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อตุสาหกรรม
เป้าหมาย

Biotechnology Nanotechnology Advanced Material 
Technology

Digital Technology

Agriculture and 
Biotechnology

• Genomic/CRISPR
• Probiotic and prebiotic
• Pressurized liquid 

extraction
• Marker Assisted 

Selection (MAS)

• Nano-fertilizer
• Micro-Emulsion

• Bio-Material 
Compounding 
Technology

• Environmental footprint

• Bio physical sensor
• Expert/decision supporting 

system
• Smart farming
• Variable rate application
• Precision climate 

forecasting
• High throughput screening
• GPS
• Big data and data analysis

Medical Hub • Customized stem cell
• Bioprocess engineering
• Genome analysis
• Gene analysis
• Genetic Diagnostics
• Biologics / Bio similar
• Vaccines

• Nano drug delivery 
system

• Nanoparticle for 
diagnostics

• Nano-robots for cell 
repair

• Nano ant-microbial 
nanoparticles

• Bioengineering 
• Tissue engineering
• Medical devices

• Health informatics
• Health cloud service 

platform
• Bioinformatics
• Genome analysis
• System biology
• IoT
• Telemedical devices
• Software as medical 

devices
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Biologics

Therapeutics/ Prevention/Cosmetics/ Precision medicine

• Biosimilars

• Recombinant proteins

(i.e. Insulin, EPO, G-CSF) 

• Monoclonal Antobodies (i.e. Trastuzumab)

• Common Vaccine

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

เป็นผูส้ง่ออก Top 10 ใน อาเซยีน, 
Middle East, Africa

(ปีที ่1-4)

• 2nd gen recombinant proteins (i.e. PEG-EPO) 

• Antibody-Drug-Conjugates

(i.e. ado-trastuzumab emtansine)

• Vaccine for tropical diseases 

• Stem cell

Innovative Biopharma

(Targeted therapy)

สามารถสง่ออกผลติภณัฑไ์ดท้ ัว่โลก 
เป็น Top 10 ของ Asia

(ปีที ่5-10)

เป็น Top 10 ของโลก 
ท ัง้ในดา้นการสง่ออก และการวจิยั

(ปีที ่11-20)

• Molecular Biology
• Genetic Engineering
• Cell Technology
• Immunobiology
• Biotechnology
• Molecular structural design
• Computer engineering
• Bioinformatics

• Chromatography
• Cell Technology
• Bio Engineering
• Chemistry
• Immunobiology
• Biotechnology
• Formulation
• Fermentation

• Good Laboratory Animal Practice
• Pharmacology
• Pharmacognosy
• Pharmaceutical Technology
• Toxicity Testing
• Pathology
• Clinical Chemistry

• Good Clinical Practice
• Clinical Chemistry
• Clinical Pharmacology
• Treatment

• Good Distribution 
Practice

• Purchase
• Receiving
• Storage/ Inventory
• export

• รว่มลงทนุ
• รว่มวจิัย/พัฒนาเทคโนโลยี
• ผลติ/ ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย์

กลุม่อตุสาหกรรม, กลุม่โรงพยาบาล, Global players 

มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิ
• ใหโ้ควตาจัดซือ้ของบญัชนีวัตกรรม โดยให ้Biopharma สามารถใชเ้ต็มสดัสว่นยอดจัดซือ้ คอื ทีร่อ้ยล  30

• ให ้Biopharma ทีพั่ฒนาแล ผลติในปร เทศซึง่ไดรั้บมาตรฐานสากลเขา้บญัชยีาหลักแหง่ชาติ

• เพิม่เตมิใหอ้ตุสาหกรรมยา Biopharma สามารถไดส้ทิธปิร โยชนแ์บบ “ร เบยีงเศรษฐกจิภาคต วนัออก” 

โดยไมจ่ ากดับรเิวณทีล่งทนุ

• ใหท้นุสนับสนุนผลติภณัฑท์ีใ่กลอ้อกสูต่ลาด เพือ่ใชใ้นการพัฒนาใหไ้ดม้าตรฐานสง่ออก เชน่ น าไปท า 

clinical trial เป็นตน้

• ใหง้บด าเนนิการแก ่Infrastructure ทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่สรา้งคน 

• ให ้Incentive แกบ่รษัิทในการใช ้Infrastructure (ตัวอยา่งเชน่ เกาหลใีต)้

Funding support 
• Block grant (สนับสนุน

ตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-

เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จดัหา

เทคโนโลย/ีทดลอง
ผลติ/ทดลองตลาด/
รว่มมอื Global Partner

Executions

Application

Product 
Groups

Target to be
Achieved

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner



มาตรการสนบัสนนุ
• เพิม่จ านวนนักปรับปรงุพันธุ์ นักสรรีวทิยา นักโรคพชื นักพัฒนาแบบจ าลอง นักเทคโนโลยภีมู ิ

สารสนเทศ
• ลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ High Throughput Genotyping/Phenotyping Screening/ 

Pilot Plant/Germplasm Bank /สถานตีรวจวดัอากาศปร จ าทอ้งถิน่/ Cloud Computing
• ร บบการขึน้ท เบยีนผลติภัณฑช์วีภาพใหมท่ีม่คีวามคลอ่งตัว
• มาตรการภาษีเพือ่การสรา้งตลาดผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (green and safety)
• ใชก้ลไกปร ชารัฐเชือ่มโยงบรษัิทเอกชนเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยแีล สรา้งตลาดให ้

เกษตรกรแล  SME 20

ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Modern Agriculture  

Resource use 
efficiency

High value products

Smart farm
(Sensors/Precision farming/Mechanization & Automatic 

system/Forecasting and Early warning system)

Product 
Groups

Executions

Climate
Adaptation

High productivity & cost saving

Seed/
Breeds

Safety
& standard 

(Diagnostics&
Sensors/Trace
ability system)

Post harvest 
(Storage operation/

Packaging/Transportation)

Tech/Platform 
Tech. to be 

developed locally

Program management
• ม ีProgram chair & promoting 

committee ก ากับการด าเนนิงาน
• มหีน่วยจัดการแล สง่มอบผลลัพธ ์

(Outcome Delivery Unit)
• เครอืขา่ยรว่มด าเนนิการรัฐ-
เอกชน (Industry consortium)

Funding support 
• Block grant (สนับสนุน

ตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-

เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จัดหา

เทคโนโลย/ีทดลอง
ผลติ/ทดลองตลาด/
รว่มมอื Global Partner

R&D Collaboration 
and Industrial 

partnership

• รว่มวจิยัและพฒันาระหวา่ง มหาวยิาลยั, หนว่ยงานภาครฐั, สถาบนัวจิยัภาครฐั, เอกชน, มลูนธิ,ิ สถาบนัวจิยั/บรษิทัตา่งประเทศ
• Technology Acquisition with potential partner (ไทย-ตา่งประเทศ)

Target to be
achieved

- เกษตรกรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหมใ่นวงกวา้ง เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ ใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ลดการสญูเสยีระหวา่ง
การผลติ ลดตน้ทนุการผลติ ชว่ยเพิม่รายได ้มคีวามสามารถในการปรบัตวั
-ผลผลติการเกษตรมคีณุภาพ ปลอดภยั มมีลูคา่เพิม่สงู เป็นแหลง่ผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยัและเกษตรย ัง่ยนื สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ไดม้าตรฐาน
-เกดิอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งเพิม่ข ึน้ เชน่ ธุรกจิใหบ้รกิารทางเทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหม,่ ธุรกจิผลติภณัฑช์วีภาพ เชน่ สารชวีภณัฑ์
ก าจดัศตัรพูชื วคัซนีสตัว ์ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสตัว ์เป็นตน้

Reduce GHG emissions

Fermentation
Gene 

editing

System 
biology

Enzyme 
Mechanization
(Auto. System)

Molecular 
Breeding

Genome&
Bioinformatics

Image 
processing

EncapsulationRemote  sensing

Cloud/
Big data

IoT

HTP 
screening 

Smart 
material  

Sensor GeoMapping

Decision Support 
System

VRT

Modeling

Application
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน : ศกัยภาพและโอกาสของผูส้งูวยั (Healthy and Productive Aging)

โจทยว์จิยั

Executions

Societal
Platform

เครอืขา่ยวจิยัและ
นวตักรรมเพือ่สงัคม

เป้าหมาย

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

• มาตรการลดภาษีใหก้บัหน่วยงานทีจ่า้งงานผูส้งูวยั 

• การปรับปรงุกฎร เบยีบมาตรการ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกับการจา้ง

งานผูส้งูวัย 

• มาตรการการขยายอายกุารท างานของผูส้งูวัยในภาครัฐแล 

เอกชน

ฐานขอ้มลูผูส้งูวยัระบบการจา้งงาน 
ระบบสวสัดกิารและ

เบีย้ผูส้งูอายุ
ระบบประกนัสขุภาพ 

1. มอีาชพีแล งานทีเ่หมา สมกบัผูส้งูวยัแล ความสามารถ  
2. มรีายไดเ้พยีงพอตอ่การเลีย้งชพี
3. ผูส้งูวยัมบีทบาทส าคัญในการน าความรูแ้ล ปร สบการณ์มาใช ้(คลังปัญญาผูส้งูวยั)
4. ผูส้งูวยัไดรั้บการพัฒนาความรูแ้ล ทักษ ใหม ่เขา้ถงึแล ใชป้ร โยชนข์อ้มลูขา่วสาร  
5. การด ารงชวีติอยา่งมคีณุคา่แล ศักดิศ์ร ี 

ศักยภาพ
ในการท างาน

การเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ

การด ารงชวีติอยา่งมคีณุคา่
แล ศักดิศ์รี

การเตรยีมการเขา้สู่
การเป็นผูส้งูวยั

การจัดหางาน การจา้งงาน อาชพี แล รายไดท้ีเ่หมา สม
ตามความสามารถ หลังวยัเกษียณ

- รว่มวจิยักบัมหาวทิยาลยั, หนว่ยงานภาครฐั, ภาคเอกชน, สถาบนัวจิยั, มลูนธิ,ิ เครอืขา่ยวจิยัดา้นสงัคม, ชุมชน/ทอ้งถิน่
- กระบวนการประชาสงัคม/ social technique

Life-long learning 
platform

Program management
• ม ีProgram chair & promoting 

committee ก ากับการด าเนนิงาน
• มหีน่วยจัดการแล สง่มอบผลลัพธ ์

(Outcome Delivery Unit)
• เครอืขา่ยรว่มด าเนนิการรัฐ-เอกชน-
ปร ชาชน 

Funding support 

• งบปร มาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐเป็นหลกั

• สนับสนุนการด าเนนิงาน
รว่มกบัภาคสงัคม / ชมุชม /
ตา่งปร เทศ
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Executions

Healthy & Functional 
Food and feed

Pharmaceutical

Chemicals / Bio Assays

มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิ
• ใช ้S&T ในการลดอปุสรรคในการขึน้ท เบยีน สรา้งความสามารถในการรับรองมาตรฐานทีม่ปีร สทิธภิาพ ส ดวก แล 
รวดเร็วของหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 

• สรา้งมาตรฐานการตรวจวัดดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตรแ์ล เทคโนโลย ีเพือ่ผลักดนัใหเ้ป็นมาตรฐานร ดับปร เทศ แล 
ร ดับสากล 

• เรง่สรา้งผูป้ร กอบการนวัตกรรมอาหารรายใหมใ่นการพัฒนาผลติภณัฑม์ลูคา่สงู แล เรง่การเตบิโตของธรุกจิส าหรับ
ผูป้ร กอบการนวัตกรรมดา้น Functional Ingredients 

• พัฒนาก าลังคนดา้น Functional ingredient แล การปร ยกุตใ์ชใ้นดา้นตา่งๆ 
• การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นตา่งๆ เชน่ โรงงานผลติร ดับ pre-commercial scale
• สรา้งความรูแ้ล ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัการเลอืกซือ้แล บรโิภคผลติภณัฑใ์หก้บัผูบ้รโิภค

Beauty & Cosmeceutical

Metabolomics

Bioprocessing Food rheology, Mechanics, Tribology Simulated gut models

Sensor and sensory systems

Encapsulation

Green extractionMolecular Culinary Nutrition data analytic

• เกดิอตุสาหกรรม functional ingredient ในปร เทศไทย ทีม่กีารพัฒนาแล เตบิโตอยา่งย่ังยนื
• เพิม่มลูคา่แล สรา้งผลกร ทบตอ่เศรษฐกจิแล สงัคมของปร เทศ จากการใชป้ร โยชนท์รัพยากรชวีภาพของปร เทศ
• สรา้งผูป้ร กอบการนวตักรรมอาหารรายใหม ่แล ยกร ดับผูป้ร กอบขนาดกลางแล ขนาดเล็กดว้ยนวตักรรมดา้น functional ingredient 
• สรา้งบคุลากรแล แรงงานฝีมอืเพือ่เขา้สูอ่ตุสาหกรรม functional ingredient แล อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

• วจิัยแล พัฒนาทีเ่ป็นโจทยจ์ากความตอ้งการของพนัธมติรตัง้แตเ่ริม่ตน้  (รว่มวจิัย/รับจา้งวจิัย) รว่มถงึรว่มวจิัย พัฒนาเทคโนโลยใีหม่ๆ  แล รับถา่ยทอดเทคโนโลยจีาก
พันธมติรตา่งปร เทศ

• ลงทนุคดิคน้แล พัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ พัฒนาตอ่ยอดจากผลติภณัฑท์ีไ่ดพ้ัฒนาแลว้สูก่ารใชป้ร โยชนเ์ชงิพาณชิย์
• การใหบ้รกิารทางวชิาการ การเป็นทีป่รกึษา การฝึกอบรมเฉพา ทางใหก้บับคุลากรในภาคอตุสาหกรรม
• กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร อาหารสตัว ์เวชส าอาง กลุม่โรงพยาบาล สมาคมผูป้ร กอบการ กลุม่ผูป้ร กอบการรายยอ่ยแล ผูป้ร กอบการใหม่

Vitamin/
mineral

ตวัอยา่ง (รา่ง)  แผนงาน Functional Ingredient under Health and Wellness

Application

Product 
Groups

Target to be
Achieved

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

31

Funding support 
• Block grant (สนับสนุน

ตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-

เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จัดหา

เทคโนโลย/ีทดลอง
ผลติ/ทดลองตลาด/
รว่มมอื Global Partner

Functional 
protein

Functional 
carbohydrate

Functional lipid Probiotic Natural extracts
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงานอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

Program 
Management
• Policy Forum
• Chair
• ODU
• Biorefinery

intermediaries
• Industry 

Consortium

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

1. การพัฒนาเชงิพืน้ทีส่ าหรับอตุสาหกรรม Biorefinery ในพืน้ทีศ่กัยภาพสว่นตา่งๆของปร เทศ เชน่ Biopolis @EECi

หรอื BioHub ความรว่มมอืสรา้งเศรษฐกจิชวีภาพ (Bioeconomy) ภายใตโ้ครงการสานพลงัปร ชารัฐ

2.    ASEAN Bio-hub

Target to be
Achieved

- การวจัิยร ดับอตุสาหกรรม ดา้น Enzyme Technology
- Frontier Research ในสาขา Systemic Biology ทีม่เีป้าหมายในการพัฒนาอตุสาหกรรมฐานชวีภาพ
- เครอืขา่ย Fermentation and Downstream Bioprocess ใหม้กีารพัฒนาบคุลากร

เพือ่ร บบ biorefinery เพือ่มุง่สู ่
zero waste

building block 
intermediates

เพิม่ปร สทิธภิาพแล ลดตน้ทนุ
การวตัถดุบิทางการเกษตร

เปลีย่น building block intermediates  เป็นสาร
มลูคา่สงูทัง้ในรปูสารเคมชีวีภาพ  วสัดชุวีภาพ หรอื

พลังงานชวีภาพ

กลุม่อตุสาหกรรม / Translational 
Research Consortium/

Application

Funding support 
• Block grant (สนับสนุน

ตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จัดหา

เทคโนโลย/ีทดลองผลติ/
ทดลองตลาด/รว่มมอื 
Global Partner

Biochemicals

Bio-lactic acid, Bio-succinic acid,
novel biochemicals

Biomaterials

PLA, PBS, activated carbon, biocomposite
Bio-polyethylene tereptharate

Poly (succinic acid), biopolyethylene

Bioenergy

bioethanol, biodiesel,biogas
biobutanol, kerosene, 

other alternative  bioenergy 

Precision Farming Mechanization Automation Microbial and Enzyme Technology

Pretreatment Technology 

Systemic Biology

Omics (genomic, proteomic and metabolic technology)  

Fermentation  and Downstream Process Technology  Polymerization Technology 

Chemical Process

Compounding Technology

Conversion Technology 

Packaging Technology 

มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิ
ก าหนดนโยบายแล ปรับกฎร เบยีบทีเ่ออ้ตอ่เศรษฐกจิฐานชวีภาพ 
กองทนุภาครัฐ-เอกชน ในการใหท้นุวจัิยเพือ่ตอบโจทยภ์าคอตุสาหกรรม
พัฒนาหลักสตูรการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการองคค์วามรูแ้ล เทคโนโลยทีีจ่ าเป็น 
พัฒนาหลักสตูรการฝึกงาน อบรมในทักษ เฉพา ดา้น โดยเฉพา  Bioengineering
มาตรการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐส าหรับสนิคา้/ผลติภณัฑช์วีภาพ
มาตรการบงัคับใชส้นิคา้/ผลติภัณฑช์วีภาพ
One-stop-service ขอ้มลูการใหบ้รกิารการวจัิย การใหท้นุวจัิย/การพัฒนาเทคโนโลย ีผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในปร เทศแล 
ตา่งปร เทศ รายชือ่บรษัิทพันธมติร โครงสรา้งพืน้ฐาน  เชน่ pilot plat, ร บบคณุภาพ มาตรฐาน



33

ตวัอยา่ง (รา่ง) การพฒันาวสัดแุละอปุกรณ์ทางการแพทย ์และหุน่ยนตท์างการแพทย์

มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิ
• กร ตุน้ใหผู้ป้ร กอบการไทยเชือ่มตอ่สนิคา้/บรกิารใหข้ายแบบผกูพว่งกนัไป โดยขอใหม้มีาตรการหักภาษีได ้3 เทา่ 

เมือ่ผูป้ร กอบการไทยซือ้ของไทย
• ใหภ้าครัฐซือ้ของไทย โดยทกุกร ทรวงตัง้ใชง้บในปี 60-62 ในสดัสว่น 0.01% ของงบ (ตอ่ปี) เพือ่ซือ้ของไทย
• ขอใหก้ร ทรวงพาณชิยน์ าสนิคา้ไทยไปแสดงในงาน Expo ตา่งปร เทศทีเ่กีย่วขอ้ง โดยชว่ยคา่ใชจ้า่ยผูป้ร กอบการ

เต็มจ านวน
• ใหท้นุชว่ยท า R&D ตามโจทยข์องกลุม่ผูป้ร กอบการ โดยผลงาน R&D ทางผูป้ร กอบการน าทรัพยส์นิทางปัญญา

ไปใชเ้ชงิพาณชิยไ์ด ้โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ถอืเป็นสทิธิท์ีรั่ฐมอบใหข้อยกเวน้ภาษีน าเขา้สว่นทีเ่ป็นวัตถดุบิ

Medical Device / Medical Robotics

Medical Device Utilization (เชน่ Hydroxyapartite
3D Printing โลหะและวสัดทุดแทนในรา่งกายมนษุย)์

Medical Device 
Standardization

Medical Robotics Research

• กลุม่หน่วยงานวจิัย, กลุม่อตุสาหกรรม, กลุม่โรงพยาบาล, กลุม่ทดสอบมาตรฐาน, 
• ME Consortium, KMUTT, KMUTNB, MU, PSU, Global players 

• รว่มลงทนุ/รว่มวจิัย/พัฒนาเทคโนโลยี
• สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานดา้นตา่งๆ
• ผลติ/ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย์

 คณ ท างานขับเคลือ่นอตุสาหกรรมทีม่ศัีกยภาพ
 ผลติภัณฑต์น้แบบสามารถใชง้านไดจ้รงิทัง้ภาคสนามแล เชงิพาณชิย์
 หน่วยวจัิยเฉพา ทาง ศนูยห์ุน่ยนตท์างการแพทยช์ัน้สงูแล อปุกรณ์ทางการ

แพทย ์(iMEDBOT Research Center)
 Center of Excellences ดา้นวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย ์แล หุน่ยนตท์างการ

แพทย ์(iMEDBOT Network)
 GMP Pilot Plant

 จ านวนบรษัิททีผ่า่นการอบรมมาตรฐาน
เครือ่งมอืแพทย ์แล น าไปปฏบิตั ิ

 จ านวนบรษัิททีไ่ดม้าตฐานเครือ่งมอืแพทย ์
แล สามารถสรา้งผลกร ทบในเชงิเศรษฐกจิ

ผลงานวจิัยหุน่ยนตท์างการแพทยไ์ดต้พีมิพใ์นวารสาร
นานาชาต ิแล ไดรั้บสทิธบิตัร, จ านวนผลงานปร กวด
หุน่ยนตท์างการแพทย,์ บคุลากรทีส่ง่ผลงานเขา้
ปร กวดฯ, ผลงานทีส่ามารถตอ่ยอดสูเ่ชงิพาณชิย์

งานวจัิยดา้นหุน่ยนต์
ทางการแพทย ์
ครอบคลมุการ
ปร ยกุตใ์ชทั้ง้ 3

ดา้น

Executions

Application

Product 
Groups

Target to be
Achieved

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

Funding support 
• Block grant (สนับสนุน

ตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-

เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จดัหา

เทคโนโลย/ีทดลอง
ผลติ/ทดลองตลาด/
รว่มมอื Global Partner

• การตรวจคัดกรอง การวนิจิฉัย การรักษา แล การผา่ตัด: MU-LapaRobot, เครือ่งตรวจตาทางไกลดว้ยแถบล า แสงแคบกึง่อัตโนมัติ
ฯลฯ

• การบรกิารทางการแพทยแ์ล สาธารณสขุ แล การตดิตามเฝ้าร วงั: ร บบเฝ้าร วงัส าหรับผูส้งูอาย,ุ B-Hive, ดนิสอ หุน่ยนตด์แูล
ผูส้งูอาย ุฯลฯ

• การฟ้ืนฟทูางการแพทย:์ หุน่ยนตเ์สรมิกร ตุน้พัฒนาการเด็กออทสิตกิ, Gyro-roller, SensibleTAB, เครือ่งฟ้ืนฟสูมรรถน ในการเดนิ
ฯลฯ
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Diagnostic kit

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิ

• ใหโ้ควตา้จัดซือ้ของบญัชนีวัตกรรม โดยให ้diagnostic kit สามารถใชเ้ต็มสดัสว่นยอดจัดซือ้ คอื ทีร่อ้ยล  30

• ให ้diagnostic kit ทีพั่ฒนาแล ผลติในปร เทศ ซึง่ไดรั้บมาตรฐานสากลเขา้บญัชยีาหลกัแหง่ชาติ

• เพิม่เตมิใหอ้ตุสาหกรรมยา diagnostic kit สามารถไดส้ทิธปิร โยชนแ์บบ “ร เบยีงเศรษฐกจิภาคต วนัออก” โดยไม่

จ ากดับรเิวณทีล่งทนุ

• ใหท้นุสนับสนุนผลติภณัฑท์ีใ่กลอ้อกสูต่ลาด เพือ่ใชใ้นการพัฒนาใหไ้ดม้าตรฐานสง่ออก เชน่ น าไปท า clinical trial 

เป็นตน้

• ใหง้บด าเนนิการแก ่Infrastructure ทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่สรา้งคน 

• ให ้Incentive แกบ่รษัิทในการใช ้Infrastructure (ตัวอยา่งเชน่ เกาหลใีต)้

Diagnostic kits ทีม่คีวามจ าเพาะ แมน่ย า ใชง้า่ย ไดผ้ลรวดเร็ว ราคาประหยดั

ชุดตรวจโรคอบุตัใิหม ่และโรคอบุตัซิ า้ 
เชน่ วณัโรค วณัโรคดิอ้ยา เอดส ์พยากรณ์ภาว ช็อค/แยกชนดิเชือ้

ไขเ้ลอืดออก ร บบวนิจิฉัยแล เฝ้าร วงัโรคตดิเชือ้อบุัตใิหม/่อบุัตซิ า้ (3-5 ปี) 

ชุดตรวจโรคเรือ้รงั และสารอืน่ๆ
เชน่ ตรวจการแพย้า ตรวจพันธกุรรมกอ่นคลอด ไตวายร ย แรกเริม่ 

เบาหวาน mycotoxins ภมูแิพ ้ตรวจพันธกุรรมเพือ่การรักษาแบบมุง่เป้า อาท ิม เร็ง 
(3-5 ปี) 

 ระบบการเฝ้าระวงัโรคของประเทศทีม่ขีดีความสามารถ
สงู สามารถตรวจจบัการระบาดของโรคอบุตัใิหมท่ ี่
แมน่ย าและทนัทว่งที

 มผีลติภณัฑใ์ชเ้องภายในประเทศ และสง่ออกได้
ในระดบัอาเซยีน

• Biomolecule & Chemical 
Receptor (antibody, DNA 
probe design)

Transducer Signal enchantment technology 
• Immobilization technology
• NanoCoating

Funding support 
• Block grant (สนับสนุน

ตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-

เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จัดหา

เทคโนโลย/ีทดลอง
ผลติ/ทดลองตลาด/
รว่มมอื Global Partner

Executions

Application

Product 
Groups

Target to be
Achieved

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

• รว่มลงทนุ
• รว่มวจิยั/พฒันาเทคโนโลยี
• ผลติ/ ใหบ้รกิารเชงิพาณิชย์

กลุม่อตุสาหกรรม, กลุม่โรงพยาบาล, Global players 

• Colorimetric      
• Electrochemical
• Imaging analytics
• Optical

• Genomics sequencing
• Mass 
• Microfluidics (Lab on chip)
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Pre-clinical study GMP pilot scale Clinical Trials
Phase I
Phase II
Phase III

Production&
Licensing

• Immunogenicity

• Safety study

• Challenge study

• Pathology 

observe in animal 

tissue

• Prime-Boost 

study

• Dossier 

preparation

•Translational research

•Process development

oScale up production

oPurification

oFormulation

oStability study

•Dossier preparation

P
h
a
s
in

g
A

c
ti
v
it
ie

s
K

e
y
 

p
la

y
e
r 

(s
)

•Safety (GCP)

•Efficacy (GCP)

•Dossier preparation

F
u
n
d
in

g

NSTDA, NVI, TRF

• Industrial scale 

Production 

(GMP PIC/S)

•E-submission

GPO, Bionet, 
QSMI, GPO-MBP

Medical school (s),
DDC

IP (Ownership), FDA/NCL
Production companies/

DLD (animal vaccine)

Proof of concept

• Seed selection
• Study of Biological Marker
• Vero cell culture & 

optimized condition
• Viral propagation 
• Plaque assay
• Immunogenicity  study  in 

animal model
• Biochemical and kinetics 

study
• etc

R&D

 Process development               

and Laboratory  scale up 

 GMP master cell bank/

working cell bank

 GMP seed preparation :             

Pre-master seed/                 

master seed/                          

working seed

 Process development : 

Formulation & Freeze-

drying

NSTDA, NVI, TRF NSTDA, NVI, etc. 

University
NBF, Bionet, GPO

NSTDA, NVI, TCELS NVI, HSRI

Product 

Group 

Application Prevention (Human & Animals) / Treatment & Therapeutics  

Target  to

be Achieved 

EPI Vaccine (DTP, dT, Flu)
EPI Vaccine (DTP-HB, MR, MMR),

Immunoglobulin for cancer treatment,
Anti-toxin  

EPI Vaccine (DTP-HB-Hib-IPV),
New Vaccine  (IPV, HPV),

Biological Products for cancer treatment,
Anti-toxin , Animal Vaccine (s) 

New Vaccine  (Varicella/Pneumococcal),
Biological Products for cancer treatment,

Anti-toxin , Animal Vaccine (s) 

Strengthen Vaccine Security
(2560-2564)

Vaccine Self-reliance
(2565-2569)

ASEAN Key Player vaccine producer
(2570-2574)

Expand to Animal Vaccine and 
Biological Products (2574-2579)

Universities, Research Institute  (s), 
Research Network (s), Animal testing Center (OECD GLP)

DDC/DLD/FDA
(International Collaboration 

e.g. NIID Japan)

DDC/NHSO
/DLD

/WHO

Vaccine Use 
& Management

•Vaccine pool 

procurement

•Multi-year 

tender

•Smart stockpile

NHSO MOPH

•AEFI Strengthen

•Post-Market 

monitor

•Sero-survey

•Immunological 

profile study

•QA/QC Strengthen

Post-marketing 

**

Executions 

Program 
Management

Funding Support มาตรการสนบัสนนุและสง่เสรมิ

• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

• Block grant (สนับสนุนตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจัิย/จัดหาเทคโนโลย/ีทดลอง
ผลติ/ทดลองตลาด/รว่มมอื Global Partner

Application  Social เชงิสงัคม: Public 100%

Economy เชงิพาณชิย:์ Public: Private  
60:40%

ตามนโยบายแล แผนยทุธศาสตรว์คัซนีแหง่ชาต ิฉบับที ่2
1.จัดการวัคซนีใหม้คีวามเพยีงพอแล ตอ่เนื่อง (มรี บบการจัดหา แล ส ารองวัคซนีทัง้ในร ดับปร เทศแล ภมูภิาคอาเซยีน)
2.สนับสนุนการวจัิยพัฒนา แล ผลติวัคซนีเพือ่รองรับความตอ้งการในการป้องกนัโรคของปร เทศ 
3.สง่เสรมิสนุบสนุนอตุสาหกรรมวัคซนีภายในปร เทศใหม้คีวามเขม้แข็งแล มมีาตรฐาน (สง่เสรมิใหม้กีารถา่ยทอดเทคโนโลย,ี                     
สรา้งความรว่มมอืร หวา่งรัฐกบัภาคเอกชน, ยกร ดับมาตรฐานแล เทคโนโลยกีารผลติ สนับสนุนการลงทนุแล การปร กนั
ตลาด)

4.พัฒนาองคก์รดา้นวัคซนีของปร เทศใหเ้ขม้แข็งแล บรหิารทรัพยากรแล โครงสรา้งพืน้ฐานใหม้คีณุภาพ เพยีงพอ (พัฒนา
บคุลากร  แล โครงสรา้งพืน้ฐาน อยา่งครบวงจร )
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Vaccine
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Robotics and Automation

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

Target to be
Achieved

• รว่มลงทนุ
• รว่มวจัิย/พัฒนาเทคโนโลยี
• ผลติ/ ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย์

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

Security/ Envi.Home/ Hospital 
Medical/ 
Health

Smart Agri. 
Manufacturing (HDD/ ยานยนต/์ อาหาร ฯลฯ)

โลจสิตกิส ์

Rehabilitation robots/ 
Assistive tech.

Service 
robots

(Automation Module/ Non-articulated type robots/ 
เครือ่งจักรกลอตัโนมตั/ิ ASRS)

Industrial automation UAV / AGV/ 
Mobile  robot

• เกดิ Commercialization ของ rehab service ในวงกวา้ง
• อตุสาหกรรมการผลติมกีารใชร้ บบ industrial automation ทีพั่ฒนาขึน้โดย บ. ไทย เชน่ อตุสาหกรรม hard disk drive อาหาร แล ยานยนต์
• ลดการน าเขา้ เครือ่งจักร/อปุกรณ/์ร บบ ดา้นอัตโนมัตมิลูคา่ 30,000 ลา้นบาท  (คดิจากทดแทนการน าเขา้ 10% ของมลูคา่การน าเขา้ปัจจบุัน 300,000 ลบ.)
• ม ีstartup ทีเ่ริม่การผลติแล จ าหน่าย UAV/AGV, Unmanned system เกดิขึน้
• ม ีSI ทีส่ามารถออกแบบ software integrated system เกดิขึน้จ านวนหนึง่ขึน้ในปร เทศ

Vision system 

Related hardware & component (sourcing)Wifi communication

Control & management platformHuman-robot interaction Navigation system 

Software Big data IoT

กลุม่อตุสาหกรรม หรอื กลุม่โรงพยาบาล สมาคมวชิาการหุน่ยนต์
กลุม่ผูป้ร กอบการหุน่ยนตแ์ล ร บบอตัโนมตัิ

• การพัฒนาก าลังคนดา้น System integration (SI)
• การปรับโครงสรา้งภาษีอากรขาเขา้ชิน้สว่น/ อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
• การเขา้สูต่ลาดภาครัฐในปร เทศ  แล กร ตุน้อปุสงคใ์นภาคอตุสาหกรรมการผลติแล บรกิาร
• การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นตา่งๆ เชน่ ศนูยท์ดสอบ ศนูย ์Clinical trial แล  
หน่วยรับรองมาตรฐาน 

• ปรับปรงุกฎร เบยีบใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของภาคเอกชน เพือ่ท ลายขอ้จ ากัดของ
ภาครัฐในการสนับสนุนการลงทนุตอ่ยอดในเทคโนโลยใีหม่ๆ  

Sensor System

Application

Funding support 
• Block grant (สนับสนุนตอ่เนือ่ง)
• Matching Fund  รัฐ-เอกชน 
• สนับสนุนทัง้วจิัย/จัดหาเทคโนโลย/ี

ทดลองผลติ/ทดลองตลาด/รว่มมอื 
Global Partner
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน SMART Electronics  

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

Program 
Management

• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

Target to be
Achieved

• รว่มลงทนุ
• รว่มวจัิย/พัฒนาเทคโนโลยี
• ผลติ/ ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย์

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

• Center of Excellent (University + Industry)
• Infrastructure, Investment Pull
• Pilot Plant based service
• Small business innovation research
• Start-up funding
• ศนูยว์จัิยเฉพา ทาง

Application

• Data Center
• Food Industry
• เพิม่ผลติภาพภาคการเกษตร

• Health Monitory ยกร ดบัชวีติ
• ยกร ดบัโลจสิตกิส์

HDD
Smart 
Home

AI Smart 
Electronic

and Software
Circuits

High Areal 
Density HDD

Printed Electronic
Low-cost and 

disposable 
sensors

HDD Design Optimization SSD

Ultrasonic Imaging

Gesture Detection FPGA for smart electronic

Low power Wearable device Thai OCR (Fix and Non-Fix font) Face Recognition

Organic Electronic Research

Low power 
wearable devices

Smart Automotive Smart Health and Wellness Robotics and Automation Smart Logistics Smart Farming

Funding Support 

• Block Grant (สนับสนุนตอ่เนือ่ง)/ 
Program-Based (โครงการ/แผนงาน
บรูณาการ)

• Matching Fund รัฐ-เอกชน
• สนับสนุนทัง้วจัิย/จัดหาเทคโนโลย/ี
ทดลองผลติ/ทดลองตลาด/รว่มมอื Global 
Partner
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Digital 

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

• ควรพัฒนาความรว่มมอืดา้นวจัิยกับสถาบันชัน้น าของโลก เชน่ III ไตห้วนั
• ภาครัฐควรพัฒนา platform เพือ่การตอ่ยอดเทคโนโลยโีดยสนับสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มาใช ้

• ควรพัฒนาโครงขา่ยความเร็วสงูรว่มกันร หวา่งภาครัฐแล เอกชน 

Smart city
Target to be

Achieved

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

Smart FactorySmart Health Smart Agriculture Smart Tourism

System support online market

Community based SoftwareIoT Network and Module Autonomous & AI

VR/AR Software development

• การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ขม้แข็งขึน้ (Connectivity and Technology 
Infrastructure), การลงทนุ High-Speed Broadband, การบังคับใชก้ฎหมาย Cyber-Crime 
ทีม่ปีร สทิธภิาพ

• อดุหนุน technology ในปร เทศเป็นอันดับแรก
• Market and testing space
• พัฒนาเสน้ทางชอ่งทางสือ่สารแล เชือ่มตอ่ร หวา่งปร เทศ (International Gateway) เพือ่
การสง่ผา่นขอ้มลูเขา้ออกปร เทศได ้

Data security and Privacy

Application

Big data analytic/Scientist

Cloud & storage server IoT software & Hardware Big Data Analytic Software

Smart device

IoT software and Hardware Health & Aging SocietyUser Experience/Interaction

Smart city

Data Foundation and Data Center

Smart logistic

Funding Support 

• Block Grant (สนับสนุนตอ่เนือ่ง)/ 
Program-Based (โครงการ/แผนงาน
บรูณาการ)

• Matching Fund รัฐ-เอกชน
• สนับสนุนทัง้วจัิย/จัดหาเทคโนโลย/ี
ทดลองผลติ/ทดลองตลาด/รว่มมอื Global 
Partner
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงานยานยนตส์มยัใหม่

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

Program 
Management
• Chair & promoting 
ก ากับการด าเนนิงาน

•ODU
• Industry 
Consortium

Funding Support 

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

Target to be
Achieved

• รว่มลงทนุ
• รว่มวจัิย/พัฒนาเทคโนโลยี
• ผลติ/ ใหบ้รกิารเชงิพาณชิย์

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

• Market: Create domestic demand, market, 
and reduce uncertainties by demonstration 
projects and government procurement policy

• R&D Infrastructure: Autotechnopolis, 
Standards Development, R&D Testing 
Facilities, Center of Excellence for Next-
generation Automotive

Application

• Increase safety.
• Autonomous driven.
• Service market ecosystem development, 
Share Economy/Service Innovation.

• Charging Station 
• Smart Grids Technology (Smart City)
• Energy Management System

• E-Tuk Tuk
• E-Motorcycle
• E-Bus

System 
Integration

Safety System
• Conversion Technology
• Light Weight Technology

ICT
• IOT, V2X Communication
• Mobility Service Platform 

(Car/ride sharing)

• Block grant (สนับสนุน
ตอ่เนือ่ง)

•Matching Fund รัฐ-เอกชน
• สนับสนุนทัง้วจัิย/จัดหา
เทคโนโลย/ีทดลองผลติ/
ทดลองตลาด/ รว่มมอื 
International Partnership

• Electric drive and battery system customized for 
E-Tuk Tuk, E-motorbike, E-bus.

• Conversion from combustion engine to electrical 
engine for short distance logistics in local community.

• Software and ICT solutions for electricity charging 
billing system linked to energy management.

• Charging station with specific standard and 
protocol.

Parts/System
• Drive Train
• E-Motor 
• Battery
• Battery Mgmt. System

• TAX: Import / Export promotion policy, 
BOI, Investment

• HRD: Government promote vocational 
education, practical school, and training 
(not just 3 months, but 6-12 months 
with university-industry linkage) with 
amendment of law, education legislation. 

• Government fund starts with Joint R&D Projects, Demonstration Projects (Gov., Business, Uni.)
• Government fund supports pilot projects that success  scale up projects 

Smart and Safety Mobility, Electric Vehicles, 
Production Capacity, ICT Technology

High Performance Materials and 
Parts Development

Infrastructure, New Energy System

• Automotive 
Smart 
Electronics, 
Equipment

• E-Car
Materials
• Light Weight 

Materials
• Structural 

Design

Charging Station
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน Aviation 

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 

developed locally

Managing Body
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

Funding support
• งบปร มาณพัฒนาบคุลากร เชน่ นักบนิ
ชา่งซอ่มบ ารงุอากาศยาน

• ทนุวจัิยแล พัฒนาดา้นอากาศ (RD 
Funding)

• งบปร มาณสนับสนุนการถา่ยทอด
เทคโนโลยจีากรัฐบาล (Tech 
Transfer)

R&D Collaboration 
with Industrial 

partner
ความรว่มมอืพฒันาอตุสาหกรรมการบนิของภาคเอกชน ภาครัฐบาล แล ภาคการศกึษา (Matchmaking Industries : Triple helix)

Manufacturing : Material  > Component > Assemble Target to be
achieved

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

Small craftComponent Assemble material

Artificial Intelligence

Online Booking system • Mobile Hospitality Service
• Near field Communication
• Sensor technology• Travel security 

• Identification Device

• การพัฒนาบคุลากรดา้นอตุสาหกรรมการบนิทัง้ในภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ แล 
ภาคการศกึษา (HRD)
• การปรับปรงุกฎร เบยีบแล การควบคมุใหท้นัสมยั (Law and regulation : 1) 
Business and 2) safety)
•ความตอ้งการพืน้ทีท่ างานรว่มเฉพา ดา้นอากาศยาน (Co-working aerospace)
• การสนับสนุนการถา่ยทอดเทคโนโลยจีากรัฐบาล (Tech Transfer)

Language translation

Application

• Virtual & Augmented 
reality technology

• Wearable Technology
• Digital content
• Therapy Science

Small aircraft
Medium aircraft
Large aircraft

Material เชน่
วัสดตุกแตง่

ภายในเครือ่งบนิ 

GSE : ground 
service equipment 

eg. High Lift

• Customer Data analytics
• Payment Gateway
• IoT
• API Integration
• Public WiFi

Infrastructure : Airport Design and Airspace Design 

การจัดการจราจร
ทางอากาศ
(Airspace 

Optimization)

Service

Component 
(ชิน้สว่นอากาศยาน)

ออกแบบสนามบนิ 
(Better airport) 
สว่นเชือ่มตอ่

สนามบนิ (terminal)
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ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงานทอ่งเทีย่ว

Product 
Groups

Executions

Tech/Platform 
Tech. to be 
Developed 

Locally

Program 
Management
• Chair
• ODU
• Industry 

Consortium

Funding Support 

R&D Collaboration 
with Industrial 

Partner

• ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.)
• การทอ่งเทีย่วแหง่ปร เทศไทย
• สภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแหง่ปร เทศไทย

• หอการคา้ไทยแล สภาหอการคา้แหง่ปร เทศไทย
• สถาบันการศกึษา เชน่ มหาวทิยาลัยมหดิล สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

Target to be
Achieved

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

Hotel Restaurants & Shop Travel & Tourism Tourism Attraction Smart Tourism

• Block grant (สนับสนุนตอ่เนือ่ง)
• Matching fund (รัฐ เอกชน)
• สนับสนุนการวจัิย/จัดหาเทคโนโลย/ี
ขอ้มลูการทอ่งเทีย่ว

• การเชือ่มโยง/รว่มมอื global partner
• วจัิยตลาดแล พฤตกิรรมนักทอ่งเทีย่ว

• สนับสนุนทางการเงนิเพือ่ปรับปรงุเทคโนโลยกีารใหบ้รกิาร
• สนับสนุนทีป่รกึษาทางเทคโนโลยใีหแ้กภ่าคบรกิาร
• ปรับกฎร เบยีบ/บังคับใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งจรงิจัง
• สง่เสรมิการลงทนุเทคโนโลยบีรกิาร, สนับสนุนรปูแบบธรุกจินวตักรรมบรกิารใหม่ๆ
• เชือ่มโยงขอ้มลูทางการทอ่งเทีย่วดว้ยสารสนเทศ, การส ารวจแหลง่ทอ่งเทีย่วดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

• การตรวจสอบมาตรฐานบรกิารดว้ยวทิยาศาสตร์

Application

Travel organization & 
booking 

Transportation Food and Beverage

Handicraft

Accommodation

Tourism assets in destination Leisure excursion & tours

Support 
Service

การสนับสนุนแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมแ่ล พัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วเดมิ

การทอ่งเทีย่วอจัฉรยิ ความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่ว
การเพิม่มลูคา่ในสนิคา้/บรกิาร

ดา้นทอ่งเทีย่ว

ความส ดวกของนักทอ่งเทีย่ว
Risk and Crisis 
Management

การเพิม่ศกัยภาพ
ทางการตลาดธรุกจิทอ่งเทีย่ว

• Travel Security
• Identification Devices

• Big Data
• Customer Data analytics
• Digital Technology /Digital Content

• Online booking System
• Language Translation
• Artificial Intelligence

• Intelligent Center
• Information Management System

• Geoinformatics  
• Metrology

• Mobile Hospitality Services
• Near Field Communication 
• Sensor Technology
• Wearable Technology
• Immersive Technology

• Payment 
Gateway 

• IoT

• API Integration
• Public WiFi



ตวัอยา่ง (รา่ง) แผนงาน : การบรหิารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม : ปญัหาหมอกควนั

โจทยว์จิยั

Executions

Society
Platform

R&D Collaboration 
with Social 
Partnership

เป้าหมาย

มาตรการสนบัสนุนและสง่เสรมิ

• มาตรการการมสีว่นรว่มในการแกปั้ญหาไฟป่า

• สง่เสรมิสนับสนุนใหม้กีฎหมาย นโยบายในร ดบัทอ้งถิน่ แล ร ดบัชาติ

• มาตรการการสือ่สารปร ชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ แล การแจง้เตอืน

• การรายงานขอ้มลูคณุภาพอากาศ

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(Stakeholder Participation and Social Space)

ร บบสารสนเทศภมูศิาสตร์

1. มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศดขีึน้
2. การเผาป่าในพืน้ทีช่มุชน พืน้ทีเ่กษตร แล การเผาป่าในพืน้ทีล่ดลง
3. การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นในการพรอ้มรับปัญหาหมอกควนั

ร บบพยากรณ์สภาพอากาศ
แล การเตอืนภัยลว่งหนา้

การเฝ้าร วงัแล การป้องกนัการเผา การลดปรมิาณเชือ้เพลงิ การจัดการขอ้มลูเชงิพืน้ที่

การจัดท าฐานขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตร์การศกึษาผลกร ทบดา้นสขุภาพ

รว่มวจิยักบัมหาวทิยาลยั, หนว่ยงานภาครฐั, ภาคเอกชน, สถาบนัวจิยั, มลูนธิ,ิ เครอืขา่ยวจิยัดา้นสงัคม, ชุมชน/ทอ้งถิน่

หมอกควนัขา้มแดน

42

Funding support 

• งบปร มาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐเป็นหลัก

• สนับสนุนการด าเนนิงาน
รว่มกับภาคสงัคม / ชมุชม / 
ตา่งปร เทศ

Program management
• ม ีProgram chair & promoting 

committee ก ากับการด าเนนิงาน
• มหีน่วยจัดการแล สง่มอบผลลัพธ ์

(Outcome Delivery Unit)
• เครอืขา่ยรว่มด าเนนิการรัฐ-เอกชน-
ปร ชาชน 
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การประชุมคณะอนกุรรมการดา้นนโยบายและยทุธศาสตรว์จิยัและนวตักรรม 
คร ัง้ที ่1/2560

เมือ่องัคารวนัที ่16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้งประชุมช ัน้ 3 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

มตทิีป่ระชุม :

เห็นชอบในหลกัการของ (รา่ง) ยทุธศาสตรก์ารวจัิยแล นวัตกรรมแหง่ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดย
ขอใหฝ่้ายเลขานุการฯ ปรับปรงุตามขอ้เสนอแน จากทีป่ร ชมุ ในปร เด็นตา่ง ๆ เชน่

• รปูแบบการดาเนนิงานทีต่อ้งมกีารเชือ่มโยงกบัแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12

• ทบทวนแล เพิม่เตมิกร บวนการคัดเลอืก Priority Agenda

• การสง่เสรมิผูป้ร กอบการขนาดกลางใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนั

• รปูแบบการขบัเคลือ่นโดย Consortium

• ก าหนดบทบาทแล หนา้ทีข่อง Outcome Delivery Unit (ODU) ใหม้คีวามชดัเจน
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คณะกรรมการบรูณาการบรหิารจดัการปฏริปูระบบวจิยัและนวตักรรม
คร ัง้ที่ 1/2560

วนัพฤหสับดทีี ่18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หอ้งประชุมคณะรฐัมนตร ี(เดมิ) ช ัน้ 2 ส านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีท าเนยีบรฐับาล

สรปุความเห็น

• Priority Agenda ๑๒ วาร  ตอ้งมคีวามชดัเจน ซึง่ตอ้งพจิารณาทัง้ Supply and Demand อาจเลอืกขับเคลือ่นใน Agenda ทีม่คีวามส าคัญ 
เรง่ดว่นกอ่นโดยพจิารณาจากเกณฑท์ีส่ าคัญ เชน่ การลงทนุวจัิยแล นวตักรรมจากภาคเอกชน ความเขม้แข็งทางวชิาการ เป็นตน้

• ควรพจิารณาพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่รองรับอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากในปัจจบุัน สดัสว่นรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วปร มาณรอ้ยล  
๑๖ ของ GDP 

• ควรบรูณาการการบรหิารจัดการน ้า 

• ควรสนับสนุนเรือ่งศลิปวัฒนธรรม ดนตร ีเนือ่งจากเป็น Creative Economy

• ควรน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาพัฒนาคนรุน่ใหม่

• ควรพจิารณาปร เด็น Disruptive Technology นอกเหนอืจากสถานภาพแล ศักยภาพของปร เทศ เนือ่งจากในขณ นีก้ลุม่อตุสาหกรรมยาน
ยนตป์ร สบกบัปัญหา ท าใหต้อ้งเปลีย่นโครงสรา้งการท าธรุกจิ แล เทคโนโลยกีารผลติทัง้หมด 

• ควรสง่เสรมิใหม้กีารน างานวจัิยตน้ทางไปพัฒนาตอ่ยอดได ้เพือ่ใหเ้กดิการใชป้ร โยชน์

• ควรปรับแกไ้ขกฎ ร เบยีบ กฎหมายดา้นสทิธบิัตร เนือ่งจากจดสทิธบิัตรแลว้ อาจโดนลอกเลยีนแบบได ้เอกชนจงึเลอืกจดท เบยีนเป็น
ความลับทางการคา้

• ควรมกีารพจิารณาแนวทางการด าเนนิงานแล เรยีนรูร้ว่มกบัปร ชารัฐ
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Source : SIP, Pioneering the Future: 

Japanese Science, Technology and 
Innovation 2015


