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ท่ามกลางปัจจยัและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกในทุกมิต ิซึง่ท�าให้การแข่งขนั

ทางการค้าและความม่ันคงรุนแรงขึน้ นอกจากนีค้วามท้าทายจากการทีป่ระเทศไทย

ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยท�าให้จ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม 

การขับเคล่ือนประเทศให้เติบโตอย่างย่ังยืนไปสู่การเป็นประเทศท่ีขับเคลื่อนด้วย

ความรู้และนวตักรรม จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพือ่

สร้างความเข้มแข็งให้ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน หลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในระยะเวลา 20 ปี 

ตามวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0

ประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางทั้งหมดคือประเทศที่

มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง และเทคโนโลยีนั้นเป็นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคมและความม่ันคงของประเทศ การสร้างเทคโนโลยขีองตนเองจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อ

เม่ือมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอและมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะแปลง

ความรู้นั้นให้มาเป็นเทคโนโลยี ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องยกระดับความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของประเทศ เช่น ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นประเทศที่สามารถ

สร้างและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของสิ่งท่ีมีอยู่ เพื่อตอบ

สนองความจ�าเป็นของประเทศ ความต้องการของตลาด และสร้างโอกาสใหม่ ๆ  ใน

การพัฒนาประเทศ

ท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ  ท่ีจะท�าให้ก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยี แต่ยังขาดความเชื่อม่ันและแรงจูงใจท่ีจะใช้ความพร้อมดังกล่าวสร้าง

โอกาสให้ประเทศเป็นผูน้�าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประเทศไทยจงึยงัไม่เคย

ก�าหนดทศิทางและมีแผนงานวิจยัขัน้แนวหน้า หรือ Frontier Research Programme 

เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวตักรรม จากบรบิทโลกและศกัยภาพของประเทศไทยในปัจจบัุน นกัวทิยาศาสตร์

และนักวิจัยรุ่นใหม่จึงได้ร่วมกันก�าหนดประเด็นวิจัยเพื่อตอบโจทย์พื้นฐานที่ส�าคัญ

บทสรุปผู้บริหาร
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ทางสังคม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอาหาร 2) ด้านสุขภาพ 3) ด้านพลังงาน และ 4) 

ด้านความมั่นคงและการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

 1.	สร้างความเป็นเลิศเพ่ือคนไทย: พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย

 2.	สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน: เป็นผู้น�าด้าน

เทคโนโลยีที่เป็นโจทย์ท้าทายของโลก น�าไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยี

และผู้ส่งออกเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของโลกในอนาคต

	 3.	สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความมัน่คงของประเทศ: เพิ่มศักยภาพในการ

รับมือภัยคุกคามอันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการ

ก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ใน

ยุคที่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม

เนื่องจากการวิจัยขั้นแนวหน้าเป็นการลงทุนเพื่อบุกเบิกการสร้างความรู้และความ

สามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อสร้างความเป็นเลิศในอนาคต จึงต้องการการลงทุน

ทั้งทางงบประมาณและเวลา รวมท้ังต้องยอมรับธรรมชาติของงานวิจัยกลุ่มนี้ท่ีมี

ความเสี่ยงสูง มีการแข่งขันสูง แต่หากท�าส�าเร็จจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้น

การวิจัยข้ันแนวหน้าจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเม่ือฝ่ายการเมืองผู้ก�าหนดนโยบาย และ

ฝ่ายนกัวทิยาศาสตร์และนกัวิจยัทีเ่ป็นผูท้�างาน มีความกล้า มุ่งม่ันและอดทน โดยที่

ฝ่ายการเมืองให้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม และฝ่ายนัก

วิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้ความทุ่มเทและรับผิดชอบ เป็นพันธสัญญาต่อกัน
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(Health Frontier)
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1.	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
รากฐานในการพัฒนาประเทศ
ไม่มีประเทศใดในโลกท่ีสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางและเข้าสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ โดยไม่มีฐานเทคโนโลยีเป็นของตนเอง การสร้าง

เทคโนโลยีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ และมี

ความคิดสร้างสรรค์ที่จะแปลงความรู้นั้นมาเป็นเทคโนโลยี ด้วยเหตุน้ีประเทศไทย

จึงจ�าเป็นต้องยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเร่ืองที่เป็นจุดแข็ง

และโอกาสของประเทศ เพือ่ใช้ประโยชน์จากจดุแขง็และโอกาสดังกล่าวในการสร้าง

เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาท ิการวิจยัด้านความหลากหลายทางชวีภาพของเชือ้รา

ในประเทศไทยที่มีอยู่สูงมาก ความได้เปรียบดังกล่าวนี้อาจท�าให้ค้นพบสิ่งใหม่หรือ

เกิดความรู้ใหม่ ซึง่อาจน�าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ทีใ่ช้ความสามารถเฉพาะของ

เชื้อราสายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่มาประยุกต์

ย่ิงไปกว่านัน้มนษุยชาตกิ�าลังเผชญิกับความแปรปรวนทีเ่ล่ียงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน เป็นผลให้การแข่งขันทางการ

ค้าและความม่ันคงนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หรือการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและภัยพิบัติอย่างรุนแรงกว้างขวาง 

หรือแม้แต่การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยที่จ�าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมใน

หลายด้าน เพือ่ให้ประชากรสงูอายุมีคณุภาพชวีติทีดี่ สามารถพึง่ตนเองได้และผลติ

ภาพของประเทศไม่ลดลง สิ่งเหล่านี้เองจะส่งผลกระทบต่อสมดุลของโลกและคน

ไทยในทุกมิติ ในสภาวะเช่นนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นย�าและความสามารถ

ทางเทคโนโลยีท่ีเป็นเลิศจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดในการเตรียมพร้อมเพื่อสร้าง

นวัตกรรมที่ช่วยให้รับมือกับความพลิกผันใดๆ ได้

ไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลางและเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้	 โดยไม่มีฐาน
เทคโนโลยีเป็นของตนเอง
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2.	ความพร้อมทีย่ังไม่ลงตัว
ประเทศไทยมีจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายสูงท่ีสุดเป็นอันดับที่ 

8 ของโลก เรามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตท่ีโดดเด่น ในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรายังได้ส่งเยาวชนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถ

ท่ีโดดเด่นไปศกึษาเรยีนรูศ้ลิปวิทยาการและความก้าวหน้าในประเทศทีมี่การพฒันา

จนเป็นเลศิในด้านนัน้ๆ มาตลอดระยะเวลากว่าสีสิ่บปีอย่างต่อเนือ่งและภาคภมิู จน

ท�าให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาเฉพาะทั้งระดับอาวุโสและคนรุ่น

ใหม่ ทีล้่วนมีประสบการณ์ในการท�างานวิจยัขัน้แนวหน้าระดับโลกมาแล้วกว่า 5,000 

คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งใน

และต่างประเทศ บุคลากรเหล่านีไ้ด้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูบุ้กเบิก บ้างก็เป็นนกัพฒันาตาม

วิถีของตนเอง บ้างก็เป็นกลุ่มก้อน จนท�าให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย อุทยาน

วทิยาศาสตร์และห้องปฏิบัตกิารเฉพาะทางอกีจ�านวนหนึง่พอสมควรทีเ่ทยีบเคียงได้

กับหลายประเทศที่เป็นผู้น�าในภูมิภาค ตลอดเวลากว่าสี่สิบปีพวกเขาเหล่านี้ได้ท�า

หน้าที่อย่างภาคภูมิมาโดยตลอด ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

ประเทศไทยมีความตื่นตัวมากขึ้น ภาคเอกชนก็เริ่มตระหนักและให้ความส�าคัญกับ

การลงทุนวิจัยและพัฒนาว่าคือเงื่อนไขที่ส�าคัญในการสร้างนวัตกรรม 

จากความพร้อมดังกล่าว โจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันขบคิดคอื ท�าไมประเทศไทยจึงไม่

สามารถใช้ความพร้อมและศกัยภาพการพฒันาของประเทศในการก้าวกระโดดทาง

เศรษฐกิจ อะไรคือช่องว่างที่เรามองไม่เห็น มีสิ่งใดที่ควรท�า หรือจ�าเป็นต้องท�าเพื่อ

ให้ประเทศสามารถใช้ความพร้อมท้ังหลายสร้างความรู้และเทคโนโลยีของตนเอง 

เพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศ

ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม

ท�าไมประเทศไทยจึงไม่สามารถใช้ความพร้อมและศักยภาพ 
การพัฒนาของประเทศในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจ	 มีสิ่งใด 
ทีค่วรท�า	หรือจ�าเป็นต้องท�า
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3.	ต้องกล้าฝันทีจ่ะแข่งกับโลก	ไปอยู่แถวหน้า 
ของโลกให้ได้
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีีค่าดหมายว่าจะเกดิขึน้ในช่วงเวลานีแ้ละต่อจากนีไ้ป จะ

เป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการพลิกผันในหลายด้าน ทั้งต่อตัวเทคโนโลยีเอง การ

บริโภค ตลาดและวิถีชีวิตด้วย การพลิกผันนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและ

สงัคมสมดุลของโลกอย่างรนุแรงและฉบัพลัน และจะสร้างทัง้ความท้าทายและโอกาส

ให้แก่ประเทศต่าง ๆ  โจทย์ของประเทศชั้นน�าคือการรับมือการเปลี่ยนแปลงโดยที่

ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันและความเป็นผู้น�าไว้ด้วย ในขณะเดียวกัน

โจทย์ของประเทศก�าลังพัฒนาก็คือการใช้โอกาสของการพลิกผันนี้ก้าวกระโดดขึ้น

มาเป็นผู้น�าร่วม หรือผู้น�าแทน โอกาสในการก้าวกระโดดนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ในการปรับตัวและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งทั้งสองประการต้องใช้

ความรู้และวิสัยทัศน์อย่างย่ิง กลไกที่จ�าเป็นอันหนึ่งในการสร้างความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่เป็นฐานในการขับเคล่ือนประเทศเพื่อให้ก้าวข้ึนไปเป็น

ผู้น�าด้านใดด้านหนึ่งของโลกคือการวิจัยขั้นแนวหน้า หรือ Frontier Research ซึ่ง

เป็นงานวจิยัทีมุ่่งหวงัความเป็นเลิศด้านวทิยาศาสตร์ ทัง้การค้นพบสิง่ใหม่ และการ

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบสูง เพื่อ

ก�าหนดและสร้างอนาคตของประเทศในระยะยาว

การท�าวจิยัขัน้แนวหน้าจ�าเป็นต้องกล้าฝันและมุ่งม่ันทีจ่ะไปยนือยูแ่ถวหน้าของโลก

ให้ได้ ในการจะเป็นผู้น�าให้ได้นั้น จะตั้งเป้าที่ตามให้ทันไม่ได้ เพราะจะไม่มีทางตาม

ทันและไม่มีวันตามทันคู่แข่ง และหากยังคงคิดและท�าเช่นนั้น เราจะยังคงต้องรับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป ไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีของตนเองท่ีจะเปล่ียน

ต้นทุนที่มีให้เป็นสินค้าและบริการมูลค่าสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เป็นของเราได้
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นกัวทิยาศาสตร์และนกัวิจยัไทยพร้อมทีจ่ะฝันและลงมือท�า เพือ่ร่วมก�าหนดอนาคต

ประเทศ ได้ตั้งโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ในการบุกเบิกความรู้ใหม่ ที่ท้าทายให้ทุกคนใช้

