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บทสรุปผูบริหาร 

ลาตินอเมริกาหรือกลุมประเทศในทวีปอเมริกากลาง ทะเลแคริบเบียน และอเมริกาใต ที่เริ่มตั้งแตเม็กซิโก

ลงไปถึงปลายสุดของชิลีและอารเจนตินา เปนกลุมประเทศกำลังพัฒนาท่ีใชภาษาสเปนและโปรตุเกสเปนหลัก มีวิถี

ชีวิตเปนแบบผสมผสานระหวางวัฒนธรรมดั้งเดิมกับยุโรปตะวันตก จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศในลาติน

อเมริกามีการพัฒนาประเทศหลายดาน ไมวาจะเปนการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม กอใหเกิดความ

แตกตางในระดับของรายได และคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค รัฐบาลหลายประเทศพยายามพัฒนาและ

ยกระดับความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการพัฒนาความกาวหนาทางดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม (อววน.) เปนทางเลือกหนึ่งที่นานาประเทศใหความสนใจ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญตอมนุษย อีกทั้ง ผล

ของการศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตร นำมาซึ่งความเจริญในดานตางๆ เชน การแพทย การสื่อสารคมนาคม 

การเกษตร การศกึษา อุตสาหกรรม การเมอืง และเศรษฐกิจ  

ถึงแมในชวงที่เกิดวิกฤตการแพรระบาดของโควิด – 19 ประเทศในกลุมลาตินอเมริกาจะไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรง แตหลายประเทศไดนำมาตรการตางๆ มาใชพัฒนาเทคโนโลยี และสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือจัดการกับ

ผลกระทบของการแพรระบาด ในปจจุบันลาตินอเมริกามีการพัฒนาศักยภาพและการลงทุนทางดาน อววน. เพ่ิม

มากข้ึน ผนวกกับความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใชเปนวัตถุดิบในงานวิจัยและพัฒนาตางๆ ไม

วาจะเปนทางการแพทย พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดลอม ตลอดจนในดานกายภาพที่สามารถ

สงเสริมใหการวิจัยดานดาราศาสตร พิสิกส การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีพัฒนาการไดอีกมากมาย ใน

การศึกษาขอมูลครั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำกรุงวอชิงตัน 

สหรัฐอเมริกา ไดรวบรวมขอมูลพัฒนาการดาน อววน. ของกลุมประเทศลาตินอเมริกา 13 ประเทศ ไดแก เม็กซิโก 

คิวบา กัวเตมาลา คอสตาริกา ปานามา โคลอมเบีย บราซิล เปรู โบลิเวีย ชิลี ปารากวัย อารเจนตินา และอุรุกวัย ซึ่ง

เปนกลุมประเทศท่ีมีความโดดเดน และมีความนาสนใจในดาน อววน. ท้ังในดานบุคลากร แหลงวัตถุดิบ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยี อีกทั้ง ขอมูลการพัฒนาศักยภาพดาน วทน. เชิงสถิติในดานการ

ประเมินผลการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (PISA) จำนวนนักศึกษาดานวิทยาศาสตร นักวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ และเงินลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนดัชนีที่บงบอกถึงกลยุทธนโยบายของ

รัฐบาลและการพัฒนาความกาวหนาทางดาน อววน. ของแตละประเทศ  
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ลาตินอเมริกา หรือกลุมประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใตที่ประชากรสวนใหญใชภาษาที่มี 

รากมาจากภาษาลาติน โดยอเมริกากลางจะนับเริ่มตั้งแตเม็กซิโกตอดวยประเทศเล็กๆ ในทวีปอเมริกากลางลงไป

จนถึงจุดแบงทวีปอเมริกาเหนือ-ใตที่ปลายสุดของปานามา โดยมีกลุมประเทศหมูเกาะในทะเลแคริบเบียนดาน

ตะวันออกอยูในสวนโซนกลางนี้ดวย ดังนั้น สวนของอเมริกาใตจึงจะเริ่มจากผืนแผนทวีปใหญตั้งแตโคลอมเบียลง

ไปจนถึงชิลี ลาตินอเมริกาจึงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,197,000 ตารางกิโลเมตร (7,412,000 ตารางไมล) หรือ

เกือบ 13% ของพื้นดินบนโลก และมีประชากร 656 ลานคน หรือประมาณ 8.5% ของประชากรโลก อีกทั้ง เปน

ประเทศกำลังพัฒนาที่ใชภาษาสเปน โปรตุเกส เปนหลัก ซึ่งการแบงในลักษณะนี้เปนที่นิยมในการศึกษาในมิติทาง

การเมือง เศรษฐกิจระหวางประเทศ แมวาหลายประเทศไมไดใชภาษาที่มีรากมาจากภาษาลาติน เชน บาฮามาส 

เบลิซ จาไมกา ไกยานา สุรินัม  เปนตน แตก็เรียกรวมกัน ตามหลักการแบงตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร 

ลาตินอเมริกาเปนดินแดนท่ีมีประวัติอันยาวนานและมีอารยธรรมที่เปนเอกลักษณ มีหลายชนเผาพื้นเมือง

อาศัยอยู และในยุคนั้น เริ่มมีการเชื่อมโยงวิทยาศาสตรพื้นฐานผสมผสานในวิถีชีวิต เชน ชนเผามายา ซึ่งดํารงอยู

ตั้งแตประมาณ 2,000 ปกอนคริสตศักราช มีความสามารถโดดเดนในระบบตัวเลข และการศึกษาดานดาราศาสตร 

ชนเผาแอซเท็ก มีความสามารถโดดเดนในการคิดคนปฏิทิน และชนเผาอินคา เจาของระบบสังคมเขมแข็ง  

มีความเชี่ยวชาญในการสลักหิน การกอสราง และเกษตรกรรม ตอมา ลาตินอเมริกาไดตกอยูภายใตอาณานิคมของ

สเปน วิถีชีวิตของกลุ มคนในแถบนี้จึงเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมดั ้งเดิมกับยุโรปใต รวมถึง ไดรับ 

การพัฒนาทางการศึกษา และการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน  

การศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรในลาตินอเมริกาเริ่มมีความโดดเดนที่เห็นไดอยางชัดเจน ในป 2490 

เมื่อ ดร.Bernardo Alberto Houssay นักสรีรวิทยาชาวอารเจนตินา คนพบบทบาทของฮอรโมนจากตอมใตสมอง

ในการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด ดร.Houssay เปนนักวิทยาศาสตรคนแรกของลาตินอเมริกาที่ไดรับรางวัล

โนเบล ในเวลาตอมา น.พ. Baruj Benacerraf ชาวเวเนซุเอลา ไดรับรางวัลโนเบลสาขาการแพทยเมื่อป 2523 จาก

การคนพบ Major Complex of Histocompatibility ดร.César Milstein นักวิทยาศาสตรชาวอารเจนตินา ไดรับ

รางวัลโนเบลสาขาเคมีเม ื ่อป  2527 จากการคนพบการผล ิต Monoclonal antibody ของรางกาย และ  

ดร.Mario Molina ชาวเม็กซิกัน ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีเมื่อป 2538 จากการคนพบกระบวนการทางเคมีที่ทำ

ใหเกิดหลุมในชั้นโอโซน ปจจุบัน จึงมีนักวิทยาศาสตรชาวลาตินอเมริกาที่ไดรับรางวัลโนเบลทั้งหมด 5 ทาน 

(อารเจนตินา 3 รางวัล เม็กซิโก 1 รางวัล และเวเนซุเอลา 1 รางวัล) นอกจากนี้ ยังมีเหรียญฟลดส  (Fields 



2 

 

Medal) หรือที่นิยมเรียกวารางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร ซึ่ง ดร.Artur Avila นักคณิตศาสตรชาวบราซิล ไดรับ

รางวัลไปเมื่อป 2557 และเปนนักคณิตศาสตรคนแรกในลาตินอเมริกาที่ไดรับเหรียญฟลดส1  

ในชวงป 2543 นักวิชาการ 4 ทาน คือ Eugenio Urrutia Albisua, Juan José Blázquez Ortega  

ชาวเม็กซิโก Lucio Florio ชาวอารเจนตินา และ Eduardo Rodrigues da Cruz ชาวบราซิล พัฒนาบุกเบิกงาน

ทางดานวิทยาศาสตรกอใหเกิดโครงการใหมๆ ในภูมิภาค มีการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับ "Local Society" ที่ได

เร ิ ่มโดยสถาบัน Metanexus Institute และยังไดร ับการสนับสนุนเงินทุนหลักจากมูลนิธิ John Templeton 

Foundation ในเวลาตอมา Albisua ไดมีการหารือกับ Center for Theology and Natural Science (CTNS) 

เมืองเบิรกลีย รัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีเปาหมายในการขยายการทำงานของ CTNS ในลาตินอเมริกาเพื่อสงเสริม 

การมีสวนรวมของนักวิทยาศาสตร นักปรัชญา และนักศาสนวิทยา ในการอภิปรายและการหารือ โดย Albisua จัด

ประชุมทางวิชาการ Symposium on Science and Religion ครั้งแรกในป 2545 ที่มหาวิทยาลัย Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) ในเม็กซิโก ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดย CTNS เพื่อเปน

การกระตุนงานวิจัยและการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและในลาตินอเมริกา โดยการประชุมนี้มีชื ่อเรียกวา 

Ciencia y Religión: Hacia una nueva cultura de colaboración (Science and Religion: Toward a New 

Culture of Collaboration) โดยมีนักวิชาการจากลาตินอเมริกา อิตาลี และสเปนเขารวม นับวาเปนจุดเริ่มตน

ของการประชุมขามพรมแดน และกอใหเกิดการประชุมทางดานวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องในประเทศ2  

จากอดีตจนถึงปจจุบัน ประเทศในลาตินอเมริกามีการพัฒนาประเทศหลายดาน ไมวาจะเปนการปฏิรูป

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แตทั ้งนี ้ ในเชิงของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังคงมี 

ความแตกตางกันอยางมาก ถึงแมวาจำนวนนักวิทยาศาสตรและสถาบันวิจัยจะมีจำนวนเพิ่มข้ึน แตยังคงมีอุปสรรค

ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ สาเหตุจากหลายปจจัย เชน 

1. รูปแบบการพัฒนา หลังจากสงครามอิสรภาพจบลงในชวงตนศตวรรษที่ 19 ประเทศในลาตินอเมริกาได

พัฒนาการสงออกผลิตภัณฑหลัก และปรับรูปแบบเปน Import Substitution Industrialization (ISI) ซึ่งเปน

นโยบายการคาและเศรษฐกิจที่สนับสนุนการเปลี่ยนการนำเขาจากตางประเทศดวยการผลิตในประเทศภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในชวงสองทศวรรษแรก รูปแบบ ISI ดำเนินไปไดดวยดี แตทั้งนี้ ในชวงทศวรรษที่ 1980 

เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตโดยรวมของ GDP ในลาตินอเมริกามีเพียง 1.1% ในขณะที่อัตรา 

การเติบโตของ GDP ตอหัวเทากับ (-1%) ประเทศในแถบลาตินอเมริกาไดปรับรูปแบบการพัฒนาอีกครั้งและเปดสู

โลกภายนอก โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการเปดเสรีทางการคา  

 
1 http://revistamito.com/science-made-latin-america/   
2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zygo.12176/full  
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2. เสถียรภาพทางการเมือง ในอดีตรัฐบาลทหารมีบทบาทสำคัญทางการเมืองในลาตินอเมริกา เชน กลุม

ทหารในอารเจนตินาไดพยายามครอบครองอำนาจอธิปไตยที ่เกาะมัลบีนัส ในชวงป 2525 ความขัดแยง

ภายในประเทศ ทำใหเศรษฐกิจยังไดรับผลกระทบในเชิงลบ ประเทศตองเผชิญหนากับปญหาทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ รวมทั้งการประทวงเพื่อใหรัฐบาลทหารคืนอำนาจใหกับพลเรือน ซึ่งการคนือำนาจใหแกพลเรือนในครั้งนี้ 

นับวาเปนจุดเริ่มตนของประชาธิปไตยที่กระจายไปทั่วลาตินอเมริกา ตอมา ประเทศสวนใหญในลาตินอเมริกาได

รักษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในกรอบประชาธิปไตยและมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติ

บัญญัติไดอยางด ีเชน ชิลี อุรุกวัย เปรู แตบางประเทศก็ยังประสบกับปญหาทางการเมืองและการบริหารประเทศที่

ทำใหพัฒนาดาน วทน. สั่นคลอนไปในขณะเดียวกัน เชน กรณีของอารเจนตินา ซึ่งเปนประเทศที่มีความกาวหนา

ทางเศรษฐกิจเหนือกวาประเทศอ่ืน และเวเนซุเอลามีทรัพยากรพลังงานมหาศาล แตทั้งสองประเทศกำลังตกอยูใน

ภาพวุนวายแรนแคน   

3. การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม ลาตินอเมริกามีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมตอการเกษตร และอุดม

ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ มีชนิดพันธุพืชและสัตว (fauna & flora) 40% แหลงน้ำจืด 27% และพื้นที่ปา 23% 

ทั่วโลก โดยพื้นที่ 47% ของภูมิภาคถูกปกคลุมไปดวยปา ในแตละประเทศยังอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและ

ธาตุตางๆ เชน เวเนซุเอลามีแหลงน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก บราซิลมีปริมาณแรเหล็กที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่ 6 

ของโลก โบลิเวียมีแหลงลิเทียมอันดับที่ 1 ของโลก ชิลีและเปรูมีทองแดงเปนอันดับที่ 2 และที่ 4 ของโลก เปนตน  

ประเทศในลาตินอเมริกามีการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ

ตลาดยุโรปที ่มีความตองการสินคาเกษตรเพิ ่มขึ ้นอยางมากในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เพื ่อขยายการผลิต 

อารเจนตินานำเงินทุนตางชาติและแรงงานตางชาติเขามาในประเทศ โดยใชประโยชนจากความกาวหนาของ

เทคโนโลยีการเดินเรือ ในชวงเวลานั้น อารเจนตินาสงผลิตภัณฑเกษตรจำนวนมากไปยังตลาดยุโรป และมีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในโลก เริ่มมีการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ตอมาในชวงตนศตวรรษที่ 

2 0  จ ากข  อ ม ู ล ข อ ง  United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

(ECLAC) ลาตินอเมริกาไดรับการขนานนามวาเปนคลังสินคาและธัญพืชของโลก มีอัตราการเติบโตของ GDP ในป 

2547 และ 2550 อยูระหวาง 4.6% และ 6.2% แตทั้งนี้ ในชวงของการแพรระบาดใหญของโควิด – 19 ลาติน

อเมริกาไดรับผลกระทบอยางรุนแรง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาและการสงออก โดยป 2565 มีอัตราการเติบโตท่ีชะลอ

ตัวลงอยูที่ 2.1%3 ซึ่งการชะลอตัวนี้เกิดขึ้นในบริบทของความไมสมดุลที่มีนัยสำคัญระหวางประเทศที่พัฒนาแลว 

และประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเกี่ยวพันกับความสามารถในการใชนโยบายการคลัง สังคม การเงิน สุขภาพ และ 

การฉีดวัคซีนเพ่ือการฟนตัวอยางย่ังยืนจากวิกฤตที่เกิดจากการระบาดใหญ 

 
3 https://www.cepal.org/en/pressreleases/latin-america-and-caribbeans-growth-will-slow-21-2022-amid-significant-asymmetries 



4 

 

4. ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ แตละประเทศใหความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพและ

เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก แตทั้งนี้ การพัฒนาของ

ประเทศในลาตินอเมริกาโดยสวนใหญยังไมเดนชัดมากนัก ตามรายงาน World Economic Forum’s Global 

Competitiveness Report ป 25624 ชิลีอยูในลำดับแรกของประเทศในภูมิภาคนี้ อยูลำดับที่ 33 ของโลก มี 

การพัฒนาความสามารถในการแขงขันสูงกวาเม็กซิโก (ลำดับที่ 48) อุรุกวัย (ลำดับที่ 54) คอสตาริกา (ลำดับที่ 62)

บราซิล (ลำดับที่ 71) และอารเจนตินา (ลำดับที่ 83) โดยหลายปจจัยมีผลตอการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ รวมถึง การพัฒนาทางนวัตกรรมดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนอีกปจจัยสำคัญเพิ่มเติมจากการพัฒนา

การศึกษา และการวิจัยและพัฒนา (R&D)5   

5. อุปสรรคดานเงินทุน ประเทศในละตินอเมริกาลงทุนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร (STEM) นอยกวาประเทศที่มีรายไดสูงอยางมาก ดังนั้น โอกาสและงบประมาณที่นักวิจัยจะสามารถ

เขาถึง จึงมีนอยกวาประเทศอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการศึกษาวิจัยทั้งในหองปฏิบัติการและภาคสนาม ขอบเขต

ของการวิจัยที่จะสามารถทำได และยังรวมถึง ขอจำกัดการเขารวมการประชุมระดับนานาชาติเรา ซึ่งเปนโอกาสที่

สำคัญสำหรับการสรางเครือขายและการสรางความรวมมือ6 

6. อุปสรรคทางภาษา นักวิจัยชาวลาตินอเมริกา ซึ่งในหลายประเทศที่ไมไดพูดภาษาอังกฤษ แตทั ้งนี้ 

การตีพิมพบทความวิจัยทางดานวิทยาศาสตรตางๆ ถูกคาดหวังใหเผยแพรเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษามาตรฐาน

ของวิทยาศาสตร โดยหลักสูตรการเรียนการสอนภาษายังไมทั่วถึงในภูมิภาค นักวิจัยชาวลาตินอเมริกาจำนวนมาก

ไมสามารถเขาถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษไดจนกวาจะไดร ับตำแหนงงาน ซึ ่งในกระบวนการ peer-review 

บรรณาธิการและผูตรวจสอบมักจะแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับภาษาและขอใหแกไขโดยผูที่ใชภาษาอังกฤษ

เปนภาษาหลัก ทำใหนักวิจัยจากประเทศที่ไมไดพูดภาษาอังกฤษถูกมองวามีความเปนมืออาชีพนอยกวา รวมท้ัง

คาบริการและเวลาในการแปลยังสรางภาระทางการเงินและเปนอุปสรรคเพิ่มเติมใหกับนักวิจัยอีกดวย7 

7. ความไมเทาเทียมทางเพศ โดยผูหญิงในลาตินอเมริกามักถูกปฏิเสธและมีโอกาสนอยที่จะตีพิมพงานวิจัย

เมื่อเปรียบเทียบกับผูชาย สงผลใหเอกสารทางดานวิทยาศาสตรของภูมิภาคนอยลง การอางอิงทางวิชาการลดลง 

ซึ่งหมายการพิจารณาเสนองานในการประชุม โอกาสในการสรางเครือขายซึ่งเปนเสนทางสูความสำเร็จทางวิชาการ 

และการมีสวนรวมของนักวิทยาศาสตรหญิงนอยลงเชนเดียวกัน8 

 
4 https://tradingeconomics.com/ 
5 https://www.casaasia.es/iberoasia/articulos/JShixue_TheFutureofLatam.pdf, 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf     
6 https://www.nature.com/articles/d41586-021-02601-8 

7 https://www.nature.com/articles/d41586-021-02601-8 
8 https://www.nature.com/articles/d41586-021-02601-8 
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จากอุปสรรคดานตางๆ ปจจุบันรัฐบาลหลายประเทศใหความสำคัญและปรับนโยบายดาน วทน. โดย

ลงทุนที่ทรัพยากรบุคคล ไมวาจะเปนการเปดโอกาสสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร เพิ่มทุนการศึกษา หรือ 

การสนับสนุนโครงการพิเศษเพื่อสงนักศึกษาระดับปริญญาเอกเรียนตอตางประเทศโดยมุ งเนนเฉพาะสาขา

วิทยาศาสตร แตทั้งนี้ ในภาพรวมของภูมิภาคนี้ การดำเนินงานทางดานวิทยาศาสตร ยังคงเปนกิจกรรมรองที่

ดำเนินการโดยกลุมคนบางกลุมเทานั้น ทำใหการพัฒนาดานวิทยาศาสตรดำเนินไปอยางชาๆ รวมถึงปจจัยอื่นที่

สงผลตอผลผลิตทางดานวิทยาศาสตร เชน การเขาถึงเงินทุน งบประมาณที่ไมเพียงพอ อุปกรณพื ้นฐานและ

หองปฏิบัติการที่ไมไดมาตรฐาน คาใชจายสูง เงินเดือนและความไมมั่นคงในอาชีพของนักวิทยาศาสตร ความไม

มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจในหลายประเทศทำใหไมสามารถกำหนดเปาหมายระยะยาวในการพัฒนา

วิทยาศาสตรได9   

2.  พัฒนาการดาน วทน. ในประเทศสำคัญของลาตินอเมริกา 

การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันกาวหนาไปอยางรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผาน

มาจนปฏิเสธไมไดวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาความเปนอยูของประชากร และเปน 

ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

บุคลากร และพัฒนาประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศทั่วโลก แตทั้งนี้ การพัฒนาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแตละประเทศในลาตินอเมริกามีความแตกตางกันออกไป เนื่องจากหลายปจจัย อาทิ 

ภูมิประเทศ แหลงทรัพยากร การเมืองและความมั่นคงของประเทศ เปนตน  

1) สหรัฐเม็กซิโก  

สหรัฐเม็กซิโก เปนประเทศที่มีประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดม

สมบูรณ มีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอันดับตนๆ ของภูมิภาค จากในอดีต ดร. Mario J. 

Molina นักเคมีชาวเมก็ซิกัน เปนตัวแทนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ จากการคนพบกระบวนการทางเคมีที่ทำใหเกิดหลุม

ในชั ้นโอโซน โดย ดร. Molina ไดรับรางวัลโนเบล ในป 2538 เม็กซิโกมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีอยางตอเนี่อง ปจจุบันถือเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจเปดกวางที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีเศรษฐกิจใหญเปน

อันดับที ่ 15 ของโลกและเปนอันดับ 2 ในลาตินอเมริกา โดยการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีท่ีสำคัญไดแก 

 

 
9 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5655372/  
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ภาพ: Sherwood Rowland (ซาย) Mario J. Molina (ขวา) ภายในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาภัยคุกคามตอชั้นโอโซนของโลกจากสาร CFC โดยทั้งสอง

ทานไดรับรางวัลโนเบลในป 253910  

- การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ/การเกษตร เม็กซิโกใหความสำคัญในการพัฒนาความรู และ 

ความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่ยั่งยืน นักวิทยาศาสตรพัฒนาพันธุพืชที่สามารถทนตอสภาพแหง

แลง รวมถึงประโยชนอื่นๆ เชน การลดการใชปุยและสารกำจัดวัชพืช เม็กซิโกมกีลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ตั้งอยูในรัฐตางๆ ของประเทศ เชน รัฐ Nuevo Leon มีสถาบัน Technological Institute of Higher Studies of 

Monterrey (ITESM) ซึ ่งเปนสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพที ่ได รวมโครงการวิจ ัยในสาขาตางๆ เชน สารเคมี 

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ชีววิทยา และวิศวกรรม ชีวการแพทย ในรัฐ Morelos มีมหาวิทยาลัย National 

Autonomous University of Mexico (UNAM) เปนผูนำกลุมการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เชี ่ยวชาญ

ดานชีววิทยาโมเลกุลของพืช เวชศาสตรโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพอีกทั ้งมีศูนย Center for Genomic 

Sciences และยังมีสถาบันวิจัยหลายแหงตั้งอยูในรัฐ Guanajuato ที่ดำเนินการวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึง

เปนที่ตั้งของหองปฏิบัติการแหงชาติ National Laboratory of Genomics for Biodiversity (LANGEBIO) ที่เปน

หองปฏิบัติการที่มีความสำคัญระดับโลก ในการหาลำดับและการวิเคราะหหนาที ่ของจีโนมของพืช สัตว และ

จุลินทรีย เพ่ือนำไปประยุกตใชทางการเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม เปนตน11 

 
10 https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1995/molina/photo-gallery/ 
11 

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

Mexico%20City_Mexico_10-30-2018.pdf 
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- การพัฒนาเทคโนโลยีการแจงเตือนภัยแผนดินไหว หลังจากการสูญเสียที่เกิดจากแผนดินไหวในรัฐ 

Michoacan เม ็ กซ ิ โ ก ในป   2528 ศ ู นย  Center for Seismic Instrumentation and Registry (Centro de 

Instrumentación y Registro Sísmico: CIRES) ได พ ัฒนา Earthquake early warning system (EEW) หรือ

ระบบเตือนภัยแผนดินไหวลวงหนา12 ซึ่งเปนระบบเตือนภัยลวงหนาระบบแรกของโลก13 ระบบเตือนภัยนี้ไดเริ่มใช

ในป 2534 โดยออกแบบมาเพ่ือแจงเตือนภัยลวงหนาประมาณ 1 นาทีกอนที่ผูอยูอาศัยในกรุงเม็กซิโกจะเริ่มรูสึกถึง

แผนดินไหว ปจจุบันระบบนี้เร ียกวา Mexican Seismic Alert System (หรือ Sistema de Alerta Sísmica 

Mexicano: SASMEX) มีเซ็นเซอร 97 ตัว14 ซึ่งใชสำหรับวัดการเคลื่อนไหวของโลก สัญญาณจะถูกสงไปยังศูนย

รวบรวมขอมูลในกรุงเม็กซิโกแจงเตอืนหากตรวจพบวามีแนวโนมวาจะเกิดแผนดินไหว  

- ยานยนต เม็กซิโกเปนฐานการผลิตชิ้นสวนยานยนตอยูอันดับที่ 5 ของโลก รองจากเยอรมัน จีน สหรัฐฯ 

และญี่ปุน ตามลำดับ ในป 2563 มีมูลคาการสงออกอยูที่ 30.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีฐานการผลิตชิ้นสวน

ยานยนตอยูใน 14 รัฐ ใน 3 ภาคของประเทศ15 

- อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน การบิน และอวกาศ ปจจุบันมีการดำเนินการครบวงจร ทั้ง 

การผลิต การบำรุงรักษา ซอมแซม รวมถึง ความรวมมือกับภาคธุรกิจและการศึกษา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑและผลิต

บุคลากรที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการขยายตัวของอุตสาหกรรม มีบริษัทยักษใหญจากตางประเทศเขาลงทุน 

เชน Airbus, Bombardier, Safran, Groupe Latécoère และ General Electric เปนตน16 อีกทั ้ง มีบริษัทที่

เก่ียวของดานอากาศยานอื่นๆ รวมกวา 330 บริษัท ตั้งอยูใน 5 รัฐ ที่เปนคลัสเตอรอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

ไดแก รัฐ Sonora รัฐ Baja California รัฐ Chihuahua รัฐ Nuevo Leon และรัฐ Queretaro17 

ในดานการศึกษาเม็กซิโกเปนที่ตั ้งของ The National Autonomous University of Mexico (UNAM) 

เปนมหาวิทยาลัยที ่ใหญที่สุดในซีกโลกตะวันตก (Western Hemisphere) มีเครือขายศูนยวิจัย 71 แหง และ

เครือขายมหาวิทยาลัยตางๆ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางดาน วทน. นอกจากนี้ UNAM ไดรับการสนับสนุน

จ า ก  National Council for Science and Technology ( Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 

CONACYT) ที่เปนหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบในการดูแลนโยบายทางวิทยาศาสตร และสนับสนุนโครงการวิจัย

และแผนการระดมทุนศึกษาวิจัย 

 
12 https://eos.org/features/lessons-from-mexicos-earthquake-early-warning-system 
13 https://america.cgtn.com/2019/01/26/technology-in-mexico-is-helping-save-lives-during-an-earthquake 
14 https://www.seismosoc.org/news/mexicos-early-warning-system-perform-recent-earthquakes/ 
15 https://www.worldstopexports.com/automotive-parts-exports-country/ 
16 https://princemanufacturing.com/aerospace-manufacturing-in-mexico/  
17 https://insights.tetakawi.com/mexico-is-quickly-becoming-an-aerospace-powerhouse  
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นอกจากนี้ เม็กซิโกยังมี Research and Technology Innovation Park (PIIT) ที ่ทำหนาที่เช ื ่อมโยง

งานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคการศึกษาไปสูภาคการผลิตและอุตสาหกรรม PIIT ยังเปนหนึ่งในกลยุทธของรัฐบาล

รัฐนวยโว- เลออง (Nuevo Leon) ในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการใชเทคโนโลยีใหมๆ ในเชิง

พาณิชย และดึงดูดธุรกิจระหวางประเทศ  

2) สาธารณรัฐคิวบา 

คิวบาเปนเกาะที่มีประชากรราว 11.39 ลานคน18 ตามขอมูลของ WHO คิวบามีระบบบริการสาธารณสุขดี

ที่สุดประเทศหนึ่ง และมีระบบการศึกษาที่ดีเชนกัน ขอมูลดานสถิติระบุวา คิวบาซึ่งมีรายไดตอหัวต่ำ แตมีอัตรา 

การเสียชีวิตของทารกต่ำและชวงชีวิตของคนที่ยืนยาวเทียบเทากับประเทศยุโรปตะวันตก ในแตละป มีนักศึกษา

แพทยหลายพันคนจบการศึกษาในคิวบา และรัฐบาลสงกลุมนักศึกษาแพทยเหลานี้ไปยังประเทศตางๆ กวา 60 

ประเทศท่ัวโลก เพื่อใหความชวยเหลือดานสาธารณสุข  

รัฐบาลคิวบาใหความสำคัญ 3 สวนหลักในการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ

ประเทศ ไดแก 

- ระบบการศึกษาที ่มีคุณภาพสูง: การศึกษาของคิวบาเปนที ่ยอมรับในระดับสากล โดยตั ้งแตระดับ

ประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีไมมีคาใชจาย อีกทั้ง มีการฝกฝนนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาใหเขา 

การแขงขันวิทยาศาสตรโอลิมปก และยังไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยาและ

คอมพิวเตอร19  

- การจัดลำดับความสำคัญของวิทยาศาสตร: ร ัฐบาลคิวบาใหความสำคัญในการศึกษาวิจ ัยทาง

วิทยาศาสตร สนับสนุนเงินทุนสำหรับการวิจัย ใหความสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมีการฝกอบรม

อยางเปนระบบ ตั้งแตราวป 2523  รัฐบาลควิบาไดใหเงินสนับสนุนโครงการเทคโนโลยีชีวภาพประมาณ 1 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ดวยเหตุนี้ คิวบาจึงมีการพัฒนาความกาวหนาครั้งสำคัญ20  

- การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย: คิวบาสรางเครือขายสถาบันวิจัยที่เขมแข็ง ซึ่งสวน

ใหญเปนสาขาดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสถาบันที่สำคัญ3 แหง ไดแก Center for Genetic Engineering & 

Biotechnology (CIGB กอตั้งข้ึนในป 1986) มุงเนนที่การพัฒนาวัคซีน เภสัชภัณฑ และชีววิทยาระดับโมเลกุลของ

พืช Finlay Institute of Vaccines (IFV กอตั้งขึ้นในป 1991) ซึ่งเปนศูนยวิจัยและผลิตวัคซีนของประเทศคิวบา 

 
18 https://www.worldometers.info/world-population/cuba-population/ 
19 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qua.26837 

20 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qua.26837 
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และ Center for Molecular Immunology (CIM กอตั ้งขึ ้นในป 1994) CIM เชี ่ยวชาญดานการพัฒนาโมโน

โคลนอลแอนติบอดีสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง และไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ไมเหมือนใครในโลกสำหรับ

การรักษามะเร็งปอด (CIMAvax)21 ซึ่งเปนวัคซีนรักษามะเร็งปอดซึ่งวิธีการทำลายเซลลมะเร็งจะแตกตางจากวัคซีน

ตัวอื่นๆ โดยจะลดปจจัยการเจริญเติบโต (Growth Factors) ของเซลลมะเร็ง ทำใหไมสามารถเจริญเติบโตได22  

ตามขอมูลของ World Bank ในป 2563 คิวบาลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอยู ที ่ 0.52% ของ GDP 

ประเทศ ซึ่งนอยกวาสหรัฐอเมริกา (3.45%) จีน (2.4%) หรือบราซิล (1.21%)23 โดยงบประมาณสวนใหญของ

คิวบาเชื่อมโยงกับโครงการระดับชาติที่จัดการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (CITMA)  

การที่รัฐบาลใหการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร สงผลใหความกาวหนาทางอุตสาหกรรมไบโอเทคของคิวบาจัดไดวา

มีความทันสมัยระดับโลก ซึ่งไดชวยชีวิตคนนับลานผานการผลิตวัคซีนและยาใหกับหลายประเทศที่จำเปน ทั้งเปน

การผลิตที่มีตนทุนต่ำมาก เมื่อเทียบกับการผลิตของบริษัทขามชาติขนาดใหญหลายแหง24 นอกจากนี้ คิวบายังมี

ความรวมมือดานไบโอเทคกับหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย บริษัท ซิมับ จำกัด (CIMAB S.A.) ซึ่งเปนบริษัท

ผลิตยาภายใตการดูแลของรัฐบาลคิวบา รวมลงทุน (joint venture) กับบริษัท สยาม ไบโอไซเอนซ จำกัด (Siam 

Bioscience Co., Ltd.) ของไทย โดยในป 2558 มีการสงผานเทคโนโลยีจากคิวบามาไทย เพ่ือพัฒนาความรวมมือ

ระหวางสองบริษัทในการพัฒนายากลุ มชีวเภสัชภัณฑ (Biopharmaceuticals) สำหรับรักษาโรคมะเร็งตอม

น้ำเหลือง ขออักเสบเรื้อรัง และอาการแพภูมติวัเอง25   

3) สาธารณรัฐกัวเตมาลา 

กัวเตมาลาตั้งอยูในอเมริกากลาง มีพรมแดนติดกับเม็กซิโก ฮอนดูรัส และเอลซัลวาดอร เปนหนึ่งใน

ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญในภูมิภาค ซึ่งสวนใหญอยูบนพื้นฐานของการสงออกสินคาเกษตร เชน กาแฟ สิ่งทอ 

และผลิตภัณฑทางการเกษตรอื ่นๆ อยางไรก็ตาม ประเทศประสบปญหาเติบโตและการพัฒนาในระดับต่ำ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation 

Index: GII) ในป 2561 กัวเตมาลาอยูที่อันดับ 102 ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) 

ในป 2562 กัวเตมาลามีคา HDI อยูที่ 0.663 อยูในอันดับที่ 127 จาก 189 ประเทศ26 นอกจากนี ้จำนวนนักวิจัยใน

กัวเตมาลายังต่ำที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางและลาตินอเมริกา ในป 2562 มีรายงานนักวิจัยจำนวน 508 คน 

 
21 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/qua.26837 
22 https://www.usatoday.com/story/news/2015/05/13/cuba-lung-cancer-vaccine-scientific-collaboration/27241137/  
23 https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=CU-US-CN-BR 
24 https://www.huffingtonpost.com/olivier-dumon/innovations-in-science-th_1_b_8036738.html  
25  http://www.mfa.go.th/aspa/th/relation/7076/77739-ไทย---คิวบา  
26 http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/GTM.pdf  
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ในขณะที่คอสตาริกาและเอลซัลวาดอรรายงานนักวิจัยจำนวน 3,781 คน (ป 2561) และ 1,030 คน (ป 2562) 

ตามลำดับ (โดยประเทศที่มีนักวิจัยจำนวนมากที่สุด คือ บราซิล มีนักวิจัยจำนวน 421,838 คน (ป 2561) และ

อารเจนตินา มีนักวิจัยจำนวน 90,747 คน (ป 2562))  นอกจากนี้ ตามขอมูลของ SCOPUS ในป 2562 กัวเตมาลา

มีเอกสารวิชาการตีพิมพอยู ที ่ส ัดสวน 2.2 ตอประชากร 100,000 คน (ในขณะที่ในปเดียวกัน คอสตาริกา 

อารเจนตินา และบราซิลจดทะเบียนสิ่งพิมพ 27.2, 33.2 และ 41.6 ตามลำดับ)27 ซึ่งจากรายงานของ State of 

Science ป 2564 กัวเตมาลามีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรต่ำ เนื่องจากจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอและขาด

ทรัพยากรบุคคล กัวเตมาลามีการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราว 0.03% ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ การจัดสรรงบประมาณนี้ ไมมีการเปลี ่ยนแปลงในทศวรรษที่ผานมา เนื ่องจากรัฐบาลและ

บริษัทเอกชนไมใหความสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตรและการวิจัย จึงไมมีการลงทุนหรือกำหนดยุทธศาสตร

ระยะยาวที่สนับสนุนในวิทยาศาสตร ซึ่งความทาทายในการพัฒนาดาน วทน. ของประเทศ 

หนวยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบดาน วทน. ในกัวเตมาลา 

 National Council for Science and Technology of Guatemala (CONCYT) ห ร ื อ ส ภ า

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนหนวยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ มีโครงสรางสมาชิกประกอบดวยภาครฐั เอกชน และการศกึษา28 ไดแก 

ภาครัฐ: 

- รองประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ (The Vice President of the Republic) 

- รมว.เศรษฐกิจ (Minister of Economy) 

- ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงรัฐสภาแหงชาติ (President of the Science 

and Technology Commission of the Congress of the Republic) 

ภาคเอกชน: 

- ประธานหอการคาอุตสาหกรรม (The President of the Chamber of Industry) 

- ประธานหอการคาเกษตร (The President of the Chamber of Agriculture) 

- ประธานหอการคา (The President of the Business Chamber) 

 
27 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9234105/  
28 https://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=13256&IDCat=29&IdEnt=53&Idm=1&IdmStyle=1  
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ภาคการศึกษา: 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยซาน คารลอส เดอ กัวเตมาลา (The Rector of the University of San 

Carlos de Guatemala) 

- อธิการบดีเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยเอกชน (A Rector representing the Private Universities) 

- ประธานสถาบันการแพทย กายภาพ และวิทยาศาสตรธรรมชาติ (The President of the Academy 

of Medical, Physical and Natural Sciences of Guatemala) 

CONCYT มีหนาที่หลัก29 ไดแก 

- อนุมตันิโยบายการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ 

- ประสานงานการจัดเตรียม ดำเนินการ และติดตามแผนแหงชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และโครงการเฉพาะสาขาที่เก่ียวของ 

- ประสานงานและอนุมตัคิวามรวมมือทางเทคนิคระหวางประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- กำหนดกฎระเบียบทางเทคนิคและรายงานเฉพาะที ่เกี ่ยวของกับประเด็นทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีความสำคัญระดับชาติ 

- กำหนดผู วิจัย นักประดิษฐ หรือกลุ มนักวิจัยซึ่งสมควรไดร ับเหรียญวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(Medal of Science and Technology)  

- อนุมตักิฎระเบียบภายในและขอกำหนดอ่ืนๆ ที่จำเปนสำหรับการดำเนินงาน 

- กำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Fund for 

Science and Technology) และอนุมัติงบประมาณ 

 National Secretariat for Science and Technology (Senacyt) สำนักเลขาธิการวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (Senacyt) มีภารกิจหลักในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผานการใช วทน. 

โดย Senacyt สงเสริมการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อตอบสนองความตองการทางสังคม พัฒนาและถายทอด

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและโครงการนวัตกรรมไปยังภาคสวนตางๆ ของประเทศ และสงเสริมการทำงาน

รวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคการศกึษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศใหดีขึ้น อีกทั้ง 

Senacyt ยังดำเนินการกองทุนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Sciences and Technology 

Fund: Fonacyt) ที่ไดรับเงินสนับสนุนประมาณ 1.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทุกป เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางดาน วท. 

การฝกอบรมบุคลากร การเผยแพรและกิจกรรมที ่สงเสริมการถายทอดความรู โดยโครงการที่ Senacyt ให

 
29 https://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=13256&IDCat=29&IdEnt=53&Idm=1&IdmStyle=1  
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ความสำคัญเปนอันดับตนๆ ไดแก โครงการเกี ่ยวกับการแกไขปญหาความยากจนและความหิวโหย การเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ สุขภาพและความเปนอยูที่ดี การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนที่ย่ังยืน และเศรษฐกิจสรางสรรค30 

นอกจากนี้ ตั้งแตป 2556 Senacyt ไดมีการมอบรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ เพื่อสงเสริมและการตุนระบบ

นิเวศนวัตกรรมในประเทศ โดยในป 2564 ไดมอบรางวัลใหแกผูชนะในการพัฒนานวัตกรรม 7 กลุม31 ไดแก 

1) เด็กและวัยรุน: บริษัท Bitmec พัฒนาอุปกรณทางการแพทยที่ชวยใหสามารถติดตามน้ำหนักและ 

การเจริญเติบโตของเด็กจากระยะไกลได 

2) อุตสาหกรรม: GUATonline.com เปนตลาดขายของออนไลนแหงแรกและแหงเดียวในกัวเตมาลา 

3) การศึกษา: โครงการ Enciéndete ที่มุงเนนการสอนแนวความคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ศลิปะ และคณิตศาสตร ผานการคิดเชิงออกแบบ 

4) สุขภาพ: Alma ระบบอัตโนมัติที่ไดนำมาใชในสื่อตางๆ และระบบคอลเซ็นเตอรทั่วประเทศ เพ่ือตอบ

คำถามเก่ียวกับโควิด – 19 

5) การพัฒนา: บริษัท Kingo มีการใหบริการไฟฟาทดแทนจากพลงงานแสงอาทิตย สำหรับชุมชนใน

ชนบท  

6) การประกอบการ: Traeguate แพลตฟอรมมือถือสำหรับการใชรถที่เดินทางไปดวยกัน (Carpool) 

หนวยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่สำคัญ 

 Ministry of Culture and Sports (Ministerio de Cultura y Deportes: MCD) ก ร ะ ท ร ว ง

วัฒนธรรมและการกีฬา (MCD) กอตั้งขึ้นในป 2529 โดยมีนาย Elmar Rojas ศิลปนชื ่อดังชาวกัวเตมาลาเปน 

ผูริเริ่มและกอตั้งในชวงการบริหารงานของประธานาธิบดี Vinicio Cerezo หลังจากการกอตั้งกระทรวงวัฒนธรรม

และการกีฬา หนวยงานภายใตกระทรวงศึกษาธิการบางหนวยงานไดถูกยายเขามาอยูภายใตกระทรวงวัฒนธรรม

และการกีฬา เชน สถาบันมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร และพิพิธภัณฑ จึงนับเปนเหตุการณที่สำคัญมากใน

ประวัติศาสตรของประเทศ ที่มีการวางรากฐานในโครงสรางพื้นฐานที ่มุ งพัฒนากลุมศิลปะอยางเปนทางการ 

กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬามีภารกิจในการเสริมสรางเอกลักษณ สงเสริมวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมของประเทศ 

ผานการคุมครอง สงเสริม และเผยแพรคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมของกัวเตมาลา  นอกจากนี้ มีหนาที่

จัดการเรื่องที่เกี่ยวของกับระบอบกฎหมายที่ใชบังคับใชในการอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม การคุมครองอนุสรณ

 
30 https://senacyt.gob.gt/portal/index.php 
31 https://senacyt.gob.gt/portal/index.php 
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สถาน อาคารแหงชาติ สถาบัน และพื้นที่ที ่มีผลประโยชนทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม และการสงเสริม

นันทนาการและกีฬา 

ปจจุบันภายใตกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา ประกอบดวย 5 สวน32 ไดแก   

-  กรมการพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรม (General Directorate for the Development and 

Strengthening of Cultures) 

-  กรมศิลปากร (Directorate General for the Arts) 

-  กรมมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ (General Directorate of Cultural and Natural Heritage) 

 - กรมกีฬาและนันทนาการ (General Directorate of Sport and Recreation) 

-  พระราชวังวัฒนธรรม (National Palace of Culture) 

 กรมมรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติ เปนหนวยงานสำคัญภายใตกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา ที่

รับผิดชอบในการสรางกลยุทธและกลไกที ่มุ งเปาไปที่การดำเนินการตามนโยบายวัฒนธรรมแหงชาติและแผน

แหงชาติระยะยาว สงเสริมความรูเกี่ยวกับมรดกของประเทศ ศึกษากำเนิดของประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยูรวมกันอยางสันติเพื่อการพัฒนามนุษยที่ยั่งยืนนอกจากนี้ กรมมรดก

วัฒนธรรมและธรรมชาติ ยังทำหนาที่ประสานงาน กำกับดูแล พัฒนา เพื่อมุงคนหา ปกปอง ฟนฟู อนุรักษ และ

เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศ33  

 Guatemalan Institute of Tourism (Instituto Guatemalteco de Turismo: INGUAT) เ ป น

หนวยงานของรัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุดในดานการทองเที่ยวในกัวเตมาลา มีหนาที่ในการควบคุม สงเสริม และ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภายใตกรอบของกฎหมาย รวมถึงการการประสานงานระหวาง

ภาครัฐ เอกชน และสาธารณชน นอกจากนี้ INGUAT ยังทำงานรวมกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในการสงเสริม 

การทองเที่ยวสำหรับแรงงาน นักศึกษา การขอใบอนุญาต และการเขาถึงพื้นที่ทองเที่ยวตางๆ สำหรับผูมีรายได

นอย34 

 

 

 
32 https://mcd-gob-gt.translate.goog/directorio-institucional-mcd/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp 
33 https://mcd.gob.gt/direccion-de-patrimonio-cultural-y-natural/ 
34 https://www.devex.com/organizations/guatemalan-institute-of-tourism-instituto-guatemalteco-de-turismo-inguat-128054, 

https://isto.international/isto_members/instituto-guatemalteco-de-turismo-inguat/ 
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มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกัวเตมาลา 

 University of the Valley of Guatemala (Universidad del Valle de Guatemala: UVG) เปน

มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมแสวงหาผลกำไรในเมืองกัวเตมาลาซิตี้ กอตั้งโดยมูลนิธิเอกชนในป 2509 UVG เปน

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกที ่ใหความสำคัญกับเทคโนโลยีและการศึกษาภูมิหลังของประเทศ อีกทั ้ง ให

ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะสถาบันที่ทันสมัย สงเสริมวิธีการสอน การวิจัยใน 

วงกวาง และการฝกอบรมบุคคลที่มีคณุสมบัติสูงเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ในป 2563 ไดเปด Innovation and Technology Center (CIT) เปนศูนยที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริม

นวัตกรรมในภูมิภาคดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี ้ยังกลายเปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวที่ไดรับ 

การรับรองสถาบันของ Hcéres (High Council for the Evaluation of Research and Higher Education) ใน

กัวเตมาลา นอกจากนี้ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS UVG เปนมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ในอเมริกา

กลางและปานามาติดกันเปนครั้งที่ 3 ในป 256435  

 Universidad de San Carlos de Guatemala (University of San Carlos of Guatemala: 

USAC) เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกและใหญที่สุดในประเทศ กอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1676 ในชวงที่กัวเตมาลาเปนอาณา

นิคมของสเปน USAC ตั้งอยูในเมืองกัวเตมาลาซิตี้ เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ไมแสวงหาผล

กำไรขนาดใหญ ม ีน ักเร ียนประมาณ45,000 คน ค ัดเล ือกน ักศึกษาตามการสอบเข า36 จากขอมูลของ 

EduTank.org37  USAC ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ (อันดับที่ 121 ของภูมิภาค 

และอันดับที่ 2,131 ของโลก) ประกอบดวยวิทยาลัย 10 แหง โรงเรียน 10 แหง ศูนยภูมิภาค 19 แหง และสถาบัน

ทางเทคนิคหนึ ่งแหง เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 

แพทยศาสตร การศึกษา ทรัพยากรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศึกษา วิศวกรรมทางทะเล การจัดการ วิศวกรรม

โยธา วิทยาศาสตรส ิ ่งแวดลอม เทววิทยา เศรษฐศาสตร การผดุงครรภทางภาษา การพยาบาล กฎหมาย 

วิทยาศาสตรเภสัชกรรม วิทยาศาสตรสุขภาพ เทคโนโลยี วิศวกรรม และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมายใหเลือก 

นอกจากนี้ USACยังมีความรวมมือระหวางประเทศกับหลายประเทศสำหรับโปรแกรมตางๆ มหาวิทยาลัยไดรับ 

การรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของกัวเตมาลา38 

 
35 https://www.uvg.edu.gt/  
36 https://www.4icu.org/reviews/universities-english/1907.html  
37 https://edurank.org/geo/gt/ 
38 https://www.gotouniversity.com/university/university-of-san-carlos-of-guatemala 
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 Universidad Francisco Marroquín (UFM) กอตั ้งขึ ้นในป 1971 เป นสถาบันการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาเอกชนที่ไมแสวงหาผลกำไร ตั ้งอยู ในเขตเมืองกัวเตมาลาซิตี้ UFM เปนสถาบันการศึกษาระดับ 

อุดมศกึษาแบบสหศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 3,000-3,999 คน คัดเลือกนักศึกษาตามการสอบเขา39 จาก

ขอมูลของ EduTank.org40  UFM ไดรับการจัดอันดับใหเปนมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของประเทศ (อันดับที่ 217 

ของภูมิภาค และอันดับที่ 3,294 ของโลก) UFM ไดร ับการยอมรับอยางเปนทางการจาก Consejo de la 

Enseñanza Privada Superior, Guatemala (Council of Private Higher Education) เปดสอนหลักสูตรและ

โปรแกรมท่ีนำไปสูการศึกษาระดับอุดมศกึษา เชน ระดับกอนปริญญาตรี (ประกาศนียบัตร อนุปริญญา อนุปริญญา 

หรือมูลนิธิ) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา เชน สถาปตยกรรม บริหารธุรกิจ โภชนาการ

คลินิก วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ทันตกรรม เศรษฐศาสตร การศึกษา ภาพยนตร ศิลปะศาสตร กฎหมาย 

การแพทย การเมืองศึกษา ความสัมพันธระหวางประเทศ การบัญชีสาธารณะ จิตวิทยา สังคมศาสตร41  

 4) สาธารณรัฐคอสตาริกา 

จากอดีตเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของคอสตาริกาอยูบนพื้นฐานทางการเกษตรและการสงออกกาแฟ กลวย 

และออย แตคอสตาริกากลับเปนหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเชิงเทคโนโลยี ทั้งทางดานพลังงาน อวกาศ 

เทคโนโลยีชีวภาพ มีการสนับสนุนและการเพิ ่มโอกาสในการศึกษาและทำงานในสาขา STEM ชวยสงเสริมให

เยาวชนมีความคิดสรางสรรคและเปนการผลักดันวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตรดวย จากรายงานของ 

United Nations (UN) ในป 2563 คอสตาริกาสงออกเทคโนโลยีขั้นสูง เชน ชิ้นสวนอุปกรณการบินและอวกาศ 

คอมพิวเตอร เภสัชภัณฑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร และเครื่องจักรไฟฟา สูงเปนอันดับที่ 5 ในลาตินอเมริกา42 (อยู

ในอันดับที่ 53 ของโลก) รองจากเม็กซิโก (อันดับที่ 12 ของโลก) บราซิล (อันดับที่ 34 ของโลก) ชิลี (อันดับที่ 48  

ของโลก) และปานามา (อันดับที่ 49 ของโลก)  

คอสตาริกายังเปนประเทศที่โดดเดนทางดานอวกาศ มีนักวิทยาศาสตรที่มีความสามารถ อาทิ Franking 

Chang Diaz นักบินอวกาศของ NASA ที ่ไดขึ ้นไปปฏิบัติภารกิจบน Space Shuttle ในป 2523 และเมื ่อว ันที ่ 2 

เมษายน 2561 คอสตาริกาสงดาวเทียม Irazú ซึ่งเปนดาวเทียมดวงแรกของอเมริกากลางขึ้นสูอวกาศ โดยไดรับ

ความรวมมือจากหนวยงาน Central American Association of Aeronautics and Space (ACAE: Asociación 

Centroamericana de Aeronáutica y Del Espacio) ร วมก ับภาคการศ ึกษา อ ุตสาหกรรม และร ัฐบาล

 
39 https://www.4icu.org/reviews/1902.htm 
40 https://edurank.org/geo/gt/ 
41 https://www.ufm.edu/english/ 
42 https://www.indexmundi.com/facts/indicators/TX.VAL.TECH.CD/rankings 
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คอสตาริกา ดาวเทียม Irazú จะเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในเขตพื้นที่ปา โดย

การติดตามการเจริญเติบโตของตนไมและสงขอมูลไปยังสถานีของสถาบัน Technological of Costa Rica (TEC: 

El Tecnológico de Costa Rica) ในเมืองซานคารลอส เพื่อติดตามผลกระทบและปกปองสิ่งแวดลอม43 อีกทั้ง 

เมื่อเดือนมีนาคม 2564 คอสตาริกากลายเปนประเทศแรกของอเมริกากลางที่จัดตั้งหนวยงานดานอวกาศของ

ตนเอง หรือ Costa Rican Space Agency (ACS) ซึ่งไดรับการสนับสนุนทั้งในและตางประเทศจากนักวิทยาศาสตร

และองคการอวกาศนานาชาติ เชน Canadian Space Agency, European Space Agency, NASA องคกรและ

มหาวิทยาลัยในคอสตาริกา44 

นอกจากนี้ คอสตาริกามีชื ่อเส ียงดานพลังงานที ่ยั ่งยืนและผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีที ่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม โดยในป 2558 คอสตาริกาเปนประเทศแรกที่มีการใชพลังงานสะอาด 100% เปนเวลา 75 วันแรกของ

ป โดยมีการใชพลังน้ำและพลังงานความรอนใตพิภพเปนหลัก และชวงกลางป 2559 ทำไดสำเร็จเปนเวลา 110 วัน

ติดตอกัน อีกทั้งในปเดียวกันนี้ ยังมีการเปดโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญตั้งอยูบนแมน้ำ Reventazón โรงไฟฟาแหง

นี้เปนโครงสรางพื้นฐานของสาธารณูปโภคที่ใหญที่สุดในอเมริกากลาง ซึ่งสามารถสรางพลังงานไดมากพอที่จะให

พลังงานแกบานเรือนไดถึง 525,000 หลัง จากขอมูลป 2561 คอสตาริกาผลิตพลังงานหมุนเวียนไดประมาณ 

98.53% ของพลังงานที่ใชในประเทศ เปนประเทศที่มีความไดเปรียบทางภูมิศาสตรเหนือประเทศอื่นๆ ธรรมชาติ

สมบูรณ ภูเขาไฟ และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,926 มม. ตอป ที่ชวยใหประเทศสามารถพลังงานหมุนเวียนไดใน

ปริมาณที่สูง รวมถึงเปนประเทศท่ีมีขนาดเล็ก จำนวนประชากรเพียง 5 ลานคน45 ดังนั้นความตองการดานพลังงาน

จึงไมสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่มีความหนาแนนของประชากรสูง46  

ธรรมชาติสมบูรณยังทำใหคอสตาริกาเปนสวรรคของนักชีววิทยาเนื่องจากความหลากหลายของสายพันธุ

พืชและสัตว กอใหเกิดเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการนวัตกรรมใหมลาสุดในงานวิจัยทางชีววิทยาและชีวการแพทย 

เชน บริษัท BioTD มีการทดสอบวิจัยทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ การทดสอบ cytogenetic ของทารกใน

ครรภ สารตอตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติบริสุทธิ์จากผึ้ง และการเก็บรักษาเซลลดวยการใชแรงเหวี่ยง เปนตน47 

 

 
43 https://www.panoramas.pitt.edu/news-and-politics/science-and-technology-costa-rica  
44 https://ticotimes.net/2022/08/28/costa-ricas-space-agency-awaits-green-light 
45 https://www.worldometers.info/world-population/costa-rica-

population/#:~:text=The%20current%20population%20of%20Costa,the%20latest%20United%20Nations%20data. 
46 https://www.trade.gov/energy-resource-guide-renewable-energy-costa-

rica#:~:text=Currently%2C%20Costa%20Rica%20generates%20less,%25%20Wind%20and%208%25%20Geothermal. 
47 https://www.panoramas.pitt.edu/news-and-politics/science-and-technology-costa-rica 
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 5) สาธารณรัฐปานามา 

ปานามาเปนประเทศเล็กๆ ในอเมริกากลางที่มีชื ่อเสียงดานกาแฟและการเปนศูนยกลางโลจิสติกสขาม

มหาสมุทรใหญ (คลองปานามา) นับวาเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกรงที่สุดแหงหนึ่งในอเมริกากลางและ

แคริบเบียน ปานามาจัดเปนประเทศที่ประชากรมีรายไดอยูในระดับสูงกวาปานกลาง (upper-middle-income) 

แตทั้งนี้ ยังมีความไมเทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในทวีป หลายปจจัยที่ทำใหเกิดความแตกตาง

เหลานี้ อาทิ การขาดการเชื่อมโยงระหวางผูมีอำนาจตัดสินใจ บทบาทที่จำกัดของนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยใน

ประเทศ48 โดยการลงทุนในงานวิจัยของประเทศในชวง 20 ปที่ผานมานี้ อยูในระดับสูงที่สุดในป 2545 ที่ระดับ 

3.4% และลดต่ำลงมาโดยตลอด จากขอมูลป 2560 การลงทุนในงานวิจัยอยู ที ่ 0.15%49 สถาบัน National 

Secretariat for Science, Technology and Innovation (หรือ Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación: SENACYT) จึงจำเปนตองกู เงินจากธนาคารตางประเทศ เพื่อนำมาเปนทุนสนับสนุนการวิจัย 

ทุนการศึกษา และโครงการวิทยาศาสตรอ่ืนๆ50 

ตงแตในชวงป 2548 ปานามาขยายการลงทุนดานการศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษาชาวปานามาเขาศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในตางประเทศ โดยนักศึกษาสวนใหญเลือกเขาเรียนที่สหรัฐฯ 

หรือสเปนในสาขาที่เกี่ยวของกับชีววิทยา วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากป 2553 มีนักศึกษาจบ

การศึกษาระดับปริญญาเอกกวา 200 คนกลับไปพัฒนาประเทศ แตทั้งนี้ปานามายังคงมีขอจำกัดทางโครงสราง

พื้นฐานและการระดมทุนที่ยังไมเพียงพอตอการทำงานของนักวิทยาศาสตรในประเทศ51 ซึ่งในสมัยประธานาธิบดี 

Juan Carlos Varela Rodríguez (ป 2557 - 2562) `ไดปรับใหการลงทุนในงานวิจัยของประเทศขยับขึ้นมาอยูที่  

0.14% จาก 0.06% ในป 2556 โดยมองวาความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนความทาทายใน

การนำความรูเขามาใช และจะพาประเทศกาวหนาไปสูอนาคตที่ดีข้ึน52 สวนทางดาน ดร. Eduardo Ortega-Barria 

เลขาธิการ SENACYT คนปจจุบัน มุงเปาหมายที่จะผลักดันใหรัฐบาลเพ่ิมงบประมาณการลงทุนในงานวิจัยใหข้ึนมา

อยูท่ี 1% ภายในป 256753  

 

 
48 https://medium.com/sciencediplomacy/front-row-seats-for-panamas-entry-into-science-diplomacy-2159c82c90dc    
49 https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=PA 
50 https://theconversation.com/is-panama-on-the-verge-of-a-scientific-brain-drain-59576  
51 https://theconversation.com/is-panama-on-the-verge-of-a-scientific-brain-drain-59576  
52 https://www.presidencia.gob.pa/en/News/President-Varela-emphasizes-scientific-role-in-new-challenges-of-Science-and-

Technology-  
53 https://www.plenglish.com/news/2022/04/25/panamas-investment-in-science-is-considered-insufficient/ 
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 6) สาธารณรัฐโคลอมเบีย 

โคลอมเบียเปนประเทศที่เชื่อมตอกับอเมริกากลาง มีขนาดพ้ืนที่ใหญเปนอันดับที่ 4 ในอเมริกาใต รองจาก

บราซิล อารเจนตินา และเปรู เศรษฐกิจของประเทศสวนใหญมาจากการใหบริการ อุตสาหกรรม การเกษตร และ

การสงออก เชน น้ำมัน ถานหิน กาแฟ ดอกไม และทอง เปนตน ในเชิงของการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร 

โคลอมเบียมีนักวิทยาศาสตรที่มีความสามารถหลายทาน อาทิ ดร. Joseph M. Tohme นักวิทยาศาสตรทางดาน 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของอาหาร น.พ. Manuel Elkin Patarroyo ผลิตวัคซีนสังเคราะหสำหรับโรค

มาลาเรีย Francisco Lopera คนพบยีนที่กอใหเกิดโรค Early-onset Alzheimer's หรือโรคอัลไซเมอรชนิดเกิด

เร็ว เปนตน จากขอมูลใน Global Innovation Index ป 2654 โคลอมเบียมีการพัฒนาทางดานนวัตกรรมอยู

ลำดับที่ 6 ในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน54 รองจากชิลี เม็กซิโก คอสตาริกา บราซิล และอุรุกวัย55 แตเดิม

โคลอมเบียมีหนวยงาน Administrative Department of Science, Technology and Innovation หรือเปน

รูจักในชื่อ COLCIENCIAS ซึ่งเปนหนวยงานรัฐบาลทำหนาที่หลักในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางดาน วทน. ของ

ประเทศ ตอมาในป 2563 ไดเปลี ่ยนเปนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación : MinCiencias) ทำหนาที่รับผิดชอบดานการกำหนดนโยบายและกลยุทธ

เพื่อความกาวหนาทางดาน วทน. โดย MinCiencias มุงเปาในการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศ เพื่อกระตุนขีดความสามารถดานนวัตกรรมของภาคการผลิต มีความสามารถในการใช สราง และรับ

ความรู เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชากรภายในประเทศ56 MinCiencias ไดวางแนวทางพัฒนาทางดาน วทน. ซึ่งจะมีผลตั้งแตป 2565 – 257357 

โดยมีนโยบายหลักมุงเนน 7 ประการ ไดแก การสรางทักษะ การสรางความรู การใชความรู การจัดสรรความรู  

การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาระบบ วทน.แหงชาติ และการเงิน เพื ่อใหประเทศเอาชนะความทาทายทั้ง

ระดับชาติและระดับโลก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด เปนตน อีกทั้ง รัฐบาลดำเนินโครงการ 

Mission of Wise Men and Women (Misión de Sabios) ร วมก ับภาคการศ ึกษา เพ ื ่อส  งเสร ิมความร ู ที่

ประกอบดวยวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปะ และความรูพื้นฐานที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ปรับปรุงหลักสูตรใน

โรงเรียน และการฝกอบรมครู เปนตน58  

 
54 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/co.pdf 
55 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf 
56 https://www.100kstrongamericas.org/minciencias/ 
57 https://impactotic.co/en/Colombia-has-a-new-national-policy-for-science%2C-technology-and-innovation/ 
58 https://www.iybssd2022.org/en/the-mission-of-wise-men-and-women-art-culture-and-knowledge/  
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ภาพ: แอพพลิแตชั่นที่ศูนย CIAT ในโคลอมเบีย พัฒนาเพื่อชวยเกษตรเพื่อผลผลติ และไดรบัรางวัล IAAA2020  59  

ศูนยวิจัย Center for Tropical Agriculture (Centro Internacional de Agricultura Tropical: CIAT) 

เปนหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตรอนของภูมิภาคลาตินอเมริกา มุงเนนศึกษาภาวะโลกรอน

และความมั่นคงทางอาหาร ที่ผานมา CIAT ไดพัฒนาหญาสายพันธุพิเศษ ทำใหวัวจากฟารม Petequi จากเดิมใช

เวลาเลี้ยง 4 ป เพื่อใหไดน้ำหนักตามความตองการของตลาด แตเมื่อเลี้ยงดวยหญาสายพันธุพิเศษจะใชเวลาเหลือ

เพียง 18 เดือนเทานั้น หญาที่ไดรับการพัฒนาไดถูกนำมาใชเปนอาหารสัตวเขตรอน ซึ่งเกิดจากการทำงานรวมกัน

ของนักวิจัยที่ศูนย CIAT และ Brazilian Enterprise for Agriculture Research (EMBRAPA) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ

ของประเทศบราซิล ศูนย CIAT ยังมุงเนนการพัฒนาความหลากหลายของสายพันธุถั่ว ขาว และมันสำปะหลัง ซึ่ง

เหลานี้เปนพืชหลักที่มีความสำคัญตอความมั่นคงดานอาหารของคนยากจนในชนบท การปรับปรุงทางพันธุกรรม

ของพืชเหลานี้ไดพิสูจนแลววาเปนอาวุธที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตอสูกับความยากจน ความหิวโหยของคน

ยากจน เปนการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรรายยอย เชน ถั่วที่ไดรับการพัฒนาโดยศูนย CIAT เปนอาหารใหกับ

ประชากรในทวีปแอฟริกามากกวา 30 ลานคน รวมถึง ขาวประมาณ 70% ที่มีการปลูกในภูมิลาตินอเมริกา และ

มันสำปะหลัง 90% ที่มีการปลูกในเอเชีย ไดรับการพัฒนาสายพันธุจากศูนย CIAT60 นอกจากนี้ศูนย CIAT ยังมี 

 
59 https://blog.ciat.cgiar.org/international-analytics-award-goes-to-cgiar-centers-for-sustainable-agriculture-tools/ 
60 https://www.nature.com/news/south-american-science-big-players-1.15394  
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การพัฒนาเครื่องมือเพื่อลดชองวางทางดิจิทัลสำหรับเกษตรกรรายยอยที่มีรายไดต่ำ โดยศูนย CIAT เปนหนึ่งใน

หนวยงานที ่ได ร ับรางว ัล Innovative Applications in Analytics Award (IAAA) 2020 พัฒนาเครื ่องม ือที่

สามารถชวยใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิต ใชแนวทางปฏิบัติที่ยั ่งยืนมากขึ้น สามารถเขาถึงตลาดและสามารถขาย

ผลิตภัณฑไดในราคาที่สูงข้ึน61 

นอกจากนี้ โคลอมเบียยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนงานทางดาน อววน. เชน iNNpulsa หนวยงาน

ภาครัฐที่สงเสริมผูประกอบการและนวัตกรรม โดยสนับสนุนเงินทุนแกบริษัท Startups หนวยงาน Corporation 

for Biological Research (Corporación para Investigaciones Biológicas: CIB) สน ับสน ุนคนร ุ นใหม ท ี ่ มี  

ความสนใจงานทางวิทยาศาสตร 

 7) สหพันธสาธารณรัฐบราซลิ 

รัฐบาลบราซิลถือวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความทาทายและตองมีการกำหนดนโยบายในระยะยาว

เพื ่อใหการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถเขาถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร รัฐบาลให

ความสำคัญและรวม วทน. เปนหนึ่งในกลยุทธสำหรับการพัฒนาของประเทศ บราซิลมีความโดดเดนในเรื่องของ

พลังงานทดแทน จากขอมูลในป 256462 บราซิลสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนไดสูงสุดเปนอันดับ 3 ของโลก 

(รองจากจีน และสหรัฐฯ) โดยพลังงานหมุนเวียนมีการใชภายในประเทศคิดเปน 84% ของพลังงานไฟฟาที่ใชใน

ประเทศ63 โดยพลังงานหลักมาจากพลังงานน้ำ บราซิลมีเขื่อนขนาดใหญลำดับ 2 ของโลก คอื Itaipu (อันดับ 1 คือ 

เขื่อนสามโตรก (Three Gorges) ของจีน) ที่สามารถผลิตไฟฟาไดสูงถึง 14,000 MW64 และยังมีเขื่อนผลิตไฟฟา

พลังน้ำอีกจำนวนมาก นอกเหนือจากนี้ ยังผลิตพลังงานหมุนเวียนไดจากพลังงานความรอน พลังงานลม และ

พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมีกระทรวงการเหมืองแรและพลังงาน (Ministry of Mining and Energy – MME) ทำ

หนาที่หลักในการดำเนินนโยบายดานพลังงานของประเทศ และมีวิสาหกิจระดับชาติที่มีบทบาทสำคัญ คือ 

- Petrobras ผูผลิตและจำหนายปโตรเลียมของประเทศ (เทียบเทา ปตท.) และยังเปนหนวยงานดาน

ปโตรเลียมที่ใหญที่สุดในบราซิลและอเมริกาใตทั้งหมด โดยมีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงไดแก CEMPS 

ตั้งอยูที่นครริโอ เดจาเนโร  

 
61 https://blog.ciat.cgiar.org/international-analytics-award-goes-to-cgiar-centers-for-sustainable-agriculture-tools/ 
62 https://www.statista.com/statistics/267233/renewable-energy-capacity-worldwide-by-country/ 
63 https://www.gov.br/en/government-of-brazil/latest-news/2022/renewable-

energy#:~:text=In%20Brazil%2C%20the%20capacity%20to,the%20world%20average%20of%2038%25. 
64 https://www.itaipu.gov.br/en/press-

office/faq#:~:text=Itaipu's%20installed%20capacity%20(power)%20is,generating%20units%2C%20700%20MW%20each. 
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- Electrobras ผ ู ผล ิตและจำหนายพลังงานไฟฟาของประเทศ (เท ียบเทา กฟผ.)  มีการขยาย 

การดำเนินการในระดับสากล เพื่อศึกษาไฟฟาพลังน้ำ สายสง และการผลิตพลังงานทดแทนในทวีป

อเมริกา เพ่ือลดปญหาดานสิ่งแวดลอม และมุงเนนการใชแหลงพลังงานทดแทน ปจจุบัน หนวยงานนี้ 

เปนผูผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟารายใหญที่สุดของบราซิลและอเมริกาใต และเปนผูผลิตพลังงาน

สะอาดรายใหญเปนอันดับที่ 4 ของโลก โดยมากกวา 90% ของการผลิตไฟฟามาจากแหลงพลังงาน

สะอาด มีสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงไดแก CEPEL อยูที่นครริโอ เดจาเนโร  

นอกเหนือจากความโดดเดนทางดานพลังงาน บราซิลยังมุงเนนในดานการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 

รวมทั้ง มีหนวยงาน São Paulo Research Foundation (FAPESP) ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่สงเสริมและให 

การสนับสนุนการวิจัยและการศึกษา และมีการระดมทุนทางดานวิทยาศาสตรมากกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ลาตินอเมริกา โดยรัฐธรรมนูญของ São Paulo กำหนดให 1% ของภาษีรายไดเขาสูหนวยงาน FAPESP เพื่อเปน

ทุนสนับสนุนงานวิจัยพื ้นฐานและงานวิจัย และ FAPESP ยังมีโครงการมากมายที ่สนับสนุนนักวิทยาศาสตร

ชาวตางชาติที่พรอมจะทำงานในสถาบันการวิจัยใน São Paulo อีกดวย65 นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานที่พัฒนา วทน. 

ดานอื่นๆ เชน  

- EMBRAER – Empresa Brasiliera de Aeronautica เปนรัฐวิสาหกิจที่ผลิตอากาศยานครบวงจรที่

ใหญที่สุดในอเมริกาใต และใหญเปนที่ 3 ของโลก รองจาก Boeing และ Airbus มีสำนักงานตั้งอยูที่

นครเซาเปาโล  ในชวงแรกของการดำเนินงาน รัฐบาลเปนผูบริหารงานและผลิตเครื่องบินทางทหาร

จำหนายภายในประเทศเปนหล ัก อาทิ Embraer 312 Tucano จนกระท ั ่งป  2518 ไดผลิต 

อากาศยานพาณิชยที่ครองตลาดลาตินอเมริกาสำเร็จ จากรุน EMB 120 Brasilia ทำให EMBRAER 

สามารถขยายการผลิตอากาศยานพาณิชยขนาดยอมไดติดตลาดนานาชาติมาอีกหลายรุน เชน ERJ-

145 E190 E195-E2 ซึ่งไดนำไปใชโดยสายการบินชั้นนำของประเทศพัฒนาแลว เชน Air France, 

Lufthansa, American Airline รวมทั ้งย ังได พัฒนาเครื ่องบินรบชั ้นนำ เชน AMX A-1A ใหกับ

กองทัพอากาศบราซิล 

 
65 http://www.fapesp.br/en/6026  
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ภาพ: อากาศยานที่ผลิตโดย EMBRAER66  

- EMBRAPII – Brazilian Agency for Industrial Research and Innovation  ( ห ร ื อ  Associação 

Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) เปนหนวยงานภายใตกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื ่อสาร (Ministry of Science, Technology, Innovation and 

Communication - MCTIC) ทำหนาที่ในการสนับสนุนการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของภาครัฐและเอกชน เพื ่อดำเนินการโครงการว ิจ ัย และพัฒนาโดยรวมมือกับบริษัทจาก

ภาคอุตสาหกรรม จุดมุงหมายคือการกระตุนใหอุตสาหกรรมตางๆ ในบราซิลมีการคิดคนนวัตกรรม

ใหมๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการมอบทุน

เพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย ชวยลดความเสี่ยงในชวงเริ่มตนการพัฒนา

นวัตกรรม โครงการที ่ไดร ับการสนับสนุนมีมากกวา 30 สาขา อาทิ การสื ่อสารแบบ Optical 

Electronics วิศวกรรมเรือดำน้ำ โพลิเมอร การแปรรูปชีวมวล และเทคโนโลยีดานการสรางทอสง

กาซธรรมชาติ เปนตน67  

- EMBRAPA - Brazilian Agricultural Research Corporation เปนหนวยงานภายใตกระทรวงเกษตร 

ปศุสัตว และอาหาร (Ministry of Agriculture, Livestock, and Food Supply) ที่มุงเนนวิจัยและ

พัฒนารูปแบบการเกษตรและปศุสัตวของบราซิลอยางแทจริง ดวยการมุงเนนไปที่นวัตกรรม การสราง

ความรูใหม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการ รวมทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ

ความยั่งยืนของการเกษตรดวย EMBRAPA มีการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตางๆ 

มากมาย โครงสรางองคกรประกอบดวย 46 ศูนยซึ่งสามารถแบงออกเปนหนวยงานวิจัยหรือหนวย

บริการ และ 17 หนวยงานกลาง ที ่มุ งเนนการจัดการความรู และพยายามที ่จะพัฒนาวิธีใหมใน 

การถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ EMBRAPA เปนรัฐวิสาหกิจแหงเดียว

 
66 www.embraercommercialaviation.com  

67 https://embrapii.org.br/, http://dwih.com.br/en/brazil-innovation-agents   
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ของบราซิลที่รัฐบาลใหงบประมาณสนับสนุนทั้งหมด จากการที่บราซิลเปนแหลงผลิตเกษตรกรรมที่

ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก และเต็มไปดวยทรัพยากรความหลายหลายทางชีวภาพ68  

 

ภาพ: Embrapa69 

 8) สาธารณรัฐเปรู 

เปรูเปนประเทศที่ร่ำรวยทางดานทรัพยากร การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสวนใหญมาจาก 

การสงออก สินคาทางการเกษตร ทรัพยากรจำพวกไฮโดรคารบอนและแร ซึ่งมีสัดสวนประมาณ 75% ของ 

การสงออกทั ้งหมดของเปรู ตั ้งแตป 2543 มีคา GDP เฉลี ่ยอยู ที ่ 5% ตอป (โดย GDP เฉลี ่ยของประเทศใน 

ลาตินอเมริกาอยูที่ 3.2% และคาเฉลี่ยของ OECD อยูที ่ 2%) ทั้งนี้ เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

โควิด-19 ในชวงป 2563 เศรษฐกิจเปรูถดถอย GDP ลดต่ำลงไปอยูที่ -11% ตอป และปรับตัวสูงขึ้นในป 2564 

ขึ้นมาอยูที่ระดับที่ 13.3% ประชากรโดยสวนใหญมีความยากจน ซึ่งรวมถึงประชากรในกรุงลิมาซึ่งเปนเมืองหลวง

ของเปรู ที่มีการผลิตสินคา การบริการ และการขนสงมากกวาเมืองอ่ืนๆ ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาทักษะและ

นวัตกรรมยังไมดีเทาที่ควร เปรูพยายามพัฒนาจากเศรษฐกิจการสงออกสินคาโภคภัณฑไปสูเศรษฐกิจที่มุงเนน

อุตสาหกรรมและบริการระดับภูมิภาคมากขึ้น70  

 
68 https://www.embrapa.br/en/international  

69 https://agrorobotica.com.br/2018/07/03/inovacao-no-espaco-e-no-campo-conecta-pesquisadores-da-embrapa-nasa-e-fdc/  
70 https://www.innovationpolicyplatform.org/content/peru  
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ที่ผานมา เปรูเผชิญอุปสรรคในการพัฒนาทางดาน วทน. ไดแก (1) ความขาดแคลนบุคลากรสำหรับ 

การพัฒนาทางดานงานวิจัยและเทคโนโลยี (2) ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม (3) โครงสรางสถาบัน และ 

(4) กรอบระเบียบขอบังคับที่ยังไมเพียงพอ ซึ่งรัฐบาลเปรูใหความสำคัญกับปญหาเหลานี้ มีการจัดสรรเงินทุน

มากกวา 750 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในระยะ 5 ป แกหนวยงานดาน วทน. สำคัญ71 เชน  

-   National Institute of Agrarian Innovation (INIA) จัดทำ เสนอ และดำเนินการตามนโยบาย

ระดับชาติและแผนนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึง พัฒนาการวิจัย การถายทอดเทคโนโลยี  

การอนุรักษและการใชทรัพยากรพันธุกรรม ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ ตนกลา และพันธุที่มี

คุณภาพสูง 

- National Program for Innovation in Fisheries and Aquaculture (PNIPA) มุงพัฒนาระบบ

นวัตกรรมแหงชาติดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และยังมีสวนรวมในการระดมทุน

รวมของโครงการ R&D+i 

-  CIENCIACTIVA หนวยงานสนับสนุนเงินทุนภายใตสภาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เทคโนโลย ีแห  งชาติ  (National Council for Science, Technology and Technological 

Innovation: CONCYTEC) ใหการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและการวิจัย

พัฒนา 

-  Framework Fund for Innovation, Science and Technology (FOMITEC) ส น ั บ ส นุ น

ผู ประกอบการรุนใหมที่ดำเนินการบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การทำงานรวมกับ 

CONCYTEC สนับสนุนทุนสรางศูนยวิจัยขั้นสูงสี่แหงในพื้นที่ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สนับสนุนทุนวิจัยและการเขาถึงตลาดนวัตกรรมในดานสุขภาพ การเกษตร และสิ่งแวดลอม เปน

ตน 

-  ProInnóvate สงเสริมการพัฒนาการผลิต โครงการนวัตกรรมธุรกิจ และระบบนิเวศ 

-  Research and Development Fund for Competitiveness (FIDECOM) หนวยงานเงินทุนที่

สงเสริมนวัตกรรมการผลิตในประเทศ 

รวมทั้งรัฐบาลมุงเนนพัฒนา 4 หัวขอหลัก คือ  (1)  ระบบการบริหารจัดการคนเกง โดยจะตองพัฒนา

ความรู เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรใหเพิ่มมากขึ้น (2) การปฏิบัติตามเปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน ในดาน

อาหาร สุขภาพ น้ำสะอาด เปนตน (3) การพัฒนาเพื ่อเขาสู การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั ้งที ่สี่ (The Fourth 

Industrial Revolution) มุงเนนที่เทคโนโลยีหุนยนต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพสามมิติ  

 
71 http://portal.concytec.gob.pe/ 
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ไบโอเทคโนโลยี ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) พันธุกรรม เปนตน (4) การจัดการความเสี่ยงจาก 

ภัยพิบัติจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปรูมีหนวยงาน National Council for Science, Technology and Innovation (Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica: CONCYTEC) ท่ีเปนหนวยงานภายใตประธานาธิบดีที่มี

ฐานะเทียบเทากระทรวง (ทั้งนี้ CONCYTEC อยู ในระหวางการปรับโครงสรางเปนกระทรวง) CONCYTEC ทำ

หนาที่หลักในการกำหนดนโยบายและบรรทดัฐาน และวางแผนกลยุทธการพัฒนา วทน.ของประเทศ โดยมีนโยบาย

หลัก คือ 

 สงเสร ิมการสรางและถายทอดความรูด าน วทน. ให ม ีความสอดคลองกับงานว ิจ ัยและ 

ความตองการของประเทศ 

 สงเสริมและพัฒนาสิ่งจูงใจใหมๆ เพ่ือกระตุนและเพ่ิมกิจกรรมดาน วทน.  

 สงเสริมการสรางทุนมนุษยที่มีคุณภาพ  

 ปรับปรุงคณุภาพของศนูยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

 เสริมสรางกรอบทางกฎหมายดาน วทน. ของประเทศ 

 สงเสริมการพัฒนาทางดาน วทน. ผานการดำเนินการรวมกันระหวางโครงการและความรวมมือ

ของหนวยงานตางๆ   

 เชื่อมโยงระบบ วทน.แหงชาติระหวางหนวยงาน ภาคการศกึษา องคกร ธุรกิจ และสังคม  

 การมีสวนรวมในการพัฒนาใหกองทุน วทน.เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

นอกจากการมุงเนนในการสงเสริมงานทางดาน วทน. แลวนั้น CONCYTEC ยังมุงสงเสริมใหเยาวชนรัก

การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร มีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรแหงชาติ (Peru con Ciencia) ขึ้นเปนประจำ

ทุกป โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในและตางประเทศเขา

รวมจัดงานฯ ในป 2561 ประเทศไทยเปนเพียงประเทศเดียวในเอเชียที่ไดรับเชิญเขารวมงานในครั ้งนี ้ โดย

สำนักงานที่ปรึกษาดานการอึดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดเขารวมออกบูธนิทรรศการมหกรรม

วิทยาศาสตรแหงชาติ ระหวางวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงลิมา รวมกับผูแทนหนวยงานจากอีก 4 

ประเทศ ไดแกสหรัฐฯ (มหาวิทยาลัยเท็กซัส ดัลลัส) แคนาดา โปแลนด และโคลอมเบีย โดยภายในงานมีการพูดคุย

รวมกับบุคคลตัวอยางดานวิทยาศาสตร การแสดงโครงการวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายจากโรงเรียนตางๆ ของเปรู รวมทั้ง โครงการที่ CONCYTEC สนับสนุนเงินทุนวิจัยและพัฒนา ซึ่งลวนแตเปน

การวิจัยที่มีผลตอเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เชน เทคโนโลยีการตรวจจับเชื้อปอดบวมและมาลาเรีย การใช
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เทคโนโลยี 3 มิติทางการแพทย และเทคโนโลยีการตรวจจับ สิ่งปนเปอนในอากาศและใตดิน การพัฒนาพันธุกรรม

พืชผลทาง การเกษตร 

ภาพ: บรรยากาศภายในงาน Peru con Ciencia72  

  9) รัฐพหุชนชาติแหงโบลิเวีย 

แมวาศักยภาพดาน วทน. ของโบลิเวียจะยังไมโดดเดนมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค 

แตรัฐบาลยังคงมุงมั่นพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยอาศัยการพึ่งตนเองและความชวยเหลือจาก

มิตรประเทศ โบลิเวียไมมีกระทรวงหรือหนวยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบงานดาน วทน. โดยตรง งานดาน 

วทน. อยูภายใตการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนี้ รัฐใหการสนับสนุน

ทางดานการศึกษามากขึ้น โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อใหนักวิทยาศาสตร วิศวกร และครูชาวโบลิเวียนับพันคน

ศึกษาตอในตางประเทศดวยขอกำหนดที่วาพวกเขาจะกลับมาทำงานและผลักดันงานดานวิทยาศาสตรในประเทศ

บานเกิดของตน ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาประเทศอยางมาก โดยมหาวิทยาลัยของ

โบลิเวียคอนขางมีอิสระในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยขนาดใหญที่เปนหลักในทุกเขตการปกครองทั้ง 9 เขต โดยมีมหาวิทยาลัยซานอันเดรส กรุงลาปาซ 

เปนมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุด มีนักศึกษาราว 80,000 คน กลุมมหาวิทยาลัยกึ่งรัฐก่ึงเอกชน เปนกลุมมหาวิทยาลัยที่

 
72 สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 
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บริหารโดยองคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร เชน เครือศาสนจักรที่บริหารมหาวิทยาลัยคาทอลิก และกลุมมหาวิทยาลัย

เอกชน ซึ่งเอกชนหรือสถาบันของเอกชน เชน หอการคาเปนผูลงทุนและบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยกลุม 3  

ไมมีอำนาจในการออกปริญญาบัตรใหกับนักศึกษาเองตองอาศัยอำนาจของกระทรวงศึกษา ดังนั้น การบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาของโบลิเวีย มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีอิสระจากกระทรวงศึกษาธิการและมีโครงสรางที่ใหญกวา

มาก มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในโบลิเวีย เชน 

- มหาวิทยาลัย Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื ่อเสียง

ที่สุด ใหญที่สุดและเกาแกเปนลำดับสอง (ป 2373) ของมหาวิทยาลัยในโบลิเวีย ตั้งอยูกลางกรุง

ลาปาซ จากการจัดลำดับมหาวิทยาลัยของ Top University ในป 2566 มหาวิทยาลัย UMSA เปน

มหาวิทยาลัยโบลิเวียที่ดีที่สุดและอยูในลำดับที่ 149 ของมหาวิทยาลัยในลาตินอเมริกาทั้งหมด 

- มหาวิทยาลัย Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA) เปนมหาวิทยาลัยเอกชนของเมือง 

Santa Cruz de la Sierra ซึ่งกอตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2527 บริหารโดยหอการคาอุตสาหกรรม

การบริการและการทองเที่ยวของซานตาครูซ (CAINCO) ตามการจัดอันดับของ webometrics ในป 

2560 มหาวิทยาลัยนี้ถือเปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุด และอยูในลำดับ 6 ของโบลิเวีย มี

คณะที่เปดรับนักศึกษาที่สอดคลอง ตามความตองการของตลาด 5 คณะ ไดแก สถาปตยกรรมศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร บริหารธุรกิจ นิติศาสตร และมนุษยศาสตรและการสื่อสาร 

- มหาวิทยาลัยคาทอลิก วิทยาเขตซานปาโบล (Catholic University- San Pablo) เปนมหาวิทยาลัย

ชั้นนำที่สนับสนุนงบประมาณดวยเครือศาสนจักรคาทอลิก มหาวิทยาลัยคาทอลิกเปนมหาวิทยาลัย

เอกชน แตมีสถานะเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีวิทยาเขตที่มีชื่อเสียงมากในดานวิชาการใน

หลายประเทศ อาทิ ชิลี เปรู โคลอมเบีย โดยในโบลิเวีย มี 4 วิทยาเขตประกอบดวย ซานปาโบล ใน

กรุงลาปาซ (San Pablo) เมืองซานตาครูส (Santa Cruz) เมืองโกชาบัมบา (Cochabamba) และ

เมืองตารีฆา (Tarija)  

 10) สาธารณรัฐชิลี 

  ในชวง10 กวาปที่ผานมา ชิลีเรงพัฒนาประเทศ หลังจากท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวลง โดยรัฐบาลพยายามสราง

งาน ปฏิรูประบบการศึกษาและนโยบายทางสังคมใหม โดยมุงมั่นใหชิลีเปนประเทศที่ปราศจากความยากจน  

มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ชิลีเปนประเทศท่ีมีความโดดเดนทางดาราศาสตร และ

ไดร ับความสนใจจากนานาประเทศในการติดตั ้งกลองโทรทรรศน หรือกอตั ้งหอดูดาวในบริเวณทะเลทราย 

Atacama ซึ่งเปนหนึ่งในสถานที่ที่แหงแลงที่สุดบนโลก ทำใหสามารถเห็นทองฟาซีกโลกใตไดอยางชัดเจน  ทั้งนี้ 

ชิล ีเองมีการพัฒนาและมีนักวิทยาศาสตรที ่มีความสามารถดานดาราศาสตรที่โดดเดนมาตั ้งแตในอดีต เชน  
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ดร.Mario Hamuy ศึกษาการวัดการเรงขยายตัวของจักรวาลและไดรับรางวัลโนเบลในป 2554 และเคยดำรง

ตำแหนงผู นำสถาบัน Millennium Institute of Astrophysics (MAS) ณ กรุงซันติอาโก มีซึ่งเปนสถาบันหลัก

ทางดานดาราศาสตรของชิลี73 และ ดร. Dante Minniti นักดาราศาสตรจากมหาวิทยาลัย Pontifical Catholic 

University ณ กรุงซันติอาโก เปนหนึ ่งในผู นำในการสำรวจกลองโทรทรรศนอินฟราเรด VISTA ที ่หอดูดาว 

European Southern Observatory’s Paranal Observatory ในภาคเหนือของชิลี ซ ึ ่งได บ ันทึกขอมูลของ

ดวงดาวมากกวา 84 ลานดวงในสวนกลางของทางชางเผือก 

ภาพ: กลองโทรทรรศน European Extremely Large Telescope ที่กำลังอยูในการดำเนินการติดตั้งชิ้นสง คาดวาจะเสรจ็สมบูรณในป 256874 

ตั้งแตป 2507 หลายประเทศไดสรางความรวมมือกับชิลีทางดานดาราศาสตร รวมถึงองคการแหงยุโรป

เพื่อการวิจัยทางดาราศาสตรในทองฟาซีกโลกใต  (European Organization for Astronomical Research in 

the Southern Hemisphere)  ซ ึ ่งเป นองคกรว ิจ ัยนานาชาติสำหร ับการศึกษาดานดาราศาสตร ภายใต 

การสนับสนุนของประเทศตางๆ ในทว ีปย ุโรป 14 ประเทศ ที่ได ก อต ั ้งหอด ูดาวทองฟาซ ีกโลกใต แหง

ยุโรป (European Southern Observatory; ESO) รวมถึง การกอติดตั้งกลองโทรทรรศน European Extremely 

Large Telescope ที่คาดวาโครงสรางหลักจะเสร็จสมบูรณในป 256875 รวมถึง โครงการพัฒนา Atacama 

Astronomical Park ที ่มีพื ้นที ่ขนาด 36,347 เฮกตารดวย76 พื ้นที ่ดังกลาวไดร ับความสนใจจากองคกรดาน 

ดาราศาสตรในหลายประเทศ รวมทั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (สดร.) ของไทยท่ีรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

 
73 http://www.das.uchile.cl/web_en/noticias/das_inst_millenio.html  
74 https://elt.eso.org/telescope/ 
75 https://elt.eso.org/about/timeline/ 
76 http://www.nature.com/news/south-american-science-big-players-1.15394  
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University of North Carolina at Chapel Hill ของสหรัฐฯ ในการติดตั้งและใชงานกลองโทรทรรศน PROMPT8 

ที ่Cerro Tololo Inter-American Observatory77 ซึ่งปจจุบันมีการติดตั้งกลองโทรทัศนไวแลวที่  Cerro Tololo 

ของชิลี ซึ่งเปนกลองท่ีไทยไดใชประโยชนจากการสังเกตทองฟาในซีกโลกใตมากที่สุด 

  ภาพ: กลองโทรทรรศนในบริเวณทะเลทราย Atacama ชิล7ี8  

    นอกจากนี้ จากขอมูลของ Global Innovation Index 2022 ชิลีมีศักยภาพการพัฒนาทางดาน วทน.อยู

ในอ ันด ับท ี ่  1 ของภ ูม ิภาคลาตินอเมร ิกา79 โดยมีหน วยงาน National Commission for Scientific and 

Technological Research ( Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica: CONICYT) 

เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบกิจการงานดาน วทน. ของประเทศ ในป 2561 ที่ผานมา รัฐบาลชิลีไดอนุมัติ

ขอเสนอการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ความรู และนวัตกรรม (Ministry of Science, Technology, 

Knowledge, and Innovation)80 อีกทั้ง ประธานาธิบดีคนใหมของชิลี นาย Gabriel Boric ที่เขารับตำแหนง

ประธานาธิบดีเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ไดแสดงจุดยืนที่แข็งแกรงในการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร ไมวาจะเปน

การตอสูกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การใหคำสัญญาวาจะเพ่ิมการลงทุนดานวิทยาศาสตรของภาครัฐและเอกชนเพ่ิม

 
77 https://www.narit.or.th/index.php/mou-content-menu 

78 http://www.ilovechile.cl/new-astronomy-park-inaugurated-in-atacama-desert/  
79 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/cl.pdf 
80 https://www.chemistryworld.com/news/chiles-new-science-ministry-brings-hope-to-the-nations-researchers/3009167.article  



30 

 

ใหสูงถึง 1% ของ GDP ประเทศ เนื่องจากการลงทุนดานวิทยาศาสตรของประเทศอยูในระดับที่คอนขางคงที่ 

ที่ระดับประมาณ 0.36% มาตั้งแตป 2551 อีกทั้ง ความพยายามที่จะตอสูกับความไมเทาเทียมในสังคม81 

 11) สาธารณรัฐปารากวัย 

ปารากวัยอยูบริเวณใจกลางของอเมริกาใตลอมรอบดวยอารเจนตินา โบลิเวีย และบราซิล จากความไม

สงบทางการเมือง การทุจริต และปญหาเศรษฐกิจเรื ้อรัง ทำใหเกิดระบอบประชาธิปไตยที ่เปราะบาง และ 

การพัฒนาของประเทศลาชา มีสัดสวน GDP อยูในระดับเดิมตลอดในชวงทศวรรษที่ผานมา และจากขอมูลป 2554 

ของ National Council for Science and Technology (CONACYT) ปารากวัยมีการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาอยูท่ี 0.06% โดยที่อารเจนตินาและเม็กซิโกลงทุนประมาณ 0.5 - 0.6% และบราซิล 1.2% ทำใหปารากวัย

อยูในสถานะเมืองนอง อยางไรก็ตาม ดวยความโชคดี ที่ปารากวัยมีความหลากเผานอยกวาหลายประเทศ และมี

พัฒนาทางการเมือง ที่คอนขางเดินสายกลางมาโดยตลอด ทำใหภาพการพัฒนาของปารากวัยในหลายมิติ มี 

ความพอเพียงและย่ังยืนอยูไมนอย 

ในเชิงของความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรของปารากวัยยังคงเปนรองหลายประเทศ เนื่องจากยังไมมี

ห องปฏิบัติการที ่ท ันสมัย ระบบการรับรองคุณภาพที่ดี และจำนวนนักวิจ ัยที ่ม ีคุณสมบัติที ่จะสามารถทำ 

การเปลี่ยนแปลงในระบบการวิจัยและพัฒนายังมีไมเพียงพอ ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามผลักดันการพัฒนาทางดาน 

วทน. มากขึ้น มีการเพ่ิมตำแหนงงานในมหาวิทยาลัย เพิ่มหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือ

สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยไดภายในประเทศ ปารากวัยมีการตั ้งสภาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (CONACYT) ทำหนาที่บริหารกิจการดาน วทน. ของประเทศ รวมทั้ง มีสถาบันวิจัย และ

สถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแหงชาติอะซุนซิโอน (Universidad Nacional de 

Asunción: UNA) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยรัฐบาลกอตั้งในป 2432 และเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในปารากวัย 

ในชวงแรกมหาวิทยาลัยเปดสอนเพียงไมกี่สาขา ปจจุบันมีนักศึกษากวา 43,000 คน อาจารย 8,360 คน เปดสอน

ถึง 12 สาขา และมี 2 สถาบัน นอกจากนี้ UNA ใหการสนับสนุนทางดาน วทน. มอบทุนการศึกษา สนับสนุน 

การแลกเปลี ่ยนนักศึกษา และใหการสนับสนุนโครงการทางดานวิทยาศาสตร เชน Conference of Young 

Researcher ซึ่งเปนโครงการที่เริ่มมาตั้งแตป 2550 จากการดำเนินการมากกวา 10 ป มีนักวิจัยรุนใหมเขารวมกับ 

UNA มากกวา 1,500 คน โดยผลงานที่ดีที่สุดไดรับการประเมินระหวางการประชุมทางวิทยาศาสตรจะไดสงเขา

รวมงาน Conference of Young Scientists Association of Universities Grupo Montevideo (AUGM) ซึ่ง

เปนงานระดับภูมิภาคที่รวมเครือขายของมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการคลายกัน ในเชิงสายอาชีพ โครงสรางทาง

 
81 https://www.nature.com/articles/d41586-022-00696-1  
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วิชาการ และการพัฒนากิจกรรมความรวมมือจากบราซิล โบลิเวีย ชิลี อารเจนตินาและอุรุกวัย ปจจุบันมีเครือขาย 

34 มหาวิทยาลัยและผูเขารวมมากกวา 2 ลานคน โดยเปนนักศึกษาและนักวิชาการ 120,000 คน อีกทั้ง UNA ยัง

มีหลายคณะและศูนยที่มุงเนนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เชน คณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรเคมี 

(Faculty of Chemical Sciences) ว ิศวกรรมศาสตร ว ิทยาศาสตรการเกษตร โพลีเทคนิค (Polytechnic 

Faculty) และวิทยาศาสตรธรรมชาติ ศูนยวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Center for Research, Development 

and Innovation)  ซึ่งอยูภายใตคณะสถาปตยกรรมศาสตร การออกแบบ และศิลปะ (Faculty of Architecture, 

Design and Art) มีการพัฒนาหลายโครงการดานสิ่งแวดลอม และนโยบายเก่ียวกับที่อยูอาศัย เปนตน82  

นอกเหนือจากการสงเสริมการศกึษาในมหาวิทยาลัยแลวนั้น ยังมีหลายโครงการและหนวยงานที่รัฐบาลให

การสนับสนุน เชน CONACYT จัดตั ้งโครงการ National Program of Incentive for Researchers (PRONII) 

เพื่อสนับสนุนเงินทุนแกนักวิทยาศาสตรในการเพิ่มผลผลิตทาง วทน. รวมถึงการสรางแรงจูงใจในเชิงพาณิชย83 

หนวยงาน Paraguay Space Agency (AEP) ที่มุงเนนพัฒนาความรูและเทคโนโลยีทางดานอวกาศ และมีแผน

ปลอยดาวเทียมดวงแรก CubeSat ในป 256484   

 12) สาธารณรัฐอารเจนตินา 

หลังจากที ่ประธานาธ ิบดี Domingo Faustino Sarmiento เร ิ ่มหลักส ูตรการศึกษาในระด ับชั้น

ประถมศึกษา จากในชวงป 2403 อารเจนตินาเริ่มมีนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศในสาขาตางๆ 

เพิ ่มมากขึ ้น รวมถึงเปนประเทศแรกในลาตินอเมริกาที ่ไดร ับรางวัลโนเบลสาขาดานวิทยาศาสตร ไดแก  

ดร. Bernardo Houssay นักสรีรวิทยา ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา/การแพทยในป 2490 ดร. Houssay ได

กอตั้งสถาบัน Argentina's National Research Council เพื่อเปนศูนยกลางของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในอารเจนตินา นอกจากนี ้ ยังมีนักวิทยาศาสตรอีกหลายทานที ่ไดนำความกาวหนามาสู วงการ

วิทยาศาสตร เชน น.พ. Luis Leloir แพทยและนักชีวเคมีที่ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในป 2513 น.พ. Leloir 

เปนผูคดิคนวิธีการถายเลือดที่มคีวามปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสำหรับการผาตัด   

เนื่องจากปญหาทางการเมือง การจัดการดานงบประมาณที่ผิดพลาด และการบริหารงานท่ีลมเหลวรัฐบาล

ในชวง 2544-2545 ทำใหอารเจนตินาถูกควบคุมการใชงบประมาณในหลายดาน และจำเปนตองการยุบกระทรวง

ตางๆ ซึ ่งรวมถึงการยุบกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิต (Ministry of Science, 

 
82 http://www.una.py/index.php, http://sinter.ufsc.br/asociacion-de-universidades-grupo-montevideo-augm/?lang=en   
83 https://www.scidev.net/global/innovation/news/damning-report-of-paraguay-s-science-met-with-optimism.html  
84 https://www.efe.com/efe/english/technology/paraguay-hopes-to-launch-first-satellite-in-2021/50000267-3697496  
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Technology and Productive Innovation) และโอนหนวยงาน CONICET ซึ ่งเปนหนวยงานหลักทางด าน

วิทยาศาสตรเขากับกระทรวงการอุดมศึกษาแทน ผนวกรวมและดำเนินการในมิติทางดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) โดยที่ CONICET ยังคงเปนหนวยงานหลักที่ดูแลและพัฒนาทางดาน วทน.ของประเทศ 

มีศูนยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Technological Scientific Centers: CCT) ศูนยวิจัยและถายโอน (Research 

and Transfer Centers: CIT) และศูนยเฉพาะของ CONICET ที่กระจายอยูท่ัวประเทศเพ่ือศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร

ในสาขาตางๆ อีกทั้ง การสรางความรวมมือรวมกับมหาวิทยาลัย และสถาบันทั่วประเทศ ซึ่งชวยผลักดันใหเกิด

พัฒนาความรูเชิงวิชาการ และวิทยาการใหม แตทั้งนี้ งบประมาณทางดานการวิจัยและพัฒนาของอารเจนตินา

ยังคงมีความผันผวน จากขอมูลใน World Bank ตั้งแตป 2551 – 2560 การลงทุนในดาน R&D เฉลี่ยอยูที่ราว 

0.59% ของ GDP ประเทศ ทั้งนี้ในป 2561 และ 2562 รัฐบาลตัดงบประมาณการลงทุนในดาน R&D จาก 0.56% 

เหลือเพียง 0.49% และ 0.46% ของ GDP ประเทศ85 ซึ ่งสงผลกระทบอยางมากตอหนวยงานสำคัญทางดาน

วิทยาศาสตร อาทิ CONICET และ ANPCyT ทำใหโครงการวิจัย ความรวมมือตางๆ ทั ้งในและตางประเทศ 

เงินเดือนของนักวิจัย และเงินทุนสนับสนุนทางการศึกษาถูกลดงบประมาณลงหรือตองหยุดชะงัก แตทั้งนี้ ในชวง

ของการบริหารงานของนาย Alberto Fernandez ประธานาธิบดีคนปจจุบันนั้น ไดมุ งเนนใหความสำคัญตอ 

การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรอีกครั้ง โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนา Inter-American Development Bank (IDB) 

ซึ่งเปนแหลงจัดหาเงินทุนสำหรับการพัฒนาประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียน ไดสนับสนุนเงินทุนแกรัฐบาล

อารเจนตินาจำนวน 288 ลาน Peso Moneda Nacional ($MN) โดยรัฐบาลไดจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาสวน

ตางๆ ในดาน วทน. ในชวง 5 ปขางหนา86 ไดแก 

- เงินทุนจำนวน 100 ลาน $MN จะสนับสนุน SMEs เศรษฐกิจระดับภูมิภาค และศูนยเทคโนโลยีเพ่ือ 

สงเสริมนวัตกรรมการผลิต  

- เงินทุนจำนวน 60 ลาน $MN จะมุงเสริมสรางความสามารถทางวิทยาศาสตรดวยการสรางกลุมและ

บริษัทที่ใชเทคโนโลยี  

- เงินทุนจำนวน 91 ลาน $MN สำหรับโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- เงินทุนจำนวนมากกวา 35 ลาน $MN สำหรับศูนยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร 

 

 
85 https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=AR 
86 https://www.bnamericas.com/en/news/argentina-to-invest-us288mn-in-science-technology-and-innovation 
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นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Fernandez มุงเปาที่จะลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสูงถึง 1% 

ของ GDP ภายในป 256687 และเตรียมแผนแหงชาติสำหรับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมป 2573 ที่จะ

ขจัดความยากจนและสงเสริมอธิปไตยทางอาหาร (food sovereignty) เพื่อใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพใน 

การเลือกบริโภคทางอาหาร และย้ำวาอารเจนตินามีทุกอยางที่จำตอการบรรลุการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนที่ตองการของโลก ทั้งกาซจากชั้นหินดินดาน ลิเธียม พลังงาน

หมุนเวียน และอาหาร เปนตน88 

13) สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย 

อุรุกวัยเปนประเทศท่ีมีขนาดเล็กเปนอันดับสองของลาตินอเมริกา ขนาบขางดวยประเทศใหญอยางบราซิล

และอารเจนตินา มีจำนวนประชากร 3.5 ลานคน แตกลับเปนหนึ่งในประเทศที่มีระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มี

เสถียรภาพที่สุด โดยระบบเศรษฐกิจเปนแบบเสรี เกษตรกรรม โดยสงออกผลิตภัณฑตางๆ เชน เนื้อสัตว เซลลูโลส 

ธัญพืช ผลิตภัณฑจากนม ยา และบริการ มากกวา 60% ของการสงออกทั้งหมดของอุรุกวัยเปนสินคาเกษตร โดย

ในชวงป 2546 – 2562 เศรษฐกิจของอุรุกวัยขยายตัวยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศ การเติบโตทาง

เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวในป 2557 และลดลงเหลือ 0.5% ในป 2562 ซึ่งไดรับแรงหนุนจากราคาสินคาโภคภัณฑที่

ลดลงตลอดจนภาวะถดถอยทั้งในอารเจนตินาและบราซิล ซึ่งเปนคูคารายใหญของอุรุกวัย ตอมาในชวงป 2563  

โควิด-19 ทำใหเศรษฐกิจถดถอยเปนครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ GDP ลดลง 5.9% สงผลกระทบเชิงลบกอใหเกิด

การวางงานและความยากจน อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจของอุรุกวัยกลับมาเติบโต 4.4% ในป 2564 ซึ ่งเกิน 

ความคาดหมายท่ีรัฐบาลคาดการณไวที่ 3.5% การสงออกสินคาของอุรุกวัยเพิ่มขึ้น 43% ในป 2564 เมื่อเทียบกับ

ป 256389  

อุรุกวัยยังมีการพัฒนาหลายดานที่โดดเดนไมแพหลายประเทศในลาตินอเมริกา ในเชิงของการพัฒนา

บุคลากร อุรุกวัยนับไดวาเปนหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา มีอัตราการรูหนังสือถึง 

99% (จากขอมูลในป 2562) 90 มีคาดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) อยูในระดับตนของลาตินอเมริกา อยูที ่ระดับ 

0.809 (อันที่ 55 ของโลก) ซึ่งรองจากชิลี และอารเจนตินาที่อยูในระดับ 0.855 และ 0.842 (อันดับที่ 43 และ 47 

 
87 https://www.bnamericas.com/en/news/argentina-to-invest-us288mn-in-science-technology-and-innovation 
88 https://english.news.cn/20220819/d32a3c159b7b4beead053b7708331ec1/c.html 
89 https://www.trade.gov/country-commercial-guides/uruguay-market-

overview#:~:text=Uruguay's%20economic%20base%20is%20its,exports%20are%20agricultural%2Dbased%20products. 
90 https://data.worldbank.org/indicator/SE.ADT.LITR.ZS?locations=UY 
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ของโลก) ตามลำดับ (จากขอมูลในป 2565) 91 อุรุกวัยยังเปนหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรม IT ที่เติบโตอยาง

รวดเร็ว มีบริษัทสงออกทางดาน IT  มากกวา 700 บริษัท92 มีการสงเสริมการศกึษาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

(Computer Science: CS) ซึ่งเปนแกนหลักของการพัฒนาบุคคลากรและชวยใหนักเรียนไดรับทักษะตางๆ เชน 

การคิดเชิงคำนวณ การแกปญหา และการทำงานรวมกัน อีกทั ้งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา93  โดยเปน

ประเทศแรกๆ ในโลกที่รวมโครงการ One Laptop per Child (OLPC) ในป 2551 ซึ่งเปนโครงการที่สนับสนุน

การเรียนรูของนักเรียนในประเทศกำลังพัฒนา โดยไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงานในประเทศ อาทิ 

Technological Laboratory of Uruguay (LATU) National Agency for Research and Innovation (ANII) 

และ the Ministry of Education and Culture (MEC) เปนตน ปจจุบัน นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลประมาณ 

300,000 คนมีคอมพิวเตอรเปนของตัวเอง และมีนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร และ IT จำนวนมาก94 นอกจากนี้ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี IT ยังไดถูกนำมาใช

ทางดานเกษตรกรรมและปศุสัตว หลังจากที่เกิดการระบาดของโรคปากและเทาเปอยในป 2544 ที่สงผลกระทบ

อยางรุนแรงตออุตสาหกรรมปศุสัตวของประเทศ รัฐบาลจึงออกกฎระเบียบใหวัวทุกตัวจะตองติดปายฝงชิพเพ่ือเก็บ

ขอมูลตางๆ เชน อายุ แหลงกำเนิด โดยสามารถตรวจสอบขอมูลกลับไดหากเกิดปญหาขึ้น จากการดำเนินการนี้ 

เปนการเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคทั่วโลกและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศในฐานะผูผลิตเนื้อวัวที่มีคุณภาพ95  

 ภาพ: ปายแสดงขอมูลของววัแตละตัวในฟารม หากเกิดปญหา สามารถที่จะสืบขอมูลกลับไปววัหรือฟารมนั้นๆ ได96 

 
91 http://hdr.undp.org/en/countries 
92 https://www.american.edu/centers/latin-american-latino-studies/upload/uruguay-tech-sector_case-vignette.pdf 
93 https://www.brookings.edu/research/how-uruguay-implemented-its-computer-science-education-program/  

94 https://medium.com/bros/uruguay-the-silicon-valley-of-south-america-8cdef0bbcadc  
95 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-30210749  
96 https://www.bbc.com/news/world-latin-america-30210749  
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3. การศึกษาดาน วทน. ในลาตินอเมริกา 

3.1 การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา วทน. 

การศึกษาเปนรากฐานของการเพิ ่มพูนความรู และพัฒนาความคิดของบุคคล การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความทัดเทียมกับนานาประเทศจึงเปนสิ่งสำคัญ ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศในลาติน

อเมริกาเริ่มใหความสำคัญในจุดนี้ โดยเฉพาะการใหความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาในทุกระดับชั้น 

งานวิจัยทางดาน วทน. และการลงทุนทางดาน R&D ซึ่งเปนตัวแปรสำคัญที่กอใหเกิดนวัตกรรมและความกาวหนา

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

1) การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (การทดสอบ PISA) 

การเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนองคความรูพ้ืนฐานที่นักเรียนจะนำไปประยุกตใชเพ่ือ

ศึกษาตอและแกปญหาในชีวิตจริง ในป 2533 องคกร Organization for the Economic Cooperation and 

Development (OECD) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 34 ประเทศที่พัฒนาแลวทางดานเศรษฐกิจ มีแนวความคิดที่จะ

หาวิธีประเมินนักเรียนอายุ 15 ปทั่วโลก วามีความพรอมที่จะอยูรวมในสังคมเพียงใด โดยตั้งระบบการประเมิน 

Programme for International Student Assessment (PISA) ว ัดผลใน 3 ว ิชาหล ัก ได แก  คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร และภาษา มีการทดสอบทุก 3 ป โดยการทดสอบจะไมมุงเนนที่เนื้อหาจากหองเรียน แตจะทดสอบ

ทักษะการอานและการทำความเขาใจจากหนังสือหรือเอกสารตางๆ คะแนนสอบ PISA จะแสดงใหเห็นวา แตละ

ประเทศมีการจัดระบบการศึกษาแกเด็กนักเรียนของตนเองไดดีเพียงใดเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ปจจุบัน 

การทดสอบ PISA เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูทีไ่ดรับการยอมรับมากที่สุด  
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แผนภาพที่ 1 แสดงคะแนนจากการวัดระดับความสามารถดานคณติศาสตรในป 2561 ประเมินโดย OECD97 

 

ตามแผนภาพที่ 1 แสดงคะแนนจากการวัดระดับความสามารถดานคณิตศาสตรในป 2561 ประเมินโดย 

OECD โดยมีคะแนนอยูในชวง 379 – 527 คะแนน (คาเฉลี่ยของ OECD อยูที่ 489 คะแนน) สหรัฐฯ อยูที่ 478 

คะแนน สำหรับประเทศในกลุมลาตินอเมริกา ประกอบดวยบราซิลมีคะแนนอยูที ่ 384 คะแนน โคลอมเบียมี

คะแนนอยูที่ 391 คะแนน คอสตาริกามีคะแนนอยูที่ 402 คะแนน เม็กซิโก 409 คะแนน และชิลี 417 คะแนน 

 แผนภาพที่ 2 แสดงคะแนนจากการวัดระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรในป 2561 ประเมินโดย OECD98  

 

 
97 https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm  
98 https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm#indicator-chart  
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ตามแผนภาพที่ 2 แสดงคะแนนจากการวัดระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรในป 2561 ประเมิน 

OECD โดยมีคะแนนอยูในชวง 396 – 530 คะแนน (คาเฉลี่ยของ OECD อยูที่ 489 คะแนน) สหรัฐฯ มีคะแนนอยู

ที่ 502คะแนน สำหรับประเทศในกลุมลาตินอเมริกา ประกอบดวยบราซิล มีคะแนนอยูที่ 404 คะแนน โคลอมเบีย 

มีคะแนนอยูที่ 413 คะแนน คอสตาริกามีคะแนนอยูที่ 416 คะแนน เมก็ซิโก 419 คะแนน และชิลี 444 คะแนน 

จากผลคะแนนการวัดระดับความสามารถทั้งสองสวนนี้ เห็นไดวาประเทศในลาตินอเมริกามีคะแนนต่ำกวา

คาเฉลี่ยของ OECD และคอนขางต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ซึ่งชี้ใหเห็นวา นักเรียนในลาติน

อเมริกายังขาดทักษะการคำนวณขั้นพื้นฐานและพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง ระบบการศึกษาที่อาจจะ

ยังไมครอบคลุมและกระจายทั่วถึงในทุกพื้นที่ 

2) นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 

(STEM) 

ความพรอมของบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรเปนกุญแจสำคัญในการสรางระบบนวัตกรรมที่แข็งแกรง 

โดยที่นวัตกรรมในประเทศลาตินอเมริกาสวนใหญมีความเก่ียวของกับการถายโอนเทคโนโลยีมากกวาความคิดริเริ่ม

สรางสรร ดังนั้น การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือใหมีการพัฒนา วทน.ที่มีความเหมาะสมกับประเทศจึงเปน

สิ่งสำคัญ 

แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนสัดสวนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร 

และคณติศาสตร ในระหวางป 2546 – 2562 ของประเทศในลาตินอเมริกา99 

 
99 https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5E-all-indicators#advancedDownloadOptions 
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จากแผนภาพที่ 3 จะเห็นไดวา สัดสวนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ภายในภูมิภาคลาตินอเมริกาอยูในชวงราว 8% - 30% หลายประเทศในอดีต

ชวงป 2546 – 2555 มีสัดสวนที่ผันผวนอยางเห็นไดชัด เชน ชิลี เอลซาวาดอร ปานามา เปนตน สำหรับในชวงป 

2557 ในภาพรวมประเทศสวนใหญมีสัดสวนเกาะกลุมอยูในระดับใกลเคียงกัน แตบางประเทศมีสัดสวนที่เพิ่มข้ึน

หรือลดต่ำลงที่ชัดเจน เชน เปรู มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วจาก 23.5% เปน 29.6% ปานามา เอกกวาดอร 

และกัวเตมาลา มีสัดสวนลดลง เปนตน สำหรับในป 2561 - 2562 ประเทศที่มีจำนวนสัดสวนนักศึกษาที่เรียนจบ

ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณติศาสตรในระดับอุดมศกึษาสูงสุด 3 อันดับแรกในลาติน

อเมริกา ไดแก เปรู (29.64% ป 2561) เม็กซิโก (25.24% ป 2560) และโคลอมเบีย (23.13% ป 2561) 

3) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเปนองคประกอบพ้ืนฐานของระบบนวัตกรรม เนื่องจากเปนแหลงใหความรูและผลิตบุคลากร

ที ่มีคุณภาพเพื ่อการพัฒนาทางดานนวัตกรรมและเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก รวมถึง  

การฝกฝนนักวิทยาศาสตรรุนใหมเพื่อสรางสรรงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำออกสู

ตลาดการคา  

Argentina

Chile

Chile

Colombia

Brazil

Brazil

CubaEcuador

Ecuador

El Salvador
El Salvador

Guatemala

Guatemala

Honduras
Honduras

Mexico

Mexico

Panama

Panama

Peru

Uruguay

Uruguay

Costa Rica

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pe
rc

en
ta

ge

Year

Percentage of Graduates from Science, Technology, Engineering and Mathematics 
Programmes in Tertiary Education, both sexes (%)

Argentina Chile Colombia Bolivia Brazil Cuba

Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mexico Panama

Paraguay Peru Uruguay Costa Rica Venezuela



39 

 

การจัดอันดับลำดับมหาวิทยาลัยเปนผลรวมของคาถวงน้ำหนักที่ปรับใหเปนมาตรฐานจากตัวชี้วัดคุณภาพ

การศึกษา ซึ ่งลำดับสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบ ัติงานของมหาวิทยาลัย100 จากขอมูลบนเว็บไซต Top 

Universities การจัดอันดับลำดับมหาวิทยาลัยในลาตินอเมริกา พิจารณาจากสัดสวนเกณฑพื้นฐาน101 ไดแก  

1) ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation 30%) จากการสำรวจประจำปที่จัดทำโดย QS 

ซึ่งออกแบบมาเพ่ือประเมนิคุณภาพการสอนของนักวิชาการและการวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 

2) การไดรับการยอมรับจากนายจาง (Employer Reputation 20%) โดยอิงจากคำตอบของ QS 

Employer Survey และขอใหนายจางระบุสถาบันที่ทางบริษ ัทร ับผู สำเร็จการศึกษาที ่มี

ความสามารถ สรางสรรค และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาทำงาน  

3) อัตราสวนระหวางจำนวนคณาจารยและจำนวนนักศึกษา (Faculty Student 10%) อัตราสวนที่

สูงข้ึนเปนตัวบงชี้ทางออมถึงความมุงมั่นของสถาบันในการสอนที่มีคุณภาพสูง 

4) จำนวนอาจารยและเจาหนาที่ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก (Staff with Ph.D. 10%) ซึ่งบงชี้

ถึงคุณภาพการฝกอบรมของคณาจารย โดยพิจารณาสัดสวนของบุคลากรที่มีระดับการศึกษา

สูงสุดในสาขาที่เชี่ยวชาญ 

5) เครือขายการวิจัยระหวางประเทศ (International research network 10%) โดยใชขอมูลจาก 

Scopus เพ่ือบงชี้ใหเห็นถึงการเปดกวางระหวางประเทศในแงของความรวมมือดานการวิจัย ใน

การคำนวณตัวบงชี ้นี้ คาดัชนี Margalef Index ซึ ่งใชกันอยางแพรหลายในดานวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม ไดถูกดัดแปลงเพ่ือใชในพิจารณาการใหคะแนน 

6) จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ (Citations per paper 10%) โดยพิจารณา

สัดสวนจำนวนการอางอิงโดยเฉลี ่ยที ่ไดร ับตอสิ ่งพิมพ เพื ่อประเมินคุณภาพของงานทาง

วิทยาศาสตรที่ทำโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังใชขอมูลที่จัดทำโดย Scopus ในชวงที่ผานมา 

เฉพาะสถาบันที ่ผลิตผลงานวิจัยมากกวา 100 ฉบับในชวง 5 ปที ่ผานมาเทานั ้นที ่จะไดรับ 

การประเมิน 

7) จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการของคณาจารย (Citations per Faculty 5%) 

ซึ่งเปนตัวบงชี้จำนวนเฉลี่ยของสิ่งพิมพทางวิทยาศาสตรที่ผลิตตอคณะ และประเมินประสิทธิภาพ

การวิจัยของสถาบัน ขอมูลนี้จัดทำโดย Elsevier Scopus  

 
100 https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/how-us-news-calculated-the-rankings 
101 https://www.topuniversities.com/latin-america-rankings/methodology 
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8) การวัดผลกระทบการอางอิง (Web impact 5%) โดย Ranking Web of Universities ซึ่งเปน

ตัวบงชี้ประสิทธิภาพที่สถาบันตางๆ ใชเทคโนโลยีใหมในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผานทาง

เว็บไซต หรือเปนการวัดศกัยภาพ มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส (E-university) 

จากขอมูล QS World University Rankings 2023 ลาตินอเมริกามีมหาวิทยาลัย 24 แหงที่อยูใน 500 

อันดับแรกของโลก102  

แผนภาพที่ 4 แสดงจำนวนมหาวิทยาลัย 500 อันดับแรกของโลกในแตละทวีป และจำนวนมหาวิทยาลัยใน

ประเทศลาตินอเมริกาที่ติดลำดับ 500 อันดับแรกของโลก ในป 2566103 
 

 

 

 

จากแผนภาพที่ … แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยในลาตินอเมริกายังไมมีความโดดเดนมากนักเมื่อ

เปรียบเทียบกับทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ และแคนาดา) ยุโรป และเอเซีย โดยลาตินอเมริกามี 24 มหาวิทยาลัย

ใน 8 ประเทศ ท่ีติดอันดับอยูใน 500 มหาวิทยาลัยอันดับแรกของโลก ไดแก อารเจนตินา (5 มหาวิทยาลัย)  

บราซิล (5 มหาวิทยาลัย) ชิลี (3 มหาวิทยาลัย)  โคลอมเบีย (3 มหาวิทยาลัย)  คิวบา 1 เม็กซิโก (3 มหาวิทยาลยั) 

เปรู (1 มหาวิทยาลัย) และอุรุกวัย (3 มหาวิทยาลัย) โดยมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนอยูใน 10 อันดับแรกใน

ลาตินอเมริกา104 จากขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเว็บไซต Top Universities ไดแก 

1) Universidad de Buenos Aires (UBA) อารเจนตินา (อันดับที่ 67 ของโลก) 

2) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) เม็กซิโก (อันดับที่ 104 ของ

โลก) 

 
102 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023 

103 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023 
104 https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2019 
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3) Universidade de São Paulo (USP) บราซิล (อันดับที่ 115 ของโลก) 

4) Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) ชิลี (อันดับที่ 121 ของโลก) 

5) Universidad de Chile ชิลี (อันดับที่ 167 ของโลก) 

6) Tecnológico de Monterrey เม็กซิโก (อันดับที่ 170 ของโลก) 

7) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) บราซิล (อันดับที่ 210 ของโลก) 

8) Universidad de los Andes โคลอมเบีย (อันดับที่ 220 ของโลก) 

9) Universidad Nacional de Colombia โคลอมเบีย (อันดับที่ 243 ของโลก) 

10) Pontificia Universidad Católica Argentina อารเจนตินา (อันดับที่ 323 ของโลก) 

 

ภาพ: Universidad de Buenos Aires (UBA) อารเจนตินา 105  

ลาตินอเมริกายังคงมุงพัฒนาการศึกษาภายในภูมิภาค ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง

ภาคเอกชนและภาครัฐบาล มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร 

รวมทั้ง สงเสริมความสัมพันธรวมกับภาคการผลิต สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยตางๆ อีกทั้ง  รัฐบาลมีนโยบาย

 
105  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UBA-Facultad-Derecho.jpg,  https://www.flickr.com/photos/aprillynn77, CC BY 2.0 

<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons 
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สนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศ  จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยตอในตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลและศึกษาวิจัยรวมกัน  

3.2 นักวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

นักวิจัยเปนสวนที่ทำหนาที่ในการผลักดันใหเกิดการพัฒนาและวิทยาการใหมๆ โดยงานวิจัยแบงออกเปน

สาขาตางๆ เพื่อการศึกษาวิจัยขั้นพื้นฐาน วิจัยเพื่อประยุกต วิจัยเพื่อการทดลอง และนำผลการศึกษาที่ไดไปใช

ประโยชนตอไป 

แผนภาพที่ 5 แสดงเปรียบเทียบสัดสวนนักวิจัยดาน R&D ตอประชากร 1 ลานคน ในกลุมประเทศในลาติน

อเมริกา ชวงป 2554 - 2563106 

 

หมายเหตุ ไมพบขอมูลของประเทศโบลิเวีย ควิบา และเปรูในชวงป 2554 - 2563 

จากแผนภาพที่ 6 เห็นไดวา ในชวงป 2554 – 2563 อารเจนตินา บราซิล และอุรุกวัย เปน 3 ประเทศแรก

ที่มีสัดสวนนักวิจัยดาน R&D ตอประชากร 1 ลานคน สูงที่สุดในกลุมลาตินอเมริกา โดยอารเจนตินา (ขอมูลในป 

 
106 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2020&locations=AR-BO-BR-CL-CO-CR-CU-MX-PA-PY-PE-UY-EC-SV-

GT-HN&start=2011&view=chart 
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2562) มีสัดสวนนักวิจัยอยูที่ 1,231 คน/ประชากร 1 ลานคน บราซิล (ขอมูลในป 2557) มีสัดสวนนักวิจัยอยูที่ 

888 คน/ประชากร 1 ลานคน และอุรุกวัย (ขอมูลในป 2563) มีสัดสวนนักวิจัยอยูที่ 767 คน/ประชากร 1 ลานคน 

รองลงมาเปนกลุมประเทศที่มีสัดสวนนักวิจัยดาน R&D ในชวง 200 – 600 คน/ประชากร 1 ลานคน ไดแก ชิลี 

คอสตาริกา เอกวาดอร และเม็กซิโก และกลุมสุดทายเปนกลุมประเทศที่มีสัดสวนนักวิจัยดาน R&D ในชวง <200 

คน/ประชากร 1 ลานคน ไดแก โคลอมเบีย เอลซาวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา และปารากวัย ถึงแมวาใน

ภาพรวมกลุมประเทศลาตินอเมริกามีแนวโนมสัดสวนนักวิจัยเพิ่มสูงขึ้นในแตละป แตหากเปรียบเทียบกับประเทศ

ในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีสัดสวนนักวิจัยอยูที่ 4,821 คน/ประชากร 1 ลานคน ยุโรปมีสัดสวนนักวิจัยอยูที่ 4,257 

คน/ประชากร 1 ลานคน และประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟก มีสัดสวนนักวิจัยอยูที่ 1,827 คน/ประชากร 

1 ลานคน กลุมประเทศลาตินอเมริกา ยังถือวามีสัดสวนนักวิจัยดาน R&D ยังอยูในระดับที่ต่ำ 

แผนภาพที่ 6 แสดงสัดสวนของนักวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร

การแพทย เกษตรศาสตร และสังคมศาสตรของแตละประเทศในลาตินอเมริกา ในป 2562107 

 

หมายเหตุ ไมพบขอมูลนักวิจัยในสาขาตางๆ ของบราซิล ชิลี คิวบา และปานามา, สำหรับโบลิเวีย เอกวาดอรเปนขอมูลจากป 2557, ฮอนดรัูสเปนขอมูล

จากป 2560, คอสตาริกาเปนขอมูลจากป 2561, อารเจนตินา โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา เม็กซิโก ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย เปนขอมูลจากป 

2562 

 
107 http://www.ricyt.org/en/category/indicators/ 
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จากแผนภาพ สัดสวนของนักวิจัยในสาขาตางๆ ทางดานวิทยาศาสตรของประเทศในลาตินอเมริกามี 

การกระจายตัวที่แตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ภูมิประเทศ 

หรือทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน สัดสวนของนักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Sciences) มี

สัดสวนสูงสุดในอุรุกวัย คือ 31.41% นักวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Engineering and 

technology) มีสัดสวนสูงสุดในเม็กซิโก คือ 30.56% นักวิจ ัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย (Medical 

Sciences) มีสัดสวนสูงสุดในเปรู คือ 26.54% นักวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการเกษตร (Agricultural Sciences) 

มีสัดสวนสูงสุดในฮอนดูรัส คือ 29.83% นักวิจัยทางดานสังคมศาสตร (Social Sciences) มีสัดสวนสูงสุดใน

เอกวาดอร คือ 33.43% และนักวิจัยทางดานมนุษยศาสตร (Human Sciences) มีสัดสวนสูงสุดในกัวเตมาลา คือ 

11.61% 

1) ผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในแวดวงวิชาการ 

ลาตินอเมริกาพยายามที ่ผลักดันใหภูมิภาคกาวไปสู ความเปนสากล โดยเริ ่มมุ งเนนวิชาการในดาน

วิทยาศาสตร การแพทย และเทคโนโลยี ฯลฯ จากชวงป 2553 – 2562 ภูมิภาคมีการเจริญเติบโตมากในดานของ

การศึกษาและเอกสารทางวิชาการ เพ่ือนำเสนอความรู ความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห หรือนำเสนอประเด็นความคิด

ใหมใหแกนานาประเทศไดรับทราบ 

แผนภาพที่ 7 แสดงเปรียบเทียบผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในเชิงวิชาการใน SCOPUS ของภูมิภาค

ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในชวงป 2553 – 2562108 

 

 
108 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CSCOPUS&start_year=2010&end_year=2019 
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จากแผนภาพ ตั้งแตป 2553 - 2562 ลาตินอเมริกามีผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในวง

วิชาการใน SCOPUS เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแตในชวงป 2558 – 2561 มีผลงานทางวิทยาศาสตรไดรับการอางอิงราว 

10,000 ฉบับตอป หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6.84% ทั้งนี้ในป 2562 มีผลงานทางวิทยาศาสตรไดรับการอางอิงราว 

7,000 ฉบับ หรือเพิ่มขึ้นจากป 2561 ประมาณ 4.87% (จากขอมูล Scopus ผลงานทางวิทยาศาสตรทั่วโลกยังคง

เติบโตโดยเฉลี่ยที่เกือบ 4% ตอป โดยป 2561 จีน มีสวนแบง 21% และสหรัฐฯ มีสวนแบง 17% เปนผูผลิตผลงาน

ทางวิทยาศาสตรรายใหญที่สุด) ซึ่งในภาพรวมลาตินอเมริกามีผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงมีแนวโนมที่

จะเพิ่มสูงขึ้นและคาดวาจะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต ซึ่งแสดงใหเห็นวาภูมิภาคไดใหความสำคัญกับ 

การพัฒนาผลงานทางดานวิชาการใหมีความเปนสากล มีปริมาณการวิจัยและความรูใหมเพิ่มขึ้น การมีสวนรวม

ระหวางนักวิทยาศาสตรในการทำ peer-reviewed และระบบนิเวศการวิจัยที่เพิ่มขึ ้นผานความรวมมือระดับ

นานาชาติ 

แผนภาพที่ 8 แสดงจำนวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงใน SCOPUS ของแตละประเทศในลาติน

อเมริกาในชวงป 2553 – 2562109 

 

 
109 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CSCOPUS&start_year=2010&end_year=2019#chartitle  
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จากแผนภาพเห็นไดวาบราซิลมีจำนวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการที่โดดเดน

ที่สุดในภูมิภาคและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป 2562 บราซิลมีผลงานทางวิทยาศาสตรที่ตีพิมพใน SCOPUS 

จำนวน 87,399 ผลงาน หรือ 2.64% ของผลงานทางวิทยาศาสตรทั ่วโลก (ทั ่วโลกมีผลงานตีพิมพจำนวน 

3,380,802 ผลงาน) รองลงมาไดแก เม็กซิโก มีผลงานทางวิทยาศาสตรจำนวน 28,833 ผลงาน หรือ 0.85% ของ

ผลงานทางวิทยาศาสตรทั่วโลก และชิลี มผีลงานทางวิทยาศาสตรจำนวน 16,162 ผลงาน หรือ 0.48% ของผลงาน

ทางวิทยาศาสตรทั่วโลก ตามลำดับ หากเปรียบเทียบเฉพาะภายในภูมิภาคลาตินอเมริกา บราซิลตีพิมพเอกสาร

วิชาการราว 68% ของเอกสารวิชาการทั้งหมดในลาตินอเมริกา และเม็กซิโก และชิลี มีการตีพิมพเอกสารวิชาการ

รองลงมา คือ 22.43% และ 12.57% ตามลำดับ 

แผนภาพท่ี 9 แสดงสัดสวนผลงานทางวิทยาศาสตรของกลุมประเทศลาตินอเมริกาที่ตีพิมพใน SCOPUS รวมกับ

สถาบันตางประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร วิทยาศาสตรเชิงฟสิกส และสังคมศาสตร ในชวง

ป 2553 -2562110 

 
 

จากแผนภาพ ตั้งแตในชวงป 2553 -2562 ประเทศในลาตินอเมริกามีสัดสวนตีพิมพผลงานวิจัยทางดาน

วิทยาศาสตรรวมกับสถาบันตางประเทศ โดยผลงานวิจัยเชิงฟสิกสมีสัดสวนสูงที่สุด รองลงมาไดแก วิทยาศาสตร

สุขภาพ ชีววิทยาศาสตร และสังคมศาสตร โดยในป 2562 ผลงานวิจัยเชิงฟสิกสมีสัดสวนอยูที่ 37% มีแนวโนม

ลดลงเล็กนอยอยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 ผลงานวิจัยเชิงชีววิทยาศาสตรมีสัดสวนอยูที่ 27% มีจำนวนผลงานวิจัย

อยูในระดับคอนขางคงที่ในชวงแรกและเริ่มมีแนวโนมลดลงเล็กนอยตั้งแตป 2560 ผลงานวิจัยเชิงชีววิทยาศาสตรมี

สัดสวนอยูที่ 26% มีจำนวนผลงานวิจัยอยูในระดับคอนขางคงที่ในชวงแรกเชนเดียวกัน และเริ่มมีแนวโนมลดลง

 
110 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=PUB_AREA&start_year=2010&end_year=2019  
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เล็กนอยตั้งแตป 2559 และผลงานวิจัยเชิงสังคมศาสตรสัดสวนอยูที่ 13% มีจำนวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นเล็กนอย

ในชวงป 2553 – 2561 แตทั้งนี้สัดสวนลดต่ำลงในชวงป 2562  

แผนภาพที่ 10 แสดงสัดสวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงใน SCOPUS ของแตละประเทศในลาติน

อเมริกา ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร วิทยาศาสตรเชิงฟสิกส และสังคมศาสตร ในป 2562111 

 

จากแผนภาพ  สัดสวนผลงานทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการอางอิงใน SCOPUS ของแตละประเทศในลาติน

อเมริกาในป 2562 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพมีสัดสวนสูงที่สุดในกัวเตมาลา 47%  สาขาชีววิทยาศาสตรมีสัดสวน

สูงที่สุดในปานามา 43% สาขาวิทยาศาสตรเชิงฟสิกสมีสัดสวนสูงที่สุดในเม็กซิโกและโคลอมเบีย 41% และสาขา

สังคมศาสตรมีสัดสวนสูงที่สุดในชิลี 20% 

3.3 การลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดาน วทน. 

การวิจัยและพัฒนาทางดาน วทน. ปจจุบันไดถูกนำมาใชเปนกลยุทธสำคัญในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

หรือพัฒนาเพื่อใหเกิดความกาวหนาของประเทศ รวมทั้ง เปนตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ระยะยาว การลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดาน วทน. จึงเปนตัวแปรเริ ่มตนที ่สำคัญที ่ชวยใหเกิด 

การศึกษาวิจัยดานวิทยาศาสตรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อผลักดันใหเกิดการคิดคน ประดิษฐ หรือเกิด

นวัตกรรมใหมๆ ขึ้น 

 
111 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=PUB_AREA&start_year=2010&end_year=2019 
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แผนภาพที่ 11 แสดงสัดสวนคาการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของประเทศในลาตินอเมริกาในชวงป 

2553 – 2562112 

 
จากแผนภาพในชวงป 2553 – 2562 ประเทศในลาตินอเมริกามีการลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาอยู

ในชวง 0.03% - 1.34% โดยตั้งแตป 2553 บราซิลมีสัดสวนการลงทุนทางดาน R&D สูงที่สุดอยูในระดับที่ >1% 

มาโดยตลอด ทั้งนี้ ในชวงป 2555 – 2560 มีสัดสวนการลงทุนลดต่ำลง และมีแนวโนมกลับมาสูงข้ึนอีกครั้ง โดยใน

ป 2561 มีสัดสวนการลงทุนอยูที่ 1.16% รองลงมาไดแก คิวบามีสัดสวนการลงทุนพุงสูงขึ้นตั้งแตใน 2559 จาก

ระดับ 0.34% ขึ้นมาที่ 0.55% ในป 2562 อันดับที่ 3 ไดแก อุรุกวัย จากสัดสวนการลงทุนท่ีระดับประมาณ 0.3% 

มาตั้งแตป 2553 ขยับเพิ่มขึ้น >0.4% ในป 2559 ขยับลดต่ำลงเล็กนอย และกลับขึ้นสูงขึ้นในป 2562 อยูที่ระดับ 

0.53%  

นอกจากนี ้ ตั ้งแตราวป 2558 อารเจนตินา คอสตาริกา และเม็กซิโก เปนกลุ มประเทศที ่มีส ัดสวน 

การลงทุนลดลง เอลซาวาดอร เปรู และปารากวัย เปนกลุมประเทศที่มีสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตมี

ความตอเนื่องมาตั้งแตในป 2553 และกลุมสุดทาย ชิลีและกัวเตมาลาที่มีสัดสวนการลงทุนคอนขางคงที่ หรือ

เปลี่ยนแปลงเพียง ±0.01% 

 
112 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GIDExINV&start_year=2010&end_year=2019  
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แผนภาพที่ 12 แสดงสัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของแตละประเทศในลาตินอเมริกา113 

 

หมายเหตุ – ไมพบขอมูลของประเทศโบลิเวียและเปรู 

- ขอมูลของเอกวาดอร เปนขอมูลป 2557, ฮอนดูรัสและปานามา เปนขอมูลป 2560, บราซลิและคอสตาริกา เปนขอมูลป 2561 

จากแผนภาพ ในภาพรวมของลาตินอเมริกา รัฐบาลเปนภาคสวนที่ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

เปนหลักในเกือบทุกประเทศ ยกเวนโคลัมเบีย กัวเตมาลา และอุรุกวัย โดยเฉลี่ยของภูมิภาครัฐบาลมีสัดสวนลงทุน

อยูท่ี 56.50% รองลงมาเปนภาคธุรกิจ 37.0% ภาคการศึกษา 4.41% จากภาคธุรกิจจากตางประเทศ 1.77% และ

จากภาคเอกชนไมแสวงหาผลกำไร 0.31% โดยคอสตาริกาเปนประเทศที่รัฐบาลใหการสนับสนุนลงทุนดานการวิจัย

และพัฒนาสูงที่สุดในภูมิภาค อยู ที ่ 93.8% โคลอมเบีย มีภาคธุรกิจใหการสนับสนุนสูงที่สุดในภูมิภาค อยู ที่ 

48.05% กัวเตมาลามีภาคการศึกษาที่ใหการสนับสนุนสูงที่สุดในภูมิภาค อยูที่ 77.94% ฮอนดูรัสมีภาคภาคเอกชน

ไมแสวงหาผลกำไรใหการสนับสนุนสูงที่สุดในภูมิภาค อยูที ่ 13.84% ปานามามีภาคธุรกิจจากตางประเทศให 

การสนับสนุนสูงที่สุดในภูมิภาค อยูที่ 34.73% 

 
113 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GASIDSFPER&start_year=2010&end_year=2019 
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การสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาจากภาคสวนตางๆ เปนเครื่องมือที่ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพและ

กอใหเกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้น การวิจัยถือเปนกระบวนการที่เปนระบบ กอใหเกิดความรู ความเขาใจ หรือคนพบสิ่ง

ใหมๆ โดยแบงการวิจัยเปน 3 ประเภทหลัก114 ไดแก  

(1) การวิจัยขั ้นพื ้นฐาน เปนงานทดลองหรืองานเชิงทฤษฎี เกี ่ยวกับรากฐานของปรากฏการณและ

ขอเท็จจริงที่สังเกตได โดยไมตองประยุกตใชหรือนำไปใชโดยเฉพาะ  

(2) การวิจัยประยุกต เปนการดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งความรูใหม มุงไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงค

เฉพาะในทางปฏิบัติ  

(3) การพัฒนาเชิงทดลองเปนการสรางสรรคพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มความรูและเพื่อประยุกตใชความรูที่มี

อยูใหม 

ประเทศพัฒนาแลวอยางเชนสหรัฐฯ มุงเนนที่การพัฒนาเชิงทดลองสูงที่สุดอยูที่ 63.54% รองลงมาคือ 

การพัฒนาการวิจัยประยุกต อยูที่ 19.82% และการวิจัยขั้นพื้นฐาน อยูที่ 16.64%115 สำหรับในลาตินอเมริกาแต

ละประเทศใหความสำคัญในการวิจัยที ่แตกตางกันออกไป ตามลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ หรือนโยบาย 

การพัฒนาและลงทุนของภาคสวนตางๆ เปนตน 

แผนภาพท่ี 15 แสดงสัดสวนการลงทุนในดาน R&D ในการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการพัฒนาเชิง

ทดลองของแตละประเทศในลาตินอเมริกา ในป 2562116 

 

 
114 https://www.nsf.gov/statistics/2020/nsf20309/overview.htm 
115 https://www.nsf.gov/statistics/2020/nsf20309/overview.htm 
116 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GASIDTIPER&start_year=2010&end_year=2019  
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หมายเหตุ – ไมพบขอมูลของประเทศโบลิเวีย บราซิล โคลัมเบีย และอุรุกวัย 

- ขอมูลของปานามา เปนขอมูลป 2556, เอกวาดอร เปนขอมูลป 2557, ฮอนดูรัสและเปรู เปนขอมูลป 2558, ชิลีและคอสตาริกา เปนขอมูล

ป 2561 

จากแผนภาพ ในภาพรวมของภูมิภาค โดยสวนใหญมุงเนนการพัฒนาการวิจัยประยุกตมากที่สุด โดย

ประเทศท่ีมีการพัฒนาการวิจัยประยุกตไดแกกัวเตมาลา มีสัดสวนสูงถึง 98.04% (แตทั้งมีกัวเตมาลาเปนประเทศที่

มีสัดสวนการวิจัยขั้นพื้นฐานและการพัฒนาเชิงทดลองนอยที่สุด อยูที่ 0.55% และ 1.41% ตามลำดับ) สำหรับ 

การวิจัยขั้นพื้นฐานมีสัดสวนการพัฒนาสูงที่สุดในคอสตาริกา อยูที่ 56.45% และการพัฒนาเชิงทดลองมีสัดสวน

การพัฒนาสูงใกลเคยีงกันใน 2 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา 40.04% และเม็กซิโก 39.38%  

แผนภาพท่ี 14 แสดงสัดสวนการลงทุนในดาน R&D ในสาขาตางๆ ของแตละประเทศในลาตินอเมริกา ในป 

2562117  

 

หมายเหตุ - ไมพบขอมูลของโบลิเวีย บราซิล และโคลัมเบีย 

- ขอมูลของเอกวาดอร เปนขอมูลป 2557, เปรู เปนขอมูลป 2558, ฮอนดูรัสและปานามา เปนขอมูลป 2560, ชิลี คอสตาริกา และอุรุกวัย

เปนขอมูลป 2561 

 
117 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=GASIDDISCPER&start_year=2010&end_year=2019 
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จากแผนภาพแสดงสัดสวนการลงทุนในดาน R&D ในแตละประเทศในลาตินอเมริกา เห็นไดวาแตละ

ประเทศใหความสำคัญในการลงทุนในสาขาตางๆ ที่แตกตางกันไป โดยสาขาวิทยาศาสตรธรรมชาติมีสัดสวน 

การลงทุนมากที่สุดในเม็กซิโก คือ 80.50% สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีมีสัดสวนการลงทุนมากที่สุดใน

เอลซาวาดอร คือ 49.29% สาขาวิทยาศาสตรการแพทยมีสัดสวนการลงทุนมากที่สุดในกัวเตมาลา คือ 26.05% 

สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรมีสัดสวนการลงทุนมากที่สุดในฮอนดูรัส คือ 55.17% สาขาสังคมศาสตรมีสัดสวน 

การลงทุนมากที่สุดในปานามา คือ 27.44% และสาขามนุษยศาสตร มีสัดสวนการลงทุนมากที่สุดในอารเจนตินา 

คือ 8.86% 

สรุปในภาพรวมของการพัฒนาศักยภาพดาน วทน. ของประเทศในลาตินอเมริกา โดย 5 ประเทศแรกที่มี

ความโดดเดนในการพัฒนาทางดาน วทน. ไดแก บราซิล เม็กซิโก อารเจนตินา ชิลี และเปรู ตามลำดับ และเปน

ประเทศ 5 ประเทศท่ีไทยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำอยู 

ตารางที่ 1 ศักยภาพการพัฒนาทางดาน วทน. ใน 5 ประเทศหลักในลาตินอเมริกา ป 2564118 

คาสถิติ บราซิล ชิลี เปร ู เม็กซิโก อารเจนตินา 

ประชากร (ลานคน) 212.6   19.1 33.0  128.9 45.2 

ดัชนีการพัฒนามนุษย  

(Human Development Index: HDI)119 

0.875 0.851 

(ขอมูลป 2562) 

0.777 0.779 0.845 

จำนวนนกัวิจัย/ประชากร 1 ลานคน120 888 

(ขอมูลป 2557) 

510 

(ขอมูลป 2562) 

ไมพบขอมูล 349 

(ขอมูลป 2563) 

1,231 

(ขอมูลป 2562) 

ผลงานตีพิมพดาน วทน. ใน SCOPUS  

(ป 2562)121 

87,399 16,162 4,463 28,833 14,921 

 
118 https://data.worldbank.org/indicator  
119 https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI 
120 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?locations=AR-BR-CL-PE-MX&view=chart 
121 http://app.ricyt.org/ui/v3/comparative.html?indicator=CSCOPUS&start_year=2010&end_year=2019 
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ปริมาณการคารวมกับไทย   

 (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

1,923.49122 613.08123 346.14124 2,848.88125  880.50126  

ดัชนีนวัตกรรมโลก  

(Global Innovation Index: GII)127 

57 53 70 55 73 

GDP, PPP$128 3,078.9 456.4 385.7 2,424.5 924.5 

GDP/Capita, PPP$129 14,563 23,455 11,516 18,804 20,370 

ชองทางดำเนินความรวมมือ วทน. ในกรอบ 

พหุภาคีรวมกับไทย (เรียงตามลำดับ) 

3 2 2 1 3 

4. ขอมูลเพิ่มเติม 

ภูมิภาคลาตินอเมริกาเปนภูมิภาคที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทำใหแตละประเทศมีวัตถุดิบใน

การวิจัยและพัฒนาทางดาน อววน.แตกตางกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการแพทย 

พลังงานหมุนเวียน ทางการเกษตร สิ่งแวดลอม IT ตลอดจนในดานกายภาพ ที่สงเสริมใหการวิจัยดานดาราศาสตร 

พิสิกส เปนตน โดยในภาพรวมของภูมิภาค กลุมประเทศท่ีใหความสำคัญและมีการพัฒนาทางดาน อววน.ที่โดดเดน 

ไดแก บราซิล คอสตาริกา เม็กซิโก ชิลี อารเจนตินา อุรุกวัย โดยระดับการพัฒนาทางดาน วทน. และความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดานกายภาพและชีวภาพใกลเคียงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่

ประเทศไทยตั้งอยูมาก จึงเปนภูมิภาคที่สามารถเกื้อกูลและสงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมไดอยาง

มากมายและหลากหลายประเภท อยางไรก็ตาม ดวยความแตกตางทางภาษาและที่ตั้งที่หางไกลกันมาก จึงทำให

 
122 https://aspa.mfa.go.th/th/content/77339-

%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5?page=5e0ea3b47317c00ce15ab862&menu=5e0ea

2894a9f9f071f093ab4 
123 https://aspa.mfa.go.th/th/content/77360-

%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5?page=5e0ea3b47317c00ce15ab862&menu=5e0ea2894a9f9f071f093ab4 
124 https://aspa.mfa.go.th/th/content/77367-

%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B9?page=5e0ea3b47317c00ce15ab862&menu=5e0ea2894a9f9f071f093ab4 
125 https://aspa.mfa.go.th/th/content/77341-

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81?page=5e0ea3b47317c0

0ce15ab862&menu=5e0ea2894a9f9f071f093ab4 
126 https://aspa.mfa.go.th/th/content/77361-

%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%

99%E0%B8%B2?page=5e0ea3b47317c00ce15ab862&menu=5e0ea2894a9f9f071f093ab4 
127 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2021-report# 
128 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2021-report# 
129 https://www.globalinnovationindex.org/gii-2021-report# 
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การแสวงหาโอกาสพัฒนาความรวมมือเปนเรื่องที่ยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร รวมทั้ง การพัฒนาในลาตินอเมริกา

สำหรับบางประเทศยังคงมีความผันผวน เนื่องจากอิทธิพลทางการเมือง นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลใน

แตละยุคสมัย และการจัดสรรงบประมาณในแตละป เปนตน 

ตารางที่ 2 หนวยงานสำคัญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในลาตินอเมริกา 

ประเทศ ชื่อหนวยงานภาษาอังกฤษ ชื่อหนวยงานภาษาสเปน/

โปรตุเกส 

ชื่อยอ หนาที่ 

เม็กซิโก National Council for Science 

and Technology 

 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

CONACYT ทำหนาที่กำหนดนโยบาย  

สงเสริมกิจกรรมโครงการ และ

ทุนการศึกษาดาน วท.  

 Research and Technology 

Innovation Park  

 

Parque de Investigación e 

Innovación Tecnológica 

PIIT 

 

อุทยานวิทยาศาสตรที่สงเสรมิการ

วิจัยและการถายทอดทางดาน

เทคโนโลยี ระหวางภาค

การศึกษาและภาคเอกชน 

กัวเตมาลา National Council for 

Science and Technology 

of Guatemala 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

CONCYT เปนหนวยงานที่มีอำนาจใน

การกำกับดูแลดานการ

พัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของประเทศ มี

โครงสรางสมาชิก

ประกอบดวยภาครัฐ เอกชน 

และการศึกษา 

 National Secretariat for 

Science and Technology 

Secretaría Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

SENACYT มีภารกิจหลักในการสงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมผานการใช วทน. 

สงเสริมการวิจัย พัฒนาและ

ถายทอดความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและโครงการ

นวัตกรรมไปยังภาคสวน

ตางๆ ของประเทศ 
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คิวบา Ministry of Science, 

Technology and 

Environment 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio 

Ambiente 

CITMA กำหนดกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ

ทางดาน วท. สิ่งแวดลอม และ

การใชพลังงานนิวเคลียร  

คอสตาริกา Ministry of Science and 

Technology 

Ministerio de Ciencia 

Tecnología y 

Telecomunicaciones  

 

MICIT กำหนดนโยบายดาน วท. และ

การสื่อสารโทรคมนาคม และ

สงเสริมการใชความรูและ

นวัตกรรม และการความคดิริเริ่ม

ทางธุรกิจ 

 National Council of 

Scientific and Technological 

Investigations  

Consejo Nacional para 

Investigaciones Cientificas 

y Technológicas 

CONICIT สงเสริมขีดความสามารถของ

ประเทศดาน วท. สนับสนนุ 

การฝกอบรมดานทรัพยากร

บุคคล จัดหาเงนิทุนสำหรับ

โครงการวิจัยพื้นฐานและ

ประยุกต 

ปานามา National Secretariat of 

Science, Technology and 

Innovation of Panama  

Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

SENACYT ทำหนาที่วางแผนและดำเนินการ

ยุทธศาสตรวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ

โคลอมเบีย Ministry of Science, 

Technology, and Innovation 

Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación  

MinCiencias ทำหนาที่กำหนดนโยบาย วทน. 

ของประเทศ ซึ่งข้ึนตรงตอ 

สำนักประธานาธิบดี  

เปร ู National Council of Science, 

Technology and 

Technological Innovation  

Consejo Nacional de 

Ciencia Tecnologia, e 

Innovacion Tecnologica 

CONCYTEC ทำหนาที่ในการออกกฎระเบียบ  

กำหนดทิศทาง สนับสนุน

โครงการ ตดิตามและประเมินผล 

การดำเนินการดาน วทน. ของ

ประเทศ 

โบลิเวีย 

 

National Academy of 

Sciences 

Academia Nacional de 

Ciencias  

ANCB สงเสริมการดำเนินกิจกรรม 

การวิจัยและการศึกษาทาง

วิทยาศาสตร 

 National University of 

Colombia at San Andrés 

 

Universidad Nacional de 

Colombia  

UNAL เปนมหาวิทยาลัยที่รัฐที่เกาแก

ที่สุด มีหลักสตูรปรญิญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอกในหลาย

สาขาวิชา สนับสนุนงานวิจยัและ
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โครงการทางวิทยาศาสตรจำนวน

มาก  

ปารากวัย National Council of Science 

and Technology 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología  

CONACYT ทำหนาที่ในการประสานงาน ให

คำแนะนำ และประเมินระบบ 

สนับสนุนการศึกษาวิจัย  

การถายทอดความรูและการ

พัฒนาดาน วทน. 

ชิลี National Commission for 

Scientific and Technological 

Research 

Comisión Nacional de 

Investigación Científica y 

Tecnológica 

CONICYT หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ

กิจการงานดาน วทน. ของ

ประเทศ ซึ่งข้ึนตรงตอสำนัก

ประธานาธิบด ี

บราซิล Ministry of Science, 

Technology, Innovation and 

Communication 

Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

Comunicações 

MCTIC ดูแลนโยบายดาน วทน. และ 

การสื่อสารของประเทศ 

 Brazilian Agency for 

Industrial Research and 

Innovation  

Associação Brasileira de 

Pesquisa e Inovação 

Industrial 

EMBRAPII หนวยงานที่ดูแลการวจิัยและ

นวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม  

และเปนหนวยงานที่เชื่อมโยงกับ 

MCTIC และ Ministry of 

Education (MEC) 

 Ministry of Mining and 

Energy  

 

Ministério de 

Minas e Energia 

 

MME สงเสริมการลงทุน การวิจัย และ

กำหนดนโยบายดานการทำ

เหมืองแรและพลังงาน 

   

 

-Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras วิสาหกิจระดับชาติ ทำหนาทีเ่ปน

ผูผลิตและจำหนายปโตรเลียม

ของประเทศ (เทียบเทา ปตท) 

  -Centrais Elétricas 

Brasileiras S.A. 

Electrobras วิสาหกิจระดับชาติ ทำหนาทีเ่ปน

ผูผลิตและจำหนายพลังงานไฟฟา 

 São Paulo Research 

Foundation  

Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de 

São Paulo 

FAPESP เปนหนวยงานภาครัฐท่ีสงเสริม

และใหการสนับสนุนการวิจัยและ

การศึกษา 

อารเจนตินา The National Scientific and 

Technical Research Council  

Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas 

y Técnicas 

CONICET กำหนดแนวนโยบายดานการวิจัย

และพัฒนาแกสถาบันการศึกษา

และหนวยงานวิจัยตางๆ ของ
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ประเทศ ความรวมมือระหวาง

ประเทศดาน วทน.  

 Austral Center for Scientific 

Research 

Centro Austral de 

Investigaciones Cientificas 

CADIC วิจัยดานขั้วโลก สมุทรศาสตร วน

ศาสตร บรรพชีวิน โบราณคด ี

มานุษยวิทยา 

 Research Center of the Sea 

and Atmosphere 

Centro de Investigaciones 

del Mar y la Atmosfra 

CIMA ศึกษาความแปรปรวนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการ

พยากรณอากาศและสภาพ

อากาศการศึกษากระบวนการ

ทางกายภาพในมหาสมุทร

แอตแลนติกตอนใต และ

บรรยากาศโลก 

อุรุกวัย National Council of 

Innovation, Science and 

Technology 

Consejo Nacional de 

Innovación, Ciencia y 

Tecnología 

CONICYT เสนอแผนแนวทางนโยบายทั่วไป

และลำดับความสำคญัที่เกี่ยวของ

กับ วทน. 

 National Agency for 

Research and Innovation 

Agencia Nacional de 

Investigacióne Innovación 

ANII เปนหนวยงานภาครัฐท่ีสงเสริม

และใหการสนับสนุนงานวิจัย 

และการประยุกตใชความรูใหม 

รวมทั้ง มอบทุนสนับสนุน

โครงการวิจัยทางดาน วทน. แก

ภาครัฐและเอกชน 

 

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