เปาหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
กลุมที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย
บทนํา
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากร
ชีวภาพ สามารถสกัดสารที่มีมูลคาสูงจากผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ยัง มีความหลากหลายของจุลินทรีย
ที่สามารถนํ ามาใชผ ลิต สารมูล คาสูง เชน เอนไซม และสารสกัดจากจุลิ นทรีย เปน ตน จากความไดเปรียบ
ดั ง กล า ว ทํ า ให ป ระเทศไทยมี โ อกาสสู ง ที่ จ ะสร า งความสามารถในการแข ง ขั น ด า นเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ
(Bioeconomy) ดังนั้ น รัฐบาลจึงวางแนวทางผลักดัน ให เ ศรษฐกิจชีวภาพเปนกลไกสํ าคัญในการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเปาหมายการลงทุนราว 1 ลานลานบาท ภายใน ระยะเวลา 5 ป เพื่อใหสอดรับ
กั บ นโยบายไทยแลนด 4..0 ที่ มุ งเน น การปรับ เปลี่ ย นโครงสรา งเศรษฐกิ จไปสู เศรษฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ย
นวัตกรรม (Innovation-driven economy) โดยในชวงแรกจะมุงเนน การพัฒ นาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
เชน อุตสาหกรรมสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ (Functional ingredients)
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพใหเกิดผลสําเร็จ จะตองนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม มาใชตอยอดความเขมแข็งของประเทศทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑใหมๆ โดยใชความไดเปรียบที่มีอยูกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงควรสงเสริมและ
สนับ สนุน การพัฒ นาขีดความสามารถของประเทศในการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมชีวภาพที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขัน

1.1 การเกษตรสมัยใหม (Modern agriculture)
ที่มาและความสําคัญ
จากอดีตจนถึงปจจุบันเกษตรกรรมนับเปนอาชีพหลักและรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้ ในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรกรรมของไทยอยางมั่นคงและยั่งยืนนั้น จําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองพึ่งพาการวิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาแนวทางจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช
และสัตวเศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธุ การจัดการการผลิต การใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกล เพื่อการใช
ประโยชนในทางการเกษตรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เกิดการผลิตทางการเกษตรแบบแมนยํา ที่ควบคุมปจจัย
ตางๆ ใหตรงตามความตองการของพืชและสัตว สงผลใหเกิดการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนตอหนวยผลผลิต ซึ่ง
จะสรางผลตอบแทนแกเกษตรกรในระดับสูงขึ้น ลดผลกระทบของการใชผลผลิตตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหภาคเกษตรของไทยใหเปนผูนําในตลาดโลกได
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและการจั ด เก็ บ ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของพื ช รวมทั้ งข อ มู ล เชื้ อ พั น ธุก รรมพื ช เพื่ อ ใช
ประโยชนในการเพาะปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยว
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาและจัด เก็ บ ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ ของสั ต ว เศรษฐกิ จ รวมทั้ งข อ มู ล เชื้ อ พั น ธุ ก รรมสั ต ว
เศรษฐกิจ เพื่อใชประโยชนในการเพาะพันธุและเลี้ยงดู
3. เพื่อพัฒนาพันธุพืชและพันธุสัตวที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาด
4. เพื่อพัฒนาระบบการเพาะปลูกพืชที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพือ่ พัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบที่เกี่ยวของกับการเกษตรใหไดมาตรฐาน
เปาหมาย
1. ผลผลิตทางการเกษตรของไทยมีคุณภาพสูงขึ้นและมีปริมาณสม่ําเสมอ ตอบสนองกับความตองการ
ของตลาดโลก
2. เกษตรกรมีความเขาใจและประยุกตใชหลักวิชาการในการจัดการการเกษตรกรรมมากขึ้น
3. ประสิทธิภาพในการตอบสนองตอการเกิดโรคอุบัติใหมหรือภัยคุกคามดานการเกษตรเพื่อความมั่นคง
ดานอาหารและเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ผลผลิต
1. ฐานขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของพืช รวมทั้งฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
2. ฐานขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของสัตวสัตวเศรษฐกิจ รวมทั้งฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมสัตวเศรษฐกิจ
3. พันธุพืชที่สามารถทนทานตอโรค แมลงศัตรูพืช รองรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ
4. พันธุสัตวที่มีคุณสมบัติทนทานตอโรค
5. ระบบการปลูกพืชที่ควบคุมสภาพแวดลอม
6. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และระบบที่เกี่ยวของกับการเกษตรที่ไดมาตรฐาน
กรอบการวิจัย
งานวิจัยดานการเกษตรสมัยใหม (Modern Agriculture) สามารถจัดกลุมประเด็นดานวิจัยและพัฒนา
ไดเปน 2 กลุมหลัก ดังตอไปนี้
1. การวิจัยดานเกษตรแมนยํา (Precision Farming)
1) การจัดทําฐานขอมูลของพืช
ศึกษาและจัดเก็บขอมูลความตองการพื้นฐานที่สําคัญของพืชแตละชนิด เพื่อทําความเขาใจปจจัย
ที่สงผลตอการเติบโตและใหผลผลิต ไดแก ปริมาณ สัดสวนและชวงเวลาของธาตุอาหารที่พืชตองการสําหรับแต
ละสายพันธุ สภาพภูมิอากาศที่จํากัดระดับการเติบโตตามศักยภาพ ปริมาณน้ําตามความตองการของตนพืช
ภายใตสภาพอากาศตางๆ ขอจํา กัดเหลานี้จะถูกใชในการกําหนดระดับจัดการโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตางๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ตลอดถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุและการพัฒนา
พันธุพืช สงผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเขตกรรม วิทยาการการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ทําใหได
ผลิตผลการเกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเปนการลดตนทุนตอหนวยผลผลิต
2) การจัดทําฐานขอมูลของสัตวเศรษฐกิจ
ศึกษาและจัดเก็บสรางขอมูล ความตองการพื้นฐานที่สําคัญของสัตว เศรษฐกิจ โดยเนนสัตวใหญ
เชน โคเนื้ อ และโคนม เพื่ อทํ าความเขาใจป จจั ยที่ ส งผลต อการเติ บ โต การสื บ พั น ธุ การให ผ ลผลิ ต ไดแ ก
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ปริมาณอาหาร วงรอบการเปนสัด ระดับฮอรโมน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจะนําไปใชในการจัดการฟารม การให
อาหาร การเตรียมการสําหรับการสืบพันธุของสัตว ตลอดจนการเตรียมการสําหรับสงไปโรงเชือดสัตว
3) การพั ฒ นาโรงเรื อ นอั จ ฉริ ย ะ (Plant Factory or Green House) สํ า หรั บ พื ช ที่ ต อ งการ
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
ควบคุ ม คุ ณ ภาพเป น พิ เศษ หรื อ พื ช ที่ ส รางมู ล ค าสู ง (High-valued Crops) ได แก พื ช สมุ น ไพร ไม ด อก ไม
ประดับ เมล็ดพันธุ เปนตน
4)
การพั ฒ นาอุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ ที่ อ ยู ใ นระบบการเกษตรแม น ยํ า ให ไ ด คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
การดําเนินขั้นตอน (protocol) การยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ของอุปกรณ เครื่องมือและ
ระบบตางๆ ที่เกี่ยวของในระบบการเกษตรแมนยํา 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) การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช และสั ต ว เศรษฐกิ จ ให ส ามารถทนทานต อ โรค แมลงศั ต รู พื ช และ
สภ าพ แวดล อม วิ ก ฤติ (Crop and Livestock improvement for biotic and abiotic
stresses)
การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เพื่อใหไดสายพันธุที่สามารถทนทานตอโรค แมลงศัตรูพืช และ การ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาหรือคัดเลือกพันธุที่ตอบสนองตอ โรคและแมลง
อุบัติใหม ลักษณะผลผลิตที่สูงขึ้น ตรงตอความตองการของผูบริโภค และความตองการของอุตสาหกรรม
2) การใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุพืชและ
สัตวเศรษฐกิจ
ประยุ ก ต ใ ช เ ทคโน โลยี ชี ว ภ าพ (Biotechnology) และเทคโนโลยี จี โ น มิ ก ส (Genomics
technology) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว เพื่อใหไดสายพันธุที่มี
คุณภาพ ลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ และเพิ่มความแมนยําของสายพันธุที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหม โดย
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เทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช ได แ ก Molecular Breeding, DNA Technology, การพั ฒ นาและใช ป ระโยชน จ าก
Bioinformatics เปนตน
3) การจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตวเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา
สายพันธุ
ข อ มู ล เชื้ อ พั น ธุ ก รรม (Germplasm database) เป น ป จ จั ย ฐานสํ าคั ญ ที่ เป น เครื่อ งมื อ ของการ
ปรับปรุงพัน ธุแ ละพัฒ นาพันธุใหมให มีคุณ ภาพดีขึ้น อยางไรก็ตาม ในปจจุ บัน มีการเก็บ ฐานขอมูล และเชื้อ
พันธุกรรม เหลานี้อยูอยางกระจัดกระจาย และไมสามารถเขาถึงหรือนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ และตองมี
การวิจัยเพื่อหาลักษณะสําคัญของเชื้อพันธุกรรมทั้งในสวนลักษณะปรากฎ (Phenotype) และ ลักษณะจีโน
ไทป (Genotype) ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะปรากฎ และ ลักษณะจีโนไทป (Genome
wide association) ให ครบถวนสมบูรณ การจัดทําฐานขอมูล เชื้อพัน ธุกรรมพืชและสัตวเศรษฐกิจ เพื่อเอื้อ
ประโยชนตอการนําไปใชงานปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุใหมๆ ตอไป
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การศึกษาการกําหนดอัตราปุยจากการเก็บเกี่ยว โดยพิจารณาจากชีวมวลและปริมาณสารอาหารที่
หายไป
2. การศึกษาการใชน้ําในดินของพืชโดยอาศัยการวัดพลังงานน้ําในหนาตัดดิน
3. การพัฒนาระบบการติดตาม การแพรระบาดโรค การควบคุมโรค และการปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจ
เพื่อตอบสนองตอโรคอุบัติใหม เชน โรคใบดางมันสําปะหลัง โรคเหี่ยวในกลวย
4. การศึกษาความสัมพันธลักษณะทางการเกษตรที่สําคัญ เชน ความตานทานโรคและแมลง และลักษณะ
จีโนไทปในเชื้อพันธุกรรมพืชเศรษฐกิจ
5. การปรับปรุงพันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล
6. การจัดทําฐานขอมูลดานการเจริญเติบโตของพันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจ
7. การจัดทําฐานขอมูลเชื้อพันธุกรรมพืชและสัตวเศรษฐกิจ

1.2 อาห ารมู ลค า สู ง และสารออกฤท ธิ์ เ ชิ ง ห น าที่ (High value-added food and
functional ingredient)
ที่มาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมอาหารนับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางชัดเจน
ทั้งในดานการลงทุ น การจางงาน และการส งออก และจากความไดเปรียบดานการมีทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยกอใหเกิดการพัฒนาในดานอุตสาหกรรมสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่และ
อาหารเชิงหนาที่ที่มีสารประกอบในอาหารทําหนาที่พิเศษกวาการใหสารอาหารที่จําเปนตอรางกายทั่วไป โดย
การใชเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาใหแกวัตถุดิบทางการเกษตร
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ลดการนําเขาจากตางประเทศ และเกิดผลิ ตภัณ ฑมูล คาเพิ่ มสูง สรางทางเลือกในการบริโภคอาหาร ทั้งยั ง
ตอบสนองตอแนวโนมความตองการของผูบริโภคในอนาคต
วัตถุประสงค
1.
เพื่ อสงเสริมการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ อาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธิ์เชิงหน าที่ ที่ตอบสนอง
แนวโนมความตองการของตลาด และมุงเนนการใชวัตถุดิบในประเทศ
2.
เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาโปรตีนทางเลือกที่มศี ักยภาพในการผลิตในประเทศ
3.
เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหารใน
การผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่หรืออาหารที่มีมูลคาสูง
4.
เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางอาหาร โดยมุงเนนเทคโนโลยีสําคัญที่ภาคเอกชนตองการ
เปาหมาย
1.
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ในประเทศ
ไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางกาวกระโดด
ความสามารถในการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑอาหารเชิงหน าที่และสารออกฤทธิ์เชิงหน าที่ที่ได
2.
มาตรฐานของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เพิ่ม
มากขึ้น
3.
จํานวนผูประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหมเพิ่มมากขึ้น
4.
มูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มสูงขึ้น
ผลผลิต
1. ผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหารเชิงหนาที่และสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ ที่ตอบสนองตอความตองการของ
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมผูปวย
2. โปรตีนทางเลือกที่ผลิตใหไดตามมาตรฐานระดับสากล
3. สารออกฤทธิ์เชิงหนาที่หรืออาหารมูลคาสูงที่ผลิตจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหาร
4. อุปกรณ เครื่องมือ และระบบสําหรับการแปรรูปอาหาร และสําหรับใชในการวิเคราะหทดสอบความ
ปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงการตรวจสอบยอนกลับ
กรอบการวิจัย
1.
การหาสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ (Functional Ingredient)
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ของไทยใหมีความปลอดภัย มุงเนนสาร
สกัดจากธรรมชาติ กระบวนการผลิตควรผานกระบวนการใหความรอนนอย และเปนไปตามขอกําหนดหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ เชน มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเก็บรักษาไดนาน
โดยมุงเนนการใชวัตถุดิบในประเทศไทยที่ไมมีในตางประเทศ และมีสารออกฤทธิ์ที่ตลาดกําลังตองการ เชน ผัก
พื้นบาน และสมุนไพรไทย แตวัตถุดิบตองมีปริมาณมากพอในการผลิตระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ควรทําการ
วิเคราะหวาวัตถุดิบชนิดใดที่มีศักยภาพในการนํามาผลิตและมีแนวโนมเปนที่ตองการของตลาด หรือมีเปาหมาย
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การใช ป ระโยชน ที่ ต อบโจทย ค วามต อ งการ เช น สั ง คมผู สู ง อายุ ป อ งกั น โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง (NonCommunicable Diseases: NCDs) และอาหารเฉพาะกลุม เปนตน

