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 สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ม ี

กระบวนก�รทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี (rolling strategic plan)  

เพื่อปรับเปล่ียนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

เนื่องจ�กบริบทต่�งๆ และสภ�พแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�น 

ของ สวทช. ดังนั้น กระบวนก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ จึงมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่ง 

ในก�รทำ�ให้องค์กรปรับเปล่ียนกลยุทธ์ และแผนก�รดำ�เนินง�น เพื่อให้องค์กร 

ส�ม�รถบรรลุทิศท�ง เป้�หม�ย ส�ม�รถส่งมอบผลง�นสู่เศรษฐกิจและสังคม 

ได้อย่�งต่อเนื่อง และมีประสิทธิภ�พ และเพื่อให้มั่นใจว่� สวทช. มีเอกส�ร 

แผนกลยุทธ์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป มีคว�มสมบูรณ์ 

ชัดเจน ส�ม�รถขับเคลื่อนสู่ก�รปฏิบัติ และถ่�ยทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยง�น 

ทุกระดับได้อย่�งต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

  ก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2560 เป็นปีแรกของก�รดำ�เนินก�ร

ต�มแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 (2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สวทช. มี

คว�มชัดเจนม�กขึ้นในเรื่องกิจกรรมต่�งๆ ที่ สวทช. จะดำ�เนินก�รในช่วง 5 ปี 

ข้�งหน้� เป้�หม�ยสิ่งส่งมอบ และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของ 

ผลกระทบที่เกิดจ�กธุรกิจเทคโนโลยี และอุตส�หกรรมใหม่ และเพื่อเชื่อมโยง 

กับแผนก�รดำ�เนินง�นและงบประม�ณประจำ�ปี เอกส�รนี้จึงสรุปเฉพ�ะส�ระ 

สำ�คัญเฉพ�ะในส่วนที่มีก�รแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจ�กแผนกลยุทธ์ สวทช.  

ฉบับที่ 6 และกลไก กลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ สวทช. ในก�รดำ�เนินง�น

เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยต�มที่กำ�หนดไว้ ในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6
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หลักก�รแนวคิดก�รทบทวนแผนกลยุทธ์

 ก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2560 ถือเป็นปีแรกของก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มแผนกลยุทธ์ จึงมีวัตถุประสงค์ในก�รทบทวนฯ เพื่อให้ สวทช. มีคว�ม

ชัดเจนม�กขึ้นในเรื่องกิจกรรมต่�งๆ ที่ สวทช. จะดำ�เนินก�รในช่วง 5 ปี  

ข้�งหน้� เป้�หม�ยสิ่งส่งมอบ และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ ก�รทบทวน

แผนกลยุทธ์ฯ ได้กำ�หนดแนวท�งที่จะเป็นกรอบดำ�เนินง�นของทุกกิจกรรม 

สวทช. ที่จะมุ่งเน้น 4 เรื่อง ได้แก่

Impact ส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ในเชิง

เศรษฐกิจ คุณภ�พชีวิต และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

Visibility เกิดก�รรับรู้ถึงคว�มส�ม�รถของ สวทช. ในระดับประเทศ ภูมิภ�ค  

และระดับโลก

Relevance เชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ประเทศ

Excellence สร้�งสรรค์จ�กคว�มเช่ียวช�ญและคว�มส�ม�รถของ สวทช. และ 

นำ�ไปสู่ก�รสร้�งคว�มเก่ง ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถท่ีจะนำ�ไปต่อยอด 

ได้ ในอน�คต

 แผนภาพที่ 1 แนวทางการดำาเนินงานของ สวทช. ที่ใช้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์

Impact Visibility

Excellence Relevance

(ผลกระทบ)

(การเปน

ที่ยอมรับ)

(ความ

เชี่ยวชาญ)

(ความ

สอดคลอง)

Economic, 

Q-life and 

Competitiveness

National,

Regional and

Global

Advantage,

Challenge and

Problem

RDDE, Testing,

Consultancy and

Infrastructure
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 กระบวนก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2560 ประกอบด้วยก�รทบทวน 

ข้อมูลต่�งๆ ท่ีเป็นบริบทก�รเปล่ียนแปลงท้ังภ�ยใน สวทช. และภ�ยนอก สวทช.  

ที่จะมีผลกระทบกับก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ก�รทบทวนเป้�หม�ยส่ิงส่งมอบ 

ของ สวทช. และแผนง�น (roadmaps) ของ 5 ประเด็นมุ่งเน้นต�มกรอบ 

แนวท�ง 4 ด้�นข้�งต้น และจัดทำ�แนวท�งก�รดำ�เนินก�รต�มพันธกิจวิจัย  

พัฒน�ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) และกลไกสนับสนุนในพันธกิจอื่นของ 

สวทช. (TT, INFRA, HRD, IM) ท่ีจะเก้ือหนุนให้เกิดธุรกิจและอุตส�หกรรมใหม่

ท่ีใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีในวงกว้�ง

 กระบวนก�รทบทวนฯ ประกอบด้วยก�รประชุมกลุ่มย่อยกับกิจกรรม 

ต่�งๆ ในรูปแบบ focus group ก�รรวบรวมข้อมูลคว�มต้องก�รของภ�ค

อุตส�หกรรมจ�กก�รประชุมต่�งๆ และก�รประชุมของผู้บริห�ร จ�กนั้น มีก�ร

รวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปเป็นเนื้อห�แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และนำ�

เสนอผู้บริห�ร และ กวทช. เพื่อขออนุมัติแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน 6.1 ให้เริ่ม

ดำ�เนินก�รได้ ในปีงบประม�ณ 2561

กิจกรรม ผู้ดำ�เนินก�ร ช่วงเวล�

1. วิเคร�ะห์ประเมินสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก และภ�ยใน สถ�นภ�พองค์กร  

และรวบรวมข้อมูลคว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรม

ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร สก. เมษ�ยน – มิถุน�ยน 2560

2. ประชุมระดมคว�มเห็นเรื่องแนวท�งก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. ใน

แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค�่นิยม และ

เป้�หม�ยของ สวทช.

ผู้บริห�ร สวทช. 15 มิถุน�ยน 2560

3. จัดทำ�เค้�โครงแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และประชุมระดมคว�มเห็น

เรื่องก�รดำ�เนินง�นของพันธกิจ สวทช. เพื่อขับเคลื่อน 5 ประเด็น

มุ่งเน้น

ผู้บริห�ร สวทช.

ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

25 กรกฎ�คม 2560

4. สรุปกลยุทธ์ปี 2560 และจัดทำ�เอกส�รแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ

ทบทวน เสนอผู้บริห�ร และ กวทช. เห็นชอบ

ฝ่�ยกลยุทธ์องค์กร สก. สิงห�คม 2560

ต�ร�งที่1 กระบวนก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ประจำ�ปี 2560
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บริบทก�รเปลี่ยนแปลง

 ในปี 2560 ได้แก่ ประเทศไทยได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในเรื่องก�รนำ� 

เทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�ประเทศด้�นต่�งๆ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  

มีก�รส่งเสริมง�นวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งนวัตกรรมและคว�มส�ม�รถของ

คนในช�ติ โดยระบุให้มีก�รปฏิรูปในด้�นต่�งๆ โดยนำ�เทคโนโลยีม�ประยุกต์

ใช้ ในด้�นเศรษฐกิจ ก�รบริห�รร�ชก�ร และก�รให้บริก�รภ�ครัฐ ทำ�ให้เกิด 

ยทุธศ�สตร์และกลไกสนับสนุนก�รนำ�ง�นวิจัยและนวัตกรรมม�ใช้ให้เกิดประโยชน์  

กลไกส่งเสริมก�รลงทุนที่ส่งเสริมอุตส�หกรรมแห่งอน�คต และก�รส่งเสริม 

ผู้ประกอบก�ร 

 ก�รเปล่ียนแปลงท่ีสำ�คัญในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีดังนี้

1. ยุทธศ�สตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งช�ติ20ปี มีก�รปรับแนวคิดม�ให้

คว�มสำ�คัญกับง�นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ เลือกเรื่อง

ที่สำ�คัญ บูรณ�ก�รสร้�งเครือข่�ย ใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสมเพื่อสร้�ง

คว�มมั่งคั่งท�งเศรษฐกิจ สังคม องค์คว�มรู้ และปรับปรุงโครงสร้�ง

พื้นฐ�นที่สำ�คัญ ได้แก่ บุคล�กร ระบบนิเวศ และเครือข่�ยก�รวิจัยและ 

นวัตกรรม โดยจะเกิดโครงก�รจำ�นวนหน่ึงท่ีเรียกว่� spearhead programs  

ที่จะมุ่งเน้นเพื่อให้ส่งมอบผลง�นตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ รวมถึง

ก�รปรับบทบ�ทหน้�ที่ของหน่วยง�นวิจัยม�ร่วมมือกันทำ�ง�นในลักษณะ

บูรณ�ก�รม�กขึ้น

2. กลไกส่งเสริมให้เกิดก�รลงทุนวิจัยและพัฒน� ก�รส่งเสริมนวัตกรรม

ของภ�คเอกชน หล�ยรูปแบบ ได้แก่ พ.ร.บ. ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันของประเทศสำ�หรับอุตส�หกรรมเป้�หม�ย ซึ่งมีกองทุน  

1 หมื่นล้�นบ�ท ก�รท่ีภ�ครัฐเร่งผลักดันก�รนำ�นวัตกรรมไทยไปใช้ประโยชน์ 

ผ่�นกลไกบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย

3. แนวคิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (EECi)  

ที่ร่วมมือกับหล�ยภ�คส่วน เน้นสร้�งระบบนิเวศนวัตกรรม อ�ทิ ก�รพัฒน� 

โครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นคุณภ�พของประเทศ ก�รสนับสนุนชุมชน วิส�หกิจ  

ก�รเป็นศูนย์รวมง�นวิจัยของภ�ครัฐและเอกชน และกลไกสนับสนุนต่�งๆ  

เพื่อยกระดับอุตส�หกรรมเดิม (first S-curve) และต่อยอดให้เกิด

อุตส�หกรรมใหม่ (new S-curve) โดยผลก�รระดมสมองนักวิจัย สวทช. 

ระดับผู้อำ�นวยก�รหน่วยวิจัย แสดงให้เห็นเทคโนโลยีเป้�หม�ยที่ควร 

ขับเคลื่อนใน EECi เช่น automation และ robotics, next-gen vehicle,  

smart city, smart factory, smart farming, sensor, energy  

storage, battery, solar cell, biorefinery นวัตกรรมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ  

และบริก�รต่�งๆ ท่ีควรให้กับภ�คอุตส�หกรรมและชุมชนอันจะเป็นประโยชน์ 
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ในก�รขับเคลื่อนนวัตกรรม ได้แก่ ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ ก�รให้คำ�ปรึกษ�  

ฝึกอบรม โรงง�นต้นแบบ สอดคล้องกับผลก�รรับฟังคว�มเห็นจ�ก 

ภ�คอุตส�หกรรม ที่แสดงให้เห็นคว�มต้องก�รด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�น 

ให้เกิดขึ้นที่ EECi
1

 ได้แก่ โรงง�นต้นแบบ กลไกก�รขย�ยขน�ด (scale 

up) ก�รวิจัยแบบ translational ก�รมี one-stop service สำ�หรับก�ร

วิเคร�ะห์ทดสอบและให้คำ�ปรึกษ� เขตส�ธิตนวัตกรรมพิเศษที่มีกลไก

เอื้อด้�นกฎหม�ยและระเบียบต่�งๆ

4. เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (disruptive technologies) เกิดจ�ก

ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลปรับเปลี่ยนวิธีก�ร

ผลิต ก�รบริก�ร เกษตรกรรม และก�รค้�แบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ 12 

เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันที่สำ�คัญ ดังภ�พ

1 Workshop เพื่อกำาหนดความต้องการภาคอุตสาหกรรมไทยประกอบการจัดทำาแผน EECi 

 14 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

ที่มา: สวทน. และ McKinsey Global Institute

แผนภาพที่ 2 เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (disruptive technologies) 12 เรื่อง

Mobile internet

เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความ

โปรงใสในการทำธุรกรรมและ

การใหบริการของภาครัฐ

และภาคเอกชน

The Internet of Things

เปลี่ยนวิถีชีวิต โครงสราง

การผลิต โครงสรางการแขงขัน ผลิตภาพ 

ในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ

Cloud technology

ลดตนทุน ลดทรัพยากร 

ลดตัวกลางการทำธุรกรรมและ

เพิ่มโอกาส Startups

Energy storage

เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต

และการใชพลังงานหมุนเวียน

ของโลก ตนทุนในการผลิต

พลังงานลดลงทำใหเพิ่มโอกาส

ในการแขงขันของภาค

การผลิตและบริการ

Next-generation 

genomics

อายุยืน ระบบประกันสุขภาพ

เปลี่ยนไป การปรับปรุงพันธุพืชและ 

สัตวที่ตอบโจทยเฉพาะ เชน 

ดานอาหาร ดานพลังงาน

Autonomous and 

near-autonomous 

vehicles

เพิ่มความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดลอม 

แกปญหาจราจร ตองปรับเปลี่ยน

กฎระเบียบและการจัดการ

ภาครัฐเพ�อรองรับ

Renewable energy

ลดผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 

และสรางความยั่งยืนของ 

พลังงานหมุนเวียน และโอกาสเพิ่ม 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

Advanced materials

เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและ

ปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรม

การผลิตพลังงาน เกษตร 

สุขภาพและการแพทย

Advanced robotics

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลิตและการบริการเปนฐาน

ความสามารถในการแขงขัน

ยุคตอไป

Advanced oil and gas 

exploration and recovery

มีการคนพบแหลงพลังงาน

ฟอสซิลไหมๆ และราคาถูกลง 

เพิ่มโอกาสความสามารถ ในการแขงขัน

Automation of 

knowledge work

เปลี่ยนโครงสรางการจางงาน 

การพัฒนาคน ใหมีทักษะใหม

ตลอดเวลา

3D printng

ลดเวลาและตนทุนการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมสรางตนแบบอวัยวะใหม 

ตองเตรียมขอกำหนดทางจริยธรรมและ

กฎหมายรองรับ
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 สวทช. มีก�รปรับเปลี่ยนที่สำ�คัญ ได้แก่ (1) กลไกภ�ยในใหม่ๆ อ�ทิ  

เทคโนโลยีฐ�นแบบบูรณ�ก�ร (integrated technology platform) ท่ีสนับสนุน 

ให้เกิดก�รบูรณ�ก�รง�นวิจัยหล�กหล�ยศ�สตร์ระหว่�งศูนย์แห่งช�ติ (2) ก�รปรับ 

โครงสร้�งองค์กรเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พง�นวิจัย คว�มร่วมมือระหว่�ง 

ประเทศ และก�รออกแบบและวิศวกรรม เพื่อผลักดันก�รเพิ่มคุณภ�พและ

ประสิทธิภ�พก�รวิจัยและพัฒน�ตั้งแต่ข้ันก�รกำ�หนดโจทย์วิจัยไปจนถึง 

ก�รผลักดันผลง�นไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ (3) ก�รจัดต้ังสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเกษตร (สท.) ท่ีจะเป็นกลไกหลักของ สวทช. ในก�รนำ�เทคโนโลยี 

ด้�นเกษตรออกสู่ชุมชน (4) ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์และฐ�นข้อมูลม�ตรฐ�น

ห้องปฏิบัติก�รทดสอบของประเทศ และข้อมูลคว�มส�ม�รถของระบบม�ตร-

วิทย�ของประเทศ เป็นต้น (5) ก�รบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นกับหน่วยง�นรัฐ

อื่นๆ เพิ่มขึ้นม�ก โดย สวทช. ดำ�เนินก�ร 7 แผนง�นบูรณ�ก�รในเรื่องก�ร

ส่งเสริมก�รวิจัยและพัฒน� ก�รส่งเสริม SMEs ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�ก

และชุมชน ก�รใช้พลังง�นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก�รพัฒน�ศักยภ�พคน

ต�มช่วงวัย ก�รรองรับสังคมผู้สูงอ�ยุ และก�รพัฒน�อุตส�หกรรมศักยภ�พ

 ผลก�รทบทวนจุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวทช. แสดงให้เห็นว่� สวทช.  

ยังคงมีจุดแข็งเรื่องนักวิจัยที่ทำ�ง�นเต็มเวล� มีฐ�นของผลง�น องค์คว�มรู้  

ฐ�นข้อมูล เทคโนโลยีข้ันสูง ท่ีจะส�ม�รถต่อยอดส่งเสริมก�รสร้�งอุตส�หกรรม 

ใหม่ที่รัฐบ�ลมุ่งเน้นได้ สวทช. ยังมีพันธกิจ กลไกที่เอื้อและยืดหยุ่น พร้อม 

ประสบก�รณ์ในก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัยและนวัตกรรมอย่�งครบวงจร อย่�งไรก็ต�ม  

สวทช. ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงในเรื่องระบบสนับสนุนภ�ยใน และกลไกส่งมอบ 

ให้ส�ม�รถผลิตผลง�นวิจัยท่ีมีคุณภ�พ ตอบสนองและทันคว�มต้องก�รของผู้รับ 

ถ่�ยทอด/ผู้ ใช้ และใช้กลไกคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นทั้งในและต่�งประเทศ 

เพื่อให้เกิดก�รบูรณ�ก�รคว�มเชี่ยวช�ญและทรัพย�กร ไปส่งมอบผลง�น 

ตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ สร้�งผลกระทบได้ ในวงกว้�ง

 จ�กก�รวิเคร�ะห์บริบทก�รเปลี่ยนแปลงภ�ยนอก แสดงให้เห็นโอก�ส  

และคว�มท้�ท�ยท่ีเกิดข้ึน จะส่งผลต่อคว�มค�ดหวังท่ีม�กข้ึนต่อ สวทช. ในเรื่อง 

ก�รส่งมอบผลลัพธ์ ก�รเชื่อมโยงกับผู้ ใช้ประโยชน์ ผู้รับประโยชน์ ภ�คชุมชน  

ผูป้ระกอบก�ร มห�วิทย�ลัย หน่วยง�นต่�งๆ เมื่อผนวกกับผลก�รทบทวนบริบท 

ก�รเปล่ียนแปลงภ�ยใน สวทช. จึงมุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้ 

กรอบแนวคิด impact, visibility, relevance และ excellence ด้วย สวทช. 

ตระหนักว่�ง�นที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) ม�จ�กก�รส่งมอบผลง�นที่มี

คว�มเชื่อมโยงกับยุทธศ�สตร์ประเทศ (relevance) โดยมีพื้นฐ�นจ�กง�นที่มี

คว�มเชี่ยวช�ญ (excellence) จะส่งผลให้ สวทช. แตกต่�งจ�กหน่วยง�นอื่นๆ 

และจะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งก�รรับรู้ (visibility) ให้กับ สวทช. ได้ต�มพันธกิจของ

องค์กร เนื้อห�ในก�รทบทวนแผนกลยุทธ์จึงมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนก�รที่นำ�

ทุกพันธกิจ กลไก ม�สนับสนุนทำ�ให้ง�นวิจัยมีคุณภ�พ ส�ม�รถกลไกเชื่อมโยง

ไปถึงผู้ ใช้และผู้รับประโยชน์ ส่งผลกระทบได้ ในวงกว้�งได้ดียิ่งขึ้น
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แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1

(2561-2565)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยม และ

เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นของ สวทช.
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วิสัยทัศน

• สรางผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

 และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชน

 ไดจริงจนกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศคิดเปนมูลคาไมต่ำกวา  5  

เทาของคาใชจายเฉลี่ยของ สวทช.

• เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร  

 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาค

 การผลิต ภาคบริการ 

 และภาคเกษตรกรรม คิดเปนมูลคา

 ไมต่ำกวา 2 เทาของการลงทุนฯ 

  ป 2559

“สวทช. 

เปนพันธมิตร

รวมทางที่ดีสูสังคม

ฐานความรูดวยวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี”

พันธกิจ

“สวทช. 

มุงสรางเสริมการวิจัย

พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม 

(Research, Development, Design 

and Engineering - RDDE) จนสามารถ 

ถายทอดไปสูการใชประโยชน (Technology 

Transfer - TT) พรอมสงเสริมดานการพัฒนา 

กำลังคน (Human Resource Development - 

HRD) และ โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure - Infra) 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จำเปน เพ�อสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศ 

อยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal 

Management - Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพ 

เพ�อสนับสนุนการดำเนินงาน”

คานิยม

หลัก

  “Nation First, 

Science and Technology 

Excellence, Team Work, 

Deliverability, Accountability 

  and Integrity”

เปาหมายของ 

สวทช. ณ 

สิ้นปงบประมาณ 

2564
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แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1

(2561-2565)

ก�รทบทวนประเด็นมุ่งเน้น และ

เทคโนโลยีฐ�นของ สวทช.
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ประเด็นมุ่งเน้นของสวทช.

 แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) กำ�หนดประเด็นมุ่งเน้นที่  

สวทช. จะมุ่งดำ�เนินก�รเพื่อสร้�งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่

ประจักษ์ 5 เรื่อง ได้แก่ 

 

ในก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. จึงได้มุ่งเน้นก�รกำ�หนดเป้�หม�ยสิ่งส่งมอบ 

ของ สวทช. ให้ชัดเจนม�กยิ่งขึ้นกว่�ที่ระบุในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 โดยใช้ 

กรอบแนวคิด impact, visibility, relevance และ excellence โดย

ทบทวนแผนง�น (roadmaps) ของ 5 ประเด็นมุ่งเน้น ในมิติที่ สวทช.  

จะดำ�เนินก�รโดยแสดงคว�มเชื่อมโยงจ�กผลลัพธ์ ผลกระทบท่ีค�ดว่�จะเกิดข้ึน  

ไปจนถึงสิ่งส่งมอบ ผู้ร่วมดำ�เนินก�ร/ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ สวทช. ส�ม�รถ 

ว�งกรอบก�รดำ�เนินง�นในปี พ.ศ. 2561-2565 ในเรื่องกิจกรรม/กลไก/ 

แนวท�งสนับสนุนในพันธกิจต่�งๆ และทรัพย�กร โครงสร้�งพื้นฐ�นที่ต้องก�ร  

ก�รอธิบ�ยสรุปในรูปแบบ logic model เพื่อให้เห็นผังคว�มเชื่อมโยง 

สอดคล้องกันอย่�งชัดเจนม�กขึ้น

5 นวัตกรรมเพื่อ

    ก�รเกษตรยั่งยืน 

1 อ�ห�รเพื่ออน�คต

2 ระบบขนส่ง

    สมัยใหม่

3 ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ และ      

     คุณภ�พชีวิตคนไทย

4 อุตส�หกรรมเชื้อเพลิงชีวภ�พ       

     และเคมีชีวภ�พ
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(1)ประเด็นมุ่งเน้นอ�ห�รเพื่ออน�คต(FoodInnovation)

ผลกระทบ(Impact)

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยส่งออกอ�ห�รเป็นอันดับ 14 ของโลก มี

มูลค่�ส่งออกอ�ห�ร 9 แสนล้�นบ�ทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของ GDP  

ปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 80 ของวัตถุดิบที่ใช้ ในอ�ห�รม�จ�กภ�ยใน

ประเทศ อ�ห�รฟังก์ชันและอ�ห�รสุขภ�พ (functional food and  

healthy food) เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอ�ห�รที่ได้รับคว�มนิยมสูงทั้งใน 

ปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มม�กขึ้นในอน�คต มีก�รประเมินมูลค่�ตล�ด 

อ�ห�รฟังก์ชันของตล�ดโลก
2
 ในปี พ.ศ. 2557 ไว้ 9.06 ล้�นล้�นบ�ท  

และในปี พ.ศ. 2563 ค�ดว่�จะมีมูลค่�สูงถึง 13.22 ล้�นล้�นบ�ท  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
3
 ประเมินมูลค่�ตล�ดอ�ห�รและเครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ 

ในปี พ.ศ. 2558 ไว้ที่ 5.27 หมื่นล้�นบ�ท และค�ดก�รณ์ว่�ตล�ดอ�ห�ร 

เพื่อสุขภ�พจะโตขึ้นประม�ณ ร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่�ประม�ณ  

4.05 หมื่นล้�นบ�ท และค�ดก�รณ์ก�รเติบโตของตล�ดเครื่องดื่มเพื่อ 

สุขภ�พในปี พ.ศ. 2563 ที่ ร้อยละ 7.7 มีมูลค่� 3.81 หมื่นล้�นบ�ทโดย

ประม�ณ มีก�รประเมินมูลค่�ตล�ดส�รให้ประโยชน์เชิงหน้�ท่ี (functional  

ingredient)
4
 ที่มีก�รประยุกต์ใช้ ในอุตส�หกรรมอ�ห�รในปี พ.ศ. 2557  

ถึง 2.32 ล้�นล้�นบ�ท และค�ดก�รณ์ว่�จะมีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยต่อปี  

(CAGR) อยู่ที่ ร้อยละ 5.5 จ�กปี พ.ศ. 2558 ถึง 2563 โดยจะมีมูลค่�

ประม�ณ 3.2 ล้�นล้�นบ�ท ในปี พ.ศ. 2563 และห�กมีก�รประยุกต์ 

ใช้ ในอุตส�หกรรมอื่นๆ เช่น อุตส�หกรรมเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำ�อ�ง 

และอ�ห�รสัตว์ จะมีมูลค่�เพิ่มขึ้นถึง 4.93 ล้�นล้�นบ�ท

2 https://www.statista.com/statistics/252803/global-functional-food-sales/

3 จับทิศอุตสาหกรรมไทย 2017, Economic Intelligence Center (EIC) SCB, 2559

4 http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/speciality-food-ingredients-market-252775011.html
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ก�รเป็นที่ยอมรับ(Visibility)

 ในระดับโลก ส่งเสริมให้มีก�รใช้นวัตกรรมในอุตส�หกรรมอ�ห�ร เพ่ิมมูลค่�  

สนับสนุนก�รเป็นครัวของโลก ในระดับประเทศ สนับสนุนให้เกิดอุตส�หกรรม 

ใหม่ในก�รผลิต functional ingredient จ�กทรัพย�กรชีวภ�พของประเทศ  

สร้�งก�รเติบโตของ GDP ประเทศจ�กอุตส�หกรรมใหม่

คว�มท้�ท�ย(Challenge)

 อุตส�หกรรมอ�ห�รเป็นส่วนหน่ึงใน 10 อุตส�หกรรม S-curve ของประเทศ  

นอกจ�กนี้ยังมีนโยบ�ยที่สำ�คัญอื่นๆ ของรัฐบ�ลม�สนับสนุนก�รพัฒน� 

อุตส�หกรรมอ�ห�รของประเทศ เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  

อ�ทิ โครงก�รเมืองนวัตกรรมอ�ห�ร (Food Innopolis) ท่ีนำ�โดยสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ 

(สวทน.) โครงก�ร Food Valley โดยกระทรวงอุตส�หกรรมและหน่วยง�น 

ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่�งไรก็ต�ม อุตส�หกรรมอ�ห�รของไทย 

ส่วนใหญ่ยังข�ดนวัตกรรมข้ันสูงเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ิมมูลค่�และ 

พัฒน�คุณภ�พอ�ห�รไทยให้แข่งขันได้ และเป็นผู้นำ�ด้�นก�รผลิตอ�ห�ร

ของโลก ซึ่งนับเป็นคว�มท้�ท�ยที่ สวทช. จะเข้�ไปมีส่วนร่วมสนับสนุน 

นโยบ�ยต่�งๆ เพื่อยกระดับขีดคว�มส�ม�รถของอุตส�หกรรมด้วยวิทย�ศ�สตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อได้เปรียบและคว�มเชี่ยวช�ญ(AdvantageandExcellence)

 แผนก�รดำ�เนินง�นอ�ห�รเพื่ออน�คตของ สวทช. ได้รับคว�มเห็นชอบให้

มีก�รจัดทำ�แผนที่นำ�ท�งนวัตกรรมอ�ห�รของ สวทช. (food innovation  

roadmap) ในก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นของ roadmap เป็นก�รรวบรวม 

ข้อมูล ระดมสมอง วิเคร�ะห์ คว�มเชี่ยวช�ญคว�มส�ม�รถร่วมกับโจทย์

ของประเทศ ซึ่งส�ม�รถสรุปเป็นแผนก�รดำ�เนินง�น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 

1) ก�รพัฒน�ส�รให้ประโยชน์เชิงหน้�ที่ (functional ingredients) 

2) อ�ห�รปลอดภัย (food safety) และ 3) ม�ตรฐ�นและกฎระเบียบ 

(standard and compliance)  

 ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมอ�ห�รโดยมุ่งเน้นก�รพัฒน� functional ingredient  

อยู่บนพ้ืนฐ�นคว�มได้เปรียบท�งคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของประเทศ  

ซ่ึง สวทช. มีคว�มเช่ียวช�ญและดำ�เนินง�นด้�นน้ีม�เป็นเวล�น�น โดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่ง ศช.
5
 และ คลัสเตอร์ทรัพย�กรชีวภ�พของ CPM สวทช.  

มีองค์คว�มรู้และโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีพร้อมสนับสนุนก�รพัฒน� functional  

5 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC หรือ ศช.)
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ingredient ศว.
6
 มีเทคโนโลยีปรับโครงสร้�งผลิตภัณฑ์อ�ห�รให้มีคุณสมบัติ 

ที่เหม�ะสม (ก�รบดเคี้ยว ก�รกลืน ก�รย่อยและก�รดูดซึม) พัฒน�

และออกแบบผลิตภัณฑ์พล�สติกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์และอุตส�หกรรม

ก�รวิเคร�ะห์และประเมินผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต  

ศอ.
7
 ส�ม�รถพัฒน�แบบจำ�ลองขน�ดใหญ่เพื่อสนับสนุนก�รพัฒน�  

functional ingredient พัฒน�ก�รตรวจวินิจฉัยอ�ห�ร/ก�รแพทย์/เกษตร  

ศน.
8
 ดำ�เนินก�รพัฒน�เทคโนโลยีระบบนำ�ส่งชนิดใหม่เพื่อก�รควบคุม 

ให้เกิดก�รปลดปล่อยส�รออกฤทธิ์ท�งชีวภ�พในอัตร�และปริม�ณที่

กำ�หนดก�รประยุกต์ใช้ก�รห่อหุ้มส�รสกัดในรูปแบบอนุภ�คน�โนเพื่อก�ร

พัฒน�ผลิตภัณฑ์เวชสำ�อ�งทดสอบคว�มเป็นพิษของส�รออกฤทธิ์โดยใช้ 

cell-based assay นอกจ�กน้ียังมีโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยี

ของอุตส�หกรรมไทย (ITAP) ที่มีกลไกสนับสนุน SMEs ในกลุ่ม 

อุตส�หกรรมอ�ห�ร สร้�งคว�มส�ม�รถด้�นนวัตกรรมอ�ห�ร และลงทุน 

เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) 

วิเคร�ะห์ทดสอบส�รปนเปื้อนของอ�ห�รต�มม�ตรฐ�นส�กล ในส่วนของ

ก�รพัฒน�กำ�ลังคน (HRD) สนับสนุนก�รพัฒน�กำ�ลังคนในอุตส�หกรรม

อ�ห�รผ่�นโปรแกรมต่�งๆ เช่น TGIST FEPs และ STEM เป็นต้น และ

ในเรื่องก�รสร้�งคว�มตระหนักและฝึกอบรม (awareness and training)  

ว�งแผนก�รนำ�เสนอเทคโนโลยีและคว�มส�ม�รถของนักวิจัยของ สวทช.  

ผ่�นกลยุทธ์ท�งก�รตล�ด (marketing strategy) ด้�นต่�งๆ ดำ�เนินง�น

ผ่�น NSTDA Academy (NSA)  ซึ่งก�รผลิต functional ingredient  

เป็นแผนก�รดำ�เนินง�นที่ต้องอ�ศัยก�รบูรณ�ก�รขององค์คว�มรู้ด้�น

ต่�งๆ ทำ�ง�นร่วมกัน อ�ทิ เช่น biotechnology, metal and material 

science, computer and IT และ nano encapsulation and delivery 

system สวทช. มีนักวิจัยที่มีคว�มเชี่ยวช�ญเหล่�นี้พร้อมดำ�เนินง�นวิจัย

ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้

กลยุทธ์กลไกสนับสนุน

• ห�แนวท�งก�รพัฒน� functional ingredients เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้

ทรัพย�กรชีวภ�พของประเทศด้วยนวัตกรรม

• ส่งเสริมคอนซอร์เทียมของบริษัทผู้ผลิต functional ingredient และ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

6 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC หรือ ศว.)

7 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC หรือ ศอ.)

8 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC หรือ ศน.)
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• เชื่อมโยงกับ Food Innopolis เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบก�ร 

ด้�นอ�ห�ร

• ผลักดันม�ตรฐ�นก�รข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

อ�ห�รและย� (อย.)

• เชื่อมโยงกับนโยบ�ยภ�ครัฐต่�งๆ เช่น Thailand Food Valley และ

โครงก�รประช�รัฐ

• จัดทำ� showcase นวัตกรรม / regulatory sandbox ในเขตพื้นที่พิเศษ 

EECi

แผนภาพที่ 3  ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้น

อาหารเพื่ออนาคต

 Resources & Infra Activities

 

 /

 / 
 / 

Test methods in
detecting antimicrobial
resistance / functional
ingredient testing
(vitamins, proteins,
minerals, antioxidants,
amino acids) / sensory
test

 functional
ingredient  

 .

Traceability 
functional
ingredients

Functional
ingredient
production
commercial plant

Bio-accessibility &
bioavailability
data

 
Outputs

2561-2565

 

Functional
carbohydrate:
functional
starch/dietary fiber

Functional lipid:
PUFAs

Functional protein:
Peptide/ Protein
hydrolysate

Natural extract: 
/ /
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(2)ประเด็นมุ่งเน้นระบบขนส่งสมัยใหม่(ModernTransportation)

ผลกระทบ(Impact)

 ปัจจุบันอุตส�หกรรมย�นยนต์ในประเทศทุกประเภท มีมูลค่�ประม�ณ 

1 ล้�นล้�นบ�ท (ไม่รวมรถโดยส�รและรถบรรทุก) ด้วยสมมติฐ�นต�ม

แผนง�นของกระทรวงพลังง�น ปี พ.ศ. 2579 กำ�หนดว่�ประเทศไทย

ต้องมีรถไฟฟ้�ส่วนบุคคล 1.2 ล้�นคัน สะสมตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2559 และ

มีสถ�นีอัดประจุ 690 สถ�นี (เกิดจ�กก�รประชุม COP21) ทั้งนี้ ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนบุคคลประม�ณ 50-60 ล้�นคัน (มูลค่�โดย

ประม�ณ 1 ลบ.ต่อคัน)  ซึ่งจะส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับอุตส�หกรรม

นี้ในประเทศไทยประม�ณ ร้อยละ 50 คิดเป็น (1.2 x 1 x 50%) = 0.6 

ล้�นล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ มีผลกระทบที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

(อ�ยุใช้ง�น 10 ปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571-2579 คิดเป็นมูลค่�ประม�ณ 

2,000 ล้�นบ�ท สถ�นีอัดประจุในประเทศจำ�นวน 690 สถ�นี ในปี พ.ศ. 

2579 ค่�ใช้จ่�ยร�ค�ตู้พร้อมก�รติดตั้งประม�ณ 1 ล้�นบ�ท (ไม่รวมค่�

ก่อสร้�งและเดินส�ย) คิดเป็นมูลค่�ประม�ณ 690 ล้�นบ�ท และ ขสมก.  

มีแผนจัดซื้อรถบัสไฟฟ้� 500 คัน ภ�ยใน 5 ปี โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2561 จะ

มี 200 คัน หน่วยง�นภ�ครัฐอื่นๆ ส�ม�รถซื้อรถไฟฟ้�ม�ใช้ได้ เนื่องจ�ก

อยู่ในบัญชีของสำ�นักงบประม�ณแล้ว
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ก�รเป็นที่ยอมรับ(Visibility)

 ประเทศไทยมีจุดยืนระดับโลกในก�รเป็นผู้นำ�ในก�รผลิตย�นยนต์ และ

อันดับ 1 ในอ�เซียน ในระดับประเทศ อุตส�หกรรมย�นยนต์คิดเป็นร้อยละ  

10 ของ GDP ซึ่งสร้�งอ�ชีพและร�ยได้ ให้กับคนไทย ห�กไทยส�ม�รถ 

เพ่ิมมูลค่�ท่ีผลิตได้เองในประเทศ (localization) จ�กก�รเปล่ียนเทคโนโลยี 

ม�เป็นย�นยนต์ไฟฟ้�จะส�ม�รถเพ่ิมร�ยได้และก�รจ้�งง�นให้กับคนไทย

อีกม�ก

คว�มท้�ท�ย(Challenge)

 ระบบขนส่งสมัยใหม่มีคว�มเก่ียวข้องกับ 2 ส่วนท่ีสำ�คัญใน 10 อุตส�หกรรม  

S-curve ได้แก่ ย�นยนต์สมัยใหม่ และขนส่งและก�รบิน ประเทศไทยเป็น 

ประเทศแรกในอ�เซียนที่ประก�ศเป็นฐ�นก�รผลิตเรื่องย�นยนต์ไฟฟ้�

ข้อได้เปรียบและคว�มเชี่ยวช�ญ(AdvantageandExcellence)

 สวทช. เริ่มศึกษ�เรื่ององค์ประกอบย�นยนต์ไฟฟ้�ม�กว่� 7-8 ปี และไม่ได้ 

ทิ้งห่�งเรื่องเทคโนโลยีกับต่�งประเทศม�กเหมือนกับเทคโนโลยีรถยนต์

ที่ใช้น้ำ�มัน ซึ่งไทยห่�งจ�กญี่ปุ่นม�กกว่� 50 ปี ในเรื่องย�นยนต์ไฟฟ้� 

สวทช. มีนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนหลัก เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์ 

ระบบควบคุม โครงสร้�งน้ำ�หนักเบ� อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และ

ระบบก�รอัดประจุ นอกจ�กนี้ สวทช. ยังมีง�นด้�นก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ 

(PTEC) ที่รองรับก�รทดสอบด้�นอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศ และส�ม�รถ 

ให้ก�รรับรอง (certify) ในบ�งม�ตรฐ�นได้

กลยุทธ์กลไกสนับสนุน

• จัดตั้งพื้นที่ทดสอบร่วมกับพันธมิตร/ ในพื้นที่ EECi

• สร้�งคอนซอร์เทียม และเครือข่�ยเพื่อก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์เป้�หม�ย

• สร้�งเครือข่�ยกับ design house ต่�งประเทศ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

• สร้�งคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยหรือหน่วยง�นวิจัยในต่�งประเทศ เพื่อ

ถ่�ยทอดเทคโนโลยีด้�นก�รวิจัย และพัฒน�กำ�ลังคน
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แผนภาพที่ 4 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้นระบบขนส่งสมัยใหม่

(3)ประเด็นมุ่งเน้นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พและคุณภ�พชีวิต

(HealthandQualityoflife)
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ผลกระทบ(Impact)

 สุขภ�พและคุณภ�พชีวิตที่ดีของประช�ชนเป็นเร่ืองที่มีคว�มสำ�คัญ 

อันดับต้นๆ ของประเทศ ก�รข�ดคว�มพร้อมในก�รผลิตย�วัคซีน เวชภัณฑ์  

และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ และคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ 

ส่งผลให้มีค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�ที่สูงขึ้น เป็นปัญห�ที่ท้�ท�ยและสำ�คัญ

ต่อก�รดูแลสุขภ�พของประช�ชน ตัวอย่�งเช่น ก�รพัฒน�วัคซีนข้ึนใช้เอง 

ในประเทศเป็นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็ง เพื่อให้มีวัคซีนให้ประช�ชนใช้ได้

อย่�งทั่วถึง ลดอัตร�ก�รป่วยต�ยของผู้ติดเชื้อ ลดก�รนำ�เข้� และ/หรือ 

ลดร�ค�ข�ยของวัคซีนจ�กต่�งประเทศ เพ่ิมร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยวัคซีน  

และลดก�รสูญเสียท�งเศรษฐกิจได้ถึง 200-800 ล้�นบ�ท/ปี ในขณะ 

เดียวกันก�รพัฒน�ย�ชีววัตถุอื่นๆ ส�ม�รถสร้�งผลกระทบสูงเช่นเดียวกัน  

โดยตล�ดหลักของย�ชีววัตถุในอ�เซียนเติบโตประม�ณร้อยละ 10 ต่อปี 

ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2556 โดยตล�ดที่เติบโตม�กที่สุดคือ ม�เลเซีย 

(ร้อยละ 12) รองลงม�คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 11) ไทย (ร้อยละ 9) และ

อินโดนีเซีย (ร้อยละ 8) โดยตล�ดย�ชีววัตถุในประเทศไทยเป็นตล�ดที่มี

ขน�ดใหญ่ นอกจ�กนี้ก�รพัฒน�เทคโนโลยี cell & gene therapy เป็น 

ก�รรักษ�โรคที่ไม่ส�ม�รถรักษ�ด้วยวิธีก�รที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไป 

อย่�งก้�วกระโดด และก�รเป็นผู้นำ�ระดับภูมิภ�คในก�รรักษ�ด้วยเทคโนโลยี 

ชั้นสูงโดยเซลล์และยีนในลักษณะ hospital-based service สำ�หรับ 

โรคเลือดและโรคท�งพันธุกรรม จะช่วยสนับสนุนก�รเป็น medical hub 

ของประเทศ

 นอกจ�กน้ี ตล�ดเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ไทยมีแนวโน้มเติบโต 

อย่�งก้�วกระโดด และมีคว�มสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ 

ประเทศไทยได้ในอน�คต เนื่องจ�กประเทศไทยกำ�ลังก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ยุ 

ในอีกไม่ก่ีปีข้�งหน้�น้ี ส่งผลให้มีคว�มต้องก�รใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 

ท�งก�รแพทย์เพิ่มม�กขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีขีดคว�มส�ม�รถในก�รวิจัย 

พัฒน�รวมถึงก�รแข่งขันทั้งในกลุ่มประเทศอ�เซียนและเวทีโลก 

อุตส�หกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ของไทยมีทิศท�งและ

ก�รพัฒน�ที่ดีขึ้นอย่�งต่อเนื่อง โดยมีอัตร�ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุตส�หกรรมดังกล่�วเพิ่มทุกปีเฉลี่ยปีละร้อยละ 6.5 โดยในปี พ.ศ. 2557 

มีตัวเลขก�รส่งออกรวมกว่� 9.3 หมื่นล้�นบ�ท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 

ร้อยละ 14 จ�กปีก่อนหน้�

 จ�กข้อมูลสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ประเทศไทยกำ�ลังก้�วสู่สังคมผู้สูงอ�ย ุ

แบบสมบูรณ์ในอีกไม่ก่ีปีข้�งหน้�น้ี โดยในอีก 15 ปีข้�งหน้�มีก�รค�ดก�รณ์ 

ว่�ประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไปนั้นจะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่� และประเทศไทยจะ

เป็นประเทศลำ�ดับที่ส�มที่มีผู้สูงอ�ยุม�กที่สุดในภูมิภ�ค มีสัดส่วนร้อยละ  
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19 ของประช�กร จ�กในปัจจุบันมีร้อยละ 10 ของจำ�นวนประช�กร 

รองจ�กประเทศญี่ปุ ่นและสิงคโปร์ ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญหน้�กับ 

สถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุ ติดสังคม ติดบ้�น ติดเตียง จำ�นวน 1 ถึง 2 แสนคน  

โดยส่งเข้�สถ�นดูแลผู้สูงอ�ยุ (nursing home) ปัญห�ด้�นแรงง�นของ

ประเทศ ปัญห�สวัสดิก�รสุขภ�พและส�ธ�รณสุข ประเทศใช้งบประม�ณ

จำ�นวนม�ก ประเด็นสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่�จะทำ�อย่�งไรให้ผู้สูงอ�ยุสุขภ�พดี  

มีระบบก�รตรวจคัดกรองโรคที่สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว มีสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวก (facilities) ที่ดี ออกไปทำ�ง�นได้  ตัวเลขอุตส�หกรรมก�ร

ผลิตที่เกี่ยวกับเด็กลดลงทั้งหมด อุตส�หกรรม Silver Economy ซึ่ง 

น�น�ประเทศให้คว�มสำ�คัญม�ก ข้อเสนอสภ�ปฏิรูป เรื่องแนวท�งก�รส่งเสริม 

เศรษฐกิจสีดอกเล� มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับนวัตกรรม และอุตส�หกรรมท่ี

เก่ียวข้อง

ก�รเป็นที่ยอมรับ(Visibility)

 ประเทศไทยมีคว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภ�พ

และคุณภ�พชีวิตของประช�ชนในประเทศ พึ่งตนเองได้อย่�งยั่งยืน และ

ส�ม�รถรองรับสังคมผู้สูงอ�ยุที่กำ�ลังจะม�ถึงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

คว�มท้�ท�ย(Challenge)

 สุขภ�พที่ดีของประช�ชนเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญของรัฐ คว�มเสี่ยงของ 

ก�รระบ�ดของโรคติดเช้ืออุบัติใหม่และเช้ือด้ือย� ก�รเปล่ียนแปลงโครงสร้�ง 

ประช�กร ก�รเพ่ิมข้ึนของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ก�รเสียโอก�สในก�รพัฒน� 

อย่�งเต็มศักยภ�พของเด็ก ก�รข�ดคว�มส�ม�รถในก�รผลิตย� วัคซีน  

เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ รวมถึงก�รผลิตชุดตรวจโรคติดเช้ือ 

ที่ทันต่อสถ�นก�รณ์ และก�รเปล่ียนแปลง และคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี 

ท�งก�รแพทย์ที่ทำ�ให้มีค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�ที่สูงขึ้น เป็นปัญห�ที่ท้�ท�ย

และสำ�คัญต่อก�รดูแลสุขภ�พประช�ชน

ข้อได้เปรียบและคว�มเชี่ยวช�ญ(AdvantageandExcellence)

 สวทช. มีบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในหล�กหล�ยส�ข�วิช�ท้ังด้�น 

วิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น และวิทย�ศ�สตร์ประยุกต์ในทุกศูนย์แห่งช�ติ ซึ่ง

เมื่อนำ�องค์คว�มรู้และคว�มเช่ียวช�ญม�บูรณ�ก�รร่วมกัน ส�ม�รถสร้�ง 

ง�นวิจัยท่ีตอบโจทย์และแก้ปัญห�ของประเทศได้ในหล�ยๆ ด้�น นอกจ�กน้ี  

สวทช. ยังร่วมกับพันธมิตร ทั้งมห�วิทย�ลัย หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับ 

ระบบส�ธ�รณสุขของประเทศ และหน่วยง�นด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต 

ของประช�ชน พัฒน�องค์คว�มรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้�นก�รแพทย์  

ส�ธ�รณสุขและคุณภ�พชีวิตม�เป็นระยะเวล�น�น ทำ�ให้ส�ม�รถสั่งสม
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องค์คว�มรู้ เทคโนโลยี และต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ไว้เป็นจำ�นวนม�ก 

อย่�งไรก็ต�ม ในก�รพัฒน�ผลง�นต่อและก�รนำ�ผลง�นไปใช้ประโยชน์  

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในภ�พรวมจำ�เป็นต้องอ�ศัยก�รบริห�รจัดก�ร 

ที่ดี และคว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในก�รพัฒน�แผนก�ร

ดำ�เนินง�น roadmap ภ�ยใต้หัวข้อสุขภ�พและคุณภ�พชีวิตได้แบ่งแผน 

ก�รดำ�เนินง�นไว้ 5 เรื่องหลัก ดังนี้ 1) ก�รพัฒน�วัคซีนไข้เลือดออก  

2) ก�รพัฒน�ต้นแบบย�ม�ล�เรียใหม่/ ระบบให้บริก�รชีววัตถุ 3) เครื่องมือ 

หรือชุดตรวจเพื่อคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรค (medical diagnostic  

kits) / medical grade materials prosthesis & implants/ medical  

tools สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ / ระบบ tele-health, tele-medicine เพื่อ 

ก�รแพทย์ฉุกเฉิน 4) health data platform และ ฐ�นข้อมูล  

medical genomics และ 5) เทคโนโลยีสนับสนุนด้�นระบ�ดวิทย� และ

ติดต�มก�รรักษ�

กลยุทธ์กลไกสนับสนุน

• ร่วมมือกับเอกชนในรูปแบบคอนซอร์เทียมเพื่อพัฒน�ผลิตภัณฑ์ และ 

ส่งเสริมคอนซอร์เทียมวิจัย เช่น Biomedical Engineering (BME)

• ร่วมมือกับ BOI และ TCELS ในก�รนำ�ผลง�นวิจัยที่มีคุณภ�พสูง และ

มีตล�ดระดับโลกรองรับไปนำ�เสนอในง�นประชุมหรือง�นนิทรรศก�ร

ระดับน�น�ช�ติ เพื่อแสวงห�นักลงทุนและโอก�สในก�รขย�ยผลก�รใช้

ประโยชน์จ�กผลง�นวิจัย รวมถึงประช�สัมพันธ์ถึงขีดคว�มส�ม�รถของ

นักวิจัยไทย

• เชื่อมโยงกับ multi-center clinical trial เพื่อทดสอบตล�ด คว�มร่วมมือ

กับร�ชวิทย�ลัย และแพทย์ผู้ ใช้ง�น

• ผลักดันม�ตรฐ�นร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) 

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.) และส่งเสริมเรื่อง

คุณภ�พ จริยธรรมก�รวิจัย

• ผลักดันบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีส่ิงประดิษฐ์ไทย และเชื่อมกับข้อมูล 

ของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.)

• จดัทำ� showcase นวัตกรรม / regulatory sandbox ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ EECi
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แผนภาพที่ 5 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต  

ผลกระทบ(Impact)

 อตุส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ (Bio-based industry) หม�ยถึง อุตส�หกรรมก�ร

ผลิตส�รมูลค่�สูงจ�กวัตถุดิบชีวมวลด้วยกระบวนก�รท�งก�ยภ�พ เคมี  

และ/หรือชีวภ�พ มีร�ยง�นว่�ในปี พ.ศ. 2555 ตล�ดของพลังง�น 

ชีวภ�พ วัสดุชีวภ�พ (โพลีเมอร์) และส�รเคมีชีวภ�พ มีมูลค่�รวมทั้งสิ้น

ประม�ณ 57.5 พันล้�นเหรียญสหรัฐ และค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นเป็น 83.4  

(4)ประเด็นมุ่งเน้นเคมีชีวภ�พและเชื้อเพลิงชีวภ�พ

(BiochemicalsandBiofuels)
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พันล้�นเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2561 ด้วยอัตร�ก�รเติบโตประม�ณ  

ร้อยละ 7.7
9

 โครงก�รประช�รัฐกลุ่ม Bioeconomy ประม�ณก�รมูลค่�ท�งเศรษฐกิจ 

และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจ�กก�รดำ�เนินก�รพัฒน�เศรษฐกิจชีวภ�พ

ของประเทศ ภ�ยใน 5 ถึง 10 ปี  ดังนี้ 1) สร้�งมูลค่�ท�งเศรษฐกิจเพิ่ม

จ�กเดิม 2 เท่� 2) สร้�งมูลค่�เพิ่มจ�กอ้อยได้ม�กกว่� 3 แสนล้�นบ�ท

ต่อปี 3) สร้�งมูลค่�เพิ่มจ�กมันสำ�ปะหลัง ประม�ณ 1 แสนล้�นบ�ทต่อปี 

4) ลดก�รปลดปล่อย CO
2
 ม�กกว่� 70 ล้�นตัน 5) เพิ่มร�ยได้เกษตรกร

เป็น 65,000– 85,000 บ�ท/ครัวเรือน/ปี 6) สร้�งก�รจ้�งง�น 300,000– 

500,000 ครัวเรือน 7) ใช้พลังง�นชีวภ�พทดแทน crude oil ม�กกว่� 30 

ล้�นตันใน 20 ปี
10

ก�รเป็นที่ยอมรับ(Visibility)

 ในระดับอ�เซียน ตั้งเป้�เป็นผู้นำ�ด้�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจชีวภ�พของ 

ภูมิภ�คบนฐ�นคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของประเทศ  และในระดับ 

ประเทศมุ่งสร้�งอุตส�หกรรมเคมีชีวภ�พและพลังง�นชีวภ�พ จ�กฐ�น 

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พและองค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อยกระดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ประเทศ

คว�มท้�ท�ย(Challenge)

 อุตส�หกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภ�พเป็น 1 ใน 5 อุตส�หกรรม  

new S-curve ของประเทศที่รัฐบ�ลต้องก�รผลักดัน ซึ่งเป็นอุตส�หกรรม

ใหม่ที่ต้องก�รก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี ้

ยังมีกลุ่มประช�รัฐที่มีก�รรวมตัวกันดำ�เนินง�นภ�ยใต้ประเด็น Bioeco-

nomy ในกลุ่ม D5 โดยมุ่งเน้นก�รใช้อ้อยและมันสำ�ปะหลังเป็นวัตถุดิบ

ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจชีวภ�พ

ข้อได้เปรียบและคว�มเชี่ยวช�ญ(AdvantageandExcellence)

 สวทช. โดย ศช. และ CPM มีก�รสนับสนุนก�รศึกษ�คว�มหล�กหล�ย 

ท�งชีวภ�พ และพัฒน�ง�นวิจัยก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรดังกล่�วม�อย่�ง 

ต่อเนื่อง เช่น โครงก�ร BRT ร่วมกับ สกว. ทำ�ให้มีข้อมูล ฐ�นคว�มรู้ 

และทรัพย�กรชีวภ�พที่สำ�คัญ เช่น จุลินทรีย์ ที่จะใช้เป็นฐ�นก�รพัฒน�

เศรษฐกิจชีวภ�พได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ สวทช. มีเครือข่�ยคว�มร่วมมือ 

9 ข้อมูลจากโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ ศช.

10 โครงการประชารัฐกลุ่ม D5, ข้อมูลจากบริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด
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โครงสร้�งพื้นฐ�นสำ�หรับก�รจัดเก็บเชื้อพันธุกรรมต่�งๆ และส�ยพันธุ ์

จุลินทรีย์  เช่น ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)

 ในก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนที่นำ�ท�งเคมีชีวภ�พและ 

เชื้อเพลิงชีวภ�พของ สวทช. ส�ม�รถสรุปแผนก�รดำ�เนินง�นได้เป็น  

4 เรื่อง ได้แก่ 1) กลุ่ม biofuels / bioenergy เช่น ก�รพัฒน�เทคโนโลยี 

Very High Gravity (VHG) ethanol จ�กมันสำ�ปะหลัง หรือ เทคโนโลยี

ก�รผลิตไบโอดีเซลคุณภ�พสูง (H-FAME) ตัวเร่งปฏิกิริย�น�โนและ

และระบบเพื่อผลิตน้ำ�มัน BHD และ biojet แบบไม่ใช้ไฮโดรเจน /  

ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย แบบ flexible substrate สำ�หรับอุตส�หกรรม / 

ระบบก�รทำ� fractionation และ carbonization สำ�หรับ biomass   

2) กลุ่ม bochemicals เช่น ก�รพัฒน�ก�รผลิตส�ร isobutanol  

ส�รกลุ่ม keto-acid-derived chemicals และ ตัวเร่งปฏิกิริย�น�โน 

สำ�หรับเพิ่มมูลค่�ชีวมวล 3) กลุ่ม biomaterials ซึ่งมีก�รดำ�เนินง�น 

ร่วมกับ integrated platform มุ่งพัฒน�วัสดุกลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่ม  

functional polymers / additives (non food) กลุ่ม carbon fiber หรือ  

particle / bioplastic composite และก�รพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิต

เซลลูโลสด้วยจุลินทรีย์ 4) กลุ่ม bio-specialty products ตัวอย่�ง

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เช่น เอนไซม์ สำ�หรับ green industry / cosmeceutical /  

healthcare และ nutraceuticals เป็นต้น

 แนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่ต้องพัฒน�ร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ 

ของ สวทช. เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยของแผนที่นำ�ท�งที่ว�งไว้ ต้องมีก�ร 

บูรณ�ก�รทำ�ง�นในทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศช. พัฒน�เทคโนโลยี 

สำ�หรับก�รใช้ประโยชน์ทรัพย�กรชีวภ�พเพื่อสร้�งอุตส�หกรรมฐ�นชีวภ�พ 

มีโครงสร้�งพ้ืนฐ�น TBRC สำ�หรับเก็บรวบรวมส�ยพันธ์ุจุลินทรีย์ มีเครือข่�ย  

Integrative Biorefinery Laboratory (IBL) สำ�หรับร่วมกันพัฒน�เทคโนโลยี 

ด้�น biorefinery อย่�งต่อเนื่อง ศว. มีคว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยี 

ก�รพัฒน�และก�รทดสอบ biofuels – biodiesel & diesohol ก�ร

ทดสอบ biodegradable materials ศน. พัฒน�เทคโนโลยีก�รพัฒน�

ตัวเร่งปฏิกิริย�น�โน (nanocatalyst) และเมมเบรน (membrane) เน้น 

ก�รศึกษ�ออกแบบและสังเคร�ะห์เมมเบรนที่มีโครงสร้�งระดับน�โน  

ที่มีสมบัติก�รเลือกผ่�นท่ีเหม�ะสม สำ�หรับก�รเพ่ิมคุณภ�พส�รเคมีชีวภ�พ 

เป็นต้น นอกจ�กนี้ ยังมีพันธกิจอื่นๆ ที่เข้�ม�สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น 

ดังกล่�วเพื่อให้ส�ม�รถบรรลุแผนก�รดำ�เนินง�นที่ว�งไว้
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กลยุทธ์กลไกสนับสนุน

• สร้�งคอนซอร์เทียมและเครือข่�ยของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในก�รพัฒน�พลังง�น

ชีวภ�พ และเคมีชีวภ�พ

• ทำ�ง�นเชื่อมโยงกับโครงก�รประช�รัฐกลุ่ม Bioeconomy

• ผลักดันก�รใช้ง�นพลังง�นชีวภ�พ เช่น ไบโอดีเซล ไบโอก๊�ซ

• ส่งเสริมก�รสร้�ง biorefinery network ผ่�น Bioservice hub

• จัดทำ� showcase นวัตกรรม/ regulatory sandbox ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ EECi

 

แผนภาพที่ 6  ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้น

เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
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(5) ประเด็นมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อก�รเกษตรยั่งยืน

 (InnovationforSustainableAgriculture,ISA)

ผลกระทบ(Impact)

 องค์ก�รสหประช�ช�ติค�ดก�รณ์ว่�จำ�นวนประช�กรโลกมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นจ�ก 6.4 พันล้�นคนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 9.6 พันล้�นคน  

ในปี พ.ศ. 2593 ส่งผลให้มีคว�มต้องก�รอ�ห�รเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 (ใน

ช่วงปี พ.ศ. 2548-2593) โดยเฉพ�ะกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ เช่น ข้�ว 

ข้�วโพด ข้�วส�ลี ที่ไม่เพียงแต่เป็นพืชอ�ห�รสำ�หรับมนุษย์แต่ยังเป็นพืช 

อ�ห�รสัตว์และเป็นวัตถุดิบสำ�หรับก�รผลิตพลังง�นชีวภ�พ นอกจ�กนี้  

ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นอีกคว�มท้�ท�ยสำ�คัญของ 

ภ�คก�รเกษตรในอน�คต ก�รเกิดภัยแล้ง น้ำ�ท่วม คว�มแปรปรวนของ

ฤดูก�ล ก�รระบ�ดของโรคและแมลงศัตรูพืช มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ 

รุนแรงม�กขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตก�รเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่ทน 

หรือไม่ส�ม�รถปรับตัวต่อสภ�วะอ�ก�ศท่ีเปล่ียนไป ภ�คเกษตรไทยมีเป้�หม�ย 

ท้ังก�รผลิตเพื่อส่งออก และเพื่อคว�มม่ันคงด้�นอ�ห�รของประเทศ หม�ยถึง 

ต้องมีผลิตภ�พก�รผลิตท่ีดี แต่ก�รเกษตรไทยส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรพ่ึงพ� 

ธรรมช�ติ มีก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคท่ีทันสมัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภ�พ 

ก�รผลิตไม่ม�กนัก  จำ�นวนเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 30–35 ของแรงง�น  

ร�ยได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกรต่ำ�กว่�ครัวเรือนนอกภ�คเกษตรไม่น้อยกว่�  

1 เท่�ตัว11 12

ก�รเป็นที่ยอมรับ(Visibility)

 ในระดับโลก ต้ังเป้�ก�รส่งออกสินค้�ด้�นก�รเกษตรท่ีมีคุณภ�พ ปลอดภัย  

และมีมูลค่�เพิ่ม ในระดับประเทศมีเกษตรสมัยใหม่แบบยั่งยืน มุ่งเน้น 

ก�รเพิ่มผลผลิตให้ม�กขึ้นแต่ใช้ทรัพย�กรน้อยลง และส่งผลกระทบต่อ

11 มรกต ตันติเจริญ และคณะ.2557.แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำาหรับประเทศไทย การปรับตัวภาค

การเกษตร เสนอต่อ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

12 สุริสา ทิพย์ผ่อง ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และ กุลวรงค์ สุวรรณศรี.2559.โครงการจัดทำาแผนที่นำาทางเทคโนโลยีฐานเป้าหมายของไบโอเทค.เสนอ

ต่อ ฝ่ายพัฒนากำาลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหม�ะสมในก�รผลิต

คว�มท้�ท�ย(Challenge)

 ก�รเกษตรไทยต้องมุ่งเน้นก�รเพิ่มผลผลิตให้ม�กข้ึนแต่ใช้ทรัพย�กร

น้อยลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เทคโนโลยีจึงต้อง

ตอบโจทย์ก�รทำ�ให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ลด 

ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก และเพิ่มคว�มส�ม�รถปรับตัวต่อก�รเปลี่ยน 

แปลงสภ�พของสภ�พภูมิอ�ก�ศ โดยเฉพ�ะภัยแล้งที่ค�ดว่�จะทวีคว�ม

รุนแรงม�กขึ้น  เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญห�ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�ร 

ทีถู่กต้องและจำ�เป็น มีหน้ีสินและไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทำ�กิน ก�รรวมกลุ่ม 

ไม่เข้มแข็งทำ�ให้ไม่มีอำ�น�จในก�รต่อรอง ทั้งยังเข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุ และ

คนรุ่นใหม่สืบทอดอ�ชีพเกษตรน้อยลง  รวมทั้งประสิทธิภ�พก�รผลิต 

ภ�คก�รเกษตรอยู่ในระดับต่ำ� มีก�รใช้ปัจจัยก�รผลิตอย่�งไม่เหม�ะสม 

รวมทั้งมีก�รแข่งขันและก�รกีดกันท�งก�รค้�เพิ่มม�กขึ้น ในรูปแบบของ

ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

ก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ในภ�คก�รเกษตรมีจำ�กัด 

มีฐ�นข้อมูลด้�นก�รเกษตรที่ทันสมัยแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ

ข้อได้เปรียบและคว�มเชี่ยวช�ญ(AdvantageandExcellence)

 สวทช. มีก�รดำ�เนินง�นและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รเกษตรม�เป็น 

ระยะเวล�น�น สะสมองค์คว�มรู้ บุคล�กร และมีเทคโนโลยี 4 ส�ข�หลัก  

เพื่อพัฒน�เกษตรสมัยใหม่และยั่งยืน และมีเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับ 

หล�ยภ�คส่วนทั้งหน่วยง�นภ�ครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ภ�คเอกชน คอนซอร์เทียม และหน่วยง�นในต่�งประเทศ นอกจ�กนี้  

สวทช. มีสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ส�ม�รถ 

ดำ�เนินก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนท�งปัญญ�ในก�รพัฒน�อ�ชีพ

ให้แก่เกษตรกร โดยก�รทำ�ง�นในพื้นที่ มีก�รส�ธิตและปรับใช้เทคโนโลยี

ร่วมกับพันธมิตร

 ตัวอย่�งคว�มเชี่ยวช�ญด้�นต่�งๆ ของ สวทช. อ�ทิ ศช. มีเทคโนโลยี 

ก�รพัฒน�พันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ท่ีเหม�ะสม เทคโนโลยีก�รขย�ยพันธ์ุอย่�งมี 

ประสิทธิภ�พ เช่น ก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อ 

ตรวจวินิจฉัย ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ� เช่น กุ้ง ศว. มีเทคโนโลยีก�รพัฒน�  

materials and machinery for sustainable agriculture ศน. พัฒน� 

ก�รประยุกต์ใช้น�โนเทคโนโลยีเพื่อพัฒน�ด้�นก�รเกษตร เช่น feeds &  

fertilizers, soil conditioners & planting materials และ ศอ. พัฒน� 

เทคโนโลยีด้�นคอมพิวเตอร์และระบบส�รสนเทศ สำ�หรับพัฒน�ระบบเกษตร 

อัจฉริยะ (smart farming)  และ สท. ดำ�เนินง�นบริก�รแบบครบวงจร 
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(one-stop service) ปรับแต่งผลง�นวิจัยให้พร้อมสู่ก�รใช้ง�นในพื้นที่ 

ขับเคลื่อนก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้แพร่กระจ�ยออกไปอย่�ง 

ทั่วถึง เป็นแหล่งคว�มรู้ที่เข้�ถึงได้ง่�ยที่ตอบโจทย์คว�มต้องก�รภ�ยใต้

ก�รทำ�ง�นร่วมกันกับหน่วยง�นพันธมิตรทั้งภ�ครัฐและเอกชน

 ในก�รพัฒน�แผนก�รดำ�เนินง�นของแผนที่นำ�ท�งนวัตกรรมเพ่ือ

ก�รเกษตรยั่งยืน ส�ม�รถสรุปได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ก�รปรับปรุง 

พันธ์ุพืช/สัตว์เพื่อรองรับก�รเปล่ียนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ คุณค่�ท�ง 

โภชน�ก�ร คุณสมบัติตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ด 2) ก�รตรวจวินิจฉัย  

และก�รป้องกัน (ชุดตรวจโรค ชุดตรวจส�รปนเปื้อน วัคซีนสัตว์)  

3) เกษตรแม่นยำ� ก�รพย�กรณ์และเตือนภัย

กลยุทธ์กลไกสนับสนุน

• สร้�งคอนซอร์เทียมและเครือข่�ยในก�รนำ�ผลง�นไปใช้ประโยชน์ผ่�น

ท�ง สท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชน และ SMEs

• ทำ�ง�นเชื่อมโยงกับโครงก�รประช�รัฐกลุ่มเกษตรสมัยใหม่

• ทำ�ง�นร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ เช่น มห�วิทย�ลัยฯ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข ฯลฯ

• จัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นนวัตกรรมเพ่ือก�รเกษตรยั่งยืนภ�ยในเขต

พื้นที่พิเศษ EECi โดยว�งแผนก�รจัดทำ�โรงเรือน/ แปลงส�ธิต

แผนภาพที่ 7 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้น

นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน

 Outcome Impact
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.

.

.

.  SME
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เทคโนโลยีฐ�นแบบบูรณ�ก�ร (Integrated technology

platform)

 ทิศท�งก�รพัฒน�เทคโนโลยีอน�คต และก�รต่อยอดเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์ เกิดจ�กก�รควบรวมเทคโนโลยีหล�กหล�ยส�ข�  สวทช. จึงสร้�ง

กลไกเทคโนโลยีฐ�นแบบบูรณ�ก�รให้มุ่งเน้นก�รสร้�งองค์คว�มรู้ เทคโนโลยี

ใหม่ๆ ที่จะนำ�ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ในอน�คต โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ริเริ่ม 3 

เรื่อง ได้แก่

(1) Sensors เป็นก�รนำ�องค์คว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�นเซ็นเซอร์ 

(sensors) ของแต่ละศนูย์แหง่ช�ติม�ทำ�ง�นวจิัยรว่มกนั ในห่วงโซคุ่ณค่� 

ของก�รพัฒน�เซ็นเซอร์ตั้งแต่ ส�รวัสดุตั้งต้น กระบวนก�รแยกส�ร  

ส�ร/วัสดุขย�ยสัญญ�ณ ระบบวัด/ตรวจจับจัดก�รข้อมูล ปัจจุบันเซ็นเซอร์ 

มีก�รประยุกต์ ใช้อย่�งแพร่หล�ยโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับ 4 กลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่มีบทบ�ทสำ�คัญต่อประเทศไทยในปัจจุบัน 

ได้แก่ (1) ด้�นก�รเกษตรและอ�ห�ร (2) ด้�นก�รแพทย์และสุขภ�พ 

(3) ด้�นอุตส�หกรรมย�นยนต์และระบบโลจิสติกส์ (4) ด้�นสิ่งแวดล้อม

และที่อยู่อ�ศัย เมื่อมองในแง่โอก�สของตล�ดจ�กคว�มจำ�เป็นในก�ร

ใช้ง�น และก�รเติบโตของตล�ดในประเทศ พบว่�เซ็นเซอร์มีโอก�ส 

ในก�รใช้ง�นหรือประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์จำ�นวนม�ก สำ�หรับทิศท�ง

ก�รพัฒน� เน้นพัฒน�เซ็นเซอร์ที่มีคว�มส�ม�รถ คว�มแม่นยำ�สูงขึ้น 

เพื่อนำ�ไปใช้เสริมประเด็นมุ่งเน้นในด้�นก�รเกษตร อุตส�หกรรมอ�ห�ร  

ก�รแพทย์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

New materials /
structural design /

innovation

Customize
(domestic
demand)

Cost reduction
Longer

service life

High
performance

Sensor

technology

Sensors

Bio - based materials

HPC & DA

5 ประเด็นมุงเนน

Modification
of bio-based

materials
properties

Bio-based,
functional
additives

Manufacturing
of fibers

Core technology

Integrated - omics analysis and platform1.

2.

3.

4.

5.

Machine learning

Large scale - optimization

Model based prediction

Computational material modeling
Omics เพ�อ

ปรับปรุงพันธุ

เกษตรสมัยใหม

วัสดุอนาคต

เปลือกสมโอ

ออย

Bio-based packing

Functional additives

Carbon fibers
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(2) High-PerformanceComputing&DataAnalytics(HPC&DA)

เทคโนโลยีที่นำ�ข้อมูลที่มีก�รเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลท�งชีวภ�พ ข้อมูล

เสียงและภ�พ ข้อมูลสภ�พแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งอ�จเป็นข้อมูลขน�ดใหญ่ 

ม�วิเคร�ะห์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในก�ร

ตัดสินใจ แปลคว�มหม�ย ทำ�น�ย เตือนภัย แทนก�รใช้มนุษย์วิเคร�ะห์ 

โดยอ�ศัยคอมพิวเตอร์คว�มเร็วในก�รประมวลผลและก�รพัฒน� 

อัลกอริทึมห�คว�มสัมพันธ์ ก�รรู้จำ� ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง และ  

optimization เป็นต้น

(3) Bio-based materials เป็นก�รนำ�องค์คว�มรู้ ในเทคโนโลยีฐ�น  

Synthetic Biology ในก�รควบคุมก�รทำ�ง�นของสิ่งมีชีวิตได้อย่�ง

จำ�เพ�ะและมีประสิทธิภ�พ ไปขย�ยขน�ดก�รผลิตส�รที่ต้องก�ร และ

องค์คว�มรู้ ในก�รนำ�วัสดุเหลือทิ้งท�งก�รเกษตรม�ผลิต biomaterials  

เช่น cellulose xylose และ lignin ร่วมกับเทคโนโลยีก�รสังเคร�ะห์วัสดุ  

ก�รข้ึนรูปช้ินง�นวัสดุ ก�รผลิตให้มีสมบัติต�มคว�มต้องก�รเพื่อประยุกต์ 

ใช้ ในอุตส�หกรรมต่�งๆ
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เทคโนโลยีฐ�น(Platformtechnology)

 เทคโนโลยีที่นำ�ไปต่อยอดได้ ในปัจจุบันเกิดจ�กก�รส่ังสมองค์คว�มรู้ 

ของศูนย์แห่งช�ติในช่วงก่อนหน้� สวทช. จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถ สร้�งคว�มเข้มแข็งในง�นวิจัย เพื่อรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็วของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน และเพื่อให้นำ�

ไปตอบสนองต่อโจทย์ของประเทศในระยะต่อไป

 เทคโนโลยีฐ�นของ สวทช. มุ่งเน้นเทคโนโลยี 4 ด้�น และให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รออกแบบและวิศวกรรมซึ่งเป็นส่วนที่สำ�คัญของ translational research 

ต่อยอดไปสู่ก�รผลิตในระดับอุตส�หกรรมได้จริง

1. เทคโนโลยีชีวภ�พ มีเป้�หม�ยเพื่อก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวส�รสนเทศ 

ในก�รจัดก�รและวิเคร�ะห์ข้อมูลโอมิกส์ขน�ดใหญ่แบบบูรณ�ก�ร  

(integrated omics) และก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อก�รดัดแปลง 

ปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม และวิถีเมต�บอลิกในเซลล์เป้�หม�ย เพื่อให้ 

เซลล์มีคุณสมบัติ และผลิตส�รต�มต้องก�ร และเพื่อเตรียมคว�มพร้อม  

และสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับอุตส�หกรรมเกษตรและอ�ห�รของไทย 

โดยก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจีโนม เซ็นเซอร์ ก�รประมวลผลภ�พ  

แผนก�รดำ�เนินง�นวิจัยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม

เทคโนโลยีชีววิทย�สังเคร�ะห์ (Synthetic biology technology)  

(2) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภ�พเพื่ออุตส�หกรรมเกษตรสมัยใหม่  

(Biotechnology for advanced agroindustry)

R&D

agenda

Platform

technology

Resources

Modern agriculture

Sustainable biorefinery

Food for the future

Health & well being

Synthetic biology technology

Biotechnology for advanced 

agroindustry

40 research laboratories / 9 research units

568 employees (4% executives, 83% research staffs, 13% support staffs)

189 Ph.D., 208 M.S., 148 B.Sc. 4CoEs (BIOTEC-Center of excellence)

Safe agriculture-biological products

Precision diagnostics

Plant/animal breeding

Biochemical-specialty enzyme

Biofuel-bioenergy

Foods for health & well-being: functional ingredient

Vaccing, biologic & drug compound

Molecular breeding Platform

Gene editing

Probiotic screening Platform

High-Throughput Screening System

Bioinformatics (integrated omics)

Rational Drug Design

แผนภาพที่ 9  แผนที่นำาทางของเทคโนโลยีชีวภาพ
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 โปรแกรมเทคโนโลยีชีววิทย�สังเคร�ะห์ มีเป้�หม�ยหลักเพื่อสร้�งคว�ม

ส�ม�รถในก�รเข้�ใจทำ�ง�นของสิ่งมีชีวิต (Systems biology) ซึ่งต้อง

อ�ศัยก�รวิเคร�ะห์และแปรผลระดับยีนแบบบูรณ�ก�ร เพื่อให้ส�ม�รถ

ควบคุมก�รทำ�ง�น และออกแบบก�รทำ�ง�นของสิ่งมีชีวิตเป้�หม�ยได้  

โดยพัฒน�เทคโนโลยีด้�น gene editing ซ่ึงถือว่�เป็นหน่ึงใน disruptive  

technology ท่ีจะมีประโยชน์อย่�งม�กท่ีจะทำ�ให้ง�นด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ 

ก้�วไปอีกระดับ สวทช จะสร้�งเทคโนโลยีฐ�นด้�นนี้ในพืชและจุลินทรีย์ 

เพื่อเป็นฐ�นที่ใช้ ในก�รผลิตและเพิ่มประสิทธิภ�พในด้�นก�รปรับปรุง

พันธุ์พืช ก�รผลิตชีวเคมีภัณฑ์ (biochemicals) และ พลังง�นชีวภ�พ 

(bioenergy) มีสิ่งที่ค�ดว่�จะส่งมอบ อ�ทิ ข้อมูลเมต�โบโลมิกส์ ใน 

ก�รสร้�งคว�มเข้�ใจก�รเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่�งกลุ่มจุลินทรีย์ในก�รต้�น 

ก�รเจริญเติบโตของเช้ือก่อโรค วิธีก�รท�งชีวส�รสนเทศสำ�หรับวิเคร�ะห์ 

ห�ทร�นสคริปโตมรวมถึงรูปแบบไอโซฟอร์มต่�งๆ ของยีนทั่วจีโนมของ 

เช้ือก่อโรค โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภ�พเพื่ออุตส�หกรรมเกษตรสมัยใหม่  

มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตส�หกรรม

เกษตร ด้�นพืช อุตส�หกรรมก�รเลี้ยงสัตว์ และอ�ห�รสัตว์ โดยพัฒน� 

เทคโนโลยีในก�รผลิตท�งก�รเกษตรสมัยใหม่ เน้นไปที่ก�รผลิตพืชที่ 

มีมูลค่�สูง เช่น สมุนไพรที่มีคุณภ�พสูง โดยพัฒน� advanced plant  

factory platform เพื่อผลิตสมุนไพรที่ได้ม�ตรฐ�นและให้ส�รออกฤทธิ์ 

อย่�งสม่ำ�เสมอ และพัฒน� biocontrol ใหม่เพื่อให้ส�ม�รถควบคุมโรค 

และศัตรูพืชและสัตว์เพื่อผลิตอ�ห�รปลอดส�รเคมี มีส่ิงท่ีค�ดว่�จะส่งมอบ  

อ�ทิ เทคนิคในก�รศึกษ�ก�รเปรียบเทียบประช�กรจุลินทรีย์ในตัวอย่�ง

เพือให้ส�ม�รถตรวจสอบกลุ่มจุลินทรีย์ได้ครอบคลุม กลไกก�รก�รเข้� 

ทำ�ล�ยของฟ�จต่อแบคทีเรียก่อโรคพืช เป็นต้น นอกจ�กน้ี จะมีก�รพัฒน� 

ระบบ high-throughput screening สำ�หรับใช้ ในก�รวิเคร�ะห์ดีเอ็นเอ

ให้ได้จำ�นวนม�กเพื่อใช้ ในก�รปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์สมัยใหม่ และ

ช่วยในอุตส�หกรรมเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนช่วยในก�รจัดก�รคลังจุลินทรีย์

เพื่อก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และช่วยในเรื่องของ

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

2. เทคโนโลยีวัสดุ มีเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�วัสดุ ขึ้นรูปชิ้นง�นวัสดุ  

กระบวนก�รผลิต เพื่อให้ได้วัสดุที่มีสมบัติต�มคว�มต้องก�ร ลดต้นทุน 

เพิ่มคุณภ�พ ประหยัดเวล�ในก�รผลิต และสร้�งคว�มยั่งยืนในก�รใช้

พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รออกแบบ วิศวกรรม ก�รผลิต และวิเคร�ะห์ทดสอบ 

สมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยพัฒน�เทคนิควิธีก�รสมัยใหม่ อ�ทิ  

ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ก�รผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D printing  

ก�รใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รออกแบบ ก�รวิเคร�ะห์ท�งวิศวกรรม 
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แผนก�รดำ�เนินง�นวิจัยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม

พัฒน�เทคโนโลยีฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�วัสดุ (Materials synthesis  

and fabrication) (2) โปรแกรมพัฒน�เทคโนโลยีฐ�นด้�นวิศวกรรมและ 

วิเคร�ะห์ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์  (Engineering technology, 

analysis & testing techniques for materials and products)

 โปรแกรมพัฒน�เทคโนโลยีฐ�นก�รวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีวัสดุ ส�ม�รถ 

นำ�ไปประยุกต์ใช้ ในอุตส�หกรรมก�รผลิตได้หล�กหล�ย โดยผลง�นที่ 

ค�ดว่�จะส่งมอบ อ�ทิ อ�ห�รที่เคี้ยวกลืนง่�ยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ผู้ป่วย  

บรรจุภัณฑ์อ�ห�ร วัสดุชีวก�รแพทย์ และ อุปกรณ์ก�รแพทย์ เช่น วัสดุ 

ทดแทนกระดูก วัสดุฝังใน อุปกรณ์ก�รแพทย์เฉพ�ะบุคคล CT scan  

วัสดุก่อสร้�ง วัสดุใช้ง�นด้�นก�รเกษตร วัสดุและเทคโนโลยีสำ�หรับก�ร 

กักเก็บพลังง�น วัสดุเพื่อก�รอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

สำ�หรับโปรแกรมพัฒน�เทคโนโลยีฐ�นด้�นวิศวกรรมและวิเคร�ะห์

ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ เน้นส่งมอบนวัตกรรมก�รผลิตและ 

กระบวนก�รผลิต และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับขีดคว�มส�ม�รถของ 

ภ�คอุตส�หกรรม อ�ทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำ�หรับ 

ก�รบวนก�รท�งวัสดุ ก�รผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D printing ก�รใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในก�รออกแบบ และก�รวิเคร�ะห์ท�งวิศวกรรม ก�ร

ออกแบบวิเคร�ะห์โครงสร้�งน้ำ�หนักเบ�สำ�หรับย�นยนต์ไฟฟ้�

 

R&D

agenda

Platform

technology

Resources

Materials Synthesis and 

Fabrication

Engineering Technology,

Analysis & Testing Techniques

for Materials and Products

24 research laboratories / 8 research units

520 employees (4.8% executives, 79.6% research staffs, 15.6% support staffs)

132 Ph.D., 228 M.S., 151 B.Sc. 1 CoEs (MTEC-Center of Excellence)

วัสดุชีวการแพทย และอุปกรณทางการแพทยเฉพาะบุคคล

วัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง

วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ความสามารถการออกแบบวิศสกรรม และ วิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวของ

เทคโนโลยีการวิเคราะหทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ

ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุนยนต การผลิตตนแบบรวดเร็ว 3D printing

Medical customized design & manufacturing technology (CT scan, 3D printing)

Functional non woven technology

Geopolymer, catalyst for gassifier, insulating materials

Biomedical engineering technology: tissue engineering

Electrochemical technology for energy storage

Material characterization

Matel fabrication, surface engineering, failure analysis & corrosion protection

แผนภาพที่ 10  แผนที่นำาทางของเทคโนโลยีวัสดุ
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3. เทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�เทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ ใน 

ก�รตรวจวัดด้�นต่�งๆ เทคโนโลยีเซลล์แสงอ�ทิตย์ เทคโนโลยีก�รผลิต 

อุปกรณ์กำ�ลัง ระบบจ่�ยพลังง�นและควบคุม อุปกรณ์สื่อส�รไร้ส�ยที่ 

ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีท่ีช่วยให้อุปกรณ์สื่อส�รมีประสิทธิภ�พสูง  

และเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีมีคว�มเป็นอัจฉริยะ ส�ม�รถประมวลผลคำ�พูด  

ภ�ษ�ธรรมช�ติ ภ�พ คว�มสัมพันธ์ในรูปแบบก�รสื่อส�รระหว่�งสมองกับ 

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีก�รวิเคร�ะห์และบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลขน�ด

ใหญ่และมีคว�มหล�กหล�ยเพื่อประยุกต์ในด้�นต่�งๆ และแพลตฟอร์ม

บริก�รสำ�หรับก�รสื่อส�รและเชื่อมต่อของ internet of things (IoTs) 

แผนก�รดำ�เนินง�นวิจัยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม

อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices & systems, EDS)  

(2) โปรแกรมวิทย�ก�รส�รสนเทศอัจฉริยะ (Smart informatics, SI)

 ตัวอย่�งผลง�นที่ค�ดว่�จะส่งมอบของก�รพัฒน�เทคโนโลยีดิจิทัล 

ภ�ยใต้โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ�ทิ ซอฟต์แวร์และ

ฮ�ร์ดแวร์เพื่อควบคุมก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้� ก�รสร้�ง

และก�รให้กำ�เนิดพลังง�นในรูปของแสงหรือโฟตอนที่นำ�ไปประยุกต์ 

ใช้ง�นในอุปกรณ์ตรวจวัด เซ็นเซอร์และระบบตรวจวัดในด้�นเกษตร 

อุตส�หกรรม และสิ่งแวดล้อม ก�รผลิตเซลล์พลังง�นแสงอ�ทิตย์  

องค์คว�มรู้ ใหม่ด้�นอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น T-wave  

graphene และ supercapacitor สำ�หรับอุปกรณ์กักเก็บพลังง�น  

สิ่งส่งมอบภ�ยใต้โปรแกรมวิทย�ก�รส�รสนเทศอัจฉริยะ อ�ทิ ระบบ 

รู้จำ�เสียงพูดภ�ษ�ไทย คลังข้อมูลขน�ดใหญ่และก�รวิเคร�ะห์ซึ่งนำ�ไป 

ประยุกต์ใช้ ในง�นต่�งๆ และ platform ที่ให้บริก�ร เช่น ก�รระบุ

ตำ�แหน่ง ก�รวิเคร�ะห์สภ�พถนนในง�นจร�จร ก�รให้บริก�รคนไข้  

ซ่ึงนำ�ไปประยุกต์ใช้ ในอุตส�หกรรมก�รผลิตและบริก�ร สุขภ�พและ

ก�รแพทย์ และก�รศึกษ�เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต เป็นต้น
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 แผนภาพที่ 11  แผนที่นำาทางของเทคโนโลยีดิจิทัล

4. น�โนเทคโนโลย ี มีเป้�หม�ยเพื่อก�รออกแบบ ก�รสังเคร�ะห์ส�รหรือ

วัสดุใหม่ระดับน�โน เช่น ควอนตัมดอท อนุภ�คน�โน และผลึกน�โน  

แท่งน�โน (nanorods) ค�ร์บอนน�โน (carbon nanotube) เส้นใย

น�โน (nanofiber) ไปจนถึงกร�ฟีน หรือฟิล์มบ�งน�โน และวัสดุน�โน

คอมโพสิต หรือวัสดุรูพรุนน�โน รวมทั้งก�รวิเคร�ะห์ทดสอบสมบัติของ 

วัสดุที่มีขน�ดเล็กม�กในระดับน�โนเมตร (ประม�ณ 1-100 น�โนเมตร)  

ซ่ึงส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้กับหล�กหล�ยกลุ่มอุตส�หกรรม เช่น ด้�นอ�ห�ร 

และเกษตร ด้�นพลังง�นและส่ิงแวดล้อม สุขภ�พและก�รแพทย์ สำ�หรับ 

เทคโนโลยีที่มุ่งเน้น สร้�งคว�มส�ม�รถ  เทคโนโลยีระบบนำ�ส่งส�รแบบ 

มุ่งเป้� (targeted delivery system) เทคโนโลยีก�รสังเคร�ะห์วัสดุน�โน  

วัสดุฉล�ดท่ีส�ม�รถตอบสนองต่อส่ิงเร้� (responsive materials) อนุภ�ค 

น�โนเลียนแบบธรรมช�ติ (bioinspired nanoparticles) เทคโนโลยี 

ก�รสังเคร�ะห์ และออกแบบวัสดุน�โน ยังครอบคลุมถึง ก�รใช้คอมพิวเตอร์ 

ออกแบบโครงสร้�งโมเลกุล (in silico) เพื่อลดระยะเวล�ในก�รทดลอง

เชิงปฏิบัติก�ร ไปจนถึงก�รสังเคร�ะห์โครงสร้�งน�โน จ�กก�รขึ้นรูป 

หรือจัดเรียงอะตอม (หรือโมเลกุล) ให้มีสมบัติต�มที่ต้องก�ร

R&D

agenda

Platform

technology

Resources

Electronic

Devices and

Systems

Smart

Informatics

32 research laboratories / 9 research units

676 employees (6% executives, 78% research staffs, 16% support staffs)

142 Ph.D., 291 M.S., 224 B.Sc. 2 CoEs (NECTEC-Center of Excellence)

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (digital food chain)

ระบบการผลิตอัจฉริยะ (smart manufacturing)

การเกษตรอัจฉริยะ (smart farm)

บริการอัจฉริยะ (smart services)

บริการดานสุขภาพอัจฉริยะ (smart healthcare)

บริการสุขภาพสำหรับคนพิการและผูสูงอายุ (rehabilitation & assistive care)

การจัดการพลังงานสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (smart grid & green environment)

การเรียนรูตลอดชีวิต (life long learning)

Power electronics and embedded systems

Photonics (sensors, solar photovoltaics, spectroscopy)

Emerging devices and sub-system (printed electronics, Silicon-based sensor, 

new fabrication, terahertz)

Human computer interface (speech processing, language processing, computer vision, 

Brain-Computer Vistion, Brain-Computer Interface)

Big data & analytics (big data, information analytics, data integration)

Software service platform (loT platform, security)
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 นอกจ�กนี้ มุ่งเน้นก�รพัฒน�อุปกรณ์ เทคโนโลยีก�รผลิต ก�รประกอบ 

และก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์น�โนให้มีประสิทธิภ�พและมีคว�มปลอดภัย

ด้วยเทคโนโลยี อ�ทิ 3D printing ก�รพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์  

lithography จักรกลไฟฟ้�ขน�ดจิ๋ว lab-on-a-chip ซึ่งส�ม�รถ

ประยุกต์ใช้ ท�งก�รแพทย์ ก�รตรวจวินิจฉัย รวมถึงก�รพัฒน�เทคนิค

หรือวิธีก�รก�รตรวจวัด วิเคร�ะห์ระดับน�โนเชิงก�ยภ�พ เชิงเคมี  

เชิงชีวภ�พ ท่ีสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล เพื่อเป็นร�กฐ�นในก�รสร้�ง 

คว�มเชื่อม่ันท้ังด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยให้กับภ�คก�รผลิตสินค้� 

และบริก�รที่มีประยุกต์ใช้น�โนเทคโนโลยี แผนก�รดำ�เนินง�นวิจัย 

แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรมเทคโนโลยีก�รสังเคร�ะห์ 

และออกแบบวัสดุน�โน (Nanomaterials design and synthesis)  

(2) โปรแกรมเทคโนโลยีก�รผลิตข้ันสูง และระบบวิศวกรรมน�โน (Nano  

systems, engineering and advanced manufacturing) (3) โปรแกรม 

เทคโนโลยีก�รวัดวิเคร�ะห์ และม�ตรวิทย�น�โน (Nano metrology & 

characterization and standards)

R&D

agenda

Platform

technology

Resources

Nanomaterials: design 

and systhesis

Nano Systems: nanosystem on 

engineering and advanced 

manufacturing

Nanoscan characterization:

metrology, safety and 

standards

15 research laboratories / 5 research units

212 employees (9.9% executives, 75% research staffs, 15.1% support staffs)

87 Ph.D., 95 M.S., 30 B.Sc.9 CoEs (MTEC-Center of Excellence)

Utilization of natural products and biodiversity

Improvement of agricultural process and control of insects and pests

Prevention, diagnosis and treatment of important diseases

Postharvest technology and food packaging

Nanotechnology for future energy

Nanotechnology for clean environment

Physical and regulatory infrastructure

Exploring cross-platform and key emerging technologies

Advanced nano-patterning, microneedle technology

Micro electromechanical systems-MEMS, sanofiber spinning

Physico-chemical characterization of engineered nanomaterials

Devellopment of 3D skin madel, compositional and elemental analysis method

Nanocatalysts and nanoadsorbents/Membrane, chemical and biological responsive molecule

Chromic material, biocompatible & biodegradable polymer-based nanoparticles

แผนภาพที่ 12 แผนที่นำาทางของนาโนเทคโนโลยี
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5. ง�นด้�นออกแบบและวิศวกรรม มีคว�มสำ�คัญในก�รผลักดันผลง�น 

ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ได้จริง มีเป้�หม�ยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รวิจัยและ 

พัฒน�ต้นแบบคุณภ�พท่ีมีก�รออกแบบและร�ค�ท่ีเหม�ะสม ดำ�เนินก�ร 

ตัง้แต่ข้ันก�รกำ�หนดโจทย์วิจัยร่วมกับกลุ่มเป้�หม�ยท่ีค�ดว่�จะเป็นผู้ผลิต 

หรือผู้ ใช้ง�น ก�รวิเคร�ะห์ก�รตล�ดและโอก�สก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์  

ก�รวิเคร�ะห์กฎระเบียบและม�ตรฐ�นท่ีเก่ียวข้องเพื่อกำ�หนดเป็นเงื่อนไข 

ในก�รทำ�วิจัย พัฒน� ออกแบบและวิศวกรรม และคัดเลือกต้นแบบจ�ก

ง�นวิจัยที่จะนำ�กระบวนก�รออกแบบ วิศวกรรมและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

เข้�ไปสนับสนุน
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แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1

(2561-2565)

กลไกสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจ 

และกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น
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กลไกสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจและกลยุทธ์

ก�รดำ�เนินง�น

 ก�รขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้�หม�ยต�มแนวท�งที่ระบุไว้ เกิดจ�ก 

ก�รบูรณ�ก�รและดำ�เนินก�รอย่�งสอดประส�นกันของทุกพันธกิจของ สวทช. 

ที่จะส่งเสริมให้ง�นวิจัยออกไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ได้

 ผลก�รทบทวนเป้�หม�ยสิ่งส่งมอบใน roadmaps สรุปเป็นภ�พรวม

พันธกิจและกิจกรรมที่ สวทช. ควรมุ่งเน้น ดังนี้

กลไกสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจ

1. ก�รวิจัยและพัฒน�และถ่�ยทอดเทคโนโลยี(RDDE&TT)

 ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อให้ได้ต้นแบบที่มีคุณภ�พ มีก�รออกแบบและ

ร�ค�ที่เหม�ะสม จะทำ�ให้ก�รถ่�ยทอดไปสู่ก�รผลิตได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น  

สวทช. ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พ

ง�นวิจัย (RDDE Quality Management System) ตั้งแต่ก�รกำ�หนด 

โจทย์วิจัยจนถึงก�รส่งมอบผลง�นให้แก่กลุ่มเป้�หม�ย ก�รวิเคร�ะห ์

ก�รตล�ดและโอก�สในก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ต้ังแต่ก่อนทำ�วิจัย ก�รว�งแผน 

ร่วมกันระหว่�งทีมวิจัยและทีมก�รตล�ด ก�รวิเคร�ะห์ทรัพย์สินท�งปัญญ�  

และสร้�งคว�มร่วมมือกับพันธมิตรในทุกข้ันตอนต้ังแต่ก�รพัฒน�ง�นวิจัย 

สู่ต้นแบบไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีออกสู่ตล�ดได้จริง ส่งเสริมคว�มร่วมมือลักษณะ 

เครือข่�ย/คอนซอร์เทียม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รผลักดันก�รต่อยอด 

ไปสู่ก�รใช้ประโยชน์ของผลง�นวิจัยในวงกว้�ง ตัวอย่�งเช่น ภ�ค ี

วิศวกรรมชีวก�รแพทย์ (Biomedical Engineering: BME) เครือข่�ย

พัฒน�รถเมล์ไฟฟ้�ดัดแปลง เครือข่�ย multi-center clinical trial  

คอนซอร์เทียมต่�งๆ ที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิตและผู้ ใช้ประโยชน์ เช่น  

คอนซอร์เทียมของผู้ผลิต functional ingredients ผู้ผลิตพลังง�นและ

เคมีชีวภ�พ เครือข่�ยประช�รัฐ Bioeconomy ประช�รัฐกลุ่มเกษตร 

สมัยใหม่ เป็นต้น รวมถึงก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศเพื่อนำ�

คว�มส�ม�รถม�เสริมในด้�นวิจัยและพัฒน�กำ�ลังคน และก�รสร้�ง 

อุตส�หกรรมใหม่ในประเทศ

2. ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบและรับรองม�ตรฐ�น(Testing&standards)

 ก�รวิเคร�ะห์ทดสอบเป็นกิจกรรมที่ สวทช. จะมุ่งเน้นดำ�เนินก�รควบคู่

ไปกับก�รวิจัยและพัฒน� ตั้งแต่แรกเริ่มว�งแผนง�นวิจัยจะต้องมีก�ร

จัดทำ�ข้อกำ�หนด (specification) วิเคร�ะห์กฎระเบียบและม�ตรฐ�น

ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยง�นออกแบบและวิศวกรรม (DAER) และ
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หน่วยวิเคร�ะห์ทดสอบต่�งๆ ทั้งในห้องปฏิบัติก�รของ สวทช. และ 

พันธมิตร เพื่อสนับสนุนประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. จะเน้นทดสอบเพื่อ

ให้ได้ผลิตภณัฑ์ต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด อ�ทิ ก�รทดสอบประสิทธิภ�พ 

ของ battery pack มอเตอร์ ก�รอัดประจุ ก�รทดสอบระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ท�งไฟฟ้� ท�งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้� ท�งกลและท�งเคมี 

ก�รทดสอบซอฟต์แวร์ ทดสอบโครงสร้�งน้ำ�หนักเบ� ก�รทดสอบด้�น 

คลินิคและ bio-compatibility ที่เกี่ยวกับคว�มปลอดภัยต่�งๆ ก�ร

ทดสอบเกี่ยวกับอ�ห�ร ภ�ชนะ ส�รตกค้�งในอ�ห�ร คุณภ�พส�รสกัด 

และส�รปนเป้ือน เช้ือก่อนโรคอื่นๆ ก�รทดสอบประสิทธิภ�พพลังง�นท่ี

พัฒน�ข้ึนม�ทดแทน ฯลฯ ท้ังน้ี สวทช. จะสร้�งคว�มร่วมมือกับพันธมิตร 

เช่น อย. สมอ. และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องในก�รข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

และพัฒน�ม�ตรฐ�นอื่นๆ ท่ีจะเป็นเป้�หม�ยสิง่ส่งมอบของ สวทช. ให้

เป็นส�กลและเป็นที่ยอมรับ

3. ก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นเทคนิค(Consultancy)

 สวทช. ใช้กลไกโปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีของอุตส�หกรรม 

ไทย (ITAP) สร้�งคว�มร่วมมือกับภ�คเอกชนต้ังแต่รับโจทย์ และเชื่อมโยง 

ไปยังเครือข่�ยผู้เชี่ยวช�ญทั้งใน สวทช. และมห�วิทย�ลัย โดยเน้น

หัวข้อที่เป็นคว�มต้องก�รของอุตส�หกรรม/ชุมชน และประเด็นมุ่งเน้น 

ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดอุตส�หกรรมก�รผลิตและบริก�รใหม่ๆ โดยใช้องค์คว�มรู้ 

ด้�นก�รออกแบบ battery pack มอเตอร์ ระบบก�รอัดประจุไฟฟ้�  

นวัตกรรมด้�นสุขภ�พและคุณภ�พชีวิต คว�มรู้ในง�นวิจัยด้�น functional  

ingredients ก�รผลิตเชื้อเพลิงจ�กชีวภ�พและชีวมวล เทคโนโลยีก�ร

ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ และก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิตก�รเกษตร  

รวมถึงก�รให้คำ�ปรึกษ�เก่ียวกับกระบวนก�รและม�ตรฐ�น เช่น ออกแบบ 

กระบวนก�รผลิตให้ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�น ISO และ GMP ก�รตรวจสอบ 

คว�มปลอดภัยอ�ห�รเพื่อให้ได้ก�รรับรองม�ตรฐ�น เป็นต้น

4. โครงสร้�งพื้นฐ�น(Infrastructure)

 สวทช. พัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ีจะเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ  

โดยจะมุ่งเน้นพ้ืนท่ีอุทย�นวิทย�ศ�สตร์ประเทศไทย อุทย�นวิทย�ศ�สตร์ 

ภมิูภ�ค และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวันออก (EECi)  

โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญ เช่น พื้นที่วิจัยปล�ยน้ำ� พื้นที่ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ออกแบบกระบวนก�รผลิตในลักษณะโรงง�นต้นแบบ 

โรงง�นส�ธิต (pilot plant) โรงเรือนส�ธิต พื้นที่รองรับก�รวิเคร�ะห์

ทดสอบ พื้นที่ส�ธิตนวัตกรรม (demonstration)
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5. บริก�ร(Services)

 นอกเหนือจ�กบริก�รด้�นเทคนิคต่�งๆ ข้�งต้น สวทช. เห็นคว�มสำ�คัญ

ของกลไกส่งเสริมผู้ประกอบก�รเทคโนโลยีให้ส�ม�รถนำ�ง�นวิจัยออก

สู่ตล�ด ได้แก่ ก�รส่งเสริมผู้ประกอบก�ร start-up (กิจกรรมเพื่อ 

ก�รสร้�งแนวคิดใหม่สำ�หรับก�รพัฒน�ธุรกิจเทคโนโลยี บริก�รบ่มเพ�ะ  

และสนับสนุนในช่วง accelerator) กลไกของศูนย์ลงทุน ก�รรับรอง

ธุรกิจเทคโนโลยี ก�รขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ บัญชีนวัตกรรมไทย  

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย บริก�รด้�นก�รตล�ด (marketing) ก�รอนุญ�ต

ให้ ใช้สิทธิ์ (licensing) บริก�รด้�นก�รเงิน ก�รจัดฝึกอบรมสัมมน�ให้

คว�มรู้เกี่ยวกับอุตส�หกรรมเทคโนโลยี (professional training)

6. ก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และสื่อส�ร

สร้�งคว�มตระหนัก(STIHumanResourceDevelopmentand

PublicCommunications)

 ทุนมนุษย์ถือว่�มีส่วนสำ�คัญที่สุดในก�รพัฒน�ประเทศ กลไกก�รพัฒน�

กำ�ลังคนด้�น วทน. ของ สวทช. เน้นก�รจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้เกิด

ก�รผลิตกำ�ลังคนรุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่ออุตส�หกรรม ในขณะเดียวกัน

พัฒน�เด็กและเย�วชนไปสู่บุคล�กรวิจัยรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดง�นวิจัยที่  

สวทช. มีอยู่เดิมและเทคโนโลยีใหม่ โดย สวทช. ให้ทุนที่สอดคล้อง

กับประเด็นมุ่งเน้น สร้�งคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�

กำ�ลังคน และนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เพื่อส่งเสริมก�รเรียนรู้และสร้�งสรรค์

นวัตกรรม ตลอดจนใช้ “บ้�นวิทย�ศ�สตร์สิรินธร” เป็นศูนย์กล�งก�ร

พัฒน� นอกจ�กนี้ สวทช. เน้นกลไกสื่อส�รเพื่อให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดคว�มตระหนักถึง 

คุณประโยชน์ของนวัตกรรมในก�รเป็นเครื่องมือในก�รแก้ปัญห�และ

ยกระดับชีวิตคว�มเป็นอยู่



56

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

แผนภาพที่ 13 กลไกสนับสนุนการดำาเนินงานตามพันธกิจของ สวทช.

 นอกเหนือจ�ก กลไกต่�งๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบก�ร อุตส�หกรรม 

ดังที่ได้กล่�วไปแล้ว สวทช. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ชุมชน

ด้วยวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่�นสถ�บันก�รจัดก�รเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเกษตร (สท.) โดยกลไกของ สท. เน้น 4 ประเด็นที่สำ�คัญใน

มิติของก�รส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนท�งปัญญ�ให้แก่เกษตรกรในชุมชน 

ได้แก่ (1) ก�รจัดก�รคว�มรู้และเทคโนโลยีให้เกิดก�รเข้�ถึงข้อมูลเทคโนโลยี  

(2) ก�รเชื่อมโยงก�รผลิตและตล�ดให้เกิดกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปและเชื่อมไปสู่ 

อตุส�หกรรมก�รผลิต เช่น อ�ห�ร และเช้ือเพลิงชีวภ�พ (3) ก�รพัฒน�บุคล�กร  

ได้แก่ เกษตรกร เจ้�หน้�ที่ส่งเสริม และผู้ประกอบก�ร (4) ก�รถ่�ยทอด 

เทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงเรื่องปรับปรุงม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ 

และประสิทธิภ�พก�รผลิต

RDDE & TT

01

02

03

04

05

06

• Research    quality prototypes 

 with suitable design & 

 reasonable price 

• Consortiums / networks

• IP & market strategy

Testing & 

standards

Consultancy

Infrastructure

Service

HRD & 

public comm

PTEC (EMI, EMC, etc) NCTC, EE, BIO, 

Mech, Chem, NANC, Safety

ITAP and other consulting units, 

expert network

• พื้นที่ทำวิจัย และ pilot การผลิต EECi, 

 Food Innopolis etc. 

• พื้นที่วิเคราะหทดสอบ

Start-up, บัญชีนวัตกรรม, accelerators, 

บริการดานการเงิน

• ใหความรู สรางความตระหนักใหผู ใช/ 

 ประชาชน 

• หลักสูตรเพ�อสรางคน feed เขาอุตสาหกรรม 

 (ทุน, นศ.)

• พัฒนาบุคลากรวิจัยรุนใหม
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กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นของสวทช.

 กลยุทธ์ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นดำ�เนินก�รในปี พ.ศ. 2561 กำ�หนดจ�ก

ประเด็นที่ สวทช. จะต้องให้คว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินก�รให้เกิดกลไกต่�งๆ 

อันจะช่วยสนับสนุนก�รขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นท้ัง 5 เรื่องดังท่ีได้กล่�วม�แล้ว

1. ส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นต�ม roadmaps (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุน 

ผู้ประกอบก�ร) และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช.  

ให้มีประสิทธิภ�พเพิ่มม�กขึ้น

2. สร้�งคว�มร่วมมือในรูปแบบคอนซอร์เทียม/เครือข่�ยที่จะส่งเสริมให้

ง�นวิจัยนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในมิติที่จะต่อยอดง�นวิจัยและนำ�ไป 

สู่ก�รผลิตและใช้ประโยชน์ และส่งเสริมคว�มร่วมมือในระดับน�น�ช�ติ  

(international collaboration) เพื่อส่งเสริมง�นในทุกพันธกิจ

3. ส่งเสริมกลไกด้�นออกแบบและวิศวกรรม เพื่อพัฒน�ต้นแบบท่ีมีคุณภ�พ  

พร้อมถ่�ยทอดได้

4. ผลักดันม�ตรก�ร กลไกสนับสนุนต่�งๆ เพื่อให้ทุกภ�คส่วนของสังคมไทย 

มีก�รลงทุนและใช้นวัตกรรมม�กขึ้น เช่น ส่งเสริมโครงสร้�งพื้นฐ�น

ด้�นม�ตรฐ�น และเขตส�ธิตนวัตกรรมพิเศษในพื้นที่ EECi ม�ตรก�ร 

ส่งเสริมก�รใช้นวัตกรรมไทยผ่�นกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงม�ตรก�ร 

ภ�ครัฐอื่นๆ

5. สร้�งสภ�พแวดล้อมและกลไกสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในภ�รกิจ

สำ�คัญ  ประกอบด้วย กลไกก�รบริห�รผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

กลไกก�รบริห�รศักยภ�พและคว�มส�ม�รถบุคล�กรวิจัย ระบบก�ร

บริห�รคุณภ�พง�นวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมก�รวิจัย ก�รบูรณ�ก�ร

ระบบส�รสนเทศให้สนับสนุนก�รบริห�รจัดก�ร และกลไกสนับสนุนที่

มีคว�มคล่องตัว ลดคว�มซ้ำ�ซ้อน
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แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1

(2561-2565)

ก�รขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

ก�รจัดสรรทรัพย�กร 

และก�รวัดผลสำ�เร็จ
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ก�รขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ก�รจัดสรรทรัพย�กร

และก�รวัดผลสำ�เร็จ

 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�และมุ่งมั่นในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ

และคุณภ�พของก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง โดยประยุกต์หลักคิดของวงจร

คุณภ�พ (Plan-Do-Check-Act – PDCA) ได้แก่ ก�รว�งแผน ก�รปฏิบัติ

ต�มแผน ก�รตรวจสอบและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น ก�รติดต�มผลและนำ�

ม�ปรับปรุงพัฒน�ในก�รทำ�ง�นทุกระดับ

 ในระดับก�รว�งแผน สวทช. จะเน้นก�รทำ�แผนง�น (ก�รพัฒน�เทคโนโลยี  

และแผนง�นสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มพันธกิจ) และแผนก�รนำ�ง�นวิจัย 

สู่ก�รใช้ประโยชน์ เช่น ก�รวิเคร�ะห์ศึกษ�ข้อมูลก�รตล�ด ก�รศึกษ�คว�มเป็น 

ไปได้ด้�นต่�งๆ ก�รประเมินผลกระทบเบื้องต้น (pre-impact assessment)  

ก�รประเมินคว�มเสี่ยง ก�รทำ� business model ก�รสร้�งคว�มร่วมมือ 

ในรูปแบบต่�งๆ รวมถึงกลไกถ่�ยทอดไปสู่ก�รใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ๆ  อ�ทิ 

crowdfunding หน่วยให้บริก�ร เป็นต้น เมื่อกิจกรรมต่�งๆ มีก�รระบุแผนง�น 

ชัดเจนม�กขึ้นในระดับโครงก�ร หน่วยง�นรับผิดชอบ และทีมง�น สวทช. จะ 

จัดสรรทรัพย�กรให้สอดคล้องกับแผนง�น โดย ศจ.
13
 และ CPM จะเข้�ม� 

มีบทบ�ทในก�รเชื่อมโยงกับทุน ทรัพย�กร และกลไกของหน่วยง�นภ�ยนอก  

ต้ังแต่ต้นท�งถึงปล�ยท�ง  

 ก�รติดต�มประเมินผลเพื่อนำ�ม�ปรับปรุงพัฒน� สวทช. มีก�รกำ�หนด

ตัวชี้วัดต�มหลักก�ร Balanced Scorecard เพื่อให้เกิดสมดุลในทุกมิติ และ 

มีก�รถ่�ยทอดตัวช้ี วัดผ่�นกระบวนก�รถ่�ยทอดตัวช้ี วัดประจำ�ปีของ 

ผู้บังคับบัญช�ไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญช�ลำ�ดับถัดไป จนถึงพนักง�นร�ยบุคคล โดย  

สวทช. มีก�รติดต�มและประเมินผลอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งมีก�รทบทวน 

แผนกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อให้ม่ันใจว่� สวทช.  

มีกลยุทธ์และก�รปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

มีตัวชี้วัดที่ร่วมกันทุกฝ่�ยหรือหน่วยวิจัยที่เก่ียวข้องในก�รผลักดันผลง�นให้มี 

ก�รใช้จริงและสร้�งผลกระทบ นอกจ�กนี้ สวทช. จะทบทวนกลไกขับเคลื่อน 

แผนกลยุทธ์ และประเมินผลกลไกน้ันด้วย ในก�รวัดผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น 

ท่ีเชื่อมโยงกรอบแนวคิดท้ังส่ีด้�น (impact, visibility, relevance และ excellence)  

เข้�ด้วยกัน สวทช. ยังคงยึดถือเป้�หม�ยต�มท่ีระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ฉบับท่ี 6  

(2560-2564) ได้แก่ ผลกระทบ และก�รก�รลงทุนด้�น วทน. ของภ�คส่วน 

ต�่งๆ ดังน้ัน วิธีก�รวัดผลก�รดำ�เนินง�นของ สวทช. จะเชื่อมโยงกรอบแนวคิด 

ทั้งสี่ประกอบก�รทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ดังนี้

13 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC หรือ ศจ.)
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• Impact - ก�รสร้�งผลกระทบในด้�นเศรษฐกิจ คุณภ�พชีวิต คว�มส�ม�รถ 

ในก�รแข่งขันของประเทศ

• Visibility - ก�รเป็นที่ยอมรับในเชิงองค์คว�มรู้ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ 

คว�มร่วมมือจ�กภ�ครัฐและเอกชน ก�รได้รับทุนอุดหนุนจ�กหน่วยง�น

ภ�ยนอก ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภ�ค และระดับโลก

• Relevance - ก�รนำ�ผลง�นวิจัยและองค์คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ ในภ�ค

ก�รผลิต ภ�คบริก�ร ภ�คเกษตรกรรมและภ�คสังคมชุมชน ร�ยได้จ�ก

คว�มส�ม�รถ

• Excellence - คว�มเก่งของบุคล�กรทั้งในเชิงวิช�ก�ร คุณภ�พง�น

วิจัยที่เพิ่มขึ้น ก�รนำ�ผลง�นวิจัยไปประยุกต์ใช้ และประสิทธิภ�พที่เพิ่ม

ขึ้นของกระบวนก�รภ�ยในที่จะสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นในภ�รกิจสำ�คัญ

 

 

แผนภาพที่ 14 การวัดผลสำาเร็จของ สวทช.
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ภ�คผนวก
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คำ�ย่อ คำ�อธิบ�ยภ�ษ�อังกฤษ คำ�อธิบ�ยภ�ษ�ไทย

BHD Bio-Hydrogenated Diesel น้ำ�มันดีเซลชีวภ�พท�งเลือกใหม่ชนิด BHD

BME Biomedical Engineering วิศวกรรมชีวก�รแพทย์

BOI The Board of Investment of Thailand สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

BRT Biodiversity Research and Training  

Program

โครงก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และศึกษ�นโยบ�ยก�ร

จัดก�รทรัพย�กรชีวภ�พในประเทศไทย

CAGR Compound Annual Growth Rate อัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ยต่อปี

COP21 the 21
st
 meeting of the Conference of the 

Parties

ก�รประชุมสหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ พ.ศ. 2558

CPM Cluster Program Management ฝ่�ยบริห�รคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.

CT Computed Tomography ก�รถ่�ยภ�พส่วนตัดอ�ศัยคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี

ภ�พฉ�ยรังสีท�งก�รแพทย์)

DAER Design and Engineering ก�รออกแบบ และวิศวกรรม

EECi Eastern Economic Corridor of innovation เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก

FEPS Food Engineering Practice School  

Programs

โครงก�รทักษะวิศวกรรมอ�ห�ร

GDP Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

GMP Good Manufacturing Practices ม�ตรฐ�นก�รผลิตผลิตภัณฑ์

H-FAME Partially Hydrogenated FAME น้ำ�มันดีเซลชีวภ�พท�งเลือกใหม่ชนิด H-FAME

HPC&DA High-Performance Computing & Data  

Analytics

คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

HRD Human Resource Development ก�รพัฒน�กำ�ลังคน

IBL Integrative Biorefinery Laboratory ห้องปฏิบัติก�รพลังง�นและเคมีชีวภ�พ

IM Internal Management ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยใน

คำ�อธิบ�ยคำ�ย่อภ�ษ�อังกฤษ(ListofAbbreviations)
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INFRA Infrastructure Development ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น

IoTs Internet of Things อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ISO International Organization for Standardization องค์ก�รระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รม�ตรฐ�น

ITAP Innovation and Technology Assistance  

Program

โปรแกรมสนับสนุนก�รพัฒน�เทคโนโลยีของ

อุตส�หกรรมไทย

NCTC NSTDA Characterization and Testing 

Center

ศูนย์บริก�รวิเคร�ะห์ทดสอบ สวทช.

NSA NSTDA Academy สถ�บันวิทย�ก�ร สวทช.

PDCA Plan–Do–Check–Act ก�รว�งแผน ก�รปฏิบัติต�มแผน ก�รตรวจสอบ 

และก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินก�รอย่�งเหม�ะสม

PTEC Electrical and Electronic Product Testing 

Center

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์

RDDE Research, Development, Design and  

Engineering

ก�รวิจัย พัฒน� ออกแบบ และวิศวกรรม

SME Small and Medium Enterprise วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม

STEM Science, Technology, Engineering and 

Mathematics

ทักษะด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศ�สตร์

STI Science, Technology and Innovation วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

TBRC Thailand Bioresource Research Center ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

TCELS Thailand Center of Excellence for Life 

Sciences

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์

TGIST Thailand Graduate Institute of Science and 

Technology

โครงก�รทุนสถ�บันบัณฑิตวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยีไทย

3P Publications, Intellectual Properties and 

Prototypes

ผลง�นตีพิมพ์ ทรัพย์สินท�งปัญญ� และต้นแบบ

คำ�ย่อ คำ�อธิบ�ยภ�ษ�อังกฤษ คำ�อธิบ�ยภ�ษ�ไทย



แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1 (2561-2565)

67




