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บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary) 

 
 จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมากกว่า 20 ปี มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ต่่า ไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยะถัดไปได้ ดังนั้น หากต้องการให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว จ่าเป็นต้องมีการก่าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการส่าหรับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเป็นมาตรการระยะยาวที่จะก่าหนดทิศทาง 
“การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และได้
พิจารณาถึงศักยภาพของพ้ืนที่ภาคตะวันออกในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งด้าน
การเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรรม และเป็นจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน จึงได้มีแนวคิด
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น (Eastern Economic Corridor, EEC) ขึ้น ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพ่ือยกระดับพ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน่าของ
เอเชีย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือเป็นส่วนส่าคัญในการน่าพาประเทศพ้นกับดักรายได้ปาน
กลาง อย่างไรก็ตาม การพ้นกับดักรายได้ปานกลาง นอกจากต้องมีการก่าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
ชัดเจน และมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือชักจูงการลงทุนในประเทศไทยแล้ว จ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการยกระดับ
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเร่งด่วน รวมถึงปิดช่องว่างส่าคัญในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคอุตสาหกรรม (Translational Research) ซ่ึง
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน  โดยการ
ต้องพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง และด่าเนินการ
ร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศเพ่ือรับและปรับแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสมควบคู่กับการดึงดูดการลงทุนฐาน
นวัตกรรมเข้าสู่ประเทศ  

 การจัดตั้ง “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” มุ่งไปที่การปิดช่องว่าง
ส่าคัญในการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งส่าคัญในการรับและปรับแปลงเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับประเทศไทยและอาเซียน โดยพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมส่าคัญทีส่อดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้อย่างยั่งยืนตามที่มุ่งหวัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการ ได้ด่าเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 
ของโครงการ “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” แล้ว พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งภาคเอกขน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และชุมชน ต่างก็เห็นพ้องกับการวางแผนในการพัฒนาที่
ส่าคัญยิ่งนี้ และต่างก็คาดหวังให้มีการเริ่มด่าเนินการในอนาคตอันใกล้พร้อมกับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง การศึกษาและจัดท่า “แผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” นี้ จึงเป็นการเตรียมกรอบการพัฒนาและเป็น
การวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการด่าเนินการแบบบูรณาการ ทีจ่ะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด่าเนินงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีทิศทางสอดคล้องกัน  และ
สนับสนุนการน่าประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หรือ ประเทศไทย 4.0 ท่าให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในเวทีโลก สามารถยืนบนฐานความเข้มแข็งจากภายในได้อย่างมั่นคง น่าไปสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืนของประเทศไดต้่อไป 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ที่ “วังจันทร์วัลเลย์”           
อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพและขนาดของพ้ืนที่ การเข้าถึงทางด้าน
คมนาคม ศักยภาพในการพัฒนา การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐานเดิมทาง
นวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว ความเห็นชอบและความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของผู้ค รอบครอง
พ้ืนที่ โดยในเบื้องต้นก่าหนดให้ “วังจันทร์วัลเลย์” เป็นพื้นที่ส่าหรับการพัฒนา “BIOPOLIS” เป็นพื้นที่เพ่ือเป็น
แหล่งสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่าหรับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสอดคล้องกับ
ศักยภาพของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเป็นล่าดับต้น   ของโลก รวมถึง “ARIPOLIS” 
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ระบบอัจฉริยะ เพ่ือการยกระดับ
ความสามารถของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้พร้อมสู่การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงใน
อนาคต และ “SPACE INNOPOLIS”  เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียม ภูมิสารสนเทศ และอากาศ
ยาน ตลอดจน “FOOD INNOPOLIS” ที่จะพัฒนาระบบอัตโนมัติและ IoT รองรับอุตสาหกรรมอาหาร
(Automation & Internet of Food) และ“ศูนย์ซินโครตรอน”ที่มีเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV ซึ่งเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีที่จะเข้ามายกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมให้มีการน่า
เทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่าหรือช่วยลดต้นทุน ตลอดจนสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ฐาน
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ  โดยในระยะแรก EECi มุ่งเน้นพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพ และ (2) อุตสาหกรรม  
แบตเตอรีประสิทธิภาพสูงและยานยนต์สมัยใหม่  (3) อุตสาหกรรม 4.0 ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4) อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (5) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์ 

 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาให้ไปสู่การ
เป็นพ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นน่าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม
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น่าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืน มีหลักการในเบื้องต้น คือ การพัฒนา
พ้ืนที่เขตนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานเทคโนโลยีหลายสาขาเพ่ือหลอมรวมให้เกิดนวัตกรรมที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้พ้ืนที่เขตนวัตกรรมเป็นแหล่งรวมนวัตกร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่สมบูรณ์เอ้ือส่าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม รับและน่าผลงานนวัตกรรมออกไปสู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือ
น่าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก 6 ประการ ได้แก่ (1) ศูนย์กลางการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือภาคอุตสาหกรรม (2) ศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบและการมาตรฐาน (3) การสนับสนุนการ
พัฒนาก่าลังคนด้าน วทน. ของประเทศ (4) การดูดซับและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมและชุมชน (5) 
การพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมของประเทศ และ (6) การเป็นแหล่งรวมเครื่องมือส่าคัญของการพัฒนาผู้
ให้บริการฐานนวัตกรรม  

ส่าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา EECi จะประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่                             
(1) ยุทธศาสตร์ด้านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน                    
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก่าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และ (5) ยุทธศาสตร์ด้านสร้างกลไกความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีส่าคัญจากพันธมิตร  
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนที่การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology Roadmap) 
ซึ่งก่าลังด่าเนินการศึกษา มาเป็นกรอบเพ่ือปรับแต่งทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ในอนาคต และนอกจากยุทธศาตร์การ
พัฒนาทั้ง 5 ด้านแล้ว EECi ได้ก่าหนดกลไกสนับสนุนอีก 2 ด้าน ได้แก่ การตลาดเชิงรุก ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ 
บทบาท และข้อเสนอ (Offerings) ของ EECi ซึ่งจะน่าไปสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมใน EECi โดยคาดหวังให้มี
บริษัทเข้ามาท่ากิจกรรมวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ รวมทั้งให้บริการทางเทคนิคและธุรกิจ ในจ่านวน
มากพอที่จะเกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่  
นอกจากนี้ การมีพันธมิตรร่วมด่าเนินการจะช่วยพัฒนา EECi ให้มีระบบนิเวศที่พร้อมรองรับนักวิจัยและ
นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว  

กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บท EECi ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา EECi ในระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี            
พ.ศ. 2561 – 2580 โดยแบ่งแผนการด่าเนินงานเป็น 4 ระยะ (ระยะละ 5 ปี) ซึ่งตลอดทั้ง 4 ระยะ จะมีการ
ด่าเนินงานร่วมกับประชาคมใน EECi และชุมชนโดยรอบ เพ่ือน่าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปใช้ในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เดิม ตลอดจน ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกที่ปรับเปลี่ยนไปใน 4 ระยะข้างต้น มีจุดเน้นในแต่ละช่วงตามระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
ของผู้ประกอบการ มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือไปสู่รูปแบบที่จะเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป  
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ทั้งนี ้แผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation, EECi) พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ย. 2561) ได้มีการปรับเพ่ิมข้อมูลในส่วน
ของ (1) บทที่ 3 :อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นใน EECi  (2) บทที่ 4 :เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และ (3) บทที่ 5 :ผังการใช้และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ EECi และ (4) บทที่ 6 :กลไก
การขับเคลื่อนแผนแม่บท EECi ในส่วนของการลงทุนพัฒนา EECi ในระยะ 20 ปี ทั้งนี้เมื่อเวลาผ่านไประยะ
หนึ่งจะมีการปรับปรุงแผนแม่บทนี้ให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของโลกและของประเทศท่ีเปลี่ยนไป ทั้งใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐ ตลอดจนทบทวนและปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและ
วิธีประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงต่อไป 
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บทท่ี 1 
ความเป็นมาโครงการ 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล    

สภาพในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบชะลอตัวและอยู่ในระดับต่่า โดย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2557 ไทยมีอัตราการขยายตัวของการลงทุนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี และอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) เฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.4 ต่อ
ปี1 โดยมีปัจจัยส่าคัญ คือ (1) ภาคการผลิตเพ่ือการส่งออกมีสัดส่วนการลงทุนลดลง เนื่องจากการย้ายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาค เช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (2) ปัญหาการยกระดับ
เทคโนโลยีให้ทันต่อความต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถยกระดับเทคโนโลยี
ของไทยมีอยู่จ่ากัด (3) ผู้ประกอบการไทยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ช้าและไม่สามารถก้าวข้ามจากการ
รับจ้างผลิตแบบเดิมที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิม (4) ความสามารถจากการใช้ปัจจัยการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ถึงจุดอ่ิมตัว โดยเฉพาะปัญหาผลิตภาพแรงงานไทยลดลง ด้วยขาดแรงงานทักษะ ขาดการพัฒนาบุคลากรวิจัย
และพัฒนา และขาดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิจัยและภาคธุรกิจ ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้  รวมถึง 
(5) การพ่ึงพาต่างประเทศสูงทั้งด้านการค้า การลงทุน และเทคโนโลยี จึงท่าให้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส่าคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอีกด้านหนึ่งไทยต้องเผชิญคู่แข่งขันจากประเทศ
ที่มีต้นทุนแรงงานที่ต่่ากว่า อาทิ จีน รวมถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน ได้แก่  อินโดนีเซีย และ
เวียดนามท่าให้ไทยสูญเสียความได้เปรียบจากการใช้ปัจจัยการผลิตแบบแรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ใน
การแข่งขันไป   

ผลกระทบจากสภาวะการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยไทยติดอยู่ในกลุ่มรายได้ปาน
กลางระดับสูง (Upper Middle Income) ตามเกณฑ์ของธนาคารโลกคือมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GNI per 
Capita) ตั้งแต่ 4,125 เหรียญสหรัฐฯ แต่ไม่เกิน 12,736 เหรียญสหรัฐฯ และจากข้อมูลล่าสุดใน พ.ศ. 2559 
ไทยมีรายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี จ่านวน 5,720 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7 แสนบาทต่อคนต่อปี 
และหากไทยต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากกว่า 12,736 เหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 4.5 แสนบาทโดยประมาณ  

 อีกทั้ง ด้วยสภาพของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่ผ่านมามีข้อจ่ากัดอยู่หลาย
ประการ  แม้จะมีความพยายามส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศเป็นล่าดับก็ตาม แต่ก็
ยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากความไม่

                                                                    
1 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 
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พร้อมของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายด้าน และการขาดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การผลิต
อย่างยั่งยืน การมีอยู่อย่างกระจัดกระจายของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาแต่ขาดความเชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจน
ผู้ประกอบการยังขาดค่านิยมของการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงท่าให้
ผลงานวิจัยที่ผลิตออกมาไม่สามารถสร้างประโยชน์หรือผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจได้เท่าที่ควร หรือเรียกว่าเป็น
การตกไปในหุบเหวมรณะ (Valley of Death) ซึ่งเป็นลักษณะของประเทศที่มีผลงานวิจัยและพัฒนา แต่กลับ
ไม่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวประเทศจึงจ่าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
ขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และมีกลไกเชื่อมโยงการท่างานระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย และภาครัฐให้เกิดการท่างานร่วมกันเพ่ือปิดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม  

หากประเทศยังคงใช้กระบวนการผลิต โครงสร้างพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีในระดับเดียวกับที่เป็นอยู่
อย่างปัจจุบันนี้ คงต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานในการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) เพ่ือยกระดับสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (High Income) จึงเป็นที่แน่ชัดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย
วิถีทางแบบเดิมไม่ใช่แนวทางเหมาะสมกับไทยในปัจจุบัน โดยประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปใช้นวัตกรรมเป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปแทน เพ่ือการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ส่งผลให้ภาครัฐต้องมีการ
ก่าหนดนโยบายเพื่อเป็นกลไกส่าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า และ รัฐบาลไดป้ระกาศนโยบาย
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุทธศาตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และหนึ่งในโครงการส่าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
คือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ได้ก่าหนดเขตพัฒนาพิเศษใน 3 จังหวัด คือ จังหวัด ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน่าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เชื่อมโยงเส้นทางโลจีสติกส์ในอาเซียน และเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมุ่งเน้น
การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่าอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน  

1.2 นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐ   

การที่ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและหลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลางได้อย่างรวดเร็วนั้น ไม่สามารถใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบที่ผ่านมาได้ จ่าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้การพัฒนาและน่าเทคโนโลยีแบบพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการท่างานในภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ได้ ทั้งนี ้ทิศทางการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก 
ทั้งในเรื่องของวิธีการผลิต การบริการ ตลอดจนการท่าเกษตรกรรม อันจะน่าไปสู่การค้าที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ 
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และการตลาดรูปแบบใหม่ จากการศึกษาของ McKinsey Global Institute2 พบว่า เทคโนโลยีพลิกโฉม
ฉับพลันที่ส่าคัญที่ก่าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ (ภาพที่ 1.1) 

 
ภาพที่ 1-1: เทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive Technology)  

ที่มา: แปลจาก McKinsey Global Institute, 2017 โดย ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ 

 
นอกจากการก่าหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยพลิกโฉมฉับพลันแล้ว นโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรม มีเป้าหมาย
ชัดเจน และจริงจังกับนโยบาย ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นการลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการส่าหรับข้อเสนอของ กระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่อง “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” เพ่ือเป็นมาตรการระยะยาวที่จะก่าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการ
ผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการ

                                                                    
2 แปลจาก McKinsey Global Institute, 2017 โดย สา่นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาต ิ
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สร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth 
Engine) ของประเทศ เสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรม และสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่
เป็นอยู่ให้สูงขึ้น รวมทั้งมั่นใจว่า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก ได้แก่ 
การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation 
Automotive) (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) (4) การเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for 
the Future)   

การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และ
มีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) (2) อุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) (3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels 
and Biochemicals) (4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) (5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)   

นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี มีการปรับแนวคิดมาให้ความส่าคัญกับ
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เลือก
เรื่องที่ส่าคัญ บูรณาการสร้างเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม   
องค์ความรู้ และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่าคัญ ได้แก่ บุคลากร ระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรม โดยจะเกิดโครงการจ่านวนหนึ่งที่เรียกว่า Spearhead Programs ที่จะมุ่งเน้นเพ่ือให้ส่งมอบผลงาน
ตอบโจทย์ที่ส่าคัญของประเทศ รวมถึงการปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานวิจัยมาร่วมมือกันท่างานใน
ลักษณะบูรณาการมากข้ึน   

