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ไดอ้ะไรจากงานวจิยั

• ได้ความรู้ใหม่

• ได้ช่องทางตดิตามความรู้ใหม่

• ได้เครื%องมือและวธิีทาํประโยชน์

• สามารถปรับปรุงเครื%องมือและวธิีทาํประโยชน์ให้
เหมาะสมกับสังคมไทย

• ได้คนรุ่นใหม่ที%พึ%งตนเองได้ และสามารถนําประเทศสู่การ
พฒันาด้วยการวจิัย
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ไทยยังตามหลังโลกที%พฒันาแล้ว



แตม่โีอกาสไลท่นัหรอืเดน่ได้

• วทิยาการที%ก้าวหน้าเร็วในโลก
– ยุทธศาสตร์ไล่ตาม

– ซื 1อบ้าง ทาํเองบ้าง

• วทิยาการที%ไทยได้เปรียบ (ด้านวัสดุ ภมูิประเทศ ลักษณะ
พเิศษ ปัญหาพเิศษ ฯลฯ)
– ยุทธศาสตร์พัฒนาด้วยตนเอง

– ยุทธศาสตร์ทาํเป็นเครือข่ายร่วมกับเพื%อนบ้าน



วทิยาศาสตรท์ ี.สาํคญั
สาํหรบัศตวรรษใหม่

• วทิยาศาสตรพ์ื นฐาน
• วสัดใุหม ่
• วทิยาการหุน่ยนต์
• สารสนเทศและคอมพวิเตอรย์คุใหม ่(เชน่ ควอนตมั)
• ชวีติสงัเคราะห์
• ชราศาสตร ์และการฟื นฟอูวยัวะและสขุภาพโดยเซลล์
• โรคเรื อรัง (เบาหวาน หวัใจ ความดนั มะเร็ง) 
• โรคอบุตัใิหม ่และโรคของผูย้ากไร ้(neglected 

diseases)
• เคมทีี=เป็นมติรตอ่สิ=งแวดลอ้ม
• พลงังานหมนุเวยีนและการอนุรักษ์
• สภาวะของภมูอิากาศและความหลากหลายของ

ธรรมชาติ
• การสํารวจอวกาศและดาราศาสตร์

ทั=วไป ไลต่าม
ไทยเดน่
ไทยน่าจะเดน่



Some Global Grand Challenges 

• Healthy aging.

• “Neglected” diseases.

• Chronic, non-infectious diseases.

• Chemicals with no or little adverse 
effect on the environment.

• Energy (renewable, new) and 
energy conservation.

• Climate and environmental 
sciences.

• Biodiversity

http://www.facebook.com/pages/Oak-Biodiversity/332194921066 



แนวคดิชุดโครงการ “ท้าทายไทย”
 Grand Challenges Thailand

• เรื%องใหญ่ที%เป็นปัญหาในการพฒันา

• เรื%องที%มีอุปสรรคหลัก (major roadblock) ที%
ขัดขวางการแก้ปัญหา
– ยังขาดความรู้

– ยังขาดเทคโนโลยี

– ยังขาดกลไกดาํเนินงาน

• สามารถตอบการท้าทายได้ด้วยการวจิัยและพฒันา
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แนวทางพฒันาชุดโครงการท้าทายไทย
Grand Challenges Thailand

• ตั 1งนโยบายการพัฒนาประเทศโดยการวจิัยและพัฒนาเรื%องใหญ่

• จัดทาํแนวทาง เป้าหมาย โครงการหลัก (นโยบายรวม โครงการตาม
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน) และงบประมาณ

• จัดรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสาํคัญ ทาํเป็นเครือข่าย “โครงการใหญ่
ที%ท้าทายไทย” (“Grand Challenges Thailand 

Network”)



• ปรึกษาหารือหาแนวทางในระดับชาต ิและกับเครือข่าย Grand 

Challenges นานาชาติ

• จัดทาํโครงสร้างและกลไกการพัฒนาโครงการหลักและโครงการย่อย

• จัดโครงสร้างการบริหาร (“อสิระ โดยประสาน”) โดยให้ คอบช. เป็นแกน มี
คณะกรรมการที%ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร

• ดาํเนินโครงการ

• ประเมนิผล (โครงการย่อยโดยแต่ละหน่วยงาน ภาพรวมโดยเครือข่าย)

แนวทางพฒันาชุดโครงการท้าทายไทย
Grand Challenges Thailand (ต่อ)



ประเทศไทยไดอ้ะไรจากการวจิยั

• ปญัญา ไดค้วามรู ้ความเขา้ใจและ
ความสามารถ

• ประโยชน ์ไดน้ําผลของการวจิัยไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนท์างเศรษฐกจิและสงัคม

• คน ไดค้นที=มคีวามรู ้ความสามารถ
– ทํางานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
– นําวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีปใช ้



สร้าง
คน

มี
ปัญญา

สร้าง
ประโยชน์

วจิยั





สไลดส์าํรอง



“Grand Challenges Thailand” launched
Friday, May 8, 2015

Grand Challenges Thailand is now funded by the Royal Thai Government (460M THB)

and managed by the Thailand Research Organization Network (TRON)

Research projects under Grand Challenges Thailand will foster innovations 

with impact for the betterment of those in need and will collaborate with partners in the 

broader Grand Challenges movement.



หัวข้อที#ควรพจิารณาในชุดโครงการ “ท้าทายไทย”

• นํานวัตกรรมไทยสู่ผู้ใช้
– การนําผลติภัณฑ์นวัตกรรมสู่ตลาด

– การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการ

– การสร้างความต้องการนวัตกรรมไทยในสังคม



หัวข้อที#ควรพจิารณาในชุดโครงการ “ท้าทายไทย” (ต่อ)

• การสร้างสุขภาวะของคนไทย
– คนไทยไร้โรคพยาธิและโรคตดิต่อ

– คนไทยไร้โรคเรื 1อรังไม่ตดิต่อ

– คนไทยสุขภาวะดีจากโภชนาการและวถิีชีวติที%ดี

– สูงวัยโดยสุขภาพดี

– เดก็สุขภาพดี



หัวข้อที#ควรพจิารณาในชุดโครงการ “ท้าทายไทย” (ต่อ)

• นวัตกรรมสังคม
– สังคมปฏริูป

– สังคมดจิติัล

– สังคมปลอดคอรัปชัน



หัวข้อที#ควรพจิารณาในชุดโครงการ “ท้าทายไทย” (ต่อ)

• นวัตกรรมสิ%งแวดล้อมและพลังงาน
– ความหลากหลายธรรมชาตแิละการพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ

– พลังงานหมุนเวียน



ผลที.คาดวา่จะไดร้บัจาก “ทา้ทายไทย”
• มเีป้าหมายที=เฉพาะเจาะจง  ทําใหส้ามารถระดมสรรพกําลงัในการ
วจิัยเพื=อตอบโจทยไ์ด ้
• สามารถกําหนดประเด็น  สว่นประกอบ  และขอ้มลู ความรู ้องค์
ความรูท้ี=ตอ้งการในการแกป้ัญหา
• สรา้งความเขม้แข็งในการทํางานรว่มกนัแบบบรูณาการ  ในทกุสาขา
ที=เกี=ยวขอ้ง  ในทกุมติิ
•สามารถทําใหส้าธารณะ  และภาคสว่นตา่งๆ ที=เกี=ยวขอ้งใหค้วาม
สนใจ รว่มสนับสนุน ตามอดุมการณ์เดยีวกนั
• ผลการวจิัยนําสูก่ารใชป้ระโยชนอ์ยา่งเป็นรปูธรรม
• เกดินวตักรรมการบรหิาร กระบวนการในการบรหิารจัดการการวจิัย
แบบใหม ่

Grand Challenges Thailand



ความเสี.ยงของ “ทา้ทายไทย”

Grand Challenges Thailand

• การตดัสนิใจกําหนดหรอืเลอืกประเด็นแบบเฉพาะเจาะจง  อาจทํา
ใหบ้างประเด็นที=สําคญัไมไ่ดด้ําเนนิการ
• ตอ้งใชค้วามพยายาม  ความรว่มมอื  การบรหิารจัดการแบบเขม้ขน้ 
ซึ=งอาจรวมถงึตน้ทนุการบรหิาร
• การสรา้งความรว่มมอืวจิัยระหวา่งสาขา  ตา่งมติ ิ ทําไดไ้มง่า่ย
• ใชเ้วลาตอ่เนื=องนาน



สรุปแนวคดิโครงการท้าทายไทย
• โครงการ “ท้าทายไทย” เป็นโครงการบูรณาการ ที%ท้าทาย

ความสามารถของนักวิจัยทุกภาคส่วน
– ในประเทศ ร่วมกับนานาชาติ

– ร่วมงานจากสาขาต่างๆกัน

– แก้ปัญหาสาํคัญของชาติ

• เป็นการท้าทายนักวิจัยไทย ไม่เพียงให้ดาํเนินการวิจยัให้ดใีน
สาขาของตนเท่านั1น แต่ให้ส่งผลถงึการพัฒนาประเทศโดยรวม
ด้วย


