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สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

 บับเดือนสิงหาคมนี้เห็นทีที่เราตองขึ้นไปเยี่ยมประเทศ 

แคนาดา ประเทศที่กวางใหญที่สุดบนทวีปอเมริกากันบาง 

กอนอื่นเลย ทีมงานขอแนะนำทานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงออตตาวาคนใหม ทานทูตกัลยาณะ วิวัติภูมิประเทศ 

ซึ ่งไดเด ินทางเขามารับตำแหนงเอกอัครราชทูตไทย 

ประจำประเทศแคนาดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ 256  

ทานทูตเดินทางมาพรอมดวยแนวคิดที่จะมุงมั ่นพัฒนา 

ความสัมพันธไทย - แคนาดาใหกาวหนากวางไกลขึ้น ใน 

หลายๆ มิติ แตเนื่องจากการระบาดของโควิด - 19 

ภารกิจหลักของสถานทูตจึงกลายเปนการชวยเหลือพี่นอง

คนไทยที ่ตองการหนีโควิดไดเดินทางกลับประเทศไทย 

โดยสวัสดิภาพ ดังนั้นในเลมนี้ นอกจากเราจะไดอานสาร 

ของทานทูตที่สงกำลังใจใหกับพี่นองคนไทยในแคนาดา 

และประเทศเครือขายในทวีปอเมริกาแลว เราจะรับทราบ 

บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในการใหความชวยเหลือ

คนไทย และสถานการณโดยทั่วไปของการแพรระบาดของ 

โควิด - 19 ในแคนาดา และแนวทางจัดการของรัฐบาล 

แคนาดา 

 เราหวังเปนอยางยิ่งวา ในปหนา ครบรอบ 6  ป 

สถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย - แคนาดา   

การแลกเปลี ่ยนกิจกรรมของสองประเทศจะสามารถ  

ดำเนินไดอีกครั้ง เพื่อใหเปนการ ลองความสัมพันธ 5 

รอบของสองมิตรประเทศ โดยเ พาะหนวยงานสำคัญของ 

แคนาดาหลายหนวยงาน อาทิ สภาวิจัยแหงชาติ ( ational 

esear h Coun il - C) ก็ไดมีการลงนามกับกระทรวง 

วิทยาศาสตรของไทย และปหนาคาดวา เราจะมีการจัด 

ประชุมรวม เพื่อพัฒนาความรวมมือทางวิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรมรวมกัน โดยถือเปนสวนหนึ่งกิจกรรม ลอง 

ความสัมพันธ ไทย - แคนาดา ครบรอบ 6  ป

ทีม รร า การ
ำนัก านที่ รก าดานวทยา า ตรแ ทค น ยี

ร ำ าน อกอัครรา ทต  กร วอ ตัน
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 สวัสดีครับ ผมขออนุญาตแนะนำตัวกับ 

ทานผูอานทุกทานกอนนะครับ  ผมนายกัลยาณะ 

วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

รูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาส 

มาแนะนำตัวพรอมกับทักทายทุกทานผานวารสาร 

วิทยปริทัศน บับเดือนสิงหาคม 256  ครับ

 ผมเดินทางมารับหนาที่ที่ประเทศแคนาดา 

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ 256  ซึ่งเปนชวงที่ 

การแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 เริ่มทวี 

ความรุนแรงมากขึ้น จึงยังไมมีโอกาสไดทักทาย 

และสรางป ิสัมพันธกับทุกทานกันเลยนะครับ 

ที่เปนเชนนี้ก็เพราะเมื่อเดินทางมาถึง ผมเองได 

ป ิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของทั้งไทย 

และแคนาดาในการกักตนเองที่บานพักเปนเวลา 1  

วัน และเปนสิ่งที่รัฐบาลไทยขอใหดำเนินการใน 

การใหความรวมมือกับประเทศเจาบานดวย 

สารจาก ท่านท ชาย  
อกอัครราชท  
 กรุงออ าวา

ที่ไมจำเปนทุกแหง สถานเอกอัครราชทูต  ไดให 

ความรวมมือกับรัฐบาลแคนาดาอยางตอเนื ่อง 

โดยไดปรับตารางการทำงาน ลดเวลาป ิบัติงานที่  

สำนักงานเหลือเพียง 2 วันตอสัปดาห รวมทั้ง 

ลดเวลาป ิบัติงานลง งดการบริการดานกงสุลแก 

บุคคลภายนอกทั้งหมด ปรับรูปแบบการใหบริการ 

คนไทย เ พาะกรณีที่มีความเรงดวนและจำเปน 

เทานั้น 

 จนถึงปจจุบัน ผมไดรับหนาที่เอกอัคร- 

ราชทูต  มาเปนเวลากวา 6 เดือนแลว แตโอกาส 

ในการป ิสัมพันธโดยตรงกับชุมชนไทยและภาค 

สวนตางๆ ของแคนาดายังคอนขางจำกัด  และยัง 

ตองทำงานแบบ new normal  ที่ผมและพวกเรา 

ทุกทานตองปรับตัวใหคุนเคย 

 เมื่อสถานการณทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

โดยมีตัวเลขผูติดเชื้อมากกวา 1  คนตอวันและ 

ร ั ฐบาลแคนาดาออกมาตรการป ดสถานท ี ่          
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โดยเ พาะสาขาการแพทย  ซึ่งผมและสถาน- 

