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แผนงานร่วมภารกิจทีมประเทศไทย
ตามแนวทางของนาย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
แคนาดากับยุคผู้นำคนรุ่นใหม่
ที่ไปไกลกว่า 4.0
สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
(National Research
Council - NRC)
การลงนามความตกลงด้าน
วทน. ระหว่าง กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ กับสภาวิจัย
แห่งชาติแคนาดา
Canadian Super Clusters
ซุปเปอร์คลัสเตอร์บนผืนดิน
ที่กว้างใหญ่ไพศาล
Canada's Science Vision
วิสัยทัศน์ วทน. ของแคนาดา
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สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน
ประเทศแคนาดา ไดรับการจัดอันดับจาก U.S.
News and World Report’s 2019 Best
Countries Report วาเปนประเทศที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลกรองจากสวิตเซอรแลนดและญี่ปุน การจัดอันดับนี้ไดขอมูลจาก
การทำสำรวจความคิดเห็นของคน
จำนวน
20,300 คน จาก 36 ประเทศ โดยคำถามใน
แบบสำรวจสอบ ถามเกี่ยวกับความเปนอยูของ
ประชากร วัฒนธรรม โอกาสการทำธุรกิจ
มรดกของประเทศ ฯลฯ
นอกจากคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป
ที่ดีจนเปนที่นาอิจฉาแลว
คุณภาพชีวิตของนัก
วิทยาศาสตรในแคนาดาก็ดีขึ้นอยางมากในยุคของ
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน นาย Justin Trudeau
ซึ่งเห็นความสำคัญของ
วทน.
ตามประสา
คนรุนใหมหัวใจ
4.0
มากกวาประธานาธิบดีคนกอนหนาและผูนำประเทศของอีกหลายๆ
ประเทศ นโยบายดาน วทน. ของแคนาดา มีการ
เปลี ่ ย นแปลงและพั ฒ นาไปในทางใดบ า งนั ้ น
รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จาก
วอชิงตัน ฉบับนี้ ไดรวบรวมขอมูลที่นาสนใจมาให
ทานผูอานไดติดตามกันแลวครับ

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
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แผนงานร่วมภารกิจทีมประเทศไทย
ด้าน วทน. ตามแนวทางของ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา
จากวิสัยทัศนของทานเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ
พิจารณาวา ในขณะที่ ความสัมพันธระหวางสหรัฐอเมริกากับ
ประเทศเพื่อนบานใกลชิดอยางแคนาดาและเม็กซิโก
มีความ
ออนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะ จากนโยบายปกปองผลประโยชน
ภายในสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป นาจะเปนแรง
ผลักดันประการหนึ่งที่ใหโอกาสแคนาดาเปดตัวเองกับประเทศ
นอกภูมภิ าค โดยเฉพาะกับมิตรประเทศทีห่ า งไกล อยางประเทศไทย
มีมากขึ้น โดยเฉพาะการที่แคนาดาเปนประเทศ พัฒนาแลวที่มี
ความพรอมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีทัศนคติที่ดี
ตอประเทศไทย โดยทานไดใหแนวทางกับทีมประเทศไทยไวดังนี้
1.
การแบงกรอบการเจรจาและการพัฒนาความ
รวมมือเนนมุงกระชับความสัมพันธกับแคนาดาในทั้ง
3 ระดับ ทั้ง ระดับรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ซึ่งบทบาทในมิติดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จะเกี่ยวของยึดโยงไดทั้ง 3 ระดับ และสามารถ
ผลักดันใหเกิดรูปธรรมที่ขามระดับได เชนระดับรัฐ
กับเอกชน หรือรัฐกับประชาชน ของฝายใดฝายหนึ่ง
เปนตน
3

2. การดำเนินงานใน 3 มิติ ประกอบดวย การเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม สำหรับแคนาดา ในดาน วทน.
จะเนนในภาคเศรษฐกิจ และสังคมเทานั้น โดยมีเปา
ประสงคเพือ่ มุง เนนเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน ซึ่งจะตางจากสหรัฐอเมริกาซึ่งคอนขาง
จะมีมิติการเมืองและความมั่นคงเขามาเกี่ยวของใน
การพัฒนาความรวมมือดาน วทน. ดวย ทั้งในดาน
การทหาร เทคโนโลยีทางอาวุธยุทโธปกรณ และ
กิจการอวกาศ
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3.
ลักษณะโครงการความรวมมือที่นาสนใจกับ
แคนาดา อาทิ
3.1 นวัตกรรมดานอาหารและการเกษตร โดยหาแนวทาง
ทำโครงการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณที่
เน น นวั ต กรรมด า นการเกษตรที ่ จ ะยกระดั บ การ
พัฒนาของเกษตรกรได ทั้งนี้ แคนาดามีความสนใจ
และมีความเชีย่ วชาญในหลายสาขา เชน การทำฟารม
สัตวใหนม (Dairy Farming) การพัฒนาโปรตีนจาก
แมลงและจากพืช (Insect and Plant based Protein)
และการผลิตอาหารในแบบ Functional Food รวมทั้ง
การสงเสริมความรวมมือกับ Foodinnopolis และ
BIOTEC ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้ง Biopolis ซึ่งจะเปนโครงสรางพื้นฐานดาน
การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพแหงใหมในประเทศไทย
ในเขตสงเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก（Eastern Economic Corridor of Innovation –
EECI）