ฝีมือและศักยภาพทั้งหมดหาค�าตอบต่อไป

  ท�าอย่างไรจึงจะมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและสุขภาพ 

  ท�าอย่างไรจึงจะแปลงความมั่งคั่งทางทรัพยากรให้มาเป็นความมั่งคั่ง

  ทางเศรษฐกิจได้ 

  ท�าอย่างไรการพัฒนาจึงจะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน

โจทย์ของประเทศชั้นน�าคือการรับมือการเปลี่ยนแปลงโดยที่ต้อง
รกัษาความสามารถในการแขง่ขนัและความเป็นผูน้�าไวด้ว้ย	ในขณะ
เดียวกันโจทย์ของประเทศก�าลังพัฒนาก็คือการใช้โอกาสของการ
พลิกผันนีก้้าวกระโดดขึน้มาเป็นผู้น�าร่วม	หรือผู้น�าแทน

4.	หนทางสู่การก�าหนดอนาคตด้วยการวิจัยขัน้แนวหน้า: 
	 การไปสู่จุดหมายทีไ่ม่เคยมีใครไปมาก่อน
การวิจัยขั้นแนวหน้าในต่างประเทศได้เกิดข้ึนมานานแล้วด้วยเหตุผลท่ีต่างกัน 

สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาด้านอวกาศ การทหารและความม่ันคงมายาวนานและ

เป็นชาติมหาอ�านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่หนึ่ง 

คิวบามีการพัฒนาการผลิตยาและการแพทย์ท่ีประสบความส�าเร็จอย่างมาก ทั้งนี้

เพื่อให้สามารถพึ่งตัวเองได้เนื่องจากการถูกคว�่าบาตรทางการเมืองเป็นระยะเวลา

ยาวนาน สหภาพยุโรปท�าการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมและเพื่อรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถไว้เป็นก�าลังในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมยุโรป อิสราเอลต้องการเป็นผู้น�าในการส่งออกเทคโนโลยี ใน

ขณะทีจ่นีทีต้่องการเป็นมหาอ�านาจในยุคดิจทิลั งานวจิยัขัน้แนวหน้าไม่ได้จ�ากัดอยู่

ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ได้จ�ากัดขอบเขตทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือวัฒนธรรม 
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แต่อยูท่ีเ่จตนารมณ์และความปรารถนาท่ีจะท�า โดยมีเป้าหมายท่ีส�าคญัเพยีงข้อเดียว

คือ “ความมุ่งม่ันที่จะไปสู่ความเป็นเลิศ” และ “ความเป็นเลิศ” นี้ควรเป็นเงื่อนไข 

ข้อแรกในการประเมินความส�าเร็จของการวิจัยขั้นแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย

ท่ีน�าไปสู่การค้นพบส่ิงใหม่ (New discovery) การท�าส�าเร็จเป็นคร้ังแรกในโลก  

(First in class) หรือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in class) ก็ตาม

ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องก�าหนดอนาคตประเทศไทยด้วยการวิจัยข้ันแนวหน้า ที่จะ

เปลีย่นบทบาทไปสูก่ารเป็นประเทศผูน้�า (Power to lead) มคีวามรูแ้ละเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยี สามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคล่ือนประเทศสู่

การเป็นผู้น�าระดับโลก โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

 1.	สร้างความเป็นเลิศเพ่ือคนไทย: พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย เพื่อให้เกิดความ 

  สอดคล้องด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย

	 2.	สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน:	 เป็นผู้น�าด้าน

  เทคโนโลยทีีเ่ป็นโจทย์ท้าทายของโลก น�าไปสู่การเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ 

  ผู้ส่งออกเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของโลกในอนาคต

	 3.	สร้างความเป็นเลิศเพ่ือความมั่นคงของประเทศ: เพิ่มศักยภาพในการ 

  รับมือภยัคุกคามอนัเกิดจากการพฒันาเทคโนโลยแีละสร้างโอกาสในการก้าว 

  กระโดดไปสูก่ารเป็นผูน้�าด้านวทิยาศาสตร์ สามารถพึง่พาตวัเองได้ในยคุท่ีมี 

  การเชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม

งานวิจัยขัน้แนวหน้าไม่ได้จ�ากัดอยู่ทีเ่รือ่งใดเรือ่งหนึง่	 
ไม่ได้จ�ากัดขอบเขตทางภูมิศาสตร์	สิง่แวดล้อม	 

หรือวัฒนธรรม	แต่อยู่ทีเ่จตนารมณ์และความปรารถนาทีจ่ะท�า
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5.	Frontier	Research	ก�าหนดอนาคตประเทศ	-	 
	 พันธสัญญาจากนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่		
ประเทศก�าลังพัฒนา หรือประเทศที่เศรษฐกิจและสังคมยังไม่ม่ันคงมีความเชื่อว่า

ประเทศของตนยังไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

และการวิจัยขั้นแนวหน้า เน่ืองจากเป็นการลงทุนมูลค่าสูงและไม่เห็นผลลัพธ์ใน

ระยะสั้น จึงมุ่งที่จะลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว และซื้อเทคโนโลยีจากต่าง

ประเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร ผลลัพธ์คือการ

ท�างานหนักแต่ได้ผลตอบแทนน้อย ความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มีถูกใช้เพียงเป็นวัตถุดิบท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มเองไม่ได้ และพึ่งพาการลงทุนจากต่าง

ประเทศที่จะน�าเทคโนโลยีมาใช้และถ่ายทอดให้ ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดการ

พึ่งผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีภายนอก น�าไปสู่ความไม่ม่ันคงและไม่ยั่งยืนในการ

พัฒนาประเทศ และในระยะยาว ต้นทุนในการซื้อเทคโนโลยีจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตาม

ระดับความซับซ้อนของอุตสาหกรรม กลายเป็นภาระทางการคลังของประเทศ 

ประเทศไทยก�าลังเผชิญสภาวะการพึ่งพาเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างชาติ

ดังกล่าวนี้ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นการขาดดุลทางเทคโนโลยีกว่าปีละสองแสนล้าน

บาท นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งได้รับโอกาสให้ศึกษาและท�าวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างเข้มข้น มองเหน็และเข้าใจสภาวะทีป่ระเทศก�าลัง

เผชิญอยู่ มีความมุ่งม่ันที่จะเสนอทางแก้ปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย

ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่มี เพื่อให้ประเทศไทยเป็นอิสระทางเทคโนโลยี 

สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันมีค่าอย่างคุ้ม

ค่าทีส่ดุ จงึเสนอแผนงานวจิยัขัน้แนวหน้า ฉบับที ่1 เพือ่วางรากฐานการสร้างความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจ�าเป็นต่อการพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต เช่น องค์ความรู้เก่ียว

กับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระบบนิเวศ ระดับสิ่งมีชีวิตและระดับพันธุกรรม  

การสังเคราะห์ทางเคมี การเร่งและชะลอปฏิกิริยาเคมี เคมีระดับโมเลกุล ระบบของ

อนุภาคในสถานะควอนตัมในสองมิติ ความสัมพันธ์และการควบคุมอะตอม หรือ

อนุภาคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การค�านวณเชิงควอนตัม การสื่อสารเชิงควอนตัม 
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และตวัรับรู้เชิงควอนตมั และการวจิยัเฉพาะประเด็น (issue specific) ทีจ่ะท�าให้เกดิ

การสร้างเทคโนโลยีของตวัเองในด้านเกษตรและอาหาร การแพทย์และสาธารณสขุ 

พลังงานและการส่ือสาร ซึ่งจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาสของ

ประเทศ รวมท้ังสร้างความสามารถทีจ่ะท�าให้ประเทศพร้อมทีจ่ะเผชญิหน้ากับความ

ท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การวิจัยขั้นแนวหน้าไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดข้ึนในระยะส้ัน 

ธรรมชาติของงานวิจัยมีความเสี่ยงสูง มีการแข่งขันสูง ต้องใช้งบประมาณมากและ

ใช้เวลานาน แต่จะสามารถสร้างผลกระทบท่ีส�าคัญและกว้างขวาง เกิดประโยชน์

ได้ยืนยาว นับเป็นการลงทุนให้กับประเทศเพื่อสร้างฐานความรู้ที่ม่ันคงถาวร  

นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ตระหนักในธรรมชาติของการวิจัยขั้นแนวหน้า 

เหล่านี้ ดี เพื่อจะได้เตรียมการอย่างดีท่ีสุด โดยการหารือหรือร ่วมมือกับ 

นักวทิยาศาสตร์ประสบการณ์สูงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การวจิยัขัน้แนวหน้า

นอกจากจะให้ผลลัพธ์เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถทางเทคโนโลยี

แล้ว ยังสร้างผลกระทบอื่นอีกด้วย เช่น การพัฒนาเทคนิคด้านวิศวกรรม การสร้าง 

นักวิจัยชั้นยอดของประเทศ การสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ การสร้าง

บรรทัดฐานด้านความเป็นเลิศในการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเกิด

ธรุกิจท่ีใช้เทคโนโลยอีย่างเข้มข้น (deep tech) ทีจ่ะขับเคลือ่นประเทศไปสูเ่ศรษฐกิจ

ฐานความรู้ เป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่มีความมุ่งมัน่ทีจ่ะน�าพา
ประเทศไทย	ให้เป็นอิสระทางเทคโนโลยี...	สามารถรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอันมีค่า
อย่างคุ้มค่าทีสุ่ด



17

อาหารเพ่ืออนาคต (Food for the Future)

5.1.	การวิจัยเฉพาะประเด็น

5.1.1.
อาหารเพ่ืออนาคต	
(Food for the Future)

การท�าวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคตเป็นการรวมศาสตร์สองศาสตร ์

เข้าด้วยกัน คือเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางอาหาร โจทย์ท้าทายคือการ

ผลิตอาหารที่เหมาะสมกับคนไทย ซึ่งต้องมีการท�าวิจัยในอีกหลายหัวข้อ เช่น การ

พฒันาชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) ส�าหรับวเิคราะห์ผลจากการบริโภคอาหาร 

ในระดับยีนและเทคโนโลยีกับควบคุมการปลดปล่อยสารอาหารส�าคัญในร่างกาย 

กลไกที่อาหารที่เรามีผลต่อการแสดงออกของยีน โดยเฉพาะยีนท่ีเก่ียวข้อง

กับโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็ง ซึ่ง

โรคเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โจทย์วิจัยท้าทายคือการพัฒนา

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยีน (Diet-gene interaction) เมื่อ

ผู ้บริโภคกลุ่มเส่ียงสามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับลักษณะทาง

พันธุกรรมเฉพาะบุคคล (Personalized Food) จะสามารถลดโอกาสการเกิด

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังลง ในอีกด้านหนึ่งเมื่อประชากรของประเทศมีอายุมากขึ้น ความ

ต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือไปจากคุณค่าทางโภชนาการ

พื้นฐานจะเพิ่มมากข้ึน การวิจัยอาหารเชิงหน้าที่ (Functionalized Food) จึง

มีความส�าคัญต่อการคุณภาพชีวิตของประชากร อาหารเชิงหน้าท่ีนี้เกิดจากการ

เติมสารสกัดส�าคัญลงไปในอาหาร ดังนั้นการค้นหาสารส�าคัญจากวัตถุดิบใน

ประเทศท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย และการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารส�าคัญ

จากวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและเก็บรักษาสารท่ีสกัดได้ให้คงสภาพอยู่ได้นาน  
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อาหารเพ่ืออนาคต (Food for the Future)

จงึมีความจ�าเป็นต่อการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารของประเทศ นอกจากนีส้ารส�าคัญ

ที่สกัดได้สามารถน�ามาเป็น functional ingredients เพื่อเติมในอาหารที่ผลิตเพื่อ

เป็น functional foods ท่ีจะเป็นอาหารที่สามารถป้องกันและยืดระยะเวลาในการ

เกิดโรคได้ อาหารกลุ่มนี้สามารถสร้างจุดแข็งให้แก่อุตสาหกรรมอาหารนวัตกรรม

ของประเทศได้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การผลิตในระดับอุตสาหกรรมต้องการวัตถุดิบที่มีคุณภาพคงที ่

ในปริมาณที่เพียงพอสม�่าเสมอ ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรทั่วโลกก�าลัง 

ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ พชืผกัเตบิโตช้า สตัว์เลีย้ง

แคระแกรน เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ ประเทศไทยจ�าเป็น

ต้องมีการปรับตัวทางการเกษตรเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว และเป็นประเทศ 

ชั้นน�าของโลกในการผลิตอาหาร เทคโนโลยีที่จ�าเป็นต้องพัฒนาให้มีความสามารถ

และมีประสิทธิภาพคือเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยการใช้เทคโนโลยี

ระบบข้อมูลเพือ่การบริหารจดัการ เทคโนโลยีปรับปรุงพนัธุ ์การใช้เซนเซอร์ส�าหรับ

การเพาะปลูก การใช้ระบบอัตโนมัติในการเก็บเกี่ยว

	 พันธกิจของงานวิจัยขัน้แนวหน้า	(Frontier	Research	Mission)
  สามารถผลิตอาหารคุณภาพส�าหรับคนไทยด้วยเทคโนโลยีของตนเอง  

  และมี Food security index อยู่ในกลุ่มบนสุดของโลก

  สามารถออกแบบและผลิตอาหารที่เหมาะกับกลุ่มคนไทยที่มียีนเกี่ยวข้อง 

  กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบทางอาหาร (food ingredients)  

  จากประเทศไทยโดยใช้ความได้เปรียบจากความหลายทางชีวภาพ
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อาหารเพ่ืออนาคต (Food for the Future)

ประเด็นวิจัยด้านอาหารเพื่ออนาคต  

(Food for the Future)
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier)

5.1.2.
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ขัน้แนวหน้า	(Health	Frontier)

การท�าวิจัยขั้นแนวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นการวิจัยข้ามศาสตร์

ระหว่าง แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สารสนเทศ โจทย์ที่ท้าทายในด้านนี้คือการป้องกันและวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงจากสถานการณ์เช้ือด้ือยาปฏิชวีนะในประเทศไทยทีมี่ความรุนแรงและมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น และความต้องการทดแทนซ่อมเสริมและฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ

ทั้งที่เป็นผลจากการบาดเจ็บและจากความชรา เพื่อตอบโจทย์ข้างต้น จ�าเป็นต้องมี

การวิจัยอย่างน้อยใน 3 ประเด็น ดังนี้

 1.	การแพทย์แม่นย�า	 (Precision	 medicine) โดยการใช้ข้อมูลทาง

พันธุกรรม ประกอบกับการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคของผู้ป่วย

ในระดับโมเลกุล (molecular level) การรักษาที่มุ ่งเป้าเพื่อจัดการกับ

กระบวนการของโรคอย่างเฉพาะเจาะจง และปรับการรักษาให้สอดคล้อง

กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยต่อการรักษา โดยการแพทย์แม่นย�านี้

ใช้การวิจัยด้านชีววิทยาโมเลกุล และเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาใช้

กระบวนการสเปกโตรสโคปี (spectroscopy) ความสามารถของการจ�าลอง

ภาพแบบทันที (real-time) ของผลของยาที่เกิดกับร่างกายและปัญญา

ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ 

	 2.	การบ�าบัดโรคและการวิจัยยาตัวใหม่	 (Therapeutics	 and	 drug	
discovery) ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชวีภาพทีเ่อือ้ต่อการศึกษา

วิจัยสารส�าคัญจากพืชสมุนไพร เพื่อหาศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปเป็นยา

ได้ เทคโนโลยีหลักที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)  

ส�าหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลทางชีววิทยา รวมถึงเทคโนโลยี

ชีวภาพ (Biotechnology) ในการบ�าบัดด้วยยีน (Gene therapy)  

การตัดต่อยีน (Gene editing) และการวิจัยกลุ่มยาชีววัตถุ
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ด้านการแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier)

	 3.	เวชศาสตรก์ารเจรญิทดแทน	(Regenerative	medicine) ซึง่มุ่งหาวธิี

ทดแทน ซ่อมและฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเย่ือ หรืออวัยวะ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

ได้แก่ เทคโนโลยีสเต็มเซลล์ (Stem cells) เพื่อพัฒนาสเต็มเซลล์ให้

สามารถเปลีย่นแปลงไปเป็นเซลล์จ�าเพาะของเนือ้เยือ่ชนดิต่างๆ เทคโนโลยี

วิศวกรรมเนื้อเย่ือ (Tissue Engineering) ส�าหรับสร้างผิวหนังเทียม 

อวัยวะเทียม การปลูกถ่ายเซลล์ หรือเนื้อเยื่อ และ เทคโนโลยีชีววัสดุ  

(Biomaterials) ส�าหรับพัฒนาวัสดุท่ีมีคุณสมบัติการใช้งานเฉพาะด้าน 

สามารถเข้ากับร่างกายได้ เพื่อใช้เป็นวัสดุโครงร่าง (scaffold) ให้เซลล์มา 

ยึดเกาะและเจริญเติบโตไปเป็นเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่ต้องการ เป็นต้น

	 พันธกิจของงานวิจัยขัน้แนวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข	คือ
   ลดการพึง่พาการน�าเข้ายาจากต่างประเทศ สามารถผลติยาได้อย่างเพยีงพอ  

  ต่อเนื่อง มีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

  เพิ่มการส่งออกยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้น�า

  ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

  สร้างองค์ความรู้และผูเ้ชีย่วชาญในประเทศ ลดการพึง่พาเทคโนโลยีต่างชาติ  

  พฒันาและบรหิารจดัการอตุสาหกรรมยาและเวชภณัฑ์ และลดความเล่ือมล�า้ 

  ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพด้วยราคายาที่ต�่าลง



ประเด็นวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า 

(Health Frontier)
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พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)

5.1.3
พลังงานแห่งอนาคต	 
(Future	Energy)

พลังงานมีความส�าคัญกับการด�าเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของสังคมสมัยใหม่มาก 

ความต้องการใช้พลังงานจงึเพิม่ขึน้เร่ือยๆ แหล่งพลังงานในธรรมชาต ิเช่น แสงแดด 

ลม หรือความร้อนใต้ภภิพ แม้จะมีอยูม่ากมายแต่การเปลีย่นพลังงานเหล่านีใ้ห้มาอยู่

ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และสิ่งอื่นๆ 

ยังคงเป็นโจทย์ที่ส�าคัญ เช่นเดียวกับการกักเก็บพลังงาน ข้อเสนอการวิจัยขั้นแนว

หน้าด้านพลังงาน มีดังนี้

 1.	งานวิจัยด้านวัสดุขั้นสูง	 (Advanced	 Materials	 for	 Energy	
Conversion	and	Energy	Storage)  มุ่งเน้นการค้นคว้าหาวสัดุทีมี่

ศักยภาพในการน�ามาสร้างและการเก็บพลังงาน เช่น กราฟีน (graphene)  

และงานวิจัยด้าน artificial atom ที่เปลี่ยนสภาวะทางธรรมชาติของวัสดุให้

เหมาะสมกับการน�าไปใช้ด้านพลังงาน

 2.	งานวิจัยด้านการผลิตพลังงาน	 (Frontier	Energy	Conversion)
 มุ่งเน้นค้นหาการผลิตพลังงานเช่น การผลิตพลงังานจากปฏิกิริยานวิเคลียร์

ฟิวชัน การผลิตพลังงานจากกาซไฮโดรเจน และเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นถัดไป

ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 31%
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พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy)

	 3.	งานวิจัยด้านการกักเก็บพลังงาน	 (Energy	 Storage) มุ่งเน้นการ

พฒันาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน เช่น เทคโนโลยีการกักเก็บประจไุฟฟ้า 

(battery หรือ supercapacitor) เทคโนโลยีการกักเก็บกาซไฮโดรเจน  

รวมทั้งการจัดเก็บทางเคมีโดยใช้โมเลกุลรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

	 พันธกิจของงานวิจัยพลังงานขัน้แนวหน้า	(Frontier	Research	 
	 Mission)
  มีนวัตกรรมจากวัสดุที่สามารถสร้างและการเก็บพลังงานได้

  มีเทคโนโลยีการผลิตตัวกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง

  สามารถผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานในธรรมชาติได้อย่างม ี

  ประสิทธิภาพ



ประเด็นวิจัยด้านพลังงานแห่งอนาคต 

(Future Energy)
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5.1.4
การเตรียมความพร้อมรับความท้าทาย
ของศตวรรษ

สังคมไทยในอนาคตจะเป็น สังคมขับเคล่ือนด้วยข้อมูลและการเชือ่มต่อกันในทกุมิติ 

มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และจะด�าเนินชีวิตร่วมกับระบบอัตโนมัติ

และปัญญาประดิษฐ์ มีการท�างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ในทุกด้านที่

สามารถค้นหาตรรกะที่ชัดเจนได้ ลักษณะดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความท้าทาย ซึ่งจะ

เป็นท้ังโอกาสและความเสีย่งในเวลาเดียวกัน ตวัอย่างทีช่ดัเจนอนัหนึง่คอืระบบการ

บรหิารจดัการทีมี่ประสทิธภิาพทีอ่อกแบบให้สามารถตอบสนองได้ในระดับบุคคล แต่

ก่อให้เกิดความเสีย่งด้านความปลอดภยัของข้อมูล หรือความเป็นส่วนตวัของบุคคล

นั้น เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายของศตวรรษดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องสร้างความ

พร้อมและความเป็นเลิศใน 3 ด้าน นี้

	 1.	ดา้นการค�านวนและประมวลผลข้อมลูในรปูแบบใหม	่(New	Paradigm 
	 	 in	Computation	and	Processing) งานวจิยัทีมี่ความท้าทายและเป็น 

  หัวใจส�าคัญ ได้แก่ การพัฒนาด้าน supercomputer งานวิจัยด้าน Data 

  Storage เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในประมวลผลข้อมูลและ 

  การเก็บข้อมูล รวมทั้งเป็นฐานไปสู่การวิจัยด้านคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม 

  ต่อไป 

	 2.	ด้านการเชื่อมต่อสื่อสารและการบริหารจัดการสังคมเมือง	 (New	
Paradigm	in	Connectivity,	Communication	and	Advanced 
Urban	Management) เป้าหมายส�าคัญคอื เพือ่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูง

การปอ้งกันภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต  
(Future Threats and Opportunities)
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ท่ีสุดและพร้อมรับการเปล่ียนโฉมของ IoT platform ทีจ่ะกล่าวไปสูเ่ทคโนโลยี

ชุดใหม่ เช่น THz devices, supersensitive sensors และ participatory 

sensing เป็นต้น และเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารท่ีรวดเร็ว

ปลอดภัยและมีความเสถียรสูงด้วยเทคโนโลยี Blockchain รวมทั้งการวิจัย

ด้าน Human-Machine Interaction เพือ่รองรับการท�างานร่วมกันของมนษุย์

และหุ่นยนต์ให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

	 3.	การเก็บเกี่ยวและแสวงหาความรู้ในอนาคต	 (New	 Paradigm	 in	
Knowledge	Exploration)  เพือ่สร้างทนุทางความรู้ส�าหรับอนาคต การ

ส�ารวจดินแดนทียั่งไม่เคยไปถงึ หรือการจ�าลองหรือทดลองในสภาวะท่ีไม่มีอยู่

บนโลก อาจท�าให้เข้าใจธรรมชาตใินมุมมองใหม่ น�าไปสู่องค์ความรูใ้หม่ ดังนัน้ 

space exploration ทัง้การสังเกตจากโลกและการส�ารวจในอวกาศยงัคงเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างความรูดั้งกล่าว และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการค้นหา

ค�าอธิบายธรรมชาติต่อไป ซึ่งอาจรวมถึงการวิจัยกลุ่ม Earth-Planet-Space 

teleconnection, Space-Gravity signal warning, non-earth remote sensing 

รวมทั้งการทดลองในสภาวะ microgravity หรือ extreme condition ด้วย

	 พันธกิจของงานวิจัยขัน้แนวหน้าเพ่ือการเตรียมความพร้อมรับ 
	 ความท้าทายของศตวรรษ
  มีกลุ่มของ supercomputer ที่พร้อมใช้งานในด้านต่างๆ ที่ต้องการพลัง 

