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เปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
 

กลุมที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย 

 

บทนํา 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากร

ชีวภาพ สามารถสกัดสารท่ีมีมูลคาสูงจากผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของจุลินทรีย 

ที่สามารถนํามาใชผลิตสารมูลคาสูง เชน เอนไซม และสารสกัดจากจุลินทรีย เปนตน จากความไดเปรียบ

ดังกลาว ทําใหประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสรางความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจชีวภาพ 

(Bioeconomy) ดังนั้น รัฐบาลจึงวางแนวทางผลักดันใหเศรษฐกิจชีวภาพเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยต้ังเปาหมายการลงทุนราว 1 ลานลานบาท ภายใน ระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหสอดรับ

กับนโยบายไทยแลนด 4..0 ท่ีมุงเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม (Innovation-driven economy) โดยในชวงแรกจะมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

เชน อุตสาหกรรมสารออกฤทธ์ิเชิงหนาที่ (Functional ingredients) 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพใหเกิดผลสําเร็จ จะตองนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ

นวัตกรรม มาใชตอยอดความเขมแข็งของประเทศท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย เพื่อสราง

มูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑใหมๆ โดยใชความไดเปรียบที่มีอยูกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงควรสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ

อุตสาหกรรมชีวภาพท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน  

 

1.1  การเกษตรสมัยใหม (Modern agriculture) 

ที่มาและความสําคัญ 

 จากอดีตจนถึงปจจุบันเกษตรกรรมนับเปนอาชีพหลักและรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ทั้งนี้ ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรมของไทยอยางมั่นคงและยั่งยืนนั้น จําเปนอยาง

ยิ่งที่ตองพ่ึงพาการวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาแนวทางจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช

และสัตวเศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธุ การจัดการการผลิต การใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกล เพ่ือการใช

ประโยชนในทางการเกษตรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เกิดการผลิตทางการเกษตรแบบแมนยํา ที่ควบคุมปจจัย

ตางๆ ใหตรงตามความตองการของพืชและสัตว สงผลใหเกิดการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนตอหนวยผลผลิต ซึ่ง

จะสรางผลตอบแทนแกเกษตรกรในระดับสูงขึ้น ลดผลกระทบของการใชผลผลิตตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันใหภาคเกษตรของไทยใหเปนผูนําในตลาดโลกได  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาและการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของพืช  รวมทั้งขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืช เพ่ือใช

ประโยชนในการเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเก่ียว 
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2. เพ่ือศึกษาและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของสัตวเศรษฐกิจ รวมทั้งขอมูลเชื้อพันธุกรรมสัตว

เศรษฐกิจ เพ่ือใชประโยชนในการเพาะพันธุและเลี้ยงดู 

3. เพ่ือพัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาด 

4. เพ่ือพัฒนาระบบการเพาะปลูกพืชที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. เพ่ือพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรใหไดมาตรฐาน 

เปาหมาย 

1. ผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีคุณภาพสูงขึ้นและมีปริมาณสม่ําเสมอ ตอบสนองกับความตองการ

ของตลาดโลก 

2. เกษตรกรมีความเขาใจและประยุกตใชหลักวิชาการในการจัดการการเกษตรกรรมมากข้ึน  

3. ประสิทธิภาพในการตอบสนองตอการเกิดโรคอุบัติใหมหรือภัยคุกคามดานการเกษตรเพ่ือความมั่นคง

ดานอาหารและเศรษฐกิจเพิ่มมากข้ึน 

ผลผลิต  

1. ฐานขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของพืช รวมทั้งฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืช   

2. ฐานขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของสัตวสัตวเศรษฐกิจ รวมทั้งฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมสัตวเศรษฐกิจ  

3. พันธุพืชที่สามารถทนทานตอโรค แมลงศัตรูพืช รองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ  

4. พันธุสัตวที่มีคุณสมบัติทนทานตอโรค 

5. ระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดลอม  

6. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบท่ีเกี่ยวของกับการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน  

กรอบการวิจัย 

งานวิจัยดานการเกษตรสมัยใหม (Modern Agriculture) สามารถจัดกลุมประเด็นดานวิจัยและพัฒนา

ไดเปน 2 กลุมหลัก ดังตอไปนี้ 

1. การวิจัยดานเกษตรแมนยํา (Precision Farming) 

1) การจัดทําฐานขอมูลของพืช  

ศึกษาและจัดเก็บขอมูลความตองการพ้ืนฐานที่สําคัญของพืชแตละชนิด เพ่ือทําความเขาใจปจจัย

ที่สงผลตอการเติบโตและใหผลผลิต ไดแก ปริมาณ สัดสวนและชวงเวลาของธาตุอาหารที่พืชตองการสําหรับแต

ละสายพันธุ สภาพภูมิอากาศที่จํากัดระดับการเติบโตตามศักยภาพ ปริมาณน้ําตามความตองการของตนพืช

ภายใตสภาพอากาศตางๆ ขอจํากัดเหลานี้จะถูกใชในการกําหนดระดับจัดการโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมตางๆ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตลอดถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุและการพัฒนา

พันธุพืช สงผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเขตกรรม วิทยาการการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ทําใหได

ผลิตผลการเกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเปนการลดตนทุนตอหนวยผลผลิต  

2)  การจัดทําฐานขอมูลของสัตวเศรษฐกิจ 

ศึกษาและจัดเก็บสรางขอมูลความตองการพ้ืนฐานที่สําคัญของสัตวเศรษฐกิจ โดยเนนสัตวใหญ 

เชน โคเนื้อ และโคนม เพ่ือทําความเขาใจปจจัยที่สงผลตอการเติบโต การสืบพันธุ การใหผลผลิต ไดแก 
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ปริมาณอาหาร วงรอบการเปนสัด ระดับฮอรโมน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการจัดการฟารม การให

อาหาร การเตรียมการสําหรับการสืบพันธุของสัตว ตลอดจนการเตรียมการสําหรับสงไปโรงเชือดสัตว   

3) การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant Factory or Green House) สําหรับพืชที่ตองการ  

ควบคุมคุณภาพเปนพิเศษ 

วิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant Factory or Green House) ซึ่งเปนระบบการปลูกพืชที่

ควบคุมสภาพแวดลอม เชน แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ คารบอนไดออกไซด น้ําและธาตุอาหารพืช โดย

การใชระบบอัตโนมัติ ประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ/หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถผลิตพืชได

ทุกที่ทุกเวลา ไมมีฤดูกาล มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยตามที่ตองการ ซึ่งสามารถนํามาใชไดกับพืชที่ตองการ

ควบคุมคุณภาพเปนพิเศษ หรือพืชที่สรางมูลคาสูง (High-valued Crops) ไดแก พืชสมุนไพร ไมดอก ไม

ประดับ เมล็ดพันธุ เปนตน 

4) การพัฒนาอุปกรณ  เครื่องมือที่อยูในระบบการเกษตรแมนยํา  ใหไดคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล  

การดําเนินขั้นตอน (protocol) การยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ของอุปกรณ เคร่ืองมือและ

ระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของในระบบการเกษตรแมนยํา เพื่อใหระบบการเกษตรแมนยําไดรับการยอมรับอยางสากล 

เชน การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานของสถานีอากาศ (Weather Stations) เปนตน 

5) การพัฒนาอุปกรณหัววัดและระบบตรวจวัดปจจัยแวดลอมตอการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว 

พัฒนาอุปกรณหัววัดและระบบบันทึกขอมูล (Sensors and data logger) และโปรแกรมถายเก็บ

ขอมูล ที่วัดและบันทึกขอมูลเชิงปริมาณไดตอเนื่องของสภาพแวดลอม ที่บงบอกสภาพทางฟสิกสที่พืชและสัตว

เผชิญในชวงอายุการผลิต อุปกรณหัววัดและระบบบันทึกขอมูล (data logger) ไดแก หัววัดแสง หัววัดอุณหภูมิ

และความชื้นสัมพัทธของอากาศ หัววัดพลังงานของน้ําในสวนของพืชและในดิน อุปกรณวัดอัตราไหลในตน 

และอุปกรณวัดระดับความสมบูรณของใบพืช   

2. การวิจัยดานปรับปรุงพันธุพืชและสัตว (Breeding for plants and animals) 

1) การปรับปรุงพันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจ ใหสามารถทนทานตอโรค แมลงศัตรูพืช และ

สภาพ แวดล อม วิกฤติ (Crop and Livestock improvement for biotic and abiotic 

stresses) 

การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เพ่ือใหไดสายพันธุที่สามารถทนทานตอโรค แมลงศัตรูพืช และ การ

ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาหรือคัดเลือกพันธุที่ตอบสนองตอโรคและแมลง

อุบัติใหม ลักษณะผลผลิตที่สูงข้ึน ตรงตอความตองการของผูบริโภค และความตองการของอุตสาหกรรม 

2) การใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุพืชและ

สัตวเศรษฐกิจ 

ประยุ กต ใช เทค โน โลยี ชี วภ าพ  (Biotechnology) และเทค โน โล ยีจี โนมิ กส  (Genomics 

technology) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เพ่ือใหไดสายพันธุที่มี

คุณภาพ ลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ และเพ่ิมความแมนยําของสายพันธุที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหม โดย
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เทคโนโลยีที่นํามาใช ไดแก Molecular Breeding, DNA Technology, การพัฒนาและใชประโยชนจาก 

Bioinformatics เปนตน 

3) การจัดทําฐานขอมูลเช้ือพันธุกรรมพืชและสัตวเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา

สายพันธุ  

ขอมูลเชื้อพันธุกรรม (Germplasm database) เปนปจจัยฐานสําคัญที่เปนเคร่ืองมือของการ

ปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุใหมใหมีคุณภาพดีขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการเก็บฐานขอมูลและเชื้อ

พันธุกรรม เหลานี้อยูอยางกระจัดกระจาย และไมสามารถเขาถึงหรือนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และตองมี

การวิจัยเพ่ือหาลักษณะสําคัญของเชื้อพันธุกรรมท้ังในสวนลักษณะปรากฎ (Phenotype) และ ลักษณะจีโน

ไทป (Genotype) ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะปรากฎ และ ลักษณะจีโนไทป (Genome 

wide association) ใหครบถวนสมบูรณ การจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชนตอการนําไปใชงานปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุใหมๆ ตอไป 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การศึกษาการกําหนดอัตราปุยจากการเก็บเกี่ยว โดยพิจารณาจากชีวมวลและปริมาณสารอาหารท่ี

หายไป 

2. การศึกษาการใชน้ําในดินของพืชโดยอาศัยการวัดพลังงานน้ําในหนาตัดดิน 

3. การพัฒนาระบบการติดตาม การแพรระบาดโรค การควบคุมโรค และการปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ

เพ่ือตอบสนองตอโรคอุบัติใหม เชน โรคใบดางมันสําปะหลัง โรคเห่ียวในกลวย 

4. การศึกษาความสัมพันธลักษณะทางการเกษตรที่สําคัญ เชน ความตานทานโรคและแมลง และลักษณะ

จีโนไทปในเชื้อพันธุกรรมพืชเศรษฐกิจ  

5. การปรับปรุงพันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล 

6. การจัดทําฐานขอมูลดานการเจริญเติบโตของพันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจ 

7. การจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตวเศรษฐกิจ 

 

1 .2   อาหารมู ลค าสู งและสารออกฤท ธ์ิ เชิ งหน า ท่ี  (High value-added food and 

functional ingredient) 

 

ที่มาและความสําคัญ 

อุตสาหกรรมอาหารนับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน 

ทั้งในดานการลงทุน การจางงาน และการสงออก และจากความไดเปรียบดานการมีทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยกอใหเกิดการพัฒนาในดานอุตสาหกรรมสารออกฤทธ์ิเชิงหนาที่และ

อาหารเชิงหนาที่ที่มีสารประกอบในอาหารทําหนาที่พิเศษกวาการใหสารอาหารที่จําเปนตอรางกายท่ัวไป โดย

การใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลคาใหแกวัตถุดิบทางการเกษตร  
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ลดการนําเขาจากตางประเทศ และเกิดผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมสูง สรางทางเลือกในการบริโภคอาหาร ทั้งยัง

ตอบสนองตอแนวโนมความตองการของผูบริโภคในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธ์ิเชิงหนาที่  ที่ตอบสนอง

แนวโนมความตองการของตลาด และมุงเนนการใชวัตถุดิบในประเทศ 

2. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาโปรตีนทางเลือกที่มศัีกยภาพในการผลิตในประเทศ 

3. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหารใน

การผลิตสารออกฤทธ์ิเชิงหนาที่หรืออาหารท่ีมีมูลคาสูง 

4. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และการตรวจสอบความปลอดภัย

ทางอาหาร โดยมุงเนนเทคโนโลยีสําคัญที่ภาคเอกชนตองการ 

เปาหมาย 

1. อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ในประเทศ

ไทยเพ่ิมสูงข้ึนอยางกาวกระโดด   

2. ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ที่ได

มาตรฐานของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม  เพ่ิม

มากข้ึน 

3. จํานวนผูประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหมเพ่ิมมากข้ึน 

4. มูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมสูงขึ้น 

ผลผลิต 

1. ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ ที่ตอบสนองตอความตองการของ

กลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย อาท ิกลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวย 

2. โปรตีนทางเลือกที่ผลิตใหไดตามมาตรฐานระดับสากล  

3. สารออกฤทธิ์เชิงหนาที่หรืออาหารมูลคาสูงที่ผลิตจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหาร 

4. อุปกรณ เคร่ืองมือ และระบบสําหรับการแปรรูปอาหาร และสําหรับใชในการวิเคราะหทดสอบความ

ปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงการตรวจสอบยอนกลับ 

กรอบการวิจัย 

1. การหาสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ (Functional Ingredient)   

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ของไทยใหมีความปลอดภัย  มุงเนนสาร

สกัดจากธรรมชาติ กระบวนการผลิตควรผานกระบวนการใหความรอนนอย และเปนไปตามขอกําหนดหรือ

มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ เชน มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเก็บรักษาไดนาน 

โดยมุงเนนการใชวัตถุดิบในประเทศไทยท่ีไมมีในตางประเทศ และมีสารออกฤทธิ์ที่ตลาดกําลังตองการ เชน ผัก

พ้ืนบาน และสมุนไพรไทย แตวัตถุดิบตองมีปริมาณมากพอในการผลิตระดับอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ควรทําการ

วิเคราะหวาวัตถุดิบชนิดใดที่มีศักยภาพในการนํามาผลิตและมีแนวโนมเปนที่ตองการของตลาด หรือมีเปาหมาย



10 
  

การใชประโยชนที่ ตอบโจทยความตองการ  เชน  สังคมผูสู งอายุ  ปองกันโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-

Communicable Diseases: NCDs) และอาหารเฉพาะกลุม เปนตน 

 

 

2. การผลิตอาหารเชิงหนาที่ (Functional Food)  

การวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารเชิงหนาที่ที่มีประโยชนตอสุขภาพใหไดมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัย เพ่ือเปนอาหารสงเสริมและควบคุมใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานไดอยางสม่ําเสมอ ปองกันหรือ

ชะลอความเส่ือมของเซลล รวมทั้งควบคุมอาการของโรคเร้ือรังบางชนิด เชน โรคเบาหวาน เปนตน 

3. การวิจัยเพื่อหาโปรตีนทางเลือก (New source of proteins)   

การวิจัยและพัฒนาการผลิตแหลงโปรตีนทางเลือก อาทิ โปรตีนจากแมลง โปรตีนจากพืช โปรตีน

ทดแทนที่ไดจากยีสตและแบคทีเรีย (Single cell protein) โดยตองมีการผลิตใหไดมาตรฐานระดับสากล 

ปริมาณคงท่ี มีความเปนไปไดทางดานตนทุน และสามารถนําไปผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม  

4. การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหาร (Waste Utilization) 

การวิจัยและพัฒนาการนําของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมาใชประโยชน  และเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร (Agricultural residues) อาทิ นําไปผลิตเปนสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่หรืออาหารท่ีมีมูลคาสูง โดย

ตองคํานึงถึงความเปนไปไดดานตนทุน และความเปนไปไดในการผลิตเชิงอุตสาหกรร 

5. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology)  

การวิจัยและพัฒนา หรือการประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การพัฒนาระบบ

อัตโนมัติเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหาร การใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การนําอินเทอรเน็ต

ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มาใชในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การวิจัยและพัฒนาเครื่องพิมพ

แบบสามมิติ (3D printer) การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) และการวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารแบบ

อัตโนมัติ  

6. ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 

การวิจัยและพัฒนาการวิเคราะหทดสอบท่ีใชในการวิเคราะหทดสอบความปลอดภัยอาหารที่รูผลได

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดทดสอบแบบระบบดิจิทัล เซนเซอรวัดคาตางๆ การวิจัยและ

พัฒนาการวิเคราะหทดสอบในรายการที่ปจจุบันยังไมสามารถทดสอบไดเองภายในประเทศแตมีความตองการ

จากภาคเอกชน ซ่ึงสามารถลดการสงออกไปวิเคราะหยังตางประเทศ และการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบ

ยอนกลับ  

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่จากผักพ้ืนบานและสมุนไพรของไทย

ใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

2. การผลิตสูตรและตําหรับอาหารเชิงหนาที่ที่มีประโยชนตอสุขภาพในดานตางๆ เชน อาหารเฉพาะกลุม

บุคคล อาหารเฉพาะโรค อาหารเสริมหรือกระตุนระบบภูมิคุมกัน และอาหารท่ีมีคุณสมบัติในการ

บําบัดโรค เปนตน 
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3. การผลิตโปรตีนทางเลือก อาทิ โปรตีนจากแมลง โปรตีนจากพืช โปรตีนทดแทนท่ีไดจากยีสตและ

แบคทีเรีย (Single cell protein) ท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารสําหรับ

คนและผลิตภัณฑอาหารสัตว 

4. การนําของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมาสกัดสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

อาหารในรูปแบบใหม  

5. การพัฒนาระบบ เครื่องมือ หรือการประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ระบบอัตโนมัติ 

เคร่ืองพิมพสามมิต ิเปนตน 

6. การพัฒนาระบบ หรือเครื่องมือ ในการวิเคราะหทดสอบความปลอดภัยของอาหารที่รูผลไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ที่สามารถนําไปใชใน

การตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑอาหารได 

 

1.3 ชีววัตถุ (Biologics) 

 

ที่มาและความสําคัญ 

ประเทศไทยมีผูปวยดวยโรคไมติดตอ (Non-communicable Diseases: NCD) ถึง 14. ลานคน 

เสียชีวิตมากกวา 3 แสนคน มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจชาติ ประมาณ 200,000 ลานบาทตอป กลุมโรค 

NCD ที่พบในผูปวยสูงอายุในไทย ไดแก โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโปงพอง 

โรคมะเร็ง และโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ NCD เปนโรคที่ไมมีโอกาสรักษาไดหายขาด แตควบคุมโรคไดดวย

การปรับพฤติกรรมการใชชีวิตรวมกับการใชยาควบคุม การดูแลรักษา NCD มีคาใชจายที่สูง เพราะเปนโรค

เรื้อรังที่มักเปนตลอดชีวิต มีผลตอการดําเนินชีวิต การทํางาน และคุณภาพชีวิต  เวชภัณฑในการรักษาผูปวย

สวนใหญนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูง สงผลตอการเขาถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยตรงตามหลักมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน การสรางภูมิคุมกันโรคติดเชื้อใหแกคนไทยดวยการวัคซีน

นั้น มีการนําเขาวัคซีนถึงปละ 30 ลานโดส คิดเปนมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท 

ชีววัตถุเปนยาแผนปจจุบันซ่ึงผลิตจากส่ิงมีชีวิตดวยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ครอบคลุมถึงการ

เพาะเลี้ยงจุลินทรียหรือเซลลชั้นสูง การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตวและพืช ซึ่งตองใชองค

ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลายสาขา ตลาดชีววัตถุทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 

ในชวง 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย จึงควรมีการสนับสนุน

สงเสริมศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีน ทั้งเพ่ือใชเองภายในประเทศและเพ่ือการสงออกไป

ตางประเทศ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตชีววัตถุของประเทศใหมีคุณภาพ  ได

มาตรฐานสากล สําหรับจําหนายทั้งในและตางประเทศ 
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2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันดานการผลิตชีววัตถุ 

 

 

เปาหมาย 

1. ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชีววัตถุเพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยัง

ตางประเทศ 

2. อุตสาหกรรมการผลิตชีววัตถุในประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมมากข้ึน และมีการเติบโต

เพ่ิมมากข้ึน  

ผลผลิต 

1. ผลการวิจัยพัฒนาและผลิตชีววัตถุตามกระบวนการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ที่สามารถนํามาตอ

ยอดเชิงพาณิชยได  

2. ยาในกลุมชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) หรือผลงานวิจัยและพัฒนาตอยอด ที่เกิดจากยาชีววัตถุเกา

หรือที่หมดความคุมครอง ซ่ึงถูกนํามาใชเพื่อใหเกิดผลแบบมุงเปา ครบวงจร และเปนมาตรฐานสากล 

3. ผลิตภัณฑชีววัตถุอันเปนที่ตองการของประชาชน ลดการนําเขาและรายจายภาครัฐ และสรางคุณภาพ

ชีวิตของคนในประเทศใหดีขึ้น 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ (Biosimilars/new biologics) เพื่อการรักษาโรค 

  การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุเพ่ือการรักษาโรค อาทิ โรคทางพันธุกรรม โรคในผูสูงอายุ โรคมะเร็งที่

พบมากในคนไทย และโปรตีนที่มีบทบาทและความจําเปนในดานสาธารณสุขและมีโอกาสทางการตลาดสูง ทั้ง

ยังสอดคลองกับเคร่ืองชี้วัดภาระโรค (Burden of disease) ของคนไทย เชน Interferons Receptors 

Growth Factors ชนิดตางๆ (อาทิเชน Granulocyte-colony Stimulating Factor: G-CSF เปนตน) โมโน

โคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibodies) ท่ีสําคัญในการรักษามะเร็งแบบมุงเปา ขอเขาเสื่อม ขอเขา

เสื่อมรูมาตอยด เปปไทดฮอรโมน (Peptide Hormones) โปรตีน และเอนไซมตางๆ เปนตน โดยศึกษาใน

กระบวนการตั้งแตการวิจัย พัฒนา ควบคูไปกับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุก

ขั้นตอน จนกระท่ังสามารถผลิตเปนชีวเภสัชภัณฑสําเร็จ ในปริมาณที่สูงพอที่จะนําไปพัฒนาตามกระบวนการ

ในระดับอุตสาหกรรม  

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตวัคซีนปองกันและควบคุมโรคท่ีเปนปญหาของประเทศ 

การวิจัยพัฒนาเพ่ือผลิตวัคซีนที่สําคัญเพ่ือใชในการปองกันและควบคุมโรคท่ีเปนปญหาดาน

สาธารณสุขของประเทศและสามารถพึ่งตนเองได ไดแก วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (Seasonal Flu) วัคซีน

ปองกันโรคคอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก (DTP Vaccine) วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอี (Chimeric 

Japanese Encephalitis Vaccine) วัคซีนปองกันไขเลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนปองกันมะเร็งปาก

มดลูก (Human Papillomavirus (HPV) Vaccine) เปนตน  

 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 
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1. การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุเพ่ือรักษาโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) ท่ีพบมากในผูสูงอายุ เชน 

โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคขอเขาเสื่อม โรคไต โรคติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบ 

(Hepatitis B, C)  โรคอันเกิดจากความผิดปรกติของระบบภูมิคุมกัน (Immune and Inflammatory 

Disorders) อาทิ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เปนตน รวมท้ังมะเร็งที่พบมากในประเทศ อาทิ มะเร็งเตา

นม มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร   

2. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหไดวัคซีนที่ใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกัน เชน วัคซีนปองกันไขหวัด

ใหญ(Inactivated/Live attenuated Vaccine) วัคซีนปองกันโรคมือเทาปาก วัคซีนปองกันมะเร็ง

ปากมดลูก (Subunit Vaccine) เปนตน รวมท้ังวัคซีนที่ใชในสัตว เชน วัคซีนปองกันโรคทองรวงติดตอ

ในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED)   

 

1.4.  เครื่องมือแพทย 

ที่มาและความสําคัญ 

 ประเทศไทยมีคาใชจายในการนําเขาอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเปน

เครื่องมือมูลคาสูง ตองใชเทคโนโลยีและทักษะขั้นสูงในการผลิต ในขณะที่ประเทศไทยเปนผูสงออกอุปกรณ

เคร่ืองมือทางการแพทยขั้นพ้ืนฐาน เชน ถุงมือทางการแพทย หลอดฉีดยา สายยาง และวัสดุสิ้นเปลืองทาง

การแพทยอ่ืนๆ ที่ใชเทคโนโลยีและแรงงานทักษะไมสูงมากในการผลิต สงผลใหประเทศตองเสียดุลการคาอยาง

มากสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย 

เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทยของไทย จึง

จําเปนตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยที่ใชเทคโนโลยีและ

ทักษะระดับสูงที่สามารถตอยอดไปสูการผลิตระดับอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอ

ปญหาและความตองการทางการแพทยของประเทศ อันจะนําไปสูการลดปริมาณการนําเขาเครื่องมือทางการ

แพทย และเพ่ิมมูลคาการสงออกตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาดานเครื่องมือแพทยของประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยที่ตองใชเทคโนโลยีและทักษะขั้นสูง 

เปาหมาย 

1. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทยมีมาตรฐาน และไดรับการรับรองจากในประเทศและ

ตางประเทศเพ่ือการสงออก 

2. เกิดผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยที่มาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเพ่ือ

นําสูเชิงพาณิชยในประเทศหรือตางประเทศ 

3. การแพทยครบวงจรท่ีมีความพรอมดานเครื่องมือและบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือรองรับสังคม

ผูสูงอายุในอนาคต 

ผลผลิต 
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1. ผลิตภัณฑชุดทดสอบหรือชุดตรวจเพื่อใชในการตรวจโรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ 

2. เคร่ืองมือแพทยที่ฝงในรางกาย เครื่องมือแพทยที่รุกล้ําเขาไปในรางกาย เคร่ืองมือแพทยที่มีกําลัง และ

เคร่ืองมือแพทยเพ่ือใชในฟนฟูสรรถภาพรางกาย ที่สามารถผลิตไดตามมาตรฐาน 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบหรือการตรวจวินิจฉัยโรค 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบท่ีสามารถพัฒนาใหใชประโยชนไดจริง เชน ชุดทดสอบสําเร็จรูป

เพ่ือตรวจวินิจฉัยหรือตรวจคัดกรอง ชุดตรวจพ้ืนฐาน วัสดุทดสอบในหองปฏิบัติการ สงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศใหดีขึ้น เชน โรคติดเชื้อในเขตรอน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งที่พบ

มากในคนไทย โรคภูมิแพและออโตอิมมูน เปนตน โดยเนนพัฒนาเพ่ือการตรวจวินิจฉัย การติดตามและการ

พยากรณโรค ใหมีความไวและความจําเพาะสูง สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือ

การพัฒนาเทคโนโลยี การตรวจใหสะดวก รวดเร็วขึ้น ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในคร้ังเดียว 

(multiplex detection) 

2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่ฝงในรางกาย (Implantable Medical Device) 

การวิจัยและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ วัสดุ เพ่ือสอดใสเขาไปในรางกายมนุษย หรือแทนที่เยื่อบุผิว 

เชน เลนสแกวตาเทียม เปนตน รวมทั้งเคร่ืองมือแพทยประเภทออรโธปดิกส  (Orthopedic Medical 

Devices) ที่ฝงเขาไปในรางกาย เชน กะโหลกเทียม กระดูกเทียม เปนตน โดยพัฒนาเครื่องมือแพทยใหใชได

จริงและผานการตรวจสอบตามมาตรฐานดานเคร่ืองมือแพทย  ไดรับการยอมรับ และทดแทนการนําเขาจาก

ตางประเทศ 

3. การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือแพทยที่รุกล้ําเขาไปในรางกาย (Invasive Medical Devices) 

 การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือแพทยที่ลุกล้ําเขาไปในรางกาย อาทิ เคร่ืองมือแพทยที่สอดใสเขาไปใน

รางกาย ผานทางชองเปดของรางกายหรือผานทางผิวหนัง เชน ถุงรองรับอุจจาระ (Colostomy Bag) ถุงน้ํายา

ลางไต เปนตน โดยการพัฒนาเครื่องมือเหลานี้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถผลิตเพ่ือใชในประเทศและ

สงออกได 

4. การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือแพทยที่มีกําลัง (Active Medical Devices) 

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่มีกําลัง เชน เครื่องดมยาสลบ เคร่ืองชวยหายใจ เครื่องติดตาม

สัญญาณชีพ เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟาสมอง เคร่ืองเอกซเรย

แบบดิจิตอล เปนตน  

5. การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือแพทยเพื่อใชในฟนฟูสรรถภาพรางกาย 

 การพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องมือและระบบการฟนฟูกลามเนื้อ แขนกล แกผูปวยและผูทุพลภาพ 

รวมทัง้การพัฒนาเทคโนโลยีชวยเหลือผูสูงอายุเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุของประเทศไทยในอนาคต 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ และกระบวนการผลิต เพ่ือใหไดชุดทดสอบหรือชุดตรวจวินิจฉัยโรค 

เครื่องมือแพทยที่ฝงในรางกาย เคร่ืองมือแพทยรุกล้ําเขาไปในรางกาย เคร่ืองมือแพทยที่มีกําลัง และเครื่องมือ
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แพทยเพ่ือใชในฟนฟูสรรถภาพรางกาย ท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับมาตรฐานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ 

และมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ที่จําเปน 

 

 

กลุมที่ 2 เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล 

บทนํา 

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)1 เปนนโยบายที่รัฐบาลในหลายประเทศมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางกาวกระโดด โดยประเทศที่พัฒนาแลว เชน อังกฤษ เยอรมนี และญ่ีปุน ตางมี

การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือวางแนวทางการเตรียมการในดานตางๆ ทั้งการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน การพัฒนากําลังคน รวมทั้งมีการลงทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานดิจิตัล จากผลการศึกษาโดย

บริษัทกูเกิล พบวา ในป 2560 มูลคาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเพ่ิมข้ึนเปน 1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ หรือราว 3.2 

แสนลานบาท โดยเพ่ิมจาก 5.8 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือราว 1.85 แสนลานบาท ในป 2558 และคาดวาภายในป 

2568 จะมีมูลคาสูงถึง 37 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือราว 1 ลานลานบาท นับวาเศรษฐกิจดิจิตัลของไทยมีการ

เติบโตสูงอยางรวดเร็ว และมีบทบาทอยางยิ่งในการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product: GDP) 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศไทยนั้น รัฐบาลไดประกาศแผน “Digital Thailand” ข้ึน

เพ่ือวางนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล โดยมุงเนนการยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรดานดิจิตัล รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดผูประกอบการรายใหม 

(Startup) ดานดิจิตัล อยางไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยใหสามารถสรางผลกระทบสูงทาง

เศรษฐกิจและสังคมไดอยางยั่งยืนนั้น จําเปนตองเรงพัฒนาขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีดิจิตัลและ

เทคโนโลยีหลักอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง 

(Internet of Things: IoT) และเทคโนโลยีดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยรัฐบาลควรสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีเหลานี้เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการยกระดับกระบวนการผลิตรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง

ที่ 4. (Industry 4..0) ปรับรูปแบบของธุรกิจใหสอดรับกับยุคดิจิตัล รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรปรับตัวใช

เทคโนโลยีดิจิตัลตั้งแตกระบวนการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวไปจนถึงการขายผลิตภัณฑ อันเปนการขับเคลื่อนประเทศ

ดวยนวัตกรรม สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4..0  

 

2.1 วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)  

ที่มาและความสําคัญ 

                                                           
1 เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการ

ผลิต การดําเนินธุรกจิ การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบรหิารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ท่ี

สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานท่ีเพิ่มขึ้น (ท่ีมา กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
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ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีความตองการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สูงขึ้น รวมถึงประเทศ

ไทยที่มีความตองการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพ่ือเอ้ืออํานวยและเสริมสรางประสิทธิภาพในการผลิตและ

การบริการในดานตาง ๆ เชน การเกษตร การบริการ การแพทย อุตสาหกรรมและการศึกษา และในปจจุบันยัง

ตองอาศัยการนําเขาหุนยนตและระบบอัตโนมัติจากตางประเทศซ่ึงมีมูลคาสูงเปนหลัก โดยนําเขาหุนยนต

สําหรับการใชงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ถึง 1,392.4. ลานบาท และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  

 จากแนวโนมการประยุกตใชงานของหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพ่ืออุตสาหกรรมและการใชงานในชีวิต

ของมนุษยที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกป จึงควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพ่ือใหสามารถ

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันแกอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ   

เปาหมาย  

1. ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการพัฒนาและประกอบระบบอัตโนมัติและหุนยนตมากข้ึน 

2. ลดการนําเขาหุนยนตจากตางประเทศ 

ผลผลิต  

แพลตฟอรม/ โมดูล/ ผลิตภัณฑของหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สามารถนํามาใชในดานตางๆ                     

เชน อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ การแพทย และการศึกษา 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาหุนยนตอุตสาหกรรม  

การวิจัยและพัฒนาหุนยนตแขนกล (Robotic Arms) และหุนยนตเคลื่อนท่ี (Mobile Robot) ใน

โรงงาน และการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือหุนยนตทํางานรวมกับมนุษย (Collaborative Robot) เพ่ือทดแทน

แรงงานคนที่กําลังขาดแคลนในโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการผลิตของ

อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศได  

2. การวิจัยและพัฒนาหุนยนตใหบริการและหุนยนตทํางานเฉพาะทาง 

การวิจัยและการพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สามารถประยุกตในการอํานวยความสะดวกดาน

ตางๆ ของมนุษย ทําใหมนุษยมีความเปนอยูดีขึ้น มีความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน 

หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ผูพิการ หรือดูแลผูสูงอายุ หุนยนตบริการในท่ีพักและรานคา หุนยนต

และระบบอัตโนมัติที่ใชในการเกษตรเพ่ือชวยในการปลูกพืชและเก็บเกี่ยว และหุ นยนตเพ่ือการศึกษาสําหรับ

สงเสริมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เปนตน 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การพัฒนารถขนสงสินคาอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle: AGV)  

2. การพัฒนา Non-articulated type robots 

3. การพัฒนาแพลตฟอรมการควบคุมหุนยนตหลายตัวใหทํางานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ 



17 
  

4. การพัฒนาและทดสอบหุนยนตทางการแพทย  เชน Exoskeleton robots และ Rehabilitation 

robots ใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

5. การวิจัยและพัฒนาดานระบบวิชั่น (Vision system) ระบบเซ็นเซอร (Sensor system) และระบบนํา

ทาง (Navigation system)  

 

2.2  อากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)  

ที่มาและความสําคัญ 

อากาศยานไรคนขับเปนเทคโนโลยีที่หลายหนวยงานตองการเน่ืองจากชวยอํานวยความสะดวกและมี

ความคลองตัวในการใชงาน ท้ังการสํารวจพื้นที่ความมั่นคง สํารวจทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเล การบิน

ตรวจการณในพ้ืนที่ลอแหลม และประยุกตใชในพ้ืนที่การเกษตร เปนตน โดยสวนใหญจะนําเขาจาก

ตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูง ดังนั้นหากมีการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรคนขับ รวมทั้งระบบควบคุมอากาศยาน

ไรคนขับ โดยใชชิ้นสวน อุปกรณในประเทศ จะชวยลดตนทุนการนําเขาอากาศยานไรคนขับจากตางประเทศ 

เปนการสรางโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับที่นําไปใชประโยชนในดานตางๆ บนพื้นฐาน

ของความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยและผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) และระบบอากาศ

ยานไรคนขับ (Unmanned Aircraft System: UAS)  

2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบจัดการจราจรทางอากาศของอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aircraft 

System Traffic Management: UTM)  

เปาหมาย 

1. ลดการนําเขาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ ระบบอากาศยานไรคนขับ และระบบจัดการจราจรทาง

อากาศของอากาศยานไรคนขับ  

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันแกอุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับในประเทศ  

ผลผลิต  

1. อากาศยานไรคนขับที่พัฒนาขึ้นในประเทศ สามารถนําไปประยุกตใชดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง

ทางทหาร การเกษตร และการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ระบบจัดการจราจรทางอากาศของอากาศยานไรคนขับที่ไดมาตรฐานสากล 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรคนขับ  

การพัฒนาอากาศยานไรคนขับประเภทตางๆ อาทิ อากาศยานไรคนขับขนาดเล็ก และอากาศยานไร

คนขับแบบปกหมุน โดยมุงเนนการพัฒนาระบบสื่อสาร ระบบควบคุมการบิน และระบบติดตามการบิน 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบจัดการจราจรทางอากาศของอากาศยานไรคนขับ  
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ศึกษารูปแบบและพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการดานจราจรทางอากาศสําหรับอากาศยาน

ไรคนขับที่เหมาะสม  

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานวัสดุสําหรับอากาศยานไรคนขับ  

2. การพัฒนาระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ เชน ระบบนํารอง และระบบควบคุมการทรงตัว  

3. การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการบินจากภาคพ้ืนดิน 

4. การพัฒนาแพลตฟอรมเพ่ือการใชประโยชนจากขอมูลที่เก็บรวบรวมจากอากาศยานไรคนขับ 

5. การศึกษาหารูปแบบระบบการจัดการการจราจรทางอากาศท่ีเหมาะสม  

 

2.3  เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry technology)  

ที่มาและความสําคัญ 

จากกระแสโลกาภิวัตนที่มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือประโยชนในดานตางๆ อาทิ การ

สํารวจโลก การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสื่อสาร ความม่ันคงทางการทหาร รวมท้ังการ

ติดตาม เฝาระวัง และปองกันสถานการณที่อาจทําใหเกิดสภาวะวิกฤติ สงผลใหประเทศไทยตองวางแผนเพ่ือ

ประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศในดานตางๆ โดยจําเปนตองมีการพัฒนา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของตางๆ เชน ดาวเทียม ระบบสงสัญญาณ ภูมิสารสนเทศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศ

ของประเทศไทยใหทัดเทียมกับนานาประเทศ สอดคลองกับ (ราง) แผนแมบทอวกาศแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 

2560 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ 3 และยุทธศาสตรที่ 5 ที่กลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอาวกาศ และการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมอวกาศ ตามลําดับ  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับชิ้นสวนประกอบ

หรือวัสดุศาสตรที่สงเสริมใหดาวเทียมมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแพรหลายมากข้ึน 

รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบภาคพ้ืนดิน อาทิ การพัฒนาดานการสื่อสาร 

แพลตฟอรมสําหรับระบบนําทางดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS)  

เปาหมาย  

ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กและช้ินสวนดาวเทียม รวมถึงเทคโนโลยี

ภาคพ้ืนดินที่สามารถประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ การสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ การประมง และความม่ันคง 

ผลผลิต  

1. ชิ้นสวน/ โมดูลที่พรอมสําหรับสรางดาวเทียมขนาดเล็กไปทํางานเปนกลุมพรอมกันหลายดวง 

(Satellite constellation) เพื่อใชประโยชนดานตาง ๆ อาทิ การประมง การส่ือสาร และความม่ันคง 

2. ระบบหรืออุปกรณภาคพ้ืนดินที่สามารถประยุกตใชกับดาวเทียม 

3. อุปกรณท่ีสงเสริมใหการสื่อสารหรือการติดตาม (Tracking) มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากข้ึน    
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กรอบการวิจัย 

1. ภาคอวกาศ  

 มุงเนนการวิจัยดานสวนประกอบของดาวเทียม อาทิ การประยุกตใช graphene เปนสวนประกอบ

ของดาวเทียม การพัฒนาระบบยอยหรือชิ้นสวนอ่ืนๆ เพ่ือการสงออก การวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก

เพ่ือการทดลองเทคโนโลยี การสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ ความมั่นคง หรือการนําไปใชประโยชนอื่นๆ    

 

2. ภาคพ้ืนดิน 

 การพัฒนาสายอากาศแบบ Phased Array ใหมีขนาดเล็กลงเพ่ือประยุกตใชกับทางการประมง ทาง

ทหารและดานอ่ืนๆ  อาทิ การพัฒนาสายอากาศติดตาม (Tracking Antenna ) เรือประมงตั้งแตขนาดใหญไป

จนถึงขนาดเล็ก เพ่ือติดตามสถานะของเรือประมง การพัฒนาจานดาวเทียมแบบ Flat เพ่ือใหบริการในราคาถูก 

การพัฒนาเครื่องรับระบบนําทางดวยดาวเทียม (GNSS Receiver) และการพัฒนาระบบบริการบอกตําแหนง

ทางภูมิศาสตร (Location Based Services) ใหมีคาความถูกตองทางตําแหนงมากยิ่งขึ้น เพ่ือนําไปประยุกตใช

ในดานการเกษตร หรือดานตาง ๆ ที่อาศัยการรับสงขอมูลจากดาวเทียม   

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การพัฒนาชิ้นสวนดาวเทียมท่ีมีคุณภาพ  

2. การวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพ่ือประยุกตใชในดานการสื่อสาร ดานภูมิสารสนเทศ หรือการ

ทําภารกิจอ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมระบบภาคพ้ืนดินใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

3. การวิจัยพัฒนาระบบตัวรับสัญญาณจากดาวเทียมใหมีคาความถูกตองเชิงตําแหนง  (Positional 

Accuracy) ใหมปีระสิทธิภาพ  

4. การวิจัยพัฒนาระบบหรืออุปกรณเพ่ือใชสําหรับการติดตามวัตถุ (Tracking) บนพ้ืนโลกในท่ีสัญญาณ

ดาวเทียมเขาไมถึง  

 

2.4.  อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณปลายทาง (Smart electronics and 

terminal endpoint technologies) การเช่ือมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 

ขอมูลขนาดใหญ (Big data)  

 

ที่มาและความสําคัญ 

จากนโยบาย “ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)” ของรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิตดิจิตัล

ของประเทศเพ่ือยกระดับศักยภาพผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งภาค

เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ใหกลายเปนผูประกอบการที่

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalized Enterprise) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน เพ่ิม

คุณภาพสินคาและบริการ โดยใชรูปแบบการดําเนินการใหม อาทิ การเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart Farm) และ

โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 



20 
  

การพัฒนาดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณปลายทาง (Smart electronics and 

terminal endpoint technologies) รวมท้ังการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ขอมูล

ขนาดใหญ (Big data) และการเชื่อมโยง เปนเร่ืองที่มีความสําคัญยิ่ง จึงควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมดานอุปกรณและเครื่องมือใหสามารถเชื่อมตอและสื่อสารกัน สามารถรับสงขอมูลขนาด

ใหญได  

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) และการเชื่อมตอ

ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) โดยมีการนําเทคโนโลยีดานดิจิทัล ขอมูลขาดใหญ (Big Data) 

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกตใชเพ่ือสนับสนุนและตรงตอการยกระดับศักยภาพ

ของประเทศ อาทิ การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การแพทยอัจฉริยะ 

(Smart Healthcare) เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

เปาหมาย 

 ผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลางมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสงผลใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพสินคา บริการ หรือ

มุงเขาสูธุรกิจใหม จนสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเขาสูดิจิทัลไทยแลนดอยางแทจริง 

ผลผลิต  

1. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่มีการประยุกตใชการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง  (IoT) สําหรับการใชงาน

ดานตาง ๆ อาทิ การเกษตร การบริการ การแพทย และการจัดการเมือง 

2. ระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑที่ผนวกรวมเทคโนโลยีอ่ืนในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) 

อาท ิขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพ่ือประมวลผลและสงตอขอมูลใหอุปกรณสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กรอบการวิจัย 

 การวิจัยและพัฒนาที่มีการประยุกตใชระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 

การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ปญญาประดิษฐ (AI) ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ท่ีตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลอยางสูงสุด เพ่ือปองกันขอมูลไมใหรั่วไหลหรือถูกโจมตีจากผูใชขอมูลรายอ่ืน 

เม่ือนําไปใชสนับสนุนในดานตางๆ อาทิ โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

การแพทยอัจฉริยะ (Smart Healthcare) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งงานวิจัยตองมีสวนของกระบวนการ

บริการครบวงจรทั้งระบบ และศึกษาตลาดมาเปนอยางดี  

1. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  

การพัฒนาระบบท่ีสามารถเฝาติดตามสถานะของอุปกรณตางๆ จากระยะไกล ลดคาใชจายในการซอม

บํารุงและปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝาติดตามกระบวนการผลิต โดยการเพ่ิมความสามารถใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ ปรับอุปกรณที่มีความแตกตางกันภายในโรงงานใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งบริหารจัดการและติดตามสถานะแบบเรียลไทม (Real time) จากระยะไกล อาทิ  
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ระบบไซเบอร-กายภาพ (Cyber-Physical Systems: CPS) การเชื่อมตอของสรรพสิ่งสําหรับภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial IoT)  การสื่อสารระหวางอุปกรณ (Machine to Machine: M2M)  โดรนติดเซ็นเซอรตรวจวัด

กลิ่นหรือสารเคมี เพ่ือตรวจจับและเฝาระวังการการร่ัวไหลของสารเคมี 

 

 

 

2. การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

การพัฒนาระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑการผลิตโดยลดตนทุนทั้งกระบวนการผลิต เพ่ิมผลผลิต

และสรางมาตรฐานเพ่ือควบคุมคุณภาพ โดยใชเครื่องจักร เทคโนโลยี และซอฟตแวรมาเปนสวนชวยใชในการ

เพาะปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ เซ็นเซอรตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน  อุปกรณสําหรับ

ควบคุมเคร่ืองจักรกลเกษตร การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) เพื่อบงบอกท่ีมาของผลิตภัณฑนั้นๆ 

3. การแพทยอัจฉริยะ (Smart Healthcare) 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมาใชยกระดับและศักยภาพในการชวยดูแล ติตตาม เฝาระวังผูปวย 

ผูสูงอายุ โดยการนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาวิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรักษาและพัฒนาบริการทางการแพทย อาทิ แพลตฟอรมหรืออุปกรณเพ่ือสุขภาพและ

ความงาม แพลตฟอรมเพ่ือดูแลผูสูงอายุและผูปวยพักฟนนอกโรงพยาบาล การประยุกตใชการเชื่อมตอของ

สรรพสิ่ง (IoT) รวมกับอุปกรณดานการแพทยเฉพาะบุคคล 

4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

การประยุกตเทคโนโลยีดิจิตัลหรือขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพของบริการชุมชน เพ่ือชวยในการลดตนทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพ่ิม

ประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ รถโดยสารอัจฉริ ยะที่มีระบบ 

(Global Positioning System: GPS)  ระบบติดตามเปาหมายที่ผานระบบแมขายและคล่ืนสัญญานโดยใชการ

เชื่อมตอของสรรพสิ่ ง (IoT) เปนสื่อกลาง กลองวงจรปดที่มีแพลตฟอรมระบบจัดการวิดี โอ (Video 

Management System: VMS) ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามสถานการณตางๆ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 

การประยุกตใชระบบไซเบอร-กายภาพ (Cyber-Physical Systems: CPS) การเช่ือมตอของสรรพส่ิง

สําหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial IoT)  การส่ือสารระหวางอุปกรณ (Machine to Machine: M2M) 

สําหรับประเด็นตอไปน้ี 

1) การพัฒนาระบบเฝาติดตามสถานะของอุปกรณตาง ๆ จากระยะไกลในโรงงาน เพ่ือลดคาใชจาย

ในการซอมบํารุงและปฏิบัติการ 

2) การเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการติดตามกระบวนการผลิต โดยเพ่ิมความสามารถ

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเคร่ืองจักรและอุปกรณ  ปรับอุปกรณที่มีความแตกตางกันภายใน
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โรงงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังบริหารจัดการและติดตามสถานะแบบเรียบไทมจาก

ระยะไกล  

2. การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 

1) การพัฒนาระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑการผลิตโดยลดตนทุนทั้งกระบวนการผลิต เพ่ิม

ผลผลิตและสรางมาตรฐานเพ่ือควบคุมคุณภาพการผลิต 

2) การพัฒนาระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑในการวิเคราะหภาพ (Image Analysis) เพ่ือบงบอก

ที่มาของผลิตภัณฑนั้น 

3. การแพทยอัจฉริยะ (Smart Healthcare) 

1) แพลตฟอรมเพ่ือดูแลผูสูงอายุและผูปวยพักฟนนอกโรงพยาบาล   

2) การประยุกตใชการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (IoT) รวมกับอุปกรณดานการแพทยเฉพาะบุคคล 

3) แพลตฟอรมหรืออุปกรณเพ่ือสุขภาพและความงาม   

4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

1) การประยุกตเทคโนโลยีดิจิตัล/ ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพของบริการชุมชน เพ่ือชวยในการลดตนทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคง

เพ่ิมประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2) ระบบติดตามเปาหมายท่ีผานระบบแมขายและคล่ืนสัญญานโดยใชการเชื่อมตอของสรรพส่ิง 

(IoT) เปนสื่อกลาง   

3) แพลตฟอรมของกลองวงจรปดระบบจัดการวิดีโอ (Video Management System: VMS) ใน

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือติดตามสถานการณตาง ๆ 

 

2.5  เนื้อหาดิจิทัล (Digital content)  

ที่มาและความสําคัญ 

อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีเปยมศักยภาพท่ี

รัฐบาลตองการผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางเปนระบบเต็มรูปแบบภายใตแผนเศรษฐกิจดิจิทัล จากรายงานผล

การสํารวจมูลคาตลาดเน้ือหาดิจิทัลในป 2559 โดยสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบวา มีมูลคารวม 

21,981 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีมูลคา 3,965 ลานบาท เติบโตรอยละ 1.6 เม่ือเทียบกับป 

2558 อุตสาหกรรมคาแรคเตอร หรือ การออกแบบตัวการตูน มีมูลคา 16,328 ลานบาท เติบโตรอยละ 7.3 

และอุตสาหกรรมเกมส มีมูลคา 16,328 ลานบาท เติบโตรอยละ 14..8 สําหรับป 2561 มูลคาดิจิทัลคอนเทนต

ในไทยมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึน ประเมินจากปริมาณงานท่ีผูประกอบการกําลังผลิต และแนวโนมความตองการ

ในตลาดมีปจจัยบวก โดยคาดวาจะมีมูลคาถึง 26,000 ลานบาท2 

วัตถุประสงค 

                                                           
2 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 



23 
  

1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอรมเทคโนโลยีดานดิจิทัล รองรับอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของ

ประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของประเทศไทย   

เปาหมาย 

1. มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

2. สินคาและบริการของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของไทยไดรับการยอมรับจากตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

 

ผลผลิต 

แพลตฟอรมเทคโนโลยีดานดิจิทัล ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันตางๆ ที่ใชสําหรับการพัฒนาและใช

ประโยชนเดิจิทัลคอนเทนท  

กรอบการวิจัย 

1. การพัฒนาเน้ือหาดิจิทัลที่สรางสรรคและหลากหลายดวยการบูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขากับองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร วารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน เพ่ือใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรมในการสรางสรรคมูลคา  

2. การประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับการผลิต การสรางสรรคแอนิเมชั่น เกม และเน้ือหาดิจิทัลอ่ืนๆ เชน 

Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เปนตน  

3. การจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทยในรูปแบบดิจิทัลเพื่อใหสามารถคงอยูไดแมเวลา

จะผานไป และสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัลใหมๆ  

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือพัฒนาเรื่องราวใหนาสนใจ สําหรับใชสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การวิจัยและพัฒนาดานเนื้อหาดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมตางๆ ท้ังในมิติพ้ืนที่และรายประเด็น  

2. การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรวบรวมองคความรูดานมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทยใน

รูปแบบดิจิทัล 

3. การพัฒนาสื่อหรือซอรฟแวรเพ่ือสนับสนุนการรับรูเนื้อหาดิจิทัลเฉพาะบุคคล 

 

กลุมที่ 3 ระบบโลจิสติกส 

 

บทนํา 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นละครอบคลุม

พ้ืนที่มากข้ึนเปนปจจัยสําคัญตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพ่ิมศักยภาพการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการเรงการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดเรงลงทุนปฏิรูประบบโลจิสติกสของประเทศ ท้ังการ
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ขยายเสนทางรถไฟ การขยายสนามบิน และการขยายทาเรือ สงผลใหประเทศไทยมีศักยภาพดานโลจิสติกสที่ดี

ขึ้น โดยผลการจัดอันดับดานโลจิสติกส (The Logistics Performance Index: LPI) ประจําป 2018 โดยการ

สํารวจจาก 160 ประเทศท่ัวโลก พบวาประเทศไทยไดรับการจัดอันดับอยูที่ 32 ดีขึ้นจากการจัดอันดับในป 

2016 ที่อยูที่อันดับ 4.5 สงผลใหไทยกลายเปนประเทศที่มีคุณภาพของโลจิสติกสดีที่สุดเปนอันดับ 2 ของ

อาเซียนรองจากสิงคโปรที่อยูอันดับ 7  

อยางไรก็ตาม ถึงแมประเทศไทยจะมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสอยาง

มากในชวงที่ผานมา แตยังขาดการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส ซ่ึง

รวมถึงการบริหารจัดการ และการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังนั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ระบบโลจิสติกสของประเทศอยางยั่งยืน จึงควรใหความสําคัญตอการเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยและ

พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศอยางตอเนื่อง สงเสริมใหอุตสาหกรรมโลจิสติกสของไทยเติบโตบนฐานของ

นวัตกรรม โดยมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา เพ่ือเปนกลไก

ขับเคล่ือนไปสูประเทศไทย 4..0 

 

3.1  ยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive) 

ที่มาและความสําคัญ 

อุตสาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยยานยนตไฟฟา (Electric Vehicle: EV) 

ไดรับการกลาวถึงวาจะเปนยานยนตที่เขามาแทนที่ยานยนตที่ใชน้ํามันในอนาคต ในเวทีระดับโลกน้ัน ประเทศ

จีนไดกาวข้ึนมาเปนผูนําในการผลิตยานยนตไฟฟา โดยในป 2016 ผลิต EV จํานวน 873,000 คัน หรือคิดเปน

รอยละ 4.3 ของกําลังการผลิต EV ของโลก และประเทศจีนมี Fleet รถ EV ท่ีใหญที่สุดในโลกโดยกําลังการ

ผลิตภายในประเทศจีนแซงหนาประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใตไป ทําใหซัพพลายเออร

ภายในประเทศมีขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีและกําลังการผลิตที่สูงขึ้น (ที่มา: McKinsey Center for 

Future Mobility) 

สําหรับประเทศไทย หากตองการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตโดยอาศัยจังหวะการเปล่ียนผานของ

เทคโนโลยีนี้ ภาครัฐจําเปนตองรวมสนับสนุนทั้งเงินอุดหนุนและสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนารวมกับ

ผูประกอบการท่ีมีศักยภาพในการออกแบบ พัฒนาและทดสอบชิ้นสวน รวมทั้งตนแบบยานยนตไฟฟา เพ่ือ

นําไปสูการขยายผลในเชิงพาณิชยตอไป  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนสําหรับยานยนตไฟฟา ที่ผูประกอบการไทยมี

ศักยภาพในการผลิตและพัฒนา โดยเนนชิ้นสวนที่มีมูลคาสูง 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานยนตไฟฟาที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาขึ้นไดเอง 

เปาหมาย 

1. ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาชิ้นสวนที่มีมูลคาสูงสําหรับยานยนตไฟฟาเพ่ิม

มากข้ึน  
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2. ประเทศไทยสามารถเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตไฟฟาระดับภูมิภาค  (Regional Electric 

Vehicles Hub) 

ผลผลิต  

1. อุปกรณและชิ้นสวนสําคัญของยานยนตไฟฟาที่มีมูลคาสูง เชน แบตเตอรี่ มอเตอร และระบบบริหาร

จัดการแบตเตอรี่ 

2. ยานยนตไฟฟาที่ออกแบบและพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่ พัฒนาในประเทศไทย  ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล  

 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจยัและพัฒนาช้ินสวนและอุปกรณสําหรับยานยนตไฟฟา  

การวิจัย ออกแบบ และการทดสอบชิ้นสวนและอุปกรณที่มีมูลคาสูง เชน แบตเตอร่ี มอเตอร และ

ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่  

2. การวิจัยและพัฒนายานยนตไฟฟา 

การวิจัย ออกแบบ และการทดสอบตนแบบยานยนตไฟฟา ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมรถ ระบบการชารต

ไฟ และระบบการเชื่อมตอรองรับการสัญจรอัจฉริยะ (Smart mobility) โดยมุงเนนการพัฒนาตนแบบรถ

โดยสารไฟฟาสาธารณะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ประเด็น/หัวขอการวิจยัสําคัญ 

1. การวิจัยดานวัสดุ การออกแบบ การทดสอบดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานดานความ

ปลอดภัย ของชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนตไฟฟา  

2. การออกแบบ การพัฒนาซอฟทแวรสําหรับควบคุม การทดสอบดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

มาตรฐานดานความปลอดภัย ของยานยนตไฟฟา 

 

3.2  ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ (Smart logistics)  

ที่มาและความสําคัญ 

โลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของโซอุปทานที่วางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสินคา 

บริการและขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลของขนสงจากจุดเริ่มตนไปยังจุดที่

บริโภค ตอบสนองความตองการของลูกคา ในปจจุบันการบริหารระบบโลจิสติกสจะตองพิจารณาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตผสมผสานกับระบบการทํางานของธุรกิจ เพราะโลจิสติกสตองการความรวดเร็วในการ

ขนสงอยางถูกตองแมนยํามีการแลกเปล่ียนขอมูลกันตลอดเวลา ซ่ึงสารสนเทศที่ถูกตองและทันเวลาจะชวยให

กิจการลดระดับสินคาคงคลัง เพ่ิมอัตราการใชประโยชนจากปริมาตรในคลังสินคา ลดคาแรงงานในการ

บริหารโลจิสติกส ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา เปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการ 

วัตถุประสงค 
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1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสตางๆ สําหรับใชในการบริหารจัดการ

ระบบโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขา เชน เกษตรกรรม  

4. เพ่ือศึกษาและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสรูปแบบใหมที่มีโอกาสเติบโตสูง 

 

 

เปาหมาย 

1. ประสิทธิภาพของระบบโลจิสตกิสของประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

2. ตนทุนดานโลจิสติกสของประเทศลดลง 

ผลผลิต 

1. ระบบฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ  (Big Data) ดานโลจิสติกส ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในการขนสงสินคาหรือบริการ 

2. แพลตฟอรมสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ 

(Smart Warehouse) 

3. ไดพัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขา และระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมการผลิต 

4. ระบบการจัดการหวงโซความเย็น (Cold Chain Management) ที่มีประสิทธิภาพ  

5. ตนแบบธุรกิจโลจิสติกสรูปแบบใหม เชน ธุรกิจโลจิสติกสการแพทยและสุขภาพ 

กรอบการวิจัย 

มุงเนนการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพเพ่ือชวยลดตนทุน การขนสง การเดินทางและการ

สื่อสาร การพัฒนาระบบโลจิสติกสอัจฉริยะใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคในอนาคตท่ีเปน Smart 

people ซ่ึงมีความตองการบริโภค Smart product โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหเชื่อมโยงกับสินคาและ

เคร่ืองจักร อาทิ ใชการเชื่อมตอของสรรพส่ิง (Internet of Things) เชื่อมโยงการผลิตตามความตองการและให

เชื่อมโยงกับการขนสงใหสงมอบกับลูกคาตามสถานที่และเวลาที่กําหนด การพัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงของ

ระบบขนสงภายในประเทศท้ังทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ การพัฒนา Intelligent logistics ในพ้ืนที่รวมทั้ง

การพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการไหลของขอมูลและเงิน เพ่ือ

ยกระดับการจัดการระบบโลจิสติกสของประเทศ  

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลและขอมูลขนาดใหญ  (Big Data) ดานโลจิสติกส ใหครอบคลุมและ

เชื่อมโยงกัน เพ่ือใชในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสําหรับบริหารจัดการดานโลจิสติกสของ

ภาครัฐและเอกชน 
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2. การพัฒนา Platform เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบ

คลังสินคาอัตโนมัติ (Smart Warehouse) ระบบบริหารจัดการโลจิสติกสดวยอิเล็กทรอนิกส (e-

Logistics) เปนตน 

3. การวิจัยแนวทางการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

4. การพัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขา เชน โลจิสติกสการเกษตร โลจิสติกส

การแพทยและสุขภาพ โลจิสติกสอาหาร โลจิสติกสทองเท่ียว เปนตน 

5. การพัฒนา Cold Chain Logistics เพ่ืออุตสาหกรรมเฉพาะ 

6. การศึกษาและพัฒนาตนแบบธุรกิจโลจิสติกสรูปแบบใหม เชน ธุรกิจโลจิสติกสการแพทยและสุขภาพ 

ธุรกิจโลจิสติกสเพ่ือการเกษตรและอาหารแปรรูป เปนตน 

7. การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต เชน พัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง

และเก็บรักษา พัฒนาซอรฟแวรเพ่ือควบคุมระบบอัตโนมัติดานอุตสาหกรรม (Automatic Support 

Industry) การพัฒนาแอพลิเคชั่นขั้นสู งเพ่ือแกปญหาเรื่อง  product blending กับ  material 

movement ในพ้ืนที ่(Automation Movement) เปนตน 

3.3  อุตสาหกรรมการบิน (Aviation) 

ที่มาและความสําคัญ 

อุตสาหกรรมการบินเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร  ที่คาดวาจะ

เติบโตเร็วที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมใหม โดยดานการผลิตชิ้นสวนและซอมบํารุงอากาศยาน คาดวาจะมีอัตรา

การขยายตัวอยูที่รอยละ 3.4. ขณะท่ีดานการขนสงทางอากาศคาดวาจะเติบโตรอยละ 2.8 ดังนั้น ประเทศไทย

จึงตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจร ครอบคลุม 5 ประเภทธุรกิจ ไดแก กิจการสาธารณูปโภค

และบริการเพ่ือการขนสง ศูนยรวมกิจการโลจิสติกสทันสมัย การบริการซอมบํารุงอากาศยาน (Maintenance, 

Repair and Overhaul: MRO) การพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทาอากาศยานใหเปนเขตอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจท่ีมี

มูลคาสูง (High-value Manufacturing) การใหบริการฝกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot and Cabin Crew) 

และบุคลากร ดานเทคนิค (Technician) รวมถึงดานซอมบํารุงและพนักงานภาคพ้ืน (Ground Staff) ทั้งนี้เพ่ือ

เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและตอยอดศักยภาพใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการขนสงทางอากาศของภูมิภาคอาเซียน 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับการบริการภาคพ้ืนดานการบิน (Ground Support 

Equipment: GSE) และชิ้นสวนอากาศยาน (Original Equipment Manufacturer: OEM) ท่ีได

มาตรฐานสากล   

2. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดานการซอมบํารุงอากาศยาน  (Maintenance Repair and 

Overhaul: MRO)  

3. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการทาอากาศยาน การขนสงสินคาทาง

อากาศ (Air Cargo) และการจราจรทางอากาศ  



28 
  

เปาหมาย 

1. ผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณระดับ Tier 33 ในประเทศไทยสามารถพัฒนาอุปกรณการบริการภาคพ้ืนเดิม

ใหมีมาตรฐาน สามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมการบิน ลดการนําเขาจากตางประเทศ 

2. ประเทศไทยสามารถยกระดับสูการเปนเปนศูนยกลางการผลิตชิ้นสวนอากาศยานในระดับภูมิภาค 

และศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค 

3. ประสิทธิภาพในการใหบริการทาอากาศยาน การขนสงสินคาทางอากาศ และการจราจรทางอากาศ

ของประเทศเพ่ิมมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

ผลผลิต  

1. อุปกรณการบริการภาคพ้ืนดานการบิน (GSE) ที่พัฒนาในประเทศไดมาตรฐานสากล  

2. ผลิตภัณฑชิ้นสวนอากาศยานที่ผลิตไดตามมาตรฐานสากล  

3. เทคโนโลยีสําหรับวินิจฉัยและติดตามการซอมบํารุงอากาศยาน (Advanced technology for MRO: 

Monitoring and diagnosis) และฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ดาน MRO ของประเทศ 

4. เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการทาอากาศยาน การขนสงสินคาทางอากาศ (Air Freight) และการ

ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของประเทศ 

5. เครือขายผูผลิต ผูใชบริการดานการซอมบํารุงและชิ้นสวนอากาศยานในประเทศ 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณการบริการภาคพ้ืนดานการบิน ในกลุมที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพใน

การผลิต ซึ่งรวมถึงการผลิตอุปกรณเดิมใหไดมาตรฐาน และการผลิตอุปกรณใหมท่ีมีมูลคาสูงขึ้น 

2. การวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนอากาศยาน ในชิ้นสวนที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิต ซึ่งรวมถึง

การผลิตชิ้นสวนเดิมใหไดมาตรฐาน และการผลิตชิ้นสวนใหมที่มีมูลคาสูงขึ้น 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน ทั้งการซอมบํารุงยอยหรือการ

ซอมในลานจอด (light/line maintenance) เพ่ือตรวจสอบอุปกรณและสวนประกอบอากาศยาน

ตามที่ผูผลิตอากาศยานกําหนด การซอมบํารุงใหญรายป (C-check) เพ่ือเปลี่ยนอะไหลและตรวจสอบ

อยางละเอียดทั้งในสวนโครงสรางและผิวเคร่ืองบิน และการซอมบํารุงหนัก (D-check) เปนการถอด

ชิ้นสวนของเคร่ืองบินออกมาตรวจสอบ 

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยานและการบริการจราจรทาง

อากาศ  

5. การวิจัยและพัฒนาดานการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานท้ังในดาน

การซอมบํารุงและการบริการ 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

                                                           
3 ผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 3 (3rd Tier) เปนผูผลิตชิ้นสวนยอยๆ (Sub component) หรือจัดหาวัตถุดบิปอนผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 และ/หรือ ลาํดับ

ที่ 2 
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1. การพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ/กระบวนการผลิตอุปกรณการบริการภาคพ้ืนดานการบิน (GSE) ใหได

มาตรฐาน อาทิ รถ Transporters เพ่ือใชในการขนสงสินคา และยานยนตไฟฟาบริการภาคพ้ืน 

(Electrification of Ground service vehicle) เปนตน 

2. การพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ/กระบวนการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณที่ใชกับอากาศยานใหไดตาม

มาตรฐาน ทั้งชิ้นสวนใหมและชิ้นสวนทดแทน เชน ตูบรรจุสินคา (Unit Load Device: ULD) เบาะ

โดยสาร วัสดุตกแตงภายในเคร่ืองบิน และตูอาหาร (Catering cart) เปนตน 

3. การพัฒนาวัสดุ/ผลิตภัณฑ/กระบวนการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน เชน โครงสราง เครื่องยนต และ

สวนประกอบอากาศยาน 

4. การพัฒนาเทคโนโลยี/ระบบสําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน เชน การบํารุงรักษาเชิงพยากรณและให

คําแนะนํา (Predictive and prescriptive maintenance) หุนยนตหรือโดรนสําหรับวินิจฉัยและ

ติดตามผล (Monitoring and diagnosis) เปนตน 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) เทคโนโลยีทดแทนการใชแรงงาน เทคโนโลยีที่

ชวยลดตนทุนการดําเนินงานภาคพ้ืนและสายการบิน (Ground operation/flight operation) 

6. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ/ประสิทธิภาพการใหบริการ เชน ความตรงตอเวลา (On-time 

performance) ระยะเวลาสั้นที่สุดในการถายโอนผูโดยสารและกระเปาจากสนามบิน  (Minimum 

connecting time) และระบบชวยตัดสินใจรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียที่ปฏิบัติการในเขต

สนามบิน (Airport Collaborative Decision Making: A-CDM) เปนตน 

7. การพัฒนาขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligent) เพ่ือใชในการ

บริการและซอมบํารุง 

8. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือลดเวลาคัดกรองผูโดยสาร เชน การใชขอมูลชีวภาพยืนยันตัวตน (Bio-

identification) 

9. การพัฒนาระบบการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสื่อสาร (Communication) การแนะนํา

เสนทาง (Navigation) การตรวจสอบและการจัดการจราจรทางอากาศ (Surveillance/Air traffic 

management) 

10. การพัฒนาเทคโนโลยีชวยติดตามและปรับปรุงคุณภาพเสียงรอบสนามบิน 

 

3.4.  การขนสงทางราง 

ที่มาและความสําคัญ 

รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบขนสงทางรางเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการขนสงทางบก

และระบบโลจิสติกสของประเทศในอนาคต โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

คมนาคมขนสงของประเทศเพ่ือใชลงทุนกอสรางและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง โดยเปนการ

ลงทุนดานระบบขนสงทางรางมากกวา 2 ลานลานบาท ประกอบดวยการลงทุนดานรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา

ขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟทางคู 
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ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรใชโอกาสจากการลงทุนขนาดใหญนี้เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคาดาน

เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวตลอดอายุการใชงานของระบบขนสงทางรางที่ลงทุน โดยในการศึกษาหา

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปแบบของ Economic Internal Rate of Return (EIRR) จะพิจารณาคาใชจาย

และผลประโยชนทางเศรษฐกิจ4 โดยปจจัยที่มีผลตอคาใชจายและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ไดแก การกําหนด

นโยบายการลงทุน การใหบริการ การวางแผน การกําหนดเสนทาง การออกแบบ การกําหนดเลือกระบบรถไฟ 

การกําหนดมาตรฐานตางๆ การดําเนินการเดินรถและบํารุงรักษา สําหรับในสวนการกอสราง ผลิต ติดตั้งระบบ

รถไฟตางๆ นอกจากงานดานโยธาสวนใหญแลว งานในสวนอ่ืนจะตองจางผูเชี่ยวชาญและนําเขาชิ้นสวนจาก

ตางประเทศ หากมีการสนับสนุนอยางเพียงพอ ประเทศไทยสามารถจะเปนผูผลิตสวนใดสวนหนึ่งของระบบ

รถไฟเพ่ือลดการนําเขาและเพ่ิมสงออกไดในอนาคต  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาปจจัยตางๆ ที่ทําใหการดําเนินการของระบบการขนสงทางรางมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความปลอดภัย (Safety) ตามมาตรฐาน

ที่ไดรับการรับรอง รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงพ้ืนที่  (Accessibility) โดยปจจัยเหลานี้รวมถึง

ปจจัยภายในระบบรถไฟ (เชน การวางแผน การกําหนดเสนทาง การออกแบบ มาตรฐาน การเดินรถ

และบํารุงรักษา การกอสราง การผลิตชิ้นสวน เปนตน) และปจจัยนอกระบบรถไฟ (เชน การใช

ประโยชนที่ดิน ผังเมือง ผังภูมิภาค ระบบขนสงทางรางในระบบโลจิสติกส เปนตน) 

2. เพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการออกแบบ ผลิต ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวน สําหรับระบบ

รถไฟในสวนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

เปาหมาย 

                                                           
4 การศึกษาวิเคราะหคาใชจายและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

1. คาใชจายในการลงทุนดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

• คาใชจายลงทุน ซ่ึงประกอบดวย คาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คากอสราง คาจัดหา ผลิต ติดตั้ง ระบบรถไฟทั้งหลาย คาใชจายการ

ดําเนินการตามมาตรการสิ่งแวดลอม ตลอดจนคาบริหารและควบคุมงานโครงการการขนสงทางรางน้ันๆ  

• คาใชจายในการดําเนินงานใหบริการการขนสง (หลังจากโครงการกอสรางแลวเสร็จ) ไดแก คาใชจายในการดําเนินการเดินรถ และ

บํารุงรักษา (Operation & Maintenance)  คาลงทุนจัดหาขบวนรถ อุปกรณและเครื่องมือ ตางๆ เพ่ิมเติม ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินการตาม

มาตรการการลดและติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอมขณะดําเนินการ 

2. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวย 

• ผลประโยชนทางตรง จากการประหยัดคาใชจายเมื่อมีการเปล่ียนการเดินทาง/ขนสงดวยระบบอ่ืนมาเปนระบบราง ในการใช

ยานพาหนะ การลดเวลาการเดินทาง/ขนสง การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การลดการปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจก ตลอดจนรายไดจากการ

ที่ตางชาติมาใชบริการเดินทางขนสง และทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

• ผลประโยชนทางออม ไดแก การพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาพกวางของพ้ืนที่ที่เขาถึงไดดวยระบบการขนสงจากโครงการน้ัน ซ่ึงข้ึนกับ

ความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น (Accessibility Improvement) ซ่ึงข้ึนอยูกับเวลาและคาใชจายในการเดินทางขนสงที่ลดลง 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจนี้ขึ้นอยูกับปริมาณการโดยสารขนสง และการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ เม่ือมีการเปลี่ยนจากการใช

พาหนะประเภทอื่นมาใชระบบราง โดยมีคาใชจายและระยะเวลา ตลอดจนความสะดวกสบาย ในการเดินทางขนสง เปนปจจัยสําคัญ  
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1. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ในการใหบริการ การเดินรถและบํารุงรักษาระบบขนสง

ทางรางเพ่ิมมากข้ึน 

2. การเขาถึงพ้ืนที่ที่มีระบบขนสงทางรางเพ่ิมขึ้น (Accessibility Improvement) 

3. ศักยภาพของผูประกอบการไทยในการผลิตและพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ และชิ้นสวนรถไฟใหไดตาม

มาตรฐานสากล สูงข้ึน 

ผลผลิต 

1. ผลการศึกษาวิเคราะหที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการกําหนดเสนทาง การใหบริการ การเดินรถ

และการบํารุงรักษาระบบขนสงทางราง ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย รวมท้ัง

การพัฒนาดานการเขาถึงพ้ืนที่ที่ใชเวลาและคาใชจายนอยลง 

2. มาตรฐานท่ีเก่ียวของกับระบบขนสงทางราง 

3. วัสดุ อุปกรณ และช้ินสวนรถไฟที่ใชในการซอมบํารุง ที่ไดมาตรฐาน 

กรอบการวิจัย 

1. การศึกษาวิเคราะหนโยบายและแผนการลงทุน การกําหนดเสนทาง และการใหบริการการขนสงทาง

ราง โดยบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน เชน การใชประโยชนที่ดิน การผังเมืองผังภูมิภาค ระบบการขนสง

ทางรางในระบบโลจิสติกส เปนตน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดานความคุมคาการลงทุน 
2. การออกแบบ การกําหนดเลือกระบบรถไฟ การกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิคและสิ่งแวดลอมตางๆ 

ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย สําหรับการเดินรถและ

บํารุงรักษา  

4. การวิจัยดานการเพ่ิมการเขาถึงพ้ืนที่ที่มีระบบขนสงทางราง 

5. การออกแบบ ผลิต และติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวนระบบรถไฟ สําหรับการซอมบํารุง และ

ประกอบขบวนรถไฟ 

ประเด็นวิจัย/หัวขอการวิจัยสําคัญ  

1. การวิจัยดานการบูรณาการระบบขนสงทางรางกับการใชประโยชนที่ดิน และการผังเมืองผังภูมิภาค   

2. การวิจัยดานมาตรฐานสําคัญที่เกี่ยวของกับระบบขนสงทางราง เชน มาตรฐานการใหบริการ มาตรฐาน

การซอมบํารุง และมาตรฐานการทดสอบชิ้นสวน 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับบริหารจัดการระบบขนสงทางราง เชน ระบบจัดการผูโดยสาร 

ระบบจัดการเสนทาง ระบบควบคุมการเดินรถ ระบบติดตามและควบคุมการซอมบํารุง และระบบดูแล

รักษาความปลอดภัย เปนตน 

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานวัสดุ เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีการทดสอบ และเทคโนโลยี

การผลิต วัสดุ อุปกรณ และช้ินสวนระบบรถไฟ สําหรับการซอมบํารุง และประกอบขบวนรถไฟ 

 

กลุมที่ 4. การบริการมูลคาสูง 



32 
  

 

บทนํา 

การพัฒนากรอบการวิจัยและนวัตกรรมของกลุมการบริการมูลคาสูง ไดยึดกรอบทิศทางในการพัฒนา

ตามรางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธที่ 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ แนวทางที่ 2.1.4. พัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และ

สรางเอกลักษณการทองเที่ยวไทย และแนวทางที่ 2.1.5 พัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพใหมๆ ที่สรางรายไดสูง 

และสอดคลองกับ (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ 1 การ

วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของกลุมการบริการ

มูลคาสูง ประกอบดวย 2 เรื่องหลักไดแก 1) การบริการและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (การบริการทาง

การแพทย และการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ) และ 2) การทองเท่ียวชุมชนและผลิตภัณฑสรางสรรค (การ

อนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการผลิตอยางสรางสรรคและเสริมพลังทองถิ่นและชุมชน

ทองเท่ียว และการทองเที่ยวที่แขงขันได มั่นคง และยั่งยืน) โดยใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายของประเทศที่ทําให

ประเทศไทยเปนเจาของหวงโซการผลิตและการบริการที่มีมูลคาเพ่ิมสูงในตลาดโลกและสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชนและสังคม รวมท้ังเปนเจาของเทคโนโลยีในสาขาท่ีสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยจนไปสูความม่ังคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน 

4..1  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ   

หมายรวมถึง การบริการทางการแพทย และการทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ 

ที่มาและความสําคัญ 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การทองเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ หรือ

บําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ หรือ เปนการทองเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟนฟูสุขภาพทั้งทางรางกายและ

จิตใจควบคูกัน โดยสามารถแบงตามจุดมุงหมายได 2 ประเภท คือ 1) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ 

(Health Promotion Tourism) และ 2) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) 

จากขอมูลในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดทองเท่ียวเชิงสุขภาพของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ในป 2556 พบวามีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยกวา 12.75 ลานคน เพ่ิมขึ้น

ประมาณ 20%  โดยภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตครองสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 15 ของ

มูลคาตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพโลก มีประเทศผูใหบริการดานสุขภาพที่สําคัญ คือ สิงคโปร ไทย อินเดีย 

มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยสิงคโปรมีสวนแบงการตลาดมากท่ีสุด ในสัดสวนรอยละ 33 คิดเปนมูลคาประมาณ 

90,000 ลานบาท รองลงมาคือไทย สัดสวนรอยละ 26 คิดเปนมูลคาประมาณ 70,000 ลานบาท และอินเดีย

สัดสวนรอยละ 19 คดิเปนมูลคาประมาณกวา 50,000 ลานบาท 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือยกระดับการบริการและนวัตกรรมดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานบริการสงเสริมสุขภาพ ใหได

มาตรฐานและการยอมรับจากผูบริโภค 

2. เพ่ือพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมทองเที่ยวบริการสงเสริมสุขภาพของประเทศไทย 
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3. เพ่ือสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ การสรางเครือขายดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

เปาหมาย 

1. มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเท่ียวบริการสงเสริมสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

2. บริการสงเสริมสุขภาพของประเทศไทยไดรับการยอมรับจากตลาดเพ่ิมมากข้ึน 

ผลผลิต 

1. มาตรฐานดานการบริการทางการแพทยที่ไดรับการรับรองในระดับสากลจากผลการศึกษาเชิงวิชาการที่

ไดรับการยอมรับ 

2. สินคาและบริการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามศักยภาพและความพรอม

ของผูประกอบการ  

3. ผลการวิจัยทางการตลาดเชิงลึกและผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

กรอบการวิจัย 

มุงเนนการวิจัยพัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ท่ีทําใหประชาชนสามารถเขาถึง

บริการทางการแพทยไดรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริการเพ่ือดูแล

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสารสนเทศดิจิทัล นอกจากน้ีจะ

มุงเนนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและรายไดของธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ เชน เวชศาสตรฟนฟู บริการ

สุขภาพผูสูงอายุ บริการสุขภาพผูสูงอายุ โดยการวิจัยและพัฒนาสินคาและบริการ รวมท้ังกระบวนการท่ี

เก่ียวของ ตามศักยภาพและความพรอมของพ้ืนที่ การศึกษาและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมของการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ เชน สปาทางการแพทย (Medical Spa) การพัฒนามาตรฐานสินคาและการบริการของธุรกิจบริการ

สงเสริมสุขภาพ และการจัดทําฐานขอมูลของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับบริการทางการแพทยหรือบริการสงเสริม

สุขภาพเพ่ือเปนแหลงอางอิงขอมูลเชิงวิชาการและสรางความนาเชื่อถือใหผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ และ

การจัดทํา Market Intelligence เพื่อดําเนินการวิจัยทางการตลาดเชิงลึกและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดาน

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือเจาะตลาดใหมที่มีศักยภาพและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางความเปน

เลิศดานการแพทยและบริการสุขภาพ 

 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยท่ีสําคัญ 

1. การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจบริการทางการแพทย/บริการสงเสริมสุขภาพที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน เวชศาสตรฟนฟู บริการสุขภาพผูสูงอายุ กีฬาและสันทนา

การ เปนตน 

2. การพัฒนามาตรฐานสินคาและการบริการของธุรกิจบริการทางการแพทยและธุรกิจบริการสงเสริม

สุขภาพของประเทศไทยเพ่ือใหไดรับการยอมรับในระดับสากล  

3. การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาสินคาและบริการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมของการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามศักยภาพและความพรอมของพ้ืนที่ อาทิ ธุรกิจเมดิคอล สปา (Medical Spa) 
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และการพัฒนาบริการรักษาโรคเฉพาะทางท่ีเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เชน การบริการเสริมความ

งาม เปนตน 

4. การจัดทําฐานขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ  (Big data) ของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ

บริการทางการแพทยหรือบริการสงเสริมสุขภาพเพ่ือเปนแหลงอางอิงขอมูลเชิงวิชาการและสรางความ

นาเชื่อถือใหผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ 

5. การจัดทําฐานขอมูลและ Market Intelligence เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดานการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ 

 

 

 

 

4..2  การทองเท่ียวชุมชนและผลิตภัณฑสรางสรรค (Community-Based Tourism and 

Creative Products) 

หมายรวมถึง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการผลิตอยางสรางสรรคและเสริมพลังทองถิ่น

และชุมชนทองเท่ียว และการทองเท่ียวที่แขงขันได มั่นคง และยั่งยืน 

ที่มาและความสําคัญ 

การทองเท่ียวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืน

ของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม โดยชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางการดําเนินงาน บริหารจัดการโดยชุมชน

เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน โดยมี

องคประกอบหลักอยู 4. ดาน 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องคกรชุมชน 3) การจัดการ 4.) การ

เรียนรู ดังนั้นการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนความพยายามหนึ่งของการสรางทางเลือกในการพัฒนาในประเด็นการ

ทองเที่ยวที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากทองเท่ียว และมีบทบาทในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา5  

จากนโยบายรัฐบาลท่ีตองการใหการทองเที่ยวเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการกระจายความ

เจริญและกระจายรายไดสูทองถิ่นภายใตแนวคิด Thailand 4..0 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ได

ออกแคมเปญทองเที่ยววิถีไทย “เสนหวิถีไทยเฉพาะถ่ิน (Unique Thai Local Experience)” ขึ้นเพ่ือเปน

สินคาหลักที่จะส่ือสารและสงเสริมการตลาด ที่จะชวยเพิ่มมูลคาของการทองเท่ียวไทย 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมูลคาสูงรูปแบบใหมๆ บนพ้ืนฐานของอัตลักษณและความ

โดดเดนของพ้ืนที่ 

                                                           
5 สถาบันการทองเที่ยวโดยชมุชน 
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2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมกระบวนการบริหารจัดการดานอุปทาน (Supply Side) ของการทองเที่ยวใน

ชุมชนหรือพ้ืนที่ใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑภูมิปญญาในพ้ืนที่ทองเที่ ยว โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกตใชเพ่ือสรางมาตรฐานและความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค 

4. เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือรองรับการทองเที่ยวของประเทศเพื่อใหเกิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน   

เชน การพัฒนาฐานขอมูลดานการทองเที่ยว การพัฒนามาตรฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการ

พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการทองเท่ียวของประเทศ 

เปาหมาย 

1. มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเท่ียวชุมชนหรือพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

2. สินคาและบริการสรางสรรคจากชุมชนหรือพ้ืนที่มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช

เพ่ิมข้ึน 

 

ผลผลิต 

1. กระบวนการจัดการอุปทาน (Supply Side) ของการทองเที่ยวในชุมชนหรือพ้ืนที่สามารถรองรับ

นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผลิตภัณฑภูมิปญญาในพ้ืนที่ทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน จากการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชเพ่ือรับรองมาตรฐาน 

3. ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานการทองเทีย่วของพ้ืนที่  

4. มาตรฐานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

กรอบการวิจัย 

มุงเนนการศึกษาศักยภาพของชุมชนในการนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวชุมชน (Community- 

Based Tourism: CBT) เพ่ือใหตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย รวมท้ังผลกระทบ

ดานการทองเที่ยวตอชุมชน ในดานเศรษฐกิจ การจางงาน การกระจาย รายได สังคม คุณภาพชีวิต และ

สิ่งแวดลอม การวิจัยรูปแบบการรั่วไหลและเชื่อมโยง (Leakages and Linkages) ของการทองเที่ยวชุมชน 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการดานอุปทาน (Supply Side) ของชุมชน/พ้ืนที่ เชน ระบบโลจิสติกสเพ่ือ

การทองเที่ยว (Tourism Logistics) ระบบสาธารณูปโภคและการกําจัดของเสีย การควบคุมพ้ืนที่เฉพาะ เปน

ตน ใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมความพรอมตอการเปนแหลงทองเท่ียวได

อยางเหมาะสม การศึกษาแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกับการใชทรัพยากรหรือมรดก

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน/พ้ืนที่ ในการพัฒนาสินคาและบริการสรางสรรคเพ่ือใหเกิดเอกลักษณและ

ความโดดเดน รวมทั้งไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือสรางความเชื่อมั่น/การยอมรับผลิตภัณฑ

สรางสรรคจากแกผูบริโภค และสามารถขายไดทั้งในและตางประเทศ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือศึกษา

ขอมูลและพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานตางๆ ดานการทองเที่ยวเพ่ือรองรับการทองเท่ียวของประเทศใหสามารถ

แขงขันไดอยางมั่นคง และย่ังยืน เชน การศึกษาขอมูลพฤติกรรมและกิจกรรมทองเที่ยวของกลุมเปาหมาย หรือ

การศึกษาการลงทุนของธุรกิจตางชาติในภาคทองเที่ยวของไทยเพ่ือหาแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปน
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ธรรมและไดประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม ฐานขอมูลดานการทองเที่ยวของพ้ืนที่ ตัวชี้วัดเพ่ือติดตาม

ทรัพยากรทองเที่ยวหรือเตือนภัย (Warning indicators) ดานการทองเที่ยว มาตรฐานการทองเที่ยวที่

สอดคลองกับมาตรฐานสากล ระบบติดตามและประเมินผลการทองเท่ียว  

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 

1. การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการอุปทาน (Supply Side) ของการทองเที่ยวในชุมชนหรือพ้ืนที่

ใหสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑภูมิปญญาในพ้ืนที่ทองเที่ยว โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชเพ่ือสรางมาตรฐานและความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค เชน ผาทอมือ เคร่ืองประดับ เคร่ือง

เรือน เปนตน 

3. การพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานการทองเที่ยวของพ้ืนที่ เชน จํานวน ประเภท และ

การใชจายของนักทองเที่ยวในพ้ืนที ่ 

4. การพัฒนามาตรฐานการทองเท่ียวที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานการทองเที่ยวเชิง

นิเวศ  

5. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลดานการทองเที่ยวของประเทศ 

 

กลุมที่ 5  พลังงาน (Energy) 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยพ่ึงพาการนําเขาพลังงานกวารอยละ 676 มีการนําเขาพลังงานสูงขึ้น โดยเฉพาะ

น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน ทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศและมีผลตอ

ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ในขณะท่ีตางประเทศเร่ิมนําเรื่องการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะ

ภาคพลังงาน มาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคา ทําใหประเทศไทยตองเรงหาแนวทางการลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคพลังงาน ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเรงดําเนินการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เก่ียวของ เชน การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือนําพลังงานภายในประเทศมาใชใหมากท่ีสุด 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเพ่ือทํา

ใหการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายลดความเขมการใช

พลังงาน (Energy Intensity) ลงรอยละ 30 ในป 2579 เมื่อเทียบกับป 2553 ตามแผนอนุรักษพลังงาน 

(Energy Efficiency Plan: EEP 2015) และเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในประเทศ และใชศักยภาพ

แหลงพลังงานทดแทนในรูปพลังงานไฟฟา ความรอนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตแผน AEDP 2015 เปนรอย

ละ 30 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายในป 2579 

 

วัตถุประสงค 

                                                           
6 สถานการณพลังงานไทย เดือน มกราคม-พฤษภาคม ป 2561 (ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
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1. เพ่ือสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยจะตองมีการจัดหาพลังงานใหมีปริมาณที่เพียงพอและคํานึงถึง

พลังงานหลักที่มีอยู พรอมทั้งหาแหลงพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกใหเพียงพอตอการใช

พลังงาน สามารถตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ทั้งดานการผลิต การบริโภค การ

ใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ  และผลิตพลังงานดวยเทคโนโลยี

ประสิทธิภาพสูง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน สามารถรองรับการใชพลังงานทดแทนและการบริหารจัด

การพลังงานอยางท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

 

เปาหมาย 

1. ใชงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายลดความเขมการ

ใชพลังงาน (Energy Intensity) ลงรอยละ 30 ในป 2579 เมื่อเทียบกับป 2553 ตามแผนอนุรักษ

พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) 

2. ชวยเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในประเทศ และใชศักยภาพแหลงพลังงานทดแทนในรูป

พลังงานไฟฟา ความรอนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตแผน AEDP 2015 เปนรอยละ 30 ของการใช

พลังงานข้ันสุดทายในป 2579 

3. เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศและ

ทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

ผลผลิต  

1. แหลงพลังงานชีวมวลที่มีศักยภาพในประเทศ ที่สามารถชวยเพ่ิมผลผลิตหรือการผลิตพลังงานจากชีวมวล 

2. เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาและความรอนจากขยะอยางยั่งยืน 

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและชวยลดตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตกาซชีวภาพประสิทธิภาพสูง 

5. ตนแบบเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน สําหรับการประยุกตการใชงานดานพลังงานทดแทน ดานยาน

ยนต และพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูง 

กรอบการวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาดานพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 

2. การวิจัยและพัฒนาดานเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 

3. การวิจัยและพัฒนาดานประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) 

4. การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 

ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ 



38 
  

5.1 พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 

กลุมพลังงานชีวภาพ ประกอบดวย 3 กลุมยอย ดังนี้ 

1. ชีวมวล (Biomass) เพ่ือผลิตไฟฟาและความรอน 

1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตไฟฟาและความรอน 

เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ไมโตเร็ว น้ําเสีย ความรอนท้ิง (Waste heat)  

2) การวิจัยเพ่ือเพ่ิมชีวมวลในพ้ืนที่ที่ผลิตอาหารไมได 

3) การพัฒนาและกําหนดมาตรฐาน คุณสมบัติเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพ่ือการจําหนายเชิง

พาณิชย เชน มาตรฐานเช้ือเพลิงอัดแทง (Pellet) น้ํามันไพโรไลซิส เปนตน 

4) การศึกษาการใชชีวมวลรวมกับถานหินในโรงไฟฟา เพ่ือลดกาซเรือนกระจก 

5) การพัฒนาสายพันธุพืชพลังงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  

6) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเก็บเก่ียวผลผลิต (Harvesting machinery) 

2. กาซชีวภาพ (Biogas) เพื่อผลิตไฟฟาและความรอน 

1) การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ เชน ชาน

ออย น้ําสาเหลา เปนตน  

2) การลดตนทุนการกอสรางและการเดินระบบหมักกาซชีวภาพ 

3. ขยะ (Municipal Solid Waste: MSW) 

1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตไฟฟาและความรอน

จากขยะอยางย่ังยืน  

2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ (Refuse-derived fuel: RDF) 

3) การพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ (RDF) เพ่ือใชรวมในโรงไฟฟาชีว

มวล 

 

5.2 เช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 

1. เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล 

1) การวิจัยเพ่ือหาแนวทางเพ่ือลดราคาของเอทานอลลง เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตเอทานอล การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการอยางมี

ประสิทธิภาพ การเพ่ิมผลผลิต (Yield) หรือลดตนทุนของการผลิตน้ําตาลจากวัตถุดิบจําพวก

ออยและมันสัมปะหลัง 

2) การวิจัยเพ่ือหาแนวทางเพ่ือลดราคาของไบโอดีเซลลง เชน การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑพลอย

ไดจากน้ํามันปาลมและจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อเพลิงไบโอเจท (Biojet) เพ่ือใชในอากาศยานจากวัตถุดิบ

จําพวกปาลม แอลกอฮอล และน้ําตาล 
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2. กาซชีวภาพ 

1) การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากวัตถุดิบหลากหลาย (Flexible substrate)  

2) การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของกาซชีวภาพท่ีผลิตได เชน เพ่ิมสัดสวนมีเทน หรือสัดสวนของ

ไฮโดรเจน (เพ่ือผลิตไบโอไฮเทน) 

3) การพัฒนาสายพันธุจุลินทรียในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียและกากมันที่

เหมาะสมกับประเทศไทย 

4) การพัฒนาระบบการผลิตกาซชีวภาพในระดับหนวยสาธิตสําหรับอุตสาหกรรม ( Industrial 

scale demonstration unit) 

5) การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)  

เพ่ือสรางระบบการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร 

 

6) การพัฒนาระบบการทํางานของเครื่องมือหรืออุปกรณ (Solid handling) เพ่ือจัดการวัตถุดิบ

ที่ใชในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ 

7) การเพ่ิมสัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (Local content) ของอุปกรณและเครื่องมือใน

กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ 

5.3 เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency) 

1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบทําความเย็น ไดแก การออกแบบพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมหอผึ่ง 

(Cooling tower fan) 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบความรอน ไดแก การพัฒนาซอฟตแวรจัดการพลังงาน (Energy 

management software) การพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการพัฒนา

แพลตฟอรมกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคาร ไดแก กระจกอาคาร 

อุปกรณหรือนวัตกรรม แพลตฟอรมดานการขนสง (Logistic) เพ่ือชวยประหยัดพลังงาน และ 

ระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart building) 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานสําหรับบานพักอาศัย ไดแก กระจก

อาคาร ฉนวน ผนังอาคาร และระบบแสงสวาง 

4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานสําหรับภาคขนสง ไดแก การ

ออกแบบชิ้นสวนยานยนตและระบบราง  

5.4. การกักเก็บพลังงาน (Energy storage) 

1. การพัฒนาการจัดวางระบบ Energy storage โดยพัฒนาระบบ Energy storage ชนิดตางๆ 

รวมทั้งพัฒนาวัสดุ อุปกรณประกอบในระบบ 
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2. การพัฒนาระบบตนแบบ Energy storage สําหรับสงและจําหนายไฟฟา (Transmission and 

distribution: T&D) เช น  ระบบ จัดการแบตเตอ ร่ี  (Battery management system) แผ น

แบตเตอรี่ (Battery pad) และวัสดุทดแทนในระบบ Energy storage 

3. การพัฒนาระบบตนแบบ Energy storage สําหรับยานยนตไฟฟา เชน การพัฒนาสถานีประจุ

ไฟฟา (Charging station) 

4. การพัฒนาระบบตนแบบ Energy storage สําหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโรงไฟฟา

พลังงานลม 

5. การพัฒนาโรงงานตนแบบการจัดการแบตเตอรี่หลังใชงาน  

6. การพัฒนา Super capacitor โดยมุงเนนเรื่อง ตนทุน-ประสิทธิภาพ (Cost-efficiency) และ

ปริมาณการกักเก็บตอจํานวนครั้ง 