4

3.2
สงเสริมการแลกเปลี่ยนดาน Creative
Economies & Industries ผลักดันการประกอบ
ธุรกิจรวมทุนไทยแคนาดา เชิง Start – up ที่ชวย
กระตุนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรูเทคนิคดาน วทน.
(Knowledge Based Activities)
3.3 ผลักดันรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมในการนำแนวทางพัฒนา Big Data และ
Internet of Things โดยเฉพาะกับระบบภาคการ
เกษตร รวมทั้งชวยพัฒนา platform ที่จะสราง value
chain และดึงภาคธุรกิจรุนใหม ที่มีนวัตกรรม ใหสนใจ
หาชองทางประกอบธุรกิจกับแคนาดามากขึ้น
3.4
ในภาคการศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ไดรวมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลักดันใหเกิด
การลงนามในความตกลงกับ National Research
Council (NRC) แคนาดา ไดสำเร็จแลวเมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2561 และจะใชเปนกรอบความรวมมือ
ในดานสงเสริมการการคนควาวิจัยของสองประเทศ
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แคนาดากับยุคผู้นำคนรุ่นใหม่่
ที่ไปไกลกว่า 4.0
เมื่อแคนาดา ไดนายกรัฐมนตรี หนุมหลอ
รัฐบาลใหมของนายทรูโด นอกจากจะชักนำคน
รุนเยาว อยางจัสติน ทรูโด (Justin Pierre James
รุนใหม แนวคิดใหมมาชวยบริหารงานบานเมือง
Trudeau) หัวหนาพรรคเสรีนิยม ทายาทคนโตของ
เขายังใหความสนใจอยางมากในการวิจัยทางวิทยา
อดีตนายกรัฐมนตรีปแอร ทรูโด ที่ขึ้นดำรงตำแหนง
ศาสตร เนื่องจากแคนาดา เองเปนแหลงของนักวิจัย
เปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
และโครงสรางพื้นฐานดานงานวิจัย วทน. จำนวน
2558 ในขณะที่เขามีอายุเพียง 44 ป สิ่งที่ชน
มาก ที่ยังกลาวไดวา ไมไดรับการนำมาใชใหเกิด
ชาวแคนาดา ประเทศที่ประชาชนครองตำแหนงที่ ๑
ประโยชนเทาที่ควร
หรือนำไปรวมพัฒนาโลก
ใน ดรรชนีพัฒนามนุษย (Human Development
เนื่องจากระบบราชการของแคนาดา คอนขางเนน
Index – HDI) อยูบอยครั้ง ตองการและหวังจะเห็น
การมองภายใน และสมถะ จากความเปนประเทศ
อะไรดีๆ สวยงามแบบคนรุนใหม คิดใหม ทำใหม
ที่กวางใหญ มีทรัพยากรมหาศาล ในขณะที่มี
จาก ฯพณฯ นรม. แถมติดดีกรึ เปนดารานำใน
ประเทศจำนวนนอย (37 ลานคน) จึงไมคอยมีความ
ภาพยนตร แนว สารคดี The Great War ป 2550
กระตื อ รื อ ล น ในการแสดงบทบาทเป น ผู  น ำโลก
มาแลว (ไมใช The Great Wall ของผูนำคนดังของ
ประเทศเพื่อนบาน)
5
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แคนาดากับยุคผู้นำคนรุ่นใหม่่
ที่ไปไกลกว่า 4.0
แตเนื่องจากนโยบายของสหรัฐอเมริกา เพื่อนบาน
เดียวที่มีพรมแดนติดกัน มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลกๆ แคนาดา จึงพยายามเปดหู เปดตา
และเปดใจ
กับการขยายความรวมมือกับ
ตางประเทศใหมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในมิติดาน
วทน. รัฐบาลไดเพิกถอนกฎระเบียบและขอบังคับที่
สรางขอจำกัดละกีดกันนักวิทยาศาสตร และมีการ
แตงตั้งหัวหนาคณะที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร Chief
Science Advisor ประจำนายกรัฐมนตรี ที่เปน
นักวิทยาศาสตรสตรีชื่อ ดร.โมนา นีเมอร (Mona
Nemer) เมื่อ 26 กันยายน 2560 ที่มีอำนาจ
เปนที่ปรึกษาใกลชิดนายกรัฐมนตรี ในดาน วทน.
ดร. นีเมอร เปนตัวแสดงสำคัญ ในมิติหลายดาน คือ
1) เธอเปนนักวิทยาศาสตรแทๆ ที่สำเร็จการศึกษา
ดานเภสัชศาสตร และชีวเคมี ที่ไดรับตำแหนงทาง
การเมืองโดยไมตองมาจากการหาเสียงเลือกตั้ง 2)
เธอเปนชาวแคนาดาเชื้อสายเลบานอน ซึ่งเกิดที่
กรุงเบรุต (อาหรับคริสเตียน) และอพยพมายัง
แคนาดา และ 3) เธอเปนสตรี ซึ่งเขากับธีมการ
สงเสริมบทบาทสตรีของสหประชาชาติในดาน วทน.