อย่างไรก็ตาม การด่าเนินการข้างต้นจ่าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรทุกระดับที่เป็น
ฐานส่าคัญในการสนับสนุนทั้ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงการยกระดับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และก่าลังคนความรู้สูง โดยจ่าเป็นต้องมีแผนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ตั้งแต่ต้นทาง: ผู้ผลิตวัตถุดิบ, พัฒนาวัตถุดิบ กลางทาง: การแปรรูปเพ่ิมมูลค่า และปลายทาง: การพัฒนาคนสู่
ธุรกิจ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้เชื่อมโยงกันตามห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามแนวทาง
ประชารัฐแบบบูรณาการ และความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการด่าเนินงานที่สนับสนุนการผลิต
สมัยใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs)  
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1.3 แนวคิดการพัฒนาเขตนวัตกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากจะก่าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคหรือประเทศที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นฐาน
ควบคู่ไปกับด่าเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพ้ืนที่นั้น  โดยได้ผสมผสานแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค การพัฒนาเมือง และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไว้ด้วยกันที่เรียกว่า การพัฒนาเมือง
นวัตกรรม หรือ เขตนวัตกรรม ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนส่าคัญต่อความส่าเร็จของการพัฒนา
ประเทศ  ไม่ว่าจะเป็น Berlin Adlerhof ซึ่งเป็นเมืองวิทยาศาสตร์ในประเทศเยอรมนี ที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ. 
1992 โดยAdlershof ได้ถูกออกแบบและวางแผนพ้ืนที่ในลักษณะคลัสเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาอยู่รวมกัน โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะ
ทาง ได้ ถู กสร้ า งขึ้ น ใน พ้ืนที่  ได้ แก่  (1) Photonics and Optical Technologies (2) Photovoltaics and 
Renewable Energies ( 3)  Microsystems and Materials ( 4)  IT and Media Technology ( 5) 
Biotechnology and Environment และ (6) Analytics  รวมถึงมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการวิจัยชั้นน่า อีกทั้งมีบริการส่าคัญเพ่ือสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่    ตลอดจนเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ อุตสาหกรรม การศึกษา 
เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นซึ่งให้ความส่าคัญยิ่งกับการพัฒนาธุรกิจระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กและผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ซึ่งผลการพัฒนาเมืองดังกล่าว ท่าให้ปัจจุบัน Berlin Adlerhof มี
บริษัทเอกชนในพ้ืนที่กว่า 363 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 5,150 คน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวสนับสนุนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของกรุงเบอร์ลินหลังการรวมประเทศเยอรมนีและช่วยผลักดันให้ประเทศเยอรมนีก้าวขึ้นเป็น
ประเทศผู้น่าในการส่งสินค้านวัตกรรม 

นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใต้ ได้พัฒนาเมืองวิทยาศาสตร์แดด็อก (Daedeok Innopolis) โดยเริ่ม
วางแผนพัฒนาตั้งแต่ 1972 ตั้งอยู่ในเมืองแทจ็อนซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชุม
ทางคมนาคมที่ส่าคัญของเกาหลี เมืองแทจ็อนมีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 540 ตารางกิโลเมตร ประชากร 
1.548 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556) นับเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของเกาหลีใต้ในเมืองนี้มี
ศูนย์กลางหรือชุมทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟที่ส่าคัญ และเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารราชการ
ของประเทศ    

การวางแผนพัฒนาเมืองวิทยาศาสตร์แดด็อกเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาบนพ้ืนที่ 70 
ตารางกิโลเมตรนั้นได้แบ่งออกพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะแรกเริ่มตั้งแต่ปี 1973 - 1989 พัฒนาเมือง
วิทยาศาสตร์ที่มีพ้ืนที่ประมาณ 27.8 ตารางกิโลเมตร (โซน 1) โดยในระยะแรกย้ายหน่วยงานราชการส่วนหนึ่ง
ได้ย้ายจากกรุงโซลมาที่ เมืองนี้ ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งเกาหลี ( KAIST)  
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี (UST) โรงเรียนวิทยาศาสตร์แทจ็อน (เป็น 1 ใน 23 
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โรงเรียนระดับมัธยมปลายที่เน้นวิทยาศาสตร์จากทั้งเกาหลีใต้) ท่าให้เมืองวิทยาศาสตร์แดด็อก กลายเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นที่ตั้งของหน่วยงานวิจัยหรือดูแลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของรัฐ เช่น สถาบันวิจัยพลังงานทางอะตอมแห่งชาติเกาหลี (KAERI), สถาบันวิจัยเทคโนโลยีทางเคมี
แห่งชาติเกาหลี (KRICT) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพแห่งชาติเกาหลี (KRIBB), สถาบัน
วิทยาศาสตร์โลกและทรัพยากรแร่แห่งชาติเกาหลี (KIGAM), สถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศ
แห่งชาติเกาหลี (KASI) และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติเกาหลี (KISTI) นอกจากนี้ 
ยังมีหน่วยวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน (บริษัทผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีต่าง    ) เช่น ซัมซุง หรือ LG ใน
อุทยานวิทยาศาสตร์นี้ด้วย (2) ระยะที่สอง เริ่มตั้งแต่ ปี 1990 - 2000 มุ่งพัฒนาเทคโนวัลเลย์ (Techno 
Valley) และศูนย์อุตสาหกรรม ( Industrial Complex) ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
บริษัทไฮเทค มากกว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบนพ้ืนที่ 7.4 ตารางกิโลเมตร และ (3) ระยะที่
สาม เริ่มตั้งแต่ป ี2001 -ถึงปัจจุบัน เมืองวิทยาศาสตร์แดด๊อกยังคงพัฒนาเดินหน้าพัฒนาพ้ืนทีส่่วนที่เหลือทั้ง 5 
โซน ได้แก่ เมืองวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีวัลเล่ย์ ศูนย์อุตสาหกรรม ส่านักงานเพ่ือการพัฒนาทางทหาร และ
เขตพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นนิเวศนวัตกรรมของภูมิภาค (Regional Innovation System) ที่สมบูรณ์   

ส่าหรับการพัฒนาพ้ืนที่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (อวท.) เปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 บนพื้นที่ 200 ไร่ ผลจากการพัฒนา อวท. ได้ก่อให้เกิด
การจ้างงานในส่วนของภาครัฐและเอกชนกว่า 4,000 คน เป็นบุคลากรสายงานวิจัยและวิศวกรรมมากถึง 
2,400 คน (ร้อยละ 60) ซึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 700 คน มีการลงทุนวิจัยพัฒนาของภาครัฐ 
ประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี และของภาคเอกชนอีกกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่เกิดจากการน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ถือเป็น
นิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศที่มีนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์   

อีกทั้งยังมี อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park; SKP) ได้ถูกจัดตั้งและ
พัฒนาขึ้น โดยส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ สทอภ. ในก่ากับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 บนพ้ืนที่ขนาด 120 ไร่ เพ่ือเป็นศูนย์กลางและฐานใน
การรังสรรค์นวัตกรรม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (Space & Aerospace Industry) ด้วย
การเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยพัฒนาระหว่าง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่น/ชุมชน โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ด้วยกลไกต่าง   โดยผลของการพัฒนา บริษัทที่เข้าด่าเนินการจากภายในประเทศและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริษัทระดับโลก (Global Anchor Tenants) ไม่ต่่ากว่า 10 บริษัทจากท่ัวทุกมุมโลก  

สมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมนานาชาติ ( International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation; IASP) ได้ให้ค่าจ่ากัดความว่า “เขตนวัตกรรม (Area of Innovation)” 
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หมายความว่า เขตพ้ืนที่ซึ่งถูกออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถดึงดูด ผู้มีความเป็น
ผู้ประกอบการ ผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ธุรกิจและการลงทุนฐานความรู้ โดยการพัฒนาและผสมผสาน
ทรัพยากรเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน เชิงสถาบัน เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงการศึกษา และเชิงสังคม เข้า
ด้วยกัน ร่วมกับการจัดให้มีบริการเพ่ิมคุณค่า เพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่งคั่งและยั่งยืนร่วมกันใน
ประชาคมและเ พ่ือประชาคม “Areas of innovation are places designed and curated to attract 
entrepreneurial-minded people, skilled talent, knowledge-intensive businesses and 
investments, by developing and combing a set of infrastructural, institutional, scientific, 
technological, educational and social assets, together with value added service, thus 
enhancing sustainable economic development and prosperity with and for the community”
ทั้งนี้ ในบริบทของค่าจ่ากัดความของ IASP นั้นหมายรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองวิทยาศาสตร์ และ
Innovation District เป็นลักษณะหนึ่งของเขตนวัตกรรม (Area of Innovation) ด้วย 

ดังนั้น แนวคิดและค่าจ่ากัดความของการพัฒนาเมืองวิทยาศาสตร์และเขตนวัตกรรมของต่างประเทศ 
และ ประสบการณ์จากการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า  การพัฒนาเมืองนวัตกรรม 
หรือ เขตนวัตกรรมจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นจะ
ประสบความส่าเร็จมิได้หากขาดความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับการวิจัยและ
พัฒนาจนถึงการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ โดยต้องมีความพร้อมในด้าน
ต่าง     ได้แก่  

(1) โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพียงพอและมีคุณภาพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ 
สนามทดลอง ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ โรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิต และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่มต้นที่เน้นเทคโนโลยี  

(2) แหล่งวิจัยและนวัตกรรมที่มีระบบนิเวศที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการท่างานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และภาครัฐ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(3) บุคลากรที่มีความสามารถทั้งนักวิจัย นวัตกร และนักธุรกิจเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการต่อยอดจาก
ความคิดเป็นการวิจัยและพัฒนา เพ่ือไปสู่ผลผลิตการค้าในเชิงพาณิชย์   

(4) รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างจริงจังและ
สม่่าเสมอ 

(5) กลไกเชื่อมโยงการท่างานระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐให้เกิดการ
ท่างานร่วมกันส่าหรับปิดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
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1.4 โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก & วัตถุประสงค์ใน
การจัดท าแผนแม่บท EECI  

ด้วยผลของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา ไม่ว่าเป็นการชะลอตัวด้านเศรษฐกิจ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดลง ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง  ท่าให้ประเทศไทยผลักดันนโยบายในการ
พัฒนาประเทศไปสู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  อีกทั้งยังได้ก่าหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกาศอุตสาหกรรมมุ่งเน้น คือ 5 อุตสาหกรรม
เดิมและ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศ  อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ประสบ
ความส่าเร็จได้นั้น เป็นต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เหมาะสมในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การผลิตอย่างยั่งยืน
พาณิชย์ และมีกลไกเชื่อมโยงการท่างานระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐให้
เกิดการท่างานร่วมกันเพื่อปิดช่องว่าง (Gap) ระหว่างการวิจัยและพัฒนาและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EECi)” ขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด่าเนินงานหลัก ให้ EECi เป็นโครงการส่าคัญภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ที่มุ่งสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือรองรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนา
สู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จริง (Translational Research) และการ
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม โดยใน EECi จะประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สนามทดลอง (Testbed) 
ห้องทดลองในสถานที่จริง (Living Lab) โรงงานต้นแบบและโรงงานสาธิต ที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่าวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัย ตลอดจนภาครัฐ ควบคู่กับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
ได้แก่ (1) BIOPOLIS: ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
(Bio-Economy) ใช้ประโยชน์จากฐานเกษตรกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ (2) ARIPOLIS: ศูนย์กลาง
การวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ และ (3) SPACE INNOPOLIS: 
ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (4) FOOD INNOPOLIS 
ที่เน้นการน่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร และ (5) ศูนย์ซินโครตรอนที่
มีเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ซึ่งเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีที่จะเข้ามายกระดับและ
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พัฒนาอุตสาหกรรมเดิมให้มีการน่าเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมที่เพ่ิมมูลค่าหรือช่วยลดต้นทุน ตลอดจนสร้าง
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ฐานนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ  

อีกทั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีนโยบายให้มีการเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ต่าง   
ในประเทศไทยเข้ากับ EECi ด้วยแนวคิด Hub of the Hubs ซึ่งเชื่อมโยงผลงานวิจัยพัฒนาจากอุทยาน
วิทยาศาสตร์ต่าง   (the Hubs) ไปสู่การขยายผลที่ EECi (Hub) และเมื่อมีการขยายผลแล้ว สามารถน่าไปใช้
ประโยชน์ผ่านกลไกการท่างานร่วมกันของทั้ง EECi และอุทยานวิทยาศาสตร์ต่าง   รวมถึงน่าไปสู่การลงทุน
ฐานนวัตกรรมที่มีฐานจากผลงานวิจัยที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ  สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ
รัฐบาล ดังแสดงในภาพที่ 1-1:  

 

ภาพที่ 1-1: แนวคิด Hub of The Hubs  

ที่ผ่านมา สวทช. ได้ท่าการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ของโครงการ “เขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” แล้ว พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
ต่างก็เห็นพ้องกับการวางแผนในการพัฒนาที่ส่าคัญยิ่งนี้ และต่างก็คาดหวังให้มีการเริ่มด่าเนินการในอนาคตอัน
ใกล้ พร้อมกับการสนับสนุนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดเขตนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผล
ให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเข้มข้นสูงและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ เนื่องจาก มีความ
พร้อมในทุกด้าน เช่น ก่าลังคน โครงสร้างพื้นฐานต่าง   อุตสาหกรรมที่จะรองรับผลงานวิจัย ไปจนถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือการพักอาศัยของนักวิจัย เพ่ือท่าให้เกิดเป็นชุมชนวิจัยที่สามารถจะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กันได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาปฏิบัติงานและผ่านการปฏิสัมพันธ์กันในหลายมิติ  

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดการท่างานเชิงรุกจึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทิศทางที่
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ชัดเจน มีกรอบในการด่าเนินงาน กลไกในการขับเคลื่อน รวมถึงการวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่าง  ให้การ
ท่างานในภาพรวมของการพัฒนา EECi มีเอกภาพ และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน จึงได้จัดท่า “แผน
แม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation, EECi) พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับปรับปรุง พ.ย. 2561)” นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  

1. ก่าหนดแนวทางการพัฒนา 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EECi  

2. จัดท่าแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ประกอบด้วย กรอบ
ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และแผนการพัฒนา BIOPOLIS, ARIPOLIS, SPACE INNOPOLIS, FOOD 
INNOPOLIS และเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอน (Synchrotron Light Source) ในการด่าเนินการ
แบบบูรณาการ ทีจ่ะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีบทบาทและพัฒนา EECi ร่วมกัน 

3. ข้อเสนอแนะนโยบายและมาตรการส่าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน EECi ให้ประสบความส่าเร็จ   

โดยการจัดท่าแผนแม่บทฯ ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด่าเนินงานการน่านวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในภาคเชิงพาณิชย์  และการสร้างสภาพแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่เอื้ออ่านวยต่อการสร้าง
นวัตกรรม การก่าหนดนโยบายและกลไกที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมทั้ง 6 อุตสาหกรรมมุ่งเน้นมีความ
เข้มแข็งและสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ รวมถึงจัดสรรทรัพยากรอย่างมีทิศทางสอดคล้องกัน และ
น่าประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หรือ ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างแท้จริง  

i 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของการพัฒนา EECi  

 

2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนา EECi 

เพ่ือให้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ส่าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และออกไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จึงได้จัดตั้ง
ขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. โดยได้ก่าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา EECi ไปสู่การเป็น 
“ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นน่าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมน่าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืน”และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว EECi มีพันธ
กิจในการด่าเนินงาน 6 ด้าน ดังแสดงในภาพที่ 2-1  ดังนี้   

(1) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของทั้งทุกภาคส่วน  รวมถึงเป็นแหล่งรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ (Translational Research 
Infrastructure) โดยมีการผ่อนปรนยกเว้นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคกับการทดสอบนวัตกรรม 
(Regulatory Sandboxes) เพ่ือให้ด่าเนินการทดสอบได้ และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือน่าไป
ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ทันสมัยต่อไป 