เอกอัครราชทูต  จะรักษาพลวัตและแสวงหา 

แนวทางในการสรางความรวมมือในสาขาใหม 

ที่จะเอื้อประโยชนทั้งสอง าย โดยเ พาะการ - 

วิจัยและพัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุข 

ซึ ่งจะเปนสาขาความรวมมือที ่จะมีบทบาท 

สำคัญอยางยิ่งในอนาคต 

 ผมและเพื่อนขาราชการตางมีความมุงมั่น    

ท ี ่จะส ง เสร ิมและสน ับสน ุนนโยบายการท ูต 

วิทยาศาสตรอยางสุดความสามารถ เพราะถือเปน 

จุดแข็งในการสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวาง

ไทยกับแคนาดา  เปนที่ทราบกันดีวาดวยระยะหาง 

ทางภ ูม ิศาสตร ทำให การต ิดต อม ีข อจำก ัด 

การทำงานรูปแบบใหมจึงนาจะเปนขอดีที่จะชวย 

ลดขอจำกัดขางตน อยางไรก็ดี ผมตองขอรับ 

ความเห็นและขอชี้แนะจากทุกทานเกี่ยวกับรูปแบบ

ที่เหมาะสมสำหรับสนับสนุนความรวมมือทางวิจัย

และพัฒนาทางวิทยาศาสตร ที่คงตองปรับเปลี่ยน 

ใหตอบสนองตอวิถีชีวิตใหมหลังยุคโควิด  

 สุดทายนี้ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดมี 

โอกาสพบปะกับทุกทานในเร็ววันนี้ และยินดี 

รับ งขอคิดเห็นในการพัฒนาความรวมมือใน 

ด านงานการทูตว ิทยาศาสตร จากทุกท าน 

เพ ื ่ อ ป ร ะ โ ยชน  ใ นการ ร ั กษาพลว ั ต ขอ ง 

ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองและจะได 

กระชับใหแนนแ นยิ่งๆ ขึ้นตอไป อีกในอนาคต

 ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ในยุค new normal เปนโจทยที่ทาทาย 

ความสามารถของพวกเรานักการทูต 

เปนอยางยิ่ง จากรูปแบบการเจรจาที่ 

เคยพบปะกันโดยตรง ตองปรับเปลี่ยน 

เปนการหารือและประชุมกันผาน 

เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งก็ 

ชวยลดภาระในการเดินทางสามารถ 

ป ิบัติงานไดจากทุกมุมของโลกในทุกที่ทุกเวลา 

ซึ่งจะเปนแนวทางการทำงานที่พวกเราทานจำเปน 

ตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง

ป ิบัติงานไดจากทุกมุมของโลกในทุกที่ทุกเวลา 

ซึ่งจะเปนแนวทางการทำงานที่พวกเราทานจำเปน 

 เปนที่ทราบกันดีวา แคนาดาเปนประเทศ 

ที่มีจุดแข็งดานวิทยาศาสตร ไทยและแคนาดามี 

ความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในหลายสาขา 
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 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และ 

สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร ไดดำเนินการ 

ใหความชวยเหลือแกคนไทยที ่ไดร ับผลกระทบ  

จากการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 มาโดย   

ตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบการมอบความชวยเหลือทาง 

กายภาพ อาทิ การมอบถุงยังชีพแกคนไทยที่ประสบ 

ความยากลำบาก การใหคำปรึกษากำลังใจ  

บทบาทของ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ

ในช่วงการระบาด
 น ับต ั ้ งแต  เด ือนเมษายนท ี ่ม ีการห าม 

อากาศยานพาณ ิชย  ลงจอดในประเทศไทย 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และ 

สถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร มีภารกิจพิเศษ 

ในการจัดเที่ยวบินพิเศษของสายการบินพาณิชย 

( e atriation light) นำคนไทยกลับประเทศไทย 

ซึ่งไดดำเนินการมาแลวรวมทั้งสิ้น 10 เที่ยวบิน ดังนี้ 

เดือนเมษายน จำนวน 1 เที่ยวบิน  เดือนพ ษภาคม 

จำนวน 2 เที่ยวบิน  เดือนมิถุนายน จำนวน 2 

เที่ยวบิน เดือนกรก าคม จำนวน  เที่ยวบิน  

และเดือนสิงหาคม จำนวน 2 เที่ยวบิน จัดสง 

คนไทยกลับประเทศไทย จำนวน 5 1 คน ซึ่ง 

นอกจากคนไทยแลว สถานเอกอัครราชทูต  และ 

สถานกงสุลใหญ  ยังไดจัดสงคนตางชาติที่มี 

หมูเกาะแคริบเบียนอีกหลายประเทศ คือ จาเมกา 

สาธารณรัฐโดมินิกัน ตรินิแดดและโตเบโก เกรนาดา 

โดมินิกา เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส เซนตคิส 

และเนวิต บารเบโดส รวมถึงประเทศที่ไมไดอยูใน 

เขตอาณาหรือจุดติดตอ เชน หมูเกาะเบอรมิวดา  

 ข อ บ เ ข ต ภ า ร ะ ห น  า ท ี ่ ข อ ง ส ถ า น -            

เอกอัครราชทูต  มิไดจำกัดเ พาะแคคนไทยที่ 

อาศัยอยูในประเทศแคนาดาเทานั้น เรายังมีภาระ 

ความรับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศใน 
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 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา 

และสถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร จะยัง 

ดำเนินการเรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อจัดสงคน 

ไทยที่มีความประสงคเดินทางกลับประเทศไทยไป 

อยางตอเนื่อง จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง     

มาตรการดานการบินของประเทศไทย

 เปนที่นายินดีวา ไมมีคนไทยในแคนาดา 

เสียชีวิตจากการติดเชื้อ และมีเพียงรายเดียวที่ติด 

เชื้อไวรัส แตมีอาการไมรุนแรง และไดรับการรักษา 

จนหายดีแลว 

และสังคมที ่กำหนดโดยร ัฐบาลแคนาดาอยาง 

เครงครัด  โดยเ พาะการรักษาระยะหางทาง 

กายภาพอยางเครงครัด คือ ใหบริการเ พาะผูที่มี 

ความจำเปนเรงดวนและนัดหมายลวงหนาเทานั้น 

ลดระยะเวลาการป ิบ ัต ิ งานท ี ่สำน ักงานลง  

แตมาตรการดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอการให 

บริการในภาพรวมของสถานเอกอัครราชทูต  

เพราะยังสามารถใหความชวยเหลือและคำแนะนำ 

แกคนไทยไดเชนเดิม แมจะไมสามารถลงพื้นที่เพื่อ 

ใหบริการไดก็ตาม 
 นอกจากนั้นแลว ภารกิจสำคัญอีกประการ 

หนึ่ง ที่ดำเนินการควบคูไปคือ การใหความชวย- 

เหลือแกคนไทยที ่ประสบความเดือดรอนหรือ 

ความยากลำบากในสภาวะการแพรระบาดอยาง 

รุนแรงของโรคไวรัสโควิด - 19 โดยเ พาะในชวง 

การปดเมือง หรือ loc  do n ในชวงแรก  

โดยการใหคำแนะนำ ใหกำลังใจ และการสงมอบ 

ถุงยังชีพแกผูที่ประสบความยากลำบากในการดำรง

ชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกคนไทยที่ไดรับ 

ผลกระทบ 

คุณสมบัติตามประกาศของ กพท. เดินทางเขา 

ประเทศไทยพรอมเที่ยวบินพิเศษดังกลาวดวย  

 การใหคำแนะนำและบริการดานการกงสุล 

แกคนไทยและคนตางชาติ ยังคงดำเนินการอยาง 

ตอเนื่อง โดยป ิบัติตามมาตรการดานสาธารณสุข 
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 แคนาดามีศักยภาพในการพัฒนาและมีจุดแข็งหลายดานที ่ไทยสามารถสรางความรวมมือ 

โดยนำความรู และแนวป ิบัติที่ดีมาประยุกตใช เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

และศักยภาพของบุคลากรในสาขาตางๆ ที่มีความสนใจรวมกัน ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนา การแพทย 

และสาธารณสุข เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังงาน สิ่งแวดลอม และการรวมกันแกไขปญหาและ 

ความทาทายระหวางประเทศ ซึ่งไทยและแคนาดามีความรวมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่มี 

ผลประโยชนรวมกันอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน ในดานดังกลาว นับตั้งแตการสถาปนา 

ความสัมพันธทางการทูตเมื่อ 8 พ ศจิกายน 25  ซึ่งจะครบรอบ 6  ป ในป 256  

ความ ัม ัน ย  คนา า 
น านอ ม ก า ว ยา า ตร 

ว ัย นวัตกรรม

 แคนาดาสนับสนุนการกอตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (T I) ของไทย และยังคงมี 

การสนับสนุนทุนวิจัยรวมกับ T I อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการพัฒนาโครงการความรวมมือใหมๆ กับไทย 

เชน ความรวมมือภายใตโครงการทาทายแคนาดา (Grand Challenges Canada  GCC) ซึ่งรัฐบาล 

แคนาดาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานสาธารณสุข เพื่อแกไขปญหาสาธารณสุข 

ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งไทยไดนำรูปแบบดังกลาวมาพัฒนาเปนโครงการทาทายไทย (Grand Challenges 

Thailand)

ความร�วมมือ านอ ม ก า ว ยา า ตร ว ัย นวัตกรรม

 ไทยและแคนาดาสรางความรวมมือครอบคลุมหลายดานและมีผลลัพธที ่เปนรูปธรรมหลาย 

โครงการ เชน 
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 การสนับสนุนใหเพิ่มการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง นักเรียนทุนรัฐบาล โดย 

แคนาดายินดีตอนรับนักเรียนและนักศึกษาจากไทย โดยแคนาดามีขอไดเปรียบดานการเรียนการสอน 

ภาษาอังก ษ และคาใชจายที่ไมสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศตะวันตกอื่น และมีทุนการศึกษาสำหรับ 

นักศึกษาตางชาติ

 ในป 256  สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยไดหารือกับภาคเอกชนของไทยใน 

จ.ภูเก็ต และ จ.เชียงใหม เกี่ยวกับความเปนไปไดในการนำตนแบบการบริหารจัดการรูปแบบ Smart Cit  

มาประยุกตใชในไทย ซึ่งบริษัทที่มีกิจการดานพลังงานสะอาดของไทยใหความสนใจเปนอยางมาก และอยู 

ระหวางการประสานงานกับภาคธุรกิจของแคนาดา

 ในเดือนธันวาคม 2561 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ในขณะนั้น 

ยังเปนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม) กับสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา (The ational 

esear h Coun il o  Canada  C) ไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหวางกระทรวง  กับสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา เพื่อมุงพัฒนา 

ความรวมมือในนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ และเกษตรกรรมสมัยใหม

 การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการทำวิจัยรวมทางการแพทยและสาธารณสุข รวมถึง ความรวมมือ 

ระดับสถาบันดานวิทยาศาสตร เชน โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวาง 

มหาวิทยาลัย M Gill กับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ( I TEC) สำนักงานพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ในปีหน้า 2564 ครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - แคนาดา 
60 ปี กระทรวงฯ คาดว่าจะมีการจัดการประชุมร่วม NRC

ในปีหน้า 2564 ครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์ไทย - แคนาดา 
60 ปี กระทรวงฯ คาดว่าจะมีการจัดการประชุมร่วม NRC