2. การผลิตอาหารเชิงหนาที่ (Functional Food)
การวิจัย และพั ฒ นาการผลิ ต อาหารเชิงหน าที่ ที่ มีป ระโยชน ตอสุ ขภาพให ไดมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย เพื่อเปนอาหารสงเสริมและควบคุมใหระบบตางๆ ของรางกายทํางานไดอยางสม่ําเสมอ ปองกันหรือ
ชะลอความเสื่อมของเซลล รวมทั้งควบคุมอาการของโรคเรื้อรังบางชนิด เชน โรคเบาหวาน เปนตน
3. การวิจัยเพื่อหาโปรตีนทางเลือก (New source of proteins)
การวิจัยและพัฒ นาการผลิตแหลงโปรตีน ทางเลือก อาทิ โปรตีนจากแมลง โปรตีน จากพืช โปรตีน
ทดแทนที่ ได จากยีส ตและแบคที เรีย (Single cell protein) โดยต องมีก ารผลิ ตให ได มาตรฐานระดับ สากล
ปริมาณคงที่ มีความเปนไปไดทางดานตนทุน และสามารถนําไปผลิตไดในระดับอุตสาหกรรม
4. การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตอาหาร (Waste Utilization)
การวิจัยและพัฒนาการนําของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมาใชประโยชน และเศษวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร (Agricultural residues) อาทิ นําไปผลิตเปนสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่หรืออาหารที่มีมูลคาสูง โดย
ตองคํานึงถึงความเปนไปไดดานตนทุน และความเปนไปไดในการผลิตเชิงอุตสาหกรร
5. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology)
การวิจัยและพัฒ นา หรือการประยุ กตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การพั ฒ นาระบบ
อัตโนมัติเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร การใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การนําอินเทอรเน็ต
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มาใชในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การวิจัยและพัฒนาเครื่องพิมพ
แบบสามมิติ (3D printer) การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) และการวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารแบบ
อัตโนมัติ
6. ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)
การวิจัยและพัฒนาการวิเคราะหทดสอบที่ใชในการวิเคราะหทดสอบความปลอดภัยอาหารที่รูผลได
อย า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ ชุ ด ทดสอบแบบระบบดิ จิ ทั ล เซนเซอร วั ด ค าต า งๆ การวิจั ย และ
พัฒนาการวิเคราะหทดสอบในรายการที่ปจจุบันยังไมสามารถทดสอบไดเองภายในประเทศแตมีความตองการ
จากภาคเอกชน ซึ่งสามารถลดการสงออกไปวิเคราะหยังตางประเทศ และการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่จากผักพื้นบานและสมุนไพรของไทย
ใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2. การผลิตสูตรและตําหรับอาหารเชิงหนาที่ที่มีประโยชนตอสุขภาพในดานตางๆ เชน อาหารเฉพาะกลุม
บุคคล อาหารเฉพาะโรค อาหารเสริมหรือกระตุน ระบบภูมิคุมกัน และอาหารที่มีคุณ สมบัติในการ
บําบัดโรค เปนตน
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3. การผลิตโปรตีนทางเลือก อาทิ โปรตีนจากแมลง โปรตีนจากพืช โปรตีน ทดแทนที่ไดจากยีสตและ
แบคทีเรีย (Single cell protein) ที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารสําหรับ
คนและผลิตภัณฑอาหารสัตว
4. การนําของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตมาสกัดสารออกฤทธิ์เชิงหนาที่ หรือนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อาหารในรูปแบบใหม
5. การพัฒนาระบบ เครื่องมือ หรือการประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ระบบอัตโนมัติ
เครื่องพิมพสามมิติ เปนตน
6. การพัฒ นาระบบ หรือเครื่องมือ ในการวิเคราะห ทดสอบความปลอดภัยของอาหารที่รูผ ลไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ที่สามารถนําไปใชใน
การตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑอาหารได

1.3 ชีววัตถุ (Biologics)
ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยมี ผู ป ว ยด ว ยโรคไม ติ ด ต อ (Non-communicable Diseases: NCD) ถึ ง 14. ล า นคน
เสียชีวิตมากกวา 3 แสนคน มูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจชาติ ประมาณ 200,000 ลานบาทตอป กลุมโรค
NCD ที่พ บในผู ป วยสู งอายุ ในไทย ได แก โรคเบาหวาน โรคหลอดเลื อดสมองและหั ว ใจ โรคถุงลมโป งพอง
โรคมะเร็ง และโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ NCD เปนโรคที่ไมมีโอกาสรักษาไดหายขาด แตควบคุมโรคไดดวย
การปรับพฤติกรรมการใชชีวิตรวมกับการใชยาควบคุม การดูแลรักษา NCD มีคาใชจายที่สูง เพราะเปนโรค
เรื้อรังที่มักเปนตลอดชีวิต มีผลตอการดําเนินชีวิต การทํางาน และคุณภาพชีวิต เวชภัณฑในการรักษาผูป วย
สวนใหญนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาคอนขางสูง สงผลตอการเขาถึงยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภ าพและ
ปลอดภัยตรงตามหลักมาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน การสรางภูมิคุมกันโรคติดเชื้อใหแกคนไทยดวยการวัคซีน
นั้น มีการนําเขาวัคซีนถึงปละ 30 ลานโดส คิดเปนมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท
ชีววัตถุเปนยาแผนปจจุบันซึ่งผลิตจากสิ่งมีชีวิตดวยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ครอบคลุมถึงการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรียห รือเซลล ชั้นสูง การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย สัตวและพืช ซึ่งตองใชองค
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลายสาขา ตลาดชีววัตถุทั่วโลกมีอัตราการเติบ โตเฉลี่ยรอยละ 10
ในชวง 10 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย จึงควรมีการสนับสนุน
ส งเสริ ม ศั ก ยภาพในการผลิ ต ยาชี ว วั ต ถุ แ ละวั ค ซี น ทั้ งเพื่ อ ใช เองภายในประเทศและเพื่ อ การส ง ออกไป
ตางประเทศ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต ชี ว วั ต ถุ ข องประเทศให มี คุ ณ ภาพ ได
มาตรฐานสากล สําหรับจําหนายทั้งในและตางประเทศ
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2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันดานการผลิตชีววัตถุ

เปาหมาย
1. ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชีววัตถุเพื่อลดการนําเขาจากตางประเทศ และเพื่อการสงออกไปยัง
ตางประเทศ
2. อุตสาหกรรมการผลิตชีววัตถุในประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น และมีการเติบโต
เพิ่มมากขึ้น
ผลผลิต
1. ผลการวิจัยพัฒนาและผลิตชีววัตถุตามกระบวนการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ที่สามารถนํามาตอ
ยอดเชิงพาณิชยได
2. ยาในกลุมชีววัตถุคลายคลึง (Biosimilars) หรือผลงานวิจัยและพัฒนาตอยอด ที่เกิดจากยาชีววัตถุเกา
หรือที่หมดความคุมครอง ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อใหเกิดผลแบบมุงเปา ครบวงจร และเปนมาตรฐานสากล
3. ผลิตภัณฑชีววัตถุอันเปนที่ตองการของประชาชน ลดการนําเขาและรายจายภาครัฐ และสรางคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศใหดีขึ้น
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ (Biosimilars/new biologics) เพื่อการรักษาโรค
การวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุเพื่อการรักษาโรค อาทิ โรคทางพันธุกรรม โรคในผูสูงอายุ โรคมะเร็งที่
พบมากในคนไทย และโปรตีนที่มีบทบาทและความจําเปนในดานสาธารณสุขและมีโอกาสทางการตลาดสูง ทั้ง
ยั ง สอดคล อ งกั บ เครื่ อ งชี้ วั ด ภาระโรค (Burden of disease) ของคนไทย เช น Interferons Receptors
Growth Factors ชนิ ดตางๆ (อาทิ เชน Granulocyte-colony Stimulating Factor: G-CSF เป น ตน ) โมโน
โคลนอลแอนติบอดี (Monoclonal Antibodies) ที่สําคัญในการรักษามะเร็งแบบมุงเปา ขอเขาเสื่อม ขอเขา
เสื่ อมรูมาตอยด เปปไทดฮอร โมน (Peptide Hormones) โปรตีน และเอนไซมตางๆ เปน ตน โดยศึกษาใน
กระบวนการตั้งแตการวิจัย พัฒนา ควบคูไปกับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุก
ขั้นตอน จนกระทั่งสามารถผลิตเปนชีวเภสัชภัณฑสําเร็จ ในปริมาณที่สูงพอที่จะนําไปพัฒนาตามกระบวนการ
ในระดับอุตสาหกรรม
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนปองกันและควบคุมโรคที่เปนปญหาของประเทศ
การวิ จั ย พั ฒ นาเพื่ อ ผลิ ต วั ค ซี น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ใช ในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคที่ เป น ป ญ หาด า น
สาธารณสุขของประเทศและสามารถพึ่งตนเองได ไดแก วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (Seasonal Flu) วัคซีน
ป อ งกั น โรคคอตี บ -ไอกรน-บาดทะยั ก (DTP Vaccine) วั ค ซี น ป อ งกั น โรคไข ส มองอั ก เสบเจอี (Chimeric
Japanese Encephalitis Vaccine) วัคซีนปองกันไขเลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนปองกันมะเร็งปาก
มดลูก (Human Papillomavirus (HPV) Vaccine) เปนตน
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
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1.

การวิจั ย และพั ฒ นายาชีววัตถุเพื่อรักษาโรคไมติดตอเรื้ อรัง (NCDs) ที่ พบมากในผู สู งอายุ เชน
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลื อ ดและหั ว ใจ โรคข อ เข าเสื่ อ ม โรคไต โรคติ ด เชื้ อจากไวรั ส ตั บ อั ก เสบ
(Hepatitis B, C) โรคอันเกิดจากความผิดปรกติของระบบภูมิคุมกัน (Immune and Inflammatory
Disorders) อาทิ โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เปนตน รวมทั้งมะเร็งที่พบมากในประเทศ อาทิ มะเร็งเตา
นม มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
2.
การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดวัคซีนที่ใชในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกัน เชน วัคซีนปองกันไขหวัด
ใหญ (Inactivated/Live attenuated Vaccine) วัคซีน ปองกันโรคมือเทาปาก วัคซีน ป องกันมะเร็ ง
ปากมดลูก (Subunit Vaccine) เปนตน รวมทั้งวัคซีนที่ใชในสัตว เชน วัคซีนปองกันโรคทองรวงติดตอ
ในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED)

1.4. เครื่องมือแพทย
ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยมีคาใชจายในการนําเขาอุป กรณเครื่องมือทางการแพทย จํานวนมาก ซึ่งสวนใหญเป น
เครื่องมือมูลคาสูง ตองใชเทคโนโลยีและทักษะขั้นสูงในการผลิต ในขณะที่ประเทศไทยเปนผูสงออกอุปกรณ
เครื่องมือทางการแพทยขั้นพื้นฐาน เชน ถุงมือทางการแพทย หลอดฉีดยา สายยาง และวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การแพทยอื่นๆ ที่ใชเทคโนโลยีและแรงงานทักษะไมสูงมากในการผลิต สงผลใหประเทศตองเสียดุลการคาอยาง
มากสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย
เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข งขั น ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย ข องไทย จึ ง
จําเปนตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยที่ใชเทคโนโลยีและ
ทักษะระดับสูงที่สามารถตอยอดไปสูการผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการทางการแพทยของประเทศ อันจะนําไปสูการลดปริมาณการนําเขาเครื่องมือทางการ
แพทย และเพิ่มมูลคาการสงออกตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาดานเครื่องมือแพทยของประเทศ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยที่ตองใชเทคโนโลยีและทักษะขั้นสูง
เปาหมาย
1.
อุต สาหกรรมการผลิ ตเครื่ อ งมื อ แพทย มี ม าตรฐาน และได รั บ การรับ รองจากในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อการสงออก
2.
เกิดผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยที่มาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเพื่อ
นําสูเชิงพาณิชยในประเทศหรือตางประเทศ
3.
การแพทยครบวงจรที่มีความพรอมดานเครื่องมือและบุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุในอนาคต
ผลผลิต
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1. ผลิตภัณฑชุดทดสอบหรือชุดตรวจเพื่อใชในการตรวจโรคที่เปนปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ
2. เครื่องมือแพทยที่ฝงในรางกาย เครื่องมือแพทยที่รุกล้ําเขาไปในรางกาย เครื่องมือแพทยที่มีกําลัง และ
เครื่องมือแพทยเพื่อใชในฟนฟูสรรถภาพรางกาย ที่สามารถผลิตไดตามมาตรฐาน
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบหรือการตรวจวินิจฉัยโรค
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบที่สามารถพัฒนาใหใช ประโยชนไดจริง เชน ชุดทดสอบสําเร็จรูป
เพื่อตรวจวินิ จ ฉัย หรื อตรวจคัดกรอง ชุด ตรวจพื้ น ฐาน วัส ดุทดสอบในห องปฏิ บัติการ ส งผลตอการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศใหดีขึ้น เชน โรคติดเชื้อในเขตรอน โรคทางพันธุกรรม โรคมะเร็งที่พบ
มากในคนไทย โรคภูมิแพและออโตอิมมู น เปนตน โดยเนนพัฒนาเพื่อการตรวจวินิจฉัย การติดตามและการ
พยากรณโรค ใหมีความไวและความจําเพาะสูง สามารถตรวจไดในระยะตนของโรค (early detection) หรือ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี การตรวจให สะดวก รวดเร็ว ขึ้น ครอบคลุ มหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้งเดีย ว
(multiplex detection)
2. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่ฝงในรางกาย (Implantable Medical Device)
การวิจัยและพัฒ นาตนแบบผลิตภัณฑ วัสดุ เพื่อสอดใสเขาไปในรางกายมนุษย หรือแทนที่เยื่อบุผิว
เช น เลนส แ ก ว ตาเที ย ม เป น ต น รวมทั้ ง เครื่ อ งมื อ แพทย ป ระเภทออร โ ธป ดิ ก ส (Orthopedic Medical
Devices) ที่ฝงเขาไปในรางกาย เชน กะโหลกเทียม กระดูกเทียม เปนตน โดยพัฒนาเครื่องมือแพทยใหใชได
จริงและผานการตรวจสอบตามมาตรฐานดานเครื่องมือแพทย ไดรับการยอมรับ และทดแทนการนําเขาจาก
ตางประเทศ
3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่รุกล้ําเขาไปในรางกาย (Invasive Medical Devices)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่ลุกล้ําเขาไปในรางกาย อาทิ เครื่องมือแพทยที่สอดใสเขาไปใน
รางกาย ผานทางชองเปดของรางกายหรือผานทางผิวหนัง เชน ถุงรองรับอุจจาระ (Colostomy Bag) ถุงน้ํายา
ลางไต เปนตน โดยการพัฒนาเครื่องมือเหลานี้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน สามารถผลิตเพื่อใชในประเทศและ
สงออกได
4. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่มีกําลัง (Active Medical Devices)
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยที่มีกําลัง เชน เครื่องดมยาสลบ เครื่องชวยหายใจ เครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาสมอง เครื่องเอกซเรย
แบบดิจิตอล เปนตน
5. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทยเพื่อใชในฟนฟูสรรถภาพรางกาย
การพัฒ นาเทคโนโลยีของเครื่องมือและระบบการฟนฟูกลามเนื้อ แขนกล แกผูปวยและผูทุพลภาพ
รวมทัง้ การพัฒนาเทคโนโลยีชวยเหลือผูสูงอายุเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงอายุของประเทศไทยในอนาคต
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ และกระบวนการผลิต เพื่อใหไดชุดทดสอบหรือชุดตรวจวินิจฉัยโรค
เครื่องมือแพทยที่ฝงในรางกาย เครื่องมือแพทยรุกล้ํา เขาไปในรางกาย เครื่องมือแพทยที่มีกําลัง และเครื่องมือ
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แพทยเพื่อใชในฟนฟูสรรถภาพรางกาย ที่มีคุณภาพและสอดคลองกับมาตรฐานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ
และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่จําเปน

กลุมที่ 2 เศรษฐกิจดิจิทัลและขอมูล
บทนํา
เศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล (Digital Economy)1 เป น นโยบายที่ รั ฐบาลในหลายประเทศมุ งเน น เพื่ อขั บ เคลื่ อน
เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางกาวกระโดด โดยประเทศที่พัฒนาแลว เชน อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุน ตางมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อวางแนวทางการเตรียมการในดานตางๆ ทั้งการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนากําลังคน รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานดิจิตัล จากผลการศึกษาโดย
บริษัทกูเกิล พบวา ในป 2560 มูลคาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเพิ่มขึ้นเปน 1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ หรือราว 3.2
แสนลานบาท โดยเพิ่มจาก 5.8 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือราว 1.85 แสนลานบาท ในป 2558 และคาดวาภายในป
2568 จะมีมูลคาสูงถึง 37 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือราว 1 ลานลานบาท นับวาเศรษฐกิจดิจิตัลของไทยมีการ
เติ บ โตสู งอย างรวดเร็ ว และมี บ ทบาทอย างยิ่ งในการเพิ่ ม มู ล ค าของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP)
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศไทยนั้ น รัฐบาลไดประกาศแผน “Digital Thailand” ขึ้น
เพื่อวางนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล โดยมุงเนนการยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรดานดิจิตัล รวมทั้งการสงเสริ มใหเกิดผูประกอบการรายใหม
(Startup) ดานดิจิตัล อยางไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยใหสามารถสรางผลกระทบสูงทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมได อย างยั่ งยื นนั้ น จํ าเป นต องเรงพั ฒ นาขี ดความสามารถทางด านเทคโนโลยี ดิ จิ ตั ลและ
เทคโนโลยีหลักอื่นที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เทคโนโลยีการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง
(Internet of Things: IoT) และเทคโนโลยีดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยรัฐบาลควรสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเหลานี้เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการยกระดับกระบวนการผลิตรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง
ที่ 4. (Industry 4..0) ปรั บ รู ปแบบของธุ รกิ จให สอดรั บ กั บ ยุ คดิ จิ ตั ล รวมทั้ งส งเสริ มให เกษตรกรปรั บ ตั วใช
เทคโนโลยีดิจิตัลตั้งแตกระบวนการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวไปจนถึงการขายผลิตภัณฑ อันเปนการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยนวัตกรรม สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4..0

2.1 วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)
ที่มาและความสําคัญ

1 เศรษฐกิจดิจิทัล

(Digital Economy) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ
ผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่
สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น (ที่มา กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
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ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีความตองการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สูงขึ้น รวมถึงประเทศ
ไทยที่มีความตองการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่อเอื้ออํานวยและเสริมสรางประสิ ทธิภาพในการผลิตและ
การบริการในดานตาง ๆ เชน การเกษตร การบริการ การแพทย อุตสาหกรรมและการศึกษา และในปจจุบันยัง
ตองอาศัย การนําเขาหุ นยนตและระบบอัตโนมัติจากตางประเทศซึ่งมีมูลคาสู งเปนหลั ก โดยนําเขาหุ นยนต
สําหรับการใชงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ถึง 1,392.4. ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากแนวโนมการประยุกตใชงานของหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมและการใชงานในชีวิต
ของมนุษยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป จึงควรสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิ ตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันแกอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ
เปาหมาย
1. ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการพัฒนาและประกอบระบบอัตโนมัติและหุนยนตมากขึ้น
2. ลดการนําเขาหุนยนตจากตางประเทศ
ผลผลิต
แพลตฟอร ม / โมดู ล / ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องหุ น ยนต แ ละระบบอั ต โนมั ติ ที่ ส ามารถนํ ามาใช ในด านต า งๆ
เชน อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ การแพทย และการศึกษา
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาหุนยนตอุตสาหกรรม
การวิจั ย และพั ฒ นาหุ น ยนต แ ขนกล (Robotic Arms) และหุ น ยนต เคลื่ อนที่ (Mobile Robot) ใน
โรงงาน และการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือหุนยนตทํางานรวมกับมนุษย (Collaborative Robot) เพื่อทดแทน
แรงงานคนที่กําลังขาดแคลนในโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่ มประสิ ทธิภ าพและมาตรฐานในการผลิตของ
อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศได
2. การวิจัยและพัฒนาหุนยนตใหบริการและหุนยนตทํางานเฉพาะทาง
การวิจัยและการพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สามารถประยุกตในการอํานวยความสะดวกดาน
ตางๆ ของมนุษย ทําใหมนุษยมีความเปนอยูดีขึ้น มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชน
หุนยนตชวยฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ผูพิการ หรือดูแลผูสูงอายุ หุนยนตบริการในที่พักและรานคา หุนยนต
และระบบอัตโนมัติที่ใชในการเกษตรเพื่อชวยในการปลูกพืชและเก็บเกี่ยว และหุ นยนตเพื่อการศึกษาสําหรับ
สงเสริมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เปนตน
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพัฒนารถขนสงสินคาอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle: AGV)
2. การพัฒนา Non-articulated type robots
3. การพัฒนาแพลตฟอรมการควบคุมหุนยนตหลายตัวใหทํางานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ
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4. การพั ฒ นาและทดสอบหุ น ยนต ท างการแพทย เช น 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
อากาศยานไรคนขับเปนเทคโนโลยีที่หลายหนวยงานตองการเนื่องจากชวยอํานวยความสะดวกและมี
ความคลองตัวในการใชงาน ทั้งการสํารวจพื้นที่ความมั่นคง สํารวจทรัพยากรปาไม ทรัพยากรทางทะเล การบิน
ตรวจการณ ใ นพื้ น ที่ ล อ แหลม และประยุ ก ต ใช ในพื้ น ที่ ก ารเกษตร เป น ต น โดยส ว นใหญ จ ะนํ า เข า จาก
ตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูง ดังนั้นหากมีการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไรคนขับ รวมทั้งระบบควบคุมอากาศยาน
ไรคนขับ โดยใชชิ้นสวน อุปกรณในประเทศ จะชวยลดตนทุนการนําเขาอากาศยานไรคนขับจากตางประเทศ
เปนการสรางโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับที่นําไปใชประโยชนในดานตางๆ บนพื้นฐาน
ของความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยและผูใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) และระบบอากาศ
ยานไรคนขับ (Unmanned Aircraft System: UAS)
2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบจัดการจราจรทางอากาศของอากาศยานไรคนขับ (Unmanned Aircraft
System Traffic Management: UTM)
เปาหมาย
1. ลดการนําเขาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ ระบบอากาศยานไรคนขับ และระบบจัดการจราจรทาง
อากาศของอากาศยานไรคนขับ
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกอุตสาหกรรมอากาศยานไรคนขับในประเทศ
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. การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามการบินจากภาคพื้นดิน
4. การพัฒนาแพลตฟอรมเพื่อการใชประโยชนจากขอมูลที่เก็บรวบรวมจากอากาศยานไรคนขับ
5. การศึกษาหารูปแบบระบบการจัดการการจราจรทางอากาศที่เหมาะสม

2.3 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry technology)
ที่มาและความสําคัญ
จากกระแสโลกาภิวัตนที่มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศเพื่อประโยชนในดานตางๆ อาทิ การ
สํารวจโลก การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสื่อสาร ความมั่นคงทางการทหาร รวมทั้งการ
ติดตาม เฝาระวัง และปองกันสถานการณที่อาจทําใหเกิดสภาวะวิกฤติ สงผลใหประเทศไทยตองวางแผนเพื่อ
ประยุ กตใชเทคโนโลยีอวกาศให เกิดประโยชนสูงสุ ดของประเทศในดานตางๆ โดยจําเปน ตองมีการพัฒ นา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของตางๆ เชน ดาวเทียม ระบบสงสัญญาณ ภูมิสารสนเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอวกาศ
ของประเทศไทยให ทัดเทียมกับนานาประเทศ สอดคลองกับ (ราง) แผนแมบทอวกาศแหงชาติ 20 ป (พ.ศ.
2560 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ 3 และยุทธศาสตรที่ 5 ที่กลาวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอาวกาศ และการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมอวกาศ ตามลําดับ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก และสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับชิ้นสวนประกอบ
หรือวัสดุศาสตรที่สงเสริมใหดาวเทียมมีประสิทธิภาพและสามารถประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแพรหลายมากขึ้น
รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจั ยและพัฒ นาระบบภาคพื้นดิน อาทิ การพัฒนาดานการสื่อสาร
แพลตฟอรมสําหรับระบบนําทางดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS)
เปาหมาย
ประเทศไทยมี ศักยภาพในการพั ฒ นาดาวเทียมขนาดเล็ กและชิ้น ส วนดาวเที ยม รวมถึงเทคโนโลยี
ภาคพื้นดินที่สามารถประยุกตใชในดานตางๆ อาทิ การสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ การประมง และความมั่นคง
ผลผลิต
1. ชิ้ น ส ว น/ โมดู ล ที่ พ ร อ มสํ า หรั บ สร างดาวเที ย มขนาดเล็ ก ไปทํ า งานเป น กลุ ม พร อ มกั น หลายดวง
(Satellite constellation) เพื่อใชประโยชนดานตาง ๆ อาทิ การประมง การสื่อสาร และความมั่นคง
2. ระบบหรืออุปกรณภาคพื้นดินที่สามารถประยุกตใชกับดาวเทียม
3. อุปกรณที่สงเสริมใหการสื่อสารหรือการติดตาม (Tracking) มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากขึ้น
18

กรอบการวิจัย
1. ภาคอวกาศ
มุงเนนการวิจัยดานสวนประกอบของดาวเทียม อาทิ การประยุกตใช graphene เปนสวนประกอบ
ของดาวเทียม การพัฒนาระบบยอยหรือชิ้นสวนอื่นๆ เพื่อการสงออก การวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก
เพื่อการทดลองเทคโนโลยี การสื่อสาร ภูมิสารสนเทศ ความมั่นคง หรือการนําไปใชประโยชนอื่นๆ
2. ภาคพื้นดิน
การพัฒนาสายอากาศแบบ Phased Array ใหมีขนาดเล็กลงเพื่อประยุกตใชกับทางการประมง ทาง
ทหารและดานอื่นๆ อาทิ การพัฒนาสายอากาศติดตาม (Tracking Antenna ) เรือประมงตั้งแตขนาดใหญไป
จนถึงขนาดเล็ก เพื่อติดตามสถานะของเรือประมง การพัฒนาจานดาวเทียมแบบ Flat เพื่อใหบริการในราคาถูก
การพัฒนาเครื่องรับระบบนําทางดวยดาวเทียม (GNSS Receiver) และการพัฒนาระบบบริการบอกตําแหนง
ทางภูมิศาสตร (Location Based Services) ใหมีคาความถูกตองทางตําแหนงมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปประยุกตใช
ในดานการเกษตร หรือดานตาง ๆ ที่อาศัยการรับสงขอมูลจากดาวเทียม
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพัฒนาชิ้นสวนดาวเทียมที่มีคุณภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อประยุกตใชในดานการสื่อสาร ดานภูมิสารสนเทศ หรือการ
ทําภารกิจอื่นๆ เพื่อสงเสริมระบบภาคพื้นดินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การวิจั ย พั ฒ นาระบบตั ว รับ สั ญ ญาณจากดาวเที ย มให มี ค าความถู ก ต อ งเชิ งตํ าแหน ง (Positional
Accuracy) ใหมปี ระสิทธิภาพ
4. การวิจัยพัฒนาระบบหรืออุปกรณเพื่อใชสําหรับการติดตามวัตถุ (Tracking) บนพื้นโลกในที่สัญญาณ
ดาวเทียมเขาไมถึง

2.4. อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส อัจ ฉริย ะและเทคโนโลยี อุ ป กรณ ป ลายทาง (Smart electronics and
terminal endpoint technologies) การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
ขอมูลขนาดใหญ (Big data)
ที่มาและความสําคัญ
จากนโยบาย “ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)” ของรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิตดิจิตัล
ของประเทศเพื่อยกระดับศักยภาพผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ใหกลายเปนผูประกอบการที่
ขับ เคลื่ อ นดว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digitalized Enterprise) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต ลดตน ทุ น เพิ่ ม
คุณภาพสินคาและบริการ โดยใชรูป แบบการดําเนินการใหม อาทิ การเกษตรอัจฉริ ยะ (Smart Farm) และ
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
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การพัฒ นาดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณปลายทาง (Smart electronics and
terminal endpoint technologies) รวมทั้ งการเชื่ อ มต อ ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) ข อ มู ล
ขนาดใหญ (Big data) และการเชื่อมโยง เปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง จึงควรมีการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมดานอุปกรณและเครื่องมือใหสามารถเชื่อมตอและสื่อสารกัน สามารถรับสงขอมูลขนาด
ใหญได
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) และการเชื่อมตอ
ของสรรพสิ่ ง (Internet of Things: IoT) โดยมี ก ารนํ า เทคโนโลยี ด า นดิ จิ ทั ล ข อ มู ล ขาดใหญ (Big Data)
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) มาประยุกตใชเพื่อสนับสนุนและตรงตอการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ อาทิ การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การแพทยอัจฉริยะ
(Smart Healthcare) เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เปาหมาย
ผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลางมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสงผลใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน เพิ่มคุณภาพสินคา บริการ หรือ
มุงเขาสูธุรกิจใหม จนสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเขาสูดิจิทัลไทยแลนดอยางแทจริง
ผลผลิต
1. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะที่มีการประยุกตใชการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (IoT) สําหรับการใชงาน
ดานตาง ๆ อาทิ การเกษตร การบริการ การแพทย และการจัดการเมือง
2. ระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑที่ผนวกรวมเทคโนโลยีอื่นในการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
อาทิ ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อประมวลผลและสงตอขอมูลใหอุปกรณสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
กรอบการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาที่มีการประยุกตใชระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ปญญาประดิษฐ (AI) ขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่ตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลอยางสูงสุด เพื่อปองกันขอมูลไมใหรั่ วไหลหรือถูกโจมตีจากผูใชขอมูลรายอื่น
เมื่อนําไปใชสนับสนุนในดานตางๆ อาทิ โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
การแพทยอัจฉริยะ (Smart Healthcare) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งงานวิจัยตองมีสวนของกระบวนการ
บริการครบวงจรทั้งระบบ และศึกษาตลาดมาเปนอยางดี
1. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
การพัฒนาระบบที่สามารถเฝาติดตามสถานะของอุปกรณตางๆ จากระยะไกล ลดคาใชจายในการซอม
บํารุงและปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝาติดตามกระบวนการผลิต โดยการเพิ่มความสามารถใน
การเก็บรวบรวมขอมูล จากเครื่องจักรและอุปกรณ ปรับ อุป กรณ ที่มีความแตกตางกันภายในโรงงานให เปน
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งบริหารจัดการและติดตามสถานะแบบเรียลไทม (Real time) จากระยะไกล อาทิ
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ระบบไซเบอร-กายภาพ (Cyber-Physical Systems: CPS) การเชื่อมตอของสรรพสิ่งสําหรับภาคอุตสาหกรรม
(Industrial IoT) การสื่อสารระหวางอุปกรณ (Machine to Machine: M2M) โดรนติดเซ็นเซอรต รวจวัด
กลิ่นหรือสารเคมี เพื่อตรวจจับและเฝาระวังการการรั่วไหลของสารเคมี

2. การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
การพัฒนาระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑการผลิตโดยลดตนทุนทั้งกระบวนการผลิ ต เพิ่มผลผลิต
และสรางมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพ โดยใชเครื่องจักร เทคโนโลยี และซอฟตแวรมาเปนสวนชวยใชในการ
เพาะปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ เซ็นเซอรตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน อุปกรณสําหรับ
ควบคุมเครื่องจักรกลเกษตร การวิเคราะหภาพ (Image Analysis) เพื่อบงบอกที่มาของผลิตภัณฑนั้นๆ
3. การแพทยอัจฉริยะ (Smart Healthcare)
การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีมาใชยกระดับ และศักยภาพในการชวยดูแล ติตตาม เฝ าระวังผูป วย
ผูสูงอายุ โดยการนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาวิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสม เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาและพัฒ นาบริการทางการแพทย อาทิ แพลตฟอรมหรืออุป กรณเพื่อสุขภาพและ
ความงาม แพลตฟอรมเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูปวยพักฟนนอกโรงพยาบาล การประยุกตใชการเชื่อมตอของ
สรรพสิ่ง (IoT) รวมกับอุปกรณดานการแพทยเฉพาะบุคคล
4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
การประยุ กต เทคโนโลยี ดิ จิ ตัล หรื อขอมูล สารสนเทศและการสื่ อสารในการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพและ
คุ ณ ภาพของบริ ก ารชุ ม ชน เพื่ อ ช ว ยในการลดต น ทุ น และลดการบริ โ ภคของประชากร โดยยั ง คงเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพให ป ระชาชนสามารถอยู อ าศัย ได ในคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น อาทิ รถโดยสารอัจ ฉริ ย ะที่ มี ระบบ
(Global Positioning System: GPS) ระบบติดตามเปาหมายที่ผานระบบแมขายและคลื่นสัญญานโดยใชการ
เชื่ อ มต อ ของสรรพสิ่ ง (IoT) เป น สื่ อ กลาง กล อ งวงจรป ด ที่ มี แ พลตฟอร ม ระบบจั ด การวิ ดี โ อ (Video
Management System: VMS) ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามสถานการณตางๆ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
การประยุกตใชระบบไซเบอร -กายภาพ (Cyber-Physical Systems: CPS) การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง
สํ าหรั บ ภาคอุ ต สาหกรรม (Industrial IoT) การสื่ อ สารระหว างอุ ป กรณ (Machine to Machine: M2M)
สําหรับประเด็นตอไปนี้
1) การพัฒนาระบบเฝาติดตามสถานะของอุปกรณตาง ๆ จากระยะไกลในโรงงาน เพื่อลดคาใชจาย
ในการซอมบํารุงและปฏิบัติการ
2) การเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการติดตามกระบวนการผลิต โดยเพิ่มความสามารถ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ ปรับอุปกรณที่มีความแตกตางกันภายใน
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โรงงานใหเป นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งบริหารจัดการและติดตามสถานะแบบเรียบไทมจาก
ระยะไกล
2. การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
1) การพัฒ นาระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑการผลิ ตโดยลดตน ทุนทั้งกระบวนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิตและสรางมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต
2) การพัฒนาระบบ แพลตฟอรมหรือผลิตภัณฑในการวิเคราะหภาพ (Image Analysis) เพื่อบงบอก
ที่มาของผลิตภัณฑนั้น
3. การแพทยอัจฉริยะ (Smart Healthcare)
1) แพลตฟอรมเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูปวยพักฟนนอกโรงพยาบาล
2) การประยุกตใชการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (IoT) รวมกับอุปกรณดานการแพทยเฉพาะบุคคล
3) แพลตฟอรมหรืออุปกรณเพื่อสุขภาพและความงาม
4. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
1) การประยุกตเทคโนโลยีดิจิตัล / ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพของบริการชุมชน เพื่อชวยในการลดตนทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคง
เพิ่มประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถอยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ระบบติดตามเปาหมายที่ผ านระบบแมขายและคลื่น สัญ ญานโดยใชการเชื่อมตอของสรรพสิ่ ง
(IoT) เปนสื่อกลาง
3) แพลตฟอรมของกล องวงจรป ดระบบจั ดการวิดีโอ (Video Management System: VMS) ใน
การวิเคราะหขอ มูลเพื่อติดตามสถานการณตาง ๆ

2.5 เนื้อหาดิจิทัล (Digital content)
ที่มาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เปยมศักยภาพที่
รัฐบาลตองการผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางเปนระบบเต็มรูปแบบภายใตแผนเศรษฐกิจดิ จิทัล จากรายงานผล
การสํารวจมูลคาตลาดเนื้ อหาดิจิทัล ในป 2559 โดยสํ านักงานส งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พบวา มีมูล คารวม
21,981 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น มีมูลคา 3,965 ล านบาท เติบ โตรอยละ 1.6 เมื่อเทียบกับป
2558 อุตสาหกรรมคาแรคเตอร หรือ การออกแบบตัวการตู น มีมูลคา 16,328 ลานบาท เติบโตรอยละ 7.3
และอุตสาหกรรมเกมส มีมูลคา 16,328 ลานบาท เติบโตรอยละ 14..8 สําหรับป 2561 มูลคาดิจิทัลคอนเทนต
ในไทยมีแนวโนมเติบโตเพิ่มขึ้น ประเมินจากปริมาณงานที่ผูประกอบการกําลังผลิต และแนวโนมความตองการ
ในตลาดมีปจจัยบวก โดยคาดวาจะมีมูลคาถึง 26,000 ลานบาท2
วัตถุประสงค

2 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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1. เพื่ อสนั บ สนุนการพั ฒ นาแพลตฟอรมเทคโนโลยีดานดิจิทัล รองรับ อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิ ทัลของ
ประเทศ
2. เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของประเทศไทย
เปาหมาย
1. มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
2. สินคาและบริการของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของไทยไดรับการยอมรับจากตลาดเพิ่มมากขึ้น
ผลผลิต
แพลตฟอร ม เทคโนโลยี ด า นดิ จิ ทั ล ซึ่ งรวมถึ งแอปพลิ เคชั น ต า งๆ ที่ ใช สํ า หรั บ การพั ฒ นาและใช
ประโยชนเดิจิทัลคอนเทนท
กรอบการวิจัย
1. การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลที่สรางสรรคและหลากหลายดวยการบูรณาการวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข ากั บ องค ค วามรู ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม นิ เทศศาสตร วารสารศาสตร แ ละ
สื่อสารมวลชน เพื่อใชประโยชนจากทุนทางวัฒนธรรมในการสรางสรรคมูลคา
2. การประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรั บการผลิต การสรางสรรคแอนิเมชั่น เกม และเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ เชน
Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) เปนตน
3. การจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของไทยในรูปแบบดิจิทัลเพื่อใหสามารถคงอยูไดแมเวลา
จะผานไป และสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัลใหมๆ
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อพัฒนาเรื่องราวใหนาสนใจ สําหรับใชสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การวิจัยและพัฒนาดานเนื้อหาดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในมิติพื้นที่และรายประเด็น
2. การพั ฒ นาฐานข อมูล เพื่ อรวบรวมองคความรูด านมรดกทางวัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาของไทยใน
รูปแบบดิจิทัล
3. การพัฒนาสื่อหรือซอรฟแวรเพื่อสนับสนุนการรับรูเนื้อหาดิจิทัลเฉพาะบุคคล

กลุมที่ 3 ระบบโลจิสติกส
บทนํา
การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นละครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้นเปนปจจัยสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งเปนนโยบายสําคัญของรั ฐบาลในการเรงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา ประเทศไทยไดเรงลงทุนปฏิรูประบบโลจิสติกสของประเทศ ทั้งการ
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ขยายเสนทางรถไฟ การขยายสนามบิน และการขยายทาเรือ สงผลใหประเทศไทยมีศักยภาพดานโลจิสติกสที่ดี
ขึ้น โดยผลการจัดอันดับดานโลจิสติกส (The Logistics Performance Index: LPI) ประจําป 2018 โดยการ
สํารวจจาก 160 ประเทศทั่วโลก พบวาประเทศไทยไดรับการจัดอันดับอยูที่ 32 ดีขึ้นจากการจัดอันดับในป
2016 ที่อยูที่อันดับ 4.5 สงผลให ไทยกลายเปน ประเทศที่มีคุณ ภาพของโลจิสติกสดีที่สุดเปน อัน ดับ 2 ของ
อาเซียนรองจากสิงคโปรที่อยูอันดับ 7
อยางไรก็ตาม ถึงแมประเทศไทยจะมีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสอยาง
มากในชวงที่ผานมา แตยังขาดการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส ซึ่ง
รวมถึงการบริห ารจั ดการ และการให บ ริการที่ส อดคล องกับ มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่ อยกระดับ คุณ ภาพ
ระบบโลจิสติกสของประเทศอยางยั่งยืน จึงควรใหความสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและ
พัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศอยางตอเนื่อง สงเสริมใหอุตสาหกรรมโลจิสติกสของไทยเติบโตบนฐานของ
นวัตกรรม โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนไปสูประเทศไทย 4..0

3.1 ยานยนตสมัยใหม (Next-generation Automotive)
ที่มาและความสําคัญ
อุต สาหกรรมยานยนตไดมีการพัฒ นาไปอยางรวดเร็ว โดยยานยนตไฟฟ า (Electric Vehicle: EV)
ไดรับการกลาวถึงวาจะเปนยานยนตที่เขามาแทนที่ยานยนตที่ใชน้ํามันในอนาคต ในเวทีระดับโลกนั้น ประเทศ
จีนไดกาวขึ้นมาเปนผูนําในการผลิตยานยนตไฟฟา โดยในป 2016 ผลิต EV จํานวน 873,000 คัน หรือคิดเปน
รอยละ 4.3 ของกําลังการผลิต EV ของโลก และประเทศจีนมี Fleet รถ EV ที่ใหญที่สุดในโลกโดยกําลังการ
ผลิ ต ภายในประเทศจี น แซงหน า ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เยอรมนี เกาหลี ใ ต ไ ป ทํ า ให ซั พ พลายเออร
ภายในประเทศมีขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีและกําลังการผลิตที่สูงขึ้น (ที่มา: McKinsey Center for
Future Mobility)
สําหรับประเทศไทย หากตองการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตโดยอาศัยจังหวะการเปลี่ยนผานของ
เทคโนโลยี นี้ ภาครัฐจําเป นตองรวมสนับ สนุน ทั้งเงินอุดหนุน และสนั บ สนุ น ดานการวิจัยและพัฒ นารวมกับ
ผูประกอบการที่มีศักยภาพในการออกแบบ พัฒ นาและทดสอบชิ้นสวน รวมทั้งตนแบบยานยนตไฟฟา เพื่อ
นําไปสูการขยายผลในเชิงพาณิชยตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒ นาชิ้นสวนสําหรับยานยนตไฟฟา ที่ผูประกอบการไทยมี
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนา โดยเนนชิ้นสวนที่มีมูลคาสูง
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายานยนตไฟฟาที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาขึ้นไดเอง
เปาหมาย
1. ผูประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตและพัฒนาชิ้นสวนที่มีมูลคาสูงสําหรับยานยนตไฟฟาเพิ่ม
มากขึ้น
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2. ประเทศไทยสามารถเป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต ยานยนต ไ ฟฟ า ระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Electric
Vehicles Hub)
ผลผลิต
1. อุปกรณและชิ้นสวนสําคัญของยานยนตไฟฟาที่มีมูลค าสูง เชน แบตเตอรี่ มอเตอร และระบบบริหาร
จัดการแบตเตอรี่
2. ยานยนต ไฟฟ า ที่ อ อกแบบและพั ฒ นาด ว ยเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาในประเทศไทย ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
กรอบการวิจัย
1. การวิจยั และพัฒนาชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนตไฟฟา
การวิจัย ออกแบบ และการทดสอบชิ้นสวนและอุป กรณที่มีมูลคาสูง เชน แบตเตอรี่ มอเตอร และ
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่
2. การวิจัยและพัฒนายานยนตไฟฟา
การวิจัย ออกแบบ และการทดสอบตนแบบยานยนตไฟฟา ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมรถ ระบบการชารต
ไฟ และระบบการเชื่อมตอรองรับ การสั ญ จรอัจฉริยะ (Smart mobility) โดยมุงเนนการพัฒ นาตน แบบรถ
โดยสารไฟฟาสาธารณะที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประเด็น/หัวขอการวิจยั สําคัญ
1. การวิจัยดานวัส ดุ การออกแบบ การทดสอบดานคุณ ภาพ ประสิ ทธิภาพ และมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย ของชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับยานยนตไฟฟา
2. การออกแบบ การพัฒ นาซอฟทแวรสํ าหรับควบคุม การทดสอบดานคุณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพ และ
มาตรฐานดานความปลอดภัย ของยานยนตไฟฟา

3.2 ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ (Smart logistics)
ที่มาและความสําคัญ
โลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของโซอุปทานที่วางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสินคา
บริการและขอมูลที่เกี่ยวของอย างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของขนสงจากจุดเริ่มตนไปยังจุดที่
บริโภค ตอบสนองความตองการของลูกคา ในปจจุบันการบริหารระบบโลจิสติกสจะตองพิจารณาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตผสมผสานกับระบบการทํางานของธุรกิจ เพราะโลจิสติกสตองการความรวดเร็วในการ
ขนสงอยางถูกตองแมนยํามีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา ซึ่งสารสนเทศที่ถูกตองและทันเวลาจะชวยให
กิจ การลดระดั บ สิ น คาคงคลั ง เพิ่ ม อั ต ราการใชป ระโยชน จ ากปริม าตรในคลั งสิ น ค า ลดคาแรงงานในการ
บริหารโลจิสติกส ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกลูกคา เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการ
วัตถุประสงค
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1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ที่ เกี่ ย วขอ งกับ ระบบโลจิ ส ติ ก ส ต างๆ สํ าหรั บ ใชในการบริ ห ารจั ด การ
ระบบโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขา เชน เกษตรกรรม
4. เพื่อศึกษาและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกสรูปแบบใหมที่มีโอกาสเติบโตสูง

เปาหมาย
1. ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของประเทศเพิ่มมากขึ้น
2. ตนทุนดานโลจิสติกสของประเทศลดลง
ผลผลิต
1. ระบบฐานข อ มู ล และข อ มู ล ขนาดใหญ (Big Data) ด า นโลจิ ส ติ ก ส ที่ ค รอบคลุ ม และเชื่ อ มโยงกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในการขนสงสินคาหรือบริการ
2. แพลตฟอรมสนับสนุนการบริหารจัดการโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบคลังสินคาอัตโนมัติ
(Smart Warehouse)
3. ได พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมเฉพาะสาขา และระบบโลจิ ส ติ ก ส เพื่ อ สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมการผลิต
4. ระบบการจัดการหวงโซความเย็น (Cold Chain Management) ที่มีประสิทธิภาพ
5. ตนแบบธุรกิจโลจิสติกสรูปแบบใหม เชน ธุรกิจโลจิสติกสการแพทยและสุขภาพ
กรอบการวิจัย
มุงเนนการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพเพื่อชวยลดตนทุน การขนสง การเดินทางและการ
สื่อสาร การพัฒ นาระบบโลจิสติกสอัจฉริยะใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคในอนาคตที่เปน Smart
people ซึ่งมีความตองการบริโภค Smart product โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหเชื่อมโยงกับสินคาและ
เครื่องจักร อาทิ ใชการเชื่อมตอของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เชื่อมโยงการผลิตตามความตองการและให
เชื่อมโยงกับการขนสงใหสงมอบกับลูกคาตามสถานที่และเวลาที่กําหนด การพัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงของ
ระบบขนสงภายในประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การพัฒนา Intelligent logistics ในพื้นที่รวมทั้ง
การพัฒ นาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการการไหลของขอมูลและเงิน เพื่อ
ยกระดับการจัดการระบบโลจิสติกสของประเทศ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และข อ มู ล ขนาดใหญ (Big Data) ด า นโลจิ ส ติ ก ส ให ค รอบคลุ ม และ
เชื่อมโยงกัน เพื่อใชในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสําหรับบริหารจัดการดานโลจิสติกสของ
ภาครัฐและเอกชน
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2. การพั ฒ นา Platform เพื่อสนั บ สนุน การบริห ารจัดการโลจิ ส ติกส อยางมีป ระสิ ทธิภ าพ เชน ระบบ
คลั งสิ น ค าอั ต โนมั ติ (Smart Warehouse) ระบบบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส ด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (eLogistics) เปนตน
3. การวิจัยแนวทางการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
4. การพัฒ นาระบบโลจิสติกสสํ าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขา เชน โลจิสติกสการเกษตร โลจิ สติกส
การแพทยและสุขภาพ โลจิสติกสอาหาร โลจิสติกสทองเที่ยว เปนตน
5. การพัฒนา Cold Chain Logistics เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ
6. การศึกษาและพัฒนาตนแบบธุรกิจโลจิสติกสรูปแบบใหม เชน ธุรกิจโลจิสติกสการแพทยและสุขภาพ
ธุรกิจโลจิสติกสเพื่อการเกษตรและอาหารแปรรูป เปนตน
7. การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต เชน พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
และเก็บรักษา พัฒนาซอรฟแวรเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติดานอุตสาหกรรม (Automatic Support
Industry) การพั ฒ นาแอพลิ เ คชั่ น ขั้ น สู ง เพื่ อ แก ป ญ หาเรื่ อ ง product blending กั บ material
movement ในพื้นที่ (Automation Movement) เปนตน

3.3 อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
ที่มาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมการบินเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร ที่คาดวาจะ
เติบโตเร็วที่สุดในกลุมอุตสาหกรรมใหม โดยดานการผลิตชิ้นสวนและซอมบํารุงอากาศยาน คาดวาจะมีอัตรา
การขยายตัวอยูที่รอยละ 3.4. ขณะที่ดานการขนสงทางอากาศคาดวาจะเติบโตรอยละ 2.8 ดังนั้น ประเทศไทย
จึงตองเรงพัฒนาอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจร ครอบคลุม 5 ประเภทธุรกิจ ไดแก กิจการสาธารณูปโภค
และบริการเพื่อการขนสง ศูนยรวมกิจการโลจิสติกสทันสมัย การบริการซอมบํารุงอากาศยาน (Maintenance,
Repair and Overhaul: MRO) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาอากาศยานใหเปนเขตอุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจที่มี
มูลคาสูง (High-value Manufacturing) การใหบริการฝกอบรมนักบินและลูกเรือ (Pilot and Cabin Crew)
และบุคลากร ดานเทคนิค (Technician) รวมถึงดานซอมบํารุงและพนักงานภาคพื้น (Ground Staff) ทั้งนี้เพื่อ
เป น การเพิ่ มขีดความสามารถในการพั ฒ นาอุต สาหกรรมการบิ นและต อยอดศักยภาพให ประเทศไทยเป น
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศของภูมิภาคอาเซียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับการบริการภาคพื้นดานการบิน (Ground Support
Equipment: GSE) และชิ้ น ส ว นอากาศยาน (Original Equipment Manufacturer: OEM) ที่ ไ ด
มาตรฐานสากล
2. เพื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นการซ อ มบํ า รุ ง อากาศยาน (Maintenance Repair and
Overhaul: MRO)
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการท าอากาศยาน การขนสงสินคาทาง
อากาศ (Air Cargo) และการจราจรทางอากาศ
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เปาหมาย
1. ผูผลิตชิ้นสวนและอุปกรณระดับ Tier 33 ในประเทศไทยสามารถพัฒนาอุปกรณการบริการภาคพื้นเดิม
ใหมีมาตรฐาน สามารถตอยอดสูอุตสาหกรรมการบิน ลดการนําเขาจากตางประเทศ
2. ประเทศไทยสามารถยกระดับ สู การเปนเปนศูน ยกลางการผลิตชิ้นสวนอากาศยานในระดับ ภูมิภาค
และศูนยกลางการซอมบํารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค
3. ประสิทธิภาพในการใหบริการทาอากาศยาน การขนสงสินคาทางอากาศ และการจราจรทางอากาศ
ของประเทศเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ผลผลิต
1. อุปกรณการบริการภาคพื้นดานการบิน (GSE) ที่พัฒนาในประเทศไดมาตรฐานสากล
2. ผลิตภัณฑชิ้นสวนอากาศยานที่ผลิตไดตามมาตรฐานสากล
3. เทคโนโลยีสําหรับวินิจฉัยและติดตามการซอมบํารุงอากาศยาน (Advanced technology for MRO:
Monitoring and diagnosis) และฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ดาน MRO ของประเทศ
4. เทคโนโลยี สนั บ สนุ นการจัดการทาอากาศยาน การขนส งสิน คาทางอากาศ (Air Freight) และการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของประเทศ
5. เครือขายผูผลิต ผูใชบริการดานการซอมบํารุงและชิ้นสวนอากาศยานในประเทศ
กรอบการวิจัย
1. การวิจัยและพัฒนาอุปกรณการบริการภาคพื้นดานการบิน ในกลุมที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพใน
การผลิต ซึ่งรวมถึงการผลิตอุปกรณเดิมใหไดมาตรฐาน และการผลิตอุปกรณใหมที่มีมูลคาสูงขึ้น
2. การวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนอากาศยาน ในชิ้นสวนที่ผูประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิต ซึ่งรวมถึง
การผลิตชิ้นสวนเดิมใหไดมาตรฐาน และการผลิตชิ้นสวนใหมที่มีมูลคาสูงขึ้น
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการซอมบํารุงอากาศยาน ทั้งการซอมบํารุงยอยหรือการ
ซอมในลานจอด (light/line maintenance) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ และส วนประกอบอากาศยาน
ตามที่ผูผลิตอากาศยานกําหนด การซอมบํารุงใหญรายป (C-check) เพื่อเปลี่ยนอะไหลและตรวจสอบ
อยางละเอียดทั้งในสวนโครงสรางและผิวเครื่องบิน และการซอมบํารุงหนัก (D-check) เปนการถอด
ชิ้นสวนของเครื่องบินออกมาตรวจสอบ
4. การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการทาอากาศยานและการบริการจราจรทาง
อากาศ
5. การวิจัยและพัฒนาดานการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทั้งในดาน
การซอมบํารุงและการบริการ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ

3

ผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 3 (3rd Tier) เปนผูผลิตชิ้นสวนยอยๆ (Sub component) หรือจัดหาวัตถุดบิ ปอนผูผลิตชิ้นสวนลําดับที่ 1 และ/หรือ ลําดับ
ที่ 2
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1. การพั ฒ นาวัส ดุ /ผลิตภัณ ฑ /กระบวนการผลิ ตอุป กรณ การบริการภาคพื้น ดานการบิ น (GSE) ให ได
มาตรฐาน อาทิ รถ Transporters เพื่ อ ใช ในการขนส งสิ น ค า และยานยนต ไฟฟ าบริก ารภาคพื้ น
(Electrification of Ground service vehicle) เปนตน
2. การพั ฒ นาวั ส ดุ /ผลิ ต ภั ณ ฑ /กระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส ว นและอุ ป กรณ ที่ ใช กั บ อากาศยานให ได ต าม
มาตรฐาน ทั้งชิ้นสวนใหมและชิ้นสวนทดแทน เชน ตูบรรจุสินคา (Unit Load Device: ULD) เบาะ
โดยสาร วัสดุตกแตงภายในเครื่องบิน และตูอาหาร (Catering cart) เปนตน
3. การพัฒ นาวัส ดุ /ผลิตภัณ ฑ /กระบวนการผลิตชิ้น สวนอากาศยาน เชน โครงสราง เครื่องยนต และ
สวนประกอบอากาศยาน
4. การพัฒนาเทคโนโลยี/ระบบสําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน เชน การบํารุงรักษาเชิงพยากรณและให
คําแนะนํ า (Predictive and prescriptive maintenance) หุ น ยนต ห รือ โดรนสํ าหรับ วินิ จ ฉัย และ
ติดตามผล (Monitoring and diagnosis) เปนตน
5. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) เทคโนโลยีทดแทนการใชแรงงาน เทคโนโลยีที่
ชวยลดตนทุนการดําเนินงานภาคพื้นและสายการบิน (Ground operation/flight operation)
6. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ/ประสิทธิภาพการใหบริการ เชน ความตรงตอเวลา (On-time
performance) ระยะเวลาสั้นที่สุ ดในการถายโอนผู โดยสารและกระเปาจากสนามบิ น (Minimum
connecting time) และระบบช วยตั ดสิ น ใจรวมกัน ระหวางผู มีส ว นไดส วนเสี ย ที่ป ฏิ บั ติ ก ารในเขต
สนามบิน (Airport Collaborative Decision Making: A-CDM) เปนตน
7. การพัฒ นาขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และปญ ญาประดิษฐ (Artificial Intelligent) เพื่อใชในการ
บริการและซอมบํารุง
8. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดเวลาคัดกรองผูโดยสาร เชน การใชขอมูลชีวภาพยืนยันตัวตน (Bioidentification)
9. การพัฒนาระบบการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การสื่อสาร (Communication) การแนะนํา
เส นทาง (Navigation) การตรวจสอบและการจัดการจราจรทางอากาศ (Surveillance/Air traffic
management)
10. การพัฒนาเทคโนโลยีชวยติดตามและปรับปรุงคุณภาพเสียงรอบสนามบิน

3.4. การขนสงทางราง
ที่มาและความสําคัญ
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบขนสงทางรางเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการขนสงทางบก
และระบบโลจิ ส ติ กส ของประเทศในอนาคต โดยรัฐบาลได กําหนดนโยบายการพั ฒนาโครงสร างพื้ นฐานดาน
คมนาคมขนสงของประเทศเพื่อใชลงทุนกอสรางและยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง โดยเปนการ
ลงทุนดานระบบขนสงทางรางมากกวา 2 ลานลานบาท ประกอบดวยการลงทุนดานรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา
ขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรถไฟทางคู
29

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรใชโอกาสจากการลงทุนขนาดใหญนี้เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่คุมคาดาน
เศรษฐกิจและสั งคมในระยะยาวตลอดอายุ การใชงานของระบบขนส งทางรางที่ลงทุน โดยในการศึกษาหา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในรูปแบบของ Economic Internal Rate of Return (EIRR) จะพิจารณาคาใชจาย
และผลประโยชนทางเศรษฐกิจ4 โดยปจจัยที่มีผลตอคาใชจายและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ไดแก การกําหนด
นโยบายการลงทุน การใหบริการ การวางแผน การกําหนดเสนทาง การออกแบบ การกําหนดเลือกระบบรถไฟ
การกําหนดมาตรฐานตางๆ การดําเนินการเดินรถและบํารุงรักษา สําหรับในส วนการกอสราง ผลิต ติดตั้งระบบ
รถไฟตางๆ นอกจากงานดานโยธาสวนใหญแลว งานในสวนอื่นจะตองจางผูเชี่ยวชาญและนําเขาชิ้นสวนจาก
ตางประเทศ หากมีการสนับสนุนอยางเพียงพอ ประเทศไทยสามารถจะเปนผูผลิตสวนใดสวนหนึ่งของระบบ
รถไฟเพื่อลดการนําเขาและเพิ่มสงออกไดในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริม การวิจั ยและพั ฒ นาปจ จัย ตางๆ ที่ ทํ าให การดําเนิ น การของระบบการขนส งทางรางมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความปลอดภัย (Safety) ตามมาตรฐาน
ที่ไดรับการรับรอง รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ (Accessibility) โดยปจจัยเหลานี้รวมถึง
ปจจัยภายในระบบรถไฟ (เชน การวางแผน การกําหนดเสนทาง การออกแบบ มาตรฐาน การเดินรถ
และบํ ารุ งรั กษา การก อสราง การผลิ ตชิ้น ส ว น เป น ต น ) และป จจัย นอกระบบรถไฟ (เช น การใช
ประโยชนที่ดิน ผังเมือง ผังภูมิภาค ระบบขนสงทางรางในระบบโลจิสติกส เปนตน)
2. เพื่อสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานการออกแบบ ผลิต ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวน สําหรับระบบ
รถไฟในสวนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
เปาหมาย

4 การศึกษาวิเคราะหคาใชจายและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. คาใชจายในการลงทุนดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย
• คาใชจายลงทุน ซึ่งประกอบดวย คาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คากอสราง คาจั ดหา ผลิต ติดตั้ง ระบบรถไฟทั้งหลาย คาใชจ ายการ
ดําเนินการตามมาตรการสิ่งแวดลอม ตลอดจนคาบริหารและควบคุมงานโครงการการขนสงทางรางนั้นๆ
• คาใชจายในการดําเนินงานใหบริการการขนสง (หลังจากโครงการกอสรางแลวเสร็จ) ไดแก คาใชจ ายในการดําเนินการเดินรถ และ
บํารุงรักษา (Operation & Maintenance) คาลงทุนจัดหาขบวนรถ อุปกรณและเครื่องมือ ตางๆ เพิ่มเติม ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินการตาม
มาตรการการลดและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมขณะดําเนินการ
2. ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย
• ผลประโยชน ท างตรง จากการประหยัด คา ใชจ ายเมื่ อ มี ก ารเปลี่ย นการเดิน ทาง/ขนส งดว ยระบบอื่ น มาเป นระบบราง ในการใช
ยานพาหนะ การลดเวลาการเดินทาง/ขนสง การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การลดการปลอยมลพิษและกาซเรือนกระจก ตลอดจนรายไดจากการ
ที่ตางชาติมาใชบริการเดินทางขนสง และทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