(2) เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการมาตรฐานของประเทศ (National Quality 
Infrastructure) ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ท่าให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทยมี
คุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ถูกกีดกันด้วยอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-
Tariff Barriers) จากประเทศคู่ค้า รวมถึงท่าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดท่ามาตรฐานใหม่
ขึ้นได้เองเพ่ือสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ฐานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากฐานในประเทศได้  

(3)  เพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งจากแหล่งเทคโนโลยีภายในประเทศ
และต่างประเทศผ่านการสาธิตเทคโนโลยี และการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี รวมถึงกลไกอ่ืน 
  ที่เหมาะสม โดยมีการสร้างความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีควบคู่กันไป เพ่ือให้สามารถ
ดัดแปลง เพ่ิมเติม และต่อยอดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นได้ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือส่าคัญในการพัฒนาผู้
ให้บริการฐานนวัตกรรม ( Innovation Service Provider) และผู้ผสานรวมระบบ (System 
Integrator) โดยใช้กลไกสนับสนุนของรัฐทั้งในทางตรงและโดยทางอ้อมผ่านการเหนี่ยวน่าและ
สร้างตลาดในประเทศรองรับ 

(4) เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาก าลังคนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  เพ่ือรองรับ
การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยจากการขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิตและประสิทธิภาพการ
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ผลิต (Factor-Driven and Efficiency Driven) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-
Driven)  

(5) เป็นแหล่งพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเชื่อมโยง
ผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม ทั้งจากภายในและ
ต่างประเทศ ด้วยกลไกต่าง   อาทิ คอนซอร์เทียมอุตสาหกรรม ( Industrial Consortium) การ
ถ่ายทอด ต่อยอด และผสมผสานเทคโนโลยี การจับคู่นวัตกรรม เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการน่า
เทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วขึ้นและลดความเสี่ยงในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี
ตามหลักการของระบบนวัตกรรมเปิด (Open Innovation) และความร่วมมือแบบกลไกประชา
รัฐ และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชน  (Triple and Quadruple Helix)   

(6) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และให้เกิดการเพ่ิมจ านวนรวมถึงสร้างความ
เข้มแข็งให้ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานรองรับการเติบโตของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2-1: ภาพรวมของวิสัยทัศน์ และพันธกิจของการพัฒนา EECi 

 

มีหลักการในเบื้องต้น คือ การพัฒนาพ้ืนที่เขตนวัตกรรมที่มีลักษณะผสมผสานเทคโนโลยีหลายสาขา
เพ่ือหลอมรวมให้เกิดนวัตกรรมที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้พ้ืนที่เขตนวัตกรรมเป็น
แหล่งรวมนวัตกร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เอ้ือส่าหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม รับ
และน่าผลงานนวัตกรรมออกไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกท้ัง พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีความกว้างขวางครอบคลุม 
(Comprehensive Innovation Ecosystem) ประกอบด้วยมิติต่าง   รวมถึงนวัตกรรมแบบเปิด (Open 
Innovation) และการท่างานในลักษณะบูรณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวคิด Triple Helix Model และ Quadruple 
Model เพ่ือสร้างนวัตกรรมร่วมกันและน่านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีความเชื่อมโยงกัน ไดแ้ก่  

วิสัยทัศน์:  “เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นน าของภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความอยูด่ีกินดีของประชาคมอยา่งยั่งยืน” 

พันธกิจ 

 ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง และ ย่ังยืน   

ศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ภาคอุตสาหกรรม  

 

ศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบ
และการมาตรฐาน 

การสนับสนุนการพัฒนาก่าลังคน วทน. 
ของประเทศ 

การดูดซับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่อุตสาหกรรมและชุมชน 

 

การพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรม
ของประเทศ 

รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
โดยเช่ือมโยงผู้ผลิตนวัตกรรม
และผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและ

ข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม  
การพัฒนากา่ลังคน วทน ของ

ประเทศ  

การเป็นแหล่งรวมเครื่องมือส่าคัญของ
การพัฒนาผู้ให้บริการฐานนวัตกรรม 
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(1) การสร้างและรักษาผู้มีความสามารถสูงของไทยไว้ ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้า

มาเพ่ิมเติมใน EECi หรือในส่วนอ่ืนของประเทศ ให้เกิดมวลรวมที่มากพอ คือ มีสัดส่วนจ่านวน

บุคลากรวิจัยต่อประชากรที่ทัดเทียมกับประเทศที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม   

(2) แหล่งรวมการจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องต่อเนื่องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ EECi รวมถึงประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ซึ่ง
ส่งเสริมให้การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร โดยการน่าเข้านวัตกรรม
จากแหล่งภายนอกองค์กร และแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน่าไป
พัฒนาต่อยอดในช่องทางต่าง   เป็นแนวคิดส่าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ได้รวดเร็วขึ้นและมีผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้น ตลอดจนมี
ทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือชี้น่าการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
พัฒนามวลรวมของบุคลากรวิจัยและนวัตกร  

(3) มีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส่าคัญ ทั้งในเชิงการ
แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ่านบริการวิเคราะห์ทดสอบและการ
มาตรฐานและการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีราคาแพง หรือไม่คุ้ม
กับการลงทุนเพ่ือใช้งานเพียงรายเดียว รวมไปถึงการท่าให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรซึ่งอยู่ใน
ประเทศสามารถด่าเนินการวิจัยเพื่อน่าไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
 

เขตนวัตกรรมเป็นชุมชนของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งความเป็นชุมชนดังกล่าวเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Quality of life) เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Life Style) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงครอบครัว 

2.2 กรอบ และยุทธศาสตร์การพัฒนา EECi 

2.2.1 กรอบการพัฒนา EECi 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้
ก่าหนดให้กรอบการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แบ่งออกเป็น 4 ระยะ   ละ    
5 ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีของประเทศ โดยตลอดทั้ง 4 ระยะ จะมีการด่าเนินงานร่วมกับ
ชุมชนโดยรอบและในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือน่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ชุมชน มีความ
มั่นคง เกิดความม่ังคั่ง และมีความยั่งยืนต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 2-2  
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ภาพที่ 2-2: กรอบการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

ระยะที่ 1: อุตสาหกรรมเดิมเพ่ิมความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2561–2565)  

ระยะที่ 1 มุ่งเน้นในเรื่องการน่า วทน. ไปแก้ปัญหาและเพ่ิมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง วทน. และ ก่าลังคนที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ
การแก้ปัญหาและเพ่ิมความเข้มแข็งนั้น มุ่งไปที่การจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งจากผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศและต่างประเทศ การจัดให้มีบริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้กลไก
สนับสนุนต่าง   ของรัฐ ในการเหนี่ยวน่าให้ผู้ประกอบการเกิดแรงจูงใจในการน่า วทน. เข้าไปปรับปรุงขีด
ความสามารถในการผลิต โดยเกิดการสร้างตลาดรองรับผู้ให้บริการฐานนวัตกรรมในประเทศควบคู่กันไปด้ว ย 
ท่าให้เกิดวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐานส่าคัญในการให้บริการมากขึ้น 

ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง วทน. และ ก่าลังคนที่เกี่ยวข้องนั้น มุ่งไปที่การ
เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือขยายผลการวิจัยพัฒนาไปสู่ เชิงพาณิชย์ (Translational Research 
Infrastructure) ซึ่งเป็นปัญหาคอขวดส่าคัญของประเทศไทย ท่าให้งานวิจัยไทยไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่จะ
ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จ่าเป็นต้องมีการเร่งพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศในสาขามุ่งเน้นขึ้นในประเทศโดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยพันธมิตรจาก
ต่างประเทศ รวมถึงเร่งพัฒนาก่าลังคนในแต่ละระดับไว้รองรับการพัฒนาในระยะถัดไป 

นอกจากนี้ ในระยะที่ 1 นี้ จ่าเป็นต้องมีการจัดท่าผังแม่บทการพัฒนาที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาพ้ืนที่ตามผังแม่บทดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
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พ้ืนที่ให้เหมาะสม สามารถรองรับการเข้าใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานนวัตกรรมของเอกชน ตลอดจนศูนย์ความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัย (Center of Execellence ) และสถาบันวิจัยจากทั้งภายในและต่างประเทศได้ 

ระยะที่ 2: อุตสาหกรรมทันสมัยมุ่งวิจัยพัฒนา (พ.ศ. 2566–2570) 

ในระยะที่ 2 เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมเดิมเริ่มมีการใช้ วทน. ไปสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างแพร่หลายมากขึ้น 
คอขวดด้านคุณภาพและความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเริ่มลดลงจากผลการลงทุนของรัฐอย่างต่อเนื่องใน
การจัดให้มีบริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐานในระยะที่ 1 นอกจากนี้ การพัฒนาพ้ืนที่ EECi ใน
ระยะแรกด่าเนินการเสร็จสิ้นเป็นส่วนใหญ่ มีหน่วยงานนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศของ
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ทั้งจากภายในและต่างประเทศ เข้ามาจัดตั้งอยู่ในพ้ืนที่จ่านวนพอสมควร 
ผลงานวิจัยต่าง   ที่ด่าเนินการโดยศูนย์ความเป็นเลิศของสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1 สามารถ
น่ามาขยายผลด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานที่เตรียมไว้ใน EECi ได้ เริ่มเกิดคอนซอร์เทียมจากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนและร่วมมือจากภาครัฐและมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
น่าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชนในพ้ืนที่มากขึ้น 

จากผลข้างต้น ท่าให้ในระยะที่ 2 นี้ กิจกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนบริบทไปสู่การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น และเริ่มเกิดการลงทุน
ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและการรับรองมาตรฐานขั้นสูงโดยภาคเอกชนควบคู่ไปกับการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องของรัฐ เพ่ือรองรับความต้องการใช้งานที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น มีการท่างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือก่าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของไทยและของ
ภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในเวทีการค้านานาชาติ มีการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการทดสอบทดลองผลิตภัณฑ์และบริการใหม่   มีการส่งเสริมให้
มีผู้ผสานรวมระบบ (System Integrator) และผู้ให้บริการฐานนวัตกรรม (Innovation Service Provider) 
เพ่ิมข้ึนให้มีจ่านวนมากพอ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่
ผู้ผสานรวมระบบ และผู้ให้บริการฐานนวัตกรรม ให้มีความเข้มแข็งและมีเทคโนโลยีทันกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม มีกลไกการเชื่อมโยงนักเรียนทุนของรัฐซึ่ งส่งไปเรียนต่างประเทศกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือดึง  
องค์ความรู้ที่ทันสมัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและเพ่ือให้นักเรียนทุนทราบความคาดหวังของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งจะน่าไปสู่ความร่วมมือกันในอนาคต รวมไปถึงการส่ง เสริมให้มีการพัฒนา
สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะในพ้ืนที่ให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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ระยะที่ 3: ผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกล นวัตกรรมไทยก้าวหน้า (พ.ศ. 2571–2575) 

ระยะที่ 3 ภาคอุตสาหกรรมเริ่มได้รับดอกผลจากการลงทุนทางด้าน วทน. มีทรัพยากรมากขึ้น มี
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เพียงพอ ในการก้าวไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีขั้นสูง ในบางรายสามารถออกแบบทางวิศวกรรมและกระบวนการผลิตได้เองอย่างสมบูรณ์ เริ่มเกิด
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและบริการที่เป็นของไทยและเริ่มมีอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ขั้น
สูงที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุ โดยใช้เครื่องมือและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ผลิตในประเทศไทย เริ่มมี
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่   โดยมุ่งเน้นที่วัตถุดิบในท้องถิ่น 
น่าไปสู่การเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมที่เหลือเห็นถึง
ความส่าคัญของ วทน. มากขึ้นตามไปด้วย เป็นช่วงเวลาที่ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด เพ่ิมการลงทุนทางด้าน 
วทน. อย่างมีนัยส่าคัญ ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานและก่าลังคนที่ภาครัฐ หน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัย 
ลงทุนไว้เป็นจ่านวนมากในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 เริ่มแสดงผลออกมาเป็นงานวิจัยที่มีความทันสมัยและมี
คุณภาพที่เหมาะสมในการน่าไปถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์ให้แก่อุตสาหกรรมที่ก่าลังเร่งลงทุนทางด้าน วทน. 

ช่วงเวลานี้ ภาครัฐเพ่ิมระดับความส่าคัญกับกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
(Cluster) ที่ต้องการมุ่งเน้น เพ่ืออ่านวยความสะดวกและเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้มี
ความรวดเร็วและทันต่อสภาวะการแข่งขันของโลก ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากประเทศก่าลังพัฒนาส่วน
ใหญ่เริ่มให้ความส่าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ วทน. นอกจากนั้น มีการประเมินผล
การด่าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือแก้ไขอุปสรรคต่าง   มีการลงทุนเพ่ิมเติมในโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบทางอุตสาหกรรม ท่าให้ผลิตภัณฑ์ไทยมีความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบ
และตรงกับรสนิยมผู้ใช้งาน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
ผ่านกลไกประชารัฐ (Public-Private Partnership/ Triple Helix) เพ่ือเป็นกลไกส่าคัญในการพัฒนา
นวัตกรรมในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะที่ 4: เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นวัตกรรมไทยเข้มแข็ง  

ในระยะที่ 4 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ในพ้ืนที่ EEC เป็นอุตสาหกรรมที่ลดความส่าคัญของการใช้
แรงงานราคาถูก เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการลดการพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
อย่างมีนัยส่าคัญ มีการต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีได้เอง เริ่มมีอุตสาหกรรมไทยไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ขั้นสูงใน
ต่างประเทศ มีการส่งออกเครื่องมือและเครื่องจักรอัตโนมัติ ในขณะที่การท่างานของหน่วยงานวิจัย หน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน มีการท่างานสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ชุมชนได้ประโยชน์
จากการมีอยู่ของอุตสาหกรรม ในขณะที่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศและเป็นอุตสาหกรรมที่มี
จิตส่านึกท่ีดีทางด้านสิ่งแวดล้อม  
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การด่าเนินงานทั้ง 4 ระยะ ภาครัฐมีการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอุตสาหกรรม
และชุมชน เพ่ือน่าไปใช้พัฒนาและกระจายความเจริญทางเศษฐกิจไปสู่ภูมิภาคและพ้ืนที่อ่ืน   ของประเทศ 
นอกจากนั้น ภาครัฐและอุตสาหกรรมร่วมกันก่าหนดแผนที่น่าทาง (Roadmap) เพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่องใน
อนาคต อย่างยั่งยืน 

2.2.2 ยทุธศาสตร์การพัฒนา EECi 
 

การที่จะพัฒนาและส่งเสริมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในระยะ 20 ปี ในการ
ยกระดับความสามารถด้าน วทน รวมถึงเปิดโอกาสในการน่าผลงานออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงใน
ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาก่าลังคน และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรในต่างประเทศเพ่ือรับและปรับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และดึงดูดการลงทุนฐานนวัตกรรมเข้าสู่ประเทศไทยได้นั้น จ่าเป็นต้องมีด่าเนินการอย่างมียุทธศาสตร์ โดยมี
การจัดท่าแผนที่น่าทางอุตสาหกรรม (Industrial Roadmap) เป็นแนวทางในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทางการด่าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องทั้งในแง่ของนโยบาย รวมถึงการสนับสนุนของ
ภาครัฐ และการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์จะด่าเนินการขับเคลื่อน
ผ่านเมืองนวัตกรรม ดังแสดงในภาพที่ 2-3   