ที่เรียกวา women and girls in science ซึ่งแคนาดา
มี บ ทบทบาทนำในเรื ่ อ งนี ้ ใ นเวที ่ ส หประชาชาติ
นอกจากนั้น ตอมายังไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดาน
วิทยาศาสตรไวในทุกกระทรวง (Department) ของ
แคนาดา
เพื่อใหการตัดสินใจทางการเมืองของ
รัฐมนตรีเจาสังกัดบนพื้นฐานของหลักฐานและการ
วิเคราะหเหตุผลเชิงศาสตร
เพราะนักการเมือง
สวนใหญไมมีภูมิหลังทางวิทยาศาสตร
แตการ
ตัดสินใจหลายเรื่องที่แคนาดาเปนประเทศที่ถูกเพง
เล็งและถูกคาดหวังบทบาทในเวทีระหวางประเทศ
หรือในประชาคมโลก เชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดลอม ความมั่นคงและปลอดภัย
ทางอาหาร การประมง เกษตรกรรม การสำรวจ
อวกาศ และสาธารณสุขเกี่ยวของกับแนวคิดทาง
วิ ท ยาศาสตร ท ี ่ ม ั ก ถู ก มองข า มหรื อ บิ ด เบื อ นใน
ระหวางกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง
แนวความคิดเชิงศาสตรวิเคราะหที่พรรคเสรี
นิยมแคนาดาคิดขึ้นมานี้ ถือวาเปนนวัตกรรมทาง
การเมื อ งที ่ ด ี แ ละน า เอามาเป น ตั ว อย า งในการ
บริหารประเทศของรัฐบาล (แตก็คงไมใชเรื่องงาย
นักในทางปฏิบัติ เพราะแมแตอัลเบิรต ไอสไตน
นั ก วิ ท ยาศาสตร ผ ู  ส ร า งประวั ต ิ ศ าสตร โ ลก
ซึ่งคิดคนสมการ E=MC2 ก็ไมสามารถทัดทาน
รัฐบาลสหรัฐที่ไดรับความชวยเหลือจากสหราชอาณาจักร และแคนาดานำผลงานของเขาไปใชใน
โครงการแมนฮั ต ตั น เพื ่ อ ผลิ ต ระเบิ ด ปรมาณู
ดวยเหตุผลที่ปลอบประโลมวา
เพื่อใหสงคราม
โลกยุติลง) แตนั่นเปนเพราะวิทยาศาสตรเปนเพียง
หนึ่งในหลาย ๆ ปจจัยที่นักการเมืองตองพิจารณา
และมักถูกมองวาเปนเพียงอุปกรณ
ในขณะที่

ดร.โมนา นีเมอร และ นายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด
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แคนาดากับยุคผู้นำคนรุ่นใหม่่
ที่ไปไกลกว่า 4.0
ประเด็นเศรษฐกิจ การงานอาชีพ ผลประโยชน
ทางธุรกิจ มักเปนปจจัยที่ใหญที่สุดในโลกการเมือง
และการรับรูของประชาชน
สาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่เปนแรงผลักดันใหรัฐบาล
พรรคเสรีนิยม
หันมาใหความสนใจทางวิทยาศาสตรมากขึ้น มาจากการที่รัฐบาลอนุรักษนิยม
กอนหนานี้ภายใต Stephen Harper ไดกำจัด
ตำแหนงที่ปรึกษาวิทยาศาสตร
และลดเงินทุน
อุดหนุนดานวิทยาศาสตรและนักวิทยาศาสตรของ
ประเทศไปจำนวนมาก (เรียกวายุคตกต่ำของวงการ
วทน. แคนาดา) จากการที่พวกนักวิทยาศาสตร
สวนใหญตองการใหรัฐบาลรวมกับประชาคมโลกใน
การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในขณะที่
รัฐบาลซึ่งก็ไดรับการสนับสนุนจาก
บรรษัทอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมันและ
กาซธรรมชาติ)
ตองการรักษาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และแคนาดาเองก็มีแหลงสำรองพลังงาน
ประเภทนี้ และมีการลงทุนที่ทำใหรัฐบาลมีรายได
มหาศาล ซึ่งผลจากแนวคิดดานผลประโยชนเคยนำ
พาให แ คนาดาตั ด สิ น ใจถอนตั ว ออกจากการเป น
ภาคีของพิธีสารเกียวโต เมื่อเขาสูรอบพันธกรณี
ที่สอง ป 2555 – 2563 กลับไปยืนอยูจุดเดียวกับ
สหรัฐอเมริกาที่ไมเคยยอมเขาเปนภาคี
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ในการบริหารประเทศของผูนำซีกโลกใหมใน
ยุคปจจุบัน ที่ไมไดหวานชื่นเหมือนแตกอน ทำให
แคนาดาพยายามมีทาทีในการดำเนินนโยบายที่มี
ความเปน rational actor มากขึ้น โดยเฉพาะการ
ที่แคนาดา
เปนประเทศที่มีทรัพยากรเหลือกิน
เหลือใช
ไมมีพรมแดนติดกับประเทศพัฒนา
นอยกวา ที่ทำใหคนยากไร การศึกษานอยเล็ดลอด
เขามาได
แคนาดาจึงพยายามดำเนินนโยบายที่
เปดตัวเองตอประเทศภายนอกมากขึ้น และหันมา
สั่งสมคุณงามภาพลักษณผานกรอบความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และไมเดินตาม
สหรัฐ ในทาทีตางๆ ที่ดูเปนการไมสมควร และขัดตอ
สายตาประชาคมโลก ไมวาจะเปนดานแกไขปญหา
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
หรือดาน
สิทธิมนุษยชน ที่เปนแงมุมที่ทำใหประชาคมโลก
มองสหรัฐไมสูจะดีนัก
เพื่อใหการผลักดันในดานวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับแนวหนาและเคียงบาเคียงไหล
กับการ
ตัดสินใจทางการเมืองของแคนาดา แคนาดาไดเพิ่ม
การใชสื่อของรัฐบาลในดานวิทยาศาสตรเขมขนมาก
ขึ้น เชน FACETS – วารสารวิทยาศาสตรของ
แคนาดาที่เปดกวางเขาถึงสหสาขาวิชาชีพที่หลาก
หลายรวมทั้ง แนะนำให ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร
เฉพาะทางรายกระทรวง
สามารถใหขอมูลดาน
วทน. ที่องคกรของตนดำเนินการอยู เชน กระทรวง
สิ่งแวดลอม สำนักงานอวกาศแคนาดา ประมงและ
มหาสมุทรแคนาดา กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
โดยหัวหนาที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร
จะได
รับเชิญจากนักการเมืองอาชีพ ฝายบริหาร ไปให
ใหคำแนะนำในเฉพาะเรือ่ งในสาขาทีต่ นเองเชีย่ วชาญ
อยูอยางสม่ำเสมอ
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แคนาดากับยุคผู้นำคนรุ่นใหม่่
ที่ไปไกลกว่า 4.0
นอกเหนือจากการใหขอมูลทางวิทยาศาสตร
ที่ถูกตองภายในองคกรแลว หัวหนาที่ปรึกษาดาน
วิทยาศาสตรสำหรับกระทรวงตางๆ
ยังตองทำ
หนาทีเ่ ผยแพรประชาสัมพันธ สือ่ สารกับสาธารณชน
เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตรของแคนาดาให
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญเมื่อประเด็นตาง ๆ เชน
ความปลอดภัยของอาหารหรือความกังวลดานสิ่ง
แวดลอมเกิดขึ้นในสื่อรวมทั้งการแกไขขาวบิดเบือน
ตางๆ ที่ทำใหเขาใจผิดเกี่ยวกับผลลัพธและขอเท็จ
จริงทางวิทยาศาสตร ที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะ อาทิ
กรณีสำคัญที่มีผลกระทบรายแรง เชน ผลของ
บทความทางวิทยาศาสตรที่ออกมาในป
1998
เชื่อมโยงวัคซีนหัดกับโรค ออทิสติกส แมวาในระยะ
เวลาตอมา รายงานนี้ไดรับการพิสูจนแลววาเปน
การวิจัยที่มีขอผิดพลาดที่นำไปสูขอสรุปที่บิดเบือน
แตก็ทำใหประชาชนจำนวนมาก เชื่อโดยไมเปลี่ยนใจ
และทำใหเด็กเกิดใหมในชวงครึ่งศตวรรษนั้น ไมนิยม
ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด เพราะความกลัวและความ
สับสนในหมูผูปกครองแคนาดา จนเกิดการระบาด
ของโรคหั ด ใหม ใ นเด็ ก ทั ้ ง ในแคนาดาและสหรั ฐ อเมริกาในวงกวาง

