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ช่ือแผนงานสําคัญ แผนงานสร,างโอกาสและความสามารถในการเข,าสู4ยุคเทคโนโลยีควอนตัม 

ภายใต,โปรแกรม  ส�งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน!าและการวิจัยพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ (P5) 

1. เป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (objective and Key result) ของโปรแกรม (P5) ภายในป# 2565 

Objective (O1.5a): พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหน!าท่ีส�งเสริมและอํานวยความ
สะดวกในการทําวิจัยและนวัตกรรม 

Key Results: (ภายในป# 2565)   
KR1.5a.1  มีระบบบริหารจัดการการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหน!าท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ

ผลิตผลงานวิจัยท่ีนําไปต�อยอดสู�การใช!ประโยชน9ทางเศรษฐกิจและสังคมได!เพ่ิมข้ึนทุกป= 
KR1.5a.2  โครงสร!างพ้ืนฐานการวิจัยพ้ืนฐานของประเทศและการวิจัยข้ันแนวหน!าท่ีเพียงพอ ท่ีมี

กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ  

Objective (O1.5b): พัฒนาองค9ความรู!ด!านวิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 มนุษยศาสตร9 และเทคโนโลยี เพ่ือสร!าง
องค9ความรู!ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สร!างโอกาสให!คนไทยเป?นเจ!าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองต�อโจทย9ท!าทายในอนาคต 

Key Results: (ภายในป# 2565) 
KR1.5b.1  องค9ความรู!และกระบวนทัศน9ใหม�ทางมนุษยศาสตร9 สังคมศาสตร9 หรือวิทยาศาสตร9ท่ีสร!าง

ความเข!าใจและทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการท่ีสําคัญท่ีประเทศต!องมีใน
อนาคต อย�างน!อย 5 เรื่องต�อป= 

KR1.5b.2  จํานวนบทความวิจัยท่ีได!รับการตีพิมพ9ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier 
Journals) ท่ีอยู�ในฐานข!อมูลท่ีได!รับการยอมรับ เพ่ิมข้ึนไม�ตํ่ากว�าร!อยละ 5 ต�อป= และติด
อันดับ 1 ของ ASEAN ภายในป= 2570  

KR1.5b.3  ผลงานวิจัยท่ีเป?นการค!นพบสิ่งใหม� (New Discovery) การทําสําเร็จเป?นครั้งแรกในโลก (First 
in Class) หรือการสร!างสิ่งท่ีดีท่ีสุดในโลก (Best in Class) อย�างน!อย 3 เรื่อง 

KR1.5b.4  เครือข�ายนักวิจัยไทยมีส�วนร�วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร�วมกับ
กลุ�มวิจัยสําคัญของโลกหรือได!รับทุนวิจัยจากหน�วยงานให!ทุนสําคัญของโลก เพ่ิมข้ึนร!อยละ 
10 ต�อป= 

KR1.5b.5  ธุรกิจท่ีใช!เทคโนโลยีเข!มข!น (Deep-tech) ท่ีมีการพัฒนาเทคนิคทางด!านวิศวกรรมหรือ
ต!นแบบ (Prototype) ท่ีเกิดจากงานวิจัยข้ันแนวหน!า อย�างน!อย 10 บริษัท 

KR1.5b.6  มีระบบท่ีเก็บหรือเชื่อมโยงวิทยาการหรือองค9ความรู!ด!านวิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 
มนุษยศาสตร9 และเทคโนโลยีของประเทศ ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผู!ถือครองงาน
ความรู!ในปeจจุบันท่ีสามารถเข!าถึงและสืบค!นและเป?นท่ียอมรับ ตลอดจนมีการวิเคราะห9
วิทยาการสําคัญท่ีประเทศต!องมีในอนาคต 
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2. เป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (objective and Key result) ของแผนงานสําคัญ 

เป<าหมายระยะแรก 3 ป# (ป# 2563-2565) 

• เกิดโครงการวิจัยท่ีอยู�ในขอบข�ายการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ท่ีข!อเสนอโครงการบ�งบอกถึงศักยภาพของ
งานและคณะผู!วิจัย มีโจทย9การวิจัยท่ีชัดเจน น�าสนใจและท!าทาย โดยเป?นโจทย9ท่ีสามารถสร!างพ้ืนฐานท่ี
จําเป?นให!แก�การวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมในอนาคตและสามารถผลักดันให!เข!าไปสู�การร�วมวิจัยกับกลุ�มวิจัย
ด!านเทคโนโลยีควอนตัมท่ีสําคัญอ่ืน 

• เพ่ิมนักวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศให!มีรวมกันมากกว�า 60 คน มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกอย�าง
น!อย 6 คนและมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําวิจัยด!านนี้อย�างน!อย 20 คน เกิดเครือข�ายนักวิจัยด!าน
เทคโนโลยีควอนตัม ในป= 2565 สามารถจัดกิจกรรม หรือการประชุมวิชาการนานาชาติด!านเทคโนโลยี
ควอนตัมได! 

• เกิดหลักสูตร หรือหลักสูตรร�วมระหว�างมหาวิทยาลัยด!านเทคโนโลยีควอนตัม รวมท้ังหลักสูตรอบรม
เฉพาะสําหรับนักวิจัยท่ีต!องการปรับพ้ืนฐานเพ่ือเข!าร�วมการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัม 

• เกิดระบบนิเวศการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในระดับท่ีจําเป?นอย�างสมบูรณ9ในประเทศไทย 

• สร!างการรับรู!เก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัม รวมท้ังความจําเป?นและประโยชน9ของเทคโนโลยีควอนตัมใน
กลุ�มเยาวชน ประชาชน ภาคธุรกิจ ผู!กําหนดนโยบายและฝhายการเมือง 

เป<าหมายระยะ 10 ป# (ป# 2563 – 2572) 

1. ประเทศไทยเป?นผู!นําอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียและเป?นผู!นําในอาเซียนในด!านการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
ท่ีดึงดูดนักวิจัยและการลงทุนด!านการวิจัยเทคโนโลยีเข!ามาในประเทศไทย 

2. โครงสร!างพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศมีความปลอดภัยในยุคเทคโนโลยี
ควอนตัม 

3. การประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัมกับปeญหาเฉพาะของประเทศไทย หรือปeญหาในบริบทของประเทศไทย 
เช�น การบริหารจัดการทรัพยากรและการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การลดระยะเวลาในการคิดค!นและ
ผลิตยาสําหรับโรคในเขตร!อน 

4. สามารถสร!างนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสู�การใช!ประโยชน9เชิงพาณิชย9และ
อุตสาหกรรม 

5. เยาวชน ประชาชน สังคม แรงงาน ผู!ประกอบการ การศึกษา อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การสื่อสาร
และความม่ันคงมีความเข!าใจและการเตรียมการท่ีพร!อมเข!าสู�สังคมยุคเทคโนโลยีควอนตัม 

Objective and Key Results  ป# 2563 – 2572 

วัตถุประสงค� (objectives) ผลดําเนินการท่ีสําคัญ (key results) 
1. เตรียมพร!อมและพัฒนาขีดความสามารถของ

ประเทศเพ่ือรองรับเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� 
 

1.1 กิจกรรมการเรียนรู!อย�างเป?นระบบให!กับเยาวชนซ่ึงจะ
เป?นผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัมในอนาคต และประชาชน
ท่ัวไปท่ีจะต!องเข!าใจและให!การสนับสนุน 
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1.2 หลักสูตรฝjกอบรมผู!ประกอบการให!มีความรู!และทักษะ
ท่ีจํ า เป?นสํ าหรับการ เปkดรับและใช! โอกาสจาก
เทคโนโลยีควอนตัม 

1.3 หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝjกอบรมเพ่ือ
ผลิตบุคลากรท่ีจะรองรับเทคโนโลยีควอนตัม 

1.4 ความร�วมมือและพันธมิตรในการพัฒนาและดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมขนาดใหญ�
ท่ีสําคัญของโลก 

2. การประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัมกับปeญหา
เฉพาะของประเทศไทย หรือปeญหาเฉพาะใน
บริบทของประเทศไทย เช�น การบริหาร
จั ดกา รทรั พย ากรและการ เ พ่ิ มผลิ ตผล
การเกษตร การแก!ปeญหาทางโลจิสติกส9 การ
ลดระยะเวลาในการคิดค!นและผลิตยาสําหรับ
โรคในเขตร!อนและการค!นหาวัสดุชนิดใหม�จาก
วัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีในประเทศไทย 

2.1 สาธิตการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ในการแก!ปeญหา
เฉพาะบริบทของประเทศไทย 

2.2 กระบวนการใหม� ในการแก! ไขปeญหาเฉพาะของ
ประเทศไทย 

3. เพ่ิมความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ
ให!แก�ประเทศ ด!วยความรู!ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ัง
ทรัพย9สินทางปeญญาด!านเทคโนโลยีควอนตัม 
เพ่ือให!ประเทศสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตัวเอง เกิดเป?นอุตสาหกรรมใหม�และดึงดูด
การลงทุนรูปแบบใหม� 

3.1 เป?นผู!นําด!านเทคโนโลยีควอนตัมในอาเซียนและติด
อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย 

3.2 โครงการวิจัยร�วมกับสถาบันวิจัยท่ีเชี่ยวชาญระดับโลก
ผ�านเครือข�ายความร�วมมือในระดับนานาชาติ ไม�น!อย
กว�า 3 โครงการ 

3.3 ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช!เป?นมาตรฐานการวัด
แห�งชาติและหรือสามารถต�อยอดสู�การใช!ประโยชน9
เชิงพาณิชย9 ไม�น!อยกว�า 5 ผลงาน 