 

ภาพที่ 2-3: การขับเคลื่อนอย่างบูรณการ 

โดยยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแบ่งออกเป็น 5 
แผนงานส่าคัญ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก และแผนงานย่อย ดังมีรายรายละเอียดแสดงในภาพที่ 2-4  
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ภาพที่ 2-4 ยุทธศาสตร์และแผนงานย่อยการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และชุมชน (STI Solutions)  

 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นกลไกส่าคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศภายใต้บริบทเศรษฐกิจโลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
นวัตกรรม ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการให้บริการ น่ามาซึ่งการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม  ดังนั้น เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จึงเป็นพ้ืนที่ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีระบบ
นิเวศที่เหมาะสมต่อการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง รัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ในด้านการ
วิจัยและพัฒนา การต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม รวมถึงการบ่มเพาะผู้ประกอบการฐาน
นวัตกรรมรุ่นใหม่ให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
ชุมชน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกส่าคัญที่น่าพาประเทศ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง  

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้  เป็นการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ิมขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรม การให้บริการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร การบ่มเพาะ
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ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่
ชุมชน โดยในการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 แผนงานย่อย ได้แก่ 

แผนงาน 1.1: ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมทุกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

 

EECi เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิจัยและพัฒนา บริการวิเคราะห์ทดสอบ และบริการสนับสนุน โดย
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นน่า เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเวทีโลก 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ อุตสาหกรรมเดิม และเกิดการต่อยอดสู่การสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ตลอดจน ยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีในผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SME) ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

 นอกจากนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และรับถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม EECi จะจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านการสาธิตและกลไกต่าง   ทั้ง
จากภายในและต่างประเทศ และจัดให้มีสถานที่เสมือนจริงในการเข้าไปเรียนรู้และทดลองปฏิบัติงาน 
ตัวอย่างเช่น จัดให้มี  Learning Factory ด้าน Digital Manufactory เ พ่ือให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะ
ปรับเปลี่ยนไปสู่ Industry 4.0 ได้เข้ามาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเป็นการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานจริงต่อไป 

 

แผนงาน 1.2 : สร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่และสนับสนุนการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีด้วยบริการ
ครบวงจร  

 

การเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส่าคัญต่อการน่านวัตกรรมไปเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเขตนวัตกรรม EECi  เป็นศูนย์รวมของการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่ (Start-ups) ที่เน้น
เทคโนโลยี (Hard Science) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EECi รวมถึงพัฒนาให้เขตนวัตกรรม EECi มี
ระบบนิเวศของผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่   ที่สมบูรณ์เพ่ือเชื่อมโยงผู้ประกอบการใหม่   ให้เข้าถึงตลาด 
และนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ (VC) ตลอดจนทรัพยากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น เงินตั้งต้น
ส่าหรับการน่าผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Seed fund) ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือในการวิจัย กลไกในการ
ทดลองตลาด รวมถึงสร้างกลไกทางการเงินอ่ืน   เช่น การสนับสนุนทางการเงินโดยการให้เงินเปล่า เงินกู้ และ
รูปแบบร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการใหม่ให้ขยายไปสู่ตลาดโลก โดยมี
แผนงาน ดังนี้ 
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1.2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยี (Tech Startup)  

 ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยี (Tech Startup) สู่การเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งผ่าน
โปรแกรมต่าง   ได้แก่ (1) โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี (Incubation Program) ส่าหรับผู้เริ่มต้น
ธุรกิจที่มีพ้ืนที่ท่างานส่าหรับผู้ประกอบการใหม่ มีโปรแกรมการให้ ค่าแนะน่าทางธุรกิจและเทคโนโลยี 
(Coaching and Mentoring) รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญช่วยเรื่องการพัฒนาต้นแบบ และให้ค่าแนะน่าในการ
ทดสอบตลาด เป็นต้น (2) โปรแกรมเร่งสร้างความส่าเร็จ (Acceleration Program) จะมุ่งเน้นการน่าธุรกิจ
เทคโนโลยีออกไปสู่ตลาดโลก รวมถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เร่งการเติบโตของต่างประเทศ (International 
Accelerator) เพ่ือน่าธุรกิจเทคโนโลยีออกไปสู่ตลาดโลก และ (3) โปรแกรมค่ายอบรม (Boot Camp 
Program) และ (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่แยกตัวออกจากสถาบันวิจัย หรือ
มหาวิทยาลัย คือ โปรแกรมการแยกธุรกิจ (Spin-off Program) โดยการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจขึ้นอยู่
ลักษณะและความเหมาะสมของธุรกิจ  

1.2.2 เชื่อมโยงและจับคู่วิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยีใหม่กับบริษัทเอกชนที่เป็นพันธมิตรในห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 การจับคู่ระหว่างวิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยีใหม่ กับบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนานวัตกรรมใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งกระบวนการบ่มเพาะจะมี
บริษัทเอกชนเป็นพ่ีเลี้ยง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันบ่มเพาะและยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยีให้มี
ศักยภาพให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้    

1.2.3 แหล่งรวมการให้บริการส าหรับวิสาหกิจเริ่มต้นทางเทคโนโลยีด้วยความเชี่ยวชาญอย่างครบวงจร  
แบ่งออกเป็น 

 บริการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มเทคโนโลยีและตลาด และการ
คาดการณ์อนาคต สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

 บริการให้ค่าปรึกษา เช่น การด่าเนินธุรกิจและการตลาด การผลิตและการจัดการกระบวนการ
ผลิต การวิจัยและพัฒนา การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้สิทธิ
ประโยชน์ภาครัฐ 

 บริการอ่านวยความสะดวกทางธุรกิจ เช่น การจับคู่ธุรกิจและการลงทุน เข้าถึงแหล่งทุน การ
ประสานงานภาครัฐ การคัดเลือกบุคลากร 

 บริการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ เช่น ศึกษาความเป็นไปได้ บริการออกแบบและ
วิศวกรรม บริการวิจัยและพัฒนา บริการผลิตต้นแบบ บริการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ
และภาคสนาม  
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 บริการฝึกอบรมและสัมมนา โดยครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการ
ผลิตและบริการ และด้านธุรกิจและการตลาด  

 บริการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เช่น การจัดแสดงผลงานและการสาธิต นิทรรศการ Road 
Show ประชุมวิชาการ ตลาดเทคโนโลยี และการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  

1.2.4 ร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี  

EECi เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในการน่าผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึง หากมี
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในกระบวนการผลิต (pre-product and pre-customer) เป็น
โครงการที่มีความเสี่ยงสูง แต่คาดว่าได้รับผลตอบแทนสูง EECi พร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีใหม่   นั้น   
 

แผนงาน 1.3: ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่ชุมชน 

 

เพ่ือให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมแก่ชุมชนใน 
EEC ดังนั้น EECi จึงมีโปรแกรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน โดยน่าเทคโนโลยีไปแก้ปัญหา
ของชุมชน รวมถึงถ่ายทอดและพัฒนาทักษะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม  
 

แผนงาน 1.4: การจับคู่เทคโนโลยี ตลอดจนผู้ให้บริการนวัตกรรม และผู้ใช้ประโยชน์ (Match Making)  

 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมและมีการส่งออก
เพ่ิมขึ้น โดยการน่าเทคโนโลยีเข้าไปท่าให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ในรูปแบบของการ
จับคู่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้ให้บริการนวัตกรรม และผู้ใช้ประโยชน์เข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
ทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่   รวมทั้งการฝึกอบรมและการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง   เพ่ือให้สามารถเข้าสู่การ
แข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation)  

ในระยะ 20 ปี EECi มีเป้าหมายมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ที่จะต่อเชื่อมความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การท่าวิจัย พัฒนา ในภาคการศึกษา และสถาบันวิจัย อันจะน่าไปสู่การใช้
งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เติบโตต่อไป ซ่ึง
การเชื่อมโยงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนี้จะเป็นส่วนส่าคัญในการเพ่ิมประสิทธิผลจากการน่า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ จะเป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน่าไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริม
ความเข้มแข็ง และสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ให้เติบโตต่อไป ในการด่าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 แบ่ง
ออกเป็น 4 แผนงานย่อย ได้แก่  

แผนงาน 2.1: ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมก าหนดโจทย์และลงทุนวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร  
 

EECi จะท่าหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่าหรับให้ภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาในการ
ร่วมกันก่าหนดหัวข้อยุทธศาสตร์ (Thematic Area) ในการท่าวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้ตอบต่อความต้องการ
ที่แท้จริงของภาคอุตสาหกรรม และร่วมกันแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรในการด่าเนินงานวิจัย โดยให้การ
สนับสนุนการท่าวิจัยแบบครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นด่าเนินการ พัฒนาต้นแบบ ทดลอง ทดสอบ จนกระท่ังไปสู่การ
ใช้งานจริงและในเชิงพาณิชย์ 

เพ่ือให้งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง EECi
มีกลไกประสานความร่วมมือแบบหุ้นส่วนความร่วมมือ โดยการสนับสนุนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาค
ส่วนและระดับต่าง   ให้มีความเข้มแข็งและสามารถด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง พัฒนากลไกการท่างานแบบ
บูรณาการระหว่างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เชื่อมโยงเป็นคลัสเตอร์นวัตกรรม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและ
ทุกระดับ มีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นในการก่าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม โจทย์วิจัย ตลอดจนร่วม
ลงทุนหรืออุดหนุนทรัพยากรในการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาเครือข่าย 
บริหารจัดการเครือข่าย บริหารการวิจัยและนวัตกรรม และบริหารทรัพยากรวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและระดับต่าง   นอกจากนี้ การจัดสรรทรัพยากรวิจัยในโครงการ
ขนาดใหญ่หรือการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง อย่างต่อเนื่องข้ามหลายปีงบประมาณเป็น
กลไกส่าคัญอย่างหนึ่งที่จะท่าให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจะเป็นเครื่องมือ
ส่าคัญในการดึงดูดนักวิจัยชั้นน่าให้เข้ามาท่างานในประเทศรวมถึงพัฒนาก่าลังคนวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ อย่างไรก็ดี การจัดสรรงบประมาณวิจัยนี้ จ่าเป็นจะต้องมีหัวข้อที่สอดคล้องกันข้ามโครงการ เพ่ือให้
ภาพรวมของผลงานที่จะเกิดขึ้น สามารถน่าไปต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเกิดคลังความรู้เฉพาะด้านของประเทศได้ 
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แผนงาน 2.2: จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อภาคอุตสาหกรรม (Industry-Oriented CoEs) 

 

เนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) ในสาขาเป้าหมาย จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากจะก่อให้เกิดการพัฒนาก่าลังคนให้มีความรู้และทักษะใน
ระดับสูงแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่   ซึ่งเมื่อน่าไปเชื่อมโยง
หรือต่อยอดให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ จะท่าให้การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพ่ือภาคอุตสาหกรรม 
(Center of Execelence, CoE) ซึ่งมีความเชื่อมโยงชัดเจนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สามารถด่าเนินการ
วิจัยพัฒนาที่ไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม (Translational Research) จะช่วยให้เกิดผลงานต้นแบบ
ในระดับสูง (TRL ในระดับ 5 ขึ้นไป) และต่อยอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ 

 

แผนงาน 2.3 : พัฒนาคอนซอร์เทียมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐาน (Pre-Competitive Level) 

 

EECi มีเป้าหมายสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้เป็นลักษณะคอนซอร์เทียมที่เป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกันวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานต่าง   ที่เก่ียวข้อง โดยเทคโนโลยีและองค์ความรู้บางด้านอาจจะต้องน่าเข้ามา
จากต่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ รวมถึง มีการจัดตั้งเป็น
คอนซอร์เทียมอุตสาหกรรมทั้งในลักษณะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยหากเป็นคอนซอร์เทียมที่อยู่ต้นทาง 
รัฐควรลงทุนมากกว่าเอกชน เนื่องจากเป็นการสร้างฐานความรู้กลางของประเทศ และในทางกลับกันหากเป็น
คอนซอร์เทียมที่อยู่ปลายทางเอกชนควรเป็นผู้ลงทุนหลักรัฐลงทุนเพียงบางส่วน เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะทาง
ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมจ่ากัดรายเท่านั้น ทั้งนี้ จ่าเป็นต้องมีการพัฒนาคอนซอร์เทียมเพ่ือก่าหนดมาตรฐาน
ควบคู่ไปกับการจัดตั้งคอนซอร์เทียมด้านเทคโนโลยีด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Workforce 
Development) 

 

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส่าคัญยิ่งในการพัฒนา EECi ที่
มุ่งเน้นการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นกลไกส่าคัญใน
การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยมีบทบาทส่าคัญในการเป็นผู้มีทักษะ และองค์ความรู้ ใน
การสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมใหม่   ให้กับสินค้าและบริการนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  

ดังนั้น การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือรองรับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมในส่วนต่าง   ให้เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่   
จึงเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะน่าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขั้นที่
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ในยุทธศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นการเตรียมบุคลากรขั้นพ้ืนฐานให้มีความสนใจในการเข้าสู่เส้นทาง
อาชีพนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ในอนาคต การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่สอดคล้องกับ
ตามความต้องการของอุตสาหกรรม และ การพัฒนา EECi ให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือในการศึกษาวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมกับต่างประเทศ ซ่ึงประกอบได้ด้วย 3 แผนงานย่อย ได้แก่ 

แผนงาน 3.1: ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการเรียนสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Grow Future Talent) 

 

 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการเข้าสู่เส้นทาง
การศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ผ่านกจิกรรมต่าง   อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนให้มีความตื่นตัว มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และเกิด
แรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนวางแผนและสนับสนุนการพัฒนา
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ โดยท่างานร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แผนงาน 3.2: เตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะบุคลากรอุตสาหกรรม 

 

3.2.1 พัฒนาบุคลากรวิจัยในภาคเอกชนผ่านการร่วมวิจัยกับนักวิจัยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของ
รัฐในโจทย์ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 พัฒนาบุคลากรวิจัยในภาคเอกชนผ่านการร่วมวิจัยกับนักวิจัยสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐใน
โจทย์ที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายและสามารถน่าไปใช้ได้จริง อันเป็นการส่งเสริมให้ EECi เป็น ระบบนวิเวศนวัตกรรมของภูมิภาค โดย
ส่งเสริมการร่วมวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันการศึกษา-สถาบันวิจัย-ภาคเอกชน หรือองค์กรต่างประเทศ เพ่ือ
ผลิตผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง และสร้างชุมชนการเรียนรู้ และการสร้างพ้ืนที่ในการท่างานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบการ และบุคลากร ทั้งภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้  การถ่ายทอดองค์ความรู้ อันก่อให้เกิดทักษะใหม่ที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนา
อุตสาหกรรม จนน่าไปสู่การเกิดสินค้าและบริการใหม่ 

3.2.2 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยภาครัฐ กับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยภาครัฐ กับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือให้
นักศึกษา นักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้แก่
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ โดยสงเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภาครัฐและภาคเอกชนให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาฝีมือ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา หรือช่วยในการเพ่ิมมูลคา่
ต่อการผลิตสินค้าและบริการของภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง   อาทิ การจัดกิจกรรม 
Talent Mobility และการสร้างระบบ Matching เชื่อมโยงนักศึกษาจากสถานศึกษาและโจทย์เอกชนในพ้ืนที่ รวมถึง
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสถานศึกษาให้พร้อมท่างานร่วมกับอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมต่าง   อาทิ Work-
integrated Learning และ/หรือ Internship Program เป็นต้น  