ปจจุบัน หนวยงานที่เกี่ยวของดานวิทยาศาสตร
ของแคนาดา อาทิ สถาบันการวิจัยภายใตสภาวิจัยแหงชาติ ( National Research Council – NRC)
สภาวิจยั วิทยาศาสตรธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร
(Natural Sciences and Engineering Research
Council – NSECR) สถาบันวิจัยสุขภาพ (Canadian
Institutes of Health Research – CIHR) หรือ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. แคนาดา
(Research Support Fund) ลวนไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้น ตั้งแตในปงบประมาณ 2559
ภายใตการนำของประธานาธิบดีทรูโด
โดย
มีแผนผังการบริหารจัดการทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีออกเปน 5 กลุม หรือคลัสเตอร
ไดแก เศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดลอม สุขภาพ
และความมั่นคงและการปองกันประเทศ รวมทั้ง
แบงพื้นที่จัดกลุมมณฑล ทำเปนคลัสเตอร การวิจัย
พัฒนาและผลิตดานเศรษฐกิจ
โดยอาศัยความ
เชี่ยวชาญ
และความเหมาะสมของที่ตั้งและ
ทรัพยากรในแตละมณฑล
ซึ่งจะไดกลาวในราย
ละเอียดในตอนตอไป

ที่มา: Justin Trudeau needs to expand the role of science in government in a big way โดย Bob McDonald
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สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
(National Research Council - NRC)

สภาวิจัยแหงชาติแคนาดา (National Research Council - NRC) เปนองคกรวิจัยที่ใหญที่สุดของรัฐบาล
แคนาดาที่รายงานตอรัฐสภา ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Minister of Innovation, Science and Economic Development) โดยมีหนาที่หลักในการสนับสนุนนวัตกรรมดาน
อุตสาหกรรมความกาวหนาของการพัฒนาความรูและเทคโนโลยี NRC สามารถชวยใหภาคอุตสาหกรรมและ
รัฐบาลดำเนินการตามภารกิจลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตรระดับประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ผานการวิจัย
เชิงภารกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี โครงการของ NRC มุงเนนไปที่วิทยาการที่มีความสำคัญตอการพัฒนา
เชิงกลยุทธตอแคนาดา และเปนสาขาที่แคนาดามีความโดดเดน
NRC ประกอบดวยหนวยงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ 4 สาขา ไดแก 1) การขนสงและการผลิต 2)
วิศวกรรม 3) ชีววิทยาศาสตร และ 4) เทคโนโลยีอุบัติใหม พัฒนา มีศูนยวิจัยเฉพาะดานรวม 14 แหงที่มุงเนนไป
ที่ภาคอุตสาหกรรมหลักหรือสาขา R&D แตละแหงไดรับคำแนะนำจากหนวยงานที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวย
ผูนำภาคอุตสาหกรรม ภายใตแผนกการวิจัยที่มีอยู ศูนยวิจัยเหลานี้เปนตัวแทนพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตรและ
มูลคาทางเศรษฐกิจของแคนาดา ภายในศูนยการวิจัยแตละแหง มีโครงการหลากหลายที่มุงเนนที่การพัฒนา
วทน. ตามลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตรและความทาทาย ผานการใหบริการดานคำปรึกษาและดานเทคนิค
เชื่อมโยงกลุมเปาหมายทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งภายในประเทศ และกับภายนอกประเทศ

