้ดาเนินการ
ภายใต้กรอบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างมาตฐานสินค้าและบริการ
๗.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วม
จากการที่ สพธอ. ได้ไปมีส่วนช่วยในการวางกรอบแนวทางในการจัดประชุม G-77 Meeting of
Experts on ICT and Sustainable Development for South-South Cooperation ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ส่งผลให้ได้รับการชื่นชมจาก กระทรวงการต่างประเทศ ในมิติของการเป็นผู้นาทางวิชาการในเรื่อง ICT
ซึ่งได้มีการออกจดหมายขอบคุณ (ปรากฏตามเอกสารแนบ) มายัง สพธอ. และในอนาคต หากมีการจัดประชุม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ICT อีก สพธอ. ก็อาจได้รับการโอกาสในการเข้าร่วมเพื่อจัดการกรอบแนวทางและ
แลกเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ กับกระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๘. เอกสารประกอบ
1. Concept note
2. Agenda
๙. เอกสารแนบ
หนังสือขอบคุณจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