3.2.3  สร้างและพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมผ่านกลไก Train-the-Trainer  

เพ่ือให้มี “ตัวคูณ” ในการน่าความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาทักษะและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่ โดยค้นหาและคัดเลือก และพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพ่ือเป็น “ตัว
คูณ” ในการพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญสูง และมี
ลักษณะโดดเด่นเหนือผู้ อ่ืน เพ่ือเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่บุคลากรอ่ืน   จนสามารถน่าแนวคิดและองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์สู่ปฏิบัติงานจริงได้อย่าง 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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แผนงาน 3.3: สร้างและพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรระดับสูง 
 

 เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีขั้นสูงของเอเชีย และเป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญ นวัตกร และนักวิจัยของประเทศ หนึ่งในกลไกส่าคัญ 
คือ การสร้างและพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระดับสูงเพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผ่าน ได้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถในระดับต่าง   (ปริญญาโท-ปริญญาเอก หรือปริญญาเอก) และสนับสนุนทุนวิจัยแก่บัณฑิตระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) จากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ การดึงดูดหรือน่า
อาจารย์/นักวิจัยชั้นน่าจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ (Top Notch) และ Visting Professors  มาร่วม
วิจัยและท่างานกับภาคอุตสาหกรรมที่ EECi  รวมถึงจัดให้มีสิ่งอ่านวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ และ
มาตรการจูงใจต่าง   ในรูปแบบแพคเกจ (Relocation Package) เพ่ือดึงดูดให้ผู้เชี่ยวชาญมีทั้วไทยและ
ต่างประเทศมีความสนใจและมองเห็นประโยชน์ที่จะเข้ามาท่างานอยู่ใน EECi  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(STI Infrastructure) และพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
 

เพ่ือเป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพให้ เอ้ือต่อการประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมใน
รูปแบบต่าง   รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญด้าน วทน . ที่จะช่วยน่างานวิจัยและนวัตกรรมออกไปสู่เชิง
พาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมของประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก
ขึ้น ดังนั้น การให้บริการด้านการทดสอบและวิจัยพัฒนาแบบครบวงจรในลักษณะ Share Services เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการต่าง   ได้ เช่น ศูนย์ทดสอบ (Testing Center)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คุณภาพ (National Qualiy Infrastructure) ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งการสร้างระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระหว่างสถาบันศึกษาวิจัยและภาคธุรกิจ สาหรับเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น การขนส่งระบบราง 
ระบบไฟฟ้า/ น้่าเพ่ือการอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเชิงระบบ เช่น ระบบบริหาร
จัดการขยะ/ กากอุตสาหกรรม ระบบการมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์3ได้นั้น ในยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

                                                                    
3 ที่มา: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคณุภาพของประเทศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562-2571) 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมนี้จะประกอบด้วย 6 แผนงาน
ย่อย ได้แก่  

แผนงาน 4.1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 

 

 EECi จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงสร้างพ้ืนฐาน 
วทน.) รองรับการต่อยอดและขยายผลงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ (Translational Research) ซึ่ง
งานวิจัยดังกล่าวอาจพัฒนามาจากภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและ/หรือสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่การจะผลิตเพ่ือจ่าหน่ายจ่าเป็นต้องน่าผลงานวิจัยมาขยายขนาดและทดลองผลิตภายใต้สภาวะ
ที่คล้ายระบบการผลิตจริง ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ที่จ่าเป็นในการต่อยอด ประกอบด้วย โรงงานต้นแบบ 
โรงงานสาธิต แปลงทดลอง เป็นต้น โดยในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. EECi จะพัฒนาตามความ
ต้องการของผู้ใช้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งได้แก่ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิจัย ตัวอย่างเช่น ในระยะที่ 1 EECi จะ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังภาพที่ 2-5 
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ภาพที่ 2-5: ตัวอย่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ส่าหรับการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 

  

โครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ 

ARIPOLIS BIOPOLIS SPACE INNOPOLIS 

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิจัย 

 การออกแบบชีวกระบวนการ
แบบอัตโนมัต ิ

 ตรวจวัดลักษณะทางกายภาพ 
สรีระวิทยาและชีวเคมี
ประสิทธิภาพสูง (Research 
Facilities Plant 
Phenomics) 

 พัฒนาวัสดุชีวภาพ 

โรงงานต้นแบบ 

 โรงงานต้นแบบระบบ
อัตโนมัตเิพื่อการพัฒนา
วิศวกรรมชีวเคมี และ        
ชีวกระบวนการ 

 โรงเรือนอัจฉริยะระบบ
เกษตรแม่นย่า  

 โรงเรือนฟีโนมิกส์ 
(HighThroughput 
Phenotyping Screening) 

 โรงงานสาธิต  
โรงงานสาธิตระดับอุตสาหกรรม 

 การผลิตยสีต ์

 การผลิตสารเคมีชีวภาพ เพื่อ
ทดสอบตลาด 

 

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิจัย 
 ศูนย์วิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม 
- ระบบเซนเซอร์ขั้นสูง  
- การประยุกต์ใช้ข้อมูล

ต่าแหน่ง  
- Smart Maintenance 
- IC & Module Design 
- Visualization 
- Industrial Computing & 

AI 
 การวิจัยอุปกรณ์และเซนเซอร์

ส่าหรับ Smart Farm 
 การวิจัยโลหะเพื่อ

อุตสาหกรรม 
 ศูนย์นวัตกรรมเพื่อส่งเสรมิ

โรงงานต้นแบบ/โรงเรือน 
 การทดลองใช้ต้นแบบอุปกรณ์ 

IoT ระบบ AI 
 การทดลอง Precision 

Farming 

โรงงานสาธิตระดับอุตสาหกรรม 

 ศูนย์สาธิตและเรียนรู้การใช้
นวัตกรรมในการบ่ารุงรักษา
เครื่องจักร 

 Innovation Space จ่าลอง
กระบวนการทางอุตสาหกรรม
รองรับงานวิศวกรรมดิจิทัล 
และ Big Data Analytics 

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์วิจัย 

 การวิจัยชิ้นส่วนอากาศยาน
เพื่อซ่อมแซม 

 การพัฒนาเทคโนโลยีการซ่อม
บ่ารุง 

โรงงานต้นแบบ 

 การต่อยอดการผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน 

2 แพลตฟอร์มหลัก  

 HAPS  

 GNSS  
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 ในระยะต่อไป โครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ที่ก่อสร้างในระยะที่  1 จะสามารถรองรับการต่อยอด
ผลงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม EECi ยังคงต้องลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ส่าหรับการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต ซึ่งในระยะที่ 2 EECi จะมุ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง EECi อาจเน้นการพัฒนาจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศรายสาขาเพ่ือร่วมท่าวิจัยกับภาคเอกชนเป็นเครือข่ายวิจัย  

แผนงาน 4.2: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ 

 

 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ประเภทหนึ่งที่รองรับระบบคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ มาตรวิทยา การก่าหนดมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ และการรับรอง
คุณภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ เช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ มีความส่าคัญ
ส่าหรับกระบวนการนวัตกรรมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนกระทั่งการจ่าหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งการวิเคราะห์
ทดสอบดังกล่าวด่าเนินการเพ่ือทดสอบว่านวัตกรรมมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพต่อไป  

 ในระยะ 20 ปี EECi มีเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาค 
ASEAN ซึ่งในระยะที่ 1 EECi จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ โดยเน้นการวิเคราะห์ทดสอบส่าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเริ่มลงทุนผลิตในระยะ 2-3 ปีต่อไปนี้ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี ระบบราง 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และสารชีวภาพ เป็นต้น นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยใน EECi อาจสามารถ
ช่วยหน่วยงานก่าหนดมาตรฐานของภาครัฐในการจัดท่ามาตรฐานของนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยและพัฒนา
ด้วย ดังแสดงในภาพที่ 2-6 
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ภาพที่ 2-6: ตัวอย่างโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่จะพัฒนาในเขตนวัตกรรม EECi ในระยะแรก 

 

แผนงาน 4.3: การส่งเสริมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

  

 EECi จะสนับสนุนการพัฒนาห้องปฏิบัติการกลางที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพราะโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน.  
เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นสิ่งจ่าเป็นส่าหรับการ
วิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier Research) ซึ่งห้องปฏิบัติการกลางที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ 

ARIPOLIS BIOPOLIS SPACE INNOPOLIS 

ศูนย์ทดสอบ 

 ประสิทธิภาพของมาสเตอร์
แบทช์วัสดุชีวภาพ 

 ประสิทธิภาพของ 
Functional ingredient 

 การวิเคราะห์ทางพิษวิทยา
และความปลอดภัยในระยะ
ก่อนคลินิก (Pre-clinical 
study, OECD-GLP) 

 ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ
ของสมุนไพรและสารสกัดจาก
สมุนไพร (Thai Herbs 
Characterizations) 

ศูนย์ทดสอบ 

 แบตเตอรี ่

 มอเตอร ์

 แท่นและสถานีประจไุฟฟ้า 

 สายอากาศ 

 ช้ินส่วนระบบราง 

 ซอฟต์แวร ์

 เซนเซอร ์

 วัสดุคอมโพสิทข้ันสูง 

 ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย 

ศูนย์ทดสอบ 

 ความปลอดภัย 

 วัสดุของช้ินส่วนอากาศยาน 

การจัดท ามาตรฐาน 

 Functional Ingredients 
  

การจัดท ามาตรฐาน 
 แบตเตอรี ่

 สถานีประจุไฟฟ้า 

การจัดท ามาตรฐาน 

 การรับรองการผลิตตาม
มาตรฐาน AS9001 

 Non Destructive Test 

 การทดสอบตามมาตรฐาน 
ASTM/EASA/FAA 
 

สนามทดสอบ 
 IoT  

 ยานยนตไ์ร้คนขับ (AGV) 

 อากาศยานไร้คนขับ (UAV) 

 อุปกรณ์อัจฉรยิะ 

 รางทดสอบรถไฟ               
(Test Track) 
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จะเป็นจุดดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยต่างชาติ และบริษัทเอกชน เข้ามาใช้บริการและจัดตั้งศูนย์วิจัยในเขต
นวัตกรรม EECi แต่การจัดตั้งห้องปฏิบัติการดังกล่าวต้องใช้เงินลงทุนสูงและบุคลากรเทคนิคที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง หากมีห้องปฏิบัติการกลางที่เปิดให้หลายองค์กรสามารถใช้ร่วมกันได้ เขตนวัตกรรม EECi จะเป็น
กลายเป็นจุดแบ่งปันและแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัย        
องค์ความรู้ และบุคลากร อันจะน่าไปสู่การไหลเวียนทรัพยากรและความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม 
และสถาบันการศึกษา ท่าให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 ภาคส่วนเข้มแข็งมากขึ้น และคาดหวังว่า การร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากรเหล่านี้อาจน่าไปสู่การร่วมวิจัยระหว่างบริษัทเอกชน และ/หรือหน่วยงานวิจัย ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกัน 
หรือเทคโนโลยีที่สามารถผนวกกันแล้วเกิดนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนโลกได้  

 EECi จะพัฒนากลไกสนับสนุนให้หน่วยวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาจัดตั้งในเขตนวัตกรรม 
EECi เปิดห้องปฏิบัติการบางส่วนเพ่ือให้บริการแก่องค์กรอ่ืน และจูงใจให้หน่วยวิจัยที่ส่าคัญเข้ามาจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการกลางในเขตนวัตกรรม EECi เช่น มาตรการทางภาษี เป็นต้น 

แผนงาน 4.4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่ทันสมัยรองรับการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัย (Communication Infrastructure for R&D)  

 

 การเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจ่าเป็นส่าหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนในทุก
สังคม ซึ่งรวมถึงสังคมของการวิจัยและพัฒนาที่จ่าเป็นต้องน่าระบบ ICT เข้ามาอ่านวยความสะดวก บริหาร
จัดการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ ระหว่างภายในสังคมวิจัยและพัฒนาใน EECi และเชื่อมโยงกับ
สังคมวิจัยและพัฒนาภายนอก ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างพ้ืนฐานการสื่อสาร
ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านเครือข่าย (Network) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) และระบบการค่านวณกลุ่มเม  (Cloud Computing) ที่มีคุณสมบัติการท่างานเป็นเลิศ (High 
Performance) มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านสมรรถนะ (Capability) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และ
เสถียรภาพ (Reliability) ให้สามารถรองรับ (1) การวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การพัฒนายานยนต์อัตโนมัติ 
(Autonomous Vehicle) การวิเคราะห์ข้อมูลชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) และการท่านายสถานการณ์
ต่าง  (Prediction) เป็นต้น (2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือผลวิจัยที่มีชั้นความลับสูง ระหว่างหน่วยวิจัยภายใน 
EECi กับหน่วยงานร่วมวิจัยในต่างประเทศ (3) ความคล่องตัวในการท่างานเป็นทีมขนาดใหญ่ผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ เป็นต้น 
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แผนงาน 4.5: การเชื่อมโยงบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 EECi จะจัดท่าฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. และให้บริการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขต
นวัตกรรม EECi และโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว ครอบคลุมถึงศูนย์แห่ง
ความเป็นเลิศ โรงงานต้นแบบ โรงงานสาธิต แปลง/สนามทดสอบ ศูนย์วิจัยก่อนคลินิก ห้องปฏิบัติการทดสอบ/
สอบเทียบ และห้องปฏิบัติการกลาง 
 

แผนงาน 4.6: การก าหนดให้ EECi เป็นเขตผ่อนปรนกฎหมาย 

 

 เพ่ือให้เกิดการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดขึ้นในประเทศไทย และเพ่ือให้ EECi เป็น
เขตนวัตกรรมชั้นน่าของอาเซียนได้นั้น จ่าเป็นจะต้องก่าหนดให้ EECi เป็นพ้ืนที่ในการผ่อนปรนกฎหมายเพ่ือ
ทดสอบ ทดลองนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบเดิม โดยอาจจ่าเป็นต้องด่าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานผู้ดูแลกฎระเบียบเพ่ือผ่อนปรนกฎระเบียบที่มีขอบเขตเฉพาะพ้ืนที่เขตนวัตกรรม EECi เพ่ือให้สิทธิ
ด่าเนินการวิจัยและจัดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถูกควบคุมดูแลได้ในเขตนวัตกรรม EECi เป็นแห่งเดียวในประเทศ
ไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อมนุษยชาติ  

แผนงาน 4.7: การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม  

 

การพัฒนาให้ EECi เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีความกว้างขวางครอบคลุม (Comprehensive 

Innovation Ecosystem) ก่อให้เกิดการท่างานในลักษณะนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) การบูร

ณาการการท่างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ 

ตามแนวคิด Triple Helix Model และ Quadruple Model เพ่ือสร้างนวัตกรรมร่วมกันและน่านวัตกรรมไป

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มีความเชื่อมโยงกันได้นั้น EECi จึงได้ถูกออกแบบให้มีองค์ประกอบส่าคัญและดึงดูดให้

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบส่าคัญเข้ามาอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ เดียวกัน (Proxmity)  โดยมีองค์ประกอบ 

ส่าคัญในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ดังนี้ (1) ความเป็นเมือง (Smart Township) ไม่ว่าเป็น ศูนย์การค้า 