9

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 12/2561

สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
(National Research Council - NRC)
ศูนยวิจัยทั้ง 14 แหงของ NRC ประกอบดวย
1. Advanced Electronics and Photonics Research
Centre
เนนความเชี่ยวชาญและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวรสารกึ่งตัวนำและ
การออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(คลายกับ
NECTEC ของไทย)
2. Aerospace Research Centre
เน น การวิ จ ั ย พั ฒ นาในการออกแบบการผลิ ต การ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านและการบำรุ ง รั ก ษายานพาหนะทาง
อากาศและอวกาศ

3. Aquatic and Crop Resource Development
Research Centre
เนนงานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวของกับพืชอาหารและสัตว
น้ำ ทีเ่ ปนแหลงอาหารและภาคผลิตภัณฑชวี ภาพอืน่ ๆ
4. Automotive and Surface Transportation
Research Centre
เนนการสงเสริมทักษะการผลิตขั้นสูงเพื่อชวยในการ
พัฒนายานพาหนะที่เบาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดมากขึ้น
5. Construction Research Centre
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตวัสดุกอ
สรางและขอบังคับความปลอดภัยจากอัคคีภัยโครง
สรางพื้นฐานและอื่น ๆ
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6. Digital Technologies Research Centre
ศูนยเทคโนโลบีดิจิทัล
ที่เนนปญญาประดิษฐ,
ชีวสารสนเทศศาสตร, blockchain, ความปลอดภัย
ทางไซเบอร, การวิเคราะหขอมูล, การประมวลผล
ภาษา
7. Energy, Mining and Environment Research
Centre
ศูนยที่สงเสริมงานวิจัยดานการลดความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ระดับโลกในภาคพลังงานและเหมือง
8. Herzberg Astronomy and Astrophysics
Research Centre
ศูนยวิจัยดานดาราศาสตรและดาราศาสตรฟสิกส
(คลายกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงประเทศไทย
สดร. ของไทย)
9. Human Health Therapeutics Research Centre
ศูนยที่ทำการการพัฒนาและผลิตวัคซีนสำหรับการ
บำบัดขั้นสูง และเทคโนโลยีการวินิจฉัย
10. Medical Devices Research Centre
ศูนยวิจัยอุปกรณทางการแพทย โครงสรางพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยทางการแพทย
11. Metrology Research Centre
ศูนยวิจัยดานมาตรวิทยา ดำเนินการวิจัยการวัด
และใหบริการดานมาตรวิทยาเพื่อใหบริการตลาดไ
ดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คลายกับ
กรมวิทยาศาสตรบริการ วศ)
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สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
(National Research Council - NRC)
12. Nanotechnology Research Centre
ศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยี
ที่ออกแบบโครงสราง
พื้นฐานในการวิจัยนาโนวิทยาศาสตรที่ใชขามสาขา
วิทยาศาสตรในภาคอุตสาหกรรมตางๆ (คลายกับ
NANOTEC ของไทย
13. Ocean, Coastal and River Engineering
Research Centre
ศูนยติดตามและพัฒนาวิธีการแกปญหาดานวิศวกรรม ในมหาสมุทร ชายฝงทะเลและแมน้ำ
14. Security and Disruptive Technologies
Research Centre
ศูนยทพ่ี ฒ
ั นาโครงสรางพืน้ ฐานการวิจยั ดานเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลกวัสดุขั้นสูงโฟโตนิกส
และเทคโนโลยี
ควอนตัม
นอกจากนั้น ยังมี Collaboration Centre ภายในที่ทำหนาที่เปนศูนยความรวมมือกับสถาบันทั้งภายใน
และตางประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาความเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลในสาขาที่กำหนดไว
ศูนยเหลานี้จะขยายผลของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรม ใหเกิดมูลคาและขามพรมแดนเพื่อสนับสนุน
การแสวงหาความเปนเลิศดานการวิจัย และตลาดการคาที่มี วทน. เกี่ยวของ
ความรวมมือที่ใกลชิดระหวาง NRC และพันธมิตรเชนมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอื่น ๆ และหนวยงานวิจัยใน
สาขาการวิจัยทั่วไป ชวยสงเสริมการคนพบ วทน. ใหมๆ ที่สามารถแบงปนสิทธิประโยชนจากสิทธิบัตรและการคา
ทางเทคโนโลยีรวมกัน เพื่อสงเสริมการทำงานรวมกัน NRC ไดระดมฐานขอมูลรายชื่อนักวิจัยและเครือขาย
ความเปนเลิศในแตละสาขาไว เพื่อสรางความรวมมือที่มีหัวขอการวิจัยที่มีความสนใจรวมกัน นักวิจัยจากองคกร
ที่เขารวมจะมีการเขาถึงและแบงปนอุปกรณ
พรอมทั้งทำงานเคียงบาเคียงไหลกับโครงการความรวมมือ
รวมทั้งสงเสริมการถายทอดการฝกอบรมใหกับนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
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การลงนามความตกลงด้าน วทน. ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา (The
National Research Council of Canada - NRC) ไดรวมลงนามในบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กับสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2562 โดยในพิธีลงนาม มีผูเขารวมราว 40 คน ประกอบดวยคณะ
ผูแทนจากกระทรวงวิทยาศาสครและเทคโนโลยีของไทย ซึ่งมี ดร. กัญญวิมว
กีรติกร ผูช ว ยรัฐมนตรี และ รศ. นพ. สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
และผูแทนจากหนวยงานตางๆ โดยมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ เอกอัครราชทูต ณ
กรุงออตตาวา รวมเปนสักขีพยานฝายไทย ในสวนของ NRC ประกอบดวย
Dr. Iain Stewart ประธาน NRC และ Dr. Roman Szumski รองประธานฯ รวมทั้ง
น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada
(กระทรวงการตางประเทศแคนาดา)
(ภาพบน) รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม ปวท. และ Mr. Iain Stewart ประธาน NRC ไดลงนามบันทึก
ความเขาใจวาดวยรวมมือดาน วทน. โดยมี ออท. มาริษ เสงี่ยมพงษ ดร. กัญญวิมว กีนติกร ผูชวยรัฐมนตรี
วท. และ น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada เปนสักขีพยาน
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การลงนามความตกลงด้าน วทน. ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
Mr. Iain Stewart ประธาน NRC ไดกลาวแสดง
ความยินดีที่ทั้งสองประเทศจะมีความรวมมือดาน
วทน. ในหลายๆมิติ โดยเฉพาะในนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
และ
เกษตรกรรมสมัยใหม ซึ่งแคนาดาพิจารณา วาไทยมี
ความกาวหนา น.ส. Mary-Louise Hannan
กรรมการบริหาร Global Affairs Canada กลาวเสริม
วาแคนาดาใหความสำคัญกับความรวมมือระหวาง
ไทยและแคนาดา พรอมยินดีกับการลงนามครั้งนี้
อีกทั้ง มีความคาดหวังวาจะมีความรวมมือดาน วทน.
ที ่ จ ะเกิ ด จากการลงนามครั ้ ง นี ้ ก ั บ ไทยจำนวนมาก
โดยเฉพาะการที่รัฐบาลแคนาดาไดมีการเพิ่มงบประ
มาณดานความรวมมือกับตางประเทศในดาน วทน.
มากขึ้น พรอมรอคอยการที่ไทยซึ่งเปนเจาภาพจัด
การประชุม ASIAN SUMMIT 2019 จะเชิญนายกรัฐมนตรี Justin Trudeau เขารวมการประชุมดังกลาว
ดวย
ดาน ดร. กัญญวิมว กีรติกร ผูชวย รมว. วท.
(อดีต ผอ. BIOTEC) กลาววา ไทยยินดีกับความ
ร ว มมื อ ในครั ้ ง นี ้ แ ละในฐานะประธานการประชุ ม
ASIAN SUMMIT 2019 ไทยอยากใหแคนาดารวมมี
บทบาทในการพัฒนาความยั่งยืนในภูมิภาคเอเซีย
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลชีวภาพ อาหาร และ
เกษตรกรรม