วิทย์ปริทัศน์ l OST Science Review ฉบับที่ 8/25639

ความทาทายที่กำหนดอนาคต 

 เท โนโลยีขั้นสง โลกไดเขาสูยุคอุตสาหกรรมใหม เทคโนโลยีหลายอยางเกิดขึ้นเร็วกวาที่คนเคย 

คาดการณไว เทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยนเปนดิจิทัลและทำใหของชีวิตของคนเราเปนรูปแบบอัตโนมัติ ความทาทาย 

ในทุกอุตสาหกรรม ทั้งแรงงาน รูปแบบงาน และบริษัทรูปแบบใหมกำลังจะเขามาแทนที่ อินเทอรเน็ตและ 

เทคโนโลยีอื่น  ชวยใหการสื่อสารของผูคนจากทุกมุมโลกเปนไปไดอยางรวดเร็ว แคนาดาจำเปนตองเปดกวาง 

เพื่อนำเทคโนโลยีใหมมาใชและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่จำเปนสำหรับในอนาคต

 ยุ แหงโลกา ัตน ยุคแหงการแขงขันการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณ  และบริการตาง  เพื่อ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดแรงกดดันในการแขงขันนวัตกรรมระดับโลกที่เขมขนขึ้น

 การเ ลี่ยนแ ลงทางส าพ ากา  หัวขอที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อเปลี่ยนโ ม 

ใหมในการตอบสนองความตองการทางดานพลังงาน จากผลกระทบจากการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยน - 

แปลงของธรรมชาติที่เริ่มเห็นชัดเจน แคนาดาทุมเงินทุนจำนวนมากเพื่อผลักดันนวัตกรรมดานพลังงานสะอาด 

การพัฒนานวัตกรรมในแคนาดา

 ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็ว การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนตัวแปรหลักที่ทั่วโลกให 

ความสำคัญ นวัตกรรมเกิดจากพลังสมองและความคิดสรางสรรคในการตอยอดเทคโนโลยีที่มีอยูเดิม พัฒนาใหมี 

ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือเกิดจากการคิดคนพัฒนาผลิตภัณ หรือการใหบริการในรูปแบบใหม 

เพื่อสรางตลาดงานและอุตสาหกรรมที่ไมเคยมีมากอน ซึ่งทั่วโลกเรงดำเนินการในดานตาง  เพื่อกระตุนใหเกิด 

นวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศใหดีขึ้น แคนาดาเปนอีกประเทศที่กำลังมาแรงและนาจับตา 

ไมแพที่ใดในโลก มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมไ เทค มีบริษัท Startu  เกิดขึ้นมากมาย รวมถึง รัฐบาลมี 

นโยบายอยางหนักในการผลักดัน เพื่อเปนผูนำทางดานเทคโนโลยี การสรางงาน เพิ่มเงินลงทุน มีบุคลากรที่มี 

ความสามารถ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตทั้งนี้ ยังตองเผชิญกับแรงกดดันใหม หรือปญหาทางเศรษฐกิจ 

ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น  /ทั่วโลก 

 การเตบโตข งเ ร ก  แคนาดามีเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 

ถึงแมวาเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง ซึ่งในชวง 10 ปที่ผานมา แคนาดาไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอัตราภาษีลง 

เพื่อกระตุนการเติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศ แตนโยบายเหลานี้ดูเหมือนจะยังไมเพียงพอที่จะรับประกัน 

การเติบโตและสรางความแข็งแกรงใหแกธุรกิจที่เกิดใหมจำนวนมาก อีกทั้ง แคนาดาพึ่งพาแรงงานคนจำนวนมาก 

และคนในวัยทำงานของแคนาดามีนอยลง ทำใหศักยภาพในการเติบโตในอนาคตมีแนวโนมลดลง
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Innovation Agenda 

 รัฐบาลแคนาดาวางกลยุทธการพัฒนานวัตกรรมไว  สวน คือ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ย นวัตกรรมเริ่มตนดวยความคิดสรางสรรคและความเ ลียว ลาดของผูคน 

ปจจุบันเทคโนโลยีกลายเปนสิ่งจำเปน ที่ไดนำมาใชในสินคาโภคภัณ อยางกวางขวาง อีกทั้ง ประเทศที่เปน 

ผูนำทางไดดานเทคโนโลยี ยังมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโลก ความคิดสรางสรรคและความสามารถ 

ของทรัพยากรบุคคลในประเทศจึงจะเปนกุญแจสำคัญที่นำไปสูความสำเร็จ

 การพัฒนาทัก  เศรษฐกิจของโลกที่เริ่มเขาสูรูปแบบเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญ 

มากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคต และบุคลากรในสาขา STEM จะเปนที่ 

ตองการของตลาดแรงงานมากขึ้น แคนาดาใชกลยุทธในการสงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลใหแกนักเรียน 

ซึ่งเชื่อวาเปนสิ่งสำคัญที่จะใหเยาวชนชาวแคนาดาใหความสนใจในการศึกษาตอทางดาน STEM และพัฒนา 

การเรียนรูแบบบูรณาการ นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาทำงานใน 

แคนาดา เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสรางงานใหม  ซึ่งรัฐบาลแคนาดาไดออก lo al S ills 

Strategy ( SS) เปดโอกาสใหบริษัทในแคนาดาจางชาวตางชาติที่มีความสามารถและทักษะตามความตองการ 

เขามาทำงานในแคนาดา โดยสามารถขอใบอนุญาตทำงานและวีซาแคนาดาไดภายใน 2 อาทิตย



Innovation Agenda 

 เท โนโลย ี มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนการดำเนินชีวิตและการทำงานในสาขาตาง  ไมวาจะเปน 