สถานที่ออกก่าลังกาย (Fitness Center) (2) โรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นน่า มหาวิทยาลัยนานาชาติมาตั้งอยู่

ในพ้ืนที่ (Schools /Universities) เพ่ือรองรับครอบครัวและบุตรของนักวิจัย นวัตกรและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่

ท่างานใน EECi (3) สถาบันวิจัยทั้งสถาบันวิจัยไทยและสถาบันวิจัยต่างชาติที่ด่าเนินกิจกรรม เช่น วิจัยและ
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พัฒนานวัตกรรม หน่วยงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ 6 

อุตสาหกรรมเป้าหมายมาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ (4) บริษัทไทยขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มาจัดตั้ง

ศูนย์วิจัยที่พร้อมจะท่างานร่วมกับสถาบันวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศใน EECi เพ่ือให้บริษัทใหญ่เหล่านี้ดึงบริษัทลูก

ที่อยู่ในเครือมาร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมนั้น  และ  (5) หน่วยบ่มเพาะ

เทคโนโลยีชั้นน่าและนักลงทุนเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

เข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี บริการ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็นที่เอกชนขนาดเล็กไม่สามารถลงทุนเอง

ได้ เช่น การวิเคราะห์ทดสอบ และPilot Plant แบบครบวงจร เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 2-7           

 

 
ภาพที่ 2-7: EECi Innovation Ecosystem   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างกลไกความร่วมมือ และ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีส าคัญจาก
พันธมิตรจากต่างประเทศ (International Collaboration and Technology Transfer) 

 

 เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศ เขตนวัตกรรม EECi จะเป็นแพล็ตฟอร์มในการรับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีส่าคัญ   รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
เป็นอุตสาหกรรมน่าร่องใน EECi  เพ่ือเป็นฐานส่าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่โดยผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ระหว่างหน่วยงานวิจัยของไทยกับหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  อย่างไร    
ก็ตาม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความร่วมมือกับสถาบันวิจัย หน่วยงานพันธมิตรจากต่างประเทศดังกล่าวได้มี
กล่าวถึงในยุทธศาสตร์อ่ืน   บ้างแล้ว เช่น ความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมในยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นต้น ดังนั้น ยุทธ์ศาสตร์นี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนากลไกกลางในการร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากหน่วยงานต่างประเทศ โดยมีแผนงานย่อย ดังนี้  
 

แผนงาน 5.1: ก าหนดกลุ่มประเทศ/องค์กร และรูปแบบความร่วมมือเป้าหมาย 

 

 การศึกษาและก่าหนดกลุ่มประเทศหรือองค์กรเป้าหมายในสาขาต่าง   ที่ EECi ต้องการสร้างความ
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะช่วยให้สามารถด่าเนินงานเชิงรุกและมี
ทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนในการด่าเนินงาน โดยประเทศ/องค์กรและสาขาที่ EECi มุ่งเน้นในการสร้างความ
ร่วมมือในระยะแรก ได้แก่  

(1) ความร่วมมือกับ Fraunhofer ประเทศเยอรมนี ในด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีชีวภาพ 
เนื่องจากหน่วยงานวิจัยของเยอรมนีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต  
ดังนั้น EECi อาจสร้างความร่วมมือกับ Fraunhofer ในการตั้งศูนย์การฝึกอบรมส่าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ EEC ที่ต้องการปรับปรุงโรงงาน เป็นต้น    

(2) ความร่วมมือกับ Industrial Technology Research Institute (ITRI) ประเทศไต้หวัน ในด้าน 
ดิจิทัล, แบตเตอรี และ เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ITRI มีกระบวนการผลิตทางด้านผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่ทันสมัย รวมทั้ง มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมและสร้างให้เกิดผู้ประกอบการ
เทคโนโลยี/นวัตกรรม ซึ่ง EECi สามารถสร้างความร่วมมือกับ ITRI ในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ
และสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่   ในพื้นที่ EECi ได ้

(3) ความร่วมมือกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยขนาด
ใหญ่ มีงานวิจัยจ่านวนมากเป็นอันดับต้น   ของโลก และอยู่ระหว่างด่าเนินการจัดตั้งส่านักงาน
สาขาที่ประเทศไทย โดย CAS จะเป็นแหล่งส่าคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง   และ สร้าง
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เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทยกับจีน โดยอาจสร้างความร่วมมือในสาขา
ต่าง   ดังนี้ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ การส่ารวจข้อมูล
ระยะไกลด้วยดาวเทียม เทคโนโลยีเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสาร และสาขาอ่ืน   เป็นต้น 

(4)  ความร่วมมือกับ  National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 
(AIST) ประเทศญี่ปุ่น ในด้านหุ่นยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

(5) ความร่วมมือกับ Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศ
เกาหลีใต้ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  
 

แผนงาน 5.2: สร้างกลไกในการดูดซับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  

 

EECi เป็นตัวกลางในการคัดเลือกเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่าคัญให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึง
มีกลไกในการดูดซับองค์ความรู้โดยความร่วมมือกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในหน่วยงานพันธมิตร
ให้ประกบกับหน่วยงานต่างประเทศที่ต้องการถ่ายทอด เพ่ือเรียนรู้และเป็นพ่ีเลี้ย งให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถน่าไปสู่การผลิตและออกสู่เชิงพาณิชย์ได้   
 

แผนงาน 5.3:  สร้างกลไกความร่วมมือกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักนวัตกร และผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาชั้นน่าของต่างประเทศ หรือองค์กรชั้นน่าในต่างประเทศ เพ่ือให้
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน ผ่านมาตรการ  

(1) สงเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ให้มีความหลากหลายและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือเป็นการ
สร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ซึ่งช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในการด่าเนินงาน และ  

(2) ดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญให้เข้ามาท่างานในพ้ืนที่ 
โดยให้การสนับสนุนการอ่านวยความสะดวกให้สามารถเข้ามาท่างานในประเทศได้ผ่านการผ่อน
ปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท่างานให้กับบุคลากรต่างชาติ (การจัดท่าระบบวีซ่า/การให้สิทธิ
พ่านักอาศัยที่ยาวนานขึ้น) 
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(3)  การจดัท่ามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาท่างานใน EECi รวมถึง  
(4) ดึงดูดนักวิจัยไทยที่อาศัยในต่างประเทศให้กลับมาท่างานในพ้ืนที่ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีกลับมา 

โดยการให้ทุนนักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกลับมาท่างานในพื้นที่ และการสนับสนุนการริเริ่ม
โครงการใหม่   ที่ประเทศไทยไม่เคยท่า เป็นต้น 
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บทท่ี 3  
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีมุ่งเน้นใน EECi   

 

3.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมใน EEC 

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP)  

ของกลุ่มจังหวัด EEC รวมกันมีมูลค่า 2,150,528 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83 ของภาคตะวันออก

ทั้งหมด และมีสัดส่วนร้อยละ 15  ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยกลุ่มจังหวัด EEC  มีจ่านวน

ประชากรรวมกันกว่า 3.4 ล้านคน หรือคิดเป็นจ่านวนร้อยละ 60 ของภาคตะวันออก เมื่อค่านวณเป็นรายได้

เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่อปีอยู่ที่ประมาณ 640,000 บาท ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรต่อปีทั่ว

ประเทศ คือ 215,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อจ่าแนก GPP ของกลุ่มจังหวัด EEC พบว่า รายได้ของจังหวัดส่วนใหญ่มา

จากภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดถึง 1.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.5 รองลงมา ภาคการค้า

และบริการ 195,784 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 และภาคเกษตรกรรม 55,205 ล้านบาท หรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 4  

ความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด EEC คือการเป็นฐานที่ตั้งส่าคัญของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึง
อุตสาหกรรมอ่ืน   อีกหลากหลาย มีจ่านวนนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนารวมกัน
กว่า 30 แห่ง  เมื่อพิจารณาตามประเภทกิจการ พบว่า โรงงานในกลุ่มจังหวัด EEC มีจ่านวนรวมกันกว่า 
10,099 แห่ง โดยกิจการที่มีจ่านวนโรงงานสูงที่สุด คือ กิจการโลหะและอโลหะ กิจการอาหารและเครื่องดื่ม 
กิจการยางและพลาสติก และกิจการยานยนต์และขนส่ง ตามล่าดับ ความท้าทายของอุตสาหกรรมดังกล่าว คือ 
ตลาดต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และเทคโนโลยีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ท่าให้ประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ขาดแคลนแรงงานมีความ
ได้เปรียบในการผลิตเพิ่มข้ึน     

ประกอบกับพ้ืนที่ใน EEC ได้มีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปแล้ว และหากมีการลงทุนเพ่ิม
เชื่อมโยงเส้นทางจะท่าให้พ้ืนที่ EEC เป็นจุดศูนย์กลางเส้นทางโลจีสติกส์และคมนาคมสู่อาเซียน  ดังนั้น รัฐบาล
ริเริ่มโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) บนพ้ืนที่ 3 จังหวัด
คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ให้กลายเป็น 
“World -Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม  Super Cluster และอุตสาหกรรม

                                                                    
4 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559 (Gross Regional and Provincial Product Chain Volume 

Measures 2016 Edition) ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และค่านวณโดยทีมผู้จัดทา่การศึกษา  
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เป้าหมายของประเทศ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20ปีข้างหน้า5  แต่หากจะประสบความส่าเร็จ
ได้นั้นต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมิใช่เพียงแต่การพัฒนาเทคโนโลยีให้
เท่าทันทิศทางเทคโนโลยีโลกเท่านั้น แต่ไทยต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองที่อยู่บนพ้ืนฐานศักยภาพของประเทศ 
เช่น เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร อาหาร และชีวภาพ หรือกล่าวได้ว่า อนาคตของการขับเคลื่อนประเทศต้อง
อยู่บนฐานนวัตกรรม (ความรู้และปัญญา) แทนที่การขับเคลื่อนด้วยการลงทุนเพ่ือการผลิตจ่านวนมาก ใน
สถานการณ์เช่นนี้ การจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จึงเป็นกุญแจส่าคัญท่ี
จะน่าพาไทยสู่การเป็นประเทศขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง  

3.2 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EECi 

จากการศึกษาและจัดท่าแผนที่น่าทางการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( Industrial Technology 
Roadmap) ของ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซ่ึงเป็นการศึกษาแนวโน้มของทิศทางของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้า ตลอดจน จัดท่ามาตรการต่าง   ที่จ่าเป็นต้องด่าเนินการ
และเตรียมพร้อมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในเรื่องของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. 
โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ มาตรฐานต่าง   ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เป็นต้น พบว่ามี
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม (โดยรวมเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรม
พลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพทีห่่วงโซ่ต่อเนื่องภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกัน) ในเบื้องต้น ดังนี้  

3.2.1 เกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

ภาคเกษตรมีความส่าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากแรงงานใน     
ภาคเกษตรมีจ่านวนมากกว่า 12 ล้านคนหรือคิดเป็น 31% ของก่าลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมครัวเรือน 
6.8 ล้านครัวเรือน (ส่านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรมีสัดส่วน GDP เพียงร้อยละ 8.7 
(ปี 2017) ทั้งนี้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา GDP ภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง  และก่าลังเผชิญกับประเด็นท้าทายและ
บททดสอบใหม่  มากขึ้น อาทิ ทรัพยากรการเกษตรมีจ่ากัด การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการ
ระบาดของโรค/แมลงศัตรูพืชมีความรุนแรง ผลผลิตต่อไร่ต่่า  นอกจากนี้ บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุท่าให้แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มขาดแคลน   ประกอบกับผู้บริโภคให้
ความส่าคัญกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้การท่าเกษตรต้องมุ่งสู่เกษตรยั่งยืน ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้สารเคมี และไม่ท่าลายสิ่งแวดล้อม  

ทิศทางการเกษตรของประเทศไทยจะต้องมุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพ่ิมมูลค่าและความยั่งยืนด้วย
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ทั้งการเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น สร้างดุลย

                                                                    
5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม  (Feasibility Study) การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม  
 



                               EECi Development Master Plan 
 

  หน้า 46 

ภาพระหว่างการเพ่ิมปริมาณผลผลิตกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย 
เทคโนโลยีที่เป็น Megatrend อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เทคโนโลยีจีโนม (Genome 
Technology) เทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotic & Sensing 
Technology) และระบบข้อมูล Big Data ซึ่งมีบทบาทและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Disrupt) กับ
ภาคการเกษตร โดยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่าการเกษตรจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional 
Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ตั้งแต่ใน
ส่วนของผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทางธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการทางการเกษตร ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ 
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป จนถึงการตลาด  

ตัวอย่างของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Disrupt) เหล่านี้ ดังแสดง
ในภาพที่ 3-1 เช่น เทคโนโลยีในการประเมินลักษณะที่ปรากฎที่เรียกว่า (Phenomics Technology) ที่บูรณา
การน่าระบบ Image Analysis เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน สามารถตรวจสอบการท่างาน
ของพืชที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งในสภาพโรงเรือนที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ที่ช่วย
ประหยัดเวลา พ้ืนที่ งบประมาณ รวมทั้งการตรวจวัดไม่ท่าลายตัวอย่างท่าให้ลดการสูญเสียพืช และในสภาพ
แปลงเปิดที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงสภาพการปลูกจริง ซึ่งเป็นเงื่อนไขความส่าเร็จที่ส่าคัญของการร่น
ระยะเวลาและเพ่ิมความแม่นย่าของการการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลักษณะดีเด่นเร็วขึ้นให้ทันกับความต้องการของ
ตลาดและเกษตรกร อีกตัวอย่างที่ส่าคัญ คือ การท่าเกษตรแบบแม่นย่า (Precision Agriculture)   ซึ่งในการ
ท่าเกษตรกรรมนั้น เกษตรกรจ่าเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องต่าง มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยง
สัตว์ที่ต้องเลือกพันธุ์ การให้น้่า การให้ปุ๋ย แร่ธาตุ อาหารฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สัญชาตญาณและการลองผิดลอง
ถูกเป็นหลัก แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งในการเก็บข้อมูล Big Data ที่แม่นย่า ได้แก่ เซนเซอร์ UAV
โดรน ดาวเทียม เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Management) และระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลที่แม่นย่า (Data Analytics) จะช่วยเกษตรกรตัดสินใจได้แม่นย่ายิ่งขึ้น หาช่วงเวลาที่ดีและเหมาะสมที่สุด
ในการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ การให้ปุ๋ย แร่ธาตุ อาหารและน้่าในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการวิเคราะห์เพ่ือหาเเกิด
ขึ้น นอกจากนี้ การท่าเกษตรแบบแม่นย่ายังถูกปรับใช้ในการเพาะปลูกในสภาพโรงเรือนปิดที่เรียกว่าระบบ
โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นโรงเรือนปลูกพืชที่มีการให้น้่า ธาตุอาหาร และให้แสงเพื่อสังเคราะห์ โดยการควบคุมจาก
ระบบคอมพิวเตอร์สมองกล แบบอัตโนมัติ หรือก่ึงอัตโนมัติ และท่ีก้าวรุดหน้าไปอีกขั้นคือ Plant Factory เป็น
โรงเรือนปลูกพืชในระบบควบคุมอย่างสมบูรณ์ (ควบคุมแสง ความชื้น ความยาวคลื่นแสง อุณหภูมิ 
คาร์บอนไดออกไซด์ฯ) ตัวอย่างพืชที่เหมาะกับ Plant Factory ได้แก่ พืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและต้องการ
คุณภาพ Premium Quality พืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ปลูกไม่ได้ในสภาพแวดล้อมประเทศไทย  พืช
สมุนไพรเพื่อสกัดสารส่าคัญ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
(Disrupt) ต่อภาคเกษตรเท่านั้น ยังสร้างโอกาสของประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery ที่ถูกจับ
ตามองว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ดังจะเห็นได้จากหลาย   ประเทศในโลก โดยเฉพาะ
ประเทศผู้น่าด้านเทคโนโลยี และประเทศที่มีจุดแข็งด้านการเกษตร ได้ก่าหนดให้อุตสาหกรรม Biorefinery 
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีกลไกส่งเสริมการลงทุนวิจัยพัฒนา สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทหลัก
ในการพัฒนาเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากร
ชีวภาพ  