Women in Engineering and Science
Symposium
หลังจากพิธีลงนาม MoU NRC ไดจัดสัมมนาใน
หัวขอ “สตรีในวิศวกรรมและวิทยาศาสตร” ขึ้นโดย
แคนาดาไดเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสตรี
ในภาควิศวกรรมและวิทยาศาตรแตยังมีสัดสวนของ
สตรีในภาคดังกลาวนอย จึงอยากเรียนรูจากไทยที่มี
สัดสวนของสตรีในภาควิศวกรรมและวิทยาศาสตรถึง
วารอยละ 56 หลังจากนั้นไดมีการนำเสนอผลงาน
ของนักวิจัยไทยที่ไดผานโครงการ Women in
Engineering and Science (WES) จำนวนกวา 8 ทาน
ซึ ่ ง ได เ ดิ น ทางมาจากไทยและที ่ ท ำงานในแคนาดา
มาเขารวม เชน ดร. จิรดา สิงขรรัตน ผูอำนวย
การสำนักความรวมมือตางประเทศ ม.ธรรมศาสตร
ผศ.ดร. พรรณนฤมล เต็มดี สถาบันเทคโนโลยี
สารสนเทศ ม.แมฟาหลวง โดยระหวางป พ.ศ. 2539
- 2547 มีนักวิจัยสตรีในดาน STEM เขารวมโครงการ
กวา 20 คน โดยโครงการดังกลาวเปนความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยไทยและ
NRC
โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสตรีเขามามีบทบาทใน
STEM มากขึ้นโดยการใหผูเขารวมเขามาเรียนรูและ
ทำวิจัยที่หนวยงานวิจัยของ NRC แคนาดาได และ
NRC
ไดเปดใหนักเรียนนักวิจัยไทยสมัครเขารวม
โครงการดังกลาวพรอมทั้งสนับสนุนคาใชจายในการ
เดินทางและคาอาหารที่พักอาศัย
แกผูเขารวม
โครงการอีกดวย

ดร. กัญญวิมว กีนติกร ผูชวยรัฐมนตรี วท. พรอม รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม
ปวท. และคณะ ไดรวมหารือกับน.ส. Jennifer Miller อธิบดีดาน Innovation
Supercluster Initiative, ISED