• ผลประโยชนทางออม ไดแก การพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาพกวางของพื้นที่ที่เขาถึงไดดวยระบบการขนสงจากโครงการนั้น ซึ่งขึ้นกับ
ความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น (Accessibility Improvement) ซึ่งขึ้นอยูกับเวลาและคาใชจายในการเดินทางขนสงที่ลดลง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจนี้ขึ้นอยูกับปริมาณการโดยสารขนสง และการเพิ่มความสามารถในการเขาถึงพื้นที่ เมื่อมีการเปลี่ยนจากการใช
พาหนะประเภทอื่นมาใชระบบราง โดยมีคาใชจายและระยะเวลา ตลอดจนความสะดวกสบาย ในการเดินทางขนสง เปนปจจัยสําคัญ
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1. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย ในการใหบริการ การเดินรถและบํารุงรักษาระบบขนสง
ทางรางเพิ่มมากขึ้น
2. การเขาถึงพื้นที่ที่มีระบบขนสงทางรางเพิ่มขึ้น (Accessibility Improvement)
3. ศักยภาพของผู ป ระกอบการไทยในการผลิ ตและพัฒ นาวัส ดุ อุปกรณ และชิ้น ส วนรถไฟให ไดตาม
มาตรฐานสากล สูงขึ้น
ผลผลิต
1. ผลการศึกษาวิเคราะหที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการกําหนดเสนทาง การใหบริการ การเดินรถ
และการบํารุงรักษาระบบขนสงทางราง ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย รวมทั้ง
การพัฒนาดานการเขาถึงพื้นที่ที่ใชเวลาและคาใชจายนอยลง
2. มาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบขนสงทางราง
3. วัสดุ อุปกรณ และชิ้นสวนรถไฟที่ใชในการซอมบํารุง ที่ไดมาตรฐาน
กรอบการวิจัย
1. การศึกษาวิเคราะหนโยบายและแผนการลงทุน การกําหนดเสนทาง และการใหบริการการขนสงทาง
ราง โดยบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น เชน การใชประโยชนที่ดิน การผังเมืองผังภูมิภาค ระบบการขนสง
ทางรางในระบบโลจิสติกส เปนตน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานความคุมคาการลงทุน
2. การออกแบบ การกําหนดเลือกระบบรถไฟ การกําหนดมาตรฐานทางดานเทคนิคและสิ่งแวดลอมตางๆ
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. การวิจัยและพัฒ นาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย สําหรับการเดินรถและ
บํารุงรักษา
4. การวิจัยดานการเพิ่มการเขาถึงพื้นที่ที่มีระบบขนสงทางราง
5. การออกแบบ ผลิ ต และติดตั้ง วัส ดุ อุปกรณ และชิ้น ส วนระบบรถไฟ สํ าหรับการซอมบํ ารุง 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 และชิ้นสวนระบบรถไฟ สําหรับการซอมบํารุง และประกอบขบวนรถไฟ

กลุมที่ 4. การบริการมูลคาสูง
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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 พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหมๆ ที่สรางรายไดสูง
และสอดคลองกับ (ราง) ยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตรที่ 1 การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยกรอบการวิ จัยและนวัตกรรมของกลุมการบริการ
มู ล ค าสู ง ประกอบด ว ย 2 เรื่อ งหลั ก ได แ ก 1) การบริ ก ารและการท อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ (การบริก ารทาง
การแพทย และการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ) และ 2) การทองเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑสรางสรรค (การ
อนุ รักษ สิ่ งแวดล อ มและวัฒ นธรรมเพื่ อส งเสริ ม การผลิ ต อย างสร างสรรคแ ละเสริม พลั งท อ งถิ่ น และชุม ชน
ทองเที่ยว และการทองเที่ยวที่แขงขันได มั่นคง และยั่งยืน) โดยใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายของประเทศที่ทําให
ประเทศไทยเปนเจาของหวงโซการผลิตและการบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงในตลาดโลกและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนและสังคม รวมทั้งเปนเจาของเทคโนโลยีในสาขาที่สําคัญตอการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยจนไปสูความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

4..1 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
หมายรวมถึง การบริการทางการแพทย และการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ
ที่มาและความสําคัญ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การทองเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมสุขภาพ หรือ
บําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ หรือ เปนการทองเที่ยวที่ผสมผสานการรักษาและฟนฟูสุขภาพทั้งทางรางกายและ
จิต ใจควบคู กั น โดยสามารถแบ งตามจุด มุ งหมายได 2 ประเภท คื อ 1) การท อ งเที่ ย วเชิ งส งเสริ ม สุ ขภาพ
(Health Promotion Tourism) และ 2) การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism)
จากขอมูลในการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) ในป 2556 พบวามีจํานวนนักทองเที่ ยวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยกวา 12.75 ลานคน เพิ่มขึ้น
ประมาณ 20% โดยภูมิภาคเอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใตครองสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 15 ของ
มูล คาตลาดทองเที่ยวเชิงสุ ขภาพโลก มีป ระเทศผูให บ ริการดานสุ ขภาพที่สํ าคัญ คือ สิ งคโปร ไทย อิน เดีย
มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยสิงคโปรมีสวนแบงการตลาดมากที่สุด ในสัดสวนรอยละ 33 คิดเปนมูลคาประมาณ
90,000 ลานบาท รองลงมาคือไทย สัดสวนรอยละ 26 คิดเปนมูลคาประมาณ 70,000 ลานบาท และอินเดีย
สัดสวนรอยละ 19 คิดเปนมูลคาประมาณกวา 50,000 ลานบาท
วัตถุประสงค
1. เพื่ อยกระดับการบริการและนวัตกรรมดานตางๆ โดยเฉพาะทางดานบริการส งเสริมสุ ขภาพ ใหได
มาตรฐานและการยอมรับจากผูบริโภค
2. เพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอุตสาหกรรมทองเที่ยวบริการสงเสริมสุขภาพของประเทศไทย
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3. เพื่อสนับสนุนปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ การพัฒนาฐานขอมูลการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ การสรางเครือขายดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เปาหมาย
1. มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยวบริการสงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
2. บริการสงเสริมสุขภาพของประเทศไทยไดรับการยอมรับจากตลาดเพิ่มมากขึ้น
ผลผลิต
1. มาตรฐานดานการบริการทางการแพทยที่ไดรับการรับรองในระดับสากลจากผลการศึกษาเชิงวิชาการที่
ไดรับการยอมรับ
2. สินคาและบริการ หรือรูปแบบธุรกิจใหมของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามศักยภาพและความพรอม
ของผูประกอบการ
3. ผลการวิจัยทางการตลาดเชิงลึกและผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
กรอบการวิจัย
มุงเน นการวิจัยพัฒ นาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ทําใหป ระชาชนสามารถเขาถึง
บริการทางการแพทยไดรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริการเพื่อดูแล
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบสารสนเทศดิจิทัล นอกจากนี้จะ
มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและรายไดของธุรกิจบริการสงเสริมสุขภาพ เชน เวชศาสตรฟนฟู บริการ
สุขภาพผู สู งอายุ บริการสุ ขภาพผู สูงอายุ โดยการวิจัยและพั ฒ นาสิน คาและบริการ รวมทั้งกระบวนการที่
เกี่ยวของ ตามศักยภาพและความพรอมของพื้นที่ การศึกษาและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมของการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ เชน สปาทางการแพทย (Medical Spa) การพัฒนามาตรฐานสินคาและการบริการของธุรกิจบริการ
สงเสริมสุขภาพ และการจัดทําฐานขอมูลของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับบริการทางการแพทยหรือบริการสงเสริม
สุขภาพเพื่อเปนแหลงอางอิงขอมูลเชิงวิชาการและสรางความนาเชื่อถือใหผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ และ
การจัดทํา Market Intelligence เพื่อดําเนินการวิจัยทางการตลาดเชิงลึกและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดาน
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเจาะตลาดใหมที่มีศักยภาพและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางความเปน
เลิศดานการแพทยและบริการสุขภาพ
ประเด็น/หัวขอการวิจัยที่สําคัญ
1. การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจบริการทางการแพทย /บริการสงเสริมสุขภาพที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน เวชศาสตรฟนฟู บริการสุขภาพผูสูงอายุ กีฬาและสันทนา
การ เปนตน
2. การพัฒนามาตรฐานสินคาและการบริการของธุรกิจบริการทางการแพทยและธุรกิจบริการสงเสริม
สุขภาพของประเทศไทยเพื่อใหไดรับการยอมรับในระดับสากล
3. การใช เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการพั ฒ นาสิ น ค าและบริก าร หรื อ รู ป แบบธุร กิ จ ใหม ข องการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามศักยภาพและความพรอมของพื้นที่ อาทิ ธุรกิจเมดิคอล สปา (Medical Spa)
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และการพัฒนาบริการรักษาโรคเฉพาะทางที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เชน การบริการเสริมความ
งาม เปนตน
4. การจัดทําฐานขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ (Big data) ของผลิตภัณฑ ที่เกี่ยวของกับ
บริการทางการแพทยหรือบริการสงเสริมสุขภาพเพื่อเปนแหลงอางอิงขอมูลเชิงวิชาการและสรางความ
นาเชื่อถือใหผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
5. การจัดทําฐานขอมูลและ Market Intelligence เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดานการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ

4..2 การท อ งเที่ ยวชุ ม ชนและผลิต ภั ณ ฑ สรางสรรค (Community-Based Tourism and
Creative Products)
หมายรวมถึง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการผลิตอยางสรางสรรคและเสริมพลังทองถิ่น
และชุมชนทองเที่ยว และการทองเที่ยวที่แขงขันได มั่นคง และยั่งยืน
ที่มาและความสําคัญ
การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืน
ของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม โดยชุมชนเปนผูกําหนดทิศทางการดําเนินงาน บริหารจัดการโดยชุมชน
เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเปนเจาของ มีสิทธิในการจัด การดูแลเพื่อใหเกิดการเรียนรูแกผูมาเยือน โดยมี
องคประกอบหลักอยู 4. ดาน 1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องคกรชุมชน 3) การจัดการ 4.) การ
เรียนรู ดังนั้นการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนความพยายามหนึ่งของการสรางทางเลือกในการพัฒนาในประเด็นการ
ทองเที่ยวที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากทองเที่ยว และมีบทบาทในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนา5
จากนโยบายรัฐบาลที่ตองการใหการทองเที่ยวเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการกระจายความ
เจริญและกระจายรายไดสูทองถิ่นภายใตแนวคิด Thailand 4..0 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ได
ออกแคมเปญทองเที่ย ววิถีไทย “เสน ห วิถีไทยเฉพาะถิ่น (Unique Thai Local Experience)” ขึ้น เพื่ อเป น
สินคาหลักที่จะสื่อสารและสงเสริมการตลาด ที่จะชวยเพิ่มมูลคาของการทองเที่ยวไทย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมูลคาสูงรูป แบบใหมๆ บนพื้นฐานของอัตลักษณและความ
โดดเดนของพื้นที่

