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บทสรุปผูบริหาร 

สหรัฐเม็กซิโก ประเทศท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ในลาตินอเมริกา มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 2  

ของภูมิภาครองจากบราซิล โดยเศรษฐกิจหลักของเม็กซิโกประกอบดวยการบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 

รายไดของประชากรจัดอยูระดับปานกลางตอนบน (Upper middle income) โดยในภาพรวมของการพัฒนา

ทางดาน อววน. เม็กซิโกจัดอยูในระดับแนวหนาของลาตินอเมริกา ในเชิงของการศึกษา นักเรียนชาวเม็กซิโกมีผล

คะแนน PISA เฉลี่ยอยูที่ 416.0 จัดอยูที่อันดับ 56 ของโลกจากทั้งหมด 77 อันดับ เปนอันดับที่ 3 ของภูมิภาค รอง

จากชิลี (อันดับที่ 46 ของโลก) และอุรุกวัย (อันดับที่ 52 ของโลก) นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามี

สัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16 ในป 2551 เปนรอยละ 23 ในป 2561 แมวาจะยังอยูในที่ต่ำกวาคาเฉลี่ย OECD ที่

รอยละ 44 แตสัดสวนที่เพิ่มขึ้นนี้ แสดงใหเห็นถึงการขยายตัวทางการศึกษา และโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่

เพ่ิมมากขึ้นของนักเรียนในประเทศ 

ในเชิงการพัฒนาความกาวทางดาน วทน. เม็กซิโกลงทุนในการวิจัยและพัฒนานอยกวารอยละ 1 ของ 

GDP ประเทศ มีจำนวนนักวิจัยดาน วทน. จำนวน 316 คน ตอจำนวนประชากร 1 ลานคน (เปนสัดสวนท่ีอยูใน

ระดับที่ต่ำกวาอารเจนตินา บราซิล อุรุกวัย คอสตาริกา และชิลี) แตเม็กซิโกมีดัชนีนวัตกรรมในป 2563 อยูใน

อันดับที่ 2 ของลาตินอเมริกา (อยู อันดับที ่ 55 ของโลก) รองจากชิลี (อยูอันดับที่ 54 ของโลก) โดยรัฐบาลให 

การสนับสนุนธุรกิจ Startup ที่เปนการสงเสริมนวัตกรรมของประเทศ การลงทุนดานเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นควบคูไป

กับแผนการลงทุนของเอกชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะทางดานอุตสาหกรรม

ยานยนตและอากาศยาน ทำใหเม็กซิโกเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตและอากาศยานที่สำคัญแหงหนึ่งของโลก 

นอกจากนี้ เม็กซิโกใหความสำคัญกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่ยั ่งยืน การพัฒนาประสิทธิภาพปุย 

การพัฒนาสายพันธุพืชที่ทนตอสภาพแหงแลง และโรคพืช เชน ขาวโพดตัดแตงพันธุกรรม CIEA-9 ที่ทนตอ 

ความแหงแลง ตองการน้ำเพียง 2 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับขาวโพดสายพันธุปกติ และการตัดแตงพันธุกรรม

มะนาวสายพันธุ Citrus aurantifolia และสมสายพันธุ Citrus x sinensis เพื่อตานทานตอโรคฮวงลองบิงที่ทำให

ผิวมะนาวหรือสมกลายเปนสีเหลืองขณะที่ยังไมสุก เปนตน และการพัฒนาระบบเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา 

(Sistema de Alerta Sísmica Mexicano: SASMEX) ที่มีการติดตั้งเซ็นเซอรทั ้งภายในและตามบริเวณชายฝง

ตะวันตกของเม็กซิโก รวมถึงการพัฒนาแอพพลิเคชัน 911 CDMX เพื่อแจงเตือนหากตรวจพบวามีแนวโนมวาจะ

เกิดแผนดินไหว โดยการพัฒนาทางดาน วทน. ของเม็กซิโกมีหนวยงานหลักที่ทำหนาที ่ดูแล ไดแก National 

Council for Science and Technology (CONACYT) ทำหนาที ่เปรียบเสมือนกระทรวงวิทยาศาสตร เปนที่

ปรึกษาใหแกผูบริหารสหพันธรัฐ (Federal Executive) และใหคำแนะนำในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลกลาง 

รวมถึง สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ศูนย Center for 

Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute (CINVESTAV-IPN) ประกอบดวย
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ศูนยวิจัยหลายแหงทั่วในเม็กซิโก ที่มุงเนนงานวิจัยในหลากหลายสาขา และ อุทยานวิทยาศาสตร Research and 

Technological Innovation Park of Monterrey (PITT) ที่มีเปาหมายระยะยาวในการเพิ่ม GDP ตอประชากร

ในรัฐ Nuevo León โดยการเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากการผลิตเปนอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของความรู พัฒนา

เศรษฐกิจ ผานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวยศูนยวิจัยและพัฒนา และ High-Impact 

Incubators ดานนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ IT และพลังงานทางเลือก ซึ่งรวมถึงสถาบัน Institute of 

Innovation and Technology Transfer (I2T2) ที่เปนหนึ่งใน High-Impact Incubators ดานนาโนเทคโนโลยี 

และเทคโนโลยีชีวภาพ โดย I2T2 และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดลงนาม

ความตกลงความรวมมือ (MoU) ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 

การเติบโตทางดาน อววน. และทางเศรษฐกิจ ของเม็กซิโกมาจากการใหบริการ อุตสาหกรรม และ

เกษตรกรรม เปนหลัก โดยเม็กซิโกมีขอไดเปรียบในการแขงขันหลายดานที่ทำใหเกิดการพัฒนาเหนือกวาหลาย

ประเทศในลาตินอเมริกา ไดแก (1) ที่ตั้งของเม็กซิโกซึ่งสามารถเปนประตูสูภูมิภาคอเมริกาเหนือและภูมิภาคลาติน

อเมริกาได (2) ความตกลงสิทธิประโยชนทางการคาที ่เม็กซิโกกับหลายประเทศทั่วโลก (3) คาแรงงานต่ำ (4) 

สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ และ (5) นโยบายที่เปดเสรีดานการคา โดยการเขามา

ลงทุนของบริษัทตางชาติดังกลาวสงผลใหเม็กซิโกไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ และทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพควบคูไปดวย ทำใหในชวงทศวรรษที่ผานมา เม็กซิโกดึงดูดการลงทุนจากบริษัทตางชาติ มีการพัฒนาทาง

เทคโนโลยีขั ้นสูงท่ีโดดเดน รวมถึง การพัฒนาทางดาน IT ปญญาประดิษฐ (AI), Internet of Things (IoT) 

ความปลอดภัยในโลกไซเบอร และเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน EV นอกจากนี้ ความพรอมทางดาน

ทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาดานการศึกษา ที่คาดวาประชากรวัยทำงานของเม็กซิโกจะอยูในระดับสูงสุดที่รอย

ละ 68 ในป 2576 ซึ่งจะเปนสัดสวนที่สูงกวาประเทศอื่นๆ ในลาตินอเมริกา แตทั้งนี้ เม็กซิโกเปนประเทศขนาด

ใหญ ที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร เชื้อชาติ และภาษา ทำใหการพัฒนาทางดาน อววน. ยังไมกระจายตัว

ทั่วถึงทั้งประเทศ และมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูง โดยสวนใหญการพัฒนาอยูเพียงกรุงเม็กซิโกซิตีและบริเวณ

ทางเหนือของประเทศ ที ่เปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ และเปนที ่ต ั ้งของมหาวิทยาลัยที ่ม ีช ื ่อเส ียง  

การดำเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลมุงเนนการพัฒนาดานการศึกษาใหกระจายตัวอยางทั่วถึง ซึ่ง

เปนหัวใจสำคัญในการเตรียมความพรอมของทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาความกาวหนาของประเทศในอนาคต 

โดยตั้งแตในสมัยของประธานาธิบดี Enrique Peña Nieto (ดำรงตำแหนงตั ้งแตป 2555 - 2561) ไดมุงเนน 

การพัฒนาทางดานการศึกษา ปรับปรุงมาตรฐานการสอน และพยายามยกระดับมาตรฐานการศึกษา และในยุค

ของประธานาธิบดี Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ประธานาธิบดีคนปจจุบันที ่ตั ้งเปาหมายใน 

การปฏิรูปการศึกษา และปรับนโยบายทางการศึกษาใหม ขยายระบบการศึกษาเพื่อรองรับกับความตองการที่เพ่ิม

มากขึ้น เนนความโปรงใสในงบประมาณดานการศึกษา เพ่ิมเงินชวยแหลือใหแกนักเรียน และมุงเนนใหนักเรียนทุก

คนเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ในชวงป 2563 -2564 เม็กซิโกประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
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เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด – 19 รวมถึงการลงนามความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหมระหวาง 

เม็กซิโก สหรัฐฯ และแคนาดา ที่ชื่อวา USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) ที่ไดเริ่มใชใน

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 แทน NAFTA ที่เปนความตกลงการคาเสรีเดิม ถึงแมวาประเด็นหลักๆ ยังคงมุงเนนการคา

เสรีระหวาง 3 ประเทศ แตไดมีการปรับและเพิ่มกฎระเบียบบางประการ โดยเฉพาะดานกฎหมายแรงงานที ่มี 

การปรับคาแรงข้ันต่ำ ซึ่งจะเปนจุดที่ทำใหเม็กซิโกเสียเปรียบในการแขงขันทางการคา วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน

ใหมรวมกับปญหาเดิมภายในประเทศ ยังคงเปนปญหาที่รัฐบาลเม็กซิโกตองเรงแกไขตอไป 
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สหรัฐเม็กซิโก 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป 
 

แผนท่ีเม็กซิโก1 

- เปนคูคาอันดับที่ 2 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา 

- เปนประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่เปนสมาชิก OECD และ

เปนสมาชิก APEC, G20, CPTPP และกลุม Pacific Alliance 

(PA)  

- ใหความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วาระการพัฒนาหลักป 2558 การโยกยายถิ ่นฐาน การขจัด

อาวุธนิวเคลียร2  

 

 

 
1 https://www.freepik.com/free-vector/flat-mexico-map-background_1622361.htm 
2 https://www.mfa.go.th/th/country/MX?page=5d5bcb3915e39c3060006814&menu=5d5bd3c715e39c306002a87c  
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พื้นท่ี 1,964,375 ตร.กม.  (มีขนาดใหญกวาประเทศไทย 3.8 เทา)3 

เมืองหลวง กรุงเม็กซิโกซิตี้ 

ประชากร 129.88 ลานคน (ขอมูล ม.ีค. 2564)4  

ภาษาราชการ สเปน 

ศาสนา โรมันคาทอลิก รอยละ 89  

โปรเตสแตนท รอยละ 6 

ภาษา สเปน 

ระบบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ 

ประธานาธิบดี Andrés Manuel López Obrador 

ผูอำนวยการสภาวิจัยและเทคโนโลยี (CONACYT) María Elena Álvarez-Buylla Roces 

วันชาติ 16 กันยายน 

วันสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับไทย 28 สิงหาคม 2518  

ขอมูลทางเศรษฐกิจ 

สกุลเงิน เปโซเม็กซิโก (MXN)  

(1 บาท = 0.69 MXN ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2564)    

ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกจิ ปที่ชี้วัด 

 2559 2560 2561 2562 

GDP ของประเทศ (ลานลานเหรียญสหรัฐฯ)5  1.078 1.159 1.222 1.269 

การขยายตัวของ GDP (GDP Growth Annual %)6 2.631 2.113 2.198 -0.055 

ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศเฉลี ่ยตอหัว (GDP Per 

Capita)7 (เหรียญสหรัฐฯ) 

8,744.516 9,287.850 9,686.514 9,946.034 

GDP By Sector ในป 25628  การบริการ 60.51% 

ภาคอุตสาหกรรม 30.15% 

ภาคการเกษตร 3.47%  
 

 
3 https://www.mylifeelsewhere.com/country-size-comparison/mexico/thailand 
4 https://www.worldometers.info/world-population/mexico-population/ 
5 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MX  
6 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MX  
7 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MX  
8 https://www.statista.com/statistics/275420/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-mexico/  
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ขอมูลทางดานอุดมศึกษา และวิทยาศาสตร 

วทน.ที่โดดเดน อุตสาหกรรมยานยนต และอากาศยาน เทคโนโลยีช ีวภาพ/

การเกษตร เทคโนโลยีการแจงเตือนภัยแผนดิน  

หนวยงาน วท. ที่สำคัญ CONACYT, PITT, AMEXCID 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง - National Autonomous University of Mexico (หรือ 

Universidad Nacional Autónoma de México: UNAM) 

- National Polytechnic Institute (หรือ Instituto 

Politécnico Nacional: IPN) 

- University of Guadalajara (หรือ Universidad de 

Guadalajara: UdeG) 

- Autonomous University of San Luis Potosi (หรือ 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí: UASLP) 

- Meritorious Autonomous University of Puebla (หรือ 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 

BUAP) 

- Autonomous University of San Luis Potosi (หรือ  

   Universidad Autónoma de San Luis Potosí: UASLP) 

 - Monterrey Institute of Technology and Higher    

   Education (หรือ Instituto Tecnológico y de Estudios  

   Superiores de Monterrey: ITESM) 

ภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพดาน วทน. ของ 5 ประเทศที่มีความโดดเดนดาน วทน. ในลาตินอเมริกา 

ได แก  บราซ ิล เม ็กซ ิโก อาร เจนตินา ช ิล ี  และเปรู  ตามลำดับ และเปนประเทศ 5 ประเทศ ที ่ ไทยมี 

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอยู 
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ตารางที่ 2 ศักยภาพการพัฒนาทางดาน วทน. ใน 5 ประเทศหลักในลาตินอเมริกา 

คาสถิติ บราซิล ชิลี เปรู เม็กซิโก อารเจนตินา 

ประชากร (ลานคน) (ขอมูลป 2564)9
 213.610  19.231  33.295 129.88 45.485  

ดัชนีการพัฒนามนุษย (ขอมูลป 2563) 

(Human Development Index: HDI)10
  

0.765 
 

0.851 0.777 0.779 0.845 

จำนวนนกัวิจัยดาน วทน.                      