13

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ฉบับที่ 12/2561

การลงนามความตกลงด้าน วทน. ระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา
กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตรและ
การ พัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry of
Innovation, Science and Economic
Development Canada (ISED)
ผูชวยรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดเขาพบ น.ส. Jennifer
Miller อธิบดีดาน Innovation Supercluster
Initiative, ISED ซึ่ง น.ส. Miller ไดกลาวถึง
Innovation Superclusters Initiative – ISI
ดังนี้ ISI เปนโครงการที่เปดโอกาสให
บรรษัทขนาดตางๆและมหาวิทยาลัยรวม
กันจัดตั้ง Consortium และพัฒนา
แผนการทำงานและแผนธุรกิจรวมกันเพื่อ
ขอรับทุนจากรัฐบาลแคนาดา
โดย
Consortium ดังกลาวจะตอง จัดตั้งใน
พื้นที่ๆกำหนดรัฐใหและตองประกอบดวย
บรรษัทขนาดใหญ กลางและเล็กทั้งใน
และตางประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มี
ความสนใจรวมกันในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานใดดานหนึ่งใน 5
Super- clusters ที่ไดเลือกสรรมาอยางดี

บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
กับสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา
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Canadian Super่ Clusters

ซุปเปอร์คลัสเตอร์บนผืนดินทีกว้างใหญ่ไพศาล
กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตรและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry of Innovation, Science and Economic
Development) ไดแบงเขตมณฑลที่กวางใหญไพศาลของแคนาดา ซึ่งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จะอยูตามแนว
ขอบดานลางที่มีอากาศอบอุนให เปนเขตผลิตผลิตภัณฑ วทน. เฉพาะทางไว 5 ดาน ตามความถนัดและศรัทธา
ของแตละมณฑลหรือกลุมมณฑล โดยแบงออกไดดังนี้
1. Digital Technology (ในเขตมณฑล British Columbia) ที่มีนครแวนคูเวอรเปนศูนยกลาง
อยูติดฝงทะเลมหาสมุทรแปซิฟก มุงเนนดาน Augmented Reality, การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล การคำนวนแบบควอตัม และพันธุกรรม
2. AI-Powered Supply Chains (ในมณฑล Quebec) ที่มีนครมอนทรีออลเปนศูนย
กลางและใชภาษาฝรั่งเศสเปนหลัก มุงเนนดาน Artiﬁcial intelligence และเทคโนโลยีเกี่ยว
กับหวงโซอุปทาน (Supply chain)
3. Protein Industries (ในกลุมเขตมณฑลแพรรี่ตอนกลาง) ประกอบดวยมณฑลอัลเบอรตา
ซาสกาตเชวัน และมานิโตบา ที่อยูกลางประเทศ ไมมีทางออกทะเลมุงเนนดานเทคโนโลยี
ที่พัฒนาพันธุกรรม กระบวนการและ IT ใน Agri-food เนื่องจากเปนแหลงเกษตรกรรม
บนทุงหญาแพรรี่
4. Ocean (ในกลุมมณฑลริมฝงแอตแลนติก) ที่ประกอบดวยมณฑลนิวฟาวแลนด นิวบุรนสวิก และโนวาสโกเทีย ซึ่งเปนมณฑลที่มีชายฝงทะเล มุงเนนดานการพัฒนาอุปกรณ
วัดและสำรวจทางทะเล การสรางพลังงานทางน้ำ รวมถึง Marine Biotechnology
5. Advanced Manufacturing (ในเขตมณฑล Ontario) ซึ่งมีนครโทรอนโต และมีเขต
เมืองที่หนาแนนที่สุด มุงเนนดาน Internet of Things machine Learning Cybersecurity และ
3D Printing สำหรับรองรับภาคการพัฒนาเมือง
ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดรับเงินกวา 950 ลานดอลลารแคนาดาเพื่อสนับสนุนสมาคมตางๆ ที่ไดรับคัดเลือก
ในระยะเวลา 5 ป เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2561 โดยงบประมาณดังกลาวเปนการใหทุนเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น
(Dollar-for-Dollar Matching) แคนาดาคาดกวา ISI จะสรางงานที่มีรายไดดีกวา 50,000 ตำแหนง ทำให GDP
ของประเทศสูงขึ้น เกิดการถายทอดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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Canada's Science Vision
วิสัยทัศน์ วทน. ของแคนาดา

แคนาดาในยุคบริหารของประธานาธิบดี Justin Trudeau ใหความสำคัญกับการพัฒนา
ดาน วทน. อยางมาก การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดอยางหนึ่งคือการลงทุนจากรัฐบาลดาน วทน.
ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร โดยในปงบประมาณ 2561 รัฐบาลไดตั้งงบประมาณ 4 พันลาน
แคนาเดียนดอลลาร (หรือประมาณ 9 หมื่น 5 พันลานบาท) สำหรับการพัฒนา วทน. ในระยะ 5
ปขางหนา การลงทุนที่สำคัญมีดังนี้
ลงทุนผานหนวยงานผูใหทุนตางๆ กวา 1.7 ลานแคนาเดียน
ดอลลาร (40 ลานบาท) เพื่อสนับสนุนความหลากหลายใน
การวิจัยและนักวิจัยรุนใหม และกวา 925 ลานแคนาเดียน
ดอลลาร (2 หมื่น 1 พันลานบาท) สำหรับการวิจัยขึ้นพื้นฐาน