ประเทศไทยมีความพร้อมของวัตถุดิบตั้งต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบในกลุ่มแป้งและน้่าตาล รวมถึงมี
วัสดุเหลือทิ้งการเกษตรที่เป็นเซลลูโลส ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกผลผลิตทางการเกษตรในรูปของวัตถุดิบ 
สินค้าแปรรูปขั้นต้นที่มีมูลค่าเพ่ิมไม่มาก แต่น่าเข้าสารเคมี วัสดุ และพลังงานรวมกันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า ๒ 
ล้านล้านบาทต่อปี  รวมทั้งมีการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีมาระยะหนึ่งแล้ว 
โดยเฉพาะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเป็นฐานส่าคัญให้กับอุตสาหกรรมไบโอรีไฟ
เนอรีได้ เนื่องจากหลายผลิตภัณฑ์สามารถใช้โครงสร้างพ้ืนฐานในการผลิตร่วมกันได้ ไบโอรีไฟเนอรีนับเป็น
ทางออกที่ส่าคัญที่ช่วยให้เปลี่ยนวัสดุชีวภาพให้เป็นพลังงาน หรือสารมูลค่าสูงเพ่ือใช้ในอุตสากรรมอ่ืน   ต่อไป
ได้ ทั้งนี้ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  ได้แก่  

 กระบวนการจัดการวัตถุดิบ หรือ Pretreatment/ Fractionation เพ่ือเปลี่ยนวัตถุดิบ (แป้ง/
น้่าตาล/เซลลูโลส/น้่ามัน) โดยใช้กระบวนการทางชีววิทยา กายภาพ เคมี เคมีความร้อน 
(thermochemical) และ/หรือเอนไซม์ ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมส่าหรับน่าไปใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

 กระบวนการแปรรูป หรือ Conversion โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กระบวนการใหญ่  ได้แก่  
Biological conversion เป็นกระบวนการที่อาศัยจุลินทรีย์ หรือ Biocatalyst เช่น เอนไซม์ เป็น
ต้น ในการท่าให้เกิดการเปลี่ยนสารตั้งต้น ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารตัวกลาง หรือผลิตภัณฑ์
สุดท้าย ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ อาทิเช่น Fermentation, Enzyme ฉonversion, ฉ
Consolidated Bioprocessing (CBP) Biocatalyst, Anaerobic Digestion เป็นต้น และ
Chemical Conversion  เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารตั้งต้น ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาร
ตัวกลาง หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี 

 กระบวนการ Downstream เป็นขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวและท่าให้บริสุทธิ์ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ของเหลือหลังจากเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปกระบวนการ Downstream Process 
จะอาศัยหลักการพ้ืนฐานของลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพของสารที่ต้องการแยก ซึ่ง
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ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส่าคัญ  คือ การแยกผลิตภัณฑ์ (Isolation) ในขั้นตอนนี้จะเป็นการแยก
สารที่ต้องการออกจากระบบการผลิต  และ การท่าให้บริสุทธิ์ (Purification)  

เกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรีจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการกระจาย
รายได้อย่างทั่ว และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้มากถึง 3  รูปแบบไปในเวลา
เดียวกัน  อันประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ “BCG Economy”  เนื่องจากเป็นการพัฒนาภาคเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตร และน่าผลผลิตทางการเกษตร ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภคไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งไม่พบในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมโดยเฉพาะคุณสมบัติการย่อยสลายได้เองตาม
ธรรมชาติซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมหลายเท่าตัว ทั้งนี้ การพัฒนา BCG Economy จะน่าไปสู่การ
หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้่า และความไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ โดยด่าเนินการ
ตามแนวทางหลัก ๓ ประการ คือการสร้าง BCG Economy ด้วยนวัตกรรม (Innovation economy)  BCG 
Economy เป็นเครื่องมือในการน่าไปสู่การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive economy) และ BCG Economy ที่
ให้ความส่าคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า (Regenerative economy) 

 

ภาพที่ 3-1: แผนที่น่าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และไบโอรีไฟเนอรี  
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3.2.2 อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีป่ระสิทธิภาพสูงและการขนส่งสมัยใหม่  

ในอนาคตเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่จะมีบทบาทที่ส่าคัญมากในการการขนส่งทั้งคนและสินค้า 
เนื่องจากเครื่องยนต์สันดาปภายในสร้างผลกระทบโดยตรงกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เทคโนโลยี
แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงจึงจะมีความส่าคัญมากต่อการขนส่งคนและสินค้า นอกเหนือจากการเป็น
องค์ประกอบที่ส่าคัญในอุตสาหกรรมอ่ืน  แล้ว อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เองก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่
และจะมีมูลค่าสูงมากในอนาคต  

การที่ประเทศไทยจะต่อยอดการเป็นฐานการผลิตยานยนต์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมที่ต่อยอดจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์เดิมและพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์
อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) ได้นั้นจ่าเป็นจะต้องผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพ
สูงให้เกิดขึ้นได้ประเทศด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วผลประโยชน์ของประเทศก็จะขาดหายไปเป็นจ่านวนมากเพราะ
ราคายานยนต์ในอนาคตจะมาจากราคาของแบตเตอรี่ในสัดส่วนที่สูงมาก ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์ให้สามารถพ่ึงพาตัวเองให้ได้มากที่สุดทั้งในรูปแบบของรถยนต์ รถโดยสาร ระบบราง หรือ
แม้แต่การใช้งานเทคโนโลยียานยนต์ในรูปแบบใหม่  เช่น AGV UAV/Drone อุปกรณ์ส่ารวจใต้น้่า เป็นต้น โดย
ในระยะแรก EECi จะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณภาพ เช่นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์
ทดสอบแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงทั้งขนาดที่ไม่ใหญ่นักส่าหรับการใช้งานใน AGV UAV/Drone แบตเตอรี่
ขนาดกลางส่าหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า ไปจนกระทั่งระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ 
ในขณะที่โรงงานต้นแบบในการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาการใช้งานแบตเตอรี่ในรูปแบบใหม่ ที่
นอกเหนือจากการใช้งานในชีวิตประจ่าวัน เช่นการใช้งานเพ่ือการป้องกันประเทศ (Dual Use) รวมไปถึงการ
พัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและระบบการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะมีการด่า เนินการใน
พ้ืนที่ EECi ด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้น ยานยนต์สมัยใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าจ่าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์
สมัยใหม่ในการลดน้่าหนักของตัวยานยนต์เอง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่ง (ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน) ในขณะที่ยานยนต์อัตโนมัติต้องอาศัยระบบแผนที่ความละเอียดสูงและระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงมาก (Artificial Intelligence) 
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ภาพที่ 3-2: แผนที่น่าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและขนส่งสมัยใหม่ 

 

เพ่ือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและยานยนต์สมัยใหม่เกิดขึ้นได้จริงใน
ประเทศไทย EECi  จึงได้จัดท่าแผนที่น่าทางและจะทยอยลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านระบบคุณภาพเพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
และเกิดการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 3-2 คือ 

 เทคโนโลยีการผลิตและประกอบแบตเตอรี่ (Battery/Energy Storage Pilot Production) 

 การทดสอบการใช้งานในสภาวะจริง (Energy Storage / Smart Energy Living Lab) 

 การทดสอบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก่าลังไฟสูง (Extra Large-Current Performance & Field 
Testing for XL Energy Storage) 

 การทดสอบยานยนต์อัตโนมัติภายใต้สภาวะเสมือนจริง (Autonomous Vehicle Living Lab) 

 วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติและโครงสร้างน้่าหนักเบา (Vehicle System Integration) 

 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Advanced Electronics Design) 

 การควบคุมยานยนต์และการน่าทาง (Vehicle Control & Navigation) 

 เอไอเทคโนโลยีเพ่ือยานยนต์อัตโนมัติ (AI for Autonomous Vehicle) 
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3.2.3 อุตสาหกรรม 4.0 ระบบอตัโนมัติ หุ่นยนต์ และ อิเลก็ทรอนิกส์อัจฉริยะ6   

3.2.3.1 อุตสาหกรรม 4.0  

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ส่าคัญของโลกโดยการลงทุนของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานราคา
ถูกเป็นส่าคัญ อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดการเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ผลิตที่ทันสมัย ต้องน่าเข้าองค์ความรู้ เครื่องจักรอัตโนมัติ หุ่นยนต์ หรือแม้แต่เทคโนโลยีกระบวนการผลิตจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท่าให้ไม่มีโอกาสจะเป็นประเทศที่พ่ึงพาตัวเองได้ทางเทคโนโลยี เนื่องจากขาดความ
เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตัวเอง  

ดังนั้น การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 จึงมีความส่าคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้ หากไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตได้มากเท่าไร 
ก็ยิ่งท่าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของประเทศจะเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะผู้ประกอบการสามารถ
แสวงหาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตได้ภายในประเทศซึ่งเหมาะกับบริบทการใช้งานในประเทศ สามารถติดต่อ
ประสานงานหรือท่างานร่วมกันกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกว่าการซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียว 

 
ภาพที่ 3-3 : แผนที่น่าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 

 

                                                                    
6 สมุดปกขาวเร่ือง “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทย” ฝ่ายวจิัยนโยบาย ส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 

2560 
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพลักดันให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 กล่าวคือ เป็นยุคของ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงการด่าเนินกิจกรรมต่าง  ไว้ด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ตัวอย่างเช่น การ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการผลิตทั้งหมด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การซ่อมบ่ารุง ตลอดจนการขนส่ง
สินค้าและวัตถุดิบที่ต้องมีความสามารถในการตอบสนองกับระบบดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด่าเนินการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงเป็นเทคโนโลยีที่
ส่าคัญของทุกอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ หากต้องการก้าวตามนโยบายรัฐบาลสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  

เพ่ือการนี้ EECi ได้ก่าหนดแผนที่น่าทางส่าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตสมัยใหม่ส่าหรับ
อุตสาหกรรมยุค 4.0 ดังภาพที่ 3-3  “แผนที่น่าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมอัจฉริยะที่จะช่วยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการไทยแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ได้ ดังนั้น การลดภาระในการลงทุนของผู้ประกอบการ และเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส่าคัญมากให้ผู้ประกอบการ
ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นหัวจักรส่าคัญในการก่าหนดโจทย์ความต้องการ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีหรือผู้
ให้บริการเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยวิจัย รวมไปถึงเจ้าของเทคโนโลยีตั้งต้นจาก
ต่างประเทศ ได้ท่างานพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตร่วมกัน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่
ในสถานการณ์ที่จะเป็น “win-win” บริษัทขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์เพราะจะได้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคา
เหมาะสม และตรงกับความต้องการ ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กเห็นความต้องการที่ชัดเจนจากบริษัท
ขนาดใหญ่ ไม่ต้องรับความเสี่ยงในการท่าการวิจัยและพัฒนาโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีผู้ซื้อหรือไม ่

ในการขับเคลื่อนแผนที่น่าทางดังกล่าว EECi จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่าคัญ เช่น 

 การสร้างต้นแบบหุ่นยนต์และจักรกลอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Advanced Industrial 
Robotics / Smart Machine Fabrication Lab) 

 การทดสอบทดลองการใช้งานหุ่นยนต์และเทคโนโลยีโรงงานยุคที่  4 ในสภาวะจริง 
(Advanced Robotics and Factory 4.0 Testbed/Sandbox/Living Lab) 

 การผลิตต้นแบบด้วยกระบวนการผลิตแบบ Additive Manufacturing (Industrial 
Additive Manufacturing Pilot Production) 

 ศูนย์ถ่ายทอดทักษะอุตสาหกรรม 4.0 (Learning Factory for Workforce Reskilling) 

 การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Advanced Electronics Design for Industry 4.0) 

 การพัฒนาเซ็นเซอร์เพ่ืออุตสาหกรรม (Industrial IoT Sensors Development) 

 เทคโนโลยีเออาร์/วีอาร์เพื่ออุตสาหกรรม (Augmented/Virtual Reality for Industry) 

 เอไอเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม (AI for Industry) 
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 3.2.3.2 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

ประเทศไทยมีแนวโน้มใช้งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายในมหาวิทยาลัย มีนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีต่าง  ทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยคน
ไทยได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์กู้ภัยระดับนานาชาติจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก World RoboCup Rescue 
ถึง 7 สมัย รวมถึงสมัยล่าสุดในปี พ.ศ. 2559 อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนที่เริ่มมีการผลิตหุ่นยนต์
ออกจ่าหน่ายในตลาดต่างประเทศ จึงนับว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านบุคลากรในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้ทั้งเพ่ือใช้เองภายในประเทศและส่งออกในอนาคต อีกทั้งในฝั่งผู้ใช้ก็ได้มีการน่าระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้น เนื่องมาจากอัตราค่าแรงงานที่ขยับตัวสูงขึ้นในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมต้องการลดทุนในการผลิตลง ดังนั้น EECi จึงมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตและการใช้งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ  

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ส่าคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย คือ การขาดตลาดภายในประเทศ เพราะ
ผู้ใช้งานมักไม่ได้ให้ความส่าคัญกับหุ่นยนต์ที่พัฒนาในประเทศเท่าที่ควร จากการที่ผู้ผลิตรายใหญ่  ที่มีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการเป็นระบบอัตโนมัติต่าง  ล้วนน่าเข้าหุ่นยนต์จากต่างประเทศ ทั้งยัง
ขาดการส่งเสริมผู้ประกอบการหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมให้เติบโตจนกลายเป็น
วิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยี (Tech Startup) ที่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศในอนาคต ท่าให้ไทย
ยังต้องอาศัยการน่าเข้าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ จึงมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง   ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป  

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  

(1) มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automated Guided 

Vehicle: AGV) เป็นต้น 

(2) มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโมดูลด้านระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรม

การผลิต และยานพาหนะไร้คนขับ (Unmanned vehicle) เช่น อากาศยานไร้คนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicle: UAV) อากาศยานปีกตรึง (Fixed - wings) และอากาศยานปีก

หมุน (Drone) บอลลูนเพ่ือการพาณิชย์ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมส่ารวจทรัพยากร ดาวเทียมพิกัด
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ต่าแหน่ง (Global Navigation Satellite System: GNSS) ส่าหรับประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง    

ต่าง   ทั้งในการส่ารวจ การตรวจสอบ และการบ่ารุงรักษา เป็นต้น 

(3) มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีมูลค่าสูง (High-value 

services robots)  

(4) มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์ท่างานเฉพาะทางที่ช่วยอ่านวยความ

สะดวกในด้านต่าง   และท่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่ช่วยใน