การเกษตร การแพทย การพัฒนาอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งทุกภาคสวนเริ่มมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช เชน 

ปญญาประดิษฐ (AI) การคำนวณควอนตัม อุปกรณเซ็นเซอรขั้นสูง เปนตน ซึ่งแคนาดามีความชัดเจนวาที่จะ 

มุงพัฒนาใหประเทศเปน orld- eading Clusters ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมในทุกภาคสวนของเศรษฐกิจ 

สรางความแข็งแกรงใหแกบริษัทและเพิ่มความสามารถในการแขงขันในระดับโลก รัฐบาลทุมเงินทุนถึง 950 

ลานเหรียญแคนาดา ผลักดันใหแคนาดาเปนคลัสเตอรระดับโลก จัดตั้งโครงการ Innovation Su erclusters 

Initiative เปนโครงการระยะเวลา 5 ป เพื่อสนับสนุนการสรางระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก และเรง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต

 บร ัท Companies  การสรางงานใหกับแรงงานในประเทศนั้น จำเปนที่จะตองมีผูวาจาง 

การสนับสนุนผูประกอบการใหเติบโตในประเทศ จึงเปนอีกหัวขอหลักของการนำนวัตกรรมเขาสูตลาดเร็วขึ้น 

รัฐบาลแคนาดาจัดตั้งโครงการ Innovative Solutions Canada เพื่อกระตุนการเริ่มตนธุรกิจเทคโนโลยี 

ในประเทศของผูประกอบการขนาดกลาง - เล็ก ซึ่งมีรูปแบบคลายกับโครงการ Small Business Innovation 

esearch (SBI ) ของสหรัฐ  โดยมี 20 หนวยงานของภาครัฐรวมสนับสนุนเงินทุน
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Innovation and Skills Plan 

 Innovation and Skills Plan 

แ นพัฒนาน ัตกรรมแล ทัก ที่รั บาล

มุ งมั ่น ท ใหแ นาดาเ น นยกลาง 

น ัตกรรม ั้นน ข งโลก สรางงาน แล  

เพ่มราย ดใหกับ ร า นใน ร เท  

 

 Strengthen Research and 

Science พัฒนางานวิจัยและวิทยาศาสตรผาน 

ทางหนวยงาน Innovation  Science and Economic Develo ment Canada (ISED) และหนวยงาน 

วิทยาศาสตรอื่น  เชน ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ การประมง การเกษตร สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ เปนตน (ไดรับเงินสนับสนุนโดยประมาณ 2 พันลานเหรียญแคนาดา)

 การดำเนินการและการสนับสนุน 

Innovation and S ills lan  

 Clean Tech  สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางดานเทคโนโลยีสะอาด (ไดรับเงินสนับสนุนโดย 

ประมาณ 2.2 พันลานเหรียญแคนาดา) 

      Quantum/ICT ขยายเครือขายบรอดแบนดในเขตชนบท 

ของแคนาดา (ไดรับเงินสนับสนุน 500 ลานเหรียญแคนาดา) 

และใหเงิน สนับสนุนสถาบันดาน uantum Com uting 

(ไดรับเงินสนับสนุน 10 ลานเหรียญแคนาดา ระยะเวลา 2 ป

Innovation and Skills Plan 

 Innovation and Skills Plan 

แ นพัฒนาน ัตกรรมแล ทัก ที่รั บาล

มุ งมั ่น ท ใหแ นาดาเ น นยกลาง 

น ัตกรรม ั้นน ข งโลก สรางงาน แล  

Strengthen Research and 

 พัฒนางานวิจัยและวิทยาศาสตรผาน 

ทางหนวยงาน Innovation  Science and Economic Develo ment Canada (ISED) และหนวยงาน 

วิทยาศาสตรอื่น  เชน ทางดานทรัพยากรธรรมชาติ การประมง การเกษตร สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ เปนตน (ไดรับเงินสนับสนุนโดยประมาณ 2 พันลานเหรียญแคนาดา)สภาพภูมิอากาศ เปนตน (ไดรับเงินสนับสนุนโดยประมาณ 2 พันลานเหรียญแคนาดา)สภาพภูมิอากาศ เปนตน (ไดรับเงินสนับสนุนโดยประมาณ 2 พันลานเหร



 Innovation Canada  การสรางแพลต - 

ฟอรมใหมแบบครบวงจรสำหรับการพัฒนานวัตกรรม 

โดยมี หนวยงาน ISED ซึ่งจะเปนตัวกลางในการเชื่อมโยง 

และลดความซับซอนของการดำเนินการ

 การแตงตั้ง Chief Science Advisor  นาย Justin 

Trudeau นายกรัฐมนตรี ประกาศการเขารับ ตำแหนงหัวหนา 

คณะที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรของ ดร. Mona Nemer ในป 2560 ซึ่งเปนผูที่มี 

ประสบการณ ทั้งในแวดวงวิชาการและนโยบายทางดานวิทยาศาสตร
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 Fundamental Science Review  ระบบที่รัฐบาลใชในการทบทวนการดำเนินงานทางดาน 

วิทยาศาสตรพื้นฐานและงานวิจัยในแคนาดา เพื่อใหมีการปรับปรุงและการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

ระบบการพิจารณานี้ ไดรับความรวมมือจากนักวิทยาศาสตรทั่วประเทศ

 นโยบายดาน STEM   มุงสงเสริมความเสมอภาคและความเทาเทียมในสังคม ระดมความคิดและมุมมอง 

ที่หลากหลายมาใชในการพัฒนาสภาพแวดลอมงานวิจัย 

 Superclusters สนับสนุนการรวมตัวกันของนวัตกรรมธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเรง 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (ไดรับเงินสนับสนุน 950 ลานเหรียญแคนาดา ระยะเวลา 2 ป)

  สาขาหลักที่มุงเนนในการพัฒนา 6 ดาน ไดแก 

อุตสาหกรรม การผลิตขั้นสูง (Advanced manufacturing) 

เกษตร-อาหาร (Agri-food) เทคโนโลยีสะอาด (Clean 

Technology) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital industries) 

สุขภาพ/วิทยาศาสตรชีวภาพ (Health/Bio-science) 

และทรัพยากรที่สะอาด  (Clean resources)

อุตสาหกรรม การผลิตขั้นสูง (Advanced manufacturing) 

 กลยุทธดาน AI  ดึงดูดและวาจางผูที่มีความสามารถ ในดาน AI รวมถึง เพิ่มจำนวนนักวิจัยในสาขานี้ 

(ไดรับเงิน สนับสนุน 125 ลานเหรียญแคนาดา สำหรับ 5 ป)
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 การพัฒนาพลังงานสะอาด เปนสวนหนึ่งในแผนการพัฒนานวัตกรรม Inno ation and Skills Plan 

รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 2.2 พันลานเหรียญแคนาดาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโต 

ทางดานเทคโนโลยีสะอาด โดยแบงเงินทุนจำนวน 41.  ลานเหรียญแคนาดาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

เพื่อเรงการพัฒนานวัตกรรมใหม  ออกสูตลาด หนวยงาน Sustainable e elopment Technology 

Canada (S TC) มอบเงินทุนสนับสนุน 10 บริษัททางดานเทคโนโลยีสะอาด โดยกระจายในเขตมณฑล 

ตาง

Clean Tech 
การพัฒนาพลังงานสะอาด 

 ตม    

 Click aterials บริษัทผลิตกระจกสำหรับที่อยูอา ัย อาคารพาณิชย และตลาดยานยนต มีการพัฒนา 

เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของกระจก ชวยประหยัดพลังงาน ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสามารถ 

เชื่อมโยงเขากับอาคารอัจฉริยะ บานอัจฉริยะที่สั่งงานดวยเสียง (ไดรับเงินทุน 4.6 ลานเหรียญแคนาดา)

 Cryo ogistics พัฒนาภาชนะหุมฉนวนที่ใชคารบอนไดออกไซดเหลวเปนสารทำความเย็นตาม   

ธรรมชาติ สำหรับการขนสงสินคาและผลิตภัณฑทางชีวภาพที่ไวตออุณหภูมิ (ไดรับเงินทุน 2.1 ลานเหรียญ 

แคนาดา)

 ตม  

 uebe Technologies Inc. พัฒนาอุปกรณ Internet of Things (IoT) สำหรับใชในอุตสาหกรรม AI 

เพื่อตรวจจับและลดการปลอยกาซเรือนกระจกในโรงงานผลิตน้ำมันและกาซ (ไดรับเงินทุน 3 ลานเหรียญ 

แคนาดา)

 ตม   

 Salient Energy พัฒนาแบตเตอรี่พลังงานสะอาดรูปแบบใหม โดยใชซิงคไออน ( inc-Ion) ซึ่งมี 

ราคาถูก ปลอดภัย และมีอายุการใชงานยาวนานกวาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน 

(ไดรับเงินทุน 3 ลานเหรียญแคนาดา)

ภาพ: https://www.ic.gc.ca/eic/site/ .ns /eng/home
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 Aspire Food Group สรางฟารมจิ้งหรีดเพื่อเปนทางเลือกที่ยั่งยืน บริษัทใชเทคโนโลยีอัตโนมัติ    เชน 

การใชหุนยนต และการเก็บขอมูลอัตโนมัติ และมุงเปาไปที่ตลาดที่ใชแมลงเพื่อการใชงานทางดานชีวการแพทย 

เคมีเกษตร และทางดานโภชนาการ (ไดรับเงินทุน 10 ลานเหรียญแคนาดา)

 ตม   

 EcoPackers เปลี่ยนผลผลิตที่ไดจากการเกษตรใหเปนทางเลือกใหมแทนการใชพลาสติก โดยพัฒนา 

ผลิตภัณฑที่ทำจากพืชและยอยสลายได 100% (ไดรับเงินทุน 2.75 ลานเหรียญแคนาดา)

 Effenco ไดพัฒนาแพลตฟอรมสำหรับใชในรถบรรทุกเชิงพาณิชยที่สามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดถึง 

10% และลดตนทุนการบำรุงรักษายานพาหนะ และลดการปลอยกาซเรือนกระจก (ไดรับเงินทุน 4.25 ลาน 

เหรียญแคนาดา)

 ตม  

 Anomera ผลิตนาโนคริสตัลเซลลูโลสคารบอกซิล (Carboxylated Cellulose Nanocrystals: CNC) 

เพื่อใชทดแทนพลาสติกที่ไมสามารถยอยสลาย และไดถูกนำมาใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน 

ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพและเครื่องสำอาง ปูนซีเมนต  สวนประกอบโพลิเมอร สารเคลือบ การเกษตร และ 

การแพทย (ไดรับเงินทุน 5 ลานเหรียญแคนาดา)

 Pantonium สรางโครงสรางพื้นฐานทางดานดิจิทัลและซอฟตแวรเพื่อใชในระบบขนสงสาธารณะเสน - 

ทางเดินรถที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชแบบเรียลไทม โดยในป 2565 คาดวา 

จะสามารถชวยลดการเดินทางดวยรถยนตกวา 6 ลานเที่ยว และลดการปลอย CO    กวา 20,000 ตัน ในแตละป 

(ไดรับเงินทุน 2.1 ลานเหรียญแคนาดา)

 Sollum Technologies Inc. พัฒนาระบบแสงสวางอัจฉริยะและสามารถปรับระดับแสงธรรมชาติ ซึ่ง 

ชวยลดการใชพลังงานไดถึง 30% (ไดรับเงินทุน 5 ลานเหรียญแคนาดา)

2

ภาพ: https://www.canada.ca/en/services/science/innovation/clean-technology.html
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 แคนาดาเปนประเทศแรกในกลุม G2  ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ในป 

2562 มี 12 บริษัทไดที่ติดอยูใน 1  บริษัทในการจัดอันดับ Global Cleante h 2 19 โดยบริษัท 

เหลานี้ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงาน S TC

 แคนาดาตั้งเปาตลาดเทคโนโลยีสะอาดจะมีมูลคาเกิน 2.5 ลานลานเหรียญแคนาดา ภาย 

ในป 2565

 ปจจุบันแคนาดามีบุคลากรที่ทำงานทางดานเทคโนโลยีสะอาดมากกวา 195  คน 

 บริษัทดานเทคโนโลยีสะอาดสามารถขอรับคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญของรัฐบาลไดจาก 

Clean Growth Hub ซึ่งทำหนาที่เปนจุดศูนยกลางเชื่อมตอกับโครงการและการใหบริการ 

เทคโนโลยีสะอาดตางๆ

 แคนาดาเปนประเทศแรกในกลุม G2  ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ในป 

2562 มี 12 บริษัทไดที่ติดอยูใน 1  บริษัทในการจัดอันดับ Global Cleante h 2 19 

โดยบริษัทเหลานี้ไดรับเงินทุน สนับสนุนจากหนวยงาน S TC

C�nad�C�nad�
Quick Fact
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National Research
Council (NRC)

 National Research Council (NRC) 
หรือสภาวิจัยแหงชาติแคนาดา เปนองคกรวิจัยที่ ใหญ 

ที่สุดของรั บาลแคนาดา มีหนาที่หลักในการสนับสนุน 

นวัตกรรม สงเสริมความกาวหนาของการพัฒนา 

ความรูและเทคโนโลยี NRC ชวยใหภาคอุตสาหกรรม 

และร ั บาลดำเน ินการตามภารก ิจตามลำด ับ 

ความสำคัญเชิงยุทธศาสตรระดับประเทศให ไป ใน 

ทิศทางเดียวกัน NRC มุงเนนศึกษา 

และพัฒนาใน 5 สาขาหลัก ไดแก 

(1) เทคโนโลยีดิจิทัล (2) เทคโนโลยี 

อุบัติใหม (3) วิศวกรรม (4)      

ชีววิทยาศาสตร และ (5) การขนสง 

และการผลิต อีกทั้ง ยังมีศูนยวิจัย 

เ พาะดานรวมอีก 14 แหง (ซึ่งทีม 

บก  ไดเคยนำเสนอรายละเอียดใน 

ว ิทยปร ิท ัศน บ ับเด ือนธันวาคม 

2561)  

า พ า า า    

ภาพ   u annee payne, 

ttps //en m i ipedia or / i i/File In front of National Researc

Council Canada aboratories P

 NRC’s Industrial Research Assis-

tance Program (NRC-IRAP) เปนโครงการ 

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแกธุรกิจขนาดเล็ก- 

กลาง โดย NRC-IRAP ใหคำปรึกษาและสนับสนุน 

เงินทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมออกสูตลาดการคา 

NRC-IRAP รวมกับหนวยงานภาครั อื่นๆ เชน 

lobal Affairs Canada และมี 4 โครงการหลัก 

ที่รวมมือกับตางประเทศ  ไดแก

 Bpifrance - NRC-IRAP A reement 

ความรวมมือระหวางแคนนาดาและ รั่งเศส สงเสริม 

การเติบโตของธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศในสาขาที่ 

เกี ่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 Canadian International Inno ation 

Pro ram (CIIP) โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือแก 

บริษัทแคนาดาที ่ทำความรวมมือกับหนวยงานของ 

บราซิล จีน อินเดีย อิสราเอล และเกาหลีใต เพื่อ 

พัฒนาผลิตภัณ  ใหมออกสูตลาดการคา

 R A โครงการที่เชื่อมโยงนักประดิษ  

คิดคนชาวแคนาดากับบริษัทขามชาติที่เปนสมาชิกใน 

R A ที่มีมากกวา 40 ประเทศ

 Can port สนับสนุนเงินทุนแกบริษัทขนาด 

เล็ก  กลางที่มองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจสงออก
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 ตั้งแตตนป 2563 เปนตนมา งานวิจัยทางดาน 

R&D ที่ฮิตติดมากที่สุดคงไมพนเรื่องการคิดคนชุด 

ตรวจสอบและวัคซีนสำหรับโรค COVID-19 ซึ่งนานา 

ประเทศระดมทุนเรงศึกษาวิจัยและคิดคนอุปกรณ/ 

ยารักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่ง NRC-IRAP 

ตั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม และทางเลือกอื่นๆ เพื่อชวยปองกัน 

การแพรระบาดของ COVID-19 ตัวอยางโครงการที่ ได 

รับการสนับสนุน เชน

 Nanofibrillated Cellulose เปนเสนใยที่ 

พ ัฒนาจากเซลล ูโลสซ ึ ่งเป นโพล ีเมอร ช ีวภาพใน 

ธรรมชาติ ผานกระบวนการทางเทคโนโลยีจนเปน 

เสนใยที ่มีขนาดนาโนเมตรและมีความแข็งแรงมาก 

บริษัท Performance BioFilaments ไดพัฒนา  

Nanofibrillated Cellulose เพื่อใช ในอุตสาหกรรม 

กอสราง ยานยนต การบิน อวกาศ และการผลิต 

สินคาอุปโภคบริโภค เพิ่มความยั่งยืนและลดการพึ่งพา 

Nanofibrillated Cellulose - แผนกรองชีวภาพ
 Nicoya เปน 1 ใน 4 บริษัทที่ ไดรับเงินทุน 

สนับสนุนจำนวน 299,190 เหรียญแคนาดาจาก 

NRC-IRAP ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดตรวจ 

สอบหาเชื้อ COVID-19 โดย Nicoya พัฒนาชุดตรวจ 

สอบแบบพกพาตรวจเชื้อ COVID-19 ในระยะแรก   

จากน้ำลาย มีเปาหมายพัฒนาชุดตรวจสอบที่มีราคา 

ไมแพงและไมซับซอน ใชงานงายในลักษณะเดียวกับ 

การทดสอบการตั้งครรภหรือการทดสอบระดับน้ำตาล 

รวมทั้ง ใหผลตรวจแบบเรียลไทมภายใน 20 นาที 

และสามารถใชงานนอกหองแล็บ คลินิก หรือ 

โรงพยาบาลได

Atlas - ชุดตรวจสอบ COVID แบบพกพา

ทรัพยากรที่มีจำกัด โดยบริษัท Performance 

BioFilaments ไดรับเงินสนับสนุน 102,524 เหรียญ 

แคนาดา สำหรับการวิจัยและพัฒนาแผนกรองจาก 

เสนใยเซลลูโลสที่สามารถนำกลับมาใช ใหมหรือยอย 

สลายได เพื่อใช ในเครื่องชวยหายใจ N95 (N95 

respirators) และหนากากอนามัยสำหรับบุคลากรทาง 

การแพทย

ภาพ:

https://www.freepik.com/vectors/

background

https://www.freepik.com/vectors/

medical

ภาพ: 

https://www.freepik.com/photos/

wood

https://www.performancebiofilame

nts.com/en/home



 รัฐบาลแคนาดาจัดตั้งโครงการดานนวัตกรรมครอบคลุมในหลายสาขา นอกเหนือจาก Super Cluster 

ที่ทีม บก. ไดเคยนำเสนอไป ยังมีอีกหลายโครงการ (Program and Initiatives) ที่นาสนใจ เชน 

ตัวย�างโครงการนวัตกรรมอื่นๆ 

Clean Growth Hub 

 แคนาดาเริ่มมุงหนาเขาสูเสนทางเศรษฐกิจคารบอนต่ำ และการใชทรัพยากรใหเกิดคุณคามากที่สุด 

รัฐบาลใหความสำคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด รวมทั้ง กอตั้ง Clean Growth Hub ขึ้นเพื่อเปนจุด 

ศูนยกลางในการสนับสนุนการดำเนินบริษัท/โครงการ การใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญของภาครัฐ เพื่อให 

คำแนะนำแกผูประกอบการและเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมทางดานเทคโนโลยีสะอาด Clean Growth Hub 

เปนสวนหนึ่งของโครงการ Innovation and Skills Plan ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐบาลกลาง 16 

แหง และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ โดย Clean Growth Hub ไมใหการสนับสนุนดานเงินทุน แตเปดโอกาส 

ใหผูประกอบการเขารวมโครงการเทคโนโลยีสะอาดตางๆ ที่มีทั้งดานการวิจัยและพัฒนา การเปดธุรกิจ การสง 

ออกเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตลาดที่มีอยู เปนตน

CanCode 

 ความสำเร็จทางเศรษฐกิจดิจิทัลของแคนาดาเกิดจากความสามารถที่หลากหลายของบุคลากรและ 

การเปดโอกาสใหทุกคน/ผูประกอบการเขามามีสวนรวม รวมถึงรัฐบาลมองวาการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 

เริ่มตนจากการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และความคิดสรางสรรคของเยาวชน เพื่อสรางทรัพยากรบุคคล 

อยางเพียงพอตอการพัฒนาในอนาคต รัฐบาลจัดตั้งโครงการ CanCode เปดโอกาสสำหรับนักเรียนระดับชั้น 

อนุบาล - มัธยมศึกษาปที่ 6 การเรียนรูการเขียนโคด (Coding) ตั้งแตอายุยังนอยจะชวยพัฒนาความคิดเชิง 

วิเคราะหและสงเสริมเทคนิคการแกปญหาซึ่งเปนทักษะที่สำคัญสำหรับการศึกษาตอในสาขา STEM และกำลัง 

เปนที่ตองการของตลาดงานมากขึ้นเปนที่ตองการของตลาดงานมากขึ้น
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Connect to Innovate  

 โครงการนำอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปสูชุมชนในชนบทและพื้นที่หางไกลในแคนาดา ยกระดับโครงสราง 

พื้นฐาน การดำเนินชีวิตของประชาชน การเชื่อมโยงสถาบันตางๆ และการใหบริการที่ทันสมัย 

ทั้งการดูแลทางดานสุขภาพทางไกล และการเรียนรูทางไกล รัฐบาลลงทุนจำนวน 585 

ลานเหรียญแคนาดา (สำหรับการดำเนินโครงการ 2559 - 2566) เพื่อ 

สรางโครงสรางพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 

โลก รวมถึง การเครือขายเกาใหทันสมัย