3.4 บทความวิชาการท่ีนําเสนอผลการวิจัยได!รับการตีพิมพ9ใน
วารสารวิชาการชั้นนําเฉพาะทาง ไม�น!อยกว�า 50 ฉบับ 

4. สร!างโครงสร!างพ้ืนฐานด!านการวิจัยของ
ป ร ะ เทศ เ อ้ื อ แล ะรอ ง รั บ ก า ร วิ จั ย ด! า น
วิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 ศิลปศาสตร9และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข!องกับเทคโนโลยีควอนตัม 
เพ่ือเข!าสู�การพัฒนาเศรษกิจ และสังคมในยุค
เทคโนโลยีควอนตัม 

4.1 โครงสร!างพ้ืนฐานเทคโนโลยีควอนตัม 
4.2 งานวิจัยและทีมวิจัยท่ีมีความเป?นเลิศทางวิชาการ 

สามารถเป?นแหล�ง กําเนิดและพัฒนาเทคโนโลยี
ควอนตัม 

 

3. ช่ือ PMU ท่ีรับผิดชอบ หน�วยบริหารและจัดการทุนด!านการพัฒนากําลังคน และทุนด!านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร!างนวัตกรรม (บพค.) PMU-B 
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ประกาศโจทย�แผนงานสําคัญ (Flagship) 

ช่ือแผนงาน แผนงานสร,างโอกาสและความสามารถในการเข,าสู4ยุคเทคโนโลยีควอนตัม 

1. วัตถุประสงค� 

1) สร!างงานวิจัยและคณะนักวิจัยท่ีมีความเป?นเลิศทางวิชาการ สามารถเป?นแหล�งกําเนิดและผู!พัฒนา
เทคโนโลยีควอนตัมได! 

2) สร!างบุคลากรเพ่ือรองรับเทคโนโลยีควอนตัม 
3) เป?นผู!นําด!านเทคโนโลยีควอนตัมในกลุ�มประเทศอาเซียน 
4) เป?นพันธมิตรในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมท่ีสําคัญของโลก 

2. เหตุผลความจําเปZน 

ในต!นคริสต9ศตวรรษท่ี 20 มีการค!นพบ สร!างหลักวิชาและสร!างความเชี่ยวชาญด!านฟkสิกส9ควอนตัม 
รวมท้ังได!นําเอาลักษณะสมบัติบางประการของระบบเชิงควอนตัมมาใช!ประโยชน9 นํามาสู�การพัฒนาเป?น
ทรานซิสเตอร9 ซ่ึงกลายมาเป?นพ้ืนฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส9 ท่ีเป?นหัวใจของระบบเทคโนโลยีและการพัฒนา
อุตสาหกรรมต้ังแต�บัดนั้นจนถึงปeจจุบัน ชีวิตประจําวันของเราเก่ียวข!องกับคอมพิวเตอร9และระบบสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส9มากข้ึนเรื่อยๆ จนเกือบจะเป?นปรกติท่ีเราจะดําเนินชีวิตเก่ียวข!องกับอุปกรณ9เหล�านี้ อย�างไรก็ตาม 
อุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9ท่ีเราใช!งานอยู�ในปeจจุบัน ส�วนใหญ�เกิดจากเทคโนโลยีควอนตัมยุคท่ี 1 หรือเทคโนโลยี
ควอนตัมยุคแรก (quantum technology generation 1: QT G1) ซ่ึงเป?นการใช!สมบัติทางควอนตัมมาสร!างเป?น
เทคโนโลยี สมบัติทางควอนตัมท่ีว�านี้เป?นสมบัติโดยรวม หรือสมบัติโดยเฉลี่ยของระบบควอนตัม แต�ยังไม�ใช�สมบัติ
มูลฐานของอนุภาคควอนตัมแต�ละตัว เนื่องจากยังไม�มีเทคโนโลยีท่ีสามารถควบคุมอนุภาคควอนตัมได!เป?นตัวๆ 
อย�างแม�นยํา 

ปeจจุบัน ความสามารถทางเทคโนโลยีได!รับการพัฒนาสูงข้ึนจนเริ่มสามารถควบคุมอนุภาคควอนตัมได!
แม�นยําข้ึน จึงทําให!เกิดการคาดหมายว�าจะมีเทคโนโลยีท่ีใช!สมบัติมูลฐานของอนุภาคควอนตัม เช�น quantum 
entanglement, quantum superposition และ quantum tunnelling จะเริ่มปรากฏตัวข้ึนในทศวรรษถัดจาก
นี้ เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม�นี้จะมีศักยภาพสูงกว�าเทคโนโลยียุคแรกอย�างยิ่ง และเทคโนโลยีควอนตัมยุคท่ีสอง 
หรือ quantum technology generation 2: QT G2 นี้จะทําให!เกิดอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม�จํานวนมาก 
รวมท้ังจะช�วยแก!โจทย9จากสถานการณ9ท่ีโลกกําลังเผชิญหน!าอยู�ท่ีเทคโนโลยีปeจจุบันไม�สามารถแก!ได! นอกจากนี้ยัง
คาดหมายด!วยว�า เทคโนโลยีควอนตัมยุคท่ีสองจะทําให!เกิดเครื่องมือและอุปกรณ9ท่ีจะมีความสามารถและลักษณะ
พิเศษท่ีมีอิทธิพลในวงกว!างต�อไป เช�น ระบบโครงข�ายการสื่อสารท่ีปลอดภัย ตัวรับรู!ความละเอียดสูงสําหรับการ
สร!างภาพในชีวการแพทย9 (sensitive sensors) และเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร9ท่ีมีความสามารถและความเร็วใน
การประมวลผลสูงกว�าเดิมนับหม่ืน นับแสนเท�า เทคโนโลยีควอนตัมยุคท่ีสองนี้จะนําไปสู�การปฏิวัติความสามารถ
ของเทคโนโลยีท้ังในด!านกําลัง ความสามารถ ความแม�นยํา ความละเอียดและความเร็ว  

ด!วยเหตุนี้ เทคโนโลยีควอนตัมจึงได!รับการคาดหมายว�าจะเป?นปeจจัยชี้ขาดความสําเร็จของหลาย
อุตสาหกรรม รวมไปถึงความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เช�น functional nanomaterial การออกแบบ
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อาหารเพ่ือสุขภาพ การออกแบบพืช การปรับปรุงยา และการวินิจฉัยโรคบนพ้ืนฐานลักษณะทางพันธุกรรม เป?นต!น 
ประเทศไทยจึงควรมียุทธศาสตร9และแผนการลงทุนท่ีชัดเจนและเป?นระบบเพ่ือสร!างโอกาสและความพร!อมด!าน
การวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ท้ังในแง�ความสามารถทางวิทยาศาสตร9 ความสามารถทางเทคโนโลยี กระบวนการ
นวัตกรรม บุคลากรด!านฟkสิกส9ควอนตัมและเทคโนโลยีควอนตัม เพ่ือให!ประเทศไทยสามารถร�วมอยู�ในกระบวน
ปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งต�อไป โดยได!รับประโยชน9ในการพัฒนาประเทศท้ังในด!านวิทยาศาสตร9 นวัตกรรม เศรษฐกิจ
และสังคมตามสมควร รวมท้ังสามารถสร!างเทคโนโลยีของตนเองและสามารถสร!างและรักษาอุตสาหกรรมฐานบาง
กลุ�มไว!ได! 

3. กรอบแนวคิด 

เทคโนโลยีควอนตัมยุคท่ีสอง (QT G2) กําลังได!รับการพัฒนาอย�างรวดเร็ว และจะกลายเป?นเทคโนโลยีใหม� 
(emerging technology) ท่ีส�งผลกระทบอย�างสูงต�อการดําเนินชีวิตและธุรกิจ เทคโนโลยีควอนตัมจึงได!รับการ
กล�าวถึงในฐานะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technology) หลายบริษัท หลายองค9กรและหลายประเทศจึง
ให!ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมนี้ จะเห็นได!จากจํานวนทุนวิจัยท่ีทุ�มลงมาอย�างมหาศาลและการ
พัฒนากําลังคนอย�างต�อเนื่อง เนื่องจากทุกประเทศจะได!รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ส�วน
ความมากน!อยและความเป?นบวกหรือลบของผลกระทบข้ึนอยู�กับความพร!อมและศักยภาพของแต�ละประเทศ 
ความพร!อมจะสร!างโอกาสมหาศาล ส�วนความไม�พร!อมก็จะสร!างความเสี่ยงในด!านความม่ันคงและการไม�สามารถ
แข�งขันเชิงเศรษฐกิจได! อย�างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมแม!จะมีการพัฒนาอย�างรวดเร็ว แต�ก็ยังอยู�
ในช�วงเริ่มต!น ประเทศไทยจึงยังพอจะมีพ้ืนท่ีและโอกาสในการเข!าไปมีส�วนร�วมและเป?นผู!นําในบางด!านของ
เทคโนโลยีควอนตัมนี้ ซ่ึงเท�ากับเป?นการสร!างโอกาสใหม�ให!กับประเทศ ท้ังด!านความม่ันคงของประเทศและ
ความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม� อย�างไรก็ตามการ
พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมจําเป?นต!องใช!การลงทุนจํานวนมากและต�อเนื่อง ท้ังในการพัฒนาโครงสร!างพ้ืนฐานด!าน
การวิจัย การพัฒนากําลังคน การพัฒนาความเข!าใจและความพร!อมของประชาชนและสังคม และการพัฒนา
โครงสร!างพ้ืนฐานด!านผลิตเชิงอุตสาหกรรม กล�าวโดยสรุปคือการเร�งพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมอย�างมียุทธศาสตร9
จะส�งผลต�อประเทศในด!านต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป?นด!านความม่ันคง เศรษฐกิจ สาธารณะสุข สังคม การศึกษา 
สิ่งแวดล!อมและภัยพิบัติ รวมท้ังด!านความร�วมมือกับประชาคมโลกด!วย 