  ในการค�านวณสูง

  มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและปลอดภัย

  คนไทยสามารถด�าเนินชีวิตร่วมกับระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์  

  และท�างานร่วมหุ่นยนต์ได้อย่างปรกติและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

การปอ้งกันภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต  
(Future Threats and Opportunities)
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ประเด็นวิจัยการป้องกันภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต 

(Future Threats and Opportunities) 
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5.2	วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานขัน้แนวหน้าและ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ชัน้สูง
การวจิยัขัน้แนวหน้าโดยธรรมชาตมัิกเป็นการวจิยัข้ามศาสตร์หรือผสมผสานระหว่าง

ศาสตร์พื้นฐาน เพื่อน�าความรู้และเครื่องมือที่พัฒนาในศาสตร์อื่นเข้ามาตั้งค�าถาม

และศึกษาระบบในอีกศาสตร์หนึ่งที่ต่างออกไปเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือการวิจัย

ทีข่ยายขอบเขตของวทิยาศาสตร์พืน้ฐานให้กว้างขึน้ อย่างไรก็ตามสิง่เหล่านีจ้ะเกิด

ได้ก็ต่อเมื่อการศึกษาภายในศาสตร์นั้นเข้มแข็งและอยู่ในขั้นแนวหน้า และกล้าที่จะ

จินตนาการและท�าในส่ิงที่ขัดกับกฎของธรรมชาติ ซึ่งการท�าวิจัยข้ันแนวหน้านี้จะ

เกิดไม่ได้เลย หากไม่มีการพัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นด้าน

บุคลากร แหล่งข้อมูลทางวิชาการ โครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และบรรยากาศ

วิชาการที่ดีพอและเพียงพอ

5.2.1	วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานขัน้แนวหน้า
การวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานมีเป้าหมายหลักเพื่อเข้าใจธรรมชาติ สร้างกรอบและ

กฎเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ซึ่งต้องการหาทางเอาชนะกฎของธรรมชาติ

เหล่านั้น เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ

น�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานแขนงใหม่ได้ด้วย 

การวิจัยฟิสิกส์เชิงควอนตัมและเทคโนโลยีเชิงควอนตัมจะยังคงเป ็น

วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ผลักดันให้เกิดความรู้และความสามารถใหม่ รวมทั้งจะเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาระบบทางชีววิทยาแลระบบทางเคมีด้วย ในส่วนของเทคโนโลยี

เชงิควอนตมัทีมี่ความเป็นไปได้ในประเทศไทยได้แก่ การวจิยัด้านข้อมูลเชงิควอนตมั 

(Quantum Information) ซึง่มีองค์ประกอบหลักคอื การสือ่สารเชงิควอนตมั (Quan-

tum Communication)การวัดและการรับรู้เชิงควอนตัม (Quantum Metrology and 

Sensing) การค�านวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) และ การจ�าลองเชิงค

วอนตัม (Quantum Simulation) ซึ่งได้รับการคาดการณ์ว่าจะท�าให้เกิดเทคโนโลยี

ใหม่ท่ีจะเปล่ียนทิศทางจากเทคโนโลยีเก่าอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะในเทคโนโลยี

ส่ือสาร เทคโนโลยีการค�านวณและการประมวลผลท่ีจะมีก�าลังในการค�านวณเพิ่ม

ข้ึนอย่างมีนยั รวมไปถงึการออกแบบระบบท่ีซบัซ้อน ไม่ว่าจะเป็นระบบทางชวีภาพ 

หรือระบบทางกายภาพ  
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การวิจัยด้านพันธุกรรม ระบบชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ยัง

คงเป็นพื้นฐานในการขับเคล่ือนงานวิจัยขั้นแนวหน้า การพัฒนาเทคโนโลยีทาง

ด้านการตดัต่อพนัธกุรรม (genome editing) ท�าให้เราสามารถปรบัปรุงและควบคุม

การแสดงออกทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ท�าให้เราทดสอบสมมุติฐานเพื่อเข้าใจพื้น

ฐานของสิ่งมีชีวิตและน�าไปสู่การควบคุมได้ จนถึงการแหกกฎของธรรมชาติเพื่อ

สร้างสรรค์ส่ิงมีชีวิตใหม่หรือตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต การวิจัยด้านระบบ

ชีววิทยา (biological system) ตั้งแต่ความสัมพันธ์ของโมเลกุลระดับต�่ากว่าเซลล์

จนไปถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและมี

วิวัฒนาการไปเรื่อยๆ งานวิจัยด้านนี้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการคาดการณ์และ

เพื่อให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรือ

การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) เพื่อเป็นการขยายพรหม

แดนของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางชีววิทยาในการค้นพบสิ่งใหม่ โดย

เฉพาะสิ่งมีชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่สุดขั้ว (extreme environment) 

การวิจัยด้านเคมีและวัสดุ เป็นอีกหนึ่งด้านที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก งานวิจัย

พื้นฐานอย่างปฏิกิริยาเคมี พันธะเคมีท่ีส่งผลต่อสมบัติเชิงไฟฟ้าและเชิงกายภาพ 

ความเข้าใจเหล่านี้พื้นฐานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนส�าคัญในการเชื่อมต่อไปยัง

การเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ปฏิกิริยาเคมมีีลักษณะเด่นคอืสามารถ scale up จากระดับ 

lab scale  ไปสู่การผลิตและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การ

วิจัยขั้นแนวหน้าเชิงวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ หรือโมเลกุลที่ไม่มีอยู่

ในธรรมชาตเิพือ่ให้มีสมบัตติามทีต้่องการน�าไปใช้งาน ทะลขุดีจ�ากัดทางธรรมชาติ

และน�าจินตนาการมาท�าให้เป็นจริง งานวิจัยขั้นแนวหน้าที่จะเพิ่มความสามารถ

และประโยชน์ของวัสดุจะต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่

เป็นสมบัติของสาร หรือวัสดุเหล่านั้น เพื่อน�าความรู้ดังกล่าวไปสร้างวัสดุเหนือ

ธรรมชาติ อย่างเช่นอะตอมประดิษฐ์ (artificial atoms) หรือวัสดุประดิษฐ์อย่าง “เม

ต้าแมททีเรียลส์” (metamaterials) ซึ่งมีสมบัติที่เหนือขีดจ�ากัดของธรรมชาติและ

ยังสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น ตัวเก็บประจุ

ยิ่งยวด (supercapacitor) วัสดุที่มีน�้าหนักเบาและยืดหยุ่นแต่แข็งแรงกว่าเหล็ก 

วัสดุที่ทนและกันความร้อนสูง หรือเซนเซอร์ที่ยิ่งมีขนาดเล็กแต่รับสัญญาณได้มาก

ขึ้น นอกจากนี้การศึกษาเพื่อค้นพบอนุภาคใหม่ หรือเพื่อสังเคราะห์ธาตุ หรือ

โมเลกุลใหม่ ก็จัดเป็นงานวิจัยที่เพิ่มท้ังองค์ความรู้และศักยภาพในการน�าสิ่งใหม่

ที่ค้นพบไปใช้ให้เกิดประโยชน์
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5.2.2	โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางวิทยาศาสตร์ชัน้สูง

การวิจัยข้ันแนวหน้าจ�าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์

ระดับสูง ซึ่งการสร้าง ติดตั้ง และใช้งานเคร่ืองมือเหล่านี้ด้วยตัวมันเองก็ต้องการ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งประสบการณ์และทักษะเฉพาะ ในส่วนของการ

พัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ต้องใช้การวิจัยและการทดสอบข้ันแนวหน้า และมีโอกาสท่ี

จะท�าให้เกิดความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ด้วย นอกเหนือไปจากนั้น โครงสร้างพื้น

ฐานทางวทิยาศาสตร์ขัน้สงูเหล่านีย้งัท�าหน้าทีเ่ป็น platform ให้นกัวทิยาศาสตร์และ

นักวิจัยมาท�างานร่วมกันอีกด้วย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่จ�าเป็น

เหล่านี ้ประเทศไทยมีอยูแ่ล้วบางส่วน ซึง่อาจจะจ�าเป็นต้องได้รับการปรบัปรุงให้ทัน

สมัยและมีความสามารถมากข้ึน เช่น เคร่ืองก�าเนดิแสงซนิโครตรอน และกล้องดูดาว

ขนาดใหญ่ ในฐานะโครงสร้างพืน้ฐานการวิจยัระดับชาต ิแต่ประเทศไทยยงัขาดห้อง

ปฏิบัติการร่วมระดับชาติที่มีความพร้อมทางเคร่ืองมือและบุคลากรเพื่อสนับสนุน

การวิจัยขั้นแนวหน้าของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย เพื่อให้การวิจัยข้ันแนวหน้า

ด้านเทคโนโลยีเชิงควอนตัมและวัสดุขั้นสูงเป็นไปได้จ�าเป็นท่ีจะต้องมีห้องปฏิบัติ

การที่สามารถผลิต (fabrication) วิเคราะห์ (characterization) ทดสอบ (test) และ

จ�าลอง (simulation) ระบบที่ต้องการศึกษาได้ ทั้งหมดนี้เป็นองคาพยพที่ต้องมีการ

พัฒนาควบคู่กันไปกับงานวิจัยขั้นแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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6.	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

6.1	การสนับสนุนจากรัฐบาล
และฝา่ยการเมือง

เนื่องจากการวิจัยขั้นแนวหน้าเป็นการลงทุนเพื่อบุกเบิกการสร้างความรู้และความ

สามารถท่ีไม่เคยมีมาก่อนเพือ่สร้างความเป็นเลิศในอนาคต จงึต้องการการลงทุนทัง้

ทางงบประมาณและเวลา รวมท้ังต้องยอมรับธรรมชาตขิองงานวจิยักลุ่มนีท่ี้มีความ

เสี่ยงสูง มีการแข่งขันสูง แต่หากท�าส�าเร็จจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนั้นการวิจัย

ข้ันแนวหน้าจะเกิดขึน้ได้เฉพาะเม่ือฝ่ายรฐับาลและการเมืองผูก้�าหนดนโยบาย และ

ฝ่ายนกัวทิยาศาสตร์และนกัวิจยัทีเ่ป็นผูท้�างาน มีความกล้า มุ่งม่ันและอดทน โดยที่

ฝ่ายการเมืองให้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

โดยต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสามารถรวม

กลุ่มกันท�างานได้ และสามารถสร้างและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยข้ัน

แนวหน้าที่เหมาะสม ให้สามารถสร้างงานวิจัยต้นน�้าที่ดีและมีคุณภาพ พร้อมๆ กับ

เก็บเก่ียวผลผลิตจากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นระหว่างทางจากต้นน�้าถึงปลายน�้า เพื่อ

ให้เกิดวัฎจักรความรู้ที่สมบูรณ์ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

6.2	 ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ 
รูปแบบเฉพาะเพ่ือการวิจัยขัน้แนวหน้า

การก�าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้านั้น จะต้องอาศัยพันธะในทางนโยบาย

ที่จะสร้างประเทศในระยะยาว ด้วยการมีฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นของ

ตนเอง ดังนั้น ระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยข้ันแนวหน้านี้ ต้องได้

รับการออกแบบเป็นการเฉพาะแตกต่างจากการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีหวังผล
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เพือ่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจบัุนหรือในระยะสัน้ การวจิยัขัน้แนวหน้าต้องตัง้เป้า

เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ไปอยู่ในจุดท่ีเป็นแถวหน้าของการสร้าง

ความรูใ้นเร่ืองนัน้ๆ การตัง้โจทย์วิจยัต้องไม่ตดิกรอบนยิาม โดยการวจิยัขัน้แนวหน้า 

(Frontier Research) อาจเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัย

ขั้นประยุกต์ (Applied Research) หรืออาจเป็นทั้งการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัย

ขั้นประยุกต์ร่วมกันก็ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบท้ังการวิจัยข้ันพื้นฐานและการวิจัยข้ัน

ประยกุต์ร่วมกัน นอกจากนี ้งานวจิยัขัน้แนวหน้าอาจจะเป็นการผสมผสานของงาน

วิจัยหลายสาขาวิชา (Multidisciplinary) และข้ามสาขาวิชา (Interdisciplinary) เพื่อ

ให้สามารถก้าวไปสูค่วามเป็นเลิศของงานวิจยัในเร่ืองนัน้ๆ นอกจากนี ้การออกแบบ

ระบบงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของงาน

วิจัยข้ันแนวหน้าที่มักมีความเส่ียงสูง มีการแข่งขันสูง แต่หากท�าส�าเร็จจะให้ผล

ตอบแทนท่ีคุ้มค่า ทัง้นี ้ระบบและกลไกส�าหรบัการสร้างงานวจิยัข้ันแนวหน้าจะต้อง

เชือ่มโยงกบัการสร้างงานวิจยัระดับอืน่ๆ ให้เกิดเป็นระบบวจิยัทีเ่ข้มแข็งของประเทศ

การวิจัยข้ันแนวหน้าเป็นการเดิมพันเพื่ออนาคตประเทศ หากรัฐให้การสนับสนุน 

วงการวิทยาศาสตร์ก็พร้อมท่ีจะก้าวเดินไปกับรัฐบาล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ส่ังสมมานาน จะสามารถ

ช่วยกันส่งประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศช้ันน�าทางวิทยาศาสตร์ของโลกได้ … 

นักวิทย์รุ่นใหม่ น�าไทยไปด้วยกัน



ภาคผนวก 1

ผู้ร่วมจัดท�า 
และสนับสนุนข้อมูล
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ภาคผนวก 1 : ผู้ร่วมจัดท�าและสนับสนุนข้อมูล

กัญญากานต์ ต่วนชื่น

กัณฐิกา ประยูรรักษ์

กัมปนาท ซิลวา

กาญจนา ต่วนเทศ

กาญจนา วานิชกร

กิตติชัย โศจิพันธุ์

กิติพงค์ พร้อมวงค์

ข้าว ต้นสมบูรณ์

เขมฤทัย ถามะพัฒน์

คมสันต์ สุทธิสินทอง

จักราวุธ ไม้ทิพย์

จิระ เพชรวิโรจน์

จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์

เจษฏา บ่อทรัพย์

ชยุตม์ ถานะภิรมย์

ชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์

ชโลธร บุญเหลือ

ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล

ฐิติมา สงเคราะห์

ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม

ณัฐธวัล ประมาณพล

ณัฐวัฒน์ จารุโชคทวีชัย

ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์

ณิศรา จันทรประทิน

ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์

ผู้ร่วมจัดท�าและสนับสนุนข้อมูล

ทิพย์วาที กกรัมย์

ธงไทย วิฑูรย์

ธนชาติ เอกนภากุล

ธนพล ไชยแสน

ธนพล เดชวิริยะกิจ

ธนภัทร์ ดีสุวรรณ

ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์

ธนาคาร วงษ์ดีไทย

ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร

ธวิน เอี่ยมปรีดี

นนท์ ทองโปร่ง

นพมาศ จารย์ค�ามา

นันทกฤษณ์ ยอดพิจิตร 

ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา

ปพิชญา ชัยสกุล

ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

ประสิทธิ์ เผ่าทองค�า

ปราการเกียรติ ยังคง

ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย

ปรินันท์ วรรณสว่าง 

ปานทิพย์ อัมพรรัตน์

ปิยนุช อ้อพงษ์

ปิยพัฒน์ พูลทอง

ปิยวัฒน์ ทัพสนิท

พลชาติ โชติการ
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ภาคผนวก 1 : ผู้ร่วมจัดท�าและสนับสนุนข้อมูล

พัชรพล กอกิตรัตนกุล

พัชราภรณ์ วีระชวนะศักดิ์

พาขวัญ ชาญประโคน

พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์

พินิจ กิจขุนทด

พิพัฒน์ เรือนค�า

พีรญา ตันติอนุภาพ

พีรพัฒน์ ทองนึก

ภัทรา เลิศศราวุธ

ภาสุ พูนภักดี

มนตรี สุขเลื่อง

มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ 

มนัสชัย คุณาเศรษฐ

ยอดธง เม่นสิน

ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

รงรอง เจียเจริญ

รัชนีพร จันทร์สา

รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา

รุจจพัน เกตุกล�่า

ลลิตา อัตนโถ

ลีดา มิตรายน

วชิรพันธุ์ พันธุ์กระวี

วนัชพร อรุณมณี

วรมย์ญลิน ทิพย์มณี

วรวิกัลยา เกียรติ์พงษ์ลาภ

ผู้ร่วมจัดท�าและสนับสนุนข้อมูล

วรวิทย์ มีสุข

วโรดม เจริญสวรรค์

วศะพร จันทร์พุฒ

วศิน เวชกามา

วินัย เชาวน์วิวัฒน์ 

วิภาพร อัศวพิศิษฐ์

วีรยุทธ กิตติโชติรัตน์

วีระวัฒน์ พรรุ่งเรืองโชค

ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์

ศักรพงษ์ วรรณวัฒนา

ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย

ศุภพัชร พวงแก้ว

ศุภวงศ์ ทั่วรอบ

สรทศ ตันติธีรวิทย์

สลิลพร กิตติวัฒนากูล

สิทธิพงศ์ สรเดช

สิรินยา ลิม

สิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล

สิวินีย์ สวัสดิ์อารี

สุชีวา อิงค์ประเสริฐ

สุธารัตน์ หมื่นมี

สุนิตย์ ฟูกลาง

สุพัชรี ศิริวงศ์

สุภัค วิรุฬหการุญ 

สุรชัย สถิตคุณารัตน์
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สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์

เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์

โสภิดา ทองโสภิต

อภิชาติ อภัยวงศ์

อรณิช เวชปาน 

อรนุช รัตนะ 

อรพรรณ เวียรชัย

อ้อยใจ อ่องหร่าย

อัมรินทร์ พิมพ์หนู

อาคม ปะหลามานิต

อาทิตย์ ทิพย์พิชัย

อาภาภรณ์ สกุลการะเวก

อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ

ผู้ร่วมจัดท�าและสนับสนุนข้อมูล

อิทธิพล ฟองแก้ว

อิศรา ราศรีทัศน์

อุดม แซ่อึ่ง

เอกชัย วารินศิริรักษ์

เอกรัฐ พงษ์โอภาส

ภาพประกอบ

ตุลย์ เล็กอุทัย

ออกแบบรูปเล่ม

กิตติชัย กวีกิจมณี



ภาคผนวก 2

รายละเอียดประเด็นวิจัย 
ขัน้แนวหน้า



ประเด็นการวิจัย 
ด้านอาหารเพ่ืออนาคต  

(Food for the Future)
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ประเด็นการวิจัยด้านอาหาร 
เพ่ืออนาคต	(Food	for	the	
Future)
ภาคการเกษตรท่ัวโลกได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

พชืผกัเตบิโตช้า สตัว์เล้ียงแคระแกรน เกิดการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพชืชนดิ

ใหม่ แนวโน้มแรงงานท�าการเกษตรและประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตรลดลง

อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และทั่วโลก ในปี 2564 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูง

อายุเป็นร้อยละ 20 ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวทางการเกษตรเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลง และเพื่อเป็นประเทศชั้นน�าของโลกในการผลิตอาหาร โดยมีเป้า

หมายในการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร กล่าวคือ ปลอดภัยตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า ผลผลิตสูง ต้นทุนต�่า ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 

คนไทยเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ประมาณ 320,000 คน โดยเป็น

โรคหลอดเลือดสมองอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เบาหวาน ความ

ดันโลหิตสูง โดยส่วนมากเป็นประชากรวัยท�างาน ปัจจุบันรัฐสนับค่าใช้จ่ายในการ

รักษาประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี สาเหตุส่วนใหญ่ของโรค NCDs ไม่ได้เกิดจาก

รูปแบบการใช้ชวิีตของผูบ้ริโภคเท่านัน้ แต่ยังมีสาเหตทุางพนัธกุรรมทีท่�าให้คนบาง

กลุ่มมีความไวต่อการเป็นโรค NCDs มากกว่ากลุ่มอื่น พันธุกรรมดังกล่าวคือการมี

ยีนที่แสดงออกได้ไวเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น หากเมื่อตัดสิ่งกระตุ้นดังกล่าวเพื่อควบคุม

ยีนไม่ให้มีการแสดงออก หรือเพิ่มการบริโภคสารบางกลุ่มเพื่อให้ยีนกลุ่มที่ต้องการ

แสดงออก จะเป็นการสร้างทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยีน (Diet-gene 

interaction) และผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงสามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม (Per-

sonalized diet) เพื่อลดการเกิดโรค NCD

กรอบแนวคิดของการวิจัยด้านอาหารเพื่ออนาคต มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทย

สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพส�าหรับประชาชนในประเทศได้ด้วยตนเอง และมี 

Food security index อยูใ่นระดับ Top rank ของโลก มีอาหารทีเ่หมาะกบักลุม่คนท่ีมี

ยีนเก่ียวกับโรค NCDs โดยครอบคลุมด้าน Genome sequencing, Food ingredient 

technology และ Nutrigenomics ส�าหรับ NCDs และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
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food ingredients จากประเทศไทยมีความหลายทางชีวภาพสูง มีกระบวนการผลิต

และการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น

ย่อย (Subtheme) ดังนี้ 

1.	เกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming)	
การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการบริหารจดัการทางการเกษตรเพือ่ให้ได้ผลผลิต

ที่มีประสิทธิภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ ต้นทุนลดลง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยเทคโนโลยีหลักที่มีความส�าคัญต่อเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) มีดังนี ้IoT 

& Big Data เป็นการน�าระบบข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

ด้านการเกษตร เทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ยีน (gene) มุ่งเน้น

การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาและวิเคราะห์ยีนที่มีผลต่อการสร้างสารส�าคัญใน

พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ และศึกษาวิเคราะห์ยีน

เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างอาหารใหม่ๆ เซ็นเซอร์ (sensors) เป็นการน�า

เทคโนโลยีเซ็นเซอร์มาใช้ในการตรวจจับ (detect) เช่น ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ 

อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน�้าฝน ที่จ�าเป็นส�าหรับการเพาะปลูกเพื่อใช้ในการ

คิดวเิคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพือ่น�าไปสู่การพฒันาระบบในการบรหิารจดัการ

การท�าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ Natural Pesticides มุ่งเน้นในการลดการใช้

สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ Biocontrol 

เป็นการควบคุมแมลงและศัตรพูชืโดยน�าส่ิงทีมี่อยูใ่นธรรมชาตมิาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

อาทิน�าเอาแมลงและสัตว์อื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติมาช่วยก�าจัดแมลงศัตรูพืช

2.	อาหารเชิงหน้าทีแ่ละอาหารโภชนาการเฉพาะบุคคล	(Functional	and
Personalized	Food)	
อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) ประเทศไทยมีความโดดเด่นในด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพ ทีส่ามารถน�าวตัถดิุบมาสกัดสารออกฤทธิส์�าคญั และน�าไป

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ (functional food) ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

นอกเหนือไปจากคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐาน อาหารตามโภชนาการเฉพาะ

บุคคล (Personalized Food) เป็นอาหารที่มีแนวคิดในการบริโภคอาหารให้เป็น

ยาและเหมาะสมกับยีนส์ (Gene) ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อป้องกัน
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และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่

เหมาะสมกับยีนส์ของแต่ละบุคคล เทคโนโลยีหลักที่มีความเกี่ยวข้องต่ออาหารเชิง

หน้าที่และอาหารโภชนาการเฉพาะบุคคล  มีดังนี ้ชีวสารสนเทศ (Bioinfomatic) 

