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คำ�นำ�
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มี
กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี (rolling strategic plan)
เพื่อปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
เนื่องจากบริบทต่างๆ และสภาพแวดล้อมจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงาน
ของ สวทช. ดังนั้น กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ จึงมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่ง
ในการทำ�ให้องค์กรปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ และแผนการดำ�เนินงาน เพื่อให้องค์กร
สามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมาย สามารถส่งมอบผลงานสู่เศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า สวทช. มีเอกสาร
แผนกลยุทธ์ทท่ี นั สมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป มีความสมบูรณ์
ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั ิ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสูห่ น่วยงาน
ทุกระดับได้อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
	การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2560 เป็นปีแรกของการดำ�เนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 (2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สวทช. มี
ความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะดำ�เนินการในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า เป้าหมายสิ่งส่งมอบ และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับในเรื่องของ
ผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมใหม่ และเพื่อเชื่อมโยง
กับแผนการดำ�เนินงานและงบประมาณประจำ�ปี เอกสารนี้จึงสรุปเฉพาะสาระ
สำ�คัญเฉพาะในส่วนที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ สวทช.
ฉบับที่ 6 และกลไก กลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ สวทช. ในการดำ�เนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำ�หนดไว้ ในแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6
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หลักการ แนวคิดการทบทวนแผนกลยุทธ์
การทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2560 ถือเป็นปีแรกของการดำ�เนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ จึงมีวัตถุประสงค์ ในการทบทวนฯ เพื่อให้ สวทช. มีความ
ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องกิจกรรมต่างๆ ที่ สวทช. จะดำ�เนินการในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า เป้าหมายสิ่งส่งมอบ และประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ การทบทวน
แผนกลยุทธ์ฯ ได้กำ�หนดแนวทางที่จะเป็นกรอบดำ�เนินงานของทุกกิจกรรม
สวทช. ที่จะมุ่งเน้น 4 เรื่อง ได้แก่
Impact

ส่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานของ สวทช. ในเชิง
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการแข่งขัน
Visibility เกิดการรับรูถ้ งึ ความสามารถของ สวทช. ในระดับประเทศ ภูมภิ าค
และระดับโลก
Relevance เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ
Excellence สร้างสรรค์จากความเชีย่ วชาญและความสามารถของ สวทช. และ
นำ�ไปสูก่ ารสร้างความเก่ง การสร้างความสามารถทีจ่ ะนำ�ไปต่อยอด
ได้ ในอนาคต
Economic,
Q-life and
Competitiveness

(ผลกระทบ)

(การเปน
ที่ยอมรับ)

National,
Regional and
Global

Impact Visibility
Excellence Relevance
(ความ
เชี่ยวชาญ)

RDDE, Testing,
Consultancy and
Infrastructure

(ความ
สอดคลอง)

Advantage,
Challenge and
Problem

แผนภาพที่ 1 แนวทางการดำ�เนินงานของ สวทช. ที่ใช้ ในการทบทวนแผนกลยุทธ์
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กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำ�ปี 2560 ประกอบด้วยการทบทวน
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็นบริบทการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายใน สวทช. และภายนอก สวทช.
ที่จะมีผลกระทบกับการดำ�เนินงานของ สวทช. การทบทวนเป้าหมายสิง่ ส่งมอบ
ของ สวทช. และแผนงาน (roadmaps) ของ 5 ประเด็นมุ่งเน้นตามกรอบ
แนวทาง 4 ด้านข้างต้น และจัดทำ�แนวทางการดำ�เนินการตามพันธกิจวิจัย
พัฒนาออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) และกลไกสนับสนุนในพันธกิจอื่นของ
สวทช. (TT, INFRA, HRD, IM) ทีจ่ ะเกือ้ หนุนให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่
ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในวงกว้าง
กระบวนการทบทวนฯ ประกอบด้วยการประชุมกลุ่มย่อยกับกิจกรรม
ต่างๆ ในรูปแบบ focus group การรวบรวมข้อมูลความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมจากการประชุมต่างๆ และการประชุมของผู้บริหาร จากนั้น มีการ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปเป็นเนื้อหาแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และนำ�
เสนอผู้บริหาร และ กวทช. เพื่อขออนุมัติแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน 6.1 ให้เริ่ม
ดำ�เนินการได้ ในปีงบประมาณ 2561
ตารางที่ 1 กระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. ประจำ�ปี 2560

กิจกรรม

ผู้ดำ�เนินการ

ช่วงเวลา

1. วิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน สถานภาพองค์กร
และรวบรวมข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สก.

เมษายน – มิถุนายน 2560

2. ประชุมระดมความเห็นเรื่องแนวทางการดำ�เนินงานของ สวทช. ใน
แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
เป้าหมายของ สวทช.

ผู้บริหาร สวทช.

15 มิถุนายน 2560

3. จัดทำ�เค้าโครงแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน และประชุมระดมความเห็น
เรื่องการดำ�เนินงานของพันธกิจ สวทช. เพื่อขับเคลื่อน 5 ประเด็น
มุ่งเน้น

ผู้บริหาร สวทช.
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

25 กรกฎาคม 2560

4. สรุปกลยุทธ์ปี 2560 และจัดทำ�เอกสารแผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับ
ทบทวน เสนอผู้บริหาร และ กวทช. เห็นชอบ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สก.

สิงหาคม 2560

11

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1 (2561-2565)

บริบทการเปลี่ยนแปลง
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บริบทการเปลี่ยนแปลง
ในปี 2560 ได้แก่ ประเทศไทยได้ ให้ความสำ�คัญอย่างมากในเรื่องการนำ�
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
มีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและความสามารถของ
คนในชาติ โดยระบุให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ ในด้านเศรษฐกิจ การบริหารราชการ และการให้บริการภาครัฐ ทำ�ให้เกิด
ยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนการนำ�งานวิจยั และนวัตกรรมมาใช้ ให้เกิดประโยชน์
กลไกส่งเสริมการลงทุนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี มีการปรับแนวคิดมาให้
ความสำ�คัญกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเทศ เลือกเรื่อง
ที่สำ�คัญ บูรณาการสร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม องค์ความรู้ และปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานที่สำ�คัญ ได้แก่ บุคลากร ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยจะเกิดโครงการจำ�นวนหนึง่ ทีเ่ รียกว่า spearhead programs
ที่จะมุ่งเน้นเพื่อให้ส่งมอบผลงานตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ รวมถึง
การปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานวิจัยมาร่วมมือกันทำ�งานในลักษณะ
บูรณาการมากขึ้น
2. กลไกส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจยั และพัฒนา  การส่งเสริมนวัตกรรม
ของภาคเอกชน หลายรูปแบบ ได้แก่ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสำ�หรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งมีกองทุน
1 หมื่นล้านบาท การทีภ่ าครัฐเร่งผลักดันการนำ�นวัตกรรมไทยไปใช้ประโยชน์
ผ่านกลไกบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
3. แนวคิดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
ที่รว่ มมือกับหลายภาคส่วน เน้นสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม อาทิ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพของประเทศ การสนับสนุนชุมชน วิสาหกิจ
การเป็นศูนย์รวมงานวิจยั ของภาครัฐและเอกชน และกลไกสนับสนุนต่างๆ
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเดิม (first S-curve) และต่อยอดให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ (new S-curve) โดยผลการระดมสมองนักวิจัย สวทช.
ระดับผู้อำ�นวยการหน่วยวิจัย แสดงให้เห็นเทคโนโลยีเป้าหมายที่ควร
ขับเคลื่อนใน EECi เช่น automation และ robotics, next-gen vehicle,
smart city, smart factory, smart farming, sensor, energy
storage, battery, solar cell, biorefinery นวัตกรรมสำ�หรับผู้สงู อายุ
และบริการต่างๆ ทีค่ วรให้กบั ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอันจะเป็นประโยชน์
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ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์ทดสอบ การให้ค�ำ ปรึกษา
ฝึกอบรม โรงงานต้นแบบ สอดคล้องกับผลการรับฟังความเห็นจาก
ภาคอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เกิดขึ้นที่ EECi1 ได้แก่ โรงงานต้นแบบ กลไกการขยายขนาด (scale
up) การวิจัยแบบ translational การมี one-stop service สำ�หรับการ
วิเคราะห์ทดสอบและให้คำ�ปรึกษา เขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษที่มีกลไก
เอื้อด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ
4. เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (disruptive technologies) เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิต การบริการ เกษตรกรรม และการค้าแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ 12
เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันที่สำ�คัญ ดังภาพ
Mobile internet

Automation of
knowledge work

เพิม่ ประสิทธิภาพและเพิม่ ความ
โปรงใสในการทำธุรกรรมและ
การใหบริการของภาครัฐ
และภาคเอกชน

เปลี่ยนโครงสรางการจางงาน
การพัฒนาคน ใหมีทักษะใหม
ตลอดเวลา

The Internet of Things

Cloud technology

เปลี่ยนวิถีชีวิต โครงสราง
การผลิต โครงสรางการแขงขัน ผลิตภาพ
ในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ

ลดตนทุน ลดทรัพยากร
ลดตัวกลางการทำธุรกรรมและ
เพิ่มโอกาส Startups

Advanced robotics

Autonomous and
near-autonomous
vehicles

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตและการบริการเปนฐาน
ความสามารถในการแขงขัน
ยุคตอไป

เพิ่มความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดลอม
แกปญหาจราจร ตองปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบและการจัดการ
ภาครัฐเพ�อรองรับ

Next-generation
genomics

3D printng

อายุยืน ระบบประกันสุขภาพ
เปลี่ยนไป การปรับปรุงพันธุพืชและ
สัตวที่ตอบโจทยเฉพาะ เชน
ดานอาหาร ดานพลังงาน

ลดเวลาและตนทุนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ใหมสรางตนแบบอวัยวะใหม
ตองเตรียมขอกำหนดทางจริยธรรมและ
กฎหมายรองรับ

Advanced materials

Energy storage

เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและ
ปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรม
การผลิตพลังงาน เกษตร
สุขภาพและการแพทย

เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
และการใชพลังงานหมุนเวียน
ของโลก ตนทุนในการผลิต
พลังงานลดลงทำใหเพิ่มโอกาส
ในการแขงขันของภาค
การผลิตและบริการ

Advanced oil and gas
exploration and recovery
มีการคนพบแหลงพลังงาน
ฟอสซิลไหมๆ และราคาถูกลง
เพิ่มโอกาสความสามารถ ในการแขงขัน

ที่มา: สวทน. และ McKinsey Global Institute

แผนภาพที่ 2 เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (disruptive technologies) 12 เรื่อง
1 Workshop เพื่อกำ�หนดความต้องการภาคอุตสาหกรรมไทยประกอบการจัดทำ�แผน EECi
14 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

Renewable energy
ลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
และสรางความยั่งยืนของ
พลังงานหมุนเวียน และโอกาสเพิ่ม
การพัฒนาเศรษฐกิจ
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สวทช. มีการปรับเปลี่ยนที่สำ�คัญ ได้แก่ (1) กลไกภายในใหม่ๆ อาทิ
เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (integrated technology platform) ทีส่ นับสนุน
ให้เกิดการบูรณาการงานวิจยั หลากหลายศาสตร์ระหว่างศูนย์แห่งชาติ (2) การปรับ
โครงสร้างองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และการออกแบบและวิศวกรรม เพื่อผลักดันการเพิ่มคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพการวิ จั ย และพั ฒ นาตั้ ง แต่ ขั้ น การกำ � หนดโจทย์ วิ จั ย ไปจนถึ ง
การผลักดันผลงานไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ (3) การจัดตัง้ สถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร (สท.) ทีจ่ ะเป็นกลไกหลักของ สวทช. ในการนำ�เทคโนโลยี
ด้านเกษตรออกสู่ชุมชน (4) การจัดทำ�ยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศ และข้อมูลความสามารถของระบบมาตรวิทยาของประเทศ เป็นต้น (5) การบูรณาการการดำ�เนินงานกับหน่วยงานรัฐ
อื่นๆ เพิ่มขึ้นมาก โดย สวทช. ดำ�เนินการ 7 แผนงานบูรณาการในเรื่องการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริม SMEs การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชน การใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัย การรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ผลการทบทวนจุดแข็ง และจุดอ่อนของ สวทช. แสดงให้เห็นว่า สวทช.
ยังคงมีจุดแข็งเรื่องนักวิจัยที่ทำ�งานเต็มเวลา มีฐานของผลงาน องค์ความรู้
ฐานข้อมูล เทคโนโลยีขน้ั สูง ทีจ่ ะสามารถต่อยอดส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ที่รัฐบาลมุ่งเน้นได้ สวทช. ยังมีพันธกิจ กลไกที่เอื้อและยืดหยุ่น พร้อม
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานวิจยั และนวัตกรรมอย่างครบวงจร อย่างไรก็ตาม
สวทช. ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงในเรื่องระบบสนับสนุนภายใน และกลไกส่งมอบ
ให้สามารถผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ตอบสนองและทันความต้องการของผูร้ บั
ถ่ายทอด/ผู้ ใช้ และใช้กลไกความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความเชี่ยวชาญและทรัพยากร ไปส่งมอบผลงาน
ตอบโจทย์ที่สำ�คัญของประเทศ สร้างผลกระทบได้ ในวงกว้าง
จากการวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอก แสดงให้เห็นโอกาส
และความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผลต่อความคาดหวังทีม่ ากขึน้ ต่อ สวทช. ในเรื่อง
การส่งมอบผลลัพธ์ การเชื่อมโยงกับผู้ ใช้ประโยชน์ ผู้รับประโยชน์ ภาคชุมชน
ผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ เมื่อผนวกกับผลการทบทวนบริบท
การเปลีย่ นแปลงภายใน สวทช. จึงมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานภายใต้
กรอบแนวคิด impact, visibility, relevance และ excellence ด้วย สวทช.
ตระหนักว่างานที่ก่อให้เกิดผลกระทบ (impact) มาจากการส่งมอบผลงานที่มี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ (relevance) โดยมีพื้นฐานจากงานที่มี
ความเชี่ยวชาญ (excellence) จะส่งผลให้ สวทช. แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ
และจะนำ�ไปสู่การสร้างการรับรู้ (visibility) ให้กับ สวทช. ได้ตามพันธกิจของ
องค์กร เนื้อหาในการทบทวนแผนกลยุทธ์จึงมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการที่นำ�
ทุกพันธกิจ กลไก มาสนับสนุนทำ�ให้งานวิจัยมีคุณภาพ สามารถกลไกเชื่อมโยง
ไปถึงผู้ ใช้และผู้รับประโยชน์ ส่งผลกระทบได้ ในวงกว้างได้ดียิ่งขึ้น
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
เป้าหมายการดำ�เนินงานของ สวทช.
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1
(2561-2565)
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วิสัยทัศน
เปาหมายของ
สวทช. ณ
สิ้นปงบประมาณ
2564

“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 โครงสรางพืน้ ฐาน (Infrastructure - Infra)
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จำเปน เพ�อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบบริหารจัดการภายใน (Internal
Management - Int. Mgt.) ที่มีประสิทธิภาพ
เพ�อสนับสนุนการดำเนินงาน”

• สรางผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใชประโยชน
ไดจริงจนกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศคิดเปนมูลคาไมต่ำกวา 5
เทาของคาใชจายเฉลี่ยของ สวทช.
• เพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตร
“Nation First,
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาค
การผลิต ภาคบริการ
Science and Technology
และภาคเกษตรกรรม คิดเปนมูลคา
Excellence, Team Work,
ไมต่ำกวา 2 เทาของการลงทุนฯ
Deliverability, Accountability
ป 2559

and Integrity”

คานิยม
หลัก
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การทบทวนประเด็นมุ่งเน้น และ
เทคโนโลยีฐานของ สวทช.
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1
(2561-2565)
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ประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช.
แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) กำ�หนดประเด็นมุ่งเน้นที่
สวทช. จะมุ่งดำ�เนินการเพื่อสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นที่
ประจักษ์ 5 เรื่อง ได้แก่

1 อาหารเพื่ออนาคต

2 ระบบขนส่ง
สมัยใหม่

5 นวัตกรรมเพื่อ

การเกษตรยั่งยืน

4 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ

3 การสร้างเสริมสุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตคนไทย

และเคมีชีวภาพ

ในการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. จึงได้มงุ่ เน้นการกำ�หนดเป้าหมายสิ่งส่งมอบ
ของ สวทช. ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าที่ระบุในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 6 โดยใช้
กรอบแนวคิด impact, visibility, relevance และ excellence โดย
ทบทวนแผนงาน (roadmaps) ของ 5 ประเด็นมุ่งเน้น ในมิติที่ สวทช.
จะดำ�เนินการโดยแสดงความเชื่อมโยงจากผลลัพธ์ ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ไปจนถึงสิ่งส่งมอบ ผู้ร่วมดำ�เนินการ/ใช้ประโยชน์ เพื่อให้ สวทช. สามารถ
วางกรอบการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2561-2565 ในเรื่องกิจกรรม/กลไก/
แนวทางสนับสนุนในพันธกิจต่างๆ และทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการ
การอธิบายสรุปในรูปแบบ logic model เพื่อให้เห็นผังความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันอย่างชัดเจนมากขึ้น
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(1) ประเด็นมุ่งเน้นอาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation)

ผลกระทบ (Impact)
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยส่งออกอาหารเป็นอันดับ 14 ของโลก มี
มูลค่าส่งออกอาหาร 9 แสนล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของ GDP
ปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 80 ของวัตถุดิบที่ใช้ ในอาหารมาจากภายใน
ประเทศ อาหารฟังก์ชันและอาหารสุขภาพ (functional food and
healthy food) เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่ได้รับความนิยมสูงทั้งใน
ปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มีการประเมินมูลค่าตลาด
อาหารฟังก์ชันของตลาดโลก2 ในปี พ.ศ. 2557 ไว้ 9.06 ล้านล้านบาท
และในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 13.22 ล้านล้านบาท
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย3 ประเมินมูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ในปี พ.ศ. 2558 ไว้ที่ 5.27 หมื่นล้านบาท และคาดการณ์ว่าตลาดอาหาร
เพื่อสุขภาพจะโตขึ้นประมาณ ร้อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าประมาณ
4.05 หมื่นล้านบาท และคาดการณ์การเติบโตของตลาดเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพในปี พ.ศ. 2563 ที่ ร้อยละ 7.7 มีมูลค่า 3.81 หมื่นล้านบาทโดย
ประมาณ มีการประเมินมูลค่าตลาดสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional
ingredient)4 ที่มีการประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารในปี พ.ศ. 2557
ถึง 2.32 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
(CAGR) อยู่ที่ ร้อยละ 5.5 จากปี พ.ศ. 2558 ถึง 2563 โดยจะมีมูลค่า
ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2563 และหากมีการประยุกต์
ใช้ ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ เครื่องสำ�อาง
และอาหารสัตว์ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 4.93 ล้านล้านบาท
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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การเป็นที่ยอมรับ (Visibility)
ในระดับโลก ส่งเสริมให้มกี ารใช้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร เพิม่ มูลค่า
สนับสนุนการเป็นครัวของโลก ในระดับประเทศ สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรม
ใหม่ในการผลิต functional ingredient จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศ
สร้างการเติบโตของ GDP ประเทศจากอุตสาหกรรมใหม่

ความท้าทาย (Challenge)
อุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนหนึง่ ใน 10 อุตสาหกรรม S-curve ของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่สำ�คัญอื่นๆ ของรัฐบาลมาสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
อาทิ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ทีน่ �ำ โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สวทน.) โครงการ Food Valley โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารของไทย
ส่วนใหญ่ยงั ขาดนวัตกรรมขัน้ สูงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพิม่ มูลค่าและ
พัฒนาคุณภาพอาหารไทยให้แข่งขันได้ และเป็นผู้นำ�ด้านการผลิตอาหาร
ของโลก ซึ่งนับเป็นความท้าทายที่ สวทช. จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน
นโยบายต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญ (Advantage and Excellence)
แผนการดำ�เนินงานอาหารเพื่ออนาคตของ สวทช. ได้รับความเห็นชอบให้
มีการจัดทำ�แผนที่นำ�ทางนวัตกรรมอาหารของ สวทช. (food innovation
roadmap) ในการวางแผนการดำ�เนินงานของ roadmap เป็นการรวบรวม
ข้อมูล ระดมสมอง วิเคราะห์ ความเชี่ยวชาญความสามารถร่วมกับโจทย์
ของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนการดำ�เนินงาน 3 เรื่องหลัก ได้แก่
1) การพัฒนาสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional ingredients)
2) อาหารปลอดภัย (food safety) และ 3) มาตรฐานและกฎระเบียบ
(standard and compliance)
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารโดยมุง่ เน้นการพัฒนา functional ingredient
อยูบ่ นพืน้ ฐานความได้เปรียบทางความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ซึ่ง สวทช. มีความเชีย่ วชาญและดำ�เนินงานด้านนีม้ าเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ศช.5 และ คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพของ CPM สวทช.
มีองค์ความรูแ้ ละโครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ร้อมสนับสนุนการพัฒนา functional
5 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC หรือ ศช.)
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ingredient ศว.6 มีเทคโนโลยีปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์อาหารให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสม (การบดเคี้ยว การกลืน การย่อยและการดูดซึม) พัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกสําหรับบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต
ศอ.7 สามารถพัฒนาแบบจำ�ลองขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
functional ingredient พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยอาหาร/การแพทย์/เกษตร
ศน.8 ดำ�เนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบนำ�ส่งชนิดใหม่เพื่อการควบคุม
ให้เกิดการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอัตราและปริมาณที่
กำ�หนดการประยุกต์ ใช้การห่อหุ้มสารสกัดในรูปแบบอนุภาคนาโนเพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำ�อางทดสอบความเป็นพิษของสารออกฤทธิ์โดยใช้
cell-based assay นอกจากนีย้ งั มีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ที่มีกลไกสนับสนุน SMEs ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร สร้างความสามารถด้านนวัตกรรมอาหาร และลงทุน
เพื่อยกระดับเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC)
วิเคราะห์ทดสอบสารปนเปื้อนของอาหารตามมาตรฐานสากล ในส่วนของ
การพัฒนากำ�ลังคน (HRD) สนับสนุนการพัฒนากำ�ลังคนในอุตสาหกรรม
อาหารผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น TGIST FEPs และ STEM เป็นต้น และ
ในเรื่องการสร้างความตระหนักและฝึกอบรม (awareness and training)
วางแผนการนำ�เสนอเทคโนโลยีและความสามารถของนักวิจยั ของ สวทช.
ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy) ด้านต่างๆ ดำ�เนินงาน
ผ่าน NSTDA Academy (NSA) ซึ่งการผลิต functional ingredient
เป็นแผนการดำ�เนินงานที่ต้องอาศัยการบูรณาการขององค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ ทำ�งานร่วมกัน อาทิ เช่น biotechnology, metal and material
science, computer and IT และ nano encapsulation and delivery
system สวทช. มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหล่านี้พร้อมดำ�เนินงานวิจัย
ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

กลยุทธ์ กลไกสนับสนุน
• หาแนวทางการพัฒนา functional ingredients เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศด้วยนวัตกรรม
• 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 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ด้านอาหาร
• ผลักดันมาตรฐานการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์รว่ มกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
• เชื่อมโยงกับนโยบายภาครัฐต่างๆ เช่น Thailand Food Valley และ
โครงการประชารัฐ
• จัดทำ� showcase นวัตกรรม / regulatory sandbox ในเขตพื้นที่พิเศษ
EECi
Resources & Infra

Outputs
2561-2565

Activities
/
/

Traceability
functional
ingredients
Bio-accessibility &
bioavailability
data
Functional
ingredient
production
commercial plant

/

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

functional
ingredient
.

Target customers

Functional
carbohydrate:
functional
starch/dietary ﬁber
Functional lipid:
PUFAs

Outcome

Impact

1

อาหารเพื่อ
อนาคต

GDP
ingredients
functional
food/ health food

Functional protein:
Peptide/ Protein
hydrolysate

care food

functional
ingredients

functional
ingredients

Natural extract:
/ /

Vitamins/minerals:
mineral supplement
Probiotic
Mixture

./

.

แผนภาพที่ 3 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้น
อาหารเพื่ออนาคต
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(2) ประเด็นมุ่งเน้นระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation)

ผลกระทบ (Impact)
ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศทุกประเภท มีมูลค่าประมาณ
1 ล้านล้านบาท (ไม่รวมรถโดยสารและรถบรรทุก) ด้วยสมมติฐานตาม
แผนงานของกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2579 กำ�หนดว่าประเทศไทย
ต้องมีรถไฟฟ้าส่วนบุคคล 1.2 ล้านคัน สะสมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และ
มีสถานีอัดประจุ 690 สถานี (เกิดจากการประชุม COP21) ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีรถยนต์ส่วนบุคคลประมาณ 50-60 ล้านคัน (มูลค่าโดย
ประมาณ 1 ลบ.ต่อคัน) ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม
นี้ในประเทศไทยประมาณ ร้อยละ 50 คิดเป็น (1.2 x 1 x 50%) = 0.6
ล้านล้านบาท นอกจากนี้ มีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่
(อายุใช้งาน 10 ปี) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571-2579 คิดเป็นมูลค่าประมาณ
2,000 ล้านบาท สถานีอัดประจุในประเทศจำ�นวน 690 สถานี ในปี พ.ศ.
2579 ค่าใช้จ่ายราคาตู้พร้อมการติดตั้งประมาณ 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่า
ก่อสร้างและเดินสาย) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 690 ล้านบาท และ ขสมก.
มีแผนจัดซื้อรถบัสไฟฟ้า 500 คัน ภายใน 5 ปี โดยเริ่มในปี พ.ศ. 2561 จะ
มี 200 คัน หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สามารถซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ได้ เนื่องจาก
อยู่ในบัญชีของสำ�นักงบประมาณแล้ว
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การเป็นที่ยอมรับ (Visibility)
ประเทศไทยมีจุดยืนระดับโลกในการเป็นผู้นำ�ในการผลิตยานยนต์ และ
อันดับ 1 ในอาเซียน ในระดับประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็นร้อยละ
10 ของ GDP ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับคนไทย หากไทยสามารถ
เพิม่ มูลค่าทีผ่ ลิตได้เองในประเทศ (localization) จากการเปลีย่ นเทคโนโลยี
มาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเพิ่มรายได้และการจ้างงานให้กับคนไทย
อีกมาก

ความท้าทาย (Challenge)
ระบบขนส่งสมัยใหม่มคี วามเกีย่ วข้องกับ 2 ส่วนทีส่ �ำ คัญใน 10 อุตสาหกรรม
S-curve ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ และขนส่งและการบิน ประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในอาเซียนที่ประกาศเป็นฐานการผลิตเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญ (Advantage and Excellence)
สวทช. เริ่มศึกษาเรื่ององค์ประกอบยานยนต์ไฟฟ้ามากว่า 7-8 ปี และไม่ได้
ทิ้งห่างเรื่องเทคโนโลยีกับต่างประเทศมากเหมือนกับเทคโนโลยีรถยนต์
ที่ใช้น้ำ�มัน ซึ่งไทยห่างจากญี่ปุ่นมากกว่า 50 ปี ในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า
สวทช. มีนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนหลัก เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์
ระบบควบคุม โครงสร้างน้ำ�หนักเบา อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และ
ระบบการอัดประจุ นอกจากนี้ สวทช. ยังมีงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
(PTEC) ที่รองรับการทดสอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศ และสามารถ
ให้การรับรอง (certify) ในบางมาตรฐานได้

กลยุทธ์ กลไกสนับสนุน
•
•
•
•

จัดตั้งพื้นที่ทดสอบร่วมกับพันธมิตร/ ในพื้นที่ EECi
สร้างคอนซอร์เทียม และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
สร้างเครือข่ายกับ design house ต่างประเทศ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิจัย และพัฒนากำ�ลังคน
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ผลกระทบ (Impact)
สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องประชาชนเป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสำ � คั ญ
อันดับต้นๆ ของประเทศ การขาดความพร้อมในการผลิตยาวัคซีน เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น เป็นปัญหาที่ท้าทายและสำ�คัญ
ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาวัคซีนขึน้ ใช้เอง
ในประเทศเป็นการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้มีวัคซีนให้ประชาชนใช้ได้
อย่างทั่วถึง ลดอัตราการป่วยตายของผู้ติดเชื้อ ลดการนำ�เข้า และ/หรือ
ลดราคาขายของวัคซีนจากต่างประเทศ เพิม่ รายได้จากการจำ�หน่ายวัคซีน
และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ถึง 200-800 ล้านบาท/ปี ในขณะ
เดียวกันการพัฒนายาชีววัตถุอนื่ ๆ สามารถสร้างผลกระทบสูงเช่นเดียวกัน
โดยตลาดหลักของยาชีววัตถุในอาเซียนเติบโตประมาณร้อยละ 10 ต่อปี
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 2556 โดยตลาดที่เติบโตมากที่สุดคือ มาเลเซีย
(ร้อยละ 12) รองลงมาคือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 11) ไทย (ร้อยละ 9) และ
อินโดนีเซีย (ร้อยละ 8) โดยตลาดยาชีววัตถุในประเทศไทยเป็นตลาดที่มี
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยี cell & gene therapy เป็น
การรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเปลี่ยนไป
อย่างก้าวกระโดด และการเป็นผูน้ �ำ ระดับภูมภิ าคในการรักษาด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูงโดยเซลล์และยีนในลักษณะ hospital-based service สำ�หรับ
โรคเลือดและโรคทางพันธุกรรม จะช่วยสนับสนุนการเป็น medical hub
ของประเทศ
นอกจากนี้ ตลาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยมีแนวโน้มเติบโต
อย่างก้าวกระโดด และมีความสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้ ในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยกำ�ลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ในอีกไม่กป่ี ขี า้ งหน้านี้ ส่งผลให้มคี วามต้องการใช้เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณ์
ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัย
พั ฒ นารวมถึ ง การแข่ ง ขั น ทั้ ง ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและเวที โ ลก
อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยมีทิศทางและ
การพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการส่งออกผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มทุกปีเฉลี่ยปีละร้อยละ 6.5 โดยในปี พ.ศ. 2557
มีตัวเลขการส่งออกรวมกว่า 9.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า
จากข้อมูลสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทยกำ�ลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
แบบสมบูรณ์ ในอีกไม่กป่ี ขี า้ งหน้านี้ โดยในอีก 15 ปีขา้ งหน้ามีการคาดการณ์
ว่าประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปนั้นจะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า และประเทศไทยจะ
เป็นประเทศลำ�ดับที่สามที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาค มีสัดส่วนร้อยละ
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19 ของประชากร จากในปัจจุบันมีร้อยละ 10 ของจำ�นวนประชากร
รองจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ประเทศไทยกำ�ลังเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง จำ�นวน 1 ถึง 2 แสนคน
โดยส่งเข้าสถานดูแลผู้สูงอายุ (nursing home) ปัญหาด้านแรงงานของ
ประเทศ ปัญหาสวัสดิการสุขภาพและสาธารณสุข ประเทศใช้งบประมาณ
จำ�นวนมาก ประเด็นสำ�คัญจึงอยู่ที่ว่าจะทำ�อย่างไรให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี
มีระบบการตรวจคัดกรองโรคที่สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว มีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก (facilities) ที่ดี ออกไปทำ�งานได้ ตัวเลขอุตสาหกรรมการ
ผลิตที่เกี่ยวกับเด็กลดลงทั้งหมด อุตสาหกรรม Silver Economy ซึ่ง
นานาประเทศให้ความสำ�คัญมาก ข้อเสนอสภาปฏิรปู เรื่องแนวทางการส่งเสริม
เศรษฐกิจสีดอกเลา มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับนวัตกรรม และอุตสาหกรรมที่
เกีย่ วข้อง

การเป็นที่ยอมรับ (Visibility)
ประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และ
สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำ�ลังจะมาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทาย (Challenge)
สุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นเป้าหมายสำ�คัญของรัฐ ความเสี่ยงของ
การระบาดของโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่และเชือ้ ดือ้ ยา การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากร การเพิม่ ขึน้ ของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง การเสียโอกาสในการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพของเด็ก การขาดความสามารถในการผลิตยา วัคซีน
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตชุดตรวจโรคติดเชือ้
ที่ทนั ต่อสถานการณ์ และการเปลีย่ นแปลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ทำ�ให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น เป็นปัญหาที่ท้าทาย
และสำ�คัญต่อการดูแลสุขภาพประชาชน

ข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญ (Advantage and Excellence)
สวทช. มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาทัง้ ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในทุกศูนย์แห่งชาติ ซึ่ง
เมื่อนำ�องค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญมาบูรณาการร่วมกัน สามารถสร้าง
งานวิจยั ทีต่ อบโจทย์และแก้ปญ
ั หาของประเทศได้ ในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้
สวทช. ยังร่วมกับพันธมิตร ทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสาธารณสุขของประเทศ และหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิตมาเป็นระยะเวลานาน ทำ�ให้สามารถสั่งสม
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องค์ความรู้ เทคโนโลยี และต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้เป็นจำ�นวนมาก
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาผลงานต่อและการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมจำ�เป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
ที่ดี และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการพัฒนาแผนการ
ดำ�เนินงาน roadmap ภายใต้หัวข้อสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้แบ่งแผน
การดำ�เนินงานไว้ 5 เรื่องหลัก ดังนี้ 1) การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก
2) การพัฒนาต้นแบบยามาลาเรียใหม่/ ระบบให้บริการชีววัตถุ 3) เครื่องมือ
หรือชุดตรวจเพื่อคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรค (medical diagnostic
kits) / medical grade materials prosthesis & implants/ medical
tools สำ�หรับผู้สูงอายุ / ระบบ tele-health, tele-medicine เพื่อ
การแพทย์ฉุกเฉิน 4) health data platform และ ฐานข้อมูล
medical genomics และ 5) เทคโนโลยีสนับสนุนด้านระบาดวิทยา และ
ติดตามการรักษา

กลยุทธ์ กลไกสนับสนุน
• ร่วมมือกับเอกชนในรูปแบบคอนซอร์เทียมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ส่งเสริมคอนซอร์เทียมวิจัย เช่น Biomedical Engineering (BME)
• ร่วมมือกับ BOI และ TCELS ในการนำ�ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และ
มีตลาดระดับโลกรองรับไปนำ�เสนอในงานประชุมหรืองานนิทรรศการ
ระดับนานาชาติ เพื่อแสวงหานักลงทุนและโอกาสในการขยายผลการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ถึงขีดความสามารถของ
นักวิจัยไทย
• เชื่อมโยงกับ multi-center clinical trial เพื่อทดสอบตลาด ความร่วมมือ
กับราชวิทยาลัย และแพทย์ผู้ ใช้งาน
• ผลักดันมาตรฐานร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และส่งเสริมเรื่อง
คุณภาพ จริยธรรมการวิจัย
• ผลักดันบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสง่ิ ประดิษฐ์ไทย และเชื่อมกับข้อมูล
ของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
• จัดทำ� showcase นวัตกรรม / regulatory sandbox ในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ EECi
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Outputs
2561-2565

Resources & Infra Activities

NSTDA-II

CPMO

2 pilot facilities
.
, GMP
.
plant
HA
ISO13485
.

/

genome

IVIG

EV71

multi-center
clinical trial

Target customers

Outcome

Impact

3

สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต

.
.
.
,

GMP

.
clinical

Animal / pre-clinical
facilities
highthroughput
screening facility

genomics
TB
db
genomics db

tele-health,
tele-medicine
(tools)
genome
TB

.

EGAT, .
.

.

.

Health tech startups

GDP

ประชาชน

แผนภาพที่ 5 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต

(4) ประเด็นมุ่งเน้นเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
(Biochemicals and Biofuels)

ผลกระทบ (Impact)
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based industry) หมายถึง อุตสาหกรรมการ
ผลิตสารมูลค่าสูงจากวัตถุดิบชีวมวลด้วยกระบวนการทางกายภาพ เคมี
และ/หรือชีวภาพ มีรายงานว่าในปี พ.ศ. 2555 ตลาดของพลังงาน
ชีวภาพ วัสดุชีวภาพ (โพลีเมอร์) และสารเคมีชีวภาพ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ประมาณ 57.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 83.4
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พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2561 ด้วยอัตราการเติบโตประมาณ
ร้อยละ 7.79
โครงการประชารัฐกลุ่ม Bioeconomy ประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดำ�เนินการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
ของประเทศ ภายใน 5 ถึง 10 ปี ดังนี้ 1) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่ม
จากเดิม 2 เท่า 2) สร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยได้มากกว่า 3 แสนล้านบาท
ต่อปี 3) สร้างมูลค่าเพิ่มจากมันสำ�ปะหลัง ประมาณ 1 แสนล้านบาทต่อปี
4) ลดการปลดปล่อย CO2 มากกว่า 70 ล้านตัน 5) เพิ่มรายได้เกษตรกร
เป็น 65,000– 85,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 6) สร้างการจ้างงาน 300,000–
500,000 ครัวเรือน 7) ใช้พลังงานชีวภาพทดแทน crude oil มากกว่า 30
ล้านตันใน 20 ปี10

การเป็นที่ยอมรับ (Visibility)
ในระดับอาเซียน ตั้งเป้าเป็นผู้นำ�ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของ
ภูมิภาคบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และในระดับ
ประเทศมุ่งสร้างอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานชีวภาพ จากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ความท้าทาย (Challenge)
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรม
new S-curve ของประเทศที่รัฐบาลต้องการผลักดัน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ใหม่ที่ต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มประชารัฐที่มีการรวมตัวกันดำ�เนินงานภายใต้ประเด็น Bioeconomy ในกลุ่ม D5 โดยมุ่งเน้นการใช้อ้อยและมันสำ�ปะหลังเป็นวัตถุดิบ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

ข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญ (Advantage and Excellence)
สวทช. โดย ศช. และ CPM มีการสนับสนุนการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และพัฒนางานวิจยั การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดังกล่าวมาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการ BRT ร่วมกับ สกว. ทำ�ให้มีข้อมูล ฐานความรู้
และทรัพยากรชีวภาพที่สำ�คัญ เช่น จุลินทรีย์ ที่จะใช้เป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวทช. มีเครือข่ายความร่วมมือ
9 ข้อมูลจากโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ ศช.
10 โครงการประชารัฐกลุ่ม D5, ข้อมูลจากบริษัท น้ำ�ตาลมิตรผล จำ�กัด
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โครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับการจัดเก็บเชื้อพันธุกรรมต่างๆ และสายพันธุ์
จุลินทรีย์ เช่น ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)
ในการวางแผนการดำ � เนิ น งานภายใต้ แ ผนที่ นำ � ทางเคมี ชี ว ภาพและ
เชื้อเพลิงชีวภาพของ สวทช. สามารถสรุปแผนการดำ�เนินงานได้เป็น
4 เรื่อง ได้แก่ 1) กลุ่ม biofuels / bioenergy เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี
Very High Gravity (VHG) ethanol จากมันสำ�ปะหลัง หรือ เทคโนโลยี
การผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนและ
และระบบเพื่อผลิตน้ำ�มัน BHD และ biojet แบบไม่ใช้ไฮโดรเจน /
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย แบบ flexible substrate สำ�หรับอุตสาหกรรม /
ระบบการทำ� fractionation และ carbonization สำ�หรับ biomass
2) กลุ่ม bochemicals เช่น การพัฒนาการผลิตสาร isobutanol
สารกลุ่ม keto-acid-derived chemicals และ ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน
สำ�หรับเพิ่มมูลค่าชีวมวล 3) กลุ่ม biomaterials ซึ่งมีการดำ�เนินงาน
ร่วมกับ integrated platform มุ่งพัฒนาวัสดุกลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่ม
functional polymers / additives (non food) กลุ่ม carbon fiber หรือ
particle / bioplastic composite และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เซลลูโลสด้วยจุลินทรีย์ 4) กลุ่ม bio-specialty products ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เช่น เอนไซม์ สำ�หรับ green industry / cosmeceutical /
healthcare และ nutraceuticals เป็นต้น
แนวทางการดำ � เนิ น งานที่ ต้ อ งพั ฒ นาร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ของ สวทช. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่นำ�ทางที่วางไว้ ต้องมีการ
บูรณาการทำ�งานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศช. พัฒนาเทคโนโลยี
สำ�หรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
มีโครงสร้างพืน้ ฐาน TBRC สำ�หรับเก็บรวบรวมสายพันธุจ์ ลุ นิ ทรีย์ มีเครือข่าย
Integrative Biorefinery Laboratory (IBL) สำ�หรับร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี
ด้าน biorefinery อย่างต่อเนื่อง ศว. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
การพัฒนาและการทดสอบ biofuels – biodiesel & diesohol การ
ทดสอบ biodegradable materials ศน. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน (nanocatalyst) และเมมเบรน (membrane) เน้น
การศึกษาออกแบบและสังเคราะห์เมมเบรนที่มีโครงสร้างระดับนาโน
ที่มสี มบัตกิ ารเลือกผ่านทีเ่ หมาะสม สำ�หรับการเพิม่ คุณภาพสารเคมีชวี ภาพ
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีพันธกิจอื่นๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ดังกล่าวเพื่อให้สามารถบรรลุแผนการดำ�เนินงานที่วางไว้
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กลยุทธ์ กลไกสนับสนุน
• สร้างคอนซอร์เทียมและเครือข่ายของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาพลังงาน
ชีวภาพ และเคมีชวี ภาพ
• ทำ�งานเชื่อมโยงกับโครงการประชารัฐกลุม่ Bioeconomy
• ผลักดันการใช้งานพลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล ไบโอก๊าซ
• ส่งเสริมการสร้าง biorefinery network ผ่าน Bioservice hub
• จัดทำ� showcase นวัตกรรม/ regulatory sandbox ในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ EECi
Resources & Infra

Diesohol

Activities
VHG
Ethanol from
cassava root

Outputs
2561-2565

Target customers

Outcome

Impact

4

เคมีชีวภาพและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ

Biofuels / bioenergy

GDP
Biochemicals:

(H-FAME)

microbial
cellulose

(H-FAME)

Glycerol

Carbon ﬁber or
particle/bioplastic
composite

Commodity
enzyme
development for
green industry

Biomaterials:
functional
polymers/additives
(non food)/ carbon
ﬁber or
particle/bioplastic
composite
Bio-specialty products:
Enzyme for green
industry /
cosmeceutical/
healthcare /
nutraceuticals

Biochemical
GDP

biomaterial

แผนภาพที่ 6 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้น
เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
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(5) ประเด็นมุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน
(Innovation for Sustainable Agriculture, ISA)

ผลกระทบ (Impact)
องค์ ก ารสหประชาชาติ ค าดการณ์ ว่ า จำ � นวนประชากรโลกมี แ นวโน้ ม
เพิ่มขึ้นจาก 6.4 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 9.6 พันล้านคน
ในปี พ.ศ. 2593 ส่งผลให้มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 (ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2548-2593) โดยเฉพาะกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ เช่น ข้าว
ข้าวโพด ข้าวสาลี ที่ไม่เพียงแต่เป็นพืชอาหารสำ�หรับมนุษย์แต่ยังเป็นพืช
อาหารสัตว์และเป็นวัตถุดิบสำ�หรับการผลิตพลังงานชีวภาพ นอกจากนี้
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศเป็ น อี ก ความท้ า ทายสำ � คั ญ ของ
ภาคการเกษตรในอนาคต การเกิดภัยแล้ง น้ำ�ท่วม ความแปรปรวนของ
ฤดูกาล การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรลดลง พันธุ์พืชที่มีอยู่ไม่ทน
หรือไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นไป ภาคเกษตรไทยมีเป้าหมาย
ทัง้ การผลิตเพื่อส่งออก และเพื่อความมัน่ คงด้านอาหารของประเทศ หมายถึง
ต้องมีผลิตภาพการผลิตทีด่ ี แต่การเกษตรไทยส่วนใหญ่ยงั เป็นเกษตรพึง่ พา
ธรรมชาติ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคทีท่ นั สมัยเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตไม่มากนัก จำ�นวนเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30–35 ของแรงงาน
รายได้ตอ่ ครัวเรือนของเกษตรกรต่�ำ กว่าครัวเรือนนอกภาคเกษตรไม่นอ้ ยกว่า
1 เท่าตัว11 12

การเป็นที่ยอมรับ (Visibility)
ในระดับโลก ตัง้ เป้าการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
และมีมูลค่าเพิ่ม ในระดับประเทศมีเกษตรสมัยใหม่แบบยั่งยืน มุ่งเน้น
การเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นแต่ใช้ทรัพยากรน้อยลง และส่งผลกระทบต่อ
11 มรกต ตันติเจริญ และคณะ.2557.แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำ�หรับประเทศไทย การปรับตัวภาค
การเกษตร เสนอต่อ สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
12 สุริสา ทิพย์ผ่อง ยุวนันท์ สันติทวีฤกษ์ และ กุลวรงค์ สุวรรณศรี.2559.โครงการจัดทำ�แผนที่นำ�ทางเทคโนโลยีฐานเป้าหมายของไบโอเทค.เสนอ
ต่อ ฝ่ายพัฒนากำ�ลังคนและสร้างความสามารถเทคโนโลยีฐาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิต

ความท้าทาย (Challenge)
การเกษตรไทยต้องมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นแต่ ใช้ทรัพยากร
น้อยลง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เทคโนโลยีจึงต้อง
ตอบโจทย์การทำ�ให้ผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยน
แปลงสภาพของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะภัยแล้งที่คาดว่าจะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ทีถ่ กู ต้องและจำ�เป็น มีหนีส้ นิ และไม่มกี รรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ทำ�กิน การรวมกลุม่
ไม่เข้มแข็งทำ�ให้ไม่มีอำ�นาจในการต่อรอง ทั้งยังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
คนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรน้อยลง รวมทั้งประสิทธิภาพการผลิต
ภาคการเกษตรอยู่ในระดับต่ำ� มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างไม่เหมาะสม
รวมทั้งมีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าเพิ่มมากขึ้น ในรูปแบบของ
การกำ�หนดมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคการเกษตรมีจำ�กัด
มีฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่ทันสมัยแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติ

ข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญ (Advantage and Excellence)
สวทช. มีการดำ�เนินงานและสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการเกษตรมาเป็น
ระยะเวลานาน สะสมองค์ความรู้ บุคลากร และมีเทคโนโลยี 4 สาขาหลัก
เพื่อพัฒนาเกษตรสมัยใหม่และยั่งยืน และมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาคเอกชน คอนซอร์เทียม และหน่วยงานในต่างประเทศ นอกจากนี้
สวทช. มีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สามารถ
ดำ�เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาอาชีพ
ให้แก่เกษตรกร โดยการทำ�งานในพื้นที่ มีการสาธิตและปรับใช้เทคโนโลยี
ร่วมกับพันธมิตร
ตัวอย่างความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ของ สวทช. อาทิ ศช. มีเทคโนโลยี
การพัฒนาพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ทเ่ี หมาะสม เทคโนโลยีการขยายพันธุอ์ ย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ตรวจวินิจฉัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� เช่น กุ้ง ศว. มีเทคโนโลยีการพัฒนา
materials and machinery for sustainable agriculture ศน. พัฒนา
การประยุกต์ ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร เช่น feeds &
fertilizers, soil conditioners & planting materials และ ศอ. พัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สำ�หรับพัฒนาระบบเกษตร
อัจฉริยะ (smart farming) และ สท. ดำ�เนินงานบริการแบบครบวงจร
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(one-stop service) ปรับแต่งผลงานวิจัยให้พร้อมสู่การใช้งานในพื้นที่
ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้แพร่กระจายออกไปอย่าง
ทั่วถึง เป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายที่ตอบโจทย์ความต้องการภายใต้
การทำ�งานร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการพั ฒ นาแผนการดำ � เนิ น งานของแผนที่ นำ � ทางนวั ต กรรมเพื่ อ
การเกษตรยั่งยืน สามารถสรุปได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การปรับปรุง
พันธุพ์ ชื /สัตว์เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ คุณค่าทาง
โภชนาการ คุณสมบัตติ รงตามความต้องการของตลาด 2) การตรวจวินจิ ฉัย
และการป้องกัน (ชุดตรวจโรค ชุดตรวจสารปนเปื้อน วัคซีนสัตว์)
3) เกษตรแม่นยำ� การพยากรณ์และเตือนภัย

กลยุทธ์ กลไกสนับสนุน
•
•
•
•

สร้างคอนซอร์เทียมและเครือข่ายในการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ผ่าน
ทาง สท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชุมชน และ SMEs
ทำ�งานเชื่อมโยงกับโครงการประชารัฐกลุ่มเกษตรสมัยใหม่
ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยฯ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน ภายในเขต
พื้นที่พิเศษ EECi โดยวางแผนการจัดทำ�โรงเรือน/ แปลงสาธิต
Resources & Infra Activities
Breeding
platform: rice,
maize, cucumber,
paciﬁc white
shrimp
Genes and QTLs
discovery: rice,
maize, cucumber,
pepper
Climate ready rice
varieties by MAS
Tissue culture
: oil
palm, coconut
tree, banana
Platform: gene
editing-rice

,
TiLV

SDDV

PED
Multiplex detection
Mobile application for
diseases and insect
pests
Digital plant
phenotyping
Smart greenhouse
system
Large scale smart
agriculture: rice and
cassava
Smart aquaculture
system
(

Outputs
2561-2565

Target customers

Outcome

Impact

5

นวัตกรรมเพื่อ
การเกษตรยั่งยืน

Genomic
Innovation and
smart breeding
Agricultural
diagnostic
innovation and
smart Integrated
biocontrol and
bio agents in
plant disease
and pest
management
Precision
agriculture

GDP

.
.
.

.

SME

)

แผนภาพที่ 7 ผังความความเชื่อมโยง (logic model) ของประเด็นมุ่งเน้น
นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน

GDP
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เทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการ (Integrated technology
platform)
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต และการต่อยอดเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ เกิดจากการควบรวมเทคโนโลยีหลากหลายสาขา สวทช. จึงสร้าง
กลไกเทคโนโลยีฐานแบบบูรณาการให้มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์ ในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้ริเริ่ม 3
เรื่อง ได้แก่
(1) Sensors เป็นการนำ�องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเซ็นเซอร์
(sensors) ของแต่ละศูนย์แห่งชาติมาทำ�งานวิจัยร่วมกัน ในห่วงโซ่คุณค่า
ของการพัฒนาเซ็นเซอร์ตั้งแต่ สารวัสดุตั้งต้น กระบวนการแยกสาร
สาร/วัสดุขยายสัญญาณ ระบบวัด/ตรวจจับจัดการข้อมูล ปัจจุบนั เซ็นเซอร์
มีการประยุกต์ ใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 4 กลุ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ กิ จ กรรมที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ ประเทศไทยในปั จ จุ บั น
ได้แก่ (1) ด้านการเกษตรและอาหาร (2) ด้านการแพทย์และสุขภาพ
(3) ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และระบบโลจิสติกส์ (4) ด้านสิ่งแวดล้อม
และที่อยู่อาศัย เมื่อมองในแง่โอกาสของตลาดจากความจำ�เป็นในการ
ใช้งาน และการเติบโตของตลาดในประเทศ พบว่าเซ็นเซอร์มีโอกาส
ในการใช้งานหรือประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์จำ�นวนมาก สำ�หรับทิศทาง
การพัฒนา เน้นพัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีความสามารถ ความแม่นยำ�สูงขึ้น
เพื่อนำ�ไปใช้เสริมประเด็นมุ่งเน้นในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
การแพทย์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Sensors

5 ประเด็นมุงเนน

New materials /
structural design /
innovation
Customize
(domestic
demand)

Sensor
technology

High
performance

Longer
service life

Cost reduction

Bio - based materials
Bio-based,
functional
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Bio-based,
functional
additives

เปลือกสมโอ

Bio-based packing

Modiﬁcation
of bio-based
materials
properties

Functional additives
(2) High-Performance
Computing & Data Analytics
(HPC&DA)
Manufacturing
of ﬁbers
เทคโนโลยีที่นำ�ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม เช่น ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูล
ออย ซึ่งอาจเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
เสียงและภาพ ข้อมูลสภาพแวดล้อม ฯลฯ
Carbon fibers
มาวิเคราะห์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจ แปลความหมาย ทำ�นาย เตือนภัย แทนการใช้มนุษย์วิเคราะห์
โดยอาศั ย คอมพิ ว เตอร์ ค วามเร็ ว ในการประมวลผลและการพั ฒ นา
อัลกอริทึมหาความสัมพันธ์ การรู้จำ� การสร้างแบบจำ�ลอง และ
optimization เป็นต้น

HPC & DA
เกษตรสมัยใหม

Core technology
1.
2.
3.
4.
5.

Integrated - omics analysis and platform
Machine learning
Large scale - optimization
Model based
prediction
New materials /
structural design /
Computational
innovationmaterial modeling

Customize
(domestic
demand)

Sensors

Sensor
technology

วัสดุอนาคต

5 ประเด็นมุงเนน

Omics เพ�อ
ปรับปรุงพันธุ

High
performance

(3) Bio-based Costmaterials
เป็นการนำ�องค์ความรู้ ในเทคโนโลยีฐาน
Longer
reduction
service life
Synthetic Biology ในการควบคุมการทำ�งานของสิ่งมีชีวิตได้อย่าง
จำ�เพาะและมีประสิทธิภาพ ไปขยายขนาดการผลิตสารที่ต้องการ และ
องค์ความรู้ ในการนำ�วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิต biomaterials
เช่น cellulose xylose และ lignin ร่วมกับเทคโนโลยีการสังเคราะห์วัสดุ
การขึน้ รูปชิน้ งานวัสดุ การผลิตให้มสี มบัตติ ามความต้องการเพื่อประยุกต์
ใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

Bio - based materials
Bio-based,
functional
additives

เปลือกสมโอ

Modiﬁcation
of bio-based
materials
properties

Bio-based packing

Functional additives
Manufacturing
of ﬁbers

ออย

Carbon fibers

43

แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1 (2561-2565)

เทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
เทคโนโลยีที่นำ�ไปต่อยอดได้ ในปัจจุบันเกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้
ของศูนย์แห่งชาติในช่วงก่อนหน้า สวทช. จึงให้ความสำ�คัญกับการสร้าง
ขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน และเพื่อให้นำ�
ไปตอบสนองต่อโจทย์ของประเทศในระยะต่อไป
เทคโนโลยีฐานของ สวทช. มุง่ เน้นเทคโนโลยี 4 ด้าน และให้ความสำ�คัญกับ
การออกแบบและวิศวกรรมซึ่งเป็นส่วนที่สำ�คัญของ translational research
ต่อยอดไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้จริง
1. เทคโนโลยีชวี ภาพ มีเป้าหมายเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวี สารสนเทศ
ในการจั ด การและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โอมิ ก ส์ ข นาดใหญ่ แ บบบู ร ณาการ
(integrated omics) และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการดัดแปลง
ปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม และวิถีเมตาบอลิกในเซลล์เป้าหมาย เพื่อให้
เซลล์มคี ณ
ุ สมบัติ และผลิตสารตามต้องการ และเพื่อเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย
โดยการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีจีโนม เซ็นเซอร์ การประมวลผลภาพ
แผนการดำ�เนินงานวิจยั แบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม
เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic biology technology)
(2) โปรแกรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่
(Biotechnology for advanced agroindustry)
Modern agriculture
R&D
agenda

Sustainable biorefinery
Food for the future
Health & well being

Platform
technology

Plant/animal breeding
Safe agriculture-biological products
Precision diagnostics
Biochemical-specialty enzyme
Biofuel-bioenergy
Foods for health & well-being: functional ingredient
Vaccing, biologic & drug compound

Synthetic biology technology
Biotechnology for advanced
agroindustry

Resources

Molecular breeding Platform
Gene editing
Probiotic screening Platform
High-Throughput Screening System
Bioinformatics (integrated omics)
Rational Drug Design

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)

แผนภาพที่ 9 แผนที่นำ�ทางของเทคโนโลยีชีวภาพ
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โปรแกรมเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความ
สามารถในการเข้าใจทำ�งานของสิ่งมีชีวิต (Systems biology) ซึ่งต้อง
อาศัยการวิเคราะห์และแปรผลระดับยีนแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถ
ควบคุมการทำ�งาน และออกแบบการทำ�งานของสิ่งมีชีวิตเป้าหมายได้
โดยพัฒนาเทคโนโลยีดา้ น gene editing ซึง่ ถือว่าเป็นหนึง่ ใน disruptive
technology ทีจ่ ะมีประโยชน์อย่างมากทีจ่ ะทำ�ให้งานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
ก้าวไปอีกระดับ สวทช จะสร้างเทคโนโลยีฐานด้านนี้ในพืชและจุลินทรีย์
เพื่อเป็นฐานที่ใช้ ในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการปรับปรุง
พันธุ์พืช การผลิตชีวเคมีภัณฑ์ (biochemicals) และ พลังงานชีวภาพ
(bioenergy) มีสิ่งที่คาดว่าจะส่งมอบ อาทิ ข้อมูลเมตาโบโลมิกส์ ใน
การสร้างความเข้าใจการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจุลินทรีย์ ในการต้าน
การเจริญเติบโตของเชือ้ ก่อโรค วิธกี ารทางชีวสารสนเทศสําหรับวิเคราะห์
หาทรานสคริปโตมรวมถึงรูปแบบไอโซฟอร์มต่างๆ ของยีนทั่วจีโนมของ
เชือ้ ก่อโรค โปรแกรมเทคโนโลยีชวี ภาพเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่
มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
เกษตร ด้านพืช อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ และอาหารสัตว์ โดยพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตทางการเกษตรสมัยใหม่ เน้นไปที่การผลิตพืชที่
มีมูลค่าสูง เช่น สมุนไพรที่มีคุณภาพสูง โดยพัฒนา advanced plant
factory platform เพื่อผลิตสมุนไพรที่ได้มาตรฐานและให้สารออกฤทธิ์
อย่างสม่ำ�เสมอ และพัฒนา biocontrol ใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมโรค
และศัตรูพชื และสัตว์เพื่อผลิตอาหารปลอดสารเคมี มีสง่ิ ทีค่ าดว่าจะส่งมอบ
อาทิ เทคนิคในการศึกษาการเปรียบเทียบประชากรจุลินทรีย์ ในตัวอย่าง
เพือให้สามารถตรวจสอบกลุ่มจุลินทรีย์ได้ครอบคลุม กลไกการการเข้า
ทําลายของฟาจต่อแบคทีเรียก่อโรคพืช เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการพัฒนา
ระบบ high-throughput screening สำ�หรับใช้ ในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
ให้ได้จำ�นวนมากเพื่อใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์สมัยใหม่ และ
ช่วยในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนช่วยในการจัดการคลังจุลินทรีย์
เพื่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในเรื่องของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เทคโนโลยีวัสดุ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุ ขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุ
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้วัสดุที่มีสมบัติตามความต้องการ ลดต้นทุน
เพิ่มคุณภาพ ประหยัดเวลาในการผลิต และสร้างความยั่งยืนในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ขีดความสามารถในการออกแบบ วิศวกรรม การผลิต และวิเคราะห์ทดสอบ
สมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาเทคนิควิธีการสมัยใหม่ อาทิ
ระบบควบคุมอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ การผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D printing
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
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แผนการดำ�เนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม
พัฒนาเทคโนโลยีฐานการวิจัยและพัฒนาวัสดุ (Materials synthesis
and fabrication) (2) โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านวิศวกรรมและ
วิเคราะห์ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ (Engineering technology,
analysis & testing techniques for materials and products)
โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีวสั ดุ สามารถ
นำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้หลากหลาย โดยผลงานที่
คาดว่าจะส่งมอบ อาทิ อาหารที่เคี้ยวกลืนง่ายสำ�หรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
บรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุชีวการแพทย์ และ อุปกรณ์การแพทย์ เช่น วัสดุ
ทดแทนกระดูก วัสดุฝังใน อุปกรณ์การแพทย์เฉพาะบุคคล CT scan
วัสดุก่อสร้าง วัสดุใช้งานด้านการเกษตร วัสดุและเทคโนโลยีสำ�หรับการ
กักเก็บพลังงาน วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สำ�หรับโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านวิศวกรรมและวิเคราะห์
ทดสอบของวัสดุและผลิตภัณฑ์ เน้นส่งมอบนวัตกรรมการผลิตและ
กระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำ�หรับ
การบวนการทางวัสดุ การผลิตต้นแบบรวดเร็ว 3D printing การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การ
ออกแบบวิเคราะห์ โครงสร้างน้ำ�หนักเบาสำ�หรับยานยนต์ไฟฟ้า
วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับพลังงานและสิ่งแวดลอม

R&D
agenda

วัสดุชีวการแพทย และอุปกรณทางการแพทยเฉพาะบุคคล
วัสดุเชิงประกอบและวัสดุเฉพาะทาง
ความสามารถการออกแบบวิศสกรรม และ วิศวกรรมการผลิตที่เกี่ยวของ
เทคโนโลยีการวิเคราะหทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ
ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุนยนต การผลิตตนแบบรวดเร็ว 3D printing

Platform
technology

Materials Synthesis and
Fabrication
Engineering Technology,
Analysis & Testing Techniques
for Materials and Products

Resources

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

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)

แผนภาพที่ 10 แผนที่นำ�ทางของเทคโนโลยีวัสดุ
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3. เทคโนโลยีดิจิทัล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เช่น เซ็นเซอร์ ใน
การตรวจวัดด้านต่างๆ เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการผลิต
อุปกรณ์กำ�ลัง ระบบจ่ายพลังงานและควบคุม อุปกรณ์สื่อสารไร้สายที่
ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีทช่ี ว่ ยให้อปุ กรณ์สอื่ สารมีประสิทธิภาพสูง
และเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามเป็นอัจฉริยะ สามารถประมวลผลคำ�พูด
ภาษาธรรมชาติ ภาพ ความสัมพันธ์ ในรูปแบบการสื่อสารระหว่างสมองกับ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์และบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่และมีความหลากหลายเพื่อประยุกต์ ในด้านต่างๆ และแพลตฟอร์ม
บริการสำ�หรับการสื่อสารและเชื่อมต่อของ internet of things (IoTs)
แผนการดำ�เนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรม
อุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices & systems, EDS)
(2) โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ (Smart informatics, SI)
ตั ว อย่ า งผลงานที่ ค าดว่ า จะส่ ง มอบของการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ภายใต้ โปรแกรมอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์เพื่อควบคุมการทำ�งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การสร้าง
และการให้กำ�เนิดพลังงานในรูปของแสงหรือโฟตอนที่นำ�ไปประยุกต์
ใช้งานในอุปกรณ์ตรวจวัด เซ็นเซอร์และระบบตรวจวัดในด้านเกษตร
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
องค์ความรู้ ใหม่ด้านอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น T-wave
graphene และ supercapacitor สำ�หรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
สิ่งส่งมอบภายใต้ โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศอัจฉริยะ อาทิ ระบบ
รู้จำ�เสียงพูดภาษาไทย คลังข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ซึ่งนำ�ไป
ประยุกต์ ใช้ ในงานต่างๆ และ platform ที่ให้บริการ เช่น การระบุ
ตำ�แหน่ง การวิเคราะห์สภาพถนนในงานจราจร การให้บริการคนไข้
ซึ่งนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สุขภาพและ
การแพทย์ และการศึกษาเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต เป็นต้น
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การเกษตรอัจฉริยะ (smart farm)
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (digital food chain)
R&D
agenda

ระบบการผลิตอัจฉริยะ (smart manufacturing)
บริการอัจฉริยะ (smart services)
บริการดานสุขภาพอัจฉริยะ (smart healthcare)
บริการสุขภาพสำหรับคนพิการและผูสูงอายุ (rehabilitation & assistive care)
การจัดการพลังงานสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (smart grid & green environment)
การเรียนรูตลอดชีวิต (life long learning)

Platform
technology

Electronic
Devices and
Systems
Smart
Informatics

Resources

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)

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)

แผนภาพที่ 11 แผนที่นำ�ทางของเทคโนโลยีดิจิทัล
4. นาโนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อการออกแบบ การสังเคราะห์สารหรือ
วัสดุใหม่ระดับนาโน เช่น ควอนตัมดอท อนุภาคนาโน และผลึกนาโน
แท่งนาโน (nanorods) คาร์บอนนาโน (carbon nanotube) เส้นใย
นาโน (nanofiber) ไปจนถึงกราฟีน หรือฟิล์มบางนาโน และวัสดุนาโน
คอมโพสิต หรือวัสดุรูพรุนนาโน รวมทั้งการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของ
วัสดุที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร (ประมาณ 1-100 นาโนเมตร)
ซึง่ สามารถประยุกต์ ใช้ได้กบั หลากหลายกลุม่ อุตสาหกรรม เช่น ด้านอาหาร
และเกษตร ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม สุขภาพและการแพทย์ สำ�หรับ
เทคโนโลยีที่มุ่งเน้น สร้างความสามารถ เทคโนโลยีระบบนำ�ส่งสารแบบ
มุ่งเป้า (targeted delivery system) เทคโนโลยีการสังเคราะห์วสั ดุนาโน
วัสดุฉลาดทีส่ ามารถตอบสนองต่อสิง่ เร้า (responsive materials) อนุภาค
นาโนเลียนแบบธรรมชาติ (bioinspired nanoparticles) เทคโนโลยี
การสังเคราะห์ และออกแบบวัสดุนาโน ยังครอบคลุมถึง การใช้คอมพิวเตอร์
ออกแบบโครงสร้างโมเลกุล (in silico) เพื่อลดระยะเวลาในการทดลอง
เชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการสังเคราะห์ โครงสร้างนาโน จากการขึ้นรูป
หรือจัดเรียงอะตอม (หรือโมเลกุล) ให้มีสมบัติตามที่ต้องการ
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นอกจากนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ เทคโนโลยีการผลิต การประกอบ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ด้วยเทคโนโลยี อาทิ 3D printing การพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
lithography จักรกลไฟฟ้าขนาดจิ๋ว lab-on-a-chip ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ ใช้ ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัย รวมถึงการพัฒนาเทคนิค
หรือวิธีการการตรวจวัด วิเคราะห์ระดับนาโนเชิงกายภาพ เชิงเคมี
เชิงชีวภาพ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเป็นรากฐานในการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ทัง้ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้กบั ภาคการผลิตสินค้า
และบริการที่มีประยุกต์ ใช้นาโนเทคโนโลยี แผนการดำ�เนินงานวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ได้แก่ (1) โปรแกรมเทคโนโลยีการสังเคราะห์
และออกแบบวัสดุนาโน (Nanomaterials design and synthesis)
(2) โปรแกรมเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูง และระบบวิศวกรรมนาโน (Nano
systems, engineering and advanced manufacturing) (3) โปรแกรม
เทคโนโลยีการวัดวิเคราะห์ และมาตรวิทยานาโน (Nano metrology &
characterization and standards)

R&D
agenda

Platform
technology

Resources

Prevention, diagnosis and treatment of important diseases
Utilization of natural products and biodiversity
Improvement of agricultural process and control of insects and pests
Postharvest technology and food packaging
Nanotechnology for future energy
Nanotechnology for clean environment
Physical and regulatory infrastructure
Exploring cross-platform and key emerging technologies
Nanomaterials: design
and systhesis

Nanocatalysts and nanoadsorbents/Membrane, chemical and biological responsive molecule

Nano Systems: nanosystem on
engineering and advanced
manufacturing

Advanced nano-patterning, microneedle technology

Nanoscan characterization:
metrology, safety and
standards

Physico-chemical characterization of engineered nanomaterials

Chromic material, biocompatible & biodegradable polymer-based nanoparticles
Micro electromechanical systems-MEMS, sanofiber spinning
Devellopment of 3D skin madel, compositional and elemental analysis method

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)

แผนภาพที่ 12 แผนที่นำ�ทางของนาโนเทคโนโลยี
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5. งานด้านออกแบบและวิศวกรรม มีความสำ�คัญในการผลักดันผลงาน
ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ได้จริง มีเป้าหมายเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการวิจยั และ
พัฒนาต้นแบบคุณภาพทีม่ กี ารออกแบบและราคาทีเ่ หมาะสม ดำ�เนินการ
ตัง้ แต่ขน้ั การกำ�หนดโจทย์วจิ ยั ร่วมกับกลุม่ เป้าหมายทีค่ าดว่าจะเป็นผูผ้ ลิต
หรือผู้ ใช้งาน การวิเคราะห์การตลาดและโอกาสการนำ�ไปใช้ประโยชน์
การวิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อกำ�หนดเป็นเงื่อนไข
ในการทำ�วิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และคัดเลือกต้นแบบจาก
งานวิจัยที่จะนำ�กระบวนการออกแบบ วิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้าไปสนับสนุน
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กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจ
และกลยุทธ์การดำ�เนินงาน
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1
(2561-2565)
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กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจ และกลยุทธ์
การดำ�เนินงาน
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายตามแนวทางที่ระบุไว้ เกิดจาก
การบูรณาการและดำ�เนินการอย่างสอดประสานกันของทุกพันธกิจของ สวทช.
ที่จะส่งเสริมให้งานวิจัยออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
ผลการทบทวนเป้าหมายสิ่งส่งมอบใน roadmaps สรุปเป็นภาพรวม
พันธกิจและกิจกรรมที่ สวทช. ควรมุ่งเน้น ดังนี้

กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจ
1. การวิจัยและพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (RDDE & TT)
การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ต้นแบบที่มีคุณภาพ มีการออกแบบและ
ราคาที่เหมาะสม จะทำ�ให้การถ่ายทอดไปสู่การผลิตได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
สวทช. ยังคงให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
งานวิจัย (RDDE Quality Management System) ตั้งแต่การกำ�หนด
โจทย์วิจัยจนถึงการส่งมอบผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์
การตลาดและโอกาสในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ตง้ั แต่กอ่ นทำ�วิจยั การวางแผน
ร่วมกันระหว่างทีมวิจยั และทีมการตลาด การวิเคราะห์ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การพัฒนางานวิจยั
สู่ตน้ แบบไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ทอ่ี อกสูต่ ลาดได้จริง ส่งเสริมความร่วมมือลักษณะ
เครือข่าย/คอนซอร์เทียม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลักดันการต่อยอด
ไปสู่การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น ภาคี
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering: BME) เครือข่าย
พัฒนารถเมล์ไฟฟ้าดัดแปลง เครือข่าย multi-center clinical trial
คอนซอร์เทียมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิตและผู้ ใช้ประโยชน์ เช่น
คอนซอร์เทียมของผู้ผลิต functional ingredients ผู้ผลิตพลังงานและ
เคมีชีวภาพ เครือข่ายประชารัฐ Bioeconomy ประชารัฐกลุ่มเกษตร
สมัยใหม่ เป็นต้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำ�
ความสามารถมาเสริมในด้านวิจัยและพัฒนากำ�ลังคน และการสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ
2. การวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Testing & standards)
การวิเคราะห์ทดสอบเป็นกิจกรรมที่ สวทช. จะมุ่งเน้นดำ�เนินการควบคู่
ไปกับการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่แรกเริ่มวางแผนงานวิจัยจะต้องมีการ
จัดทำ�ข้อกำ�หนด (specification) วิเคราะห์กฎระเบียบและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานออกแบบและวิศวกรรม (DAER) และ
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หน่วยวิเคราะห์ทดสอบต่างๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการของ สวทช. และ
พันธมิตร เพื่อสนับสนุนประเด็นมุ่งเน้นของ สวทช. จะเน้นทดสอบเพื่อ
ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด อาทิ การทดสอบประสิทธิภาพ
ของ battery pack มอเตอร์ การอัดประจุ การทดสอบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้า ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทางกลและทางเคมี
การทดสอบซอฟต์แวร์ ทดสอบโครงสร้างน้ำ�หนักเบา การทดสอบด้าน
คลินิคและ bio-compatibility ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ การ
ทดสอบเกี่ยวกับอาหาร ภาชนะ สารตกค้างในอาหาร คุณภาพสารสกัด
และสารปนเปือ้ น เชือ้ ก่อนโรคอื่นๆ การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานที่
พัฒนาขึน้ มาทดแทน ฯลฯ ทัง้ นี้ สวทช. จะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
เช่น อย. สมอ. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขึน้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์
และพัฒนามาตรฐานอื่นๆ ทีจ่ ะเป็นเป้าหมายสิง่ ส่งมอบของ สวทช. ให้
เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ
3. การให้คำ�ปรึกษาด้านเทคนิค (Consultancy)
สวทช. ใช้กลไกโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (ITAP) สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนตัง้ แต่รบั โจทย์ และเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งใน สวทช. และมหาวิทยาลัย โดยเน้น
หัวข้อที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรม/ชุมชน และประเด็นมุ่งเน้น
ซึง่ จะทำ�ให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้
ด้านการออกแบบ battery pack มอเตอร์ ระบบการอัดประจุไฟฟ้า
นวัตกรรมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวติ ความรู้ ในงานวิจยั ด้าน functional
ingredients การผลิตเชื้อเพลิงจากชีวภาพและชีวมวล เทคโนโลยีการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ และการบริหารจัดการการผลิตการเกษตร
รวมถึงการให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับกระบวนการและมาตรฐาน เช่น ออกแบบ
กระบวนการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO และ GMP การตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาหารเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน เป็นต้น
4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
สวทช. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ
โดยจะมุง่ เน้นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าค และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)
โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ เช่น พื้นที่วิจัยปลายน้ำ� พื้นที่ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ออกแบบกระบวนการผลิตในลักษณะโรงงานต้นแบบ
โรงงานสาธิต (pilot plant) โรงเรือนสาธิต พื้นที่รองรับการวิเคราะห์
ทดสอบ พื้นที่สาธิตนวัตกรรม (demonstration)
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5. บริการ (Services)
นอกเหนือจากบริการด้านเทคนิคต่างๆ ข้างต้น สวทช. เห็นความสำ�คัญ
ของกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยี ให้สามารถนำ�งานวิจัยออก
สู่ตลาด ได้แก่ การส่งเสริมผู้ประกอบการ start-up (กิจกรรมเพื่อ
การสร้างแนวคิดใหม่สำ�หรับการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี บริการบ่มเพาะ
และสนับสนุนในช่วง accelerator) กลไกของศูนย์ลงทุน การรับรอง
ธุรกิจเทคโนโลยี การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ บัญชีนวัตกรรมไทย
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย บริการด้านการตลาด (marketing) การอนุญาต
ให้ ใช้สิทธิ์ (licensing) บริการด้านการเงิน การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (professional training)
6.

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสื่อสาร
สร้างความตระหนัก (STI Human Resource Development and
Public Communications)
ทุนมนุษย์ถือว่ามีส่วนสำ�คัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ กลไกการพัฒนา
กำ�ลังคนด้าน วทน. ของ สวทช. เน้นการจัดหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การผลิตกำ�ลังคนรุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน
พัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดงานวิจัยที่
สวทช. มีอยู่เดิมและเทคโนโลยีใหม่ โดย สวทช. ให้ทุนที่สอดคล้อง
กับประเด็นมุ่งเน้น สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
กำ�ลังคน และนำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนใช้ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา นอกจากนี้ สวทช. เน้นกลไกสื่อสารเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเกิดความตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของนวัตกรรมในการเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
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01
02

Testing &
standards

03
04

Consultancy

Infrastructure

05
06

RDDE & TT

Service

HRD &
public comm

• Research quality prototypes
with suitable design &
reasonable price
• Consortiums / networks
• IP & market strategy
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

แผนภาพที่ 13 กลไกสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจของ สวทช.
นอกเหนือจาก กลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว สวทช. ให้ความสำ�คัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านสถาบันการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร (สท.) โดยกลไกของ สท. เน้น 4 ประเด็นที่สำ�คัญใน
มิติของการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นทุนทางปัญญาให้แก่เกษตรกรในชุมชน
ได้แก่ (1) การจัดการความรู้และเทคโนโลยีให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยี
(2) การเชื่อมโยงการผลิตและตลาดให้เกิดกลุม่ คลัสเตอร์แปรรูปและเชื่อมไปสู่
อุตสาหกรรมการผลิต เช่น อาหาร และเชือ้ เพลิงชีวภาพ (3) การพัฒนาบุคลากร
ได้แก่ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และผู้ประกอบการ (4) การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสเู่ กษตรกรในพืน้ ที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และประสิทธิภาพการผลิต
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กลยุทธ์การดำ�เนินงานของ สวทช.
กลยุทธ์ของ สวทช. ที่จะมุ่งเน้นดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2561 กำ�หนดจาก
ประเด็นที่ สวทช. จะต้องให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินการให้เกิดกลไกต่างๆ
อันจะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นมุง่ เน้นทัง้ 5 เรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
1. ส่งเสริมการดำ�เนินงานตาม roadmaps (เทคโนโลยี และพันธกิจสนับสนุน
ผู้ประกอบการ) และปรับปรุงกลไกสนับสนุนประเด็นมุง่ เน้นของ สวทช.
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. สร้างความร่วมมือในรูปแบบคอนซอร์เทียม/เครือข่ายที่จะส่งเสริมให้
งานวิจัยนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในมิติที่จะต่อยอดงานวิจัยและนำ�ไป
สู่การผลิตและใช้ประโยชน์ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ
(international collaboration) เพื่อส่งเสริมงานในทุกพันธกิจ
3. ส่งเสริมกลไกด้านออกแบบและวิศวกรรม เพื่อพัฒนาต้นแบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
พร้อมถ่ายทอดได้
4. ผลักดันมาตรการ กลไกสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมไทย
มีการลงทุนและใช้นวัตกรรมมากขึ้น เช่น ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านมาตรฐาน และเขตสาธิตนวัตกรรมพิเศษในพื้นที่ EECi มาตรการ
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมไทยผ่านกลไกบัญชีนวัตกรรม รวมถึงมาตรการ
ภาครัฐอื่นๆ
5. สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกสนับสนุน การดำ�เนิน งานในภารกิ จ
สำ�คัญ ประกอบด้วย กลไกการบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
กลไกการบริหารศักยภาพและความสามารถบุคลากรวิจัย ระบบการ
บริหารคุณภาพงานวิจัยและส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย การบูรณาการ
ระบบสารสนเทศให้สนับสนุนการบริหารจัดการ และกลไกสนับสนุนที่
มีความคล่องตัว ลดความซ้ำ�ซ้อน
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การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์
การจัดสรรทรัพยากร
และการวัดผลสำ�เร็จ
แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1
(2561-2565)
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การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ การจัดสรรทรัพยากร
และการวัดผลสำ�เร็จ
ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและมุ่งมั่นในการปรับปรุงประสิทธิภ าพ
และคุณภาพของการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยประยุกต์หลักคิดของวงจร
คุณภาพ (Plan-Do-Check-Act – PDCA) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินงาน การติดตามผลและนำ�
มาปรับปรุงพัฒนาในการทำ�งานทุกระดับ
ในระดับการวางแผน สวทช. จะเน้นการทำ�แผนงาน (การพัฒนาเทคโนโลยี
และแผนงานสนับสนุนการดำ�เนินงานตามพันธกิจ) และแผนการนำ�งานวิจัย
สูก่ ารใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ศกึ ษาข้อมูลการตลาด การศึกษาความเป็น
ไปได้ด้านต่างๆ การประเมินผลกระทบเบื้องต้น (pre-impact assessment)
การประเมินความเสี่ยง การทำ� business model การสร้างความร่วมมือ
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกลไกถ่ายทอดไปสูก่ ารใช้ประโยชน์รปู แบบใหม่ๆ อาทิ
crowdfunding หน่วยให้บริการ เป็นต้น เมื่อกิจกรรมต่างๆ มีการระบุแผนงาน
ชัดเจนมากขึ้นในระดับโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ และทีมงาน สวทช. จะ
จัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนงาน โดย ศจ.13 และ CPM จะเข้ามา
มีบทบาทในการเชื่อมโยงกับทุน ทรัพยากร และกลไกของหน่วยงานภายนอก
ตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง
การติดตามประเมินผลเพื่อนำ�มาปรับปรุงพัฒนา สวทช. มีการกำ�หนด
ตัวชี้วัดตามหลักการ Balanced Scorecard เพื่อให้เกิดสมดุลในทุกมิติ และ
มี ก ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ผ่ า นกระบวนการถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ประจำ � ปี ข อง
ผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชาลำ�ดับถัดไป จนถึงพนักงานรายบุคคล โดย
สวทช. มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งมีการทบทวน
แผนกลยุทธ์เป็นประจำ�ทุกปี (rolling strategic plan) เพื่อให้มน่ั ใจว่า สวทช.
มีกลยุทธ์และการปฏิบัติจริง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ยนแปลงไป
มีตัวชี้วัดที่ร่วมกันทุกฝ่ายหรือหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้องในการผลักดันผลงานให้มี
การใช้จริงและสร้างผลกระทบ นอกจากนี้ สวทช. จะทบทวนกลไกขับเคลื่อน
แผนกลยุทธ์ และประเมินผลกลไกนัน้ ด้วย ในการวัดผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ทีเ่ ชื่อมโยงกรอบแนวคิดทัง้ สีด่ า้ น (impact, visibility, relevance และ excellence)
เข้าด้วยกัน สวทช. ยังคงยึดถือเป้าหมายตามทีร่ ะบุไว้ ในแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 6
(2560-2564) ได้แก่ ผลกระทบ และการการลงทุนด้าน วทน. ของภาคส่วน
ต่างๆ ดังนัน้ วิธกี ารวัดผลการดำ�เนินงานของ สวทช. จะเชื่อมโยงกรอบแนวคิด
ทั้งสี่ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ดังนี้
13 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC หรือ ศจ.)
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•
•
•
•

Impact - การสร้างผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวติ ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
Visibility - การเป็นที่ยอมรับในเชิงองค์ความรู้ที่นำ�ไปใช้ประโยชน์
ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน การได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
Relevance - การนำ�ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ ในภาค
การผลิต ภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมชุมชน รายได้จาก
ความสามารถ
Excellence - ความเก่งของบุคลากรทั้งในเชิงวิชาการ คุณภาพงาน
วิจัยที่เพิ่มขึ้น การนำ�ผลงานวิจัยไปประยุกต์ ใช้ และประสิทธิภาพที่เพิ่ม
ขึ้นของกระบวนการภายในที่จะสนับสนุนการดำ�เนินงานในภารกิจสำ�คัญ

แผนภาพที่ 14 การวัดผลสำ�เร็จของ สวทช.
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ภาคผนวก
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คำ�อธิบายคำ�ย่อภาษาอังกฤษ (List of Abbreviations)
คำ�ย่อ

คำ�อธิบายภาษาอังกฤษ

คำ�อธิบายภาษาไทย

BHD

Bio-Hydrogenated Diesel

น้ำ�มันดีเซลชีวภาพทางเลือกใหม่ชนิด BHD

BME

Biomedical Engineering

วิศวกรรมชีวการแพทย์

BOI

The Board of Investment of Thailand

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

BRT

Biodiversity Research and Training
Program

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

CAGR

Compound Annual Growth Rate

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

COP21

the 21st meeting of the Conference of the การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
Parties
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558

CPM

Cluster Program Management

ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สวทช.

CT

Computed Tomography

การถ่ายภาพส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยี
ภาพฉายรังสีทางการแพทย)

DAER

Design and Engineering

การออกแบบ และวิศวกรรม

EECi

Eastern Economic Corridor of innovation

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

FEPS

Food Engineering Practice School
Programs

โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร

GDP

Gross Domestic Product

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

GMP

Good Manufacturing Practices

มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

H-FAME

Partially Hydrogenated FAME

น้ำ�มันดีเซลชีวภาพทางเลือกใหม่ชนิด H-FAME

HPC&DA

High-Performance Computing & Data
Analytics

คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล

HRD

Human Resource Development

การพัฒนากำ�ลังคน

IBL

Integrative Biorefinery Laboratory

ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ

IM

Internal Management

การบริหารจัดการภายใน
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คำ�ย่อ
INFRA

คำ�อธิบายภาษาอังกฤษ

คำ�อธิบายภาษาไทย

Infrastructure Development

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

IoTs

Internet of Things

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ISO

International Organization for Standardization องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

ITAP

Innovation and Technology Assistance
Program

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย

NCTC

NSTDA Characterization and Testing
Center

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

NSA

NSTDA Academy

สถาบันวิทยาการ สวทช.

PDCA

Plan–Do–Check–Act

การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ
และการปรับปรุงการดำ�เนินการอย่างเหมาะสม

PTEC

Electrical and Electronic Product Testing
Center

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

RDDE

Research, Development, Design and
Engineering

การวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม

SME

Small and Medium Enterprise

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

STEM

Science, Technology, Engineering and
Mathematics

ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์

STI

Science, Technology and Innovation

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

TBRC

Thailand Bioresource Research Center

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

TCELS

Thailand Center of Excellence for Life
Sciences

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

TGIST

Thailand Graduate Institute of Science and โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
Technology
เทคโนโลยีไทย

3P

Publications, Intellectual Properties and
Prototypes

ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และต้นแบบ
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