(ตอจำนวนประชากร 1 ลานคน)11  

888 

(ขอมูลป 2557) 

494 

(ขอมูลป2560) 

ไมพบขอมูล 316 

(ขอมูลป 2559) 

1,193 

(ขอมูลป 2560) 

ผลงานตีพิมพดาน วทน. (ขอมูลป 2561)12 60,147.96 7,121.74 1,629.88 16,345.64 8,811.13 

มูลคาการคากับไทย  (ขอมูลป 2561)  

(ลานเหรียญสหรัฐฯ)13 

3,544.57  1,231.27 450.12  3,473.83  1,801.81 

ดัชนีนวัตกรรมโลก (ขอมูลป 2563)14 

(Global Innovation Index: GII)  

62 54 76 55 80 

GDP, PPP$ (ลานเหรียญสหรัฐฯ)  

(ขอมูลป 2563)15 

3,456.4.76 502.8 478.3 2,627.0 903.5 

GDP/Capita, PPP$ (เหรียญสหรัฐฯ)  

(ขอมูลป 2563)16 

14,371.6 22,975.6 12,850.2 18,2218.1 17,508.9 

ชองทางดำเนินความรวมมือ วทน. ในกรอบ 

พหุภาคีรวมกับไทย (เรียงตามลำดับ) 

3 2 2 1 3 

 

 

 

 

 
9 https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/  
10 http://hdr.undp.org/ 
11 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?view=chart  
12 https://data.worldbank.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC?locations=BR-CL-PE-MX-AR  
13 https://www.mfa.go.th/th/page/ประเทศในอเมริกาและแปซิฟก?menu=5d5bd3c715e39c306002a87c  
14 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report#  
15 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report# 
16 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report# 
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1.1 โครงสรางการปกครองและการบริหารประเทศ 

รูปแบบการปกครองของเม็กซิโกเปนประชาธ ิปไตยแบบสหพันธสาธารณรัฐ (ร ูปแบบเดียวกับ

สหรัฐอเมริกา) มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศผานการเลือกตั้ง และทำหนาที่หัวหนารัฐบาล รัฐบาลแบง

ออกเปนรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น แบงเปน 31 รัฐ และ 1 เขตสหพันธ (Federal District) หรือกรุงเม็กซโิก

ซิตี้ (Mexico City) ระบบกฎหมายเปนการผสมผสานกันระหวางแนวคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐและระบบ

ประมวลกฎหมาย (กฎหมายลายลักษณอักษร) มีการตรวจสอบความเห็นชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย 

ยอมรับเขตอำนาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ 

ฝายนิติบัญญัติแบงออกเปนสภาสูง วุฒิสภา และสภาผูแทนราษฎรคือสภาผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิกมีวาระ

การดำรงตำแหนง 6 ปและผูแทนราษฎรวาระละ 3 ป สมาชิกสภานิติบัญญัติไมสามารถเลือกใหมไดในวาระที่

ตามมาในทันที 3 ใน 5 หาของผู แทนราษฎรไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากการลงคะแนนเสียงของประชาชน 

ในขณะที่สวนที่เหลือไดรับการคัดเลือกตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองไดรับในแตละเขตเลือกตั้ง

ขนาดใหญ 5 แหง 

 ฝายบริหารมีประธานาธิบดีเปนหัวหนารัฐบาล โดยรัฐบาลชุดปจจุบันนำโดยประธานาธิบดี Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) เขารับตำแหนงตั้งแตป 2561 และจะครบวาระในป 2567 มีวาระการดำรง

ตำแหนง 6 ป ดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียว นอกจากนี้ แตละรัฐของเม็กซิโก จะมีรัฐธรรมนญูของรัฐเองที่เปนไป

ตามแบบของรัฐธรรมนูญประเทศ โดยมีสิทธิที่จะออกรัฐบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษี นอกเหนือไปจากภาษีศุลกากร 

(Customs Duties) และรัฐบาลระดับรัฐเลียนแบบรูปแบบการปกครองประเทศ โดยจัดตั้งฝายบริหาร ฝายนิติ

บัญญัติ และฝายตุลาการของแตละรัฐเอง17 นอกจากนี้ ในสวนการบริหารงานของรัฐบาลกลาง ไดแบงออกเปน 20 

กระทรวง เพ่ือดูแลและบริหารจัดการงานในสวนตางๆ18  

ประธานาธิบดีมีอำนาจในการเลือกคณะรัฐมนตรี อัยการสูงสุด นักการทูต นายทหารระดับสูง และผู

พิพากษาในศาลฎีกา (ผูดำรงตำแหนงตลอดชีวิต) ประธานาธิบดียังมีสิทธิออกระเบียบปฏิบัติ (คำสั่งผูบริหาร) ที่มี

ผลทางกฎหมาย เนื่องจากไมมีรองประธานาธิบดี ในกรณีที่ประธานาธิบดีเสียชีวิตหรือไรความสามารถ สภานิติ

บัญญัติจะแตงตั้งผูสืบทอดตำแหนงชั่วคราว ฝายบริหารของเม็กซิโก ถือวามีอำนาจและอิทธิพลมากกวาฝายนิติ

บัญญัติและฝายตุลาการชัดเจน แมวาสภานิติบัญญัติ จะไดรับการปนสวนอำนาจมากข้ึนตั้งแตปลายคริสตศตวรรษ

ที่ 20 อยางไรก็ตาม การบริหารในลักษณะดังกลาว ทำใหประธานาธิบดีเม็กซิโก สามารถคุมอำนาจในระยะยาวได

ทามกลางวิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ 

 

 
17 https://www.britannica.com/place/Mexico/Government-and-society 
18 https://www.gob.mx/gobierno 
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โครงสรางรัฐบาล19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 https://www.gob.mx/gobierno 

President of the Nation 
Mr. Andres Manuel LOPEZ OBRADOR 

Secretary of Agrarian, Territorial, & 
Urban Development 
Mr. Roman MEYER Falcon 

Secretary of Culture 
Ms. Alejandra FRAUSTO Guerrero  

Secretary of Energy 
Ms. Rocio NAHLE Garcia 

Secretary of Agriculture, Rural 
Development 

Mr. Victor VILLALOBOS Arambula 

Secretary of Communication and 
Transportation 

Mr. Javier JIMENEZ Espriu 

Secretary of Economy 
Ms. Graciela MARQUEZ Colin 

Secretary of Environment and Natural 
Resources 

Mr. Víctor MANUEL Toledo 

Secretary of Foreign Relations 
Mr. Marcelo EBRARD Casaubon 

Secretary of the Interior 
Ms. Olga SANCHEZ Cordero 

Secretary of Labor and Social Security 
Ms. Luisa Maria ALCALDE Lujan 

Secretary of National Defense 
Gen. Luis Cresencio SANDOVAL Gonzalez 

Secretary of Health 
Mr. Jorge Carlos ALCOCER Varela 

Secretary of the Navy 
Adm. Jose Rafael OJEDA Duran 

Secretary of Public Education 
Mr. Esteban MOCTEZUMA Barragan 

Secretary of Public Function 
Ms. Irma Erendira SANDOVAL Ballesteros  

Secretary of Security & Citizen 
Protection 

Mr. Alfonso DURAZO Montano 

Secretary of Tourism 
Mr. Miguel TORRUCO Marques 

Secretary of Wellbeing 
Ms. Maria Luisa ALBORES Gonzalez  

Secretary of Finance and Public Credit 
Mr. Arturo HERRERA Gutierrez  

 

Legal Counsel 
Mr. Julio SCHERER Ibarra 

National Council of Science and Technology 
Ms. María Elena Álvarez-Buylla Roces  
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2. ความกาวหนาทางดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย เห็นไดวาประเทศที่มี 

ความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีนั้นไดใหความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยาง

มาก  ทำใหประชาชนในประเทศมีความรูความสามารถ ในอดีต เม็กซิโกเกิดวิกฤตการณทางการเงิน (Tequila 

Crisis) แตทั ้งนี้ รัฐบาลไดดำเนินการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ รัฐไดเริ ่มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในภาค 

การสื่อสารและโทรคมนาคม การปฏิรูประบบภาษี การปรับนโยบายทางดานพลังงาน ปรับเปลี่ยนจากสินคาโภค

ภัณฑและเกษตรกรรมเปนการบริการและการผลิต การพัฒนาทางดานการศึกษา และอื่นๆ เม็กซิโกเปนหนึ่งใน

ประเทศที่เปดตลาดเสรีทางเศรษฐกิจ ปจจุบันเม็กซิโกมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 2 ในลาตินอเมริการองจาก

บราซิล 

รัฐบาลและภาคธุรกิจตางตระหนักถึงบทบาทของนวัตกรรมท่ีมตีอการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาและ

ความสามารถในการแขงขัน จัดตั้งกลยุทธ Mexican Innovation System (MIS) โดยมุงเนน 4 สวน คือ 1) ภาค

การผลิต 2) การศึกษา 3) ภาครัฐ และ 4) ตางประเทศ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมของ

ประเทศ อยางไรก็ตาม การกำหนดนโยบาย และการนำไปปฏิบัติยังคงเปนความรับผิดชอบของรัฐบาล20 

ในปจจุบัน เม็กซิโกเปนประเทศท่ีมสีาขาอุตสาหกรรมท่ีเนนดานวิทยาศาสตรท่ีมีชื่ออยูหลายสาขา ไดแก 

2.1 ยานยนต 

เม็กซิโกเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตอยูอันดับที่ 5 ของโลก รองจากเยอรมัน สหรัฐฯ จีน และ ญี่ปุน 

ตามลำดับ โดยในป 2562 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 30.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และเม็กซิโกยังเปนหนึ่งในบรรดาผู

สงออกชิ้นสวนยานยนตท่ีเติบโตเร็วที่สุดตั้งแตป 2558 อันดับตนๆ มีมูลคาเพ่ิมขึ้น 22% มีฐานการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนตอยู ใน 14 รัฐ ใน 3 ภาคของประเทศ รัฐบาลใหความสำคัญกับการคนควาและวิจัยเพื ่อผลิตชิ ้นสวนที ่มี

มูลคาเพ่ิมและนวัตกรรมสูงใหแกอุตสาหกรรมการผลิตสินคา Original Equipment Manufacturer (OEM)  

เม็กซิโกวางแผนเปดโรงงานผลิตรถยนต OEM เต็มรูปแบบสำหรับป 2565 โดยที่ผานมา ในชวงป 2553 – 

2560 บริษัทผลิตรถยนตตางชาติ 7 บริษัท ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตของเม็กซิโกเปนมูลคากวา 25 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากขอไดเปรียบดานการแขงขัน ไดแก (1) ที่ตั้งของเม็กซิโกซึ่งสามารถเปนประตูสูภูมิภาค

อเมริกาเหนือและภูมิภาคลาตินอเมริกาได (2) ความตกลงสิทธิประโยชนทางการคาที่เม็กซิโกกับหลายประเทศทั่ว

โลก (3) คาแรงงานต่ำ (4) สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ และ (5) นโยบายท่ีเปดเสรีดาน

 
20 https://www.oecd.org/sti/inno/2754421.pdf 
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การคา โดยการเขามาลงทุนของบริษัทตางชาติดังกลาวสงผลใหเม็กซิโกไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ และ

ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพควบคูไปดวย21 

2.2 อากาศยาน 

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน การบิน และอวกาศ เปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมท่ีเม็กซิโกมีบทบาท

สำคัญในตลาดโลก ปจจุบันมีการดำเนินการครบวงจร ทั้งการผลิต การบำรุงรักษา ซอมแซม รวมถึง ความรวมมือ

กับภาคธุรกิจและการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและผลิตบุคลาการที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม จากรายงานของ Mexican Federation of Aerospace Industry (FEMIA) ในป 2562 การสงออก

อุตสาหกรรมอากาศยานของเม็กซิโกมีมูลคารวมประมาณ 9.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญมุงการผลิตเพื่อ

การพาณิชยและผลิตใหแกภาคพลเรือน ซึ่งในชวง 15 ปที่ผานมา การสงออกชิ้นสวนอากาศยานของเม็กซิโก

ขยายตัวในอัตราประมาณ 14.4% ตอป มีบริษัทยักษใหญจากตางประเทศเขาลงทุน เชน Airbus, Bombardier, 

Safran, Groupe Latécoère และ General Electric เปนตน22 อีกทั้ง มีบริษัทที่เกี่ยวของดานอากาศยานอื่นๆ 

รวมกวา 330 บริษัท ตั้งอยูใน 5 รัฐ ที่เปนคลัสเตอรอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ23 ไดแก 

- รัฐ Sonora ผลิตชิ้นสวนอากาศยานประมาณ 18.4% ของการผลิตชิ้นสวนอากาศยานทั้งหมดของ

ประเทศ การดำเนินการหลักสวนใหญเปนการผลิตกังหันและเครื่องยนต รัฐ Sonora ยังรวมกับ

สถาบัน Technological Institute of Hermosillo (ITH) เปดหลักสูตรวิศวกรรมการบิน อีกทั้ง 

ก  อส ร  า ง ศ ู น ย  ว ิ จ ั ย  Regional Center of Research, Technological Development and 

Innovation for the Aerospace Sector (CIDITSA) ท่ี ITH มีมูลคากวา 40 ลานเปโซ (ประมาณ 59 

ลานบาท) เพื ่อเชื ่อมโยงและสนับสนุนบริษัทที ่เกี ่ยวของกับการบินและอากาศยานในรัฐฯ และ

ตางประเทศ รวมถึง การพัฒนาเครื่องบินและยานอวกาศที่ไมใชคนบังคับ (autopilot) ดาวเทียม

ขนาดเล็ก (Minisatellite) ดาวเทียมนาโน (Nanosatellite) การออกแบบเครื่องบิน และการสำรวจ

ระยะไกล (remote sensing) 

- รัฐ Baja California ชิ้นสวนหลักที่มีการผลิต คือ ลำตัวเครื่อง อุปกรณลงจอด และกลไกเครื่องบิน

ขนาดเล็กอื่นๆ โดยรัฐ Baja California มุงเนนการพัฒนากระบวนการความรู รวมมือกับ National 

Chamber of Electronics Industry, Telecommunications and Information Technologies 

(Canieti) แลกเปลี่ยนความรู กระตุนการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผูประกอบการ 

 
21 http://www.worldstopexports.com/automotive-parts-exports-country/ 
22 https://princemanufacturing.com/aerospace-manufacturing-in-mexico/  
23 https://insights.tetakawi.com/mexico-is-quickly-becoming-an-aerospace-powerhouse  
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- รัฐ Chihuahua เปนที ่ต ั ้งของโรงงานผลิตชิ ้นสวนอากาศยานถึง 25% ของประเทศ บริษัทใน 

คลัสเตอรนี ้ มีการดำเนินการหลักๆ คือ การผลิต การออกแบบ การประกอบขั ้นตอนสุดทาย  

การรับรอง ตลอดจนการบำรุงรักษาและการซอมแซม ในสวนของการผลิตชิ้นสวน โดยสวนใหญ คือ 

ตัวลำ โครงสราง มอเตอร ระบบสายไฟ เครื่องจักรกล การตกแตงภายในและที่นั่ง  

- รัฐ Nuevo Leon มุงเนนยกระดับการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นดานการบินและอวกาศรูปแบบ

ใหมสำหรับซัพพลายเชนโดยเฉพาะ ซึ ่งงานออกแบบและงานทางดานวิศวกรรมของรัฐ ไดรับ 

การสนับสนุนจากทีมวิศวกรท่ีมีทักษะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันนำในรัฐมอนเตรเรย 

- รัฐ Queretaro ในชวง 10 ปที ่ผ านมา มีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 

Investment: FDI) สูงถึง 45% ของการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ทำใหรัฐ Querétaro เปน

ที ่ตั ้งดานการบินและอวกาศที ่สำคัญที ่ส ุดของประเทศ สินคาที ่ผลิตในคลัสเตอรนี ้ ไดแก ตัวลำ  

ชุดอุปกรณลงจอด ปกทาย (stabilizers) ฉนวน และกังหัน นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแลว  

รัฐ Queretaro ยังเปนผูนำดานการศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง เปดมหาวิทยาลัย 

Universidad Aeronáutica en Querétaro เพื ่อด ึงด ูดการลงทุนของบริษัท Bombardier ของ

แคนาดา รวมถึง บริษัทอ่ืนๆ จากทั่วโลก  

2.3 การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ/การเกษตร 

เม็กซิโกใหความสำคัญในการพัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่ยั ่งยืน 

นักวิทยาศาสตรพัฒนาพันธุพืชที่สามารถทนตอสภาพแหงแลง รวมถึงประโยชนอ่ืนๆ เชน การลดการใชปุยและสาร

กำจัดวัชพืช เม็กซิโกมีกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพตั้งอยูในรัฐตางๆ ของประเทศ เชน รัฐ Nuevo Leon มี

สถาบัน Technological Institute of Higher Studies of Monterrey (ITESM) ซึ่งเปนสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่ไดรวมโครงการวิจ ัยในสาขาตางๆ เชน สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ช ีวว ิทยา และวิศวกรรม             

ชีวการแพทย ในรัฐ Morelos มีมหาวิทยาลัย National Autonomous University of Mexico (UNAM) เปน

ผูนำกลุมการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เชี ่ยวชาญดานชีววิทยาโมเลกุลของพืช เวชศาสตรโมเลกุลและ

เทคโนโลยีชีวภาพอีกทั้งมีศูนย Center for Genomic Sciences24  

นอกจากนี้ ยังมีสถาบันวิจัยหลายแหงตั้งอยูในรัฐ Guanajuato ที่ดำเนินการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

รวมถึงเปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการแหงชาติ National Laboratory of Genomics for Biodiversity (LANGEBIO) 

 
24 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Agricultural%20Biotechnology%20Annual_

Mexico%20City_Mexico_10-30-2018.pdf 
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ตั้งอยูที่ Center for Research and Advanced Studies of the National Polytechnic Institute(CINVESTAV) 

ซึ่ง LANGEBIO เปนหองปฏิบัติการที่มีความสำคัญระดับโลก ในการหาลำดับและการวิเคราะหหนาที่ของจีโนมของ

พืช สัตว และจุลินทรีย ซึ่งเปนหนึ่งในขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาศักยภาพ เพื่อนำไปประยุกตใชทาง

การเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม LANGEBIO รวมกับบริษัทเอกชนพัฒนาพืชตัดแตงพันธุกรรมเพื่อเพ่ิม

ความสามารถในการดูดซับและเพิ่มประสิทธิภาพการใชฟอสฟอรัส โดยพืชเหลานี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของปุย 

และการควบคุมวัชพืชที ่ด ึงฟอสฟอรัสในดินไปใช ชวยใหเกษตรกรมีการใชปุ ยและสารกำจัดวัชพืชนอยลง 

นอกจากนี้ ศูนย CINVESTAV ไดพัฒนาขาวโพดตัดแตงพันธุกรรม CIEA-9 ใหทนตอความแหงแลง ตองการน้ำเพียง 

2 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับขาวโพดสายพันธุปกติ อีกทั้ง มีการพัฒนาตัดแตงพันธุกรรมมะนาวสายพันธุ Citrus 

aurantifolia และส มสายพ ันธ ุ   Citrus x sinensis เพ ื ่ อต านทานต อโรคฮวงลองบ ิ ง หร ือหวงหลงป ง 

(Huanglongbing: HLB) ท่ีทำใหผิวมะนาวหรือสมกลายเปนสีเหลืองขณะท่ียังไมสุก 

แตทั้งนี ้ รัฐบาลเม็กซิโกมีการควบคุมและออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ โดยตาม

กฎหมายเม็กซิโก Biosafety ของพืชตัดแตงพันธุกรรมตองผานการทดสอบ 3 ขั้นตอน คือ การทดลอง การพัฒนา

ตนแบบ และการพัฒนาเชิงพาณิชย โดยจะตองขอใบอนุญาตสำหรับการทดลองปลูก ทำใหมีการดำเนินการ

ศึกษาวิจัยพืชตัดแตงพันธุกรรมในตางประเทศ เชน อารเจนตินา เนื่องจากหลักเลี่ยงขอจำกัดที่เขมงวดในการขอ

อนุญาตทดลองปลูกในเม็กซิโก ระยะเวลาและคาใชจายที่คอนขางสูง  

2.4 การพัฒนาเทคโนโลยีการแจงเตือนภัยแผนดินไหว 

หลังจากการสูญเสียที ่เกิดจากแผนดินไหวในรัฐ Michoacan เม็กซิโกในป 2528 ศูนย Center for 

Seismic Instrumentation and Registry (Centro de Instrumentación y Registro Sísmico: CIRES) ไ ด

พัฒนา Earthquake early warning system (EEW) หรือระบบเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา25 ซึ ่งเปนระบบ

เตือนภัยลวงหนาระบบแรกของโลก26 ระบบเตือนภัยนี้ไดเริ ่มใชในป 2534 โดยออกแบบมาเพื่อแจงเตือนภัย

ลวงหนาประมาณ 1 นาทีกอนที่ผูอยูอาศัยในกรุงเม็กซิโกจะเริ่มรูสึกถึงแผนดินไหว CIRES ขยายเครือขายระบบ

เตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา ติดตั้งเซ็นเซอรเพิ่มเติมภายในประเทศและตามบริเวณชายฝงตะวันตกของเม็กซิโก 

ป จจ ุบ ันระบบนี ้ เร ียกว า Mexican Seismic Alert System (หร ือ Sistema de Alerta Sísmica Mexicano: 

SASMEX) มีเซ็นเซอร 97 ตัว27 ซึ่งใชสำหรับวัดการเคลื่อนไหวของโลก สัญญาณจะถูกสงไปยังศูนยรวบรวมขอมูล

ในกรุงเม็กซิโกแจงเตือนหากตรวจพบวามีแนวโนมวาจะเกิดแผนดินไหว โดยสงสัญญาณผานดาวเทียม อินเทอรเน็ต

 
25 https://eos.org/features/lessons-from-mexicos-earthquake-early-warning-system 
26 https://america.cgtn.com/2019/01/26/technology-in-mexico-is-helping-save-lives-during-an-earthquake 
27 https://www.seismosoc.org/news/mexicos-early-warning-system-perform-recent-earthquakes/ 
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และวิทยุ ซึ่งมีระบบสื่อสารหลายชองทางเพื่อปองกันสายสื่อสารเหลานี้ไมสามารถใชงานได การแจงเตือนจะถูก

สงผานเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน และสถานีวิทยุในหลายเมือง ไดแก กรุงเม็กซิโก, Acapulco, Chilpancingo, 

Morelia, Puebla City, Oaxaca City, Guadalajara, Colima และ Toluca  

ในเดือนกันยายน 2561 หลังเกิดแผนดินไหวในเม็กซิโก รัฐบาลไดเปดตัวแอพพลิเคชันชื่อวา 911 CDMX 

สำหรับมือถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เชื่อมตอผูใชโดยตรงกับ 9-1-1 ในกรุงเม็กซิโก ซึ่งไดรวม

ระบบแจงเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา (Seismic Alert) ไวดวย28 

2.5 เทคโนโลยีดานการสำรวจระยะไกล  

เม็กซิโกมีแหลงโบราณคดีกวา 29,000 แหง โดยมากกวา 150 แหงเปดใหบุคคลทั่วไปเขาชม และมีหลาย

แหลงที่องคการ UNESCO จดทะเบียนใหเปนมรดกโลก การคนหาและศึกษาแหลงโบราณคดีเหลานี้ ชวยใหเรา

เขาใจตนกำเนิด วิวัฒนาการ และรูปแบบสังคมของมนุษยชาติในอดีต ปจจุบันการศึกษาทางดานโบราณคดมีีการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรียกวา Light Detection and Ranging หรือ LiDAR เปนเทคโนโลยีการสำรวจตรวจับ

ระยะไกลที่มีหลักการทำงานคลายกับการทำงานของเรดาร โดย LiDAR ยิงลำแสงไปที ่พื้นผิว วัดระยะทางใน 

การเดินทางของลำแสงจากเซ็นเซอรไปยังตัววัตถุเปาหมาย และสรางแผนที่ 3 มิติของพื้นที่รอบๆ เพื่อใชคนหา

โบราณสถานท่ีซอนตัวในปาเขา ทำใหไดขอมูลรวดเร็วกวาการสำรวจทางโบราณคดแีบบเดิมๆ29 

ในป 2563 ที่ผานมา มีการคนพบโบราณสถานแหงใหมจากการใช LiDAR โบราณสถานแหลงนี้มีชื่อวา 

Aguada Fénix ในรัฐ Tabasco ของเม็กซิโก โดยเชื่อวาเปนโครงสรางที่เกาแกที่สุดและใหญที่สุดที่สรางขึ้นโดย

ชาวมายัน ถูกสรางขึ้นเมื่อประมาณ 800-1,000 ปกอนคริสตกาล เปนแทนขนาดใหญท่ีสรางขึ้นจากดินและดิน

เหนียว ซึ่งคาดวาใชในการประกอบพิธีกรรมในสมัยนั้น30 

3. การลงทุนทางดานการศึกษา การวิจัยและพัฒนา  

การวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปนสวนสำคัญของการดำเนินงาน

ของประเทศ ที่แสวงหาความรู เพื่อพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง เทคโนโลยีหรือ

 
28 https://www.c5.cdmx.gob.mx/canales-de-atencion-emergencias/app-9-1-1-de-la-cdmx 
29 https://www.nature.com/articles/d4 1 5 8 6 - 0 2 0 - 0 1 5 7 0 - 8 #:~:text=0 3 % 2 0 June%2 0 2 0 2 0 -

,Large%2Dscale%20early%20Maya%20sites%20in%20Mexico%20revealed%20by%20lidar,astronomy%20were%20built%20unexp

ectedly%20early  

 
30 https://www.sciencenews.org/article/lidar-reveals-oldest-biggest-ancient-maya-structure-found-mexico   
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กระบวนการตางๆ เม็กซิโกเปนอีกหนึ่งประเทศในลาตินอเมริกาที่เปนผูนำดานนวัตกรรม ขอมูลในป 2563  

เม็กซิโกจัดอยูในอันดับที่ 2 ของภูมิภาค  และอยูในอันดับที่ 55 ของโลก (รองจากชิลีอยูในอันดับที่ 54 ของโลก)31 

แตทั้งนี้ สัดสวนการลงทุนดานการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) ของเม็กซิโก อยูท่ีรอยละ 0.3 ของ GDP ประเทศ32

โดยรัฐบาลพยายามเพ่ิมแรงจูงใจเพ่ือใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและลงทุนมากขึ้น  

แผนภาพที่ 2 แสดงรอยละและคาการลงทุนในดาน R&D ของเม็กซิโก ในชวงป 2551 – 256133  

 

จากแผนภาพ ในภาพรวมในชวงป 2551 – 2561 เม็กซิโกมีสัดสวนการลงทุนทางดาน R&D อยูที่ 0.313 

– 0.495 ของ GDP รวมประเทศ จากป 2552 – 2554 เม็กซิโกเริ่มมีการลงทุนดาน R&D เพ่ิมมากขึ้น อยูที่รอยละ 

0.471 – 0.495  ในชวงป 2555 – 2557 มีสัดสวนการลงทุนทางดาน R&D ชะลอตัวลง อยูที ่รอยละ 0.420 – 

0.430 และในชวงป 2559 – 2561 มีสัดสวนการลงทุนทางดาน R&D ลดต่ำลง อยูที่รอยละ 0.313 – 0.388 จาก

แผนภาพ ป 2561 มีสัดสวนการลงทุนทางดาน R&D ลดต่ำลงมากที่สุดอยูที่รอยละ 0.313 หรือ 7.484 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

3.1 การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา วทน. 

คุณภาพการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสรางสรรคนวัตกรรม ที่เปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหประเทศตางๆ 

เติบโตและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยลดความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนมีความเปนอยู 

ที่ดี จากรายงานของ United Nations Development Programme การศึกษาเปนพลังขับเคลื่อนหลักที่พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล รวมถึงเปนพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม และประเทศที่มีการศึกษาดีกวามีแนวโนมที่จะสราง

นวัตกรรมที่เปลี่ยนระบบการผลิตในเชิงบวก34 

 
31 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report#  
32 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report#  
33 https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm 

34 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1142132.pdf 
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จากสถิติของ UNESCO ในชวงป 2543 ถึง 2558 นักเรียนชาวเม็กซิโกเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

กวาเทาตัวจาก 1.9 ลานคน เปน 4.4 ลานคน อีกทั้ง ประธานาธิบดี Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 

ใหคำมั่นหลังจากที่เขารับตำแหนงในเดือนธันวาคม 2561 โดยจะพัฒนาระบบการศึกษา รองรับความตองการดาน

การศึกษาที่เพ่ิมขึ้น โดยการสรางมหาวิทยาลัยใหม 100 แหง ยกเลิกระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยและใหนักเรียน

ทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา35 รวมถึง ไดเสนอการปฏิรูประบบการศึกษาใหม เปลี่ยนหลักสูตรแหงชาติ 

ย ุ บ ส ถ า บ ั น  National Institute for the Evaluation of Education ( ห ร ื อ  Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación: INEE) และเนนความโปรงใสในงบประมาณดานการศึกษามากขึ้น36  

3.1.1 การเรียนรูทางดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (การทดสอบ PISA) 

โ ด ย  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ไ ด  ร ิ เ ร ิ ่ ม  

Programmed for International Student Assessment (PISA) ซึ ่ งเป นการประเมินคุณภาพของระบบ

การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน ที่เปนที่ยอมรับจากนานาประเทศ โดยวัดผลจากความรูและ

ทักษะที่สำคัญทางดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของนักเรียนอายุ 15 ป จากประเทศสมาชิก  

แผนภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนสอบ PISA ใน 3 วิชาหลักของเม็กซิโกกับผลคะแนนเฉลี่ยของประเทศ

สมาชิกที่เขารวมสอบ PISA ของ OECD ในป 256137  

 

 

 
35 https://wenr.wes.org/2019/05/education-in-mexico-2 
36 https://oxfordbusinessgroup.com/overview/modern-approach-change-reform-works-raise-attendance-and-graduation-rates  
37 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX.pdf 
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จากแผนภาพ เห็นไดวาผลคะแนนการสอบ PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรของนักเรียน

ชาวเม็กซิโกมีระดับคะแนนต่ำกวาผลคะแนนเฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิกของ OECD  

- ดานการอาน เม็กซิโกอยูท่ี 420 คะแนน OECD เฉลี่ยอยูที่ 487 คะแนน 

- ดานคณิตศาสตร เม็กซิโกอยูท่ี 409 คะแนน OECD เฉลี่ยอยูที่ 489 คะแนน 

- ดานวิทยาศาสตร เม็กซิโกอยูท่ี 419 คะแนน OECD เฉลี่ยอยูที่ 489 คะแนน 

คะแนนรวมเฉลี่ยของเม็กซิโกอยูที่ 416 คะแนนรวมเฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิกใน OECD อยูที่ 487 

คะแนน (โดยคะแนนรวมเฉลี่ยอยูในชวง 334.3 – 578.8) เม็กซิโกอยูในอันดับที่ 56 จาก 77 อันดับ38 แตทั้งนี้ หาก

เปรียบเทียบเฉพาะในลาตินอเมริกา เม็กซิโกมีคะแนนเฉลี่ยสูงเปนอันดับ 3 ในกลุมลาตินอเมริกา รองจากชิลี 

อุรุกวัย (มีเพียงการทดสอบดานการอาน ที่อยูเปนอันดับที่ 4 ทีม่ีคะแนนรองจากชิลี อุรุกวัย และคอสตาริกา) แสดง

ใหเห็นวา นักเรียนชาวเม็กซิโกมีทักษะการอาน การคำนวณขั้นพื้นฐาน และพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรที่

คอนขางโดดเดนกวาประเทศอ่ืนๆ ภายในภูมิภาค 

แผนภาพที่ 4 แสดงเปรียบเทียบผลคะแนนการสอบ PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของ

ประเทศเม็กซิโก และประเทศอ่ืนๆ ในลาตินอเมริกา ป 256139 

 

 

 
38 https://i2.wp.com/factsmaps.com/wp-content/uploads/2019/12/pisa-2018.png 
39 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50643441 
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แผนภาพท่ี 5 แสดงลำดับและผลคะแนนเฉลี่ย PISA ของประเทศสมาชิกที่เขารวม ในป 256140  

 
40 https://i2.wp.com/factsmaps.com/wp-content/uploads/2019/12/pisa-2018.png 
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3.1.2 การรูหนังสือ (Literacy) 

ในชวงศตวรรษที่ 19 เม็กซิโกเริ่มการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนอายุระหวาง 7 - 15 ป มุงให

ความสำคัญในการขจัดความไมรูหนังสือ สงเสริมการศึกษาในชนบทและการศึกษาแกชนพื้นเมืองมากขึ้น ระบบ

การศึกษาของเม็กซิโกขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยอัตราการไมรูหนังสือของประชากรอายุ 15 ปลดลงจากรอยละ 82 

ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เหลือนอยกวารอยละ 5 ในปจจุบัน โดยระหวางป 2493 - 2561 มีนักเรียนเขาศึกษา

จากระดับประถมศึกษาจนถึงระดับบัณฑิตศึกษามีเพ่ิมมากกวา 12 เทา จาก 3 ลานคน เปน 36.4 ลานคน41 

แผนภาพที่ 6 แสดงสัดสวนประชากรที่รูหนังสือในเมก็ซิโก ตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป ในชวงป 2545 – 256142 

 

หมายเหตุ ไมพบขอมูลในป ค.ศ. 2003  

จากแผนภาพ ในภาพรวมเม็กซิโกมีอัตราการรูหนังสือเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 90.275 ในป 

2545 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95.380 ในป 2561 ถึงแมวาในบางปจะมีอัตราสวนลดลงเล็กนอย ในขณะที่อัตราการรู

หนังสือในเม็กซิโกจะมีแนวโนมที่ดีขึ ้น แตเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในลาตินอเมริกา เม็กซิโกยังคงเปนรองอีก

หลายประเทศ เชน อารเจนตินา อุรุกวัย คอสตาริกา เวเนซุเอลา และชิลี43  

 
41 https://wenr.wes.org/2019/05/education-in-mexico-2 
42 https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?end=2018&locations=MX&start=2002&view=chart 
43 https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.FE.ZS?locations=ZJ&most_recent_value_desc=true 
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หลังจากที่นาย Andrés Manuel López Obrador (AMLO) เขารับตำแหนงประธานาธิบดีของเม็กซิโกใน

ป 2561 ไดตั้งเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษา และปรับนโยบายทางการศึกษาใหม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ขั้นสูง แกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในชวงการหาเสียง นาย AMLO เสนอใหยกเลิกกระบวนการสอบ

คัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชน การสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือใหมากที่สุด รวมทั้ง ใหอิสระกับสถาบัน

เอกชนที่ไดรับมาตรฐานคุณภาพไดรับอิสรภาพจากการกำกับดูแลของรัฐบาล รวมถึง การเปดมหาวิทยาลัยใหม 

100 แหง ที่จะนำเสนอหลักสูตรที่มุ งเนนความตองการการพัฒนาของทองถิ ่น และในขณะเดียวกันใหโอกาส

ทางการศึกษาแกนักเรียนที่ดอยโอกาส สำหรับเม็กซิโก งบประมาณสนับสนุนการศึกษาขั้นสูงมากกวารอยละ 90 

มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งในป 2562 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 1 พันลานเปโซ (หรือประมาณ 52.6 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อดำเนินโครงการทางการศึกษา44 นอกจากนี้ จากขอมูลในป 2560 รัฐบาลใหการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแกนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเงินอุดหนุน

จากรัฐบาลกลางประมาณรอยละ 80 และจากรัฐบาลระดับภูมิภาคประมาณรอยละ 20 (ตามแผนภาพดานลาง) 

แผนภาพที่ 7 แสดงเปรียบเทียบสัดสวนการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลระดับทองถิ่น ภูมิภาค และรัฐบาล

กลาง ใหแกนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในป 256045 

 

 
44 https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/mexico-higher-education-under-populism-0 
45 http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_ARG.pdf 
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แผนภาพที่ 8 แสดงเปรียบเทียบสัดสวนของนักเรียนที่ไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษา

ตอนปลาย และอุดมศกึษา ในป 256146 

 

จากแผนภาพ ในป 2561 นักเรียนชาวเม็กซิกันที่ไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีสัดสวนประมาณรอย

ละ 23  มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 26 และระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 50 จากขอมูลของ OECD ในป 

2561 นักเรียนชาวเม็กซิกันใหความสำคัญในการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16 

ในป 2551 เปนรอยละ 23 ในป 2561 แมวาจะยังต่ำกวาคาเฉลี่ย OECD ที่รอยละ 44 ซึ่งสัดสวนที่เพ่ิมข้ึนนี้ แสดง

ใหเห็นถึงการขยายตัวทางการศึกษา และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ นักเรียนท่ีเขา

ศึกษาในระดับอุดมศึกษา รอยละ 92 เลือกหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีเพียงรอยละ 9 ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น โดยคาเฉลี่ยของกลุมประเทศสมาชิก OECD มีสัดสวนนักเรียนที่เขาศึกษาหลักสูตร

ปริญญาตรอียูท่ีรอยละ 76  หลักสูตรระดับอุดมศึกษาระยะส้ันรอยละ 1747 

นอกจากนี ้ จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก เปนอีกหนึ ่งตัวชี ้ว ัดในการพัฒนา

นวัตกรรมในอนาคต โดยการฝกอบรมนักวิจัยที่จำเปนในการพัฒนาความรูและการวิจัยในสาขาใหมๆ ที่เกี่ยวของ

กับเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 
46 http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_ARG.pdf 
47 https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_MEX.pdf 
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แผนภาพที่ 9 แสดงสัดสวนของผูสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ชวงอายุ 25 – 64 ป ในกลุมประเทศสมาชิก OCED 

ป 256148 

 

จากแผนภาพ สัดสวนของผูสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกในเม็กซิโกมีเพียงรอยละ 0.1 ซึ่งอยูในระดับที่ต่ำ

กวาประเทศอื่นๆ ในกลุม OECD โดยในป 2560 มีผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกประมาณ 9,300 คน โดย

สาขาที่มีนักศึกษาไดร ับปริญญาเอกมากที่สุดคือ ดานการศึกษา โดยเปนนักศึกษาหญิงรอยละ 51 และเปน

นักศึกษาชายรอยละ 38 ซึ่งเปนสัดสวนที่สูงสุดในกลุมประเทศสมาชิก OECD ที่มีสัดสวนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 5 โดย

สาขาที่ไดรับความนิยมเปนอันดับ 2 ในเม็กซิโก ไดแก ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย มีสัดสวนอยูที่รอยละ 25 

ของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ซึ่งกลุมประเทศสมาชิก OECD มีสัดสวนเฉลี ่ยอยูที ่รอยละ 9 

นอกจากนี ้ กลุมประเทศสมาชิก OECD มีสัดสวนผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยสวนใหญในสาขา

วิทยาศาสตรธรรมชาติ คณิตศาสตร และสถิติ อยูที่รอยละ 23 แตเม็กซิโกมีสัดสวนในสาขานี้อยูท่ีรอยละ 1049  

 

 

 

 
48 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-

en.pdf?expires=1592495655&id=id&accname=guest&checksum=C1D3696DA86DC231B4791300A7C9A2B5 
49 https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_MEX.pdf 
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3.2 สัดสวนนักวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน และการศึกษา

วิจัยขั้นประยุกต จำเปนที่จะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเพ่ือใหเกิดการวิจัยและพัฒนาวิทยาการใหม 

นักวิจัยจึงเปนตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาความกาวหนาของประเทศ 

แผนภาพที่ 10 แสดงสัดสวนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรของแตละประเทศในลาตินอเมริกาตอผูอาศัย 1 ลานคน 

ในชวงป 2553 – 256150 

 

หมายเหตุ ไมพบขอมูลนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรของคิวบาและเปรู 

จากแผนภาพที่ 10 เห็นไดวา จากป 2553 – 2554 เม็กซิโกมีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร 1 ลานคน

เพ่ิมขึ้นเล็กนอย จาก 338 – 345 คนตอประชากร 1 ลานคน แตท้ังนี้ ในป 2555 สัดสวนนักวิจัยลดต่ำลงอยางเห็น

ไดชัดเจน ลดลงอยูที่รอยละ 249 คนตอประชากร 1 ลานคน และขยับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากป 2556 – 2559 

อยูท่ี 252, 261, 282 และ 316 คนตอประชากร 1 ลานคน ตามลำดับ ทั้งนี้ ไมพบขอมูลนักวิจัยชาวเม็กซิโกในชวง

ป 2560 – 2561 ซึ่งในภาพรวม เม็กซิโกมีแนวโนมสัดสวนนักวิจัยตอประชากรเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ในลาตินอเมริกา เม็กซิโกมีสัดสวนนักวิจัยตอประชากร 1 ลานคน อยูในอันดับที่ 8 ของภูมิภาค รอง

จากอารเจนตินา บราซิล อุรุกวัย ชิลี คอสตาริกา และเอกวาดอร  

 
50 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?view=chart 
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3.2.1 ผลงานทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการอางอิงในแวดวงวิชาการ 

การศึกษาวิจัยเปนการสรางความกาวหนาในความรู กอใหเกิดการพัฒนาและความรุ งเรือง ดังนั้น  

การพัฒนาผลงานทางดานวิทยาศาสตรจึงเปนอีกปจจัยที่แสดงใหเห็นถึงความทุมเทเพื่อใหประเทศเกิดการพัฒนา

ทางวิทยาการ รวมถึง เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จากชวงป 2550 – 2559 ประเทศในกลุม

ลาตินอเมริกามีการผลิตนักวิจัยและผลงานทางดานวิชาการเพิ่มมากขึ ้น ชวยใหแตละประเทศสามารถพึ่งพา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตนเองไดอีกขั้นหนึ่ง 

แผนภาพที่ 11 แสดงเปรียบเทียบผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในเชิงวิชาการของ SCOPUS ในลาติน

อเมริกา และจำนวนผลงานทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการอางอิงในเชิงวิชาการของเม็กซิโก ในป 2552 – 256151  

 

หมายเหตุ ผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดร ับการอางอิงในเชิงวิชาการของ SCOPUS ในลาตินอเมริกาเปนผลรวมของผลจาก 16 ประเทศ ไดแก 

อารเจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา คิวบา เอกวาดอร เอลซาวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย เปรู และ

อุรุกวัย 

แผนภาพที่ 11 จำนวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในเชิงวิชาการของ SCOPUS ในลาติน

อเมริกา ในชวงป 2552 – 2561 มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 88,894 ในป 2552 ไปเปน 160,695 ในป 2561  

สำหรับเม็กซิโกมีจำนวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในเชิงวิชาการของ SCOPUS เพ่ิมขึ ้นอยาง

ตอเนื่องเชนเดียวกัน โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 1,000 ผลงานตอป จาก 15,092 ผลงาน ในป 2552 ไปเปน 25,408 

ผลงาน ในป 2561 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 15.81 ของผลงานที่ตีพิมพทั้งหมดในลาตินอเมริกา ซึ่งอยูเปนอันดับท่ี 

2 รองจากบราซิลที่มีผลงานตีพิมพรอยละ 51.23 ของผลงานที่ตีพิมพทั้งหมดในลาตินอเมริกา 

 

 
51 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CSCOPUS&start_year=2009&end_year=2018  

88,894
94,881

102,706

112,090 118,043
128,529

131,668
141,656

150,401 160,695

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Number of Paper Publications In SCOPUS 
in Latin America 2009 - 2018

15,092 16,006
17,116 18,352

19,553

21,379 21,618
23,041

24,357 25,408

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Number of Papers Publications In SCOPUS 
in Mexico 2009 - 2018



22 

 

แผนภาพที่ 12 แสดงจำนวนรอยละของผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับอางอิงในวงวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ ชีววิทยาศาสตร วิทยาศาสตรเชิงฟสิกส และสังคมศาสตร ของเม็กซิโก ในป 2553 – 256152 

 

จากแผนภาพที่ 12 สัดสวนของผลงานทางวิทยาศาสตรของเม็กซิโกที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ 

สัดสวนที่สูงที่สุด คือ สาขาวิทยาศาสตรเชิงฟสิกส โดยในภาพรวมมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 48.63 ในป 2553 ไป

อยูที่ รอยละ 41.42 ในป 2561 สัดสวนของผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการอันดับที่ 2 

ไดแก ชีววิทยาศาสตร ในภาพรวมมีสัดสวนอยูในระดับคอนขางคงที่และเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยในชวงป 2554 – 

2559  มีสัดสวนอยูในระดับคอนขางคงที่ที่ประมาณรอยละ 25 และเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ในป 2560 – 2561 อยูที่รอย

ละ 26.68 และ 27.02 ตามลำดับ สัดสวนของผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการอันดับที่ 3 

ไดแก วิทยาศาสตรสุขภาพ ในภาพรวมมีสัดสวนขึ้นลง โดยในป 2553 อยูที่รอยละ 20.11 ลดลงไปอยูที ่รอยละ 

19.68 ในป 2554 เพิ่มสูงขึ้นอยูที่รอยละ 20.44 - 21.39 ในชวงป 2555 – 2558 ลดต่ำลงมาอยูที่รอยละ 20.14 

ในป 2559 และขยับสูงขึ้นอยูที ่รอยละ 20.21 และ 20.68 ในป 2560 และ 2561 ตามลำดับ และสัดสวนของ

ผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการอันดับที่ 4 ไดแก ดานสังคมศาสตร ในภาพรวมสัดสวน

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากป 2553 – 2561 จากรอยละ 6.98 เปนรอยละ 10.89 

4. หนวยงานสำคัญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถาบันการอุดมศึกษา 

หนวยงานสำคัญที ่รับผิดชอบดาน อววน. มีความหลากหลาย และยังคงมีการแยกกันในสวนของ 

การบริหารระหวางการอุดมศึกษา กับหนวยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตมีการจัดตั้งหนวยงานยอยที่

เปน platform เชื ่อมโยงกันในหลายลักษณะ ทั ้งในระดับรัฐบาลกลาง และระดับรัฐ โดยหนวยงานสำคัญที่

 
52 http://app.ricyt.org/ui/v3/bycountry.html?country=MX&subfamily=CTI_BIB&start_year=2009&end_year=2018  
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สำนักงานที ่ปรึกษาฯ ไดมีการหารือและพัฒนาความรวมมือไปในระดับหนึ ่ง และมีแนวทางที ่จะดำเนินการ

ประสานงาน มีดังนี้  

4.1 หนวยงานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  

4.1.1 National Council for Science and Technology (หรือ Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología: CONACYT) 

National Council for Science and Technology หรือ CONACYT กอตั ้งขึ ้นในป 2513 โดยสภา 

คองเกรสของเม็กซิโกมีมติเห็นชอบใหกอตั้งสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติขึ้น เพื่อรับผิดชอบทางดาน

นโยบายของรัฐที่เกี ่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในชวงแรกนี้ 

CONACYT อยูภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ตอมาในป 2545 ไดมีการปรับโครงสรางใหม CONACYT กลายเปน

องคกรอิสระภายใตฝายบริหาร (Executive branch) ทำหนาที ่เปรียบเสมือนกระทรวงวิทยาศาสตร53 เปนท่ี

ปรึกษาใหแกผูบริหารสหพันธรัฐ (Federal Executive) และใหคำแนะนำในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลกลาง 

รวมถึง สงเสริมการพัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อกาวหนาทางเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

โดยภายใต CONACYT ยังประกอบดวยหนวยงานที่สำคัญ เชน Intersectoral Innovation Committee 

(CII) เปนความรวมมือระหวาง CONACYT กระทรวงเศรษฐกิจ และกระทรวงศึกษาธิการ  โดย CII มีหนาที่

รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนวัตกรรมตางๆ National Conference on Science and Technology and 

Innovation (CNCTI) หนาที่ในการประสานงานดานนโยบาย วทน. ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับรัฐ อีกท้ัง 

CNCTI ทำหนาที่เปนตัวแทนของรัฐบาลระดับรัฐ สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับทองถ่ินและภูมิภาค54  

โดยนอกเหนือจากการดูแลทางดานนโยบายของประเทศแลวนั ้น CONACYT ไดกระจายอำนาจ 

การบริหารจัดการและสรางกลไกเชื่อมโยงระหวางหนวยงานตางๆ ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และรัฐ หนวยงานที่ทำหนาที่เชื ่อมโยงระหวางรัฐบาลกลางและระดับทองถิ่น เชน 

Mixed Funds (ห ร ื อ  Fondos Mixtos: FOMIX) แล ะ  Institutional Fund for Regional Promotion for 

Scientific, Technological and Innovation Development (ห ร ื อ  Fondo Institucional de Fomento 

 
53 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt 

54 

https://pdfs.semanticscholar.org/43b2/cc8dc4eb6499ea26a969dcbd0c95d00c92ea.pdf?_ga=2.158275769.2052654719.1590768575

-895400385.1586193568 
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Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación: FORDECyT) ทำหน าท ี ่หล ักใน 

การเสริมสรางความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของระบบ CTI ในระดับทองถิ ่นและ

ภูมิภาค55  

นอกจากนี้ CONACYT รวมกับรัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา 

จัดทำโครงการที่สำคัญ เชน Special Program for Science Technology and Innovation (PECiTI) เปนกรอบ

และแผนนโยบาย วทน. โดยในชวงเริ่มตน PECiTI เปนโครงการระยะ 6 ป (ป 2551 - 2555) และตอมาปรับเปน

โครงการระยะยาว 25 ป (ป 2555 - 2580) โดยจะมีการประเมินจากพื้นฐานเศรษฐกิจและการศึกษา และจะปรับ

แผนทุกๆ 3 ป PECiTI แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก (1) ป 2556 - 2561 มุงเนนสงเสริมความสามารถและเปลี่ยน

รูปแบบสภาบันเพื่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม เชื่อมโยงภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมการลงทุนในวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) จากป 2562 - 2567 มุงเนนไปที่ภาคยุทธศาสตรและความตองการทางสังคม และ

การเรงพัฒนานวัตกรรม (3) จากป 2568 - 2573 สงเสริมความสามารถในการแขงขัน การจัดหาเงินทุนสนับสนุน

ภาคธุรกิจ (4) จากป 2574 - 2580 เปนระยะที่มีการเติบโตอยางเต็มทางดานการวิจัยและการพัฒนา วทน.56 อีก

ทั้ง CONACYT ยังมีโครงการมอบเงินทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา อาทิ โครงการ National Quality Graduate 

Program (หรือ Programa Nacional de Posgrados de Calidad: PNPC) ใหแกนักศึกษาในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอก อีกทั้ง CONACYT ยังมอบทุนการศึกษาสำหรับชาวเม็กซิกันเพื่อศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาใน

ตางประเทศ57 และ โครงการ National System of Researchers (หรือ Sistema Nacional de Investigadores: 

SNI) ทำหนาที่ในการสงเสริมคุณภาพและปริมาณของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง มุงเนนผลประโยชนของ

นักวิจัย เพ่ือดึงดูดใหนักวิทยาศาสตรทำงานภายในประเทศมากขึ้น58  

CONACYT ยังบริหารจัดการศูนยวิจัย 27 แหง ที่กระจายอยูในสวนตางๆของประเทศ ที่มุงเนนใน 4 สวน 

(1) กิจกรรมการวิจัย (2) ฝกอบรมบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ผานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (3) การถายโอน

 
55 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-regional 
56 

https://pdfs.semanticscholar.org/43b2/cc8dc4eb6499ea26a969dcbd0c95d00c92ea.pdf?_ga=2.158275769.2052654719.1590768575

-895400385.1586193568 
57 

https://web.archive.org/web/20100123142127/http://www.conacyt.mx/Calidad/Becas_ProgramasPosgradosNacionalesCalidad.ht

ml   
58 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores 



25 

 

ความรูเพ่ือสงเสริมความทันสมยัและการปรับปรุงภาคการผลิต และสังคม (4) สื่อสาร/สงผานขอมูลทางเทคนิคและ

ทางดานวิทยาศาสตรท่ีไดรับจากการวิจัยใหกับสังคม59  

4 . 1 . 2  Research and Technological Innovation Park of Monterrey (ห ร ื อ  Parque de 

Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey: PITT) 

Research and Technological Innovation Park of Monterrey หร ือ PITT อ ุทยานว ิทยาศาสตร

อันดับหนึ่งของเม็กซิโก ตั้งอยูที ่เมืองมอนเตอรเรย กอตั้งขึ้นจากความรวมมือจาก 3 ภาคสวน คือ CONACYT 

รัฐบาลรัฐ Nuevo León และมหาวิทยาลัย 3 แหง คือ Autonomous University of Nuevo León, Monterrey 

Institute of Technology and Higher Studies และ University of Monterrey โดยต องการให  PITT เปน

ศูนยกลางนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ไมเพียงแตในเชิงของการทำงานเทานั้น แตยังรวมถึงการเปนแหลงเงินทุน 

ศูนยรวมอุปกรณที่ทันสมัย ความพรอมของหองปฏิบัติการ รัฐบาลกลาง รัฐบาลระดับรัฐ และภาคเอกชนรวมลงทุน

มากกวา 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันมีศูนยวิจัยและพัฒนามากกวา 35 แหงภายใตการดูแลของ PITT และ 

High-Impact Incubators 4 แหงดานนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ IT และพลังงานทางเลือกและคาดวามี

มากกวา 50 แหงภายในป 256860  

1. Institute of Innovation and Technology Transfer (I2T2) ควบคุม High-Impact Incubators 2 

แหง ดานนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชีวภาพ ใหทุนการศึกษาและสงเสริมการลงทุนดานนวัตกรรม 

          2. ศูนย R&D ของบริษัท Metalsa (ผลิตฐานโลหะยานยนต มีการลงทุนในไทย) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

ของ บริษัทใหรองรับน้ำหนัก มีความหยืดหยุน และปลอดภัยมากขึ้น 

          3. ศูนย R&D ของบริษัท Copamex (ผลิตกระดาษ กลอง และบรรจุภัณฑ) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของ 

บริษัทใหมีคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ เชน ความแข็ง ความเหนียวใหสอดคลองกับความตองการของลูกคามากที่สุด 

PIIT รวมเปนหนึ่งในกลยุทธของโครงการ Fueling the Economy and Society of Knowledge ซึ่งมี

เปาหมายระยะยาวในการเพิ่ม GDP ตอประชากรในรัฐ Nuevo León โดยการเปลี่ยนอุตสาหกรรมจากการผลิต

เปนอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของความรู พัฒนาเศรษฐกิจ ผานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี61  โดย

มุงเนนทางดานนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกสเชิงกล (Mechatronics) และการผลิตขั้นสูง 

 
59 https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-de-centros-de-investigacion 
60 http://piit.com.mx/piit.php   
61 

https://web.archive.org/web/20100618143226/http://www.itesm.edu/wps/portal?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2Fmigration%2FMT

Y2%2FMonterrey%2FAcerca+del+campus%2FConoce+Monterrey%2FCiudad+internacional+del+conocimiento 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อยูอาศัยอยางยั่งยืน (Sustainable housing) สุขภาพ พลังงานสะอาด และวัสดุขั้นสูง 

PIIT มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐกวา 500 โครงการ และมีโครงการรวมมือกับตางประเทศ หลายรอย

โครงการ62  

4.1.3 Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID)  

Mexican Agency for International Development Cooperation หรือ AMEXCID เปนอีกหนวยงาน

หลักในการกำหนดนโยบายและเปนตัวแทนประสานการดำเนินโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ภายใต

กระทรวงการตางประเทศ (Secretary of Foreign Relations หรือ Secretario de Relaciones Exteriores) 

AMEXCID มีการพัฒนาหลายรูปแบบ และสรางผลลัพธที่เปนรูปธรรม โดย AMEXCID มุงเนนทางดาน63 

- นโยบายความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ AMEXCID ทำหนาที่เปนตัวแทนรัฐบาลเม็กซิโก

ประสานงานระหวางสถาบันและหนวยงานที่ไมใชภาครัฐ เพื ่อการวางแผน ติดตาม และประเมิน

ผลลัพธและประสิทธิผลจากความรวมมือ 

- ความรวมมือทางเทคนิคและวิทยาศาสตร ในสาขาตางๆ เชน ดานสุขภาพ สิ่งแวดลอม การศึกษา 

โครงสรางพื้นฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแบงปนประสบการณ แลกเปลี่ยนบุคลากรและ

ความรู 

- ความรวมมือในอเมริกากลาง (Mesoamerica) และแคริบเบียน โดยอเมริกากลาง (Mesoamerica) 

และแคริบเบียนไดจัดใหมีความสำคัญอันดับตนเพ่ือสงเสริมการบูรณาการและการพัฒนารวมกัน ผาน

ทางความรวมมือทวิภาคีและกลไกระดับภูมิภาค เชน โครงการ Mesoamerica Integration and 

Development Project (PM) เปนกลไกการเจรจาทางการเมืองระดับสูง เพื่อสรางความรวมมือที่

ช ัด เจน การพ ัฒนาและบ ูรณาการ, Trust Fund for Infrastructure for Mesoamerican and 

Caribbean Countries (Yucatan Fund) เงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการโครงสรางพื้นฐานที่

สนับสนุนการเชื่อมตอและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

- ความรวมมือทางวิชาการ เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง สำหรับประเทศกำลัง

พัฒนาที ่ม ีข อจำกัดการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท เอก และนักว ิจัย

บัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) ทั้งในสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร64  และมี

 
62 http://piit.com.mx/piit.php 
63 https://www.gob.mx/amexcid/que-hacemos 

64 https://www.ops.go.th/oic/index.php/international-cooperation/cooperation-information/america/108-north-

america/mexico/101-united-mexican-states 
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โครงการแลกเปลี ่ยนฝกอบรมทางวิชาการสำหรับนักเรียนชาวตางชาติ อาจารย นักวิจัย และ

ผู เชี ่ยวชาญ เพื ่อพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางยั ่งยืน ลดความไม 

เทาเทียม  

4.2 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

ในเดือนธันวาคม 2018 ประธานาธิบดี AMLO สงเรื่องเสนอสภาคองเกรสใหปฏิร ูปการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 2 เรื่อง ไดแก (1) การกำหนดใหการศึกษาระดับสูงเปนการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งยังไมมีประเทศ

กำลังพัฒนาประเทศใดมีการกำหนดใช และ (2) การเขาศึกษาโดยไมเสียคาใชจายในมหาวิทยาลัยของภาครัฐ 

เม็กซิโกมีนักเรียนลงทะเบียนในระบบการศึกษาขั้นสูง 4.3 ลานคน (สถาบันการศึกษาภาครัฐ รอยละ 66.5 และ

สถาบันเอกชน รอยละ 33.5%) เพื่อใหบรรลุเปาหมายซึ่งรัฐบาลจะตองเพิ่มความสามารถในการรองรับนักศึกษา

เพ่ิมขึ้นจำนวน 1,912,982 คน หรือประมาณ 300,000 คน/ป ซึ่งปจจุบันอัตราที่สามารถรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนใหมไดคือ 150,000 คน/ป จึงเปนเรื่องยากที่จะสามารถรองรับนักเรียนเพ่ิมขึ้นเทาตัวในแตละป จนถึงขณะนี้

รัฐบาลยังไมไดกำหนดกลยุทธท่ีชัดเจนเพื่อใหบรรลุเปาหมายนี้65  

การศึกษาในเม็กซิโกเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่มีความโดดเดนทั้งทั้งดานวิทยและศิลป มีรูปแบบระบบ

การศึกษาขั ้นสูงคลายคลึงกับของสหรัฐฯ โดยสถาบันการศึกษาขั ้นสูงแบงออกเปน 5 ประเภทหลัก66 ไดแก 

มหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Technological Universities) สถาบันเอกชน 

และวิทยาลัยฝกอบรมครู มหาวิทยาลัยที่เปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียงโดยสวนใหญเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาล 

ระบบการศึกษาของเม็กซิโกขยายตัว มีการปรับระบบการศึกษาใหเขมงวดและทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบสนอง

ความตองการของกลุ มสังคมที ่กว างขึ ้นในปจจุบัน ทำใหมีมหาวิทยาลัยเอกชนที ่เกิดขึ ้นใหมจำนวนมาก 

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเม็กซิโก เชน 

4.2.1 National Autonomous University of Mexico (หรือ Universidad Nacional Autónoma 

de México: UNAM)  

 National Autonomous University of Mexico หรือ UNAM กอตั้งในป 2094 โดยในตอนแรกใชชื่อวา 

Royal and Pontifical University of Mexico และเปลี่ยนชื่อในภายหลัง UNAM มีวิทยาเขตหลักตั้งอยูที่เมือง 

Coyoacán ที่ไดรับขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกที่ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของเม็กซิโกในศตวรรษที่ 20 และ

ยังมีวิทยาเขตอีกหลายแหงรอบเขตเมืองหลวงไดแก ในเขต Santiago de Querétaro, Morelia, Mérida, Sisal, 

 
65 https://www.insidehighered.com/blogs/world-view/mexico-higher-education-under-populism-0 
66 https://www.studycountry.com/guide/MX-education.htm 
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Ensenada, Cuernavaca, Temixco และ Leon67 อีกทั้ง UNAM มีความรวมมือและเปดสาขาในตางประเทศ 

(Extension School) ทั้งแคนาดา สหรัฐฯ จีน สเปน คอสตาริกา และฝรั่งเศส68  

UNAM เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 1 ของเม็กซิโก อยูในอันดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน

ลาตินอเมริกา69 เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีอิสระในการกำหนดหลักสูตรของตนเอง และจัดการงบประมาณของ

ตนเองปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล  

UNAM มีความเปนเลิศในดานการวิจัย มีสถาบัน/ศูนยวิจัยทางหลากหลายสาขามากกวา 60 แหง70 มี

ความโดดเดนทางดานวิทยาศาสตรหลายสาขา เชน พืชและสัตวศาสตร (Plant and Animal Science) จัดอยูที่

อันดับ 74 ของโลก วิทยาศาสตรอวกาศ (Space Science) อยูที่อันดับ 93 ของโลก นิเวศวิทยาอยูที่อันดับ 123 

ของโลก และจุลชีววิทยาอยูที ่อันดับ 135 ของโลก71 UNAM มีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในเม็กซิโกและ

ประเทศตางๆ เพ่ือมุงเนนการบูรณาการวิทยาศาสตรเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 

4.2.2 National Polytechnic Institute (หรือ Instituto Politécnico Nacional: IPN)  

National Polytechnic Institute (IPN) กอตั้งในป 2479 ซึ่งเปนชวงการปกครองของประธานาธิบดี 

Lázaro Cárdenas โดยในชวงเริ่มตน IPN ไดรับผลักดันจาก นาย Luis Enrique Erro นักดาราศาสตร นาย Juan 

de Dios Bátiz Paredes อดีตนักปฏิวัติ และนาย Narciso Bassols อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

และไดใช IPN เปนศูนยฝกอบรมอาชีพแกประชาชนที่ดอยโอกาส72 ปจจุบัน IPN มีวิทยาเขตหลัก คือ Unidad 

Profesional Adolfo López Mateos หรือ Zacatenco ตั ้งอย ู ทางเหน ือของกร ุง Mexico City อ ีกทั ้ งยั ง

ประกอบดวยวิทยาเขตในเมือง Naucalpan de Juárez, Ecatepec, Pachuca, León, Zacatecas ในเขตกรุง 

Mexico City73 และมสีถาบันวิจัยอีกหลายแหงกระจายอยูทั่ว 22 รัฐในเม็กซิโก74  

IPN จัดอยูอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดในของเม็กซิโก อยูในอันดับที่ 30 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

ในลาตินอเมริกา เปนสถาบันที่มีชื่อเสียงทางดานเทคนิคและวิศวกรรม เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
67 https://web.archive.org/web/20140822103553/ 
68 http://www.100.unam.mx/index.php?option=com_content&id=144&Itemid=81&lang=en  

69 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-autonomous-university-of-mexico-502101  
70 https://www.unam.mx/investigacion/institutos-centros-y-programas 
71 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-autonomous-university-of-mexico-502101 
72 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-polytechnic-university-ipn  
73 https://www.4icu.org/reviews/universities-english/3245.html 
74 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-polytechnic-university-ipn  
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ปริญญาตรี และระดับ Postgraduate75 มีสถาบันวิจ ัยที ่สำคัญ คือ Center for Research and Advanced 

Studies of the National Polytechnic Institute (หรือ Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico Natcional: CINVESTAV-IPN) ซึ่งกอตั้งในป 2504  ในสมัยประธานาธิบดี Adolfo 

López Mateos โดย CINVESTAV-IPN ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

บริษัทเอกชน องคกรสถาบันตางประเทศ และภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคพื้นฐานในการดำเนินการคือ 

เพื่อเตรียมความพรอมของทรัพยากรบุคคล นักวิจัย และอาจารย เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสอนอยางตอเนื่อง 

พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและสงเสริมการพัฒนา

ประเทศ ปจจุบัน CINVESTAV-IPN มี 28 สาขา กระจายอยูใน 9 วิทยาเขตของ IPN76 มุงเนนศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) วิทยาศาสตรชีวภาพและวิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร77 

4.2.3 University of Guadalajara (หรือ Universidad de Guadalajara: UdeG) 

มหาวิทยาลัยกัวดาลาฮารากอตั้งขึ้น ในป 2334 โดยบาทหลวง Felipe Galindo y Chavez และเปน

สถาบันแรกของเม็กซิโกที่มีการมอบปริญญาทางวิชาการ ตามลำดับเวลา มหาวิทยาลัยหลวงแหงกัวดาลาฮารา

เกาแกที่สุดเปนอันดับสองในเม็กซิโก วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยกัวดาลาฮารามีความแตกตางจากมหาวิทยาลัย

ขนาดใหญอ่ืน เนื่องจากในรัฐน้ีไดมีการกอตั้งสถาบันวิทยาศาสตร (Institute of Sciences) ทำใหในชวงศตวรรษที่ 

19 มีการประกาศเปดปดมหาวิทยาลัยอยูถึง 3 ครั้งสลับกับการเปดสถาบันวิทยาศาสตรในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 

จนในที ่ส ุด ไดมีการยอมรับการคงอยู ของสถาบันทั ้งสองในรัฐฮาลิสโก โดยมหาวิทยาลัยเปนองคกรที่ไดรับ 

การสนับสนุนมีการขยายพื้นที่การบริหารไปในหลายวิทยาเขต และหลายศูนย ในเมืองตางๆ ของรัฐฮาลิสโก โดยใช

ชื่อเมืองหลวงของรัฐซึ่งเปนตนกำเนิดเปนหลัก 

โครงสรางและระบบของมหาวิทยาลัยกัวดาลาฮาราในเริ่มขึ้นในป 2468 และสูยุคใหมเมื่อป 2532 จึงมี 

โดยอธิการบดี Raul Padilla Lopez ผู ที ่ไดรับการยกยองวาประสบความสำเร็จในการทำใหมหาวิทยาลัยมี 

ความทันสมัย และกลายเปนมหาวิทยาลัยชี้นนำอีกแหงหนึ่งของลาตินอเมริกา จากการปฎิรูป ปรับปรุงและจัดทำ

แผนการศึกษา การขยายการวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ 

การกีฬา ตลอดจนการกระจายทุนทางการเงิน การปฏิรูปนี้เกิดขึ้นเมื ่อรัฐสภาแหงรัฐอนุมัติกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบับใหมของมหาวิทยาลัยกัวดาลาฮารา ในชวง 30 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีการขยายวิทยาเขต และ

 
75 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-polytechnic-institute-506818 
76 https://www.cinvestav.mx/Con%C3%B3cenos 
77 https://www.cinvestav.mx/Investigaci%C3%B3n 
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การแบงหนาหลักของศูนยวิจัยเฉพาะเรื่อง กระจายไปทั่วรัฐฮาลิสโก และนับไดวา เปนมหาวิทยาลัยที่มีเครือขาย

กระจายมากที่สุดแหงหนึ่ง โดยมีวิทยาเขตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 15 แหง โดย 6 แหงเปนศูนยเฉพาะ

ดานตั้งอยูในเมืองกัวดาลาฮารา และอีก 8 แหงต้ังอยูในภูมิภาคตางๆ ของรัฐฮาลิสโก ดังนี้  

CUAAD – ศูนยศิลปะ สถาปตยกรรม และการออกแบบ 

CUCBA – ศูนยวิทยาศาสตรชีวภาพและการเกษตร 

CUCEA – ศูนยเศรษฐศาสตรและการจัดการ 

CUCEI – ศูนยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมท่ีแนนอน 

CUCS – ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

CUCSH – ศูนยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ศูนยตามหัวเมืองในเขตรัฐฮาลิสโก 

CUAltos – ตั้งอยูใน Tepatitlan de Morelos 

CUCienega – ตั้งอยูใน Ocotlán, La Barca และ Atotonilco el Alto 

CUCosta – ตั้งอยูใน Puerto Vallarta และ Tomatlán 

CUCsur – ตั้งอยูใน Autlan    

CULagos – ตั้งอยูใน Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos 

CUNorte – ตั้งอยูใน Colotlán 

CUSur - ตั้งอยูใน Ciudad Guzmán 

CUtonala – ตั้งอยูใน Tonalá 

CUValles – ตั้งอยูใน Ameca 

4.2.4 Autonomous University of Nuevo León (Universidad Autonoma de Nuevo Leon: 

UANL) 

มหาวิทยาลัยแหงรัฐนวยโวเลออง กอตั้งขึ้นเมื่อป 2476 ไดรับการจัดอันดับจากองคกรตางๆ ใหเปนหนึ่ง

ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีที่สุดในเม็กซิโกและลาตินอเมริกา โดยไดรับการจัดอันดับเปนที่ 4 ในการตีพิมพ Best 

Universities Of Mexico 2014 โดย Rankia Organization ในเม็กซิโก และไดรับการจัดอันดับ เปนหนึ่งใน 10 

มหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดในเม็กซิโกจากองคกรตางๆ เชน QS World University Rankings และ

วารสาร El Universal ของเม็กซิโก นอกจากนี ้ มหาวิทยาลัย UANL ถือวามีโครงสรางพื ้นฐานที ่ท ันสมัย 



31 

 

ประกอบดวยหองสมุด 84 แหง มีศูนยวิจัย 27 แหง พรอมดวยนักวิจัยระดับประเทศ 438 คน วารสารวิชาการ 16 

เลม ศูนยคอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา 25 แหง และโรงอาหาร 53 แหง 

UANL มีสำนักงานใหญอยูที่ San Nicolás de los Garza ชานเมืองมอนเตรเรย และมีวิทยาเขต 7 แหง 

โดยมีการแบงสาขาที่ชัดเจน ประกอบดวย University City (Ciudad Universitaria) ใน San Nicolás de los 

Garza ซึ ่งมีโรงเรียน 13 แหง สนามกีฬากลางแจงขนาด 43,150 ที่นั ่ง; หองสมุดหลัก 2 แหง หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร โรงอาหาร และรานหนังสือหลัก วิทยาเขตเกษตรและสัตวศาสตร ใน Escobeto  มีสาขาในทองถิ่น

ของทั้งโรงเรียนพืชไรและสัตวแพทยศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรการอาหาร (CIDIA) และศูนย 

การพัฒนาธุรกิจ วิทยาเขตวิทยาศาสตรสุขภาพ ในเมืองมอนเตรเรย เปนที ่ตั ้งของคณะทันตแพทยศาสตร 

แพทยศาสตร การพยาบาล จิตวิทยา สาธารณสุขและโภชนาการ ตามโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยและคลินิก

สุขภาพสำหรับบุคลากร วิทยาเขต Marin ในเมืองมาริน วิทยาเขต Mederos ในมอนเตรเรย เปนที่ตั้งของคณะ

เศรษฐศาสตร การสื่อสารศึกษา ดนตรี รัฐศาสตรและความสัมพันธระหวางประเทศ ศิลปะการแสดงบนเวทีและ

ทัศนศิลป ตามโรงละครของมหาวิทยาลัย สาขาของรัฐของสมาคม World Trade Centers Association และ

ศูนยวิจัยการศึกษาสองภาษา (CIDEB) วิทยาเขต Linares ในเขตเทศบาลทางใตของ Linares ซึ่งเปนที่ตั้งของ 

Earth Sciences ปาไม และสาขาหนึ่งของคณะบัญชีและคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขต Sabinas Hidalgo ใน 

Sabinas Hidalgo ซึ่งเปนที่ตั ้งของสาขาทองถิ่นของโรงเรียนกฎหมายและบริหารธุรกิจ และ FIME School of 

Engineering ซึ่งต้ังอยูใน PIIT และเปนจุดท่ีใชเปนการหารือกับมหาวิทยาลัย และใชเปนจุดเริ่มพัฒนาความรวมมือ 

4 . 2 . 5  Meritorious Autonomous University of Puebla ( ห ร ื อ  Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla: BUAP)  

 Meritorious Autonomous University of Puebla หรือ BUAP กอตั ้งในป 2121 เปนมหาว ิทยาลัย

เกาแกและใหญที ่ส ุดในรัฐ Puebla ประกอบดวยวิทยาเขตหลายแหงในรัฐ Puebla โดยในชวงแรกไดรับ 

การสนับสนุนจาก Society of Jesus และไดเปลี่ยนมาเปนมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อ 80 กวาปที่ผานมา จากจุดเริ่มตนที่

มีความเก่ียวของกับทางศาสนา อาคารหลายหลังภายในวิทยาเขตหลักในเมือง Puebla เคยใชเปนโบสถมากอนใน

ยุคลาอาณานิคม78 

BUAP ครองตำแหนงที่โดดเดนในกลุมของมหาวิทยาลัยรัฐ จัดอยูอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน

ของเม็กซิโก อยูในอันดับท่ี 18 ของมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในลาตินอเมริกา79 เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญในเชิง

 
78 https://txstate-sa.terradotta.com/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgram&Program_ID=37650 
79 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/national-autonomous-university-of-mexico-502101 
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ของการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรในเม็กซิโก ปจจุบัน BUAP มีศูนยวิจัยหลายแหง และมีสถาบันวิจัยที่สำคัญ 5 

แหง80 ไดแก  

- Institute of Sciences (ICUAP) พัฒนางานวิจัยในสาขาตางๆ ไดแก จุลชีววิทยา, เซมิคอนดักเตอร 

(Semiconductors), เคมี, ชีววิทยา, ซีโอไลต (Zeolites), คณิตศาสตร และการพัฒนาความยั่งยืน 

- Institute of Physics “Luis Rivera Terrazas” ดำเน ินการว ิจ ัยทางด านฟ ส ิกส  ท ั ้ งทางด าน

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต 

- Institute in Social Sciences and the Humanities “Alfonso Vélez Pliego” ศึกษาวิจัยทางดาน

มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภาษาศาสตรและสาขาวิชาอ่ืน ๆ  

- Institute of Physiology ทำการวิจัยดานประสาทวิทยา และสรีรวิทยาของหัวใจ (Cardiovascular 

Physiology)  

- Institute in Governmental Sciences and Strategic Development (ICGDE) ดำเนินการวิจัย

เชิงทฤษฎีและประยุกตในดานการปกครอง การเมือง ความคิดเห็นของประชาชน และการพัฒนา

เชิงกลยุทธ  

นอกจากนี ้ BUAP มีความรวมมือกับหนวยงานทั ้งในและตางประเทศ อาทิ European Council for 

Nuclear Research (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire: CERN), หนวยงานในสหรัฐฯ ช ิลี 

ออสเตรเลีย แคนาดา สเปน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด อารเจนตินา และอุรุกวัย81  

4.2.6 Autonomous University of San Luis Potosí (หร ือ Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí: UASLP)  

Autonomous University of San Luis Potosí หรือ UASLP กอตั้งขึ้นในป 2166 เปนมหาวิทยาลัยที่

ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดในรัฐ San Luis Potosí และประกอบดวยวิทยาเขตอีก 5 แหงในเมือง Ciudad Valles, 

Matehuala, Rioverde, Salinas de Hidalgo และ Tamazunchale82 และไดรับอิสระในการปกครองตนเองจาก

รัฐบาล  

 
80 http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/English/research 
81 http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/English/research 
82 http://www.uaslp.mx/universidad/ubicaci%C3%B3n-de-los-campus 
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UASLP เปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับที่ 3 ของเม็กซิโก อยูในอันดับที่ 23 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน

ลาตินอเมริกา83 อิสระในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง โดย UASLP ใหความสำคัญทั้งทางดานวิชาการ

และการวิจัยในเม็กซิโก มีศูนยวิจัย 12 แหง84 ที่มีความรวมมือและอยูในเครือขายของ National Association of 

Universities and Higher Education Institution (ห ร ื อ  Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior: ANUIES) ขอ ง เ ม ็ ก ซ ิ โ ก  แล ะ  Consortium for North American 

Higher Education Collaboration (CONAHEC) ของสหรัฐฯ85  

4 . 2 . 7  Monterrey Institute of Technology and Higher Education ( Tecnologico de 

Monterrey หรือ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: ITESM)  

Monterrey Institute of Technology and Higher Education หรือITESM กอตั้งในป 2486 ตั้งอยูที่

เมือง Monterrey เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมแสวงหาผลกำไร เปนอิสระ ไมมีสวนเก่ียวของกับทางการเมืองและ

ศาสนา86 ประกอบดวยวิทยาเขต 36 แหงกระจายอยูทั่วประเทศ 

ITESM เปนมหาวิทยาลัยอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที ่สุดในของเม็กซิโก อยูในอันดับที่ 34 ของ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา87 โดย ITESM สงเสริมความรูทางดาน วทน. เพื่อการแกปญหาสังคมผาน

งานวิจ ัย โดยยึดสโลแกนที ่ว า "Research that transforms lives" การวิจ ัยที ่จะนำไปสู การเปลี ่ยนแปลง 

การดำเนินชีวิต 88ITESM มีศูนยวิจัยหลัก 4 ศูนยที่สงเสริมความรูทางวิทยาศาสตร ฝกอบรมทรัพยากรบุคคล  

การจดสิทธิบัตร และการพัฒนาเพ่ือนำไปสูอุตสาหกรรมการผลิต89  

-  Center for Innovation in Design and Technology (Centro de Innovación en Diseño y 

Tecnología: CIDyT) เนนการฝกอบรมนักวิจัยและใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑและ

เทคโนโลยีดานวิศวกรรม กระบวนการผลิต และระบบโลจิสติกส 

-  FEMSA Biotechnology Center (Centro de Biotecnologia FEMSA) เปนหนึ ่งในศูนยว ิจัยที ่มี

ชื่อเสียงที่สุดที่มีการผลิตทางวิทยาศาสตรมากที่สุดของ Monterrey มุงเนนใน 3 สาขาหลัก ไดแก 

 
83 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/universidad-autonoma-de-san-luis-potosi-528932  
84 http://www.uaslp.mx/investigaci%C3%B3n-y-posgrado/institutos-y-centros-de-investigaci%C3%B3n 
85 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/autonomous-university-san-luis-potosi 
86 https://tec.mx/en/about-us 
87 https://www.usnews.com/education/best-global-universities/tecnologico-de-monterrey-529343 
88 https://tec.mx/en/research 
89 https://tec.mx/en/research/where-research-carried-out 
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วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (bioprocess engineering) ชีววิทยาสังเคราะห (synthetic biology) 

เทคโนโลยีชีวภาพดานอาหารและยา 

-  Water Center for Latin America and the Caribbean ( Centro del Agua para América 

Latina y el Caribe) ดำเนินการวิจ ัยและใหคำปรึกษาเพื ่อสรางและเผยแพรความรู เก ี ่ยวกับ 

การจัดการที่ย่ังยืนและการใชทรัพยากรน้ำในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 

-  Center for Innovation and Transfer in Health (Centro de Innovación y Transferencia en 

Salud: CITES) มุงเนนการวิจัย นวัตกรรม และการถายโอนเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ อาทิ โรคหัวใจ 

เซลลบำบัด โลหิตวิทยาและมะเร็ง จักษุวิทยา โภชนาการ และการจัดการระบบสุขภาพวิทยา90  

5. ขอมูลและขอคิดเห็นเพิ่มเติม 

เม็กซิโกเปนอีกประเทศในลาตินอเมริกาที่มีความกาวหนาทางดาน อววน. ท่ีอยูในระดับแถวหนาของ

ภูมิภาค ถึงแมวาในอดีตจะประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายครั้ง แตเม็กซิโกไดปรับกลุทธการพัฒนาประเทศ 

ปรับรูปแบบเปนลักษณะเสรีนิยม ลดบทบาทของรัฐบาลที่คอยโอบอุมอุตสาหกรรมของประเทศ การผลักดัน 

การพัฒนาภายในประเทศ รวมถึง ความโชคดีที่มีภูมิประเทศติดกับประเทศมหาอำนาจอยางสหรัฐฯ ที่เปนคูคาที่

สำคัญ และยังเปนแหลงลงทุนของนักลงทุนชาวอเมริกัน ผนวกกับการลงทุนทางเทคโนโลยีจากบริษัทตางประเทศ 

ไดขับเคลื่อนการพัฒนาเม็กซิโกไปในทิศทางที่ดีขึ้น เม็กซิโกจึงกาวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเชิงของเทคโนโลยีใน

ลาตินอเมริกา ที่นักลงทุนมองวาจะกลายเปนสวรรคของการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ที่จะดึงดูดการลงทุนทั้ง

บริษัทสตารทอัพและบริษัทชั้นนำตางๆ ดวยความพรอมในปจจัยหลัก คือ การพัฒนาระบบนิเวศทางเทคโนโลยี 

ความพรอมทางโครงสรางพื้นฐาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีหลักสูตรที่ตรงกับตลาดงานภายในประเทศ เพื่อ

ผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพียงพอ และตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน แตทั้งนี้ ในชวงป 2563 – 2564 

การพัฒนาทางดานตางๆ ชะลอตัวลง เนื่องจากการเติบทั้งทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางดาน วทน. มาจาก 

การใหบริการ การสงออกจากภาคอุตสาหกรรม และพ่ึงพาการลงทุนจากตางประเทศ เมื่อเกิดวิกฤตการณการแพร

ระบาดของโควิด – 19 ทำใหเม็กซิโกไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ผนวกกับการลงนามความตกลงการคาเสรี

อเมริกาเหนือฉบับใหมรวมกับสหรัฐฯ และแคนาดา ที ่ช ื ่อว า USMCA (United States-Mexico-Canada 

Agreement) แทนที่ความตกลงการคาเสรีเดิม NAFTA ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น ไดมี 

การปรับและเพิ่มกฎระเบียบบางประการที่แตกตางออกไปจากความตกลงเดิม สวนที่คาดวาจะทำใหเม็กซิโก

สูญเสียประโยชนคือสวนของกฎหมายแรงงานท่ีเขมขึ้น โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิแรงงานและการปรับคาแรงขั้น

ต่ำ  เนื่องจากโรงงานจำนวนมากของเม็กซิโกยังพยายามรักษาระดับคาแรงคอนขางต่ำ เพ่ือสรางความไดเปรียบใน

 
90 https://tec.mx/en/research/where-research-carried-out 
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การแขงขันทางการคา จากปญหาการระบาดใหญและการลงนามความรวมมือฉบับใหม รวมถึงปญหา

ภายในประเทศที่เปนปญหาที่ทาทายตอรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และยังไมสามารถขจัดไปได ไมวาจะเปน ปญหา

ความเหลื่อมล้ำ อาชญากรรม ทุจริต ชองวางรายได และการกระจายการพัฒนาที่ไมสมดุล เปนสิ่งที่ทาทายตอ

รัฐบาลในการแกไขปญหา และสรางความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนใหดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 

 

----------------------------------------------- 
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