การวจิยัและพฒันาเพือ่น�าเทคโนโลย ีOMIC มาใช้ในอตุสาหกรรมอาหารเพือ่ศกึษา

คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิเคราะห์ว่าอาหารที่

บริโภคเข้าไปมีผลอย่างไรในระดับยีนส์  อาหารควบคุมเพ่ือคนสูงอายุ (Aging 

food control) ทีต้่องเหมาะกับลักษณะทางโภชนาการและการบริโภคทีมี่ความแตก

ต่างกันมากเม่ือเทียบกับกลุ่มอืน่ของประชากร Control release system เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยสารไปยัง target ในร่างกาย อาทิเช่น Encapsulation 

Technology เป็นต้น   

   

3.	อาหารปลอดภัย	(Food	Safety)   
Plasma, Synchrotron, Nuclear เป็นเทคโนโลยีทางเลือกที่ใช้ในการตรวจสอบ

คุณภาพอาหาร เช่น การปนเปื้อน และการปลอมปน ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีกลุ่มน้ี

จะได้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว แม่นย�า และลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ แต่ทั้งนี้ 

ปัจจบัุนมาตรฐานการวิเคราะห์ยงัก�าหนดให้ใช้วธิด้ัีงเดิม จงึควรผลักดันให้เทคโนโลยี

เหล่านี้มีบทบาทในการน�ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์หรือฆ่าเชื้อ Sensor Array 

การใช้เทคโนโลยีเซน็เซอร์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารในรูปแบบการตรวจ

วิเคราะห์ครั้งเดียวแล้วสามารถรู้ผล toxicity ได้หมดทุกสาร Functional Material 

เป็นการน�าวัสดุที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมบัติการใช้งานเฉพาะด้าน พัฒนาขึ้นจาก

วสัดุต่างๆ โดยสามารถน�าไปใช้ในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ หรือตวัชีว้ดัคุณภาพอาหาร 

เพื่อให้อาหารมีความปลอดภัย Toxicity testing การตรวจวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว

และแม่นย�าสูง      
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4.	เทคโนโลยีทีใ่ช้ในกระบวนการผลิต	(Processing	Technology) 
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง ลด Waste 

และเพิ่ม Productivity 

Automation harvesting machine น�าระบบอตัโนมัตมิาใช้ในการเก็บเกีย่ว วเิคราะห์

ความสุกของผลผลิตเพื่อเก็บเก่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ Automatic packaging 

machine การประยกุต์ใช้เทคโนโลยบีรรจภุณัฑ์มาชว่ยในการเกบ็รกัษาและยดือายุ

การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ให้ยาวนาน Logistic cold chain management การบรหิาร

จัดการกระบวนการขนส่งสินค้าโดยควบคุมอุณหภูมิที่มีความเหมาะสม Efficient 

water usage technology การน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ประหยดัน�า้ และก�าหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพือ่ให้มีประสทิธภิาพในการใช้น�า้
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ภาพที่ 1: กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย (Subtheme) 

ภาพที่ 2: Potential Research Output 



ประเด็นการวิจัยด้าน 
การแพทย์และสาธารณสุข 

ขั้นแนวหน้า 
Health Frontier
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ประเด็นการวิจัยด้านการแพทย์
และสาธารณสุขขัน้แนวหน้า	
(Health	Frontier)	
กรอบแนวคิดของการแพทย์และสาธารณสุขจะเป็นการวิจัยเพื่อสนับสนุนภาพ

อนาคตของคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจากรายงานสถานการณ์ทางสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม) ของกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ ปัจจบัุนมีผูสู้งอายุประมาณ 11 ล้านคน ซึง่คดิเป็น  

16.5 % ของประชากรไทย ซึ่งจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบูรณ์ ดังนัน้การวิจยัด้านการแพทย์และสาธารณะสุขจงึควรมุ่งเน้นให้คนไทย

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีในอนาคต โดยเม่ือพจิารณาถงึการวางยทุธศาสตร์การ

วิจัยขั้นแนวหน้าจะสามารถแบ่งได้ 3 ประเด็นย่อยส�าคัญ

1.	การแพทย์เพ่ือการปอ้งกันและวินิจฉัย	 (Preventive	and	Diagnostic	
Medicines)	 ในผู้สูงอายุนั้นจะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย

มากกว่าประชากรเด็กทีจ่ะมีลกัษณะใกล้เคียงกนั การเตรียมพร้อมทางร่างกายเพือ่

การป้องกันและวินจิฉยัจงึมีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรค

ท่ีต้องอาศัยการวิเคราะห์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ซึ่งการแพทย์

แม่นย�า (Precision medicine หรือเดิมที่ใช้ค�าว่า Personalized medicine) 

จัดเป็นประเด็นหลักท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์เพื่อการป้องกันและวินิจฉัย โดยเร่ิม

ตั้งแต่การวินิจฉัยโรคไปจนถึงการจ่ายยาและผลิตยาตามลักษณะพันธุกรรมและ

ข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล 

2.	 การบ�าบัดโรคและการวิจัยยาตัวใหม่	 (Therapeutics	 and	 Drug	 
Discovery)	ส�าหรับการบ�าบัดโรครวมไปถงึการวจิยัยาใหม่ยังคงเป็นประเด็นทีต้่อง

ให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะสถานการณ์เชื้อด้ือยาปฏิชีวนะในประเทศไทยท่ีรุนแรง

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นงานวิจัยในด้านการวิจัยยาใหม่จึงความส�าคัญอยู่มาก อีก

ทั้งไทยยังมีจุดเด่นในด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยสาร
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ส�าคัญจากพืชสมุนไพรเพื่อหาศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปเป็นยาได้ โดยเทคโนโลยี

หลักที่เก่ียวข้องกับการบ�าบัดโรครวมไปถึงการวิจัยยาใหม่โดยเทคโนโลยีหลักที่

เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดโรครวมไปถึงการวิจัยยาใหม่ ได้แก่ ชีวสารสนเทศศาสตร์ 

(Bioinformatics) ส�าหรับการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลทางชีววิทยา รวมถึง

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการบ�าบัดด้วยยีน (Gene therapy), การ

ตัดต่อยีน(Gene editing), การวิจัยกลุ่มยาชีววัตถุต่างๆ 

3.	เวชศาสตร์การฟื้ นฟู	(Regenerative	medicine)	เวชศาสตร์การฟื้นฟูนั้น

เป็นการเน้นวิจัยในด้าน

การทดแทนซ่อมเสริมและฟื้นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะเสื่อมถอย หรือที่ได้รับ

จากการบาดเจ็บ จากความชรา หรือจากโรคภัยไข้เจ็บเทคโนโลยีที่ส�าคัญที่ ได้แก่ 

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�าเนิด หรือสเต็มเซลล์ (Stem cells) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การพฒันา สเตม็เซลล์ให้สามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์จ�าเพาะของเนือ้เยือ่ชนดิ

ต่างๆ เทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) เพื่อใช้ในการสร้าง

ผวิหนังเทียม อวัยวะเทียม การปลูกถ่ายเซลล์ หรือเนือ้เย่ือ เพือ่ใช้ในการฟ้ืนฟรัูกษา

โดยเฉพาะ เทคโนโลยีชีววสัดุ (Biomaterials) เป็นการพฒันาวสัดุท่ีมีสมบัตกิารใช้

งานเฉพาะด้าน สามารถเข้ากับร่างกายได้ เพือ่ใช้เป็นวสัดุโครงร่าง (scaffold) ส�าหรับ

ให้เซลล์มายดึเกาะและเจริญเตบิโตไปเป็นเนือ้เยือ่หรืออวัยวะทีต้่องการ เทคโนโลยี

การพิมพ์สามมิต ิ(3D Printing) ในทางการแพทย์นัน้สามารถน�ามาใช้ในการพมิพ์

อวัยวะเทียม กระดูกเทียม ทดแทน เป็นต้น

ผลจากการระดมความคิดเบื้องต้น จะสามารถจัดกลุ่มเป็น 4 Sub Theme ประกอบ

ด้วย
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ตารางที่ 1: กลุ่มการแพทย์และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) 

แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย (Subtheme) 
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รูปที่ 3: Potential Research Output ด้านการแพทย์และสาธารณสุข



ประเด็นการวิจัยด้าน
พลังงานแห่งอนาคต  
(Future Energy)
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ประเด็นการวิจัยด้านพลังงาน
แห่งอนาคต	(Future	Energy)
ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านพลังงาน 

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีเ่หมาะสม มีระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ที่ครอบคลุม และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เมื่อโดยพิจารณา

ตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เริ่มตั้งแต่

การออกแบบและผลิตวสัดุทีใ่ช้ การผลิตพลงังาน การกักเก็บพลงังานไว้ใช้ และการ

บริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน กลุ่มพลังงานเพื่อ

อนาคต แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นย่อย (Subtheme) ดังนี้

1.	 วัสดุขั้นสูง	 (Advanced	 Materials) วัสดุชนิดใหม่และวัสดุที่ได้รับการ

ดัดแปลงให้มีสมบัตทิีดี่ข้ึนจนเหมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้ วสัดุขัน้สูงนีส้ามารถผลติได้จาก

วัสดุเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโลหะ เซรามิก หรือ พอลิเมอร์ โดยใช้เทคโนโลยี 

Synchrotron, Plasma Science, Electron beam, Electrodes, Quantum Simu-

lation เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้Synchrotron / Plasma Science / Elec-

tron-beam การวิจัยทางด้านแสงซินโครตรอน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาวัสดุ

ทางด้านพลังงานอย่างกว้างขวาง โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่มีแนวโน้มที่จะเป็นการ

ค้นพบใหม่ (New discovery) และอาจสร้างความเปล่ียนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ใน

อนาคต (Breakthrough) เช่น ความน่าจะเป็นในการสร้างกราฟีนโซลาเซลล์ที่จะ

มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 60 การใช้สมบัติเชิงควอนตัม (Negative electronic 

compressibility) ในการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวด การพัฒนาวัสดุควอนตัมที่มี

สถานะ Topological states ส�าหรับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ Active Materials 

การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุท�าปฏิกิริยา Two-dimensional (2D) materials หรือ 

การพฒันาวสัดุ 2 มิต ิเช่น กราฟีน (Graphene) ซึง่เป็นวสัดุทีมี่ความหนาแค่อะตอม

เดียว แต่มีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กและเพชร มีความยืดหยุ่นสูง น�าไฟฟ้าและความ

ร้อนได้ดี และคาดว่าจะใช้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทนซิลิคอนเร็วๆ นี้ การวิจัย

และพัฒนาเพื่อหาวัสดุใหม่ที่ท�าหน้าที่ Electrodes ในอุปกรณ์ที่เก่ียวกับกับ

ด้านพลังงาน Quantum Simulation เพื่อสร้างความเข้าใจและออกแบบวัสดุโดย
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ใช้แบบจ�าลองวัสดุท่ีประกอบด้วยธาตุต่างชนิดกันรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างอะตอม

ในวัสดุนั้นๆ เป็นต้น

2.	การแปลงพลังงาน	(Energy	Conversion)
หนึ่งในคุณสมบัติท่ีส�าคัญที่สุดของพลังงาน คือสามารถเปล่ียนจากรูปแบบหน่ึงไป

ยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ง่าย ในอนาคตรูปแบบของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะมีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัย 

ส�าหรับประเทศไทยเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มและศักยภาพการพัฒนาที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

Nuclear Energy การวจิยัด้านเทคโนโลยฟิีชชนั หรือด้านเทคโนโลยีพลาสมาฟิวชนั

จะเป็นพืน้ฐานของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดส�าหรับอนาคต เทคโนโลยด้ีานพลาสมา

