ประกาศโจทยแผนงานสําคัญ (Flagship) งบประมาณป# 2563

ชื่อแผนงานสําคัญ แผนงานสร,างโอกาสและความสามารถในการเข,าสู4ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
ภายใต,โปรแกรม สงเสริมการวิจัยชั้นแนวหน!าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)
1. เป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (objective and Key result) ของโปรแกรม (P5) ภายในป# 2565
Objective (O1.5a): พัฒนาระบบนิเวศการวิจัย พื้ นฐานและการวิจัย ขั้นแนวหน!า ที่สงเสริมและอํ านวยความ
สะดวกในการทําวิจัยและนวัตกรรม
Key Results: (ภายในป# 2565)
KR1.5a.1 มีระบบบริหารจัดการการวิจัยพื้ นฐานและการวิจั ยขั้น แนวหน!า ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปตอยอดสูการใช!ประโยชน9ทางเศรษฐกิจและสังคมได!เพิ่มขึ้นทุกป=
KR1.5a.2 โครงสร! า งพื้ น ฐานการวิ จั ย พื้ น ฐานของประเทศและการวิ จั ย ขั้ น แนวหน! า ที่ เ พี ย งพอ ที่ มี
กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพ
Objective (O1.5b): พัฒนาองค9ความรู!ด!านวิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 มนุษยศาสตร9 และเทคโนโลยี เพื่อสร!าง
องค9ความรู!ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สร!างโอกาสให!คนไทยเป?นเจ!าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอโจทย9ท!าทายในอนาคต
Key Results: (ภายในป# 2565)
KR1.5b.1 องค9ความรู!และกระบวนทัศน9ใหมทางมนุษยศาสตร9 สังคมศาสตร9 หรือวิทยาศาสตร9ที่สร!า ง
ความเข!าใจและทําให!เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่สําคัญที่ประเทศต!องมีใน
อนาคต อยางน!อย 5 เรื่องตอป=
KR1.5b.2 จํานวนบทความวิจัยที่ได!รับการตีพิมพ9ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier
Journals) ที่อยูในฐานข! อมู ลที่ ได!รั บ การยอมรับ เพิ่มขึ้นไมต่ํ า กวาร! อยละ 5 ตอป= และติ ด
อันดับ 1 ของ ASEAN ภายในป= 2570
KR1.5b.3 ผลงานวิจัยที่เป?นการค!นพบสิ่งใหม (New Discovery) การทําสําเร็จเป?นครั้งแรกในโลก (First
in Class) หรือการสร!างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class) อยางน!อย 3 เรื่อง
KR1.5b.4 เครือขายนักวิจัยไทยมีสวนรวมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยรวมกับ
กลุมวิจัยสําคัญของโลกหรือได!รับทุนวิจัยจากหนวยงานให!ทุนสําคัญของโลก เพิ่มขึ้นร!อยละ
10 ตอป=
KR1.5b.5 ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช! เ ทคโนโลยี เ ข! ม ข! น (Deep-tech) ที่ มี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค ทางด! า นวิ ศ วกรรมหรื อ
ต!นแบบ (Prototype) ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน!า อยางน!อย 10 บริษัท
KR1.5b.6 มี ร ะบบที่ เ ก็ บ หรื อ เชื่ อ มโยงวิ ท ยาการหรื อ องค9 ค วามรู! ด! า นวิ ท ยาศาสตร9 สั ง คมศาสตร9
มนุษยศาสตร9 และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผู!ถือครองงาน
ความรู! ในปe จ จุ บั น ที่ ส ามารถเข! า ถึ งและสื บ ค! น และเป? น ที่ ย อมรั บ ตลอดจนมี การวิ เ คราะห9
วิทยาการสําคัญที่ประเทศต!องมีในอนาคต
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2. เป<าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (objective and Key result) ของแผนงานสําคัญ
เป<าหมายระยะแรก 3 ป# (ป# 2563-2565)
• เกิดโครงการวิจัยที่อยูในขอบขายการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ที่ข!อเสนอโครงการบงบอกถึงศักยภาพของ
งานและคณะผู!วิจัย มีโจทย9การวิจัยที่ชัดเจน นาสนใจและท!าทาย โดยเป?นโจทย9ที่สามารถสร!างพื้นฐานที่
จําเป?นให!แกการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมในอนาคตและสามารถผลักดันให!เข!าไปสูการรวมวิจัยกับกลุมวิจัย
ด!านเทคโนโลยีควอนตัมที่สําคัญอื่น
• เพิ่มนักวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศให!มีรวมกันมากกวา 60 คน มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกอยาง
น!อย 6 คนและมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําวิจัยด!านนี้อยางน!อย 20 คน เกิดเครือขายนักวิจัยด!าน
เทคโนโลยีควอนตัม ในป= 2565 สามารถจัดกิจกรรม หรือการประชุมวิชาการนานาชาติด!านเทคโนโลยี
ควอนตัมได!
• เกิดหลักสูตร หรือหลักสูตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยด! านเทคโนโลยี ควอนตั ม รวมทั้งหลักสูตรอบรม
เฉพาะสําหรับนักวิจัยที่ต!องการปรับพื้นฐานเพื่อเข!ารวมการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัม
• เกิดระบบนิเวศการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในระดับที่จําเป?นอยางสมบูรณ9ในประเทศไทย
• สร!างการรับรู!เกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัม รวมทั้งความจําเป?นและประโยชน9ของเทคโนโลยีควอนตัมใน
กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคธุรกิจ ผู!กําหนดนโยบายและฝhายการเมือง
เป<าหมายระยะ 10 ป# (ป# 2563 – 2572)
1. ประเทศไทยเป?นผู!นําอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียและเป?นผู!นําในอาเซียนในด!านการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
ที่ดึงดูดนักวิจัยและการลงทุนด!านการวิจัยเทคโนโลยีเข!ามาในประเทศไทย
2. โครงสร!างพื้นฐานที่สําคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศมีความปลอดภัยในยุคเทคโนโลยี
ควอนตัม
3. การประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัมกับปeญหาเฉพาะของประเทศไทย หรือปeญหาในบริบทของประเทศไทย
เชน การบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การลดระยะเวลาในการคิดค!นและ
ผลิตยาสําหรับโรคในเขตร!อน
4. สามารถสร! า งนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการพั ฒ นาสู การใช! ป ระโยชน9 เ ชิ งพาณิ ช ย9 แ ละ
อุตสาหกรรม
5. เยาวชน ประชาชน สังคม แรงงาน ผู!ประกอบการ การศึกษา อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การสื่อสาร
และความมั่นคงมีความเข!าใจและการเตรียมการที่พร!อมเข!าสูสังคมยุคเทคโนโลยีควอนตัม
Objective and Key Results ป# 2563 – 2572
วัตถุประสงค (objectives)
ผลดําเนินการที่สําคัญ (key results)
1. เตรียมพร!อมและพัฒนาขีดความสามารถของ 1.1 กิจกรรมการเรียนรู!อยางเป?นระบบให!กับเยาวชนซึ่งจะ
เป?นผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัมในอนาคต และประชาชน
ประเทศเพื่อรองรับเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม
ทั่วไปที่จะต!องเข!าใจและให!การสนับสนุน

ปรับ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

2

ประกาศโจทยแผนงานสําคัญ (Flagship) งบประมาณป# 2563

1.2 หลักสูตรฝjกอบรมผู!ประกอบการให!มีความรู!และทักษะ
ที่ จํ า เป? น สํ า หรั บ การเปk ด รั บ และใช! โ อกาสจาก
เทคโนโลยีควอนตัม
1.3 หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรฝjกอบรมเพื่อ
ผลิตบุคลากรที่จะรองรับเทคโนโลยีควอนตัม
1.4 ความรวมมื อและพั น ธมิ ต รในการพั ฒนาและดํ า เนิน
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมขนาดใหญ
ที่สําคัญของโลก
2.1 สาธิตการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ในการแก!ปeญหา
เฉพาะบริบทของประเทศไทย
2.2 กระบวนการใหมในการแก! ไ ขปe ญ หาเฉพาะของ
ประเทศไทย

2. การประยุ ก ต9 เ ทคโนโลยี ค วอนตั ม กั บ ปe ญ หา
เฉพาะของประเทศไทย หรือปeญหาเฉพาะใน
บริ บ ทของประเทศไทย เชน การบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรแล ะการเพิ่ ม ผลิ ต ผล
การเกษตร การแก!ปeญหาทางโลจิสติกส9 การ
ลดระยะเวลาในการคิดค!นและผลิตยาสําหรับ
โรคในเขตร!อนและการค!นหาวัสดุชนิดใหมจาก
วัตถุดิบธรรมชาติที่มีในประเทศไทย
3. เพิ่มความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 3.1 เป? น ผู! นํ า ด! า นเทคโนโลยีควอนตั มในอาเซี ย นและติด
อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย
ให!แกประเทศ ด!วยความรู!ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร9 เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง 3.2 โครงการวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยที่เชี่ยวชาญระดับโลก
ผานเครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติ ไมน!อย
ทรัพย9สินทางปeญญาด!านเทคโนโลยีควอนตัม
กวา 3 โครงการ
เพื่อให!ประเทศสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตั ว เอง เกิ ด เป? น อุ ต สาหกรรมใหมและดึ ง ดู ด 3.3 ผลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช! เ ป? น มาตรฐานการวั ด
แหงชาติและหรือสามารถตอยอดสู การใช!ประโยชน9
การลงทุนรูปแบบใหม
เชิงพาณิชย9 ไมน!อยกวา 5 ผลงาน
3.4 บทความวิชาการที่นําเสนอผลการวิจัยได!รับการตีพิมพ9ใน
วารสารวิชาการชั้นนําเฉพาะทาง ไมน!อยกวา 50 ฉบับ
4. สร! า งโครงสร! า งพื้ น ฐานด! า นการวิ จั ย ของ 4.1 โครงสร!างพื้นฐานเทคโนโลยีควอนตัม
ป ร ะ เ ท ศ เ อื้ อ แ ล ะ ร อ ง รั บ ก า ร วิ จั ย ด! า น 4.2 งานวิ จั ย และที ม วิ จั ย ที่ มี ค วามเป? น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
สามารถเป? น แหลงกํ า เนิ ด และพั ฒ นาเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 ศิลปศาสตร9 และ
ควอนตัม
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข!องกับเทคโนโลยีควอนตัม
เพื่อเข!าสูการพัฒนาเศรษกิจ และสังคมในยุค
เทคโนโลยีควอนตัม
3. ชื่ อ PMU ที่ รั บผิ ด ชอบ หนวยบริ ห ารและจั ด การทุ น ด! า นการพั ฒ นากํ า ลั งคน และทุ น ด! า นการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร!างนวัตกรรม (บพค.) PMU-B
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ประกาศโจทยแผนงานสําคัญ (Flagship)
ชื่อแผนงาน แผนงานสร,างโอกาสและความสามารถในการเข,าสู4ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
1. วัตถุประสงค
1) สร! า งงานวิ จั ย และคณะนั กวิ จั ย ที่ มี ความเป? น เลิ ศ ทางวิ ช าการ สามารถเป? น แหลงกํ า เนิ ด และผู! พั ฒ นา
เทคโนโลยีควอนตัมได!
2) สร!างบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีควอนตัม
3) เป?นผู!นําด!านเทคโนโลยีควอนตัมในกลุมประเทศอาเซียน
4) เป?นพันธมิตรในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมที่สําคัญของโลก
2. เหตุผลความจําเปZน
ในต! น คริ ส ต9 ศตวรรษที่ 20 มี การค! น พบ สร! า งหลั กวิ ช าและสร! า งความเชี่ ย วชาญด! า นฟk สิ กส9 ควอนตัม
รวมทั้ ง ได! นํ า เอาลั ก ษณะสมบั ติ บ างประการของระบบเชิ ง ควอนตั ม มาใช! ป ระโยชน9 นํ า มาสู การพั ฒ นาเป? น
ทรานซิสเตอร9 ซึ่งกลายมาเป?นพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส9 ที่เป?นหัวใจของระบบเทคโนโลยีและการพัฒนา
อุตสาหกรรมตั้งแตบัดนั้นจนถึงปeจจุบัน ชีวิตประจําวันของเราเกี่ยวข!องกับคอมพิวเตอร9และระบบสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส9มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบจะเป?นปรกติที่เราจะดําเนินชีวิตเกี่ยวข!องกับอุปกรณ9เหลานี้ อยางไรก็ตาม
อุปกรณ9อิเล็กทรอนิ กส9ที่เราใช!งานอยู ในปeจจุบัน สวนใหญเกิดจากเทคโนโลยีควอนตั มยุคที่ 1 หรือเทคโนโลยี
ควอนตัมยุคแรก (quantum technology generation 1: QT G1) ซึ่งเป?นการใช!สมบัติทางควอนตัมมาสร!างเป?น
เทคโนโลยี สมบัติทางควอนตัมที่วานี้เป?นสมบัติโดยรวม หรือสมบัติโดยเฉลี่ยของระบบควอนตัม แตยังไมใชสมบัติ
มูลฐานของอนุภาคควอนตัมแตละตัว เนื่องจากยังไมมีเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมอนุภาคควอนตัมได!เป?นตัวๆ
อยางแมนยํา
ปeจจุบัน ความสามารถทางเทคโนโลยีได!รับการพัฒนาสูงขึ้นจนเริ่มสามารถควบคุมอนุภาคควอนตัมได!
แมนยําขึ้น จึงทําให!เกิดการคาดหมายวาจะมีเทคโนโลยีที่ใช!สมบัติมูลฐานของอนุภาคควอนตัม เชน quantum
entanglement, quantum superposition และ quantum tunnelling จะเริ่มปรากฏตัวขึ้นในทศวรรษถัดจาก
นี้ เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหมนี้จะมีศักยภาพสูงกวาเทคโนโลยียุคแรกอยางยิ่ง และเทคโนโลยีควอนตัมยุคที่สอง
หรื อ quantum technology generation 2: QT G2 นี้ จ ะทํ า ให! เ กิ ด อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ใหมจํ า นวนมาก
รวมทั้งจะชวยแก!โจทย9จากสถานการณ9ที่โลกกําลังเผชิญหน!าอยูที่เทคโนโลยีปeจจุบันไมสามารถแก!ได! นอกจากนี้ยัง
คาดหมายด!วยวา เทคโนโลยีควอนตัมยุคที่สองจะทําให!เกิดเครื่องมือและอุปกรณ9ที่จะมีความสามารถและลักษณะ
พิเศษที่มีอิทธิพลในวงกว!างตอไป เชน ระบบโครงขายการสื่อสารที่ปลอดภัย ตัวรับรู!ความละเอียดสูงสําหรับการ
สร!างภาพในชีวการแพทย9 (sensitive sensors) และเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร9ที่มีความสามารถและความเร็วใน
การประมวลผลสูงกวาเดิมนับหมื่น นับแสนเทา เทคโนโลยีควอนตัมยุคที่สองนี้จะนําไปสูการปฏิวัติความสามารถ
ของเทคโนโลยีทั้งในด!านกําลัง ความสามารถ ความแมนยํา ความละเอียดและความเร็ว
ด! ว ยเหตุ นี้ เทคโนโลยี ค วอนตั ม จึ ง ได! รั บ การคาดหมายวาจะเป? น ปe จ จั ย ชี้ ข าดความสํ า เร็ จ ของหลาย
อุตสาหกรรม รวมไปถึงความสามารถในการพั ฒนานวั ต กรรม เชน functional nanomaterial การออกแบบ
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อาหารเพื่อสุขภาพ การออกแบบพืช การปรับปรุงยา และการวินิจฉัยโรคบนพื้นฐานลักษณะทางพันธุกรรม เป?นต!น
ประเทศไทยจึงควรมียุทธศาสตร9และแผนการลงทุนที่ชัดเจนและเป?นระบบเพื่อสร!างโอกาสและความพร!อมด!าน
การวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ทั้งในแงความสามารถทางวิทยาศาสตร9 ความสามารถทางเทคโนโลยี กระบวนการ
นวัตกรรม บุคลากรด!านฟkสิกส9ควอนตัมและเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อให!ประเทศไทยสามารถรวมอยูในกระบวน
ปฏิวัติเทคโนโลยีครั้งตอไป โดยได!รับประโยชน9ในการพัฒนาประเทศทั้งในด!านวิทยาศาสตร9 นวัตกรรม เศรษฐกิจ
และสังคมตามสมควร รวมทั้งสามารถสร!างเทคโนโลยีของตนเองและสามารถสร!างและรักษาอุตสาหกรรมฐานบาง
กลุมไว!ได!
3. กรอบแนวคิด
เทคโนโลยีควอนตัมยุคที่สอง (QT G2) กําลังได!รับการพัฒนาอยางรวดเร็ว และจะกลายเป?นเทคโนโลยีใหม
(emerging technology) ที่สงผลกระทบอยางสูงตอการดําเนินชีวิตและธุรกิจ เทคโนโลยีควอนตัมจึงได!รับ การ
กลาวถึงในฐานะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technology) หลายบริษัท หลายองค9กรและหลายประเทศจึง
ให!ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมนี้ จะเห็นได!จากจํานวนทุนวิจัยที่ทุมลงมาอยางมหาศาลและการ
พัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง เนื่องจากทุกประเทศจะได!รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม สวน
ความมากน!อยและความเป?นบวกหรือลบของผลกระทบขึ้นอยูกับความพร!อมและศักยภาพของแตละประเทศ
ความพร!อมจะสร!างโอกาสมหาศาล สวนความไมพร!อมก็จะสร!างความเสี่ยงในด!านความมั่นคงและการไมสามารถ
แขงขันเชิงเศรษฐกิจได! อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมแม!จะมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว แตก็ยังอยู
ในชวงเริ่มต! น ประเทศไทยจึ งยั งพอจะมี พื้น ที่และโอกาสในการเข! าไปมี สวนรวมและเป? นผู! นําในบางด! า นของ
เทคโนโลยี ควอนตัมนี้ ซึ่ งเทากั บ เป? น การสร!า งโอกาสใหมให!กับ ประเทศ ทั้ งด! า นความมั่ น คงของประเทศและ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม อยางไรก็ตามการ
พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมจําเป?นต!องใช!การลงทุนจํานวนมากและตอเนื่อง ทั้งในการพัฒนาโครงสร!างพื้นฐานด!าน
การวิจัย การพัฒนากําลังคน การพัฒนาความเข!าใจและความพร!อมของประชาชนและสังคม และการพัฒนา
โครงสร!างพื้นฐานด!านผลิตเชิงอุตสาหกรรม กลาวโดยสรุปคือการเรงพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมอยางมียุทธศาสตร9
จะสงผลตอประเทศในด! า นตาง ๆ ไมวาจะเป? น ด! า นความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สาธารณะสุ ข สั ง คม การศึ ก ษา
สิ่งแวดล!อมและภัยพิบัติ รวมทั้งด!านความรวมมือกับประชาคมโลกด!วย
โอกาสและความท,าทายสําหรับประเทศไทย
ประเทศไทยมีการลงทุนด!านการพัฒนาบุคลากรด!านวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีมาอยางยาวนานและตอเนื่อง
จึงทําให!มีบุคลากรที่ได!รับการศึกษาและได!รับการฝjกฝนจากสํานักวิชาที่สําคัญของโลกด!านเทคโนโลยีควอนตัมอยู
พอจํานวนหนึ่ง บุคลากรวิจัยกลุมนี้ทําวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมอยูแม!จะเป?นโครงการวิจัยขนาดเล็ก จึงเป?น
ต!นทุนที่ดีในการพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญด!านเทคโนโลยีควอนตัม อยางไรก็ตาม เป?นที่ประจักษ9วาระบบการ
สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น การวิ จั ย ของประเทศที่ ผ านมาไมเอื้ อ ตอการวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร9 ขั้ น พื้ น ฐานและการวิ จั ย
วิทยาศาสตร9ขั้นแนวหน!าที่ต!องการงบวิจัยคอนข!างสูงและตอเนื่องเป?นเวลานาน รวมทั้งมีความเสี่ยงสูงในการไม
บรรลุวัตถุประสงค9การวิจัยที่คาดหมาย ดังนั้นสัมฤทธิผลของการสนับสนุนและผลักดันการวิจัยด!านเทคโนโลยี
ควอนตัมนี้จึงขึ้นอยูกับการสร!างสมดุลระหวางการใช!โอกาสจากบุคลากรด!านการวิจัยที่ มีความสามารถและมี
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เครือขายระดับนานาชาติ กับความเสี่ยงในการไมบรรลุวัตถุประสงค9ของการวิจัย ซึ่งสามารถแก!ไขได!ด!วยการ
วางแผน ติดตามและประเมินโครงการที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีความท!าทายในการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมอีก
ด!วย เนื่องจากประเทศไทยไมมีประสบการณ9ในการถายทอดเทคโนโลยีจนเป?นผลสําเร็จ และเทคโนโลยีควอนตัมก็
มี ค วามซั บ ซ! อ นในตั ว เอง ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป? น ที่ จ ะต! อ งมี ก ารเตรี ย มความพร! อ มเพื่ อ การถายทอดเทคโนโลยี สู
อุตสาหกรรมอยางเป?นระบบ มีการเตรียมโครงสร!างพื้นฐานที่เหมาะสม รวมทั้งมีการวิจัยเชิงนโยบายในด! านที่
เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ประโยชน9 เพื่อให!การลงทุนด!านการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมเป?นบันไดที่
มั่ น คงสู การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศในระยะยาว เพราะลํ า พั ง การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพให! แ ก
การเกษตรแบบดั้งเดิม การประกอบชิ้นสวนอุตสาหกรรมและบริการทองเที่ยวอาจะไมเพียงพอในการสร!างรายได!
เพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต
โอกาสที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคือการสร!างเส!นทางอาชีพสําหรับคนรุนใหม
และคนรุนตอๆ ไป ทั้งนี้เพื่อสร!างบุคลากรที่มีศักยภาพด!านการวิจัยสูงให!มีจํานวนเพิ่มขึ้นและรั้งให!บุคลากรที่มี
ศักยภาพเหลานี้ยังคงทํางานอยูในประเทศ ซึ่งบุคลากรเหลานี้ผนวกกับโครงสร!างพื้นฐานการวิจัยที่ดีสามารถดึงดูด
การลงทุนด!านการวิจัย หรือการตั้งศูนย9การวิจัยของบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงได! ซึ่งจะเทากับเป?นการดึงดูดนักวิจัย
ความสามารถสูงจากตางประเทศเข!ามาสูประเทศของเรา
3.1 ประเด็นเชิงกลยุทธ
เสาหลักของควอนตัมเทคโนโลยี (Pillars of Quantum Technology)
เทคโนโลยีควอนตั มของประเทศไทยประกอบด!วย 3 เสาหลักคือ (1) การคํานวณและการจํ าลองเชิ ง
ควอนตัม (2) การสื่อสารเชิงควอนตัม และ (3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม เมื่อเทียบกับแผนที่นําทางของ
ตางประเทศจะพบวาระบบของไทยเกิดจากการรวมการคํานวณเชิงควอนตัมและการจําลองเชิงควอนตัมเข!าเป?น
เสาหลักเดียวกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวข!องกันในบางลักษณะ การรวมกันไว!เป?นเสาเดียวกันนาจะสงผลให!สามารถ
พัฒนารวมกันได! อีกทั้งประเทศไทยยังไมมีกลุมวิจัยทางด!านนี้ที่ใหญและหลากหลายพอ
แตละเสาหลั กมี เ ปy า หมายและแผนที่ นํา ทางของตนเอง เชน เปy า หมายปลางทางของการคํ า นวณเชิง
ควอนตัมคือการสร!างควอนตัมคอมพิวเตอร9 (ซึ่งรวมถึงอัลกอริทึม) และเปyาหมายปลายทางของการสื่อสารเชิง
ควอนตัมคือการสร!างอินเตอร9เน็ตควอนตัม เพื่อให!ไปถึงเปyาหมายปลายทางที่กําหนดไว! ก็จําเป?นต!องมีการวิจัย
คิดค!นและสร!างอุปกรณ9จําเป?นตางๆ ซึ่งผลของการวิจัยระหวางทางเหลานี้บางสวนสามารถตอยอดเชิงพาณิชย9ได!
หรือการใช!ประโยชน9ทางด!านมาตรวิทยาเพื่อให!ระบบการวัดของประเทศมีความแมนยํา เที่ยงตรง มีเสถียรภาพสูง
และทันสมัย อยูในแนวหน!าของประชาคมโลก
ปeจจัยเกื้อหนุนและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ประกอบด!วยการเรียนและการศึกษา การ
เผยแพรข!อมูลสูสาธารณะเพื่อความเข!าใจ และการยอมรับของผู!กําหนดนโยบายและหนวยงานที่เกี่ยวข!อง รวมทั้ง
การมีโครงสร!างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อตอการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
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3.2 เป<าหมาย
เป<าหมายระยะแรก 3 ป# (ป# 2563-2565)
• เกิดโครงการวิจัยที่อยูในขอบขายการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม ที่ข!อเสนอโครงการบงบอกถึงศักยภาพของ
งานและคณะผู!วิจัยมีโจทย9การวิจัยที่ชัดเจน นาสนใจและท!าทาย โดยเป?นโจทย9ที่สามารถสร!างพื้นฐานที่
จําเป?นให!แกการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมในอนาคตและสามารถผลักดันให!เข!าไปสูการรวมวิจัยกับกลุมวิจัย
ด!านเทคโนโลยีควอนตัมที่สําคัญอื่น
• เพิ่มนักวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศให!มีรวมกันมากกวา 60 คน มีนักวิจัยหลังปริญญาเอกอยาง
น!อย 6 คนและมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําวิจัยด!านนี้อยางน!อย 20 คน เกิดเครือขายนักวิจัยด!าน
เทคโนโลยีควอนตัม ในป= 2565 สามารถจัดกิจกรรม หรือการประชุมวิชาการนานาชาติด!านเทคโนโลยี
ควอนตัมได!
• เกิดหลักสูตร หรือหลักสูตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยด! านเทคโนโลยี ควอนตั ม รวมทั้งหลักสูตรอบรม
เฉพาะสําหรับนักวิจัยที่ต!องการปรับพื้นฐานเพื่อเข!ารวมการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัม
• เกิดระบบนิเวศการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมในระดับที่จําเป?นอยางสมบูรณ9ในประเทศไทย
• สร!างการรับรู!เกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัม รวมทั้งความจําเป?นและประโยชน9ของเทคโนโลยีควอนตัมใน
กลุมเยาวชน ประชาชน ภาคธุรกิจ ผู!กําหนดนโยบายและฝhายการเมือง
เป<าหมายระยะ 10 ป# (ป# 2563 – 2572)
1. ประเทศไทยเป?นผู!นําอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียและเป?นผู!นําในอาเซียนในด!านการวิจัยเทคโนโลยี
ควอนตัมที่ดึงดูดนักวิจัยและการลงทุนด!านการวิจัยเทคโนโลยีเข!ามาในประเทศไทย
2. โครงสร!างพื้นฐานที่สําคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศมีความปลอดภัยในยุคเทคโนโลยี
ควอนตัม
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3. การประยุกต9เทคโนโลยีควอนตัมกับปeญหาเฉพาะของประเทศไทย หรือปeญหาในบริบทของประเทศ
ไทย เชน การบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การลดระยะเวลาในการ
คิดค!นและผลิตยาสําหรับโรคในเขตร!อน
4. สามารถสร!างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูการใช!ประโยชน9เชิงพาณิชย9และ
อุตสาหกรรม
5. เยาวชน ประชาชน สังคม แรงงาน ผู!ประกอบการ การศึกษา อุตสาหกรรม การสาธารณสุข การ
สื่อสารและความมั่นคงมีความเข!าใจและการเตรียมการที่พร!อมเข!าสูสังคมยุคเทคโนโลยีควอนตัม
3.3 Objective and Key Results จาก (ร4าง) แผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2563 – 2572
วัตถุประสงค (objectives)
ผลดําเนินการที่สําคัญ (key results)
1. เ ต รี ย ม พ ร! อ ม แ ล ะ พั ฒ น า ขี ด 1.1 กิจกรรมการเรียนรู!อยางเป?นระบบให!กับเยาวชนซึ่งจะเป? น
ผู! ใช! เ ทคโนโลยี ควอนตั มในอนาคต และประชาชนทั่ ว ไปที่
ความสามารถของประเทศเพื่อรองรับ
จะต!องเข!าใจและให!การสนับสนุน
เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม
1.2 หลั ก สู ต รฝj ก อบรมผู! ป ระกอบการให! มี ค วามรู! แ ละทั ก ษะที่
จํ า เป? น สํ า หรั บ การเปk ด รั บ และใช! โ อกาสจากเทคโนโลยี
ควอนตัม
1.3 หลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสู ตรฝj กอบรมเพื่ อผลิ ต
บุคลากรที่จะรองรับเทคโนโลยีควอนตัม
1.4 ความรวมมื อ และพั น ธมิ ต รในการพั ฒ นาและดํ า เนิ น
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ค วอนตั ม ขนาดใหญที่
สําคัญของโลก
2. การประยุ กต9 เทคโนโลยี ควอนตั มกับ 2.1 สาธิตการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ในการแก!ปeญหาเฉพาะ
บริบทของประเทศไทย
ปe ญหาเฉพาะของประเทศไทย หรื อ
ปe ญ หาเฉพาะในบริ บ ทของประเทศ 2.2 กระบวนการใหมในการแก!ไขปeญหาเฉพาะของประเทศไทย
ไทย เชน การบริหารจัดการทรัพยากร
และการเพิ่ มผลิ ตผลการเกษตร การ
แก! ปe ญ หาทางโลจิ ส ติ ก ส9 การลด
ระยะเวลาในการคิ ด ค! น และผลิ ต ยา
สําหรับโรคในเขตร!อนและการค!นหา
วัสดุชนิดใหมจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มี
ในประเทศไทย
3. เพิ่ มความสามารถในการแขงขั น ทาง 3.1 เป?นผู!นําด!านเทคโนโลยีควอนตัมในอาเซียนและติดอันดับ 1
ใน 5 ของเอเชีย
เศรษฐกิ จให! แกประเทศ ด! วยความรู!
ความสามารถทางวิ ท ยาศาสตร9 3.2 โครงการวิ จั ยรวมกั บสถาบั นวิ จั ยที่ เชี่ ยวชาญระดั บโลกผาน
เครือขายความรวมมือในระดับนานาชาติ ไมน!อยกวา 3 โครงการ
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม รวมทั้ ง
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ทรั พย9 สิ นทางปe ญญาด! านเทคโนโลยี 3.3 ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช!เป?นมาตรฐานการวัดแหงชาติ
และหรือสามารถตอยอดสู การใช! ประโยชน9 เชิงพาณิชย9 ไม
ควอนตั ม เพื่ อ ให! ป ระเทศสามารถ
น!อยกวา 5 ผลงาน
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง เกิดเป? น
อุตสาหกรรมใหมและดึงดูดการลงทุ น 3.4 บทความวิ ช าการที่ นํ า เสนอผลการวิ จั ย ได! รั บ การตี พิมพ9 ใ น
วารสารวิชาการชั้นนําเฉพาะทาง ไมน!อยกวา 50 ฉบับ
รูปแบบใหม
4. สร!างโครงสร!างพื้นฐานด!านการวิจัยของ 4.1 โครงสร!างพื้นฐานเทคโนโลยีควอนตัม
ประเทศเอื้ อและรองรั บการวิ จั ยด! าน 4.2 งานวิจัยและทีมวิจัยที่มีความเป?นเลิศทางวิชาการ สามารถ
เป?นแหลงกําเนิดและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม
วิทยาศาสตร9 สังคมศาสตร9 ศิลปศาสตร9
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข!องกับเทคโนโลยี
ควอนตัม เพื่อเข!าสูการพัฒนาเศรษกิจ
และสังคมในยุคเทคโนโลยีควอนตัม
ภาพรวมของแผนที่นําทาง และ Milestones ตลอดระยะเวลา 10 ป#

Milestones แยกในแต4ละเสาหลัก
งานวิจัยในแผนนี้จะเน!นและมุงเปyาการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม (QT G2) ซึ่งสําหรับประเทศไทย
ประกอบ 3 เสาหลัก คือ (1) การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation)
(2) การสื่ อสารเชิ ง ควอนตั ม (3) มาตรวิ ทยาและการวั ด เชิ ง ควอนตั ม และการประยุ กต9 เ ทคโนโลยี ควอนตั ม
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยจํ า เป? น จะต! อ งพั ฒ นากํ า ลั ง คนและโครงสร! า งพื้ น ฐาน จึ ง รวมแผนทางด! า นการศึ กษา
(Education) การเผยแพรสูสาธารณะ (Public Outreach) และงานด!านวิศวกรรมศาสตร9 (Engineering) อยูใน
แผนที่นําทาง และ milestones ชวงเวลา 3 ป= 6 ป= และ 10 ป=
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1) การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation)
การคํานวณเชิงควอนตัม (quantum computing) คือการสร!างอัลกอริทึมเพื่อการคํานวณ และฮาร9ดแวร9
เพื่อสร!างควอนตัมคอมพิวเตอร9 การจําลองเชิงควอนตัม (quantum simulation) คือการใช!ระบบทางควอนตัม
มาจําลองระบบอีกระบบหนึ่ง ทั้งสองใช!หลักการทางควอนตัม เชน การทับซ!อน (superposition) และการ
พั ว พั น (entanglement) และมี เ ปy า หมายใกล! เ คี ย งกั น คื อเพื่ อให! ได! ผ ลลั พธ9 ร วดเร็ ว ถู กต! องแมนยํ า และมี
ประสิทธิภาพมากกวาวิธีการแบบเดิม (classical computing)
เทคโนโลยีนี้มีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจสูงมาก ทําให!การแขงขันสูงในหลายบริษัท เชน Google,
IBM, Microsoft และได!รับการสนับสนุนทุนวิจัยอยางมากในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา จีน สหราช
อาณาจักร สิงคโปร9 และสหภาพยุโรป แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยหวังจะ (1) สร!างองค9
ความรู!เพื่อรองรับเทคโนโลยีฯ (2) เพิ่มเติม หรือมีสวนชวยพัฒนา (contribute) องค9ความรู!ของเทคโนโลยีฯ
ระดับสากล และ (3) สร!างบางสวนของเทคโนโลยีฯ เป?นของตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสทางพาณิชย9
การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม ประกอบด!วย 3 สวนหลัก คือ (1) ระบบทางควอนตัม (qubit
system) ที่ มีเ สถี ย รภาพและสามารถควบคุ มได! (2) ตั ว ดํ า เนิ น การตรรกะเชิ งควอนตั ม (quantum logic
gates) และ (3) ตัวอานผล (readout) ของระบบทางควอนตัม งานวิจัยทางด!านการคํานวณและการจําลอง
เชิงควอนตัมจึงสงเสริมหัวข!อวิจัยที่เกี่ยวข!องกับประเด็นเหลานี้ รวมถึงงานวิจัยด!านอัลกอริทึมเชิงควอนตัม
งานวิจัยเชิงทฤษฎีที่สนับสนุน การคํ านวณและการจํ าลองเชิ งควอนตัม การแก!ความผิด พลาดในระบบทาง
ควอนตัม (errors correction) และการประยุกต9ใช!การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม
เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
เป<าหมาย
 ระบบคํานวณ และจําลองเชิงควอนตัมพื้นฐาน
3 ป=
 สาธิตประโยชน9ของการจําลองควอนตัม
 สาธิตประโยชน9ของการคํานวณควอนตัมด!วย "Noisy Intermediate-Scale Quantum"
(NISQ)
 คิวบิทที่แสดงความทนทานตอข!อผิดพลาด 50
 สร!างกลุมต!นฉบับอัลกอริทึมควอนตัม
 ระบบคํานวณ และจําลองเชิงควอนตัมที่สามารถโปรแกรมได,
6 ป=
 ประยุกต9ใช!การจําลองควอนตัมเบื้องต!น เชน ระบบการเข!ารหัสลับ การสอบบัญชีการ
เลือกตั้ง ลอตเตอรี่ การประกันสวนแบงผลประโยชน9ในคริปโทเคอร9เรนซี
 คิวบิทตรรกะ (quantum qubit gates) ที่สามารถโปรแกรมได!
 กลุมต!นฉบับอัลกอริทึมควอนตัมที่ทํางานได!
10 ป=  ระบบคํานวณ และจําลองเชิงควอนตัมที่เหนือกว4าการคํานวณแบบเดิม
 การจําลองควอนตัมแก!ปeญหาทางเคมี วัสดุศาสตร9และเภสัชศาสตร9
 อั ล กอริ ทึมควอนตั มใช! บ นเครื่ องคอมพิ ว เตอร9 ควอนตั ม แสดงศั กยภาพที่ เ หนื อกวาการ
คํานวณแบบเดิม
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2) การสื่อสารเชิงควอนตัม (Quantum Communication)
การสื่อสารเชิงควอนตัมคือ การใช!หลักการทางควอนตัมในการรับสง ประมวลผลข!อมูล และปกปy อง
ความลับของข!อมูล ทําให!มีความปลอดภัยสูง เชน การสร!างรหัสในการทําธุรกรรมบนอินเตอร9เน็ต การสื่อสาร
เชิงควอนตัมใช!สภาวะของระบบควอนตัม และ/หรือ ความพัวพันเชิงควอนตัม (quantum entanglement)
ในการสงข!อมูล (teleportation) มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคโนโลยีการสื่อสารเชิงควอนตัมสงผลกระทบสูงตอความปลอดภัยของข!อมูล และความรวดเร็วในการ
สื่ อ สาร ทั้ ง ในมิ ติ ค วามมั่ น คงของชาติ (national security) และข! อ มู ล สวนบุ ค คล (privacy protection)
แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยหวังจะพัฒนาทั้งภาครับและภาคสง ตลอดจนโครงขายเชิง
ควอนตัมให!ได!มาตรฐานสากล เพื่อสามารถเข!าเชื่อมตอกับโครงขายของนานาชาติได! โดยไมลดทอนความมั่นคง
ของโครงขาย
องค9 ป ระกอบหลั ก สํ า หรั บ การสื่ อ สารเชิ ง ควอนตั ม คื อ การสร! า งจํ า นวนสุ มเชิ ง ควอนตั ม (quantum
random number generator: QRNG) วิ ธี ก ารสงแบบควอนตั ม (quantum protocol) และการวั ด เชิ ง
ควอนตัมในภาครับ ในการสร!างโครงขายควอนตัมสําหรับการสื่อสารระยะไกล ไมวาผานสถานีขยายสัญญาณ
หรือผานดาวเทียม จําเป?นต!องสร!างตัวตอสัญญาณ (quantum repeaters) และตัวเก็บข!อมูลเชิงควอนตั ม
(quantum memory)
เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
เป<าหมาย
3 ป=  รากฐานสําหรับการสื่อสารเชิงควอนตัม
 แหลงกําเนิดโฟตอนเดี่ยว (Single Photon Source: SPS) และเครื่องวัดโฟตอนเดี่ยว
(Single Photon Detector: SPD)
 วงจรแสงบน bulk optics เพื่อสาธิตการใช!ประโยชน9อยางงาย เชน เครื่องกําเนิดจํานวน
สุมเชิงควอนตัม (Quantum Random Number Generator: QRNG)
 เครื่องขยายสัญญาเชิงควอนตัม (quantum repeater)
6 ป=  การสื่อสารเชิงควอนตัมที่มีประสิทธิภาพสูง
 SPS และ SPD ที่มีประสิทธิภาพสูง
 ถายโอนการทดลองจาก bulk optics สูการทดลองบน optical waveguide circuit
 ภาครั บ และภาคสง QKD ระยะทางไกล รวมถึ ง สถานี ภ าคพื้ น สํ า หรั บ ดาวเที ย มเพื่ อ
กระจายรหัสแบบควอนตัม (Quantum Key Distribution: QKD)
10 ป=  ควอนตัมอินเตอรเน็ต
 ระบบโครงขายควอนตัม (quantum network)
 ระบบการรับรองและหนวยรับรอง QKD (QKD standard verification and
certification protocols, and certification bodies)
 หนวยการเชื่อมอุปกรณ9ควอนตัม (quantum device interface)
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3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม (Quantum Metrology and Sensing)
มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมคือการนําหลักการ สมบัติ หรือปรากฏการณ9เชิงควอนตัมมาใช!ในการวัด
ปริมาณทางฟkสิกส9ตางๆ เชน เวลา ความถี่ ความเข!มของสนามแมเหล็ก สนามโน!มถวง กระแสไฟฟyาและปริมาณ
การวัดทางไฟฟyาอื่ นๆ มวล อุณหภูมิ รวมทั้งการวัดและวิเคราะห9เชิ งการแพทย9ด!วย การวัดเชิงควอนตั มมี
ลักษณะเดนที่แตกตางหลักๆ จากการวัดแบบเดิมคือความเร็วในการแสดงผลการวัดและความสามารถผลิตซ้ําได!
ของผลการวัด (reproducibility) ซึ่งมักจะดีกวาการวัดด!วยระบบการวัดแบบดั้งเดิมอยางน!อย 1,000 เทา สงผล
ให!เกิดใช!ประโยชน9ระบบเชิงควอนตัมในทางมาตรวิทยาสูงขึ้นเรื่อยๆ เชน ในการนิยามระบบหนวยระหวาง
ประเทศและการประยุกต9อื่นๆ เชน การสื่อสารรูปแบบ 5G และ 6G ระบบดาวเทียมนําทางของสหรัฐ (Global
Positioning Satellite, GPS) และระบบดาวเที ย มนํ า ทางสากล (Global Navigation Satellite System,
GNSS) ซึ่งล!วนแตต!องอาศัยความแมนยําของนาฬิกาอะตอมในการประมวลผลและสื่อสาร
เทคโนโลยีมาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมนี้คาดวาจะเป?นเทคโนโลยีที่ได!รับการนําไปใช!จริงกอนเครื่อง
ควอนตัมคอมพิวเตอร9และการสื่ อสารเชิงควอนตั ม แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยจึ งให!
น้ําหนักในการสงเสริมการวิจัยด!านมาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมในระยะเริ่มต!นนี้ เนื่องจากมีศักยภาพสูง
กวาอีก 2 เสาหลัก รวมทั้งมีความเป?นไปได!สูงที่ทีมนักวิจัยของไทยจะพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมสาขานี้เป?น
ของตัวเอง เพื่อตอยอดในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย9ในอนาคต
องค9ประกอบหลักสําหรับมาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม คือระบบทางควอนตัมซึ่งมีหลากหลาย ตาม
ความเหมาะสมที่จะนําไปใช!ประโยชน9 การสนับสนุนงานวิจัยทางด!านนี้มุงเน!นไปที่การพัฒนาระบบการวัดความ
แมนยําและความละเอียดสูง มีความไมแนนอนการวัดลดลง และมี reproducibility สูงขึ้นกวาระบบการวัด
เดิมอยางมีนัยสําคัญ
เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
เป<าหมาย
3 ป=  มาตรวิทยาเชิงควอนตัมมาตรฐานสากล
 พัฒนาระบบการวัดปริมาณทางไฟฟyา เวลาและความถี่ รวมทั้งสนามโน!มถวงโลก และสร!าง
อุปกรณ9และผลงานวิจัยที่แสดงถึงความสามารถในการวัดเชิงควอนตัมที่ให!ผลการวัดได!เร็ว
กวาเดิม แมนยํากวาเดิม และมี reproducibility สูงกวาเดิม
 ต!นแบบระบบการวัดเวลาและความถี่ ปริมาณทางไฟฟyาและแมเหล็ก สนามโน!มถวงโลก
และอื่นๆ ที่พร!อมนําไปประยุกต9 หรือลดความไมแนนอนการวัดลง
 สร!างความยอมรับความสามารถทางวิชาการและผลการวัดในเวทีโลก
6 ป=  ต,นแบบการผลิตเซ็นเซอรควอนตัม
 ต!นแบบอุปกรณ9ควอนตัมต!นแบบเพื่อกําหนดคามาตรฐานทางมาตรวิทยา และต!นแบบ
เซ็นเซอร9สําหรับพาณิชย9
 ต!นแบบระบบการวัดเวลาและความถี่ ปริมาณทางไฟฟyาและแมเหล็ก สนามโน!มถวงโลก
และอื่นๆ ที่มีความไมแนนอนการวัดลง
 การบมเพาะเชิงธุรกิจ รวมถึงแนวทางในการสร!างหวงโซอุปทาน
ปรับ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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10 ป=

 มาตรวิทยาเชิงควอนตัมสู4ตลาด และประชาคมโลก
 ใช!ประโยชน9จริงเชิงธุรกิจ (commercialization)
 ต!นแบบระบบการวัดเวลาและความถี่ ปริมาณทางไฟฟyาและแมเหล็ก สนามโน!มถวงโลก และ
อื่นๆ ที่มีความไมแนนอนการวัดลง และอยูในกลุมที่มีความไมแนนอนการวัดที่ดีติดอันดับโลก
 โครงขายระบบมาตรวิทยา และเซ็นเซอร9ควอนตัมรวม

4) การประยุกตใช,ควอนตัมเทคโนโลยี (Application of Quantum Technology)
การประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาวิทยาศาสตร9 เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
และการดําเนินชีวิต ประจํ าวัน ของคนไทย ตัวอยางการประยุ กต9 ใช!เ ทคโนโลยี ควอนตัมเพื่อประโยชน9 ข อง
สังคมไทย เชน
 การพัฒนาวัสดุ เชนวัสดุเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงหรือการค!นหาโครงสร!างทางเคมีสําหรับผลิต
ยาที่เฉพาะตอโรคเขตร!อน
 การพัฒนาควอนตัมอัลกอริทึมในทางธุรกิจการเงินการธนาคาร เชนการวิเคราะห9ความเสี่ยงในตลาด
หุ!นและการลงทุน การจัดอันดับผู!กู!และโอกาสหนี้เสีย
 การพัฒนาการตรวจวัดทางการแพทย9 เชน การตรวจจับโรคมะเร็ง การคํานวณ DNA sequencing
ตามเปyาหมายเฉพาะที่ต!องการ
 การแก!ปeญหาโลจิสติกส9ที่สําคัญ เชน การจราจร หรือการจัดการน้ํา
 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาทรัพยากรธรรมชาติ เชน แหลงน้ําใต!ดิน หรือการเตือนภัยจากการ
เปลี่ยนแปลงใต!พิภพ
การประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัม เป?นเรื่องจําเป?นสําหรับสังคมไทย เพื่อความก!าวหน!าของประเทศ ให!
ประเทศมีโอกาสในการแขงขันเชิงธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เปyาหมายหลักของการวิจัยด!านนี้
คือ (1) การศึกษา ค!นหาแนวทางการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมให!เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
(2) การสาธิตการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัม และ (3) การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีควอนตัมสูชิ้นงาน
สําหรับการประยุกต9ในประเทศไทยและการสงออก
เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
เป<าหมาย
 สาธิตการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัม
3 ป=
 สร!าง ecosystem สําหรับประชาคมนักวิจัย ผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัม และผู!มีสวนเกี่ยวข!อง
 ประดิษฐ9เครื่องมืออุปกรณ9สําหรับการประยุกต9ใช!
6 ป=
 สร!างองค9กรเพื่อสงเสริมการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมในภาคสวนตางๆ
10 ป=  ขยายงานวิจัยที่มีการประยุกต9ใช!ชัดเจนเป?นการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมสําหรับประเทศไทย
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5) การศึกษาสําหรับควอนตัมเทคโนโลยี (Education for Quantum Technology)
เทคโนโลยีควอนตัมเป?นเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากองค9ความรู!เชิงลึกในหลายศาสตร9สาขา ความซับซ!อนของ
การคํานวณหรือการสร!างเครื่องมือที่มีความแมนยําสูง จึงจําเป?นต!องมีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญและมีทักษะสูง
ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เป?นระบบจะชวยให!บุคลากร โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเรียนรู!อยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได!โดยตรง โครงสร!างการศึกษา
พื้นฐานจะสอดคล!องกับงานวิจัย 3 สาขาหลัก โดยการยอยงานวิจัยให!เล็กลงอยูในรูปสื่อการสอนที่ทําความ
เข!าใจได!งาย สะดวกตอการถายทอด และการสร!างแรงบันดาลใจ
องค9ประกอบหลักของกิจกรรมด!านการศึกษาคือการสร!างหลักสูตรในการผลิตกําลังคน การสร!างระบบ
ฝj ก อบรมผู! ดํ า เนิ น การ และผู! ป ระกอบการ รวมทั้ ง นั ก วิ จั ย สาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข! อ งที่ ส นใจมาทํ า วิ จั ย ในสาขา
เทคโนโลยีควอนตัม (reskills) และการสร!างกิจกรรมสําหรับผู!เรียนเพื่อวางรากฐานตั้งแตเยาว9วัย เปyาหมายที่
สําคัญอีกอยางหนึ่งนอกเหนือจากการมีหลักสูตร การประชุมวิชาการ หรือระบบฝjกอบรม คือการสร!างเส!นทาง
อาชีพ (career path) เพราะเทคโนโลยีควอนตัมจะเป?นเส!นทางอาชีพที่สําคัญในอนาคต และจะเข!าไปเชื่อมโยง
กับหลากหลายอาชีพในชีวิตประจําวันของประชาชน
เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
เป<าหมาย
 รายวิชาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่สงเสริมทักษะที่เหมาะสมสําหรับ
3 ป=
เทคโนโลยีควอนตัม
 กิจกรรม หรือหัวข!อการเรียนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 ออกแบบเนื้อหาการอบรมสัมมนา และ micro credentials สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม
 การปรั บ เนื้ อ หาในหลั ก สู ต รแกนกลางระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาให! เ ชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นา
6 ป=
เทคโนโลยีควอนตัม
 การสร!างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักวิจัย และผู!ใช!เทคโนโลยีควอนตัม
10 ป=  สร!าง career path สําหรับผู!เกี่ยวข!องกับเทคโนโลยีควอนตัม
 สร!างองค9กร และกิจกรรมสําหรับการพัฒนานักวิจัย และผู!ใช!อยางตอเนื่อง โดยจะเป?น
การศึ กษาในรู ป แบบ multidisciplinary หรื อ trans-disciplinary ที่ ส อดคล! องกั บ การ
พัฒนานวัตกรรม และการขับเคลื่อนด!านอุตสาหกรรม
6) การเผยแพร4สู4สาธารณะ (Public Outreach)
การพัฒนาเครือขายนักวิจัย นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เป?นทั้งผู!ใช!และผู!ดําเนินการเป?นสิ่งที่สําคัญยิ่ง
การเผยแพรความรู!และความเข!าใจเป?นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมให!เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
ควอนตัม เชน การชักชวนให!เกิดการมีสวนรวมในการใช!และสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีควอนตัมอยางถูกต!อง
นอกจากนี้ นักวิจั ยจํ าเป?น ต! องเข! าใจปe ญหาของภาคอุ ตสาหกรรมทั้ งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่ อ
สามารถสร!างและถายทอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย9ความต!องการของประเทศได! รวมถึงสามารถสร!างความ
รวมมือกับภาคเอกชน ทําให!เกิดการพัฒนาทั้งสวนวิชาการและอุตสาหกรรมไปด!วยกันอยางยั่งยืนได!
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เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
3 ป=




6 ป=




10 ป=



เป<าหมาย
สร!างความตระหนักและความรู!พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัม
สร!างการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทยของประชาชน
ผู!กําหนดนโยบายและฝhายการเมือง
สร!างระบบนิเวศที่เอื้อตอการเรียนรู!และแลกเปลี่ยนภายในประชาคมวิจัยและผู!มีสวนได!เสีย
กิจกรรมสงเสริมการลงทุนรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและพัฒนาการวิจัย
เทคโนโลยีควอนตัม
ระบบนิเวศและระบบแบงปeนผลประโยชน9ที่เปkดกว!างในการเชื่อมโยงการนําผลงานวิจัยไป
ขยายผลในเชิงอุตสาหกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ

7) งานวิศวกรรมศาสตร (Support Engineering)
งานวิศวกรรมศาสตร9มีความสําคัญและจําเป?นอยางยิ่งในการพัฒนางานวิจัยและการนํางานวิจัยไปตอยอด
เป? น ชิ้ น งาน งานวิ ศ วกรรมศาสตร9 จึ ง เป? น ฟe น เฟ† อ งที่ สํ า คั ญ ในการตั ด สิ น ความช! า เร็ ว ในการผลิ ต งานวิ จั ย
เปyาหมายหลักของการพัฒนางานด!านวิศวกรรมศาสตร9คือการมีศักยภาพ ทักษะและความสร!างสรรค9ทาง
เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาระบบทางวิศวกรรมที่สนับสนุนการวิจัยของทีมวิจัยหลักและมีเทคโนโลยี
เป?นของตัวเองในบางเรื่อง โดยเฉพาะในด!านที่มีการใช!งานจํานวนมาก
เป<าหมายตามระยะเวลา
ระยะเวลา
เป<าหมาย
 สร!างเครื่องมือที่จําเป?นตามแผนที่นําทางของแตละสาขา
3 ป=
 สร!างเครือขาย เครื่องมือและระบบนิเวศทางวิศวกรรมควอนตัม
 ออกแบบและสร! า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ตอยอดงานวิ จั ย ทางด! า นเทคโนโลยี ค วอนตั ม เป? น
6 ป=
เทคโนโลยีที่สามารถใช!งานได!จริง หรือเป?นต!นแบบ
10 ป=  เชื่ อ มโยงและสร! า งกระบวนการนํ า ต! น แบบเทคโนโลยี ค วอนตั ม ที่ เ ลื อ กแล! ว สู การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม
3.4 ประโยชนที่คาดว4าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและมนุษยชาติ
แผนพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมคาดวาจะเกิดประโยชน9อยางชัดเจนตอประเทศไทยและมนุษยชาติ ในทั้ง 4
ขั้นของแผน ซึ่งสามารถสรุปได!ดังนี้
1. ขั้นเตรียมพร,อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีควอนตัม (readiness)
1.1) ประเทศไทยมีโครงสร!างและสิ่งที่จําเป?นขั้นพื้นฐาน (minimum requirement) สําหรับการวิจัยแต
ละสาขาของเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อรองรับการพัฒนาด!านตางๆ ในยุคเทคโนโลยีควอนตัม
ปรับ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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1.2) ประเทศไทยมีการพัฒนากําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศยุคเทคโนโลยีควอนตัม ซึ่งรวมทั้งนักวิจัย
ผู!ประกอบการ และผู!ดําเนินการในภาคอุตสาหกรรม
1.3) เยาวชนและประชาชนชาวไทยมี ความรับรู! และเข! าใจเกี่ ยวกั บเทคโนโลยีควอยตั มและพร! อมที่ จะเข! าสู ยุ ค
ควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคต ประชาชนสามารถตัดสินใจการเกี่ยวกับการใช!เทคโนโลยีควอนตัมอยางเหมาะสม
2. ขั้นใช,งานเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อแก,โจทยบริบทประเทศไทย (usage)
2.1) ประเทศไทยมีข!อมูลที่ชัดเจนในการเลือกซื้อ หรือขอรวมใช! (collaboration) เทคโนโลยีที่จําเป?นที่
ผลิตโดยตางชาติ เชน เครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร9 หรือดาวเทียมควอนตัม และสามารถดําเนินการใช!
เทคโนโลยีนั้นได!อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2.2) นําเทคโนโลยีควอนตัมมาใช!อยางสร!างสรรค9ในการแก!ปeญหาที่สําคัญของประเทศ ทําให!สามารถทุเลา
ปeญหา จัดการ หรือปyองกันปeญหาได! เชน การใช!ควอนตัมอัลกอริทึมในการแก!ปeญหาทางโลจิสติกส9
3. ขั้นเพิ่มองคความรู,ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานการวัดสําหรับมวลมนุษยชาติ
(contribution)
3.1) ประเทศไทยมี บ ทบาทในการรวมสร! า งความรู! พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร9 (basic science) เพื่ อ
เทคโนโลยีควอนตัม
3.2) ประเทศไทยรวมกําหนดมาตรฐานและในการนิยามหนวยวัด เพื่อประโยชน9ตอการสร!างความเข!าใจ
รวมของมนุษยชาติและเป?นชื่อเสียงของประเทศไทย
4. ขั้นสร,างเทคโนโลยีบางอย4างขึ้นใช,เอง และเปZนผู,นําในด,านนั้น (creation)
4.1) ประเทศไทยสามารถผลิตเทคโนโลยีควอนตัมบางอยางใช!ได!เอง สามารถเป?นผู!นําในด!านเหลานั้น และ
สามารถพัฒนาต!นแบบสูการตอยอดเชิงพาณิชย9ได!
4.2) ประเทศไทยสามารถดึ ง ดู ด นั ก วิ จั ย นั ก ลงทุ น เข! า สู ประเทศ เพื่ อ สร! า ง สงเสริ ม และขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมใหมที่ใช!เทคโนโลยีควอนตัม
4. ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key result) (ภายในป# 2565)
 องค9ความรู! กระบวนทัศน9ใหม หรือวิทยาการที่สําคัญ จํานวนไมน!อยกวา 2 เรื่อง
 จํานวนบทความวิจัยที่ได!รับการตีพิมพ9ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่อยูในฐานข!อมูลที่
ได!รับการยอมรับ จํานวนไมน!อยกวา 10 บทความ
 ผลงานวิจัยที่มีนัยสําคัญทางวิทยาศาสตร9 จํานวนไมน!อยกวา 1 เรื่อง
 เครื อขายนั กวิ จั ยไทยมี สวนรวมใน global research value chain เกิ ดโครงการวิจั ยรวมกั บกลุมวิจัย
สําคัญ หรือได!รับทุนวิจัยจากหนวยงานให!ทุนสําคัญของโลก จํานวนไมน!อยกวา 2 โครงการ
5. ขอบเขตผลผลิต (Output)/ ผลลัพธ(Outcome)/ ผลกระทบ(Impact) การดําเนินโครงการในป# 2563-2565
ขอบเขตผลผลิต (Scope) การดําเนินโครงการในป# 2563-2565
โครงการวิจัยในแผนงานฯ จะต!องมุงเน!นการวิจัยด!านเทคโนโลยีควอนตัมยุคที่สอง (QT G2)
ขอบเขตของงานวิจัยในแตละเสาหลักของควอนตัมเทคโนโลยีสําหรับชวง 3 ป= สามารถสรุปได!ดังนี้
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1) การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม (Quantum Computing and Simulation)
การคํ า นวณและการจํ า ลองเชิ ง ควอนตั ม ประกอบด! ว ย 3 สวนหลั ก คื อ (1) ระบบทางควอนตั ม ที่ มี
เสถียรภาพและสามารถควบคุมได! (2) ตัวดําเนินการตรรกะเชิงควอนตัม (quantum logic gates) และ (3)
ตัวอานผล (readout) ของระบบทางควอนตัม งานวิจัยทางด!านการคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัมจึง
สงเสริมหัวข!อวิจัยที่เกี่ยวข!องกับประเด็นเหลานี้ รวมถึงงานวิจัยด!านอัลกอริทึมเชิงควอนตัม งานวิจัยเชิงทฤษฎี
ที่ ส นั บ สนุ น การคํ า นวณและการจํ า ลองเชิ งควอนตั ม การแก! ความผิ ด พลาดในระบบทางควอนตั ม (errors
correction) และการประยุกต9ใช!การคํานวณและการจําลองเชิงควอนตัม
2) การสื่อสารเชิงควอนตัม (Quantum Communication)
องค9 ป ระกอบหลั ก สํ า หรั บ การสื่ อ สารเชิ ง ควอนตั ม คื อ การสร! า งจํ า นวนสุ มเชิ ง ควอนตั ม (quantum
random number generator: QRNG) วิ ธี ก ารสงแบบควอนตั ม (quantum protocol) และการวั ด เชิ ง
ควอนตั มในภาครั บ ในการสร! างโครงขายควอนตั มสํา หรั บการสื่ อสารระยะทางไกล ไมวาผานสถานีขยาย
สัญญาณ หรือผานดาวเทียม จําเป?นต!องสร!างตัวตอสัญญาณ (quantum repeaters) และตัวเก็บข!อมูลเชิง
ควอนตัม (quantum memory) งานวิจัยทางด!านการสื่อสารเชิงควอนตัมในชวง 3 ป=แรก จะเน!นองค9ความรู!
พื้นฐานในการสร!างอุปกรณ9 หรือกระบวนการเหลานี้ รวมทั้งการตอยอดกระบวนการเหลานี้ให!สูการผลิตบน
ไมโครชิป (photonics on microchip) และการวิจัยตัวเชื่อมตอ (interface) ระหวางระบบทางควอนตัมที่เป?น
หนวยประมวลผล และระบบทางควอนตัมที่เป?นหนวยเดินทาง (flying/ travelling qubits)
3) มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม (Quantum Metrology and Sensing)
มาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัมมีระบบที่หลากหลาย เชน สปkน ไออนที่ถูกกัก (trapped ions) โฟ
ตอนเดี่ ย ว เป? น ต! น ตามความเหมาะสมที่ จ ะนํ า ไปใช! ป ระโยชน9 เปy า หมายของวิ จั ย ด! า นนี้ คื อ การเพิ่ ม
ความสามารถในการวัดด!วยสมบัติเชิงควอนตัม หรือปรากฏการณ9เชิงควอนตัม จนระบบการวัดใหม หรือ
มาตรฐานการวัดใหมมีความสามารถในการวัดที่เหนือกวา ทั้งในแงความละเอียด (resolution) ความเสถียร
(stability) และ reproducibility ขอบเขตของงานวิจัยในชวง 3 ป=แรกจะเน!นการสร!างต!นแบบมาตรฐานการ
วัด หรือระบบการวัด ซึ่งจะได!นําไปปรับปรุงในระยะถั ดไปเพื่อให!สามารถแสดงความเหนื อกวาได! อยางมี
นัยสําคัญตามที่ตั้งเปyาหมายไว!
4) การประยุกตใช,ควอนตัมเทคโนโลยี (Application of Quantum Technology)
ขอบเขตงานวิจัยด!านการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหมในชวงเวลา 3 ป=แรก เป?นการสาธิตการนํา
เทคโนโลยีควอนตัมไปใช!ประโยชน9จริง และมีแนวโน!มผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการใช!
ชีวิตประจําวัน เชน
 การใช!ควอนตัมคอมพิวเตอร9 หรืออัลกอริทึมทางควอนตัมในการศึกษาและพัฒนาวัสดุ เชน วัสดุเก็บ
พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง หรือการค!นหาโครงสร!างทางเคมีสําหรับผลิตยาที่เฉพาะตอโรคเขตร!อน
หรือกระบวนการสังเคราะห9ปุ‡ยที่ประหยัดพลังงาน
 การพัฒนาควอนตัมอัลกอริทึมในทางธุรกิจการเงินการธนาคาร เชนการวิเคราะห9ความเสี่ยงในตลาด
หุ!นและการลงทุน การจัดอันดับผู!กู!และโอกาสหนี้เสีย
ปรับ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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 การประยุกต9ใช!ควอนตัมเซนเซอร9 (quantum sensors) การพัฒนาเครื่องมือวัด และกระบวนการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร เชน quantum-assisted photosynthesis
 การพัฒนาการตรวจวัดทางการแพทย9 ซึ่งอาจจะเป?นการใช!ควอนตัมเซนเซอร9 หรือควอนตัมอัลกอริทึม
ในการวิเคราะห9ผล หรือทั้งสอง เชน การตรวจจับโรคมะเร็ง การคํานวณ DNA sequencing ตาม
เปyาหมายเฉพาะที่ต!องการ
 การใช!มาตรวิทยา เชน gravimeter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง
น้ําใต!ดิน หรือการเตือนภัยจากการเปลี่ยนแปลงใต!พิภพ
เปyาหมายหลักของการวิจัยด!านนี้ คือ (1) การศึกษา ค!นหาแนวทางการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม
ให!เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย (2) การสาธิตการประยุกต9ใช!เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม และ (3) การ
พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหมสูชิ้นงานสําหรับการประยุกต9อยางแพรหลาย
5) การศึกษาสําหรับควอนตัมเทคโนโลยี (Education for Quantum Technology)
การจัดการศึกษาที่เป?นระบบจะชวยให!บุคคลากร โดยเฉพาะเยาวชนสามารถเรียนรู!อยางมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได!โดยตรง โครงสร!างการศึกษา
พื้นฐานจะสอดคล!องกับงานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม กิจกรรมหลักด!านการศึกษาคือการสร!างหลักสูตรในการ
ผลิตกําลังคน การสร!างระบบฝjกอบรมผู!ดําเนินการ และผู!ประกอบการ รวมทั้งนักวิจัยสาขาอื่นที่เกี่ยวข!องที่
สนใจมาทําวิจัยในสาขาเทคโนโลยีควอนตัม (reskills) และการสร!างกิจกรรมสําหรับผู!เรียนเพื่อวางรากฐาน
ตั้งแตเยาว9วัย
6) การเผยแพร4สู4สาธารณะ (Public Outreach)
การพัฒนาเครือขายนักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป?นทั้งผู!ใช! ผู!ดําเนินการ และผู!ประกอบการ
เทคโนโลยีควอนตัมเป?นสิ่งที่สําคัญยิ่ง การเผยแพรความรู!และความเข!าใจเป?นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและ
สงเสริมให!เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม เชน การชักชวนให!เกิดการมีสวนรวมในการใช!และสนับสนุนการ
ใช! เ ทคโนโลยี ควอนตั มอยางถู กต! อง นอกจากนี้ นั กวิ จั ย จํ า เป? น ต! องเข! าใจปe ญ หาของภาคอุ ต สาหกรรมทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อสามารถสร!างและถายทอดนวัตกรรมที่ต อบโจทย9ความต!องการของ
ประเทศได! รวมถึ ง สามารถสร! า งความรวมมื อ กั บ ภาคเอกชน ทํ า ให! เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง สวนวิ ช าการและ
อุตสาหกรรมไปด!วยกันอยางยั่งยืนได! กิจกรรมหลักด!านการเผยแพรสูสาธารณะ คือการสร!างแรงบันดาลใจให!
เยาวชน การให!ข!อมูลที่ถูกต!องแกประชาชน และการสร!างเครือขายงานวิจัยที่สามารถดึงดูดภาคเอกชนเข!า
มารวมมือลงทุนวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม
7) งานด,านวิศวกรรมศาสตร (Support Engineering)
เปyาประสงค9หลักสําหรับงานด!านวิศวกรรมศาสตร9 คือการทําวิจัยรวมเชิงกระบวนการ การสร!างเครื่องมือ
และกระบวนการ ที่พร!อมในการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมในสาขาหลัก ในชวงแรกของการพัฒนาเทคโนโลยี
ควอนตัม งานวิศวกรรมศาสตร9จะเป?นสวนสนับสนุนที่ขาดไมได!ในการวางพื้นฐานการวิจัยทางด!านเทคโนโลยี
อยางมั่นคง ยั่งยืน โดยจะเป?นผู!ชวยออกแบบ และสร!างอุปกรณ9ที่จําเป?นสําคัญในการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
และเมื่อผานไประยะเวลาหนึ่ง งานวิศวกรรมศาสตร9จะเป?นตัวขับเคลื่อนในการนําผลงานวิจัยสูชิ้นงานต!นแบบ
(prototype) และการขยายผลเชิงพาณิชย9
ปรับ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
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วิศวกร หรือนักวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร9สามารถเข!ารวมการทําวิจัยในสาขาเทคโนโลยีควอนตัมด!วย
เชนกั น โดยสามารถเป? น ได! ทั้งผู! ร วมวิ จั ยในโครงการวิ จั ยของสาขาหลั ก หรื อเป? น นั กวิ จั ย หลั ก (principal
investigator) ในโครงการวิจัยที่กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร9สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม
ตัวอย4างข,อโจทยวิจัยที่สอดคล,องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีในช4วง 3 ป#แรก (ป# 2563-2565)
เรื่อง
ตัวอย4างโจทยวิจัยในช4วง 3 ป#แรก
1. การคํานวณ และ
1.1 ระบบคํานวณเชิงควอนตัม
การจําลองเชิง
1.2 ระบบจําลองเชิงควอนตัม
ควอนตัม
1.3 คิวบิทที่แสดงความทนทานตอข!อผิดพลาด
1.4 กระบวนการแก!ไขข!อผิดพลาดในการคํานวณเชิงควอนตัม
1.5 อัลกอริทึมควอนตัม หรืออัลกอลิทึมที่ได!รับแรงบันดาลใจจากควอนตัม
(quantum-inspired algorithm)
1.6 การใช!ประโยชน9การคํานวณเชิงควอนตัม หรือการจําลองเชิงควอนตัม
ในศาสตร9อื่น หรือในเชิงพาณิชย9
2. การสื่อสารเชิง
2.1 เครื่องสร!างจํานวนสุมเชิงควอนตัม
ควอนตัม
2.2 โฟตอนคูหรือมากกวาที่มีคุณสมบัติพัวพัน
2.3 แหลงกําเนิดโฟตอนเดี่ยว
2.4 ระบบการตรวจวัดโฟตอนเดี่ยว
2.5 วงจรเชิงแสงเพื่อการประมวลผลข!อมูลขนาดระดับชุดทดลอง (bulk
optical circuit, BOC)
2.6 ตัวขยายสัญญาณเชิงควอนตัม (quantum repeater) ของโฟตอนเดี่ยว
2.7 ตัวเชื่อมตอ (interface) ระหวางระบบควอนตัมหนวยประมวลผลกับระบบ
ควอนตัมเดินทาง (flying qubits)
2.8 กระบวนการสงข!อมูลเชิงควอนตัม (quantum teleportation)
2.9 กระบวนการสงกุญแจรหัสเชิงควอนตัม (quantum key distribution protocol)
2.10 กระบวนการแก!ไขข!อผิดพลาดในการสงรหัสเชิงควอนตัม
2.11 การใช!ประโยชน9การสื่อสารเชิงควอนตัมในศาสตร9อื่น หรือในเชิงพาณิชย9
3. มาตรวิทยาและการ 3.1 ระบบการวัดเวลาเชิงควอนตัมฃ
วัดเชิงควอนตัม
3.2 ระบบการวัดความเข!มสนามแมเหล็กเชิงควอนตัม
3.3 ต!นแบบการวัดมวลเชิงควอนตัม
3.4 ต!นแบบระบบการวัดกระแสไฟฟyาและอิมพิแดนซ9เชิงควอนตัม
3.5 ระบบทางควอนตัมสําหรับวัดคาแรงโน!มถวง
3.6 ระบบการวัดประมาณอื่นๆ เชิงควอนตัมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีควอนตัม
ยุคใหม
3.7 อัลกอริทึมควอนตัม หรืออัลกอลิทึมที่ได!รับแรงบันดาลใจจากควอนตัม
(quantum-inspired algorithm) สําหรับชวยประมวลผลการวัด หรือทําให!
การวัดมีประสอทธิภาพมากขึ้น
3.8 การใช!ประโยชน9การวัดเชิงควอนตัม ในศาสตร9อื่น หรือในเชิงพาณิชย9
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4. การประยุกต9ใช!
ควอนตัมเทคโนโลยี
ยุคใหม (QT G2)
5. ทฤษฎีและความรู!
พื้นฐานขั้นสูง และ
ซอฟท9แวร9สําหรับ
ชวยพัฒนา
เทคโนโลยีควอนตัม

4.1 การใช!ประโยชน9เทคโนโลยีควอนตัมยุคใหมศาสตร9อื่น หรือในเชิงพาณิชย9
5.1 อัลกอริทึมหรือซอฟท9แวร9ในการชวยพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม
5.2 ทฤษฎีสําหรับคํานวณสภาวะทางควอนตัม
5.3 ทฤษฎีสําหรับลดดิโคฮีเร็นซ9ในระบบทางควอนตัม
5.4 ทฤษฎีสําหรับการคํานวณเชิงควอนตัมที่มี fault-tolerant
5.5 ทฤษฎีอื่น ๆ ที่ชวยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม

6. งานวิศวกรรมศาสตร9 6.1 งานวิศกรรมศาสตร9สําหรับชวยสนับสนุนเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม
สําหรับการพัฒนา 6.2 งานวิศกรรมศาสตร9เพื่อชวยตอยอดผลงานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมยุคใหม
เทคโนโลยีควอนตัม
สูต!นแบบผลิตภัณฑ9 การนําไปใช!เชิงพาณิชย9
7. การศึกษา

8. การเผยแพรสู
สาธารณะ

7.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีด!านเทคโนโลยีควอนตัม
7.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด!านเทคโนโลยีควอนตัม
7.3 หลักสูตรระดับผู!ประกอบการ และนักลงทุนด!านเทคโนโลยีควอนตัม
7.4 กิจกรรม หรือหัวข!อการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร!อม
ด!านเทคโนโลยีควอนตัม
7.5 แผนงาน และเนื้อหาการอบรมสัมมนา และการออกแบบ micro
credentials สําหรับเทคโนโลยีควอนตัม
8.1 วิธีการสร!างความตระหนัก และสื่อสารความรู!พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ควอนตัมสูสาธารณะ
8.2 วิธีการสร!างระบบนิเวศ (ecosystem) สําหรับประชาคมนักวิจัย และผู!มีสวน
เกี่ยวข!อง
8.3 วิธีการสนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ
ไทยหลัง 3 ป=แรก (หรือระหวางป= 2565 – 2572) ตามแผนที่นําทาง

6. สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ป= (ป= 2563)
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