การฟ้ืนฟูหรือช่วยเหลือผู้ป่วย หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ หุ่นยนต์บริการในบ้าน ส่านักงาน และร้านค้า 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้งานทางการเกษตร และหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา เป็นต้น 

 

 3.2.3.3 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชาญฉลาดภายใน
ตัว (Intelligent and Smart) สามารถท่างานได้หลากหลายหน้าที่ (ตรวจวัดและตรวจรับข้อมูล รับผล 
ประมวลผลและแจ้งผลที่ถูกต้องในเวลาที่รวดเร็ว) ตามค่าสั่งที่บรรจุไว้ผ่านระบบฝังตัว (Embedded System) 
และเซ็นเซอร์ ปัจจุบันตลาดและทิศทางความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะ
เน้นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กน้่าหนักเบาเพ่ือให้สะดวกในการพกพาและใช้งาน รวมถึงการใช้พลังงานน้อย (Low-
Power Consumption) เพ่ือการน่าไปประยุกต์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง  ได้ง่ายและลดกระบวนการ
ติดตั้งลง เช่น ระบบโรงเรือนอัจฉริยะที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจวัดค่าสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง  ทั้ง
อุณหภูมิ ความชื้น ค่าความเป็นกรดและด่างของดิน ส่าหรับอุตสาหกรรมเกษตร อุปกรณ์ด้านดิจิทัลแบบพกพา 
(Wearable Devices) ที่สามารถตรวจวัดค่าต่าง  ของร่างกายที่สามารถแจ้งผลและป้องกันก่อนการเกิดโรคได้ 
นอกจากนั้นแล้ว กลไกสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีการใช้งานในประเทศมากขึ้น จะ
สามารถกระตุ้นการวิจัย พัฒนา และผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้อีกด้วย การพัฒนา
ระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะและยั่งยืน การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือยกระดับให้เกิดวิสาหกิจชุมชนอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก/ขนาดกลางอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ รวมถึงระบบอัจฉริยะด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในการเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน ในส่วนของเทคโนโลยีอุปกรณ์ปลายทาง 
ให้มีการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ราคาถูก เช่น สมาร์ทโฟน เพ่ือให้เกิดการกระจายตัวและแพร่หลายเพ่ือ
รองรับผู้บริโภคในการด่าเนินกิจกรรมด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป   

ในการขับเคลื่อนแผนที่น่าทางดังกล่าว EECi จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่าคัญ เช่น  

(1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสมองกลฝังตัว (Embedded System) ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมใน
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านมาตรฐานในประเทศและมาตรสากล 
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(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ (Sensor) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น 
สามารถวัดข้อมูลได้แบบ Real-Time และ สื่อสารข้อมูลได้ทันที เป็นต้น เพ่ือน่าไปสู่การพัฒนา
ในอุตสาหกรรมอ่ืน   ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามไปด้วย 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาด้าน Smart Farm, Smart Factory, Smart Service และ Smart Health 
ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่าเพ่ิมในกับ
อุตสาหกรรมในประเทศ 

(4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IoT เพ่ือช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศสามารถไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ด้วยดี 

 

3.2.4 อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ  

ด้วยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่เข้มแข็งของประเทศ ท่าให้ไทย
มีศักยภาพและมีโอกาสในการพัฒนาอากาศยานและชิ้นส่วนอากาศยานในอนาคต  โดยเป็นอีกหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน อากาศยานไร้คนขับ อวกาศ และ
ดาวเทียม รวมไปถึงการซ่อมบ่ารุงอากาศยาน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีข้อก่าหนดสูง มีการปิดกั้นผู้ประกอบการใหม่  ท่าให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้ยากกว่า
อุตสาหกรรมอ่ืน  อีกทั้งจ่าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ (Advance Materials 
Technology) เทคโนโลยีการบินและอวกาศ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ทดสอบทางด้านมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมไว้ในอดีต จึงจ่าเป็น
จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพให้
สามารถดึงดูดผู้ประกอบการที่ส่าคัญระดับโลกเข้ามาประกอบกิจการหรือวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย  

ทั้งนี้ EECi ได้ก่าหนดแผนที่น่าทางส่าหรับเทคโนโลยีส่าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ดัง
แผนภาพที่ 3-4  แล้ว ซึ่ง EECi จะทยอยลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้โดยล่าดับ ตัวอย่างเช่น   
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ภาพที่ 3-4: เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

 

 เทคโนโลยีวิศวกรรมการประกอบชิ้นส่วนการบินและอวกาศ (Aerospace and Aviation 

System Integration) 

 วิศวกรรมการออกแบบอากาศไร้คนขับและอวกาศยาน (Drone/UAV System Design) 

 เทคโนโลยีเอไอเพ่ือการบินและอวกาศ (AI for Aerospace & Aviation) 

 เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้งานข้อมูลดาวเทียมแม่นย่า (GNSS Application Development) 

 การทดสอบการใช้งานอากาศยานไร้คนขับในสภาวะจริง (Drone/UAV Testbed-

Sandbox-Living Lab) 

 การทดสอบและออกใบรับรอง (NQI Testing & Certification) 

 ศูนย์ฝึกอบรม Drone/UAV (Drone/UAV Training Center) 

 

ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยและ
พัฒนา เช่น เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีทางด้าน Data Analytics, Artificial Intelligence, Cyber 
Security โครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบอากาศยาน รวมไปถึงสนามบินขนาดเล็กเพ่ือการทดสอบอากาศยาน 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทดลองและปรับปรุงกฎหมาย เช่น Regulatory Sandbox เป็นต้น 
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นอกจากนี้ รัฐยังต้องผลักดันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นตลาดที่ส่าคัญให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ 
ในขณะเดียวกันก็ต้องผลักดันกฎหมายให้ทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
ขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนประกอบธุรกิจการผลิตอากาศยานขนาดเล็กหรือน่าอากาศยานขนาดเล็กไป
ให้บริการด้านต่าง  ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับทางด้านเกษตรกรรม
แม่นย่า (Precision Agriculture) การส่ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณะภัย
หรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  

3.2.5 อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 7  

ปัจจุบันระบบสุขภาพของไทยก่าลังเผชิญกับสิ่งท้าทายจากรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนจากทั่วโลก ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท่าให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการสุขภาพมากขึ้น 
ในขณะที่งบประมาณของภาครัฐมีอย่างจ่ากัด ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณสุขที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปัจจุบัน ท่าให้ภาครัฐต้องเตรียมการเพ่ือรองรับกับสิ่งต่าง  ที่ก่าลังเกิดข้ึน 

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้บรรจุเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้
ก่าหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 คือ การส่งเสริมให้คนไทยมีร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม Medical Hub โดยการที่จะ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้นั้น จ่าเป็นที่จะต้องทราบถึงสถานการณ์ด้าน
การแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านสุขภาพ ยา และเวชภัณฑ์ รวมถึง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2558 ไทยมีมูลค่า
น่าเข้าสินค้าทางการแพทย์ (ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์) เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า สินค้าทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีความส่าคัญกับการด่าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันที่ให้
ความส่าคัญกับการรักษาสุขภาพอนามัยมากข้ึน จนส่งผลให้อุตสาหกรรมสินค้าทางการแพทย์มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่หากย้อนกลับมามองถึงอุตสาหกรรมสินค้าทางการแพทย์ของไทย เพ่ือรองรับนโยบาย Medical 
Hub ของรัฐบาลที่มุ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพ
รองรับการแข่งขันในอนาคตได้นั้นกลับพบว่า สินค้าทางการแพทย์ที่ไทยผลิตส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิม
ไม่สูงมากนัก เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และวัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง ซึ่งไม่ได้ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ระดับสูง แต่ในทางกลับกันไทยมีการน่าเข้าสินค้าในกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นการทีจ่ะน่าพาให้ไทยไปสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้อย่างยั่งยืนนั้น จ่าเป็นที่ไทยจะต้องพัฒนาสินค้าทางการแพทย์ที่สามารถ

                                                                    
7 สมุดปกขาวเร่ือง “อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยข์องประเทศไทย” ฝ่ายวิจยันโยบาย ส่านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ, 2560 
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น่าเอาเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมต่าง  มาใช้ในการผลิต ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ภายในประเทศ  
และสินค้าเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานภายในประเทศและในระดับสากล เพ่ือไทยจะได้เป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีสามารถผลิตและส่งออกสินค้าทางการแพทย์เข้าไปแข่งขันในตลาด และตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ของไทยยังเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไป 
และยังขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของตนเอง แม้ไทยจะมีผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เป็นจ่านวนมากก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่
ซับซ้อน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านโลหะ (เตียงผ่าตัด เตียงคนไข้) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม (ชุดยูนิตท่าฟัน
ครบชุด เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าซีเมนต์อุดฟัน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดแต่งกายส่าหรับการใช้งานในห้องผ่าตัด กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้สิ้นเปลือง กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลาง เช่น เครื่องรังสี
เอกซ์ เครื่องนึ่ง และ เครื่องวัดความดันโลหะ เป็นต้น  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถถ่ายทอดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือสู่เชิงพาณิชย์ได้นั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง
ส่าหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่งที่ผ่านมาการวิจัยและพัฒนาของไทยยังไม่สามารถน่าไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เท่าที่ควร 
เนื่องจากอุปสรรคส่าคัญคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยพัฒนาและผลิตโดยคนไทยยังไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิตของสถานประกอบการที่ผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การให้บริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า และการยอมรับจากผู้ใช้ ซึ่งยังเป็น
อุปสรรคที่ผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ประสบอยู่ 

การที่จะผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ เช่น Medical Robot 
for Aging, Rehabilitation Assistive Devices,  X-ray Imaging/CT,  Wearable Sensor Device + AI  ดัง
แสดงในภาพที่ 3-5 ได้นั้น จ่าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ระบบอัตโนมัติ ระบบเซ็นเซอร์ และ
การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ( Internet of Things) 
เทคโนโลยีวัสดุขั้นสู ง เ พ่ือพัฒนาวัสดุฝั ง ใน เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตด้วยคอมพิวเตอร์  
(CAD/CAM/CNC/3D Printer) การเก็บข้อมูลกายวิภาคเฉพาะบุคคล รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่น ศูนย์สัตว์ทดลองเฉพาะทาง ศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพ ศูนย์ทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ทางคลีนิค และศูนย์รับรองผลิตภัณฑ์เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครืองมือแพทย์ของ อย. 
เป็นต้น ซึ่งจ่าเป็นจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถดึงดูดผู้ประกอบการที่ส่าคัญระดับโลกเข้ามาประกอบกิจการหรือวิจัยและพัฒนาใน
ประเทศไทย 
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ภาพที่ 3-5: แผนที่น่าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

(1) การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในระดับห้องปฏิบัติการพัฒนาโดยหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงหลายสาขาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น บูรณาการองค์ความรู้จนสามารถ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการ ในระดับห้องปฏิบัติการได้  

(2) ศูนย์การวิจัยและห้องปฏิบัติการปลายน้่า ได้แก่ Service Industry – Service innovation for 
the elderly, Preventive & Aging in Place, Wellness device for personal use, 
เทคโนโลยีเพ่ือความปลอดภัยส่าหรับผู้สูงอายุ (เพ่ือการท่องเที่ยวและที่บ้าน), บ้านอัจฉริยะ 
(Smart home) ที่มกีารใช้ไฟและแสงสว่างที่เหมาะสม, เตียงนอนอัจฉริยะ (Smart Bed) ที่มีการ
สื่อสารกับผู้ดูแล, อุปกรณ์ยก, คลินิกปรับพฤติกรรม-เครื่องออกก่าลังกาย, Exoskeleton, 
Reverse Engineering, Primary care เป็นต้น 

(3) ทดสอบมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 

 ห้องปฏิบัติการทดสอบที่เข้าหลักเกณฑ์ เช่น ห้องปฏิบัติการ Bio-Compatibility, 
Control Design, ศูนย์อ่านวยความสะดวกส่าหรับการวิจัยก่อนคลินิก เช่น ศูนย์
สัตว์ทดลอง และ การทดสอบระดับคลินิก เป็นต้น 

 หน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น CE Mark และ ISO 13485 

 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลมาตรฐานต่าง   ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 3-7: ตัวอย่างโครงสร้างพ้ืนฐานส่าหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 

3.3 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การด าเนินงานของ EECi 

จากการวิเคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ไทยยังขาด
ปัจจัยสนับสนุนที่ส่าคัญและเป็นจุดอ่อนในทุกอุตสาหกรรม คือความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูงเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อาศัยความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นหลัก ผู้ประกอบการไทยเป็นเพียงแรงงานผู้ผลิตและปฏิบัติตาม
กระบวนการผลิตที่มีการวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศ ท่าให้ไทยขาดความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี 
(Absorptive Capacity) และไม่สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมขั้นต่อไปได้ นอกจากนี้ 
ยังมีปัญหาเรื่องความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีที่ผลิตจากต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถน่ามาใช้ได้ทันทีใน
ประเทศเนื่องจากบริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรม 
Biorefinery พบปัญหานี้เป็นปัญหาส่าคัญ เนื่องจากวัตถุดิบ (Feedstock) ที่มีในต่างประเทศแตกต่างจากไทย
มาก การซื้อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในลักษณะ Turnkey จะพบปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างมาก ยังไม่นับรวมปัญหา
ต้นทุนของเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูง ท่าให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ 
รวมไปถึงการขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการผลิตในระดับน่าร่อง
อุตสาหกรรม (Pilot Scale) ที่เป็นปัญหาส่าคัญในหลาย  อุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้ ปัญหาส่าคัญอีกเรื่อง
ที่ไม่ควรละเลยคือการเตรียมการเรื่องวิเคราะห์ ทดสอบ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่าง  ถึงแม้ว่าในแต่ละ
อุตสาหกรรมจะมีความเข้มงวดของมาตรฐานที่แตกต่างกัน แต่เป็นเรื่องที่ต้องค่านึงถึงและเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะพัฒนาขึ้น เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือไปสู่เชิงพาณิชย์ทุก
ผลิตภัณฑ์จ่าเป็นต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ทั้งสิ้น 
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ปัญหาเหล่านี้ถูกหยิบยกและน่ามาพิจารณาเพ่ือพัฒนาแผนการด่าเนินงานของ EECi เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่ของ EEC ได้ 
การเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยส่าคัญในการ
ด่าเนินงานนี้ให้ประสบความส่าเร็จ ในบทต่อไปจะกล่าวถึงแพลตฟอร์มการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและขีด
ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง  ที่สร้างขึ้นภายใต้ EECi เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 6 อุตสาหกรรม 
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บทท่ี 4 เทคโนโลยีแพลตฟอรม์และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน.  
4.1 BIOPOLIS   

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการขยายผลงานวิจัยไปสู่
การใช้ประโยชน์ (Translational research) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้งในกลุ่ม
ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม และ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยในระยะแรก มีสาขาเทคโนโลยีเป้าหมาย
(Strategic technology area) ประกอบด้วย (1) นวัตกรรมเกษตร (Innovative Agriculture)  (2) การผลิต
สารที่ให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ ( Functional Ingredient) (3) เทคโนโลยีเคมีและชีวกระบวนการ (Chemical & 
Bioprocess Technology) เพ่ือรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชีวภาพ ดังรายละเอียดภาพที่ 4-1  

 
ภาพที่ 4-1 กลุ่มเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นใน BIOPOