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วสิยัทศันแ์ละการเปลีย่นกระบวนทศัน์
ของการพฒันาประเทศ
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วสิยัทศันก์ารพฒันาประเทศไทย

ทีม่า: ดัดแปลงจากคณะกรรมาธกิารวสิามัญจัดท าวสิยัทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย สภาปฏริปูแหง่ชาติ (working paper)
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ท ามาก
ไดน้อ้ย

ท านอ้ย
ไดม้าก

กระจาย

กระจกุ

ไมส่มดลุ

สมดลุ

โอกาส

เศรษฐกจิ/สงัคม/
ภมูปิญัญา/สิง่แวดลอ้ม

ผลติภาพ

การพัฒนาประเทศไทยนับจากนีไ้ป
ตอ้งการเห็น

• การกระจายโอกาสไปสูภ่มูภิาค
และประชาชนอยา่งทั่วถงึ

• การพัฒนาทีส่มดลุระหวา่งมติิ
เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา
มนุษย ์และสิง่แวดลอ้ม มากขึน้ 

• มุง่เนน้เพิม่ผลติภาพ โดยใช ้

ทรัพยากรลดลงแตใ่ชค้วามรูเ้พิม่
ผลผลติใหม้ากขึน้



1. จากเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี หรือ Smart Farming และ
เป็นเกษตรกรแบบผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur)

2. จากผู้ประกอบการ SMEs แบบเดิมไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่ หรือ
Tech-based Startups ที่มีศักยภาพสูง

3. จากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยี ไปสู่การเป็น
ผู้สร้างเทคโนโลยี

4. จากบริการแบบดั้งเดิมซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต่่า ไปสู่การบริการที่มี
มูลค่าสูง (High Value Services) 

5. จากการผลิตที่ใช้แรงงานทักษะต่่าไปสู่
การใช้แรงงานที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและทักษะสูง (Highly skilled 
labour)

ประเทศไทย 4.0: การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการพัฒนาทั้งระบบ

ที่มา: สุวิทย์ เมษนิทรีย์ 4

5 ระเบยีบวาระการพฒันา

1. Food, Agriculture & Bio-Tech
2. Smart Devices, Robotics & Mechatronics
3. Digital, IoT, Artificial Intelligence & 

Embedded Technology
4. Health, Wellness & Bio-Med
5. Creative, Culture & High Value Services

5 มติกิารเปลีย่นผา่น

5 สาขาเป้าหมาย

1. เตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง
2. พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3. บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนา

เครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม

4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน
กลไก 18 คลัสเตอร์กลุ่มจังหวัด 
และ 76 จังหวัด

5. บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศ
ไทยสู่ประชาคมโลก



การเปล่ียนผา่นประเทศไทยสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม

ยคุพลงังาน
จากฟอสซิล

(Fossil-Based)

เศรษฐกิจฐานทรพัยากร
(Resource-Intensive Economy)

ขบัเคล่ือนด้วย
นวตักรรม
(Innovation-Driven)

ขบัเคล่ือนด้วย
ประสิทธิภาพ
(Efficiency-Driven)

ขบัเคล่ือนด้วย
ปัจจยัการผลิต
(Factor-Driven)

เศรษฐกิจฐานอตุสาหกรรม
(Industrial Economy)

เศรษฐกิจฐานนวตักรรม
(Innovation Economy)

New Growth Engines
• Inclusive Growth แบง่ปันทัว่ถึง
• Productive Growth มลูค่าเพ่ิมสงู
• Green Growth ส่ิงแวดล้อมยัง่ยืน

ยคุสงัคมสีเขียว
(Low-Carbon)
ยคุสงัคมสงูอายุ
(Aging Society)

ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั
(Digital/Data-Driven)

ยคุสงัคม
ผูป้ระกอบการ

(Entrepreneurial)



การปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ
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คณะรฐัมนตรี

นายกรฐัมนตรี

กก. นโยบาย วทน. แหง่ชาต ิ(กวทน.)

สวทน.

ระดบัก าหนดนโยบาย

ระดบัสนบัสนุนทนุ

และสทิธปิระโยชนต์า่งๆ

สภาวจิยัฯ

ระดบัปฏบิตักิาร

กก.พฒันา ศก.

สงป. สศช. วช. (นโยบาย)

วช.
(สนับสนุนทนุ)

ปฏบิตักิารวจิยั/
บรกิาร วท.
-สวทช.
-วศ.
-วว.
-ฯลฯ

สถาบนัวจิยั/
หนว่ยปฏบิตั ิ
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั 
วทน.

สถาบนั
เฉพาะทาง

มหาวทิยาลบั/
สถาบนั

การศกึษา/
สถาบนัวจิยั

ผูไ้ดร้บัประโยชน์
จากการพฒันา วทน.

- เอกชน
- ชุมชน
- สงัคม

- รฐั

สวทช.
สนช.
ศลช.

สวก. สวรส.
BOI: 
สทิธิ
ประโยช
นท์าง
ภาษี

สถาบนัวจิยั/
หนว่ยปฏบิตั ิ
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั 
วทน.

สถาบนัวจิยั/
หนว่ยปฏบิตั ิ
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบั 
วทน.

สกว.

อืน่ๆ

สทป. สกอ.

ส านกันายกก.เกษตรก.วทิย์
ก.อตุสาห

กรรม
ก.กลาโหม

ก.สาธารณ

สขุ
ก.ศกึษา ก.คลงั   

กรมสรร
พากร: 
สทิธิ
ประโยช
นท์าง
ภาษี
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โครงสรา้งการก ากบัและบริหารจดัการวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมของไทยก่อนการปฏิรปู

กก. พฒันาระบบนวตักรรมฯ (คพน.)

สวทช., สวทน., วช.



ความเป็นมา
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ประเด็นปญัหาของระบบวจิยัไทย
ปัญหาเชงิโครงสรา้งและระบบ
• การการก ากบันโยบายและทศิทางงานวจิัยของประเทศ
• การจัดองคก์รและภารกจิของหน่วยงานในระบบวจิัยของประเทศ
• การจัดระบบงบประมาณในระบบวจิัยของประเทศ

ปัญหาเชงิกลไกการยกระดบัความสามารถดา้นการวจิัยของประเทศ
• กลไกการบรหิารจัดการงานวจิัยของประเทศ
• การสรา้งและสง่เสรมิบคุลากรวจิัย
• ความเพยีงพอของโครงสรา้งพืน้ฐาน และความเหมาะสมของ

กฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
• การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์

แผนการขบัเคลือ่นและ
ปฏริปูระบบวจิยัแบบ
บูรณาการของประเทศ 
และกรอบยุทธศาสตร์
การวจิยัแหง่ชาต ิ20 ปี
24 ส.ค. 59 เสนอ นรม. 
26 ส.ค. 59 เห็นชอบ

ค าส ัง่ คสช ที ่62/59
6 ต.ค.59

เร ือ่งการปฏริปูระบบวจิยั
และนวตักรรมของประเทศ

6 ธ.ค. 59 เสนอ นรม. จดัต ัง้ 
คณะท างานจดัท ารา่งแผนการ
ขบัเคลือ่นและปฏริปูระบบวจิยั
แบบบูรณาการของประเทศ 
และกรอบยุทธศาสตรก์ารวจิยั
แหง่ชาต ิ20 ปี
9 ธ.ค. 59 นรม. เห็นชอบ

16 ม.ค. 60 
ค าส ัง่ นรม. 
แตง่ต ัง้
ผูท้รงคณุวุฒิ
สวนช.

ประชุมคณะท างาน 2 คร ัง้ 
(26 ธ.ค. 59/ 9 ม.ค. 60)

(รา่ง) แผนการ
ขบัเคลือ่นและ
ปฏริูประบบวจิยั
แบบบูรณาการ
ของประเทศ 

(รา่ง) แผน
ยุทธศาสตร์
วจิยัและ
นวตักรรม

แหง่ชาต ิ20 ปี

พมิพเ์ขยีวและ
แผนปฏบิตักิาร
ขบัเคลือ่น

โมเดลขบัเคลือ่น
ประเทศไทยสูค่วาม

ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื
(5 ม.ค.60)

รา่ง 3 - Thailand 4.0 
โมเดลขบัเคลือ่น
ประเทศไทยสูค่วาม 
ม ัง่ค ัง่ ม ัน่คง และ

ย ัง่ยนื
(4 ม.ค.60)

5 ระเบยีบวาระ

1. เตรยีมคนไทย 4.0 สูโ่ลกทีห่นึง่
2. พัฒนาคลสัเตอรเ์ทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต**
3. บ่มเพาะผูป้ระกอบการและ
พัฒนาเครอืขา่ยวสิาหกจิที่
ขบัเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม
4. สง่เสรมิความเขม้แข็งของ
เศรษฐกจิภายในประเทศผ่าน
กลไก 18 คลสัเตอรก์ลุม่จังหวัด 
และ 76 จังหวัด
5. บูรณาการอาเซยีน เชือ่ม
ประเทศไทยสูป่ระชาคมโลก

**วาระ 2.7 การปฏริปูระบบการวจัิยเพือ่กา้วสู ่Thailand 4.0
- การปรับเปลีย่นระบบนเิวศของการวจัิย
- การปฏริปูมหาวทิยาลัย
- มาตรการขับเคลือ่นงานวจัิยของประเทศ
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ประธาน
นายกรฐัมนตรี

สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ

รองประธานคนที ่2
รองนายกรฐัมนตรี

รองประธานคนที ่1
รองนายกรฐัมนตรี

ผูท้รงคณุวุฒิ

1. ศ.เกยีรตคิณุ นพ.ไกรสทิธิ ์
ตนัตศิรินิทร์

2. รศ. กลา้ณรงค ์ศรรีอต
3. ศ.เกยีรตคิณุ เทยีนฉาย กรีะนนัทน์
4. นพ.สวุทิย์ วบิุลผลประเสรฐิ
5. นายกานต ์ตระกูลฮนุ
6. นายทวศีกัด ิ ์กออนนัตกูล
7. นายชาตศิริ ิ โสภณพนชิ
8. นางหริญัญา สจุนิยั

รฐัมนตรี

1. ก. กลาโหม
2. ก. การคลงั
3. ก. การตา่งประเทศ
4. ก. ทอ่งเทีย่วและกฬีา
5. ก. พฒันาสงัคมและ
ความม ัน่คงของมนุษย์
6. ก. เกษตรและสหกรณ์
7. ก. คมนาคม
8. ก. ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม
9. ก. ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม

10. ก. พลงังาน
11. ก. พาณิชย์
12. ก. มหาดไทย
13. ก. ยุตธิรรม
14. ก. แรงงาน
15. ก. วฒันธรรม
16. ก. วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
17. ก. ศกึษาธกิาร
18. ก. สาธารณสขุ
19. ก. อตุสาหกรรม

หวัหนา้หนว่ยงาน

1. ส านกังบประมาณ 
2. คณะกรรมการกฤษฎกีา
3. คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาติ
4. คณะกรรมการการอดุมศกึษา
5. ทีป่ระชุมอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย
6. ทีป่ระชุมอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั
7. ทีป่ระชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
8. มลูนธิบิณัฑติสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ประเทศไทย
9. สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย
10. สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
11. สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย

กรรมการและเลขานุการรว่ม

เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิและ เลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ

ผูช้ว่ยเลขานุการ  2 คน



สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ
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“รา่ง” กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศดว้ยการวจิยั
และนวตักรรม ในระยะ 20 ปีขา้งหนา้

11



ม ัน่คง 
บรหิารจดัการ

ภาครฐั
สิง่แวดลอ้ม เทา่เทยีมศกัยภาพคนการแขง่ขนั

6 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ 

7  ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ว&นThailand 4.0

การเชือ่มโยงของยทุธศาสตรช์าตแิละยทุธศาสตรห์ลกัของประเทศในการจดัท ากรอบยทุธศาสตร ์ว&น แหง่ชาติ

ความม ัน่คง

พลงังาน

การแพทย์
และ

สาธารณสขุ 

สงัคม

อตุสาหกรรม

การเกษตร

ทรพัยากรธรรม
ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม

บูรณาการ
อาเซยีน

แผนพฒันาฯ 
ฉบบัที ่12

12

นโยบายและ
แผน วทน. 
แหง่ชาต ิ

รา่งนโยบาย
และ

ยุทธศาสตร์
การวจิยัของ

ชาต ิ
ฉบบัที ่9

คนไทย 4.0

คลสัเตอร์
เทคโนโลยแีละ
อตุสาหกรรมแหง่

อนาคต

บม่เพาะ
ผูป้ระกอบการ
และพฒันา
เครอืขา่ย
วสิาหกจิ

18 คลสัเตอร์
กลุม่จงัหวดั และ 

76 จงัหวดั

2

6 แผนงานหลกั ว&น

3

การปรบัระบบและบูรณาการงบประมาณ ว&น4

การวจิยัและพฒันา
เพือ่สรา้งและสะสม

องคค์วามรู ้

5 การพฒันาบุคลากรและโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ว&น

1

การวจิยัและนวตักรรม
เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการ
แขง่ขนั 

(Competitiveness)

6

การวจิยัและนวตักรรม
เพือ่แกไ้ขปญัหาและ
สรา้งความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชุมชน ความม ัน่คง

และคณุภาพชวีติ

Key Issue (KI) : โจทยใ์หญข่องประเทศทีต่อ้งการการวจิัยและนวัตกรรม

KI

KI

กลไก

กลไก

การปฏริูประบบและพฒันาปรบัปรุงกฎหมาย ว&น



1
การวจิยัและนวตักรรมเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

(Competitiveness)

ม ัน่คง บรหิารจดัการ
ภาครฐั

สิง่แวดลอ้ม เทา่เทยีมศกัยภาพคนการแขง่ขนั
6 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ 

กรอบยทุธศาสตรห์ลกัของประเทศในการจดัท ากรอบยทุธศาสตร ์ว&น แหง่ชาติ

13

แผนงานหลกั ว&น

4

5

6

Key Issue (KI) : โจทยใ์หญข่องประเทศทีต่อ้งการการวจิัยและนวัตกรรม

KI กลไก

• งบประมาณวจิยัและนวตักรรม (Block grant / Top Down Policy Program)
• กองทนุ 

• นกัวจิยั 
• วศิวกร นกัวทิยาศาสตร์
• แรงงาน STEM

• Talent Mobility (ในประเทศ / ตา่งประทศ)
• ชา่งเทคนคิ
• ศนูยท์ดสอบระดบัชาติ

• มาตรฐาน
• บญัชนีวตักรรม 

• กฎหมาย / ระเบยีบ
• บญัชสี ิง่ประดษิฐ ์ โจทยใ์หญข่องประเทศ

1. ความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งย ัง่ยนื
2. คลสัเตอรเ์ทคโนโลยอีุตสาหกรรมแหง่อนาคต
3. 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ประชารฐั D1, D2, D5, D6, E1

ผลลพัธ์

1. เพิม่จ านวนและโอกาสให ้startup เตบิโตอยา่งกา้วกระโดด
ท าใหเ้กดิเศรษฐกจิใหม ่(Entrepreneurial Economy)

2. เพิม่เกษตรกร / SMEs (Smart farmer/SMEs) วสิาหกจิ
ชุมชน บนพืน้ฐานเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy)

3. มเีขตนวตักรรมสนบัสนุนเขตเศรษฐกจิภายในประเทศ เช่น 
EECI, Food Innopolis, Startup district

ผูข้บัเคลือ่นหลกั : วท. / สวทน. และ อก./ กษ./ คค./ พณ./ กค./ กต. 



2

การวจิยัและนวตักรรมเพือ่แกไ้ขปญัหาและสรา้งความเขม้แข็งดา้น
สงัคม ชุมชน ความม ัน่คงและคณุภาพชวีติ

ม ัน่คง บรหิารจดัการ
ภาครฐั

สิง่แวดลอ้ม เทา่เทยีมศกัยภาพคนการแขง่ขนั
6 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ 

กรอบยทุธศาสตรห์ลกัของประเทศในการจดัท ากรอบยทุธศาสตร ์ว&น แหง่ชาติ

14

แผนงานหลกั ว&น

4

5

6

Key Issue (KI) : โจทยใ์หญข่องประเทศทีต่อ้งการการวจิัยและนวัตกรรม

KI กลไก

โจทยใ์หญข่องประเทศ

1. เพิม่คณุภาพชวีติ และการสรา้งรายไดจ้ากองคค์วามรู ้
วจิยั เทคโนโลย ี 

2. การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งย ัง่ยนื, การ
จดัการน า้, สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน

3. การกระจายรายได ้ความเจรญิ และการเขา้ถงึสาธารรปู
โภค

ผลลพัธ์

ผูข้บัเคลือ่นหลกั : วช. และ ศธ./ มท./ กห./ กก./ วธ./ ดท./ ทส./ รง./ สธ./พม./ พน./ ยธ.   

• แผนงบประมาณการวจิยัเชงิพืน้ที ่(Area based) เช่น นวตักรรมเพือ่การพฒันาพืน้ที่
• แผนงบประมาณการวจิยัและถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีเพือ่สงัคม ชุมชน ความม ัน่คง 
และคณุภาพชวีติ (Community-Engaged Research)

• แผนงบประมาณการวจิยัเพือ่การสง่เสรมิ SMEs (Bottom Up Project) 
• แผนงบประมาณการลงทุนภาครฐั เช่น โครงการ ธกส.  ออมสนิ สหกรณ์ออมทรพัย์

• ยกระดบัคณุภาพสหกรณ์
• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่การเขา้ถงึเทคโนโลยี
• ปราชญช์าวบา้น มหาวทิยาลยัจงัหวดั และชุมชนในพืน้ที่
• กลไก แรงจงูใจ เพือ่สง่เสรมิการท างานของบคุคลกรในพืน้ที่
• ศนูยก์ระจายสนิคา้ชุมชน

• ระบบงบประมาณการวจิยัและนวตักรรมจากภาษใีนทอ้งถิน่/กองทุน/SME
• บทบาทองคก์รปกครองทอ้งถิน่  
• มาตรฐานสนิคา้ชุมชน

1. การขยายความเจรญิจากศนูยก์ลางสูพ่ ืน้ที ่18 กลุม่จงัหวดั 
การกระจายรายไดแ้ละความเทา่เทยีม

2. แกป้ญัหาสงัคม/ชุมชนในเรือ่งส าคญัตามนโยบายรฐับาล 
3. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาในพืน้ที,่ ความม ัน่คง, คณุภาพ

ชวีติ, สิง่แวดลอ้ม
4. พฒันาระบบเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

สนบัสนนุการวจิยั
5. การพฒันาพืน้ทีชุ่มชนฐานความรูแ้ละการพฒันาทีย่ ัง่ยนื



3

การวจิยัและพฒันาเพือ่เพ ิม่ศกัยภาพหนว่ยงาน 
การสรา้งสะสมองคค์วามรู ้

ม ัน่คง 
บรหิารจดัการ

ภาครฐั
สิง่แวดลอ้ม เทา่เทยีมศกัยภาพคนการแขง่ขนั

6 
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ 

กรอบยทุธศาสตรห์ลกัของประเทศในการจดัท ากรอบยทุธศาสตร ์ว&น แหง่ชาติ

15

แผนงานหลกั ว&น

4

5

6

Key Issue (KI) : โจทยใ์หญข่องประเทศทีต่อ้งการการวจิัยและนวัตกรรม

KI กลไก

ผูข้บัเคลือ่นหลกั : ทกุกระทรวง

โจทยใ์หญข่องประเทศ

1. การเพิม่คณุภาพและมาตรฐานการวจิยัใหส้ามารถน าไป
พฒันาเพือ่การใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ

2. กรอบและแนวทางการวจิยัทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา
ประเทศ (ตามยุทธศาสตร)์

3. การเป็นเลศิทางดา้นวชิาการของประเทศ

ผลลพัธ์

1. งานวจิยัเพือ่เพิม่ศกัยภาพการท างานของหนว่ยงาน 
(Organization Performance)

2. งานวจิยัเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูส้ าคญัเพือ่การ
พฒันาประเทศ (Platform Research)

3. งานวจิยัเพือ่ความเป็นเลศิทางวชิาการ (Frontier 
Research) 

• แผนงบประมาณเพือ่เพิม่ศกัยภาพการบรหิารราชการของหนว่ยงาน (Capacity Building)
• แผนงบประมาณเพือ่สรา้งและสะสมองคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาประเทศ (Platform)
• แผนงบประมาณเพือ่งานวจิยัข ัน้สูง (Frontier Research)
• แผนงบประมาณการวจิยักลุม่คลสัเตอร์ (Research Cluster)

• ระบบฐานขอ้มลูการวจิยัและนวตักรรม รวมถงึการน าผลงานวจิยัไปใชใ้นมติติา่ง ๆ
• ระบบการตดิตามและประเมนิผลการวจิยัและนวตักรรม  
• ระบบมาตรฐานดา้นการวจิยัและนวตักรรม
• หอ้งปฏบิตักิารข ัน้สูง
• สง่เสรมิการพฒันานกัวจิยั ท ัง้ปรมิาณและคณุภาพ
• ปรบัปรงุคณุภาพ มาตรฐาน หนว่ยงาน ขยายผล และหนว่ยงานบรกิารวชิาการ

• การปรบัปรงุตวัชีว้ดัตามประเภทของการวจิยัและพฒันา
• การบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญา 
• การวจิยัรว่มระหวา่งหนว่ยงาน-เอกชน



ทศิทางการขบัเคลือ่นการวจิยัและนวตักรรม
เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนั*
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* เนือ้หาทีน่ าเสนอในทีน่ีตั้ดมาเฉพาะสว่นทีเ่ป็นทศิทางนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจัิยและนวัตกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
พัฒนาเศรษฐกจิและการเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขันเทา่นัน้ ส าหรับในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาสังคม มนุษยศาสตร ์
ชมุชน ทอ้งถิน่ ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มซึง่มคีวามส าคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่ดา้นเศรษฐกจิ ยังไมไ่ด ้
น าเสนอในครัง้นี ้ทัง้นี ้หากมโีอกาสเอือ้อ านวยจะน าเสนอในครัง้ตอ่ๆ ไป



ประมาณการ

1.5

ระยะที่ 1

2500

ทรัพยากรธรรมชาติเข้มข้น
2502

สภาวิจัย

2542

สวทช.

< 0.2%

โครงการ
นักเรียนทุน วท.

โครงการ ป.เอก
กาญจนาภิเษก

2533
2534
2535 2545

อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ประเทศไทย

2557
2558
2559

มาตรการภาษี 
300%

BIO: 
Merit-Based

*

แรงงานเข้มข้น เทคโนโลยีเข้มข้น

ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะท่ี 4

ฐานนวัตกรรม

สกว.

2530 2560

อุทยาน
วิทยาศาสตร์

ภูมิภาค

2561 2564

บัญชีนวัตกรรม

Talent
Mobility
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย

Competitiveness 
Fund

%
 Gross Expenditure on R&D/GDP

*

1.0

0.5



การลงทุนความรู้และนวัตกรรมในระดับที่เกิดผลต่อการขับเคลื่อน
การเติบโตของเศรษฐกิจ

ที่มา: IMD, The World Competitiveness Yearbook 2016 และ http://data.worldbank.org/indicator

เกาหลีใต้
ประเทศไทย

(คาดการณ์)

18
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การเติบโตของการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย
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ปรบัโครงสร้างจาก Resource-Based สู่ Knowledge-Based

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557

ทีม่า: สวทน.

มูลค่าเพ่ิม (ล้านบาท)

กลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ

กลุ่มสาธารณสขุ สขุภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มเครื่องมืออปุกรณ์อจัฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้
ระบบอิเลก็ทรอนิกสค์วบคมุ

กลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค ์
วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค า่สงู

กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอรเ์น็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบั
อปุกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั
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0.0

0.5

1.0

1.5

2554 2555 2556 2557

% ค่าใช้จ่าย R&D ต่อ GDP



ปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่ Innovation Driven

High
Value-Added

Source: Adapted from Stan Shih Smiling Curve (2005)

Low
Value-Added

Marketing

Branding

Innovation

Design

Development

R&D and 
Innovation

Value Creation

Marketing and
Services

Distribution

AssemblyManufacture

Prototype

Customer 
Services
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Knowledge
Intensive

Labour/Resource
Intensive

Current Position of Thailand



1 32 5

Example of Key Development Platforms/Initiatives Needed

4

Entrepreneurial 
Society

Industry 4.0 Smart Agriculture Economic Zones 
of Innovation

Bio Economy

• Startup
• Smart SMEs

• Innovation 
Platform for 
Target Industries 
(10 S-Curves)

• Agricultural Economic 
Zone

• Special incubator for 
SE and Startup

• Seasonal weather 
forecast 

• Germplasm bank 
network

• DSS

• Food Innopolis
• Startup districts

• EEC Innovation
• Regional Science Parks
• Thailand Science Park
• Rubber City
• Science-Based 

Industrial Parks
• Aqua Innovation Park
• Medicopolis

• Bio Economic 
Zones (กลุม่
ประชารัฐ D5)

o Bioenergy
o Biochemicals /

plastics
o Food/feed for 

the future
o Biopharmas
o Biorefinery

6

Digital 
Economy

• High-Speed Internet 70,000 Villages
• Digital Park
• High Tech Startup
• …..

23

Agenda

Platform 



1 32 5

เป้าหมายทางเศรษฐกจิ

4

Entrepreneurial 
Society

Industry 4.0 Smart Agriculture Economic Zones 
of Innovation

Bio Economy

6

Digital 
Economy

• ประชากรเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารอยา่งเทา่เทยีม
และรวดเร็ว

• เพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนัของธรุกจิและ 
SME

• เทคโนโลยฐีานที่
สามารถท าให ้
เทคโนโลยอีืน่พัฒนาได ้

1. Industrial Transformation towards Industry  4.0
2. Income distribution/ลดความเหลือ่มล ้า
3. พน้ Middle Income Trap

24

• เพิม่จ านวน 
smart SMEs 
และ startups

• อตุสาหกรรม
กลายเป็น
อตุสาหกรรม 4.0

• HVA products
• High 

performance 
manufacturing

• Green industry

• เพิม่รายได ้
เกษตรกร 30%

• ลดตน้ทนุ เพิม่
ประสทิธภิาพ 

• ลดการสญูเสยี
ผลผลติจากภยั
ธรรมชาติ

• เป็นศนูยเ์มล็ดพันธุ์
ของภมูภิาค

• HVA ของ High 
tech industry 
เป็น 10% GDP

• กระจายความ
เจรญิสูภ่มูภิาค

• เพิม่การจา้งงาน

• เพิม่สดัสว่น
พลงังานหมนุเวยีน
เป็น 20%

• สรา้งอตุสาหกรรม
ใหม ่Bi-refinery, 
Bio pharma

• สรา้งมลูคา่เพิม่ให ้
ผลติผลทางการ
เกษตร

4. การเตบิโตแบบ Green/สขุภาวะดี
5. เพิม่ความมั่นคงใหเ้ศรษฐกจิและชาติ
6. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งยัง่ยนื



• Precision 
farming 

• Biophysical 
sensors

• Genomics ex. 
CRISPR / Cas 9 

• Smart farming 
(Robot)

• Seed technology
• HTP technology
• Integrating 

Genotype-
Phenotype-Micro 
climate –
nutrition

• Weather forecast
• Agricultural 

machinery
• Traceability

1. ยานยนตแ์ละชิน้สว่น
• Car-to-car 

communication
• Self-driving car and co-

pilots
• Digital dashboard
• Intuitive safety 

features
2. ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

• Internet of things
• Virtual & Augmented 

reality
• Wearable internet
• Sensor technology
• Micro Supercapacitor

3. เกษตรแปรรูป
• Compounding 

technology
• Pressurized liquid 

extraction
• Probiotic & prebiotic

4. ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีเ่ป็น
มติรกบัส ิง่แวดลอ้ม

• Compounding 
technology

• Fermentation 
technology

• Synthetic biology 
technology

5. ดจิทิลั
• Internet of things
• Big & open data
• Block chain
• Cyber security
• Data analytics

6. การแพทยค์รบวงจร
• Customized Stem Cell
• Bioprocess 

engineering 
• Nano drug delivery 

system
• Robotics
• Health informatics
• -Health cloud service 

platform
• Biologics/Bio 

informatics

เกษตร อตุสาหกรรม

7. หุน่ยนต์
• Service robotics
• Artificial 

intelligence
• UAV/drones

8. แปรรูปอาหาร
• Food structure 

design 
• Functional food
• Intelligent 

packaging/ Micro 
organism tec.

9. การบนิและโลจสิตกิส ์

• Programmable 
materials

• Service drone
• Bionic structures
• Intelligent 

organically grown 
material

10. ทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ

• Virtual reality
• Data analytic
• Biometrics system
• Hologram technology 25

Critical Technologies ทีต่อ้งวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัของสาขาเป้าหมาย*

* อยูร่ะหวา่งปรับปรงุ



เป้าหมายที ่2. วจิัยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ขปัญหา
หรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสงัคม ชมุชน ความมั่นคง
และคุณภาพชวีติประชาชน ตามยุทธศาสตรป์ระเทศ

บญัชนีวัตกรรม
และ

สิง่ประดษิฐ์

เป้าหมาย
แผนฯ 12

กรอบแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. สดัสว่นค่าใชจ่้ายการลงทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนาเพิม่สูร่อ้ยละ 1 ของ GDP

เป้าหมายที ่2 เพิม่ความสามารถในการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร ์เทคโนโลย*ี และนวัตกรรมเพือ่ยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของภาคการผลติและบรกิาร และคุณภาพชวีติของประชาชน  

เป้าหมายที ่1 เพิม่ความเขม้แข็งดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย*ีของประเทศ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย
แผนฯ 12

เป้าหมายที ่1. วจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีักยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
ปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจิัยและนวัตกรรม

1.นวัตกรรมทีภ่าครัฐน าไปใชบ้รกิารประชาชนไมต่ ่ากวา่
รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด

2.องคค์วามรูท้ีส่ามารถน าไปแกปั้ญหาสังคม ชมุชน ความ
มั่นคง สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติประชาชนในเรือ่ง
ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ไมน่อ้ยกวา่ 5 ประเด็น

3.แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาในพืน้ทีช่มุชน/สังคม
ไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 50 ของผลงานทัง้หมด

1.องคค์วามรูท้ีไ่ดส้ามารถถูกน าไปใชอ้า้งองิใน
ระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิรอ้ยละ 50** 

2.องคค์วามรูส้ามารถน าไปต่อยอดเชงิลกึหรอื
น าไปใชแ้กไ้ขปัญหาการด าเนนิงานของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 50

1. หน่วยงานทีส่ามารถรับรองมาตรฐานการวจัิยดา้นต่าง  ๆเพิม่ขึน้    
รอ้ยละ 20

2. ตน้ทุนของผูป้ระกอบการของไทยในการขอรับรองมาตรฐาน/
การด าเนนิการวจัิยและพัฒนา ลดลงเฉลีย่รอ้ยละ 10

3. บคุลากรดา้นการวจัิยและนวัตกรรมเพิม่ขึน้เป็น 100,000 คน**
4. อัตราการใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการวจัิยและนวัตกรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี

1. มนีวัตกรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณิชย ์จ านวนไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 15 ของผลงานทัง้หมด**

2. มลูค่าการลงทุนในการวจัิยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 1.5 
เท่า ของค่าใชจ้า่ยวจัิยและนวัตกรรมของรัฐ**

สงัคม โครงสรา้งพืน้ฐานเศรษฐกจิ 

ตวัชีว้ดั
แนวทาง
ด าเนนิงาน

วจิัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์
เป้าหมายและ
ขอ้รเิริม่ใหม่
ตามนโยบาย
รัฐบาล

พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน 
วจิัย

วจัิยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/สะสม
องคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ
เชงิลกึทีม่ศัีกยภาพตามสาขา
การวจัิย โดยเนน้ดา้น
สังคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์
ศลิปวัฒนธรรม คุณธรรมและ
จรยิธรรม อยา่งเหมาะสม

โครงการวจิัยทีแ่ลว้เสร็จ
สามารถยืน่ตพีมิพ ์
ระดับชาต ิหรอืนานาชาติ
รอ้ยละ 50** 

พัฒนาระบบ/
มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

พัฒนา
บคุลากรวจิัย

และ
นวัตกรรม

1. มูลคา่โครงการ
ของรัฐทีม่กีารลงทนุ
กับภาคเอกชนใน
ลกัษณะ co-
funding ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 20 ของ
มูลคา่โครงการ 
ทัง้หมด **
2. มูลคา่การ
ลดหย่อนภาษี
คา่ใชจ่้ายการวจัิย
และพัฒนา รอ้ยละ 
20 ตอ่ปี

ผลงานวจัิยที่

สามารถสรา้ง

นวัตกรรมทาง

สังคมหรอื

นวัตกรรม

ส าหรับ

ผูส้งูอายแุละผู ้

พกิารภาครัฐ

รอ้ยละ 60 

ของโครงการ

พัฒนา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน
ดา้นการ
วจัิยและ
นวัตกรรม

เป้าหมายแผน
บูรณาการ

ตวัชีว้ดั
เป้าหมายแผน
บูรณาการ

แนวทาง
ด าเนนิงาน

3.1 สดัสว่นการลงทนุการวจิัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ 
เป็นรอ้ยละ 45

6. ผลงานวจัิยและเทคโนโลยพีรอ้มใชท้ีถ่กูน าไปใชใ้นการสรา้งมูลค่าเชงิพาณชิยใ์หก้บัภาคการผลติและบรกิาร 
และภาคธรุกจิ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15  ของผลงานทัง้หมด

5. จ านวนบคุลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเพิม่เป็น 15
คนต่อประชากร 10,000 คน

4. นวัตกรรมทางสงัคมและนวัตกรรมส าหรับผูส้งูอายุและผูพ้กิารทีผ่ลติไดเ้องภายในประเทศ
มจี านวนเพิม่ขึน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20

จ านวนหน่วยงาน
ทีไ่ดรั้บการ
รับรองหรอืขึน้
ทะเบยีน

มาตรฐานการ
วจัิย เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 20

ผูรั้บบรกิารดา้น
มาตรฐาน 

(ทดสอบ/สอบ
เทยีบ/รับรอง
มาตรฐาน) 

เพิม่ขึน้รอ้ย 10 
ต่อปี 

การจา้งงานใหม่
ของบคุลากร
วจัิยและ
นวัตกรรม

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 ต่อปี**

รอ้ยละ 20 ของ
โครงสรา้ง

พืน้ฐานวจัิยและ
นวัตกรรมมกีาร
ใชง้านรว่มกัน
ระหวา่ง 2 

หน่วยงานขึน้ไป

สะสมองคค์วามรู ้

3.2 สดัสว่นการลงทนุงานวจิัยพืน้ฐานเพือ่สรา้ง/
สะสมองคค์วามรู ้เป็นรอ้ยละ 30

3.3 สดัสว่นการลงทนุระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน บคุลากร 
และระบบมาตรฐาน เป็นรอ้ยละ  25

2. สดัสว่นการลงทนุวจิัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิม่เป็น 60:40

7. มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับค่าใชจ่้ายวจิัยและพัฒนา มจี านวนเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกว่า             
รอ้ยละ 20 ต่อปี

*  ในทีน่ี้หมายรวมถงึ การวจิัย วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม  
** ตัวชีว้ัดทีส่ง่ผลต่ออันดับความสามารถในการแข่งขนัของ IMD ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์

สง่เสรมิการ
ลงทนุของ
ภาคเอกชน
ดา้นวจิัยและ
นวัตกรรม

1. โครงการวจัิย
และนวัตกรรม
สอดคลอ้งกับ
อุตสาหกรรมและ
คลสัเตอรเ์ป้าหมาย
และขอ้รเิรมิของ
รัฐบาล จ านวนไม่
นอ้ยกว่า 20
โครงการ 
2. ผลงานวจัิยและ
นวัตกรรมน าไปสู่
การใชป้ระโยชนใ์น
อุตสาหกรรม
และคลสัเตอร์
เป้าหมายไม่นอ้ย
กว่า รอ้ยละ 70 
ของโครงการ

1. รายการสนิคา้ใน
รายการบัญชี
นวัตกรรมเกดิการ
จัดซือ้จัดจา้งจาก
ภาครัฐเป็นจ านวนไม่
นอ้ยกว่า 10 รายการ
2. มจี านวน
นวัตกรรมทีข่ ึน้บัญชี
จ านวน 80 รายการ

การจัดการความรู ้
การวจัิย
เพือ่น าไปสูก่าร
พัฒนาชมุชน
และสังคม
เพือ่ความเป็น
เลศิทางวชิาการ

วจัิยและ
พัฒนาเพือ่
ความมั่นคง 
สังคม และการ
พัฒนาทีย่ั่งยนื

วจัิยและพัฒนา
ในประเด็น
ส าคัญตาม
ยทุธศาสตร์
ของประเทศ
• ทา้ทายไทย
• มุง่เป้า

ผลงานวจัิย

สามารถน าสง่

เป็นแนวทาง

เพือ่ก าหนด

นโยบายของ

ภาครัฐ และ/

หรอื หน่วยงาน

ทีรั่บผดิชอบใน

ดา้นต่างๆ รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

ผลงานวจัิย

สามารถ

น าไปใชใ้นการ

พัฒนาชมุชน

และสังคม รอ้ย

ละ 70 ของ

โครงการ

วจัิยประยกุตเ์ชงิ
ลกึหรอืต่อยอด 
เพือ่น าไปใช ้

แกไ้ขปัญหาการ
ด าเนนิงานของ
หน่วยงาน

โครงการวจิัยที่
สามารถก าหนด
แนวทางน าไป
ต่อยอดเชงิลกึ
หรอืน าไปใช ้
แกไ้ขปัญหา
การด าเนนิงาน
ของหน่วยงาน 
รอ้ยละ 50

26



เป้าหมายที ่2. วจัิยและนวัตกรรมเพือ่แกไ้ข
ปัญหาหรอืสรา้งความเขม้แข็งดา้นสังคม 
ชมุชน ความม่ันคง และคุณภาพชวีติ
ประชาชน ตามยุทธศาสตรป์ระเทศ

เป้าหมายที ่1. วจัิยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรม
ยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที ่3. วจิัยและพัฒนา
เพือ่สรา้ง/สะสมองคค์วามรูท้ีม่ศีกัยภาพ

เป้าหมายที ่4. พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และปัจจัยเอือ้ทีส่นับสนุนการวจัิยและนวัตกรรม

1. ขา้ว
2. มันส าปะหลัง
3. ยางพารา
4. ออ้ยและน ้าตาล
5. ปาลม์น ้ามัน
6. พชืสวน/พชืไร่ (เชน่ ขา้วโพด ไมผ้ล 

พชืผัก ไมด้อกไมป้ระดับ)
7. สัตวเ์ศรษฐกจิ
8. พลาสตกิชวีภาพ
9. อาหารเพือ่เพิม่คุณคา่และความปลอดภยั

ส าหรับผูบ้รโิภค และการคา้
10. วัสดุอุปกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ

เวชภัณฑ์
11. วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME)
12. การคมนาคมขนสง่ระบบราง
13. โลจสิตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน
14. การแพทยแ์ละสาธารณสขุ
15. การบรหิารจัดการการทอ่งเทีย่ว
16. การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า
17. ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบ

นเิวศ
18. การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
19. การพัฒนาเศรษฐกจิจากฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพ
20. การศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู ้
21. มนุษยศาสตรแ์ละจติพฤตกิรรมศาสตร์
22. ประชาคมอาเซยีน

1. วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ  (Natural   
Sciences)

2. วศิวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)

3. วทิยาศาสตร ์การแพทยแ์ละ
สขุภาพ (Medical and Health 
Sciences)

4. เกษตรศาสตร(์Agriculture 
Sciences)

5. สงัคมศาสตร ์(Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร(์Humanities)

1.วจัิยในคน เชน่ Good Clinical Practice 
2.วจัิยในสตัวท์ดลอง เชน่ Good 
Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภยัหอ้งปฏบิัตกิาร
4.มาตรฐานจรยิธรรมนักวจัิย
5.มาตรฐานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง

1. อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอั์จฉรยิะ
3. อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่รายไดด้แีละ

การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุน่ยนต์
7. อุตสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์
8. อุตสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ
9. อุตสาหกรรมดจิติอล
10.อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

มุง่เป้า

สาขาการวจิยั
(จ าแนกสาขาตาม OECD)

มาตรฐานวจิยั

ประเด็นวจิยัและนวตักรรมตามกรอบแผนบรูณาการการวจิยัและนวตักรรม ปีงบประมาณ 2561

1. การสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ทีท่นัสมัยเพือ่การเกษตร

2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนสง่ทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยรีองรับการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ (Climate Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and 

Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่ป้องกนัและจัดการภัยพบิตั ิ
10.การจัดการน ้า 
11. การพัฒนา Technological deepening Startup

ดา้นความม ัน่คง สงัคม และการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Agenda – Program based)

1. ดาวเทยีมและเทคโนโลยอีวกาศ
2. การพัฒนาสมนุไพรไทยครบวงจร
3. นวัตกรรมทางสงัคม ผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร
4. ความมั่นคง และธรรมาภบิาล 
5. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งยั่งยนื
6. นโยบายเพือ่การพัฒนาความมั่นคงทางสงัคม

มนุษย์
7. ความเขม้แข็งของชมุชนฐานราก

1.ระบบมาตรวทิยา/สอบเทยีบเครือ่งมอื
2.การก าหนดมาตรฐาน เชน่ Good 
Agriculture Practice, Good 
Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน

มาตรฐานอุตสาหกรรม

1.หอ้งปฏบิัตกิาร/เครือ่งมอือปุกรณ์วจัิย
เฉพาะทาง
2.อทุยานวทิยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศนูยส์ง่เสรมิการบรหิารจัดการนวัตกรรม
5.ระบบสารเทศการวจัิยและนวัตกรรม

โครงสรา้งพืน้ฐานวจิยัและนวตักรรม

1.ทนุการศกึษาวจัิย
2.การพัฒนาอาชพีนักวจัิยและนวัตกรรม
3.การสง่เสรมิ Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีา้น
และนวัตกรรมใหบ้คุลากรดา้นแรงงาน
5.การสรา้งความตระหนัก

บุคลากรวจิยัและนวตักรรม

อุตสาหกรรมและคลสัเตอรเ์ป้าหมาย

ขอ้รเิร ิม่ใหมต่ามนโยบายรฐับาล

การสง่เสรมิการลงทนุวจัิยและนวัตกรรมใน
ภาคเอกชน

1. การจัดตัง้ศูนยว์จิัยและนวัตกรรมในประเทศไทยของ
บรษัิทเอกชนหรอืหน่วยงานต่างประเทศ

2. การจัดตัง้หอ้งปฏบิตักิารหรอืศูนยเ์ทคโนโลยร่ีวม (Joint 
Laboratory or Joint Technology Center) 

3. การอนุญาตใหภ้าคเอกชนใชส้ทิธผิลงานวจัิยและ
ทรัพยส์นิทางปัญญา โดยร่วมพัฒนานวัตกรรม 27



ทศิทางการจดังบประมาณสนบัสนุนงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่การ
พฒันาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขนั

เพือ่ปรับทศิทางใหง้านวจัิยและนวตักรรมในกลุม่ทีม่ศีักยภาพสงูมบีทบาทส าคัญในการ
ตอบโจทยน์โยบายหลัก ทัง้ขอ้รเิริม่ใหมท่ีส่ าคัญ (initiatives) ระเบยีบวาระแหง่ชาต ิ

(national agenda) หรอืสาขาเป้าหมาย (targeted sector)

• มุง่เนน้ (focus) งานวจัิยและนวัตกรรมตอบโจทยน์โยบายและสาขาเป้าหมายทีร่ฐับาลก าหนด 

• สง่เสรมิใหง้านวจัิยและนวัตกรรมทีส่นับสนุนดว้ยงบประมาณของรัฐเกดิผลกระทบในการสรา้ง
ขดีความสามารถการแขง่ขนัของภาคการผลติและบรกิารอยา่งแทจ้รงิ (commercialization) 
หรอืน าไปใชป้ระโยชนด์า้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิผลกระทบสงู (high impact)

• สง่เสรมิการรว่มลงทนุและรว่มด าเนนิการกบัภาคเอกชน หรอืด าเนนิการรว่มกบัคณะท างาน
ประชารัฐ

• สง่เสรมิบรูณาการการวจัิยและนวัตกรรมรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

• สัง่สมความสามารถทางนวัตกรรม และการสรา้งเทคโนโลย ี(Technology Content) โดยคน
ไทย (อาจรว่มมอืตา่งประเทศ)
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เกณฑก์ารคดักรองโครงการวจิยัและนวตักรรมทีม่ผีลกระทบสงู (ปี 2561)

ยกระดับความสามารถใน
การแขง่ขัน 

ความพรอ้มของ
หน่วยงาน 

ผลกระทบ

• มผีลติภัณฑท์ีเ่ขา้สูเ่ชงิพาณชิยไ์ดจ้รงิ
• มตีลาดรองรับ 
• มคีวามสามารถในการแขง่ขัน

• มคีวามพรอ้มของเทคโนโลยี
• มคีวามพรอ้มของบคุลากร 
• มคีวามพรอ้มของหน่วยงานและความรว่มมอืของ
หน่วยงาน

• เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิสงู (การจา้งงาน, 
สง่ออก, รายได)้

• เกดิผลกระทบทางสังคม 
• เกดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 

Milestone • มแีผนการด าเนนิงานและรายงานผลทีช่ดัเจน

1

2

3

4
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การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

30



Goal

Direction

Instrument

Building local capacity

Technology Localization

International Industrial 
Consortium

New Industry, New Job 
Opportunity 

esp. engineers

Industrial Diversification

Joint Venture, Start-Up

Advanced Industry/ Resilient 
and Collective System

Industry/ Technological 
Deepening

Joint Venture, ME, Move Start-UpMechanisms

Private Sector Investment Thai Universities, Education and Research System

Innovative Institutional Setting
การจดัให้มี/พฒันา/ปรบัปรงุหน่วยงาน สถาบนั โครงสร้างองคก์ร กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ

Enablers

Foundation

31

การวางระบบและกระบวนการทางทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่สรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนืของ Target Industries (10 S-Curves)

Competitiveness 
Fund (CF)

Tech and Inno
Enterprise Fund 

(TED Fund)

งบวิจัยและ
นวัตกรรม 

เชิงบูรณาการ

Government Technology 
Procurement (อาทิ บัญชี

นวัตกรรม)

กองทุนเพื่อการวิจัย/
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

….
Industrial R&D 
Consortium 
(ประชารัฐ)

ก าลงัคน วทน./ บคุลากรวิจยัและนวตักรรม



ตวัอยา่ง

Technology and Industry Development Platform

ในสาขาเป้าหมาย
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ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)
*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT 33

Food, Agriculture and Bio-Based Technology and Industry Development Platform



ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)
*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT 34

Robotic, Smart Device and Mechatronics Technology 
and Industry Development Platform 



ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)
*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT 35

Health and Medical Device Technology and Industry Development Platform



ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)
*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT 36

Artificial Intelligence and IoT Technology and Industry Development Platform



ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)
*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT 37

Creativity, Culture and High Value Service Technology 
and Industry Development Platform



ที่มา: Jeong Hyop LEE, Atichat PREITTIGUN, Anittha JUTAROSSAGA, STIPI* (2017)
*STIPI (Science Technology and Innovation Policy Institute) is a joint initiative of STI and KMUTT 38

A New Paradigm Industrialisation:
An Integrated Economic Development Platforms for the Future of Thai Economy



มาตรการและขอ้รเิร ิม่ส าคญัอืน่ๆ ทีต่อ้งพฒันาตอ่เนือ่ง

39
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ตัวอย่างมาตรการส าคัญที่ได้รับการผลักดันในช่วงที่ผ่านมา

Basic 
Research

Applied 
Research

Proof of 
Concept

Prototyping Pilot Production
New 

Business
Acceleration

Fully 
grown

Research Design, Development and Engineering Innovation and Business Development 

Legislation/
Regulation

พรบ. สง่เสรมิการใชป้ระโยชนผ์ลงานวจิัยและทรัพยส์นิทางปัญญา

Innovation 
Professional

Alliance of Innovation Managers: AIMs – Thailand

Tax 
Incentives

ลดหยอ่นภาษี 300% ส าหรับ R&D 

สทิธปิระโยชน ์BOI

ลดหยอ่นภาษี Startup, Crowd Funding, VC

Finance
กองทนุ SME

คปูองนวัตกรรม/คปูองสตารท์อัพ/คปูองโอทอป

Industrial R&D
Consortium Fund

(ประชารัฐ)

กองทรัสตร์ว่มลงทนุ (สวทช.-ธนาคารกรงุไทย)

กองทนุเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัอตุสาหกรรมเป้าหมาย
(Competitiveness Fund)

Innovation 
Market

บญัชนีวัตกรรม

SME Tech
Assistant

iTAP – โปรแกรมสง่เสรมิเทคโนโลยแีละนวัตกรรมส าหรับ SME

ST&I Infra-
structure

เมอืงนวัตกรรมอาหาร

One stop service center for MSTQ

ST&I 
ManpowerTalent Mobility

Work-Based Learning

ระหวา่งจัดท า

ด าเนนิการแลว้

กองทนุพัฒนาผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม (TED Fund)

งบบรูณาการวจิัยและ
นวัตกรรม
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EZI: Economic Zones of Innovation

EEC: Eastern 
Economic Corridor of 

Innovation

Major Industrial 
Clusters

Electronics

Automotive

Food

Petrochemicals

Rubber/Palm/Sea 
Food

Regional Science Parks

http://www.thongthai.com/tour/image/mapthai.gif


อทุยานวทิยาศาสตร์

42

Thailand Science Park
and 4 National Researcher Centers
and universities

Northern Science Park:
(1) Chiang Mai University 
(2) Maejo University
(3) Naresuan University
(4) Mae Fah Luang University 

North Eastern Science Park:
(1) Khon Kaen University
(2) Suranaree University of Technology
(3) Maha Sarakham University
(4) Ubon Ratchathani University

Southern Science Park:
(1) Prince of Songkla University
(2) Walailak University 

Eastern Science Park:
(1) GISDA (Space Krenovation Park)
(2) Burapha University
(3) KMUTNB

Thailand 
Science Park

Space Krenovation Park

North Eastern 

Science Park

Northern 
Science Park

Southern 
Science Park

5 Science Parks

60 University’s Business 
Incubators



43

บริษทัเดิมท่ีลงทุน

เพ่ิม 

บริษทัเขา้ใหม่ (เมืองนวตักรรมอาหาร)

บริษทั/หน่วยงานเดิม
ใน

พ้ืนท่ี :

บริษทัสนบัสนุนการวิจยัพฒันา 

:
บริการ
วิเคราะห์
ทดสอบ

บริการใหค้ าปรึกษา
ดา้นการคุม้ครอง
ทรพัยสิ์นทางปัญญา

บริษทั/หน่วยงานในอุตสาหกรรมอาหาร
และเทคโนโลยีชีวภาพอยู่พ้ืนท่ี26 

กรมพฒันาการแพทย์
แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลอืก

ขอ้มลูการพฒันาธรุกิจและลกูคา้

71 
บริษทั แสดงความสนใจ

บริษทั เขา้ชมพ้ืนท่ี

บริษทั ก าลงัพิจารณา

บริษทั เขา้พ้ืนท่ีแลว้26 

17

37 

(ขอ่มลู ณ 25 ธันวาคม 2559)
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Startup: ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมี
รูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่
สามารถท้าซ ้า (Repeatable) และ
ขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
(Exponential growth)

Startups As a New Growth Engine
$

Time

Startup (IT) 

Startup (Biotech)

SME

ที่มา: สวทน.

0
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Startup Thailand (Phase II) : Towards Development of Global Enterprises
A Full Supporting Platform for Startups and

Development of Global Tech-Based Enterprise in ASIA

Updated 12/28

Compiled by STI, 2016
Note: Budget figures shown are rough
estimates – needed to be verified.  

Startup Global Accelerator (สนช.)

ส่งเสริมการเกิด Startup
และเปิดโอกาสโชว์ตัวสู่โลก1

บ่มเพาะความเก่งการตลาด
และโมเดลทางธุรกิจใหม่2

ลงลึก Core Technology และ
Strong IP เป็นฐานทางนวัตกรรม3

เร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วสู่
Global Tech-Based 

Enterprises
4

สร้างสรรค์ Ecosystem ที่เอ้ือต่อการเกิด Global Tech-Based Enterprises  ที่มีฐานในประเทศไทย 5

3 Regional Science Parks (วท., 20 มหาวิทยาลัย)

Thailand Science Park / Software Park/ ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Food Innopolis’s Startup Incubation (สวทน. สวทช. มหาวิทยาลัย)

UBI (สกอ.)
Private Sector Incubators (ภาคธุรกิจ)

Technopolis เทคโนธานี (วว. มว. สทน.) Private Sector Accelerators (ภาคธุรกิจ)

University 4.0 Startup (ทปอ. วิจัย)

Startup Districts (Campus-Based Co-Innovation Space) (สนช. สวทน. 30 มหาวิทยาลัย)

Innovation Districts (สนช. ภาคธุรกิจ)

Digital Thailand (D.E.)

Entrepreneurship University
(สวทน.  ทปอ.)

Startup Thailand
(วท.  อก.  พณ. D.E.  สถาบันการเงิน  ประชาคม Startup)

International Partnership (TUS-Holding (Tsinghua University) Alibaba, hauwei, AIST, ITRI, MISP, Innopolis Foundation, Greatwall Enterprise Institute, Babson School, etc. …) 
ประชารัฐ D1 และ D2

Technology and Innovation Entrepreneurship Development Fund (TED Fund) (สป. สวทน.)

Startup Voucher (สวทช.)

Innovation Coupon (สนช.)OTOP Voucher (วว.)
นวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี ย (สนช. + ธนาคาร)

Equity Trust Fund (สวทช. + ธนาคารกรุงไทย)

ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ( กค. พณ. กลต. ธปท. สวทน.)

Startup Portal (กลต. สวทน. สนช.  คณะกรรมการวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ)

Business Brotherhood พี่ช่วยน้อง (สวทน. มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน)

120 ลบ.

258 ลบ.

208 ลบ.
10 ลบ.

Startup Inspiriums
(อพวช. สวทช. (บ้านวิทย์)  สทอภ.)

60 ลบ.

50 ลบ.??

200 ลบ.

70 ลบ.
2,300 ลบ.

?? ลบ.
1,500 ลบ.

37 ลบ.

380 ลบ.

2,500 ลบ.

?? ลบ.

Deep South Startup (สนช) 13 ลบ.

10 ลบ.

บัญชีนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ (สวทช. สงป.)

Alliance of Innovation Managers (AIMs – Thailand) 
(สวทน.  สวทช. ศลช.  สกว.  สกอ.  มอ.  จุฬาฯ  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  Thai BISPA) 3 ลบ.

200 ลบ.
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บัญชีนวัตกรรม



Talent Mobility

TM Clearing Houses

KKU
Khon Kean University

CMU
Chiang Mai 

University

PSU
Prince of Songkla

University

KMUTT
King Mongkut University 
of Technology Thonburi
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ขอบคุณครับ


