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ั น
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2548-2549
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2549 ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนได้มีโอกาส
ไปร่วมการสัมมนาส่งเสริมการประชุมนานาชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมการประชุม
นานาชาติ (ไทย) (Thailand Incentive and Convention Association, TICA) โดยได้รบั
ความร่วมมือจาก "ทีเส็บ" สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) (Thailand Convention & Exhibition Bureau, TCEB) การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยและภาคเอกชนอีกหลายแห่ง สำหรับปี พ.ศ.2549 นี้ นับเป็นการจัด
สัมมนาครั้งที่ 14 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมากจนแน่นห้องบอลล์รูมของโรงแรม
มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึง่ ใช้เป็นสถานทีจ่ ดั การสัมมนาผูร้ ว่ ม สัมมนามีทง้ั จาก
ภาคการศึกษา และเอกชนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องสำหรับตัวผูเ้ ขียนเองก็นบั เป็นครัง้ ที่ 2 ทีไ่ ด้มี
โอกาสเข้าร่วมสัมมนากับ TCEB นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กบั ตัวเองขึน้ อีกพอสมควร
พูดก็พูดเถิดนะครับ ยิ่งมีโอกาสได้รับฟังแนวทางการจัดประชุมในระดับนานาชาติจาก TICA และ TCEB ยิ่งทำให้ผู้เขียน
เกิดอาการกระเหี้ยนกระหือรืออยากผลักดันให้เกิดกิจกรรมวิชาการในลักษณะประชุมสัมมนาให้เกิดบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นใน
ประเทศไทย มีเหตุผลประกอบแนวความคิดอยู่หลายประเด็นจะค่อยๆ เรียบเรียงอธิบายให้ได้รับฟังไปพิจารณาต่อกันนะครับ
เมื่อราว 2 ปีที่แล้ว ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ความที่
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ผู้เขียนมีโอกาสได้ร่วมงานสัมมนา งานประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติที่จัดในประเทศญี่ปุ่น
อยู่บ่อยครั้ง แทบทุกครั้งก็จะถูกเพื่อนนักเรียน นักวิจัย อาจารย์ และผู้ชำนาญการระดับหัวกะทิของประเทศญี่ปุ่นยิงคำถามจนพรุน
เลือดโชกไปทั้งตัว แม้จะเจ็บตัวอยู่บ้างแต่ผู้เขียนก็รู้สึกว่าตัวเองได้รับมุมมองและแนวความคิดอะไรดีๆ จากการประชุมเหล่านั้นอยู่
จำนวนมากจะบอกว่าตัวเองเข้าใจและรูจ้ กั "งานวิชาการ" จริงๆ จังๆ ก็จากการได้มโี อกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาเหล่านัน้ นัน่ หละครับ
จนทำให้อยากผลักดันให้เกิดกิจกรรมแบบเดียวกันในประเทศไทยมากๆ บ้าง คนญี่ปุ่นจริงจังกับการแสดงทัศนะทางวิชาการในงาน
ประชุมมากครับ และก็แปลกทีส่ ว่ นใหญ่ไม่ถอื โกรธกันเมือ่ งานจบลง หลายๆ คนเถียงกันจะเป็นจะตาย แต่หลังงานก็กอดคอกันไปจิบ
สาเกเฮฮากันไปตามเรื่อง
สำหรับตัวผู้เขียนเองการถูกยิงคำถามจำนวนมากในขณะที่ยืนอยู่บนเวทีแสดงผลงานก็รู้สึกแสบๆ คันๆ และมีความเครียด
รบกวนความรู้สึกอยู่ไม่น้อย ต่อเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวมาได้หลายๆ ครั้ง ก็พบว่าตัวเองเหมือนถูกเครื่องมือชั้นดีลับเหลี่ยม
เจียระไน ทำให้เริ่มทำงานวิชาการอย่างรอบคอบระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งอารมณ์หงุดหงิดที่มักเกิดขึ้นในครั้งแรกๆ ที่ถูกใครๆ ตั้ง
คำถามให้ตอบก็ค่อยๆ จางหายไป เปลี่ยนเป็นความรู้สึกยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง และก็ค่อนข้างจะเอนเอียงไปในทิศทางที่
ชมชอบให้ใครๆ คิดอะไรต่างๆ กันด้วยซ้ำนะครับ ยิง่ ได้มโี อกาสรับฟังความคิดเห็นดีๆ ทีต่ า่ งๆ กันไป ยิง่ ทำให้เราคิดอะไรๆ รอบด้าน
ลึกซึ้งมากขึ้น
เมื่อได้ไตร่ตรองเปรียบเทียบลักษณะกิจกรรมทางวิชาการที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนแบบไทย ซึ่งผู้เขียนเอง
ก็สำเร็จการศึกษาทัง้ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในประเทศไทย (มีความเชือ่ ส่วนตัวว่าการเป็น "ผูส้ อน" หรือแม้แต่ "ผูอ้ อกแบบ
หลักสูตร" ในหลักสูตรปริญญาโทหรือเอก ยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ "ผู้เรียน" บ้างในระหว่างที่อยู่ใน
กระบวนการถ้าตัวเองไม่ได้ลงไปเรียนเองจริงๆ จังๆ) เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองได้พบในระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ผู้เขียนก็เริ่มรู้สึกว่าในยุคสมัยนี้การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ควรที่จะมีแต่เพียง
เนื้อหาในทางวิชาการ แต่น่าจะหมายรวมไปถึงการที่กระบวนการสามารถผลิตมหาบัณฑิต (หรือดุษฎีบัณฑิต) ที่มีวุฒิภาวะที่



เหมาะสม มีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิชาการ ตลอดจนการมีทักษะที่เพียงพอในด้านการประสานความสัมพันธ์
ระหว่างนักวิชาการอืน่ ๆ ทีท่ ำงานอยูใ่ นศาสตร์สาขาเดียวกัน ซึง่ ในทีส่ ดุ จะส่งผลให้สามารถร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความเคลือ่ นไหว
ทางวิชาการในวงกว้างทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติได้
การจะได้มาซึ่งกระบวนการอย่างที่กล่าวถึงนั้น ลำพังเพียงการดูแลพูดคุยกันเองระหว่างนักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธ์ และ/หรือ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีกจำนวน 4-5 คน ก็อาจจะยังไม่เพียงพอหรอกนะครับเราคงถกเถียงกันเองได้ แต่ใน
เรือ่ งรายละเอียดทางวิชาการทีก่ ลุม่ ของเราถนัดและมีประสบการณ์เท่านัน้ เองแหละครับ ส่วนในเรือ่ งจะทำอย่างไรให้นกั เรียนของเรา
กล้าแสดงออก รูจ้ กั วิธกี ารแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ รูจ้ กั การตอบคำถามโดยอาศัยข้อมูลผลการศึกษาหรือข้อเท็จจริง ตลอดจน
มองโลกกว้างๆ สามารถสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมได้ดี ไม่ยึดติดอยู่กับเพียงชื่อสถาบันหรือแม้แต่
ใบปริญญาบัตร ผู้เขียนมองว่าการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการตลอดจนการออกวารสารวิชาการต่างๆ จะช่วยดึงดูดให้ผู้คนใน
วงการวิชาการออกมาแสดงทัศนะออกมาแบ่งปันความคิดเห็น หากเรามีเวทีให้นิสิตนักศึกษา นักวิจัยของเราได้แสดงผลงานมากขึ้น
โอกาสที่สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นในประเทศจะถูกนำไปถ่ายทอดประยุกต์ใช้ก็น่าจะมีมากขึ้น
ในระยะยาวการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติก็น่าจะลดน้อยลง สิ่งที่ยากและเราต้องร่วมมือกันทำต่อไปคือการสร้างวัฒนธรรม
ใหม่ในแง่การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล และการไม่ผูกใจเจ็บแค้นอาฆาต หากสามารถส่งเสริมกันได้
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ได้ผลดียิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นในแง่ของผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของประเทศชาติที่จะ
ตามมาจากการจัดประชุมสัมมนาก็มตี วั เลขทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ย ผูเ้ ขียนจะค่อยๆ แสดงให้เห็นในหัวข้อต่อๆ ไปครับ

ประชุมวิชาการคืออะไร?