5 สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน
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2. เพื่อพัฒ นานวัตกรรมกระบวนการบริหารจัดการดานอุปทาน (Supply Side) ของการทองเที่ยวใน
ชุมชนหรือพื้นที่ใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ภู มิ ป ญ ญาในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว โดยนํ า เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมา
ประยุกตใชเพื่อสรางมาตรฐานและความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค
4. เพื่อพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการทองเที่ยวของประเทศเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เชน การพัฒ นาฐานขอมูลดานการทองเที่ยว การพัฒ นามาตรฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการ
พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการทองเที่ยวของประเทศ
เปาหมาย
1. มูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยวชุมชนหรือพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. สิน คาและบริการสรางสรรคจากชุม ชนหรือพื้ น ที่มีการนํ าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช
เพิ่มขึ้น
ผลผลิต
1. กระบวนการจั ดการอุ ป ทาน (Supply Side) ของการทองเที่ ยวในชุ ม ชนหรื อพื้ น ที่ สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ ภู มิ ป ญ ญาในพื้ น ที่ ท องเที่ ย วที่ ได ม าตรฐาน จากการนํ าวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ม า
ประยุกตใชเพื่อรับรองมาตรฐาน
3. ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานการทองเทีย่ วของพื้นที่
4. มาตรฐานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
กรอบการวิจัย
มุงเน น การศึกษาศั กยภาพของชุมชนในการนํ าเสนอกิจกรรมการท องเที่ ย วชุมชน (CommunityBased Tourism: CBT) เพื่อใหตอบสนองกับความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย รวมทั้งผลกระทบ
ดานการท องเที่ย วตอชุม ชน ในดานเศรษฐกิ จ การจางงาน การกระจาย รายได สั งคม คุณ ภาพชีวิต และ
สิ่งแวดลอม การวิจัยรูปแบบการรั่วไหลและเชื่อมโยง (Leakages and Linkages) ของการทองเที่ยวชุมชน
การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการดานอุปทาน (Supply Side) ของชุมชน/พื้นที่ เชน ระบบโลจิสติกสเพื่อ
การทองเที่ยว (Tourism Logistics) ระบบสาธารณูปโภคและการกําจัดของเสีย การควบคุมพื้นที่เฉพาะ เปน
ตน ใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพรอมตอการเปนแหลงทองเที่ยวได
อยางเหมาะสม การศึกษาแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกับการใชทรัพยากรหรือมรดก
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชุมชน/พื้นที่ ในการพัฒนาสินคาและบริการสรางสรรคเพื่อใหเกิดเอกลักษณและ
ความโดดเด น รวมทั้ งได รับ การรับ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อสร างความเชื่อ มั่ น /การยอมรับ ผลิ ต ภั ณ ฑ
สรางสรรคจากแกผูบริโภค และสามารถขายไดทั้งในและตางประเทศ การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อศึกษา
ขอมูลและพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานตางๆ ดานการทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวของประเทศใหสามารถ
แขงขันไดอยางมั่นคง และยั่งยืน เชน การศึกษาขอมูลพฤติกรรมและกิจกรรมทองเที่ยวของกลุมเปาหมาย หรือ
การศึกษาการลงทุนของธุรกิจตางชาติในภาคทองเที่ยวของไทยเพื่อหาแนวทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปน
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ธรรมและได ป ระโยชน ร ว มกั น อย างยุ ติ ธ รรม ฐานข อ มู ล ด า นการท อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ติ ด ตาม
ทรั พ ยากรท อ งเที่ ย วหรื อ เตื อ นภั ย (Warning indicators) ด า นการท อ งเที่ ย ว มาตรฐานการท อ งเที่ ย วที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากล ระบบติดตามและประเมินผลการทองเที่ยว
ประเด็น/หัวขอการวิจัยสําคัญ
1. การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการจัดการอุปทาน (Supply Side) ของการทองเที่ยวในชุมชนหรือพื้นที่
ใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การเพิ่ ม มู ล ค าของผลิ ต ภั ณ ฑ ภู มิ ป ญ ญาในพื้ น ที่ ท อ งเที่ ย ว โดยนํ าวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ม า
ประยุกตใชเพื่อสรางมาตรฐานและความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค เชน ผาทอมือ เครื่องประดับ เครื่อง
เรือน เปนตน
3. การพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดานการทองเที่ยวของพื้นที่ เชน จํานวน ประเภท และ
การใชจายของนักทองเที่ยวในพื้นที่
4. การพัฒ นามาตรฐานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน มาตรฐานการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ
5. การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลดานการทองเที่ยวของประเทศ

กลุมที่ 5 พลังงาน (Energy)
บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยพึ่งพาการนําเขาพลังงานกวารอยละ 676 มีการนําเขาพลังงานสูงขึ้น โดยเฉพาะ
น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน ทําใหสูญเสียเงินตราตางประเทศและมีผลตอ
ความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ ในขณะที่ตางประเทศเริ่มนําเรื่องการปลอยกา ซเรือนกระจก โดยเฉพาะ
ภาคพลังงาน มาใชเปนมาตรการกีดกันทางการคา ทําใหประเทศไทยตองเรงหาแนวทางการลดการปลอยกาซ
เรือ นกระจก โดยเฉพาะอย างยิ่ งในภาคพลั งงาน ดั งนั้ น ประเทศไทยจึงต องเรงดําเนิ น การวิจั ยและพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เชน การวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อนําพลังงานภายในประเทศมาใชใหมากที่สุด
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานเพื่อทํา
ใหการนําพลังงานหมุนเวียนมาใชมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายลดความเขมการใช
พลั งงาน (Energy Intensity) ลงรอ ยละ 30 ในป 2579 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2553 ตามแผนอนุ รั ก ษ พ ลั งงาน
(Energy Efficiency Plan: EEP 2015) และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนในประเทศ และใชศักยภาพ
แหลงพลังงานทดแทนในรูปพลังงานไฟฟา ความรอนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตแผน AEDP 2015 เปนรอย
ละ 30 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายในป 2579
วัตถุประสงค
6

สถานการณพลังงานไทย เดือน มกราคม-พฤษภาคม ป 2561 (ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
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1. เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยจะตองมีการจัดหาพลังงานใหมีปริมาณที่เพียงพอและคํานึงถึง
พลังงานหลักที่มีอยู พรอมทั้งหาแหลงพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกใหเพียงพอตอการใช
พลังงาน สามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งดานการผลิต การบริโภค การ
ใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2. เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส ว นการผลิ ต พลั ง งานทดแทนภายในประเทศ และผลิ ต พลั ง งานด ว ยเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพสูง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศและสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน สามารถรองรับการใชพลังงานทดแทนและการบริหารจัด
การพลังงานอยางที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
1. ใชงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายลดความเขมการ
ใชพ ลังงาน (Energy Intensity) ลงรอยละ 30 ในป 2579 เมื่อเทียบกับ ป 2553 ตามแผนอนุ รักษ
พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2015)
2. ชว ยเพิ่ ม สั ด ส ว นการใชพ ลั งงานทดแทนในประเทศ และใชศั กยภาพแหล ง พลั งงานทดแทนในรูป
พลังงานไฟฟา ความรอนและเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใตแผน AEDP 2015 เปนรอยละ 30 ของการใช
พลังงานขั้นสุดทายในป 2579
3. เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรม เพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีภายในประเทศและ
ทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ
ผลผลิต
1. แหลงพลังงานชีวมวลที่มีศักยภาพในประเทศ ที่สามารถชวยเพิ่มผลผลิตหรือการผลิตพลังงานจากชีวมวล
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
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5.1 พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
กลุมพลังงานชีวภาพ ประกอบดวย 3 กลุมยอย ดังนี้
1. ชีวมวล (Biomass) เพื่อผลิตไฟฟาและความรอน
1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟาและความรอน
เชน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ไมโตเร็ว น้ําเสีย ความรอนทิ้ง (Waste heat)
2) การวิจัยเพื่อเพิ่มชีวมวลในพื้นที่ที่ผลิตอาหารไมได
3) การพัฒ นาและกําหนดมาตรฐาน คุณสมบัติเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อการจําหนายเชิง
พาณิชย เชน มาตรฐานเชื้อเพลิงอัดแทง (Pellet) น้ํามันไพโรไลซิส เปนตน
4) การศึกษาการใชชีวมวลรวมกับถานหินในโรงไฟฟา เพื่อลดกาซเรือนกระจก
5) การพัฒนาสายพันธุพืชพลังงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
6) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting machinery)
2. กาซชีวภาพ (Biogas) เพื่อผลิตไฟฟาและความรอน
1) การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากของเสียอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ เชน ชาน
ออย น้ําสาเหลา เปนตน
2) การลดตนทุนการกอสรางและการเดินระบบหมักกาซชีวภาพ
3. ขยะ (Municipal Solid Waste: MSW)
1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตไฟฟาและความรอน
จากขยะอยางยั่งยืน
2) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ (Refuse-derived fuel: RDF)
3) การพัฒนาตนแบบเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะ (RDF) เพื่อใชรวมในโรงไฟฟาชีว
มวล

5.2 เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)
1. เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล
1) การวิ จั ย เพื่ อ หาแนวทางเพื่ อ ลดราคาของเอทานอลลง เช น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการผลิ ต เอทานอล การจั ด การของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้ น ระหวา งกระบวนการอย างมี
ประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิต (Yield) หรือลดตนทุนของการผลิตน้ําตาลจากวัตถุดิบจําพวก
ออยและมันสัมปะหลัง
2) การวิจัยเพื่อหาแนวทางเพื่อลดราคาของไบโอดีเซลลง เชน การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑพลอย
ไดจากน้ํามันปาลมและจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
3) การพัฒ นากระบวนการผลิ ตเชื้อเพลิงไบโอเจท (Biojet) เพื่อใชในอากาศยานจากวั ตถุดิบ
จําพวกปาลม แอลกอฮอล และน้ําตาล
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2. กาซชีวภาพ
1) การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากวัตถุดิบหลากหลาย (Flexible substrate)
2) การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาซชีวภาพที่ผลิตได เชน เพิ่มสัดสวนมีเทน หรือสัดสวนของ
ไฮโดรเจน (เพื่อผลิตไบโอไฮเทน)
3) การพั ฒ นาสายพั น ธุ จุ ลิ น ทรีย ในกระบวนการผลิ ต ก าซชี ว ภาพจากน้ํ าเสี ย และกากมั น ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย
4) การพัฒ นาระบบการผลิตกาซชีวภาพในระดับหนวยสาธิตสําหรับอุตสาหกรรม (Industrial
scale demonstration unit)
5) การพัฒนากระบวนการผลิตกาซชีวภาพในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)
เพือ่ สรางระบบการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร

6) การพัฒนาระบบการทํางานของเครื่องมือหรืออุปกรณ (Solid handling) เพื่อจัดการวัตถุดิบ
ที่ใชในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ
7) การเพิ่ ม สั ด ส ว นวั ต ถุ ดิ บ ภายในประเทศ (Local content) ของอุ ป กรณ แ ละเครื่อ งมื อ ใน
กระบวนการผลิตกาซชีวภาพ

5.3 เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency)
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก
1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบทําความเย็น ไดแก การออกแบบพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมหอผึ่ง
(Cooling tower fan)
2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบความรอน ไดแก การพัฒนาซอฟตแวรจัดการพลังงาน (Energy
management software) การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ และการพั ฒ นา
แพลตฟอรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคาร ไดแก กระจกอาคาร
อุป กรณหรือนวัตกรรม แพลตฟอรมดานการขนสง (Logistic) เพื่อชวยประหยัดพลังงาน และ
ระบบอาคารอัจฉริยะ (Smart building)
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสําหรับบานพักอาศัย ไดแก กระจก
อาคาร ฉนวน ผนังอาคาร และระบบแสงสวาง
4. การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพพลั งงานสํ าหรับ ภาคขนส ง ได แ ก การ
ออกแบบชิ้นสวนยานยนตและระบบราง

5.4. การกักเก็บพลังงาน (Energy storage)
1. การพั ฒ นาการจั ด วางระบบ Energy storage โดยพั ฒ นาระบบ Energy storage ชนิ ด ต า งๆ
รวมทั้งพัฒนาวัสดุ อุปกรณประกอบในระบบ
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2. การพัฒ นาระบบตน แบบ Energy storage สํ าหรับ ส งและจําหน ายไฟฟา (Transmission and
distribution: T&D) เช น ระบบ จั ด การแบ ตเตอรี่ (Battery management system) แผ น
แบตเตอรี่ (Battery pad) และวัสดุทดแทนในระบบ Energy storage
3. การพั ฒ นาระบบตน แบบ Energy storage สํ าหรับ ยานยนตไฟฟา เช น การพัฒ นาสถานีประจุ
ไฟฟา (Charging station)
4. การพัฒ นาระบบตนแบบ Energy storage สํ าหรับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และโรงไฟฟา
พลังงานลม
5. การพัฒนาโรงงานตนแบบการจัดการแบตเตอรี่หลังใชงาน
6. การพั ฒ นา Super capacitor โดยมุ ง เน น เรื่ อ ง ต น ทุ น -ประสิ ท ธิ ภ าพ (Cost-efficiency) และ
ปริมาณการกักเก็บตอจํานวนครั้ง
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