ยังสามารถน�าไปใช้เพื่อการเกษตรและการแพทย์ และเทคโนโลยีพื้นฐานส�าหรับ 

10 อุตสาหกรรมของประเทศและโครงการขนาดใหญ่ ได้อีกด้วย H
2
 Production 

การผลิต Hydrogen gas จากปฏิกิริยาการแยกสลายน�้า (Water splitting) โดยใช้

พลังงานสะอาด (Green energy) New Emerging Solar Cell แม้การผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยยังมีสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับพลังงาน

รูปแบบอื่น แต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้

เซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก กังหันลมแบบแนว

ต้ัง (Vertical Wind Turbine) จดุมุ่งหมายของการออกแบบกังหนัลมเพือ่ให้ท�างาน

ที่ความเร็วลมต�่า โดยที่ออกแบบให้มีราคาถูกและให้ง่ายต่อการผลิต กังหันลมแบบ

แนวตัง้ (Vertical axis turbine) เป็นแนวคิดหนึง่ท่ีมีความสามารถในการสร้างในราคา

ที่ประหยัด และใช้รอบต�่าในการผลิตไฟฟ้า Biomass 2nd Generation เป็นการน�า

ส่วนที่เหลือทางการเกษตร (Agricultural residues) เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย และ

ขี้เล่ือยหรือเปลือกไม้จากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ เป็นต้น การแปรรูปชีวมวลรุ่นนี้ 

จ�าเป็นต้องใช้มีการพัฒนาและวิจัยเพื่อหาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับกระบวนการปรับ

สภาพเซลลูโลส (Pre-treatment process) เพื่อปรับสภาพโครงสร้างเซลลูโลสใน

ชีวมวลให้เหมาะสม และกระบวนการสลายเซลลูโลส (Hydrolysis process) เพื่อ

เปล่ียนเซลลูโลสเป็นน�้าตาลรีดิวซ์ โดยต้องท�าให้มีประสิทธิภาพและราคาท่ีเหมาะ

สมในการผลิตพลังงานปริมาณมาก
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3.	 การกักเก็บพลังงานและรถไฟฟา้	 (Energy	 Storage	 and	 Electric	 
Vehicle) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยมี

ความก้าวหน้าไปอย่างเห็นได้ชัด ท�าให้ต้องมีการเร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

กักเก็บพลงังานทีมี่ประสทิธภิาพ มีศกัยภาพเพยีงพอในการเกบ็สะสมพลังงานส่วน

เกินจากท่ีผลิตได้ แล้วน�ามากักเก็บส�ารองไว้ใช้ในยามขาดแคลน อาทิ เทคโนโลยี

การกักเก็บประจุไฟฟ้า (Battery, Supercapacitor) เทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซ

ไฮโดรเจนท้ังในด้านทางกายภาพเพือ่ความปลอดภยัในการเก็บและขนส่ง(ไฮโดรเจน

อัด ไฮโดรเจนเหลว และ สลัชไฮโดรเจน) รวมถึงการจัดเก็บทางเคมีโดยใช้โมเลกุล

รูปแบบต่างๆ งานวิจัยที่เก็บพลังงานในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น

4..	การบริหารจัดการและความยัง่ยืน	(Management	/	Sustainability)
การบรหิารจดัการด้านผลกระทบทีอ่าจจะเกดิจากการผลติไฟฟ้า ท้ังในด้านสงัคม สิง่

แวดล้อม การจัดการของเสียหรือของเหลือใช้จากการผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

และเป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง และต้องมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมของ

ประเทศไทย งานวิจัยด้านนี้จึงเน้นไปในด้านความเป็นเลิศในการท�า technology 

localization ในด้านต่างๆดังนี้ 1)Environmental Impact ต้องมีการพัฒนาและวิจัย

เทคโนโลยีที่จะช่วยลดหรือบรรเทาผลกระทบจากการด�าเนินกิจการด้านพลังงาน

ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต 

(LCA) เทคโนโลยีท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม การป้องกันสารกัมมันตรังสี เป็นต้น  2) Grid Stabilization การพัฒนา

และวจิัยทีท่�าให้สายส่งไฟฟา้ หรอืเครอืข่ายไฟฟา้มคีวามเสถยีร ก�าลงัไฟฟา้มคีวาม

สม�่าเสมอ และตอบสนองต่อ Peak load ได้อย่างต่อเนื่อง 3)Waste Management 

การพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีที่จัดการของเสียตามขั้นตอนทั้งหมด ตั้งแต่การเกิด

การโยกย้าย เก็บ ขนส่ง บ�าบัด การทิ้งขั้นสุดท้าย รวมไปถึงการน�ากลับไปใช้ใหม่
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รูปที่ 4:  Frontier Research Areas/Topics

รูปที่ 5: Potential Research Output 



การปอ้งกันภัยคุกคาม/
รับมือความเสี่ยง 

 และสร้างโอกาสในอนาคต
Future Threats and 

Opportunities
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ประเด็นการวิจัยด้านการ 
สร้างโอกาสและปอ้งกันภัย
คุกคามในอนาคต	(Future	 
Opportunity	and	Threat)	
ในอนาคตอันใกล้สังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลในทุกๆด้านจากวิวัฒนาการของการเก็บ

และ ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจมากข้ึนในแทบจะทุกมิติตั้งแต่การใช้

ชีวิตประจ�าวัน การด�าเนินธุรกิจ หรือแม้แต่ระบบการให้บริการภาครัฐ ซึ่งแนวโน้ม

การใช้ข้อมูลจะมีความหลากหลายอันเนื่องมาจากความแตกต่างของสังคมไม่ว่าจะ

เป็น ด้าน demographic ด้านวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมา

จากกระแสสังคมใน social media เป็นต้น ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data 

Driven Society) นี้ หัวใจส�าคัญคือการเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบ real time 

และความสามารถในการใช้ข้อมูลในแบบ mass customization 

สังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการเชื่อมต่อกันในทุกมิตินี้ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ

ความเส่ียงขึ้นในเวลาเดียวกัน อาทิ ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

ออกแบบให้สามารถตอบสนองได้ในระดับบุคคลแต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ความสะดวกสบาย

ของสังคมท่ีเช่ือมต่อกนัในทกุด้านอาจก่อให้เกดิภยัคุกคามในรปูแบบใหม่ของสงัคม

เมือง การวางแผนการอพยพ/ป้องกันภัยพิบัติที่ต้องปรับให้เข้ากับสังคมและการใช้

เทคโนโลยี หรือแม้แต่ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ในสภาวะที่ไม่เคย

มีมาก่อนบนโลกนี้ เป็นต้น
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ทั้งนี้กลุ่ม 4 ได้จัดท�าประเด็นส�าคัญที่เป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อสังคมอนาคต

ดังแสดงดัง

ตารางนี้ พร้อมทั้งได้ identify Frontier Research Topic ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดัง

กล่าวไว้ใน รูปที่ 6

Data-Driven	Society	and	Next	
generation	computing
สังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลนั้นองค์ประกอบหลักอาจแบ่งได้ตามกลุ่มดังนี้คือ 1) การ

ค�านวณและประมวลผลข้อมูล 2) การเก็บข้อมูล 3) การบริหารจัดการระบบเชื่อม

โยงข้อมูล

Quantum	Computer	and	Quantum	Technology:	
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการค�านวณการ การวิเคราะห์และประมวลผล 

การควบคมุด้วยระบบอตัโนมัต ิการเชือ่มต่อในสงัคม หรือแม้แต่การคาดการณ์ปราก

ฎการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน และจะยิ่งทวีความส�าคัญมากขึ้นในสังคมอนาคตที่เต็มไป

รูปที่ 3: Potential Research Output ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
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ด้วยข้อมูลทีห่ลากหลาย ปัจจบัุนความสามารถทางเทคโนโลยขีองคอมพวิเตอร์ใกล้

ถึงขีดจ�ากัดแล้วอาจจะไม่สามารถรองรับความต้องการในอนาคตได้ คอมพิวเตอร์

แบบใหม่จึงมีความจ�าเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน จะเห็นได้จากการ

ลงทุนจากหลายๆประเทศในด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น USA China Canada Singapore 

Japan Israel เป็นต้น การลงทุนด้าน quantum computer นี้จึงมีความส�าคัญต่อ

ประเทศไทยในการที่จะไปอยู่ชั้นแนวหน้าได้ เนื่องจาก quantum computer นั้นยัง

อยู่ใน early-stage ท�าให้เรามีโอกาสในการร่วมพฒันาตัง้แต่ต้นกับนานาประเทศ ซึง่

ในการพัฒนา quantum computer นี้ สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปด้วยคือ quantum 

technology เพื่อใช้ในการวัดหรือควบคุมปรากฎการณ์ด้าน quantum mechanics 

และอาจน�าไปสู่การต่อยอดเชิงเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์

Next	Generation	Data	Storage

ข้อมูลที่มากมายย่อมต้องมีที่เก็บ งานวิจัยด้าน Data Storage ในปัจจุบีนมีมานาน

แล้วและมีการพัฒนาไปจนถึงระดับ commercial อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังได้มีการ

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆเพื่อ push limit ของ product performance 

ให้ดียิ่งขึ้น (High Density, Ultra-fast, Low power) จึงมีโอกาสที่จะก้าวเข้ามาเป็น 

best in class ได้ นอกเหนอืจากการวจิัยเพือ่น�าไปสู ่next generation data storage 

แล้วนั้น สิ่งที่ต้องพัฒนาคู่ขนานไปด้วย คือ new kind of storage ส�าหรับ quantum 

computer ซึ่งการเก็บข้อมูลเชิง quantum ต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ 

Extreme	Network	and	Blockchain	
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายในสังคมที่เชื่อมต่อกันในทุกมิตินั้นต้องมีการ

พัฒนาให้มีความเสถียร รวดเร็วและเหมาะสมกับการใช้งานของ users งานวิจัย

ด้านนี้จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความเฉพาะกับสังคมและมีความเป็นเลิศด้าน

ประสิทธิภาพการท�างาน เป็นลักษณะของ technology localization
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Advanced	Urban	Technology
สังคมเมืองได้มีการเปล่ียนรูปแบบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด การใช้ชีวิตของ

ประชากรรวมถึงระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม

ดิจิตอลเต็มรูปแบบ Cashless Society: แทบจะเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่สังคม

ดิจติอลเตม็รูปแบบ งานวิจยัพฒันาด้าน Blockchain ทีเ่หมาะสมกับพฤตกิรรมการ

ใช้จ่ายของประชากรจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการอ�านวยความสะดวกรวดเร็ว

และปลอดภัย นอกจากนั้นยังได้มีการน�าเอาระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสบายทั้งในด้านการบริหารจัดการ

และการบริการประชากรอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยข้ันแนวหน้าที่เก่ียวข้องได้แก่ 

Autonomous Mobility และ Human-Machine Interaction มีความส�าคัญยิ่งใน

การอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัยรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ซึ่ง

แน่นอนว่างานวิจัยที่เป็นรากฐานส�าคัญอย่าง Big Data and AI ยังเป็นปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จในด้านนี้ Internet of Thing (IoT) ก�าลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ

เป็นฐานรากในการเชื่อมต่อสังคมเข้ากับเทคโนโลยี ระบบการสื่อสารที่ต้องมีความ

สามารถในการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆ งานวิจัยด้าน sensors ที่มีขนาดเล็ก

และท�าหน้าทีไ่ด้หลายอย่าง เพือ่การเป็น best in class ต้องถกูพฒันาขึน้อย่างต่อ

เนื่องเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของ IoT ได้อย่างเต็มที ่งานวิจัยด้าน THz devices 

and Communication จะเป็นการยกระดับ IoT ไปอีกขั้น เป็นการมองไกลกว่า

เทคโนโลยี 5G ที่ใกล้เข้ามาถึง 

Space	Science	and	Research	
Exploration
เทคโนโลยีอวกาศ เป็นการน�ารวมเอาศาสตร์ทุกด้าน ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์ช้ันสงู มาผนวกรวมกันเพือ่สร้างออกมาเป็นระบบทีส่ามารถปฏิบัติ