ประชุมวิชาการ (academic conference) คือ
การประชุมหรือการรวมตัวกันของนักวิชาการ นักวิจัย
นักวิชาชีพ นิสติ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ศาสตร์สาขาหนึ่งๆ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ประสบการณ์ ข้ อ มู ล และผลลั พ ธ์ ข องการศึ ก ษาวิ จ ั ย ที ่
แต่ละคนแต่ละหน่วยงาน ได้เพียรพยายามค้นคว้ากันมา
ในรอบปี หรือหลายๆ ปี นิยมจัดทำในรูปแบบการนำเสนอ
บทความหรื อ โปสเตอร์ ท างวิ ช าการ แบ่ ง ลั ก ษณะของ
ประชุมวิชาการออกได้หลายระดับตามแต่ธรรมชาติของ
ผลงานที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน อาทิ สัมมนา (seminar)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) การรายงานเชิงเทคนิค (technical report) ประชุมวิชาการแห่งชาติ (national conference)
และประชุมวิชาการนานาชาติ (international conference) ทั้งนี้ ในการจัดประชุมวิชาการครั้งหนึ่งๆ ผู้จัดการประชุม (organizer)
อาจจัดให้มีกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานรวมกันอยู่ในพื้นที่ๆ จัดงาน เช่น มีส่วนของการนำเสนอผลงานด้วยการบรรยาย (oral
presentation) สำหรับบทความที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงและจำเป็นต้องให้เจ้าของผลงานมาให้การ อธิบายพร้อมตอบข้อซักถาม
ต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุม มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการที่มีคุณภาพรองลงมาในรูปแบบ โปสเตอร์ มีการออกบูธสาธิต
ผลงานวิจัยเครื่องต้นแบบต่างๆ มีการจัดบูธของบริษัทเอกชน ตลอดจนอาจมีการออกร้านหนังสือและผลิตภัณฑ์เพื่อการศึกษา
ในรูปแบบอืน่ ๆ เป็นต้น การจัดประชุมวิชาการในประเทศขนาดเล็กๆ อาจมีผเู้ ข้าร่วมการประชุมจาก หน่วยงานต่างๆ เพียงไม่กส่ี บิ คน
ในขณะทีป่ ระชุมวิชาการนานาชาติขนาดย่อมๆ อาจมีคนร่วมประชุมประมาณ 500-600 คน ขนาด ใหญ่ๆ อย่างเช่น ACM SIGGRAPH
Conference ซึ่งจัดกันทุกๆ ปีที่สหรัฐอเมริกา ก็อาจมีผู้เข้าร่วมประชุมถึงกว่า 29,000 คน และมีผู้ให้การสนับสนุนจัดบูธแสดง
ผลงานกว่า 250 บริษัท ใหญ่ที่สุดและไม่จัดกันบ่อยๆ อาจมีผู้เข้าร่วมงานหลายๆ หมื่นคนทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ
ก็คือการประชุมนานาชาติในระดับ "World Congress" บางงานอาจมีรอบเวลา 3-4 ปี ต่อครั้ง และการได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน
ก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดของประเทศเจ้าบ้าน "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549" ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน



ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในเบื้องต้น หากไม่มองในด้านประโยชน์ทางวิชาการ แต่มองในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การจัดประชุมวิชาการ
คุณภาพสูงที่มีผลกระทบ (impact) โดยตรงต่อนักวิชาการในศาสตร์สาขาหนึ่งๆ สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศผู้จัด
ประชุมวิชาการได้อย่างน่าสนใจเลยครับ เช่น เฉพาะค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสำหรับบุคคลทัว่ ไป อาจเป็นตัวเงินตัง้ แต่ 300 ถึง 1,100
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 12,000 - 45,000 บาท) ซึง่ ราคานีม้ กั รวมค่าเอกสารการประชุม (proceeding) กระเป๋าทีร่ ะลึก อาหารกลางวัน
น้ำชา-กาแฟ และงานเลีย้ งรับรองในตอนค่ำ ในหลายๆ งานประชุมวิชาการ ผูจ้ ดั การประชุมยังมักเตรียมโปรแกรมการท่องเทีย่ ว สำหรับ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีม่ าจากต่างประเทศ ซึง่ หมายถึงค่าธรรมเนียมพิเศษทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องจ่ายเพิม่ ขึน้ อีก ใกล้ตวั ทีส่ ดุ สำหรับการจัด
ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการในปีน้ี เราจัดงานร่วมกับ APIEMS Bangkok 2006 ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากชาติตา่ งๆ
รวมกันประมาณ 500 คน แต่ละคนเสียค่าลงทะเบียนเบื้องต้นเพื่อเข้าร่วมงานอัตราล่วงหน้าที่ 350 เหรียญสหรัฐ และ 450
เหรียญสำหรับการลงทะเบียนหน้างาน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 14,000 ถึง 18,000 บาท รวมเป็นรายได้จากการลงทะเบียน
คร่าวๆ 7,000,000 ถึง 9,000,000 บาท
นอกจากค่าลงทะเบียนนีแ้ ล้ว ผูเ้ ข้าร่วมประชุมยังอาจต้องจ่ายค่าโรงแรมทีพ่ กั ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าของทีร่ ะลึกต่างๆ
ทำให้ในการเดินทางไปร่วมประชุมครัง้ หนึง่ ๆ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1 คน อาจมีคา่ ใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ กว่า 100,000-150,000 บาท งานประชุม
วิชาการนานาชาติขนาดย่อมๆ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ สัก 100 คน ก็หมายถึงตัวเงินทีส่ ะพัดอยูใ่ นระบบอยูใ่ นหลักสิบ
ล้านบาท ตัวเลขนี้ยังไม่ร่วมรายได้จากบริษัทผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุม (sponsors) ซึ่งแต่ละบริษัทจะบริจาคให้กับผู้จัดการ
ประชุมอยู่ในวงเงินตั้งแต่ประมาณ 50,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาท งานประชุมวิชาการระดับโลกขนาดใหญ่ๆ ที่สามารถระดม
สุดยอดฝีมอื ในวงการวิชาการด้านหนึง่ ๆ ให้มาร่วมแสดงผลงานจะเป็นแม่เหล็กชัน้ ดีทส่ี ามารถดึงดูดผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้จำนวนมากๆ
และเป็นที่หมายตาของบริษัทผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ
ด้วยมูลค่าเชิงเศรษฐกิจขนาดมหึมาที่ไม่เป็นสองรองใคร ทำให้มีการจัดกลุ่มธุรกิจจำพวกการจัดประชุมสัมมนา และ
นิทรรศการต่างๆ รวมเรียกว่ากลุม่ "MICE" ซึง่ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว หมายถึงกิจกรรม 4 จำพวก ย่อมาจาก M-Meeting
หมายถึงการจัดการประชุม การพบปะการสัมมนาประเภทต่างๆ I-Incentives หมายถึง กิจกรรมพักร้อนตากอากาศ การฝึกอบรม
พัฒนาพนักงานในบริษัท การจัดพาพนักงานในบริษัทไปพักผ่อนต่างประเทศ C-Conventions หมายถึงการจัดประชุมวิชาการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ E-Exhibitions หมายถึงการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า
มูลค่าของธุรกิจ MICE ในต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลียที่เป็นประเทศที่จัดได้ว่ามีปริมาณการจัดประชุมสัมมนา
นานาชาติอยู่ในระดับสูงมาก ช่วงปี ค.ศ.2002-2003 ทำรายได้เข้าประเทศถึง 17.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจาก Business
Events Council of Australia, BECA) และสามารถสร้างงานให้กบั คนได้ถงึ 214,000 ตำแหน่ง ในขณะทีส่ ำหรับประเทศไทยเองข้อมูล
เมือ่ ปี ค.ศ.2002-2003 การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยระบุวา่ จากยอดนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศจำนวน 10.8 ล้านคน ทีเ่ ดินทาง
เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ประมาณ 400,000 คน เป็นนักท่องเทีย่ วในกลุม่ MICE ซึง่ สร้างรายได้เข้าประเทศคิดเป็นจำนวนถึง 10
เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด หรือประมาณ 30 พันล้านบาท จากยอดรายได้รวม 300 พันล้านบาท จุดเด่น
สำคัญทีต่ อ้ งยอมรับจากรายได้ในส่วนนีค้ อื นักท่องเทีย่ วในกลุม่ MICE คือนักธุรกิจ นักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
(ในด้านปริมาณการใช้จ่าย และการสร้างปัญหาให้กับสังคมน้อย) ไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวชนิดแบกเป้สะพายย่ามที่แม้จะมีปริมาณ
มากแต่สร้างรายได้น้อยกว่า และเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมสูงกว่า
ข้อมูลล่าสุดทีผ่ เู้ ขียนได้รบั ฟังจากงานสัมมนาของ TICA / TCEB เมือ่ เดือนตุลาคม 2549 ทีก่ ล่าวข้างต้น ปีทแ่ี ล้วทัว่ โลกมีงาน
ประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติรวมกันกว่า 14,000 งาน คิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ (7 Billion USD)
คิดเป็นเงินไทยไม่ออกกันเลยหละนะครับ 58% ของทั้งหมดเป็นงานที่จัดในทวีปยุโรป และประมาณ 18% จัดในทวีปเอเชีย
ในจำนวนนีร้ าวๆ ครึง่ หนึง่ (58.4% ของ 18%) หมุนเวียนเป็นประจำอยูใ่ นเขตเอเชีย บริษทั ทีป่ รึกษา "แกรีก่ ริมเมอร์" (Gary Grimmer
& Company) จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Environment) ในตลาด MICE ของประเทศไทยเมื่อเทียบ
กับประเทศอืน่ ๆ ในเขตเอเชียไว้ท่ี 7.1% (คะแนน 82 คะแนน ผูเ้ ขียนไม่ทราบว่าคะแนนเต็มเป็นเท่าไรนะครับ) เมือ่ เทียบกับประเทศจีน
ซึง่ ได้อนั ดับหนึง่ 19.9% (229 คะแนน นำไทยโด่งไปเลยครับ) รองลงมาคือ ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง และมาเลเซีย


ด้วยเหตุที่รายได้จากธุรกิจ MICE มีนัยสำคัญอยู่ในระดับสูงมาก ประเทศไทยเองจึงได้มีการจัดตั้งองค์กรไม่แสวงผล
กำไรเพือ่ ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนานานาชาติขน้ึ เมือ่ ราวปี ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) โดยการริเริม่ ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
และบริษัทการบินไทย (มหาชน) ใช้ชื่อสมาคมว่า "TICA" (The Thailand Incentive and Convention Association) มีหน้าที่
ส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศไทยมีสมาชิกประกอบขึ้นจากกลุ่มธุรกิจและบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดประชุมสัมมนา อาทิ โรงแรม บริษัทผู้ให้บริการนำเที่ยวและขนส่งผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทผู้ให้บริการคำปรึกษาการจัด
การประชุม บริษัทผู้ให้บริการสถานที่หรือศูนย์การจัดประชุม บริษัทเอเจนซี่โฆษณา บริษัทธุรกิจบันเทิงที่ช่วยสนับสนุนในด้าน
การรับรองต้อนรับ ตลอดจนธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ บริษัทผู้ผลิตสินค้าที่ระลึก เป็นต้น รายละเอียดสามารถศึกษา
ได้จากเว็บไซต์ของ TICA ที่ http://www.tica.or.th
นอกเหนือไปจากสมาคม TICA แล้ว ในเวลาต่อมาภาครัฐเองก็ได้เป็นแกนนำจัดตัง้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนา
แห่งประเทศไทย (Thailand Convention & Exhibition Bureau) เรียกสัน้ ๆ ว่า "ทีเส็บ" หรือ "TCEB" นีห่ ละครับ นอกจากจะมีทมี งาน
ช่วยการจัดประชุมสัมมนานานาชาติในประเทศไทยแล้ว ก็ยังมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดประชุมสัมมนาอีกด้วย
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทเ่ี ว็บไซต์ของสำนักงาน TCEB ที่ http://www.tceb.or.th
ก่อนจะว่ากันไปไกล หากเราย้อยถอยหลังกลับมาสักนิด งานประชุมวิชาการภายในประเทศขนาดเล็กๆ อย่างประชุม
วิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ เ์ิ องนัน้ มีวงเงินค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่รว่ มค่าแรง
ของคณะทำงานเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการทำงานในแบบอาสาสมัครรวมประมาณ 6-7 แสนบาท ถ้ารวมวงเงินงบประมาณ
ทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปก็ราวๆ ล้านกว่าบาท ในขณะที่สำหรับปี พ.ศ.2549 ที่เราจัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ มีวงเงิน
ที่ประมาณการไว้ 1.2 ล้านบาท สามารถช่วยกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจอาหาร สิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตโล่ห์รางวัล ของขวัญที่ระลึก ไปรษณีย์
ศูนย์การประชุม โรงแรม บริษทั ขนส่ง และในส่วนของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีเ่ ดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ยงั มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการเดินทาง
โรงแรมทีพ่ กั ค่าอาหาร และอืน่ ๆ ทีห่ มุนเวียนอยูใ่ นระบบอีกด้วย

ประโยชน์ทางวิชาการ
ปี ค.ศ.2001 (พ.ศ.2544) เมื่อครั้งที่ผู้เขียนข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
(Tokyo Institute of Technology) ซึง่ คนญีป่ นุ่ เรียกชือ่ สัน้ ๆ ว่า "โตโคได" (เป็นคำย่อจากภาษาญีป่ นุ่ ว่า Tokyo Kogyo Daigaku) เมือ่ เวลา
ผ่านไปเพียง 6 เดือน แม้ผลงานวิจยั จะยังไม่ได้กา้ วหน้าไปมากมาย แต่อาจารย์ของผูเ้ ขียนซึง่ เป็นศาสตราจารย์ทม่ี ชี อ่ื เสียงโด่งดังใน
วงการของญี่ปุ่นก็เริ่มสั่งให้ตระเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม "รายงานเชิงเทคนิค" (Technical Reports)
ซึง่ จัดโดยสมาคม ITE (The Institute of Image Information and Television Engineers) ของประเทศญีป่ นุ่ เป็นประจำแทบทุกเดือน
มีนกั วิชาการ นักวิจยั ทัง้ จากสถาบันการศึกษาและบริษทั เอกชนในญีป่ นุ่ เข้าร่วมมากมาย อาจารย์มกั สัง่ ให้นกั ศึกษาปริญญาโท และ
ปริญญาเอกส่งบทความไปนำเสนออยู่เป็นระยะๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป (ห้องปฏิบัติการที่ผู้เขียนสังกัดอยู่ มีนักศึกษา
ปริญญาเอกประมาณ 11 คน และปริญญาโทประมาณ 15 คน) นัยว่าทัง้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาปริญญาโท-เอก รูส้ กึ ตืน่ ตัว
กับการทำงานวิจัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็เป็นการเจียระไนลับเหลี่ยมความเฉียบคมทางวิชาการในทางอ้อม การหมกมุ่น และถกเถียง
กันเองเพียงลำพังระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้นักศึกษาผู้หนึ่งเพียบพร้อม
ที่จะเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นผู้สมควรได้รับการประสาทปริญญาเอกให้ ผู้เขียนเองเมื่อครั้งส่งบทความวิจัยฉบับแรก แม้จะมีความ
เชื่อมั่น โดยส่วนตัวกับแนวความคิดที่นำเสนออยู่ในบทความ ต่อเมื่อถูกอัดด้วยสารพัดคำถามและข้อวิพากย์วิจารณ์ถึงจุดอ่อน
จุดด้อยในงานวิจัยของตัวจากนักวิจัยเอกชนในญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริษัท Sony และ NTT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์
ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ มากมาย ก็พบว่าตัวเองได้รับบาดแผลติดตัว
ซมซานกลับไปหาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมากมาย
แต่ก็เป็นการบาดเจ็บที่มีความสุข เนื่องเพราะได้ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ในมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ใคร่
จะคิดถึง
การรายงานเชิงเทคนิค และประชุมวิชาการ ทั้งเฉพาะสาขาวิจัยบางเรื่อง และการประชุมวิชาการแห่งชาติที่ค่อนข้างหลาก
หลายในเนื้อหามากกว่าจึงเป็นเสมือน "เวที" หรือ "สนามเด็กเล่น" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกให้ได้สามารถเอาผลงาน


การศึกษาของตัวมาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกลั่นกรองแนวความคิดให้กับนักศึกษาก่อนที่จะ
สามารถผลิตผลงานคุณภาพสูงไปสู่การตีพิมพ์ในระดับประชุมวิชาการนานาชาติ หรือวารสารวิจัยที่มีคณะกรรมการกลั่นกรองเชิง
วิชาการที่เข้มข้นมากกว่า

ประชุมวิชาการฝึกคนให้ยอมรับแนวความคิดของผูอ้ น่ื
บุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งของคนไทยที่น่าจะเป็นข้อเสียและไม่ก่อให้เกิดผลดีในวงการวิชาการ คือ การเป็นคนไม่นิยมการ
วิพากย์วิจารณ์โดยเหตุผลแบบตรงไปตรงมา ผู้พูดเองก็ไม่อยากพูด และผู้ฟังเองก็ไม่อยากฟัง คนไทยมีนิสัยเกรงใจซึ่งกันและกัน
มักเก็บงำความไม่เห็นด้วยไว้ในใจโดยไม่โต้แย้ง แต่ชอบแสดงการต่อต้านแนวความคิดด้วยการบ่นหรือเปรยๆ ให้ผู้ฟังอื่นๆ ได้ยินใน
ทางลับหลัง (บางทีคาบเกีย่ วค่อนไปทาง "นินทา" ซึง่ ดูเป็นด้านลบมากกว่า) ไม่นยิ มการติตงิ แนวความคิดของนักวิจยั อืน่ ๆ โดยเฉพาะ
นักวิจัยรุ่นพี่หรือรุ่นอาวุโส นัยว่าไม่อยากสร้างศัตรูหรือหักหน้าซึ่งกันและกัน นักวิจัยรุ่นอาวุโสบางคนเองก็ดูจะไม่สบายใจ และ
ยอมไม่ได้เมือ่ ถูกท้าทายโดยนักวิจยั รุน่ ใหม่ๆ บุคคลิกเหล่านีส้ ะท้อนจากสุภาษิตโบราณทีค่ นไทยสอนกันว่า "พูดไปสองไพเบีย้ นิง่ เสีย
ตำลึงทอง" หรือ "เดินตามผูใ้ หญ่หมาไม่กดั " และยังไปสอดคล้องกับบทกลอนของพระยาศรีสนุ ทรโวหาร (สุนทรภู)่ ทีบ่ อกว่า "อันอ้อยตาล
หวานลิน้ แล้วสิน้ ซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รหู้ าย แม้เจ็บอืน่ หมืน่ แสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนัน้ เพราะเหน็บให้เจ็บใจ" นักวิชาการ
บางคนในอดีตจึงมักผูกเจ็บเมื่อถูกซักถามหรือติติงแนวความคิดในงานวิจัย และว่ากันว่ามีการ "เอาคืน" ชำระแค้นเมื่อเวลามาถึง
เรื่องเหล่านี้แม้จะดูเป็นเหมือนการมองโลกในแง่ร้าย แต่ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย บรรยากาศงานประชุม
วิชาการแบบไทยๆ จึงมักไม่ค่อยได้ยินได้เห็นการวิพากย์วิจารณ์ และตอบคำถามกันอย่างตรงไปตรงมา แต่จะเป็นการบรรยาย และ
จบลงด้วยคำถามพื้นๆ ถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือถ้าเป็นการชำระแค้นก็อาจมีลักษณะสุดโต่งไปในอีกทางหนึ่ง คือ ตั้งคำถามเพื่อแสดง
แสนยานุภาพ อวดภูมิความรู้กันไปเลยก็มี บางครั้งดูเป็นด้านลบมากกว่าบรรยากาศสร้างสรรค์
สำหรับเรื่องแปลกในบรรยากาศการรายงานเชิงเทคนิค หรือประชุมวิชาการในประเทศญี่ปุ่น ที่ผู้เขียนได้รับมาตลอด 3 ปี
ที่ศึกษาอยู่ที่นั่น แม้ว่าโดยปรกติคนญี่ปุ่นจะมีอุปนิสัยมักเกรงใจผู้อื่น แต่ในห้องบรรยายผลงานวิจัยนักวิชาการทุกคนจะแสดงความ
คิดเห็นของตนเองอย่างจริงจัง วิพากย์แนวความคิดอย่างตรงไปตรงมา บ่อยครั้งดูรุนแรงจนเหมือนการทะเลาะกัน แต่ก็แปลกเมื่อ
จบการบรรยายและตอบข้อซักถาม ทุกคนจะขอบคุณซึ่งกันและกันที่ได้เสียสละเวลามาบรรยายและให้คำแนะนำ ต่างโค้งคำนับ
ให้เกียรติกัน เดินออกจากห้องบรรยายแล้ว ทุกๆ คนดูเหมือนกลายเป็นเพื่อนรักกัน กอดคอกันไปดื่มสาเกก็มี และที่จับมือร่วมงาน
วิจัยกันในโอกาสต่อมาก็มาก ผู้เขียนเองได้มีโอกาสถูกซักถามและวิพากย์วิจารณ์จากนักวิจัยรุ่นอาวุโสชาวญี่ปุ่นนับตั้งแต่การเสนอ
ผลงานในการรายงานเชิงเทคนิคครั้งแรก และก็คุ้นหน้าคุ้นตากันกับหลายๆ คนจนถึงวันที่บรรยายผลงานวิทยานิพนธ์เมื่อจบ
ปริญญาเอก ยอมรับว่าได้รบั การถ่ายทอดแนวความคิดใหม่ๆ มากมายจากนักวิจยั เหล่านัน้ ไม่รสู้ กึ ผูกใจเจ็บแต่นกึ ขอบคุณอยูเ่ สมอๆ
ที่ช่วยให้งานวิจัยของผู้เขียนก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แทนที่จะติดขัดล่าช้าหมกมุ่นอยู่เพียงลำพัง
มองในอีกด้านหนึ่ง ด้วยเหตุที่การจัดประชุมวิชาการของไทยมีไม่มากนัก อาทิ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเอง ก็มีประชุม
วิชาการใหญ่ที่สุดเพียงการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งจัดประชุมวิชาการกันเพียงปีละ 1 ครั้ง งานประชุม
วิชาการอื่นๆ อันเกิดจากการรวมกลุ่มนักวิจัยเฉพาะสาขา หรือการรายงานเชิงเทคนิคมีให้เห็นอยู่น้อยถึงน้อยมาก ล่าสุดที่เห็นว่า
เริ่มมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็คงมีเพียงกลุ่มการวิจัยดำเนินงาน และกลุ่มวิศวกรรมความปลอดภัยและการยศาสตร์ ในกลุ่มหลัง
เมื่อสิน้ แกนนำอย่างศาสตราจารย์ ดร.กิตติ อินทรานนท์ ไปแล้ว ก็ไม่ทราบว่ากิจกรรมจะดำเนินต่อไปราบรื่นอย่างเดิมหรือไม่ การมี
เวทีแสดงและแลกเปลี่ยนผลงานน้อย ทำให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของไทยขาดโอกาสในการฝึกฝน "วิธีการแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ" "การให้เหตุผล" "การโต้แย้ง" และ "การตอบคำถามเชิงวิชาการ" การไม่คอ่ ยได้มโี อกาสฝึกฝนดังกล่าวทำให้บางคน
ไม่ตระหนักและพาลไม่เข้าใจ เกิดความเชือ่ ผิดๆ ว่าสิง่ ทีต่ วั เองคิดและเชือ่ ฝังหัวอยูเ่ ป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้อง คนอืน่ ๆ คิดผิด หรือรูไ้ ม่เท่าทันสิง่
ที่ตัวเองคิดจนอาจไม่ยอมรับแนวความคิดอื่นๆ โดยเฉพาะแนวความคิดใหม่ๆ ที่อาจผิดแผกแตกต่างไปจากความเชื่อเดิมๆ
สิง่ เหล่านีด้ เู ป็นเหมือนเป็นเรือ่ งง่ายๆ ทีไ่ ม่นา่ จะเป็นเรือ่ งใหญ่โตอะไร อธิบายให้เห็นภาพได้ไม่ยากนัก แต่สง่ิ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ ง
"ปัจจัตตัง" คือ รู้ได้เฉพาะตัว การได้รับการฝึกฝนโดยมีอารมณ์ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ มีแรงกดดันตามสมควรขณะถูกซักถามข้อสงสัย
จะเป็นเหมือนสนามประลองทักษะและฝึกฝนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักการลำดับความคิด รู้จักตรรกะ
และตอบคำถามอย่างเหมาะสม การมีเวทีเหล่านี้จึงเป็นห้องเรียนนอกตำราอีกลักษณะหนึ่งที่ให้ผลเด่นชัด สามารถส่งเสริมนักเรียน
บัณฑิตศึกษาให้มีวุฒิภาวะสูงขึ้นอย่างชัดเจน มิใช่เพียงการเผชิญหน้ากับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เมื่อสิ้นสุดการทำวิจัย
ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น


ประชุมวิชาการคือความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
กระบวนการในการจัดประชุมวิชาการครั้งหนึ่งๆ เริ่มต้นตั้งแต่การรวมตัวของนักวิจัยในศาสตร์สาขาหนึ่งๆ เพื่อประชุมร่วม
กันสรรหาคณะกรรมการจัดการประชุม (organizing committee) คณะทีป่ รึกษา (advisory board) คณะทำงาน (working group)
มีการแต่งตัง้ ประธานจัดการประชุม (conference chair) โดยอาจมีประธานร่วม (conference co-chair) และทีส่ ำคัญและเป็นกลจักร
สำคัญในการผลักดันการประชุม คือ เลขาธิการ (secretariate) หรือผูป้ ระสานงาน (conference coordinator) หลังจากได้คณะทำงาน
หลักซึง่ มักนิยมให้มที มี งานหลักจากสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพือ่ ให้เกิดความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินการ
คณะทำงานเหล่านี้อาจเริ่มแตกตัวออกเป็นกรรมการระบบย่อยต่างๆ เช่น กรรมการระบบฐานข้อมูล กรรมการจัดหาทุน กรรมการ
ฝ่ายพิธีการ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ แล้วแต่ความจำเป็นในการดำเนินงาน ตำแหน่งต่างๆ เหล่านี้มักเป็นกลุ่มคณาจารย์ หรือ
นักวิจัยในองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนี้กรรมการแต่ละกลุ่มก็อาจสรรหาลูกมือ หรือผู้ช่วย
ทีจ่ ะทำหน้าทีเ่ ป็นกลจักรในภาระหน้าทีต่ า่ งๆ ลูกมือเหล่านีก้ ไ็ ม่ใช่ใครอืน่ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นนิสติ -นักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
ซึง่ จะลงมาช่วยกันทำหน้าทีต่ ดิ ตามเอกสาร ติดตามสปอนเซอร์ผใู้ ห้การสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล การจัดเตรียมเอกสารสำคัญ
ต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การรวบรวมบทความวิชาการ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตลอดไปจนเป็นแรงงาน
หลักในการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ และเป็นเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับผู้มาร่วมประชุมในระหว่างช่วงเวลาที่มีการจัดงาน
ภาระอันมากมายเหล่านี้ มองดูเผินๆ แม้จะดูมากและอาจทำให้นิสิตนักศึกษาบางคนต้องเสียสละเวลาส่วนตัวลงมาทำ
กิจกรรมเหล่านี้ แต่แท้ทจ่ี ริงแล้วหากคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบหน้าทีใ่ นแต่ละฝ่ายรูจ้ กั การใช้นสิ ติ ในทีป่ รึกษาของตนอย่างเหมาะสม
ภาระเหล่านีจ้ ะถูกเฉลีย่ และกระจายออกไปเป็นส่วนเล็กส่วนน้อย ไม่เป็นภาระกับผูห้ นึง่ ผูใ้ ดมากเกินไป ตัวผูเ้ ขียนเองในปีหนึง่ เคยได้รบั
หน้าทีช่ ว่ ยอาจารย์ชาวญีป่ นุ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ า่ นและให้คะแนนบทความ (paper reviewer) ในขณะทีอ่ กี ปีหนึง่ ทำหน้าทีช่ ว่ ยจัดเตรียม
เอกสารประกอบการจัดประชุม (proceeding) ได้มโี อกาสแสดงฝีมอื การถ่ายภาพทีส่ นใจอยูเ่ ป็นการส่วนตัวเพือ่ ใช้เป็นแบบปกสำหรับ
การจัดประชุมนานาชาติครั้งหนึ่งของ IEEE ทำให้มีความประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นหนังสือเล่มนั้น ในเวลาเดียวกัน
นักศึกษาคนอื่นๆ ในห้องแล็บก็ได้รับการไหว้วานจากอาจารย์ให้ช่วยกันทำหน้าที่ในการจัดประชุมวิชาการคนละเล็กคนละน้อย
แต่ละคนจึงไม่ได้รู้สึกว่าการจัดประชุมครั้งหนึ่งๆ จะเป็นภาระกับตนมากนัก ตรงกันข้ามกลับอยากมีส่วนร่วม อยากช่วยอาจารย์
ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดประชุม เนื่องเพราะแต่ละคนล้วนรู้สึกว่าตัวเองได้รับประโยชน์ ได้รับประสบการณ์จากการได้มี
โอกาสทำงานในช่วงทีม่ กี ารจัดประชุมวิชาการ ผูเ้ ขียนและเพือ่ นๆ นักศึกษาปริญญาโท-เอกอืน่ ๆ ก็ยงั ทำหน้าทีใ่ นการต้อนรับแขกอืน่ ๆ
ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย เราได้มีโอกาสพูดคุยกับนักวิชาการชาวต่างประเทศอื่นๆ ทำให้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง และไม่รู้สึก
กลัวเมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปนำเสนอผลงานของตัวเองในประเทศอื่นๆ
ในอีกด้านหนึง่ การจัดประชุมวิชาการจึงเป็นเครือ่ งมือในการสร้างความร่วมมือและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
และลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา เมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสทำหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ
ต้องวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะมองในด้านหนึ่งก็เป็นภาระหนักอึ้ง แต่โดยส่วนตัวก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เขียนและนิสิตปริญญาโทของภาควิชาที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานเป็นไปอย่างดี ผู้เขียนได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์
วิธีการทำงาน และได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องต่างๆ ที่ไม่เพียงแค่เรื่องงาน แต่ในบางโอกาสก็เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่ใคร่ได้มีโอกาส
พูดคุยกับนิสิตมากนักในเวลาปรกติ การที่ต้องใช้เวลาช่วยกันเตรียมงานประชุมดึกๆ ดื่นๆ จนบางคืนไม่ได้กลับบ้านด้วยกันก็ทำให้
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับศิษย์เป็นไปอย่างน่าประทับใจ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้แม้จะมีเรื่องปวดหัวมากมายที่ต้องพยายาม
ตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหา แต่กเ็ ป็นช่วงเวลาหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนมีความสุข และเป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้ตดิ กับอยูก่ บั ความรักทีม่ ตี อ่ งานวิชาการ
และการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ๆ แต่ในทางกลับกันนิสิตที่เข้ามาช่วยงานอยู่นั้นจะรู้สึกอย่างไร ก็คงต้องสอบถามกัน
ดูเองกระมังครับ

ประชุมวิชาการ งานเดียวได้ครบทุกประสบการณ์
การจัดประชุมวิชาการแห่งชาติสำหรับหน่วยงานที่ไม่เคยหรือมีโอกาสน้อยครั้งที่จะได้ทำ อย่างภาควิชาที่ผู้เขียนสังกัดอยู่
มีการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติครัง้ สุดท้ายเมือ่ ราวปี พ.ศ.2529 หรือประมาณเกือบ 20 ปีกอ่ น แน่นอนว่าแม้จะมีคณาจารย์รนุ่ พี่


ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าวนั้นหลงเหลือให้คำปรึกษาอยู่บ้าง แต่รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดงานในระดับ
ปฏิบัติการก็อาจสูญหายหรือมีการดัดแปลงแก้ไขไปบ้างตามกาลเวลา ระเบียบต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป การที่
คนรุ่นใหม่สักกลุ่มหนึ่งจะดำเนินการจัดงานใหญ่ระดับชาติสักครั้งจึงเป็นเหมือนงานช้างที่แทบจะต้องเริ่มต้นจากศูนย์การรวบรวม
ข้อมูลของการจัดการประชุมทีม่ มี ายาวนานกว่า 2 ทศวรรษจึงมีรายละเอียด มีเรือ่ งจุกจิกกวนใจมากมาย สำหรับผูเ้ ขียนแล้วแม้จะมี
โอกาสได้ร่ำเรียนศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 10 ปี แต่โอกาสที่ตัวเองจะได้ลงลึกถึงรายละเอียด
ในการจัดการกับระบบงานต่างๆ ซึ่งมีอยู่มากมายเกินกว่าจะคาดเดาได้ง่ายของการจัดการประชุมวิชาการให้เป็นรูปเป็นร่างและ
เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็เล่นเอาเหนื่อยสายตัวแทบขาด และก็เป็นเหตุให้ต้องรบกวนผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญๆ ในวงการ
อุตสาหกรรมและการศึกษาไว้มากมาย ไม่เว้นแม้แต่รุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานร่วมกันมาในภาควิชาหลายสิบคน
ด้วยมุมมองในลักษณะนี้ ระหว่างการมีส่วนร่วมในงานประชุมวิชาการในฐานะเป็น "ผู้ร่วมประชุม" จึงแตกต่างโดยสิ้นเชิง
กับการมีส่วนร่วมในฐานะ "ผู้จัดการประชุม" ผู้เขียนขอแนะนำให้คณาจารย์รุ่นใหม่ๆ หรือแม้แต่รุ่นอาวุโสที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์
ตรงในการจัดการประชุมได้หาโอกาสสักครั้งหรือหลายๆ ครั้งเป็นกรรมการหลักในการจัดการประชุม ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต-นักศึกษา การกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ
ที่ดีให้กับตัวเองอีกด้วย

อย่าไปส่งเลย IE Network ... เก็บงานไว้สง่ ทีอ่ น่ื ดีกว่า
เมือ่ เห็นความสำคัญ และอยากให้มกี ารจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการภายในประเทศหรือมีเวทีมสี นามเด็กเล่นให้กบั นิสติ
บัณฑิตศึกษามากขึ้น มองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ให้รู้สึกสะท้อนใจพอสมควร ต้องยอมรับกันตรงๆ ว่าภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการจุฬาฯ ทีผ่ เู้ ขียนสังกัดอยูจ่ ดั กิจกรรมทางวิชาการในลักษณะประชุมวิชาการน้อยครัง้ มาก ครัง้ สุดท้ายทีเ่ ราจัดกันก็เมือ่ ราวๆ
ปี พ.ศ.2529 (ซึง่ ตอนนัน้ ผูเ้ ขียนยังเรียนหนังสือไม่จบชัน้ ม.6 เลยครับ) หรือราวๆ 20 ปีกอ่ น ในช่วงเวลานัน้ มี ศาสตราจารย์ ดร.ศิรจิ นั ทร์
ทองประเสริฐ ทำหน้าทีเ่ ป็นเลขาธิการ ความทีเ่ ราจัดการประชุมวิชาการไม่บอ่ ยครัง้ และตลอดช่วง 12 ปีทผ่ี เู้ ขียนรับราชการอยูท่ จ่ี ฬุ าฯ
ก็ไม่เคยได้มีโอกาสช่วยงานอาจารย์ผู้ใหญ่ใดจัดประชุมวิชาการขนาดใหญ่ๆ แม้แต่ครั้งเดียว บวกกับประสบการณ์ที่ยังมีไม่เพียงพอ
ผู้เขียนจึงตัดสินใจเข้าร่วมการสัมมนาการส่งเสริมการประชุมนานาชาติที่ทาง TICA และ TCEB จัดขึ้นทันทีที่ได้ข่าว ปี พ.ศ. 2547
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น 3 วัน 2 คืนที่หัวหิน มีวิทยากรมาให้ความรู้หลายคน เป็นช่วงเวลาที่ผู้เขียนรู้สึกถึง "โอกาส" ที่เป็นไปได้
และแนวทางที่น่าจะไม่ยากจนเกินความสามารถนักที่จะลงมือจัดการประชุมวิชาการด้วยตัวเอง ปัญหาน่าท้อใจที่ติดตามผู้เขียนมา
พร้อมกับความรู้สึกเหมือนได้เห็นแสงสว่างริบๆ ที่ขอบฟ้าในเวลาที่มืดสนิทคือเสียงพูดให้ได้ยินจากอาจารย์และนักวิจัยบางท่านว่า
"อย่าไปส่งเลย IE Network ระบบห่วย เปเปอร์เน่าๆ อะไรก็ลงได้ เก็บงานดีๆ ไว้ส่งที่อื่นดีกว่า ขอผลงานก็ได้น้ำหนักน้อย
ถ้าทำได้ก็เอางานไปส่งอินเตอร์ฯ ดีกว่า ระบบดีกว่าและได้คะแนนมากกว่า Impact Factor ก็สูงกว่า"
สำหรับผมนี่เป็นคำพูดที่ตัดกำลังใจและสะท้อนให้เห็น "จุดอ่อน" ที่เป็นตัวขัดขวางความเจริญของวงการวิชาการไทย
อย่างชัดเจนครับ การพร่ำพรรณนาบ่นถึงความอ่อนด้อยของระบบแต่ไม่ร่วมมือช่วยกันแก้ไข และสร้างสรรค์งานดีๆ ที่มีระบบที่เข้ม
แข็งและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้นดูจะใจร้ายไปสักนิด มันเป็นเหมือนปัญหาไก่กับไข่ ระบบห่วยเราจึงไม่ส่งงานดีๆ หรือเป็น
เพราะเราไม่สง่ งานดีๆ ระบบจึงห่วย ผมได้เคยเปรยๆ ปัญหานีก้ บั อาจารย์ผใู้ หญ่บางท่านได้รบั คำแนะนำให้มองโลกในแง่ดที า่ นชีว้ า่ ใน
ขณะทีน่ ค่ี อื "ปัญหา" ทีใ่ ครๆ มองข้ามแต่มนั ก็เป็น "โอกาส" ทีส่ ามารถทำให้เราพลิกความอ่อนด้อยให้แข็งแกร่งขึน้ ได้
การรวบรวมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ หากสามารถกระทำ
ให้เกิดขึ้นได้แม้ผลงานที่จะตามออกมาจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (หรือได้รับการยอมรับประเมิน
คุณค่าน้อยโดยกรอบวิธีพิจารณาผลงานทางวิชาการแบบเดิมๆ) แต่หากอาศัยสามัญสำนึกพื้นๆ เรา "รู้สึก" ไหมว่านี่คือสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและวงการวิชาการอย่างแท้จริง การมีเวทีภายในประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
เผยแพร่ความรู้ที่เพียงพออย่างพอเพียงออกไปสู่ชุมชนของตัวเอง เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง อยู่รอดได้ด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาการ
ทีม่ รี ากฐานเข้มแข็งของตัวเอง อย่างไรเสียก็มน่ั คงกว่าการรีบร้อนต่อเติมตัวอาคาร แต่งแต้มหน้าตาของตัวอาคารให้ใหญ่โตเป็นหน้า
เป็นตากับคนข้างนอก "การโกอินเตอร์" โดยปราศจากซึง่ ความแข็งแกร่งทีแ่ ท้จริงของระบบภายใน ไม่ชา้ ไม่นานอาคารหลังนีก้ ค็ งถึงกาล
ล่มถล่มลง แนวความคิดเหล่านี้มิใช่การละทิ้งการเผยแพร่ผลงานออกสู่ในระดับนานาชาติ หากแต่หมายถึงการให้ความสำคัญ
กับการเผยแพร่ถา่ ยทอดองค์ความรูภ้ ายในประเทศให้เข้มแข็งมัน่ คง และขยายขอบเขตออกไปสูร่ ะดับนานาชาติเมือ่ เราต้องการ "สร้าง
ตลาด" สำหรับรองรับ "สิ้นค้าคุณภาพสูง" ที่พวกเราได้ร่วมมือกันสร้างขึ้นภายในประเทศ


ยิ่งมองภาพของประเทศที่ทุกวันนี้เรามีสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการทั้งของภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้น
มากมาย การยกระดั บ ฐานะของสถาบั น การศึ ก ษาหลายแห่ ง จากสถาบั น ที ่ ผ ลิ ต บุ ค คลากรระดั บ ช่ า งเทคนิ ค ปวช. ปวส.
มาเป็นบุคคลากรระดับปริญญาตรี โท หรือเอก มีคณ
ุ วุฒทิ เ่ี ทียบเท่ากันในศักดิแ์ ละสิทธิ์ แม้จะมีขอ้ ครหาให้ถกเถียงกันมากมายถึงเรือ่ ง
"คุณภาพบัณฑิต" ที่ไม่เท่าเทียมกัน วุฒิภาวะแตกต่างกัน แต่เราก็ไม่สามารถละทิ้งสถาบันและบัณฑิตเหล่านี้วิ่งออกไปสู่ถนน
นานาชาติ โดยไม่ร่วมมือกันยกระดับคุณภาพวิชาการให้ทุกๆ สถาบันทัดเทียมกัน โดยส่วนตัวผู้เขียนไม่ชมชอบความคิดให้ถนน
ทุกสาย "มุ่งสู่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ฯลฯ" แต่ต้องการให้ความเจริญทางวิชาการกระจายอย่างเท่าเทียมกันไปสู่ทุกๆ
มหาวิทยาลัยที่กระจายกันอยู่ในประเทศ ให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถสร้างสรรค์เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู้ และควรรู้ได้โดยไม่ต้อง
มุ่งสู่แต่เพียงมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้อง "ยอมรับความเป็นจริง" ว่าความความแตกต่างยังคงมีอยู่จริงในสังคม
ุ ภาพต่างๆ กัน เด็กๆ ของเราสติปญ
ั ญาแตกต่างกัน มีวนิ ยั แตกต่างกัน แล้วเรา
ไทย แต่ละมหาวิทยาลัยได้รบั "ทรัพยากรบุคคล" ทีม่ คี ณ
จะอยูก่ นั อย่างไร? พีใ่ หญ่ทแ่ี ข็งแรงก็วง่ิ แซงหน้าไปโดยไม่สนใจน้องใหม่ทย่ี งั อ่อนแอ หรือจะร่วมมือกัน ประคับประคอง ติตงิ และเป็น
พี่เลี้ยงดูแลกันและกันเพื่อให้น้องๆ เติบโตอย่างแข็งแรงไม่ล้มลุกคลุกคลาน (ว่ากันตามจริง ถึงจุดนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่า
ุ ภาพไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน ผมพึงพอใจกับ
พีใ่ หญ่เนีย่ แข็งแรงจริงๆ อย่างทีพ่ ใ่ี หญ่เชือ่ หรือเปล่า) และพร้อมทีจ่ ะสร้างงานวิจยั ทีม่ คี ณ
แนวความคิดแบบนี้ และเชือ่ มัน่ ว่า "การจัดประชุมวิชาการ" จะเป็นอีกเครือ่ งมือหนึง่ ทีส่ นับสนุนให้เกิดพัฒนาการทีด่ ใี นวงการวิชาการ
ไทยและอยากเป็นคนส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักวิชาการ รุ่นพี่รุ่นน้องและผองเพื่อนร่วมมือกันสร้างมาตรฐานงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ

ถึงเวลาของ "สมาคมวิศวกรอุตสาหการแห่งประเทศไทย" แล้วหรือยัง
ช่วงเวลา 2 ที่ผ่านมา เมื่อผู้เขียนได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นเลขาธิการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปัญหาเส้นผมบังภูเขา
อย่างหนึ่งที่ได้ค้นพบและเป็นปัญหาขลุกขลักในการบริหารจัดการกิจกรรมของข่ายงานฯ คือ ข่ายงานฯ เป็นการรวมตัวอย่างหลวมๆ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ไม่มีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลทำหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เมื่อต้องเวียนหน้าที่กันเป็นประธานข่ายงานฯ
การส่งมอบข้อมูลต่างๆ ระหว่างสถาบันที่ขึ้นมาทำหน้าที่ประธานเป็นไปอย่างยากลำบาก ทีมงานบริหารที่มีศักยภาพแตกต่างกัน
มีนโยบายและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน และทั้งหมดล้วนเป็นการทำงานในรูปแบบอาสาสมัคร ทำให้กิจกรรมของข่ายงานฯ
ดำเนินไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ ปีไหนที่เจ้าภาพแข็งแรงมีความฟิตจัดๆ กิจกรรมก็แน่นหนามีสีสัน แต่หากปีไหนเจ้าภาพมีภารกิจมาก
กิจกรรมก็ถกู จัดขึน้ อย่างเรียบๆ ให้จบๆ กันไป และในเวลาต่อมากิจกรรมข่ายงานฯ ก็กลายมาเป็น "ภาระ" ของเจ้าภาพมากกว่าจะเป็น
"ความร่วมมือ" ระหว่างสถาบัน
ปัญหาอย่างหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนในฐานะเลขาธิการไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ความเป็นข่ายงานฯ อย่างทีเ่ ป็นอยู่ คือ หากต้อง
การยกระดับคุณภาพทางวิชาการด้วยการจัดทำ "วารสารวิชาการ" ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีคณะกรรมการตรวจประเมิน (peer
reviewer) สำหรับให้สมาชิกมีเวทีที่มีคุณภาพเข้มแข็งมากขึ้นในลักษณะเป็นวารสารราย 6 เดือนหรือรายปี การบอกรับสมาชิก
ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะภาควิชาฯ ทีเ่ ป็นประธานข่ายงานฯ มิได้มสี ถานะเป็นนิตบิ คุ คลทีอ่ อกใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าสมาชิก เพือ่ มาบริหาร
จัดการวารสารได้ เมื่อได้มีโอกาสปรึกษากับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านก็ได้รับคำแนะนำว่าประวัติศาสตร์ 25 ปีของข่ายงานฯ
น่าจะเพียงพอทีจ่ ะทำให้ถงึ เวลาทีจ่ ะต้องแปรสภาพข่ายงานฯ ให้เป็น "สมาคมทางวิชาการ" เพือ่ ให้มรี ปู แบบนิตบิ คุ คลชัดเจน มีทมี งาน
มีสำนักงานบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยยังคงรูปแบบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการด้วยการเวียนกันจัดการต่อไปได้
แต่ให้ตัวสมาคมมีคณะบริหารที่ไม่เวียนไปตามสถาบัน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและเอื้อให้พัฒนาการอื่นๆ เกิดขึ้น
ได้ง่าย ประเด็นนี้น่าสนใจและน่าจะเป็นไปได้ แต่ผู้เขียนเองก็คงจะตัดสินใจเองไม่ได้คงต้องอาศัยมติจากที่ประชุมหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หากเกิดขึ้นได้จริง โดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเชื่อว่าคงจะเป็นกุญแจดอกใหม่ที่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพ และ
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการของประเทศต่อไป

ก็คงต้องฝากให้ชว่ ยกันคิดต่อไปครับ...