231 ลานแคนาเดียนดอลลาร (5 พัน 5 รอยลานบาท)
เพื่อสนับสนุนคาใชจายทางออมของการศึกษาวิจัย
ที่มา: http://www.ic.gc.ca/eic/site/131.nsf/eng/h_00000.html
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275 ลานแคนาเดียนดอลลาร (6 พัน 5 รอยลานบาท) เพื่อจัด
ตั้งคณะกรรมการใหทุนใหมที่มีวัตถุประสงคสนับสนุนความ
รวมมือระหวางประเทศดาน วทน. การวิจัยแบบสหวิทยา
และการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูง
210 ลานแคนาเดียนดอลลาร (5 พันลานบาท) เพื่อสนับสนุน
โครงการ Canada Research Chairs ซึ่งเปนที่รูจักระดับโลก
เพื่อดึงดูดนักวิจัยรุนใหม
21 ลานแคนาเดียนดอลลาร (5 รอยลานบาท) สำหรับการจัด
ทำสำรวจเก็บขอมูลเกี่ยวกับนักวิจัยและโครงการวิจัยตางๆ
เพื่อพัฒนาความเทาเทียมและความหลากหลายในการศึกษา
763 ลานแคนาเดียนดอลลาร (1 หมื่น 8 พันลานบาท) เพื่อ
สนับสนุนองคกร Canada Foundation for Innovation ในการพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือล้ำสมัยดานการ วิจัย
140 ลานแคนาเดียนดอลลาร (3 พัน 3 รอยลานบาท) เพื่อสนับ
สนุนโครงการ College and Community Innovation Program
เพื่อสนับสนุนการวิจัยประยุกตและผลักดันความรวมมือวิจัย
572 ลานแคนาเดียนดอลลาร (1 หมื่น 3 พันลานบาท) ในการพัฒนา
กลยุทธดานโครงสรางพื้นฐานการวิจัยดิจิตอลเพื่อเพิ่มการเขาถึง
ทรัพยากรดาน Big Data
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540 ลานแคนาเดียนดอลลาร (1 หมื่น 2 พันลานบาท) เพื่อสนับ
สนุนงานวิจัยของ National Research Council Canada (NRC) และ
สรางบทบาทของ NRC เปนหนวยงานพันธมิตรดานการวิจัยและ
พัฒนาที่นาเชื่อถือ
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เหตุผลที่รัฐบาลแคนาดาใหความสำคัญกับการพัฒนา วทน. ของประเทศนั้น เปนเพราะ
ผูนำประเทศไดเล็งเห็นวา วทน. นอกจากจะเปนการสรางองคความรูใหมๆ ใหแกมนุษยชาติ
และสรางงานใหแกคนในประเทศแลว
ยังชวยใหแคนาดาเปนประเทศที่มีความปลอดภัยสูง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แลประเทศเปนประเทศที่นาอยูอาศัยมากยิ่งขึ้น ผลที่คาดวาจะไดรับ
จากการลงทุนดาน วทน. ครั้งนี้ คือ
1.
กระตุนใหเกิดความรวมมือในการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น รัฐบาลไดใหงบประมาณสนับสนุนแก
หนวยงานตางๆ ที่สนับสนุนใหภาคการศึกษา รัฐบาล และภาคธุรกิจรวมมือการในการวิจัยและพัฒนา หนวยงาน
ที่สำคัญ เชน
- หนวยงานผูใหทุน คือ National Science and Engineering Research Council of Canada,
Canadian Institutes of Health Research, และ Social Sciences and humanities Research
Council for Canada
- หนวยงานที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. เชน Canada
Foundation for Innovation (CFI), Institute of Quantum Computing, Centre for Drug Research
and Development, และ Institute for Research on Public Policy
- หนวยงานที่สนับสนุนความรวมมือการวิจัย เชน Canada Research Coordinating Committee
(CRCC), College and Community Innovative Program, และ Contres of Excellence for
Commercialization and Research
2. สนับสนุนใหเกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อยูบนพื้นฐานของหลักฐาน รัฐบาลแคนาดาเชื่อวา วิทยาศาสตร
สามารถใหขอมูลที่เชื่อถือไดและสามารถนำเอามาใชในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อทำใหประเทศมีน้ำและ
อากาศที่สะอาด รวมถึงอาหารที่ปลอดภัย โดย
- รัฐบาลไดมีการศึกษาการวิจัยพื้นฐานและวางวิสัยทัศนดาน วทน. ของประเทศเปน
ครั้งแรกในรอบ 40 ป
หลังจากที่ Dr. Mona Nemer ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาวิทยาศาสตร เธอได
พัฒนานโยบายที่เปดโอกาสใหนักวิจัยสามารถสื่อสารและเผยแพรผลงานวิจัยของตนได
อยางอิสระ และมีการสรางเครือขายที่ปรึกษาวิทยาศาสตรในกระทรวงตางๆ
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3. การสนับสนุนนักวิจัยในยุคอนาคต นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยที่
เพิ่งเริ่มตนในสายอาชีพ ถือเปนนักวิจัยในอนาคตที่มีความสำคัญตอ
ประเทศอยางมาก รัฐบาลแคนาดาใหความสำคัญและการสนับสนุน
แกนักวิจัย กลุมนี้มากกวาที่ผานมา
แคมเปญ #ChooseScience เริ่มตนในป พ.ศ.
2561 เปนแคมเปญที่สนับสนุนใหกลุมคนที่ไมไดรับ
ความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร เชน ผูหญิง
ใหเลือกศึกษาและทำงานใน สาขาวิทยาศาสตร

4.
การสรางความเทาเทียมและความหลากหลายในการวิจัย
ความเทาเทียมและความหลากหลายในการศึกษาวิจัยนำไปสูองค
ความรูใหม สรางงาน และเปนการสรางประเทศ รัฐบาลแคนาดา
ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหผูหญิง ผูพิการ ชนพื้นเมือง
ชนกลุมนอย และนักวิจัยที่เพิ่งเริ่มตนในสายอาชีพ
- Athena SWAN (Scientiﬁc Women’s Academic Network) Charter
เปนองคกรที่สนับสนุนผูหญิงใหสามารถนำเอาศักยภาพตนเองมา
ใชเพื่อประสบความสำเร็จในอาชีพสายวิทยาศาสตร
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