การเพือ่น�าคณุค่าจากอวกาศมาสูโ่ลกมนษุย์ จะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าศกัยภาพและ

ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดท่ีส�าคัญท่ีแสดงให้

เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง และพัฒนาการที่ยั่งยืนของประเทศ ประเทศ

ชั้นน�าของโลกล้วนแล้วแต่มีขีดความสามารถด้านอวกาศที่แข็งแกร่งทั้งสิ้น ท้ังนี้
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รูปที่ 7: Potential Research Output 

เพราะว่าศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้จากโครงการอวกาศจะเป็นรากฐานที่สามารถน�าไป

ประยุกต์และสร้างคุณค่าต่อยอดในด้านอืน่ ๆ  ได้อย่างไม่มีทีส่ิน้สุด ในทกุ ๆ  รูปแบบ

ของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้าน พลังงาน วัสดุศาสตร์ หรือ Robotics

EPS (Earth-Planet-Space) เป็นงานวิจยัขัน้แนวหน้า อนัเนือ่งมาจากปรากฏการณ์

ธรรมชาตมิองไม่ครบ/ความรูด้้านความสมัพนัธ์(Teleconnection) ของ Earth-Plan-

et-Space ยังไม่ชัด และรวมถึงความสัมพนธ์ในตัวของ earth (bio,atmos,hydro,li-

tro,cryo) เองเช่นกัน ความรูใ้นด้านนีอ้าจจะน�าไปสู่ระบบการเตอืนภยัพบัิตไิด้แม่นย�า

และสามารถช่วยลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้มากขึ้น

โครงการ Space Consortium เป็นหนึ่งในภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่น�า

จดุแข็งของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมมือกนัเพือ่สร้างนวตักรรมอวกาศ ท้ังด้าน Space 

Utilization และ Space Exploration ด้วยคนไทย ภายในประเทศไทย ตั้งแต่การ

ออกแบบพัฒนาดาวเทียมไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากอวกาศ ให้เกิดความเชื่อม

โยงกันตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้าอย่างครบวงจร เพื่อขยายไปให้เกิดอุตสาหกรรม

อวกาศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ Thai Space Consortium ยังมี

วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างก�าลังคนท่ีมีคุณภาพ วางรากฐาน และสร้างกลไกในการท�างาน

ร่วมกัน เพือ่ดึงศักยภาพจากในประเทศทัง้ภาครัฐ ภาคการศกึษา ภาคเอกชน พฒันา

และสร้างนวัตกรรมข้ามจากพัฒนาการแบบด้ังเดิมไปสู่ระดับ frontier innovation 

เปิดกว้างไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ มาบูรณาการเพื่อสร้าง Ecosystem 

ด้านอวกาศ น�าประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�าด้านอวกาศของภูมิภาค และก้าว

ต่อไปข้างหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
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ข้อเสนอโครงการ	(ฉบับย่อ)	โครงการ
วิจัยขัน้แนวหน้าของประเทศไทย
1.Quantum	Initiative	Thailand
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา กลศาสตร์เชิงควอนตัม ท�าให้มนุษย์เริ่มเข้าใจปรากฏการณ์

ต่างๆ ทางธรรมชาติ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดกับอนุภาคท่ีมีขนาดเล็ก

ระดับอะตอม ท�าให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการพัฒนา

ด้านอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด องค์ความรู้ในสาขากลศาสตร์เชิงควอนตัม 

จึงนับได้ว่าเป็นรากฐานของการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกิดเป็น

เทคโนโลยีที่เราใช้กันในชีวิตประจ�าวัน อุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่ การติดต่อ

สื่อสารข้ามทวีป นวัตกรรมยานยนต์ที่ล�้าสมัย และท�าให้มนุษย์สามารถทะยานไปสู่

รูปที่ 1 การใช้งานเทคโนโลยีควอนตัมในปัจจุบัน
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อวกาศได้ ความทันสมัยของโลกในยุคปัจจุบัน ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ก็ด้วยเทคโนโลยีค

วอนตัมแทบทั้งสิ้น แต่ส�าหรับในแง่ของเทคโนโลยีควอนตัมนั้นเป็นแค่เพียงจุดเร่ิม

ต้น หรือเรียกกันว่า Quantum Revolution 1.0 ซึ่งในยุคถัดไปจากนี้จะเป็นยุคใหม่

ของเทคโนโลยีควอนตัม เป็นยุคที่เราจะสามารถควบคุมอะตอมแต่ละตัวได้ เรียก

กันว่า Quantum Revolution 2.0 ท�าให้เปิดโลกงานวิจัย Frontier Research เช่น 

ควอนตมัคอมพวิเตอร์ การเข้ารหสัเชงิควอนตมั นาฬิกาอะตอมทีมี่ความแม่นย�าสงู 

เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนน�าไปสูโ่อกาสในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น โอกาสในเป็นเจ้าของ

เทคโนโลยีใหม่ โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยท่ีใช้เทคโนโลยีควอนตัม

ชั้นสูง โอกาสในการเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างประเทศ และส�าคัญที่สุด

เป็นโอกาสในการสร้าง บุคลากรที่มีความรู้พร้อมเข้าสู่โลกยุคใหม่ ท่ีเป็นโลกของ

เทคโนโลยีควอนตัม

เทคโนโลยีควอนตัมในอนาคตจะเป็นโลกแห่งข้อมูลเชิงควอนตัม (Quantum  

Information) แทบทั้งสิ้น ซึ่งอาจแบ่งได้คร่าวๆ ดังนี้

 1.	Quantum	Communication การติดต่อสื่อสารเชิงควอนตัม เป็นการ 

  ศึกษาการส่งผ่านข้อมูล และการแปลรหัส ซึ่งต้องพิจารณาการพัวพันทาง 

  ควอนตัม ท�าให้การโจรกรรมข้อมูลท�าได้ยากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อระบบ 

  ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ระบบการท�าธุรกรรม

	 2.	Quantum	 Metrology/Sensing	 การวัดหรือการรับรู้เชิงควอนตัม  

  ซ่ึงอาศัยหลักการเชิงควอนตมั ท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ 

  แวดล้อม เพื่อน�ามาใช้ในการตรวจวัดส่ิงต่างๆ ท�าให้การวัดนั้นมีความ 

  แม่นย�าสูงมาก เช่น นาฬิกาอะตอม (Atomic Clock) หรือเครื่องวัดสนาม 

  แม่เหล็กด้วยอะตอม (Atomic Magnetometer) 

	 3.	Quantum	Computing การค�านวณเชิงควอนตัม ซึ่งรวมถึงการสร้าง 

  คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม (Quantum Computer) และการพัฒนา 

  กระบวนการค�านวณเชิงควอนตัม (Quantum Algorithm) ด้วยคุณสมบัต ิ

  ทางควอนตัมท�าให้รูปแบบการค�านวณด้วยคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม  

  มีความเร็วในการค�านวณมากกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันหลายพันเท่า  
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  ท�าให้เกิดการประยกุต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น การค�านวณโครงสร้าง 

  โมเลกุลเพื่อการออกแบบยา การค�านวณข้อมูลปริมาณมากและซับซ้อน 

  ท�าได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

	 4.	Quantum	Simulation	เป็นการศกึษาระบบของโครงข่ายควอนตมัเพือ่ 

  เข้าใจและคาดเดาระบบที่จะน�ามาใช้อย่างถูกต้อง แม่นย�า และมี 

  ประสิทธิภาพ ในระบบการค�านวณท่ีใหญ่และซับซ้อนมากๆ เช่นการ 

  ออกแบบโครงสร้างโมเลกุลเพื่อหาวัสดุที่ใช้ในการกักเก็บพลังงาน เป็นต้น

รูปที่ 2 สาขาของเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Revolution 2.0)

ท้ายท่ีสุดเทคโนโลยีควอนตัมจะท�าให้เกิดควอนตัมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่

มีพลังในการประมวลผลอย่างมหาศาล ช่วยให้การออกแบบโครงสร้างยา อาหาร

(functional food)  และวัสดุใหม่ๆท�าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ข้ึน นอกจากนี้พลังการค�านวณดังกล่าวยังจะมีส่วนช่วยในการหาล�าดับรหัสทาง

พันธุกรรม การประมวลผลและการค�านวณข้อมูลที่มีความซับซ้อน รวมถึงการเพิ่ม

ความปลอดภัยในการสื่อสารและการท�าธุรกรรม

 ส�าหรับเทคโนโลยคีวอนตมัยคุใหม่ยงัคงอยูใ่นข้ันงานวิจยัของทุกประเทศ ท�าให้

เกิดการทุ่มงบประมาณมหาศาลในงานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อช่วงชิงโอกาส

ของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ประเทศไทยซ่ึงก�าลังติดกับดักรายได้ปานกลางจึง
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รูปที่ 3 มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทีมีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม

จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อให้เรามีความพร้อมและมี

ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศและอาจมีโอกาสเป็นเจ้าของเทคโนโลยีควอน

ตัมในบางสาขาในอนาคต

ความพร้อมด้านเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีก�าลังคนทางด้านเทคโนโลยีควอนตัม 35 คนกระจายตัวอยู่ใน

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยท�างานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมใน

สาขาที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเป็นอย่างย่ิงท่ีจะ

เริ่มเดินหน้างานวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม 
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2.	โครงการภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย	
(Thai	Space	Consortium)

เทคโนโลยีอวกาศ เป็นการน�ารวมเอาศาสตร์ทุกด้าน ท้ังด้านวิทยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์ชัน้สงู มาผนวกรวมกันเพือ่สร้างให้เป็นระบบทีส่ามารถปฏิบตักิาร

เพือ่น�าคุณค่าจากอวกาศมาสูโ่ลกมนษุย์จะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าศักยภาพทางด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง, 

ความม่ันคง และพฒันาการท่ียัง่ยนืของประเทศ, ประเทศชัน้น�าของโลกล้วนแล้วแต่

เร่ิมจากการมีขดีความสามารถด้านอวกาศทีแ่ข็งแกร่งท้ังสิน้ ทัง้นีเ้พราะว่าศาสตร์ที่

ได้จากโครงการอวกาศจะเป็นรากฐานท่ีสามารถน�าไปประยกุต์และสร้างคุณค่าต่อย

อดในด้านอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีที่ส้ินสุด ในทุก ๆ รูปแบบของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ

เป็นด้าน BIO, Energy, Materials หรือ Robotics

โครงการ Thai Space Consortium เป็นหนึ่งในโครงการหลักของกระทรวง

วิทยาศาสตร์ โดยเกิดจากความร่วมมอืของ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันแสงซิ

นโครตรอน ที่น�าจุดแข็งและความถนัดของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมมือกันเพื่อสร้าง

แรงกระตุน้ให้เกิดการสร้างนวตักรรมอวกาศด้วยคนไทย ภายในประเทศไทย ตัง้แต่

การออกแบบพัฒนาดาวเทียมประกอบและทดสอบ การใช้งานดาวเทียม ตลอดจน

การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม ให้เกิดความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

อย่างครบวงจร
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นอกจากนี้ Thai Space Consortium ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐาน และสร้าง

กลไกในการท�างานร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพในประเทศจากทั้งภาครัฐ, ภาคการ

ศึกษา, Start-Up และเปิดกว้างไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศ มาบูรณาการ

เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านอวกาศให้กับประเทศไทย โดยโครงการนี้จะเป็นฟัน

เฟืองที่สร้างความต่อเนื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ และขยาย

ผลท่ีจะได้รับสู่ทุกส่วนของประเทศไทย น�าประเทศไทยก้าวข้ึนสู่การเป็นผู้น�าด้าน

อวกาศของภมิูภาค และพร้อมทีจ่ะก้าวไปข้างหน้าสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนืในอนาคต
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