โอกาสและความท,าทายสําหรับประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการลงทุนด!านการพัฒนาบุคลากรด!านวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีมาอย�างยาวนานและต�อเนื่อง 
จึงทําให!มีบุคลากรท่ีได!รับการศึกษาและได!รับการฝjกฝนจากสํานักวิชาท่ีสําคัญของโลกด!านเทคโนโลยีควอนตัมอยู�
พอจํานวนหนึ่ง บุคลากรวิจัยกลุ�มนี้ทําวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมอยู�แม!จะเป?นโครงการวิจัยขนาดเล็ก จึงเป?น
ต!นทุนท่ีดีในการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ�ด!านเทคโนโลยีควอนตัม อย�างไรก็ตาม เป?นท่ีประจักษ9ว�าระบบการ
สนับสนุนและผลักดันการวิจัยของประเทศท่ีผ�านมาไม�เอ้ือต�อการวิจัยวิทยาศาสตร9ข้ันพ้ืนฐานและการวิจัย
วิทยาศาสตร9ข้ันแนวหน!าท่ีต!องการงบวิจัยค�อนข!างสูงและต�อเนื่องเป?นเวลานาน รวมท้ังมีความเสี่ยงสูงในการไม�
บรรลุวัตถุประสงค9การวิจัยท่ีคาดหมาย ดังนั้นสัมฤทธิผลของการสนับสนุนและผลักดันการวิจัยด!านเทคโนโลยี
ควอนตัมนี้จึงข้ึนอยู�กับการสร!างสมดุลระหว�างการใช!โอกาสจากบุคลากรด!านการวิจัยท่ีมีความสามารถและมี
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เครือข�ายระดับนานาชาติ กับความเสี่ยงในการไม�บรรลุวัตถุประสงค9ของการวิจัย ซ่ึงสามารถแก!ไขได!ด!วยการ
วางแผน ติดตามและประเมินโครงการท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้ยังมีความท!าทายในการถ�ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู�กระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมอีก
ด!วย เนื่องจากประเทศไทยไม�มีประสบการณ9ในการถ�ายทอดเทคโนโลยีจนเป?นผลสําเร็จ และเทคโนโลยีควอนตัมก็
มีความซับซ!อนในตัวเอง ดังนั้นจึงจําเป?นท่ีจะต!องมีการเตรียมความพร!อมเพ่ือการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�
อุตสาหกรรมอย�างเป?นระบบ มีการเตรียมโครงสร!างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการวิจัยเชิงนโยบายในด!านท่ี
เก่ียวกับการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ประโยชน9 เพ่ือให!การลงทุนด!านการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมเป?นบันไดท่ี
ม่ันคงสู�การพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศในระยะยาว เพราะลําพังการเพ่ิมผลิตภาพให!แก�
การเกษตรแบบด้ังเดิม การประกอบชิ้นส�วนอุตสาหกรรมและบริการท�องเท่ียวอาจะไม�เพียงพอในการสร!างรายได!
เพ่ือรักษาระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต 

โอกาสท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคือการสร!างเส!นทางอาชีพสําหรับคนรุ�นใหม�
และคนรุ�นต�อๆ ไป ท้ังนี้เพ่ือสร!างบุคลากรท่ีมีศักยภาพด!านการวิจัยสูงให!มีจํานวนเพ่ิมข้ึนและรั้งให!บุคลากรท่ีมี
ศักยภาพเหล�านี้ยังคงทํางานอยู�ในประเทศ ซ่ึงบุคลากรเหล�านี้ผนวกกับโครงสร!างพ้ืนฐานการวิจัยท่ีดีสามารถดึงดูด
การลงทุนด!านการวิจัย หรือการต้ังศูนย9การวิจัยของบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงได! ซ่ึงจะเท�ากับเป?นการดึงดูดนักวิจัย
ความสามารถสูงจากต�างประเทศเข!ามาสู�ประเทศของเรา 

3.1 ประเด็นเชิงกลยุทธ� 

เสาหลักของควอนตัมเทคโนโลยี (Pillars of Quantum Technology) 
เทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยประกอบด!วย 3 เสาหลักคือ (1) การคํานวณและการจําลองเชิง

ควอนตัม (2) การสื่อสารเชิงควอนตัม และ (3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม เม่ือเทียบกับแผนท่ีนําทางของ
ต�างประเทศจะพบว�าระบบของไทยเกิดจากการรวมการคํานวณเชิงควอนตัมและการจําลองเชิงควอนตัมเข!าเป?น
เสาหลักเดียวกัน เนื่องจากมีความเก่ียวข!องกันในบางลักษณะ การรวมกันไว!เป?นเสาเดียวกันน�าจะส�งผลให!สามารถ
พัฒนาร�วมกันได! อีกท้ังประเทศไทยยังไม�มีกลุ�มวิจัยทางด!านนี้ท่ีใหญ�และหลากหลายพอ 

แต�ละเสาหลักมีเปyาหมายและแผนท่ีนําทางของตนเอง เช�น เปyาหมายปลางทางของการคํานวณเชิง
ควอนตัมคือการสร!างควอนตัมคอมพิวเตอร9 (ซ่ึงรวมถึงอัลกอริทึม) และเปyาหมายปลายทางของการสื่อสารเชิง
ควอนตัมคือการสร!างอินเตอร9เน็ตควอนตัม เพ่ือให!ไปถึงเปyาหมายปลายทางท่ีกําหนดไว! ก็จําเป?นต!องมีการวิจัย
คิดค!นและสร!างอุปกรณ9จําเป?นต�างๆ ซ่ึงผลของการวิจัยระหว�างทางเหล�านี้บางส�วนสามารถต�อยอดเชิงพาณิชย9ได! 
หรือการใช!ประโยชน9ทางด!านมาตรวิทยาเพ่ือให!ระบบการวัดของประเทศมีความแม�นยํา เท่ียงตรง มีเสถียรภาพสูง
และทันสมัย อยู�ในแนวหน!าของประชาคมโลก  

ปeจจัยเก้ือหนุนและส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ประกอบด!วยการเรียนและการศึกษา การ
เผยแพร�ข!อมูลสู�สาธารณะเพ่ือความเข!าใจ และการยอมรับของผู!กําหนดนโยบายและหน�วยงานท่ีเก่ียวข!อง รวมท้ัง
การมีโครงสร!างพ้ืนฐานและระบบนิเวศท่ีเอ้ือต�อการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
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3.2 เป<าหมาย 

เป<าหมายระยะแรก 3 ป# (ป# 2563-2565) 

• เกิดโครงการวิจัยท่ีอยู�ในขอบข�ายการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ท่ีข!อเสนอโครงการบ�งบอกถึงศักยภาพของ
งานและคณะผู!วิจัยมีโจทย9การวิจัยท่ีชัดเจน น�าสนใจและท!าทาย โดยเป?นโจทย9ท่ีสามารถสร!างพ้ืนฐานท่ี
จําเป?นให!แก�การวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมในอนาคตและสามารถผลักดันให!เข!าไปสู�การร�วมวิจัยกับกลุ�มวิจัย
ด!านเทคโนโลยีควอนตัมท่ีสําคัญอ่ืน 

• เพ่ิมนักวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศให!มีรวมกันมากกว�า 60 คน มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกอย�าง
น!อย 6 คนและมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําวิจัยด!านนี้อย�างน!อย 20 คน เกิดเครือข�ายนักวิจัยด!าน
เทคโนโลยีควอนตัม ในป= 2565 สามารถจัดกิจกรรม หรือการประชุมวิชาการนานาชาติด!านเทคโนโลยี
ควอนตัมได! 

• เกิดหลักสูตร หรือหลักสูตรร�วมระหว�างมหาวิทยาลัยด!านเทคโนโลยีควอนตัม รวมท้ังหลักสูตรอบรม
เฉพาะสําหรับนักวิจัยท่ีต!องการปรับพ้ืนฐานเพ่ือเข!าร�วมการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัม 

• เกิดระบบนิเวศการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในระดับท่ีจําเป?นอย�างสมบูรณ9ในประเทศไทย 

• สร!างการรับรู!เก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัม รวมท้ังความจําเป?นและประโยชน9ของเทคโนโลยีควอนตัมใน
กลุ�มเยาวชน ประชาชน ภาคธุรกิจ ผู!กําหนดนโยบายและฝhายการเมือง 

เป<าหมายระยะ 10 ป# (ป# 2563 – 2572) 

1. ประเทศไทยเป?นผู!นําอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียและเป?นผู!นําในอาเซียนในด!านการวิจัยเทคโนโลยี
ควอนตัมท่ีดึงดูดนักวิจัยและการลงทุนด!านการวิจัยเทคโนโลยีเข!ามาในประเทศไทย 

2. โครงสร!างพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศมีความปลอดภัยในยุคเทคโนโลยี
ควอนตัม 
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3. การประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัมกับปeญหาเฉพาะของประเทศไทย หรือปeญหาในบริบทของประเทศ
ไทย เช�น การบริหารจัดการทรัพยากรและการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การลดระยะเวลาในการ
คิดค!นและผลิตยาสําหรับโรคในเขตร!อน 

4. สามารถสร!างนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสู�การใช!ประโยชน9เชิงพาณิชย9และ
อุตสาหกรรม 

5. เยาวชน ประชาชน สังคม แรงงาน ผู!ประกอบการ การศึกษา อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การ
สื่อสารและความม่ันคงมีความเข!าใจและการเตรียมการท่ีพร!อมเข!าสู�สังคมยุคเทคโนโลยีควอนตัม 

3.3 Objective and Key Results จาก (ร4าง) แผนท่ีนําทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2563 – 2572 
 

วัตถุประสงค� (objectives) ผลดําเนินการท่ีสําคัญ (key results) 
1. เ ต รี ย ม พ ร! อ ม แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด

ความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� 

 

1.1 กิจกรรมการเรียนรู!อย�างเป?นระบบให!กับเยาวชนซ่ึงจะเป?น
ผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัมในอนาคต และประชาชนท่ัวไปท่ี
จะต!องเข!าใจและให!การสนับสนุน 

1.2 หลักสูตรฝjกอบรมผู!ประกอบการให!มีความรู!และทักษะท่ี
จําเป?นสําหรับการเปkดรับและใช!โอกาสจากเทคโนโลยี
ควอนตัม 

1.3 หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝjกอบรมเพ่ือผลิต
บุคลากรท่ีจะรองรับเทคโนโลยีควอนตัม 

1.4 ความร� วม มือและพันธมิตรในการพัฒนาและดําเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมขนาดใหญ�ท่ี
สําคัญของโลก 

2. การประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัมกับ
ปeญหาเฉพาะของประเทศไทย หรือ
ปeญหาเฉพาะในบริบทของประเทศ
ไทย เช�น การบริหารจัดการทรัพยากร
และการเพ่ิมผลิตผลการเกษตร การ
แก!ปeญหาทางโลจิ ส ติกส9  การลด
ระยะเวลาในการคิดค!นและผลิตยา
สําหรับโรคในเขตร!อนและการค!นหา
วัสดุชนิดใหม�จากวัตถุดิบธรรมชาติท่ีมี
ในประเทศไทย 

2.1 สาธิตการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ในการแก!ปeญหาเฉพาะ
บริบทของประเทศไทย 

2.2 กระบวนการใหม�ในการแก!ไขปeญหาเฉพาะของประเทศไทย 

3. เพ่ิมความสามารถในการแข�งขันทาง
เศรษฐกิจให!แก�ประเทศ ด!วยความรู!
ความสามารถทางวิ ทยาศาสตร9  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ัง

3.1 เป?นผู!นําด!านเทคโนโลยีควอนตัมในอาเซียนและติดอันดับ 1 
ใน 5 ของเอเชีย 

3.2 โครงการวิจัยร�วมกับสถาบันวิจัยท่ีเชี่ยวชาญระดับโลกผ�าน
เครือข�ายความร�วมมือในระดับนานาชาติ ไม�น!อยกว�า 3 โครงการ 
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ทรัพย9สินทางปeญญาด!านเทคโนโลยี
ควอนตัม เพ่ือให!ประเทศสามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง เกิดเป?น
อุตสาหกรรมใหม�และดึงดูดการลงทุน
รูปแบบใหม� 

3.3 ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช!เป?นมาตรฐานการวัดแห�งชาติ
และหรือสามารถต�อยอดสู�การใช!ประโยชน9เชิงพาณิชย9 ไม�
น!อยกว�า 5 ผลงาน 

3.4 บทความวิชาการท่ีนําเสนอผลการวิจัยได!รับการตีพิมพ9ใน
วารสารวิชาการชั้นนําเฉพาะทาง ไม�น!อยกว�า 50 ฉบับ 

4. สร!างโครงสร!างพ้ืนฐานด!านการวิจัยของ
ประเทศเอ้ือและรองรับการวิจัยด!าน
วิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 ศิลปศาสตร9
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข!องกับเทคโนโลยี
ควอนตัม เพ่ือเข!าสู�การพัฒนาเศรษกิจ 
และสังคมในยุคเทคโนโลยีควอนตัม 

4.1 โครงสร!างพ้ืนฐานเทคโนโลยีควอนตัม 
4.2 งานวิจัยและทีมวิจัยท่ีมีความเป?นเลิศทางวิชาการ สามารถ

เป?นแหล�งกําเนิดและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม 

 

ภาพรวมของแผนท่ีนําทาง และ Milestones ตลอดระยะเวลา 10 ป# 

 

 
Milestones แยกในแต4ละเสาหลัก  
งานวิจัยในแผนนี้จะเน!นและมุ�งเปyาการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� (QT G2) ซ่ึงสําหรับประเทศไทย

ประกอบ 3 เสาหลัก คือ (1) การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation) 
(2) การสื่อสารเชิงควอนตัม  (3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม และการประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัม 
นอกจากนี้ประเทศไทยจําเป?นจะต!องพัฒนากําลังคนและโครงสร!างพ้ืนฐาน จึงรวมแผนทางด!านการศึกษา 
(Education) การเผยแพร�สู�สาธารณะ (Public Outreach) และงานด!านวิศวกรรมศาสตร9 (Engineering) อยู�ใน
แผนท่ีนําทาง และ milestones ช�วงเวลา 3 ป= 6 ป= และ 10 ป=  



ประกาศโจทย�แผนงานสาํคัญ (Flagship) งบประมาณป# 2563 

ปรับ ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562   10 

 

1) การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation) 
การคํานวณเชิงควอนตัม (quantum computing) คือการสร!างอัลกอริทึมเพ่ือการคํานวณ และฮาร9ดแวร9

เพ่ือสร!างควอนตัมคอมพิวเตอร9 การจําลองเชิงควอนตัม (quantum simulation) คือการใช!ระบบทางควอนตัม
มาจําลองระบบอีกระบบหนึ่ง ท้ังสองใช!หลักการทางควอนตัม เช�น การทับซ!อน (superposition) และการ
พัวพัน (entanglement) และมีเปyาหมายใกล!เคียงกัน คือเพ่ือให!ได!ผลลัพธ9รวดเร็ว ถูกต!องแม�นยํา และมี
ประสิทธิภาพมากกว�าวิธีการแบบเดิม (classical computing)  

เทคโนโลยีนี้มีผลกระทบต�อการพัฒนาเศรษฐกิจสูงมาก ทําให!การแข�งขันสูงในหลายบริษัท เช�น Google, 
IBM, Microsoft และได!รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย�างมากในหลายประเทศ เช�น สหรัฐอเมริกา จีน สหราช
อาณาจักร สิงคโปร9 และสหภาพยุโรป แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยหวังจะ (1) สร!างองค9
ความรู!เพ่ือรองรับเทคโนโลยีฯ (2) เพ่ิมเติม หรือมีส�วนช�วยพัฒนา (contribute) องค9ความรู!ของเทคโนโลยีฯ
ระดับสากล  และ (3) สร!างบางส�วนของเทคโนโลยีฯ เป?นของตัวเองเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางพาณิชย9 

การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม ประกอบด!วย 3 ส�วนหลัก คือ (1) ระบบทางควอนตัม (qubit 
system) ท่ีมีเสถียรภาพและสามารถควบคุมได!  (2) ตัวดําเนินการตรรกะเชิงควอนตัม (quantum logic 
gates)  และ (3) ตัวอ�านผล (readout) ของระบบทางควอนตัม งานวิจัยทางด!านการคํานวณและการจําลอง
เชิงควอนตัมจึงส�งเสริมหัวข!อวิจัยท่ีเก่ียวข!องกับประเด็นเหล�านี้ รวมถึงงานวิจัยด!านอัลกอริทึมเชิงควอนตัม 
งานวิจัยเชิงทฤษฎีท่ีสนับสนุนการคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม การแก!ความผิดพลาดในระบบทาง
ควอนตัม (errors correction) และการประยุกต9ใช!การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม  

 

เป<าหมายตามระยะเวลา 
ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  ระบบคํานวณ และจําลองเชิงควอนตัมพ้ืนฐาน 
 สาธิตประโยชน9ของการจําลองควอนตัม 
 สาธิตประโยชน9ของการคํานวณควอนตัมด!วย "Noisy Intermediate-Scale Quantum" 

(NISQ) 
 50 คิวบิทท่ีแสดงความทนทานต�อข!อผิดพลาด  
 สร!างกลุ�มต!นฉบับอัลกอริทึมควอนตัม 

6 ป=  ระบบคํานวณ และจําลองเชิงควอนตัมท่ีสามารถโปรแกรมได, 
 ประยุกต9ใช!การจําลองควอนตัมเบ้ืองต!น เช�น ระบบการเข!ารหัสลับ การสอบบัญชีการ

เลือกต้ัง ลอตเตอรี่ การประกันส�วนแบ�งผลประโยชน9ในคริปโทเคอร9เรนซี 
 คิวบิทตรรกะ (quantum qubit gates) ท่ีสามารถโปรแกรมได! 
 กลุ�มต!นฉบับอัลกอริทึมควอนตัมท่ีทํางานได! 

10 ป=  ระบบคํานวณ และจําลองเชิงควอนตัมท่ีเหนือกว4าการคํานวณแบบเดิม 
 การจําลองควอนตัมแก!ปeญหาทางเคมี วัสดุศาสตร9และเภสัชศาสตร9 
 อัลกอริทึมควอนตัมใช!บนเครื่องคอมพิวเตอร9ควอนตัมแสดงศักยภาพท่ีเหนือกว�าการ

คํานวณแบบเดิม 
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2) การส่ือสารเชิงควอนตัม (Quantum Communication) 
การสื่อสารเชิงควอนตัมคือ การใช!หลักการทางควอนตัมในการรับส�ง ประมวลผลข!อมูล และปกปyอง

ความลับของข!อมูล ทําให!มีความปลอดภัยสูง เช�น การสร!างรหัสในการทําธุรกรรมบนอินเตอร9เน็ต การสื่อสาร
เชิงควอนตัมใช!สภาวะของระบบควอนตัม และ/หรือ ความพัวพันเชิงควอนตัม (quantum entanglement) 
ในการส�งข!อมูล (teleportation) มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

เทคโนโลยีการสื่อสารเชิงควอนตัมส�งผลกระทบสูงต�อความปลอดภัยของข!อมูล และความรวดเร็วในการ
สื่อสาร ท้ังในมิติความม่ันคงของชาติ (national security) และข!อมูลส�วนบุคคล (privacy protection) 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยหวังจะพัฒนาท้ังภาครับและภาคส�ง ตลอดจนโครงข�ายเชิง
ควอนตัมให!ได!มาตรฐานสากล เพ่ือสามารถเข!าเชื่อมต�อกับโครงข�ายของนานาชาติได! โดยไม�ลดทอนความม่ันคง
ของโครงข�าย 

องค9ประกอบหลักสําหรับการสื่อสารเชิงควอนตัม คือการสร!างจํานวนสุ�มเชิงควอนตัม (quantum 
random number generator: QRNG) วิธีการส�งแบบควอนตัม (quantum protocol) และการวัดเชิง
ควอนตัมในภาครับ ในการสร!างโครงข�ายควอนตัมสําหรับการสื่อสารระยะไกล ไม�ว�าผ�านสถานีขยายสัญญาณ 
หรือผ�านดาวเทียม จําเป?นต!องสร!างตัวต�อสัญญาณ (quantum repeaters) และตัวเก็บข!อมูลเชิงควอนตัม 
(quantum memory)  

 

เป<าหมายตามระยะเวลา 
ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  รากฐานสําหรับการส่ือสารเชิงควอนตัม 
 แหล�งกําเนิดโฟตอนเด่ียว (Single Photon Source: SPS) และเครื่องวัดโฟตอนเด่ียว 

(Single Photon Detector: SPD)  
 วงจรแสงบน bulk optics เพ่ือสาธิตการใช!ประโยชน9อย�างง�าย เช�น เครื่องกําเนิดจํานวน

สุ�มเชิงควอนตัม (Quantum Random Number Generator: QRNG) 
  เครื่องขยายสัญญาเชิงควอนตัม (quantum repeater) 

6 ป=  การส่ือสารเชิงควอนตัมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
  SPS และ SPD ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 ถ�ายโอนการทดลองจาก bulk optics สู�การทดลองบน optical waveguide circuit 
 ภาครับ และภาคส�ง QKD ระยะทางไกล รวมถึงสถานีภาคพ้ืนสําหรับดาวเทียมเพ่ือ

กระจายรหัสแบบควอนตัม (Quantum Key Distribution: QKD) 

10 ป=  ควอนตัมอินเตอร�เน็ต 
 ระบบโครงข�ายควอนตัม (quantum network) 
 ระบบการรับรองและหน�วยรับรอง QKD (QKD standard verification and 

certification protocols, and certification bodies) 
 หน�วยการเชื่อมอุปกรณ9ควอนตัม (quantum device interface) 
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3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม (Quantum Metrology and Sensing) 
มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมคือการนําหลักการ สมบัติ หรือปรากฏการณ9เชิงควอนตัมมาใช!ในการวัด

ปริมาณทางฟkสิกส9ต�างๆ เช�น เวลา ความถ่ี ความเข!มของสนามแม�เหล็ก สนามโน!มถ�วง กระแสไฟฟyาและปริมาณ
การวัดทางไฟฟyาอ่ืนๆ มวล อุณหภูมิ รวมท้ังการวัดและวิเคราะห9เชิงการแพทย9ด!วย การวัดเชิงควอนตัมมี
ลักษณะเด�นท่ีแตกต�างหลักๆ จากการวัดแบบเดิมคือความเร็วในการแสดงผลการวัดและความสามารถผลิตซํ้าได!
ของผลการวัด (reproducibility) ซ่ึงมักจะดีกว�าการวัดด!วยระบบการวัดแบบด้ังเดิมอย�างน!อย 1,000 เท�า ส�งผล
ให!เกิดใช!ประโยชน9ระบบเชิงควอนตัมในทางมาตรวิทยาสูงข้ึนเรื่อยๆ เช�น ในการนิยามระบบหน�วยระหว�าง
ประเทศและการประยุกต9อ่ืนๆ เช�น การสื่อสารรูปแบบ 5G และ 6G ระบบดาวเทียมนําทางของสหรัฐ (Global 
Positioning Satellite, GPS) และระบบดาวเทียมนําทางสากล (Global Navigation Satellite System, 
GNSS) ซ่ึงล!วนแต�ต!องอาศัยความแม�นยําของนาฬิกาอะตอมในการประมวลผลและสื่อสาร  

เทคโนโลยีมาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมนี้คาดว�าจะเป?นเทคโนโลยีท่ีได!รับการนําไปใช!จริงก�อนเครื่อง
ควอนตัมคอมพิวเตอร9และการสื่อสารเชิงควอนตัม แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยจึงให!
น้ําหนักในการส�งเสริมการวิจัยด!านมาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมในระยะเริ่มต!นนี้ เนื่องจากมีศักยภาพสูง
กว�าอีก 2 เสาหลัก รวมท้ังมีความเป?นไปได!สูงท่ีทีมนักวิจัยของไทยจะพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมสาขานี้เป?น
ของตัวเอง เพ่ือต�อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย9ในอนาคต 

องค9ประกอบหลักสําหรับมาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม คือระบบทางควอนตัมซ่ึงมีหลากหลาย ตาม
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช!ประโยชน9 การสนับสนุนงานวิจัยทางด!านนี้มุ�งเน!นไปท่ีการพัฒนาระบบการวัดความ
แม�นยําและความละเอียดสูง มีความไม�แน�นอนการวัดลดลง และมี reproducibility สูงข้ึนกว�าระบบการวัด
เดิมอย�างมีนัยสําคัญ 

 

เป<าหมายตามระยะเวลา 
ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  มาตรวิทยาเชิงควอนตัมมาตรฐานสากล 
 พัฒนาระบบการวัดปริมาณทางไฟฟyา เวลาและความถ่ี รวมท้ังสนามโน!มถ�วงโลก และสร!าง

อุปกรณ9และผลงานวิจัยท่ีแสดงถึงความสามารถในการวัดเชิงควอนตัมท่ีให!ผลการวัดได!เร็ว
กว�าเดิม แม�นยํากว�าเดิม และมี reproducibility สูงกว�าเดิม  

 ต!นแบบระบบการวัดเวลาและความถ่ี ปริมาณทางไฟฟyาและแม�เหล็ก สนามโน!มถ�วงโลก 
และอ่ืนๆ ท่ีพร!อมนําไปประยุกต9 หรือลดความไม�แน�นอนการวัดลง 

 สร!างความยอมรับความสามารถทางวิชาการและผลการวัดในเวทีโลก 

6 ป=  ต,นแบบการผลิตเซ็นเซอร�ควอนตัม 
 ต!นแบบอุปกรณ9ควอนตัมต!นแบบเพ่ือกําหนดค�ามาตรฐานทางมาตรวิทยา และต!นแบบ

เซ็นเซอร9สําหรับพาณิชย9 
 ต!นแบบระบบการวัดเวลาและความถ่ี ปริมาณทางไฟฟyาและแม�เหล็ก สนามโน!มถ�วงโลก 

และอ่ืนๆ ท่ีมีความไม�แน�นอนการวัดลง 
 การบ�มเพาะเชิงธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการสร!างห�วงโซ�อุปทาน 
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10 ป=  มาตรวิทยาเชิงควอนตัมสู4ตลาด และประชาคมโลก 
 ใช!ประโยชน9จริงเชิงธุรกิจ (commercialization) 
 ต!นแบบระบบการวัดเวลาและความถ่ี ปริมาณทางไฟฟyาและแม�เหล็ก สนามโน!มถ�วงโลก และ

อ่ืนๆ ท่ีมีความไม�แน�นอนการวัดลง และอยู�ในกลุ�มท่ีมีความไม�แน�นอนการวัดท่ีดีติดอันดับโลก 
 โครงข�ายระบบมาตรวิทยา และเซ็นเซอร9ควอนตัมรวม  

 
4) การประยุกต�ใช,ควอนตัมเทคโนโลยี (Application of Quantum Technology) 

การประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
และการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย ตัวอย�างการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมเพ่ือประโยชน9ของ
สังคมไทย เช�น 

 การพัฒนาวัสดุ เช�นวัสดุเก็บพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงหรือการค!นหาโครงสร!างทางเคมีสําหรับผลิต
ยาท่ีเฉพาะต�อโรคเขตร!อน  

 การพัฒนาควอนตัมอัลกอริทึมในทางธุรกิจการเงินการธนาคาร เช�นการวิเคราะห9ความเสี่ยงในตลาด
หุ!นและการลงทุน การจัดอันดับผู!กู!และโอกาสหนี้เสีย  

 การพัฒนาการตรวจวัดทางการแพทย9 เช�น การตรวจจับโรคมะเร็ง การคํานวณ DNA sequencing 
ตามเปyาหมายเฉพาะท่ีต!องการ  

 การแก!ปeญหาโลจิสติกส9ท่ีสําคัญ เช�น การจราจร หรือการจัดการน้ํา  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจหาทรัพยากรธรรมชาติ เช�น แหล�งน้ําใต!ดิน หรือการเตือนภัยจากการ

เปลี่ยนแปลงใต!พิภพ 
 

การประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัม เป?นเรื่องจําเป?นสําหรับสังคมไทย เพ่ือความก!าวหน!าของประเทศ ให!
ประเทศมีโอกาสในการแข�งขันเชิงธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เปyาหมายหลักของการวิจัยด!านนี้ 
คือ (1) การศึกษา ค!นหาแนวทางการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมให!เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  
(2) การสาธิตการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัม และ (3) การพัฒนาต�อยอดเทคโนโลยีควอนตัมสู�ชิ้นงาน
สําหรับการประยุกต9ในประเทศไทยและการส�งออก  

 

เป<าหมายตามระยะเวลา 
ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  สาธิตการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัม 
 สร!าง ecosystem สําหรับประชาคมนักวิจัย ผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัม และผู!มีส�วนเก่ียวข!อง 

6 ป=  ประดิษฐ9เครื่องมืออุปกรณ9สําหรับการประยุกต9ใช! 
 สร!างองค9กรเพ่ือส�งเสริมการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมในภาคส�วนต�างๆ 

10 ป=  ขยายงานวิจัยท่ีมีการประยุกต9ใช!ชัดเจนเป?นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม�สําหรับประเทศไทย 
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5) การศึกษาสําหรับควอนตัมเทคโนโลยี (Education for Quantum Technology) 
เทคโนโลยีควอนตัมเป?นเทคโนโลยีข้ันสูงท่ีเกิดจากองค9ความรู!เชิงลึกในหลายศาสตร9สาขา ความซับซ!อนของ

การคํานวณหรือการสร!างเครื่องมือท่ีมีความแม�นยําสูง จึงจําเป?นต!องมีบุคคลากรท่ีเชี่ยวชาญและมีทักษะสูง 
ดังนั้นการจัดการศึกษาท่ีเป?นระบบจะช�วยให!บุคลากร โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเรียนรู!อย�างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ซ่ึงจะส�งผลต�อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศได!โดยตรง โครงสร!างการศึกษา
พ้ืนฐานจะสอดคล!องกับงานวิจัย 3 สาขาหลัก โดยการย�อยงานวิจัยให!เล็กลงอยู�ในรูปสื่อการสอนท่ีทําความ
เข!าใจได!ง�าย สะดวกต�อการถ�ายทอด และการสร!างแรงบันดาลใจ  

องค9ประกอบหลักของกิจกรรมด!านการศึกษาคือการสร!างหลักสูตรในการผลิตกําลังคน การสร!างระบบ
ฝjกอบรมผู!ดําเนินการ และผู!ประกอบการ รวมท้ังนักวิจัยสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข!องท่ีสนใจมาทําวิจัยในสาขา
เทคโนโลยีควอนตัม (reskills) และการสร!างกิจกรรมสําหรับผู!เรียนเพ่ือวางรากฐานต้ังแต�เยาว9วัย เปyาหมายท่ี
สําคัญอีกอย�างหนึ่งนอกเหนือจากการมีหลักสูตร การประชุมวิชาการ หรือระบบฝjกอบรม คือการสร!างเส!นทาง
อาชีพ (career path) เพราะเทคโนโลยีควอนตัมจะเป?นเส!นทางอาชีพท่ีสําคัญในอนาคต และจะเข!าไปเชื่อมโยง
กับหลากหลายอาชีพในชีวิตประจําวันของประชาชน 
 

เป<าหมายตามระยะเวลา 
ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  รายวิชาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีส�งเสริมทักษะท่ีเหมาะสมสําหรับ
เทคโนโลยีควอนตัม  

 กิจกรรม หรือหัวข!อการเรียนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ออกแบบเนื้อหาการอบรมสัมมนา และ micro credentials สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม 

6 ป=  การปรับเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาให!เชื่อมโยงกับการพัฒนา
เทคโนโลยีควอนตัม 

 การสร!างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักวิจัย และผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัม 

10 ป=  สร!าง career path สําหรับผู!เก่ียวข!องกับเทคโนโลยีควอนตัม 
 สร!างองค9กร และกิจกรรมสําหรับการพัฒนานักวิจัย และผู!ใช!อย�างต�อเนื่อง โดยจะเป?น

การศึกษาในรูปแบบ multidisciplinary หรือ trans-disciplinary  ท่ีสอดคล!องกับการ
พัฒนานวัตกรรม และการขับเคลื่อนด!านอุตสาหกรรม 

 

6) การเผยแพร4สู4สาธารณะ (Public Outreach) 
การพัฒนาเครือข�ายนักวิจัย นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ท่ีเป?นท้ังผู!ใช!และผู!ดําเนินการเป?นสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง 

การเผยแพร�ความรู!และความเข!าใจเป?นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและส�งเสริมให!เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ควอนตัม เช�น การชักชวนให!เกิดการมีส�วนร�วมในการใช!และสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีควอนตัมอย�างถูกต!อง 
นอกจากนี้นักวิจัยจําเป?นต!องเข!าใจปeญหาของภาคอุตสาหกรรมท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือ
สามารถสร!างและถ�ายทอดนวัตกรรมท่ีตอบโจทย9ความต!องการของประเทศได! รวมถึงสามารถสร!างความ
ร�วมมือกับภาคเอกชน ทําให!เกิดการพัฒนาท้ังส�วนวิชาการและอุตสาหกรรมไปด!วยกันอย�างยั่งยืนได! 
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เป<าหมายตามระยะเวลา 

ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  สร!างความตระหนักและความรู!พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัม 
 สร!างการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทยของประชาชน 

ผู!กําหนดนโยบายและฝhายการเมือง 
 สร!างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู!และแลกเปลี่ยนภายในประชาคมวิจัยและผู!มีส�วนได!เสีย 

6 ป=  กิจกรรมส�งเสริมการลงทุนร�วมระหว�างภาครัฐและเอกชนในการส�งเสริมและพัฒนาการวิจัย
เทคโนโลยีควอนตัม 

10 ป=  ระบบนิเวศและระบบแบ�งปeนผลประโยชน9ท่ีเปkดกว!างในการเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยไป
ขยายผลในเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 

 

7) งานวิศวกรรมศาสตร� (Support Engineering) 
งานวิศวกรรมศาสตร9มีความสําคัญและจําเป?นอย�างยิ่งในการพัฒนางานวิจัยและการนํางานวิจัยไปต�อยอด

เป?นชิ้นงาน งานวิศวกรรมศาสตร9จึงเป?นฟeนเฟ�องท่ีสําคัญในการตัดสินความช!าเร็วในการผลิตงานวิจัย 
เปyาหมายหลักของการพัฒนางานด!านวิศวกรรมศาสตร9คือการมีศักยภาพ ทักษะและความสร!างสรรค9ทาง
เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาระบบทางวิศวกรรมท่ีสนับสนุนการวิจัยของทีมวิจัยหลักและมีเทคโนโลยี
เป?นของตัวเองในบางเรื่อง โดยเฉพาะในด!านท่ีมีการใช!งานจํานวนมาก 
 

เป<าหมายตามระยะเวลา 
ระยะเวลา เป<าหมาย 

3 ป=  สร!างเครื่องมือท่ีจําเป?นตามแผนท่ีนําทางของแต�ละสาขา 
 สร!างเครือข�าย เครื่องมือและระบบนิเวศทางวิศวกรรมควอนตัม 

6 ป=  ออกแบบและสร!างเครื่องมือ เพ่ือต�อยอดงานวิจัยทางด!านเทคโนโลยีควอนตัมเป?น
เทคโนโลยีท่ีสามารถใช!งานได!จริง หรือเป?นต!นแบบ 

10 ป=  เชื่อมโยงและสร!างกระบวนการนําต!นแบบเทคโนโลยีควอนตัมท่ีเลือกแล!วสู�การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม 

 
3.4 ประโยชน�ท่ีคาดว4าจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยและมนุษยชาติ 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคาดว�าจะเกิดประโยชน9อย�างชัดเจนต�อประเทศไทยและมนุษยชาติ ในท้ัง 4 
ข้ันของแผน ซ่ึงสามารถสรุปได!ดังนี้ 

1. ข้ันเตรียมพร,อมเพ่ือรองรับเทคโนโลยีควอนตัม (readiness) 
1.1) ประเทศไทยมีโครงสร!างและสิ่งท่ีจําเป?นข้ันพ้ืนฐาน (minimum requirement) สําหรับการวิจัยแต�

ละสาขาของเทคโนโลยีควอนตัม เพ่ือรองรับการพัฒนาด!านต�างๆ ในยุคเทคโนโลยีควอนตัม 
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1.2) ประเทศไทยมีการพัฒนากําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศยุคเทคโนโลยีควอนตัม ซ่ึงรวมท้ังนักวิจัย 
ผู!ประกอบการ และผู!ดําเนินการในภาคอุตสาหกรรม  

1.3) เยาวชนและประชาชนชาวไทยมีความรับรู!และเข!าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีควอยตัมและพร!อมท่ีจะเข!าสู�ยุค
ควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต ประชาชนสามารถตัดสินใจการเก่ียวกับการใช!เทคโนโลยีควอนตัมอย�างเหมาะสม 

2. ข้ันใช,งานเทคโนโลยีควอนตัมเพ่ือแก,โจทย�บริบทประเทศไทย (usage) 
2.1) ประเทศไทยมีข!อมูลท่ีชัดเจนในการเลือกซ้ือ หรือขอร�วมใช! (collaboration) เทคโนโลยีท่ีจําเป?นท่ี

ผลิตโดยต�างชาติ เช�น เครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร9 หรือดาวเทียมควอนตัม และสามารถดําเนินการใช!
เทคโนโลยีนั้นได!อย�างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

2.2) นําเทคโนโลยีควอนตัมมาใช!อย�างสร!างสรรค9ในการแก!ปeญหาท่ีสําคัญของประเทศ ทําให!สามารถทุเลา
ปeญหา จัดการ หรือปyองกันปeญหาได! เช�น การใช!ควอนตัมอัลกอริทึมในการแก!ปeญหาทางโลจิสติกส9 

3. ข้ันเพ่ิมองค�ความรู,ทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานการวัดสําหรับมวลมนุษยชาติ 
(contribution) 
3.1) ประเทศไทยมีบทบาทในการร�วมสร!างความรู! พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร9 (basic science) เพ่ือ

เทคโนโลยีควอนตัม  
3.2) ประเทศไทยร�วมกําหนดมาตรฐานและในการนิยามหน�วยวัด เพ่ือประโยชน9ต�อการสร!างความเข!าใจ

ร�วมของมนุษยชาติและเป?นชื่อเสียงของประเทศไทย 
4. ข้ันสร,างเทคโนโลยีบางอย4างข้ึนใช,เอง และเปZนผู,นําในด,านนั้น (creation) 

4.1) ประเทศไทยสามารถผลิตเทคโนโลยีควอนตัมบางอย�างใช!ได!เอง สามารถเป?นผู!นําในด!านเหล�านั้น และ
สามารถพัฒนาต!นแบบสู�การต�อยอดเชิงพาณิชย9ได! 

4.2) ประเทศไทยสามารถดึงดูดนักวิจัย นักลงทุนเข!าสู�ประเทศ เพ่ือสร!าง ส�งเสริมและขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมใหม�ท่ีใช!เทคโนโลยีควอนตัม 

4. ผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ (Key result) (ภายในป# 2565) 

 องค9ความรู! กระบวนทัศน9ใหม� หรือวิทยาการท่ีสําคัญ จํานวนไม�น!อยกว�า 2 เรื่อง 

 จํานวนบทความวิจัยท่ีได!รับการตีพิมพ9ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ท่ีอยู�ในฐานข!อมูลท่ี
ได!รับการยอมรับ จํานวนไม�น!อยกว�า 10 บทความ 

 ผลงานวิจัยท่ีมีนัยสําคัญทางวิทยาศาสตร9 จํานวนไม�น!อยกว�า 1 เรื่อง 
 เครือข�ายนักวิจัยไทยมีส�วนร�วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร�วมกับกลุ�มวิจัย

สําคัญ หรือได!รับทุนวิจัยจากหน�วยงานให!ทุนสําคัญของโลก จํานวนไม�น!อยกว�า 2 โครงการ 
 

5. ขอบเขตผลผลิต (Output)/ ผลลัพธ�(Outcome)/ ผลกระทบ(Impact) การดําเนินโครงการในป# 2563-2565  
 

ขอบเขตผลผลิต (Scope) การดําเนินโครงการในป# 2563-2565 
โครงการวิจัยในแผนงานฯ จะต!องมุ�งเน!นการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมยุคท่ีสอง (QT G2) 
ขอบเขตของงานวิจัยในแต�ละเสาหลักของควอนตัมเทคโนโลยีสําหรับช�วง 3 ป= สามารถสรุปได!ดังนี้ 
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1) การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation) 
การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม ประกอบด!วย 3 ส�วนหลัก คือ (1) ระบบทางควอนตัมท่ีมี

เสถียรภาพและสามารถควบคุมได!  (2) ตัวดําเนินการตรรกะเชิงควอนตัม (quantum logic gates)  และ (3) 
ตัวอ�านผล (readout) ของระบบทางควอนตัม งานวิจัยทางด!านการคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัมจึง
ส�งเสริมหัวข!อวิจัยท่ีเก่ียวข!องกับประเด็นเหล�านี้ รวมถึงงานวิจัยด!านอัลกอริทึมเชิงควอนตัม งานวิจัยเชิงทฤษฎี
ท่ีสนับสนุนการคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม การแก!ความผิดพลาดในระบบทางควอนตัม (errors 
correction) และการประยุกต9ใช!การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม  

 

2) การส่ือสารเชิงควอนตัม (Quantum Communication) 
องค9ประกอบหลักสําหรับการสื่อสารเชิงควอนตัม คือการสร!างจํานวนสุ�มเชิงควอนตัม (quantum 

random number generator: QRNG) วิธีการส�งแบบควอนตัม (quantum protocol) และการวัดเชิง
ควอนตัมในภาครับ ในการสร!างโครงข�ายควอนตัมสําหรับการสื่อสารระยะทางไกล ไม�ว�าผ�านสถานีขยาย
สัญญาณ หรือผ�านดาวเทียม จําเป?นต!องสร!างตัวต�อสัญญาณ (quantum repeaters) และตัวเก็บข!อมูลเชิง
ควอนตัม (quantum memory) งานวิจัยทางด!านการสื่อสารเชิงควอนตัมในช�วง 3 ป=แรก จะเน!นองค9ความรู!
พ้ืนฐานในการสร!างอุปกรณ9 หรือกระบวนการเหล�านี้ รวมท้ังการต�อยอดกระบวนการเหล�านี้ให!สู�การผลิตบน  
ไมโครชิป (photonics on microchip) และการวิจัยตัวเชื่อมต�อ (interface) ระหว�างระบบทางควอนตัมท่ีเป?น
หน�วยประมวลผล และระบบทางควอนตัมท่ีเป?นหน�วยเดินทาง (flying/ travelling qubits) 

 

3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม (Quantum Metrology and Sensing) 
มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมมีระบบท่ีหลากหลาย เช�น สปkน ไออนท่ีถูกกัก (trapped ions) โฟ

ตอนเด่ียว เป?นต!น ตามความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช!ประโยชน9 เปyาหมายของวิจัยด!านนี้ คือการเพ่ิม
ความสามารถในการวัดด!วยสมบัติเชิงควอนตัม หรือปรากฏการณ9เชิงควอนตัม จนระบบการวัดใหม� หรือ
มาตรฐานการวัดใหม�มีความสามารถในการวัดท่ีเหนือกว�า ท้ังในแง�ความละเอียด (resolution) ความเสถียร 
(stability) และ reproducibility ขอบเขตของงานวิจัยในช�วง 3 ป=แรกจะเน!นการสร!างต!นแบบมาตรฐานการ
วัด หรือระบบการวัด ซ่ึงจะได!นําไปปรับปรุงในระยะถัดไปเพ่ือให!สามารถแสดงความเหนือกว�าได!อย�างมี
นัยสําคัญตามท่ีตั้งเปyาหมายไว! 
 

4) การประยุกต�ใช,ควอนตัมเทคโนโลยี (Application of Quantum Technology) 

ขอบเขตงานวิจัยด!านการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม�ในช�วงเวลา 3 ป=แรก เป?นการสาธิตการนํา
เทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ประโยชน9จริง และมีแนวโน!มผลกระทบต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการใช!
ชีวิตประจําวัน เช�น 

 การใช!ควอนตัมคอมพิวเตอร9 หรืออัลกอริทึมทางควอนตัมในการศึกษาและพัฒนาวัสดุ เช�น วัสดุเก็บ
พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง หรือการค!นหาโครงสร!างทางเคมีสําหรับผลิตยาท่ีเฉพาะต�อโรคเขตร!อน 
หรือกระบวนการสังเคราะห9ปุ�ยท่ีประหยัดพลังงาน 

 การพัฒนาควอนตัมอัลกอริทึมในทางธุรกิจการเงินการธนาคาร เช�นการวิเคราะห9ความเสี่ยงในตลาด
หุ!นและการลงทุน การจัดอันดับผู!กู!และโอกาสหนี้เสีย  
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 การประยุกต9ใช!ควอนตัมเซนเซอร9 (quantum sensors) การพัฒนาเครื่องมือวัด และกระบวนการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร เช�น quantum-assisted photosynthesis  

 การพัฒนาการตรวจวัดทางการแพทย9 ซ่ึงอาจจะเป?นการใช!ควอนตัมเซนเซอร9 หรือควอนตัมอัลกอริทึม
ในการวิเคราะห9ผล หรือท้ังสอง เช�น การตรวจจับโรคมะเร็ง การคํานวณ DNA sequencing ตาม
เปyาหมายเฉพาะท่ีต!องการ  

 การใช!มาตรวิทยา เช�น gravimeter เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจหาทรัพยากรธรรมชาติ และแหล�ง
น้ําใต!ดิน หรือการเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลงใต!พิภพ 

เปyาหมายหลักของการวิจัยด!านนี้ คือ (1) การศึกษา ค!นหาแนวทางการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม�
ให!เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  (2) การสาธิตการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� และ (3) การ
พัฒนาต�อยอดเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม�สู�ชิ้นงานสําหรับการประยุกต9อย�างแพร�หลาย 
 

5) การศึกษาสําหรับควอนตัมเทคโนโลยี (Education for Quantum Technology) 
การจัดการศึกษาท่ีเป?นระบบจะช�วยให!บุคคลากร โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเรียนรู!อย�างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว ซ่ึงจะส�งผลต�อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศได!โดยตรง โครงสร!างการศึกษา
พ้ืนฐานจะสอดคล!องกับงานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม กิจกรรมหลักด!านการศึกษาคือการสร!างหลักสูตรในการ
ผลิตกําลังคน การสร!างระบบฝjกอบรมผู!ดําเนินการ และผู!ประกอบการ รวมท้ังนักวิจัยสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข!องท่ี
สนใจมาทําวิจัยในสาขาเทคโนโลยีควอนตัม (reskills) และการสร!างกิจกรรมสําหรับผู!เรียนเพ่ือวางรากฐาน
ต้ังแต�เยาว9วัย  

6) การเผยแพร4สู4สาธารณะ (Public Outreach) 
การพัฒนาเครือข�ายนักวิจัย นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีเป?นท้ังผู!ใช! ผู!ดําเนินการ และผู!ประกอบการ

เทคโนโลยีควอนตัมเป?นสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง การเผยแพร�ความรู!และความเข!าใจเป?นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและ
ส�งเสริมให!เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม เช�น การชักชวนให!เกิดการมีส�วนร�วมในการใช!และสนับสนุนการ
ใช!เทคโนโลยีควอนตัมอย�างถูกต!อง นอกจากนี้นักวิจัยจําเป?นต!องเข!าใจปeญหาของภาคอุตสาหกรรมท้ัง
ภายในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือสามารถสร!างและถ�ายทอดนวัตกรรมท่ีตอบโจทย9ความต!องการของ
ประเทศได! รวมถึงสามารถสร!างความร�วมมือกับภาคเอกชน ทําให!เกิดการพัฒนาท้ังส�วนวิชาการและ
อุตสาหกรรมไปด!วยกันอย�างยั่งยืนได! กิจกรรมหลักด!านการเผยแพร�สู�สาธารณะ คือการสร!างแรงบันดาลใจให!
เยาวชน การให!ข!อมูลท่ีถูกต!องแก�ประชาชน และการสร!างเครือข�ายงานวิจัยท่ีสามารถดึงดูดภาคเอกชนเข!า
มาร�วมมือลงทุนวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม  

 

7) งานด,านวิศวกรรมศาสตร� (Support Engineering) 
เปyาประสงค9หลักสําหรับงานด!านวิศวกรรมศาสตร9 คือการทําวิจัยร�วมเชิงกระบวนการ การสร!างเครื่องมือ

และกระบวนการ ท่ีพร!อมในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในสาขาหลัก ในช�วงแรกของการพัฒนาเทคโนโลยี
ควอนตัม งานวิศวกรรมศาสตร9จะเป?นส�วนสนับสนุนท่ีขาดไม�ได!ในการวางพ้ืนฐานการวิจัยทางด!านเทคโนโลยี
อย�างม่ันคง ยั่งยืน โดยจะเป?นผู!ช�วยออกแบบ และสร!างอุปกรณ9ท่ีจําเป?นสําคัญในการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม 
และเม่ือผ�านไประยะเวลาหนึ่ง งานวิศวกรรมศาสตร9จะเป?นตัวขับเคลื่อนในการนําผลงานวิจัยสู�ชิ้นงานต!นแบบ 
(prototype) และการขยายผลเชิงพาณิชย9 
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วิศวกร หรือนักวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร9สามารถเข!าร�วมการทําวิจัยในสาขาเทคโนโลยีควอนตัมด!วย
เช�นกัน โดยสามารถเป?นได!ท้ังผู!ร�วมวิจัยในโครงการวิจัยของสาขาหลัก หรือเป?นนักวิจัยหลัก (principal 
investigator) ในโครงการวิจัยท่ีกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร9สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม 
 

ตัวอย4างข,อโจทย�วิจัยท่ีสอดคล,องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีในช4วง 3 ป#แรก (ป# 2563-2565) 
เรื่อง ตัวอย4างโจทย�วิจัยในช4วง 3 ป#แรก 

1. การคํานวณ และ
การจําลองเชิง
ควอนตัม 

1.1 ระบบคํานวณเชิงควอนตัม 
1.2 ระบบจําลองเชิงควอนตัม 
1.3 คิวบิทท่ีแสดงความทนทานต�อข!อผิดพลาด 
1.4 กระบวนการแก!ไขข!อผิดพลาดในการคํานวณเชิงควอนตัม 
1.5 อัลกอริทึมควอนตัม หรืออัลกอลิทึมท่ีได!รับแรงบันดาลใจจากควอนตัม 

(quantum-inspired algorithm) 
1.6 การใช!ประโยชน9การคํานวณเชิงควอนตัม หรือการจําลองเชิงควอนตัม 

ในศาสตร9อ่ืน หรือในเชิงพาณิชย9 
2. การสื่อสารเชิง

ควอนตัม 
2.1 เครื่องสร!างจํานวนสุ�มเชิงควอนตัม 
2.2 โฟตอนคู�หรือมากกว�าท่ีมีคุณสมบัติพัวพัน 
2.3 แหล�งกําเนิดโฟตอนเด่ียว 
2.4 ระบบการตรวจวัดโฟตอนเด่ียว 
2.5 วงจรเชิงแสงเพ่ือการประมวลผลข!อมูลขนาดระดับชุดทดลอง (bulk 

optical circuit, BOC) 
2.6 ตัวขยายสัญญาณเชิงควอนตัม (quantum repeater) ของโฟตอนเด่ียว 
2.7 ตัวเชื่อมต�อ (interface) ระหว�างระบบควอนตัมหน�วยประมวลผลกับระบบ

ควอนตัมเดินทาง (flying qubits) 
2.8 กระบวนการส�งข!อมูลเชิงควอนตัม (quantum teleportation) 
2.9 กระบวนการส�งกุญแจรหัสเชิงควอนตัม (quantum key distribution protocol) 
2.10 กระบวนการแก!ไขข!อผิดพลาดในการส�งรหัสเชิงควอนตัม 
2.11  การใช!ประโยชน9การสื่อสารเชิงควอนตัมในศาสตร9อ่ืน หรือในเชิงพาณิชย9 

3. มาตรวิทยาและการ
วัดเชิงควอนตัม 

3.1 ระบบการวัดเวลาเชิงควอนตัมฃ 
3.2 ระบบการวัดความเข!มสนามแม�เหล็กเชิงควอนตัม 
3.3 ต!นแบบการวัดมวลเชิงควอนตัม 
3.4 ต!นแบบระบบการวัดกระแสไฟฟyาและอิมพิแดนซ9เชิงควอนตัม 
3.5 ระบบทางควอนตัมสําหรับวัดค�าแรงโน!มถ�วง 
3.6 ระบบการวัดประมาณอ่ืนๆ เชิงควอนตัมบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีควอนตัม

ยุคใหม� 
3.7 อัลกอริทึมควอนตัม หรืออัลกอลิทึมท่ีได!รับแรงบันดาลใจจากควอนตัม 

(quantum-inspired algorithm) สําหรับช�วยประมวลผลการวัด หรือทําให!
การวัดมีประสอทธิภาพมากข้ึน 

3.8 การใช!ประโยชน9การวัดเชิงควอนตัม ในศาสตร9อ่ืน หรือในเชิงพาณิชย9 
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4. การประยุกต9ใช!
ควอนตัมเทคโนโลยี
ยุคใหม� (QT G2) 

4.1 การใช!ประโยชน9เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม�ศาสตร9อ่ืน หรือในเชิงพาณิชย9 

5. ทฤษฎีและความรู!
พ้ืนฐานข้ันสูง และ
ซอฟท9แวร9สําหรับ
ช�วยพัฒนา
เทคโนโลยีควอนตัม 

5.1 อัลกอริทึมหรือซอฟท9แวร9ในการช�วยพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� 
5.2 ทฤษฎีสําหรับคํานวณสภาวะทางควอนตัม 
5.3 ทฤษฎีสําหรับลดดิโคฮีเร็นซ9ในระบบทางควอนตัม 
5.4 ทฤษฎีสําหรับการคํานวณเชิงควอนตัมท่ีมี fault-tolerant 
5.5 ทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีช�วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� 

6. งานวิศวกรรมศาสตร9
สําหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีควอนตัม 

6.1 งานวิศกรรมศาสตร9สําหรับช�วยสนับสนุนเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม� 
6.2 งานวิศกรรมศาสตร9เพ่ือช�วยต�อยอดผลงานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม�  

สู�ต!นแบบผลิตภัณฑ9 การนําไปใช!เชิงพาณิชย9 

7. การศึกษา 7.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีด!านเทคโนโลยีควอนตัม 
7.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด!านเทคโนโลยีควอนตัม 
7.3 หลักสูตรระดับผู!ประกอบการ และนักลงทุนด!านเทคโนโลยีควอนตัม 
7.4 กิจกรรม หรือหัวข!อการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมความพร!อม

ด!านเทคโนโลยีควอนตัม 
7.5 แผนงาน และเนื้อหาการอบรมสัมมนา และการออกแบบ micro 

credentials สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม 
8. การเผยแพร�สู�

สาธารณะ 
8.1 วิธีการสร!างความตระหนัก และสื่อสารความรู!พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยี

ควอนตัมสู�สาธารณะ 
8.2 วิธีการสร!างระบบนิเวศ (ecosystem) สําหรับประชาคมนักวิจัย และผู!มีส�วน

เก่ียวข!อง 
8.3 วิธีการสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ

ไทยหลัง 3 ป=แรก (หรือระหว�างป= 2565 – 2572) ตามแผนท่ีนําทาง 

6. สถานท่ีดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยต�างๆ  หน�วยงานต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 1 ป= (ป= 2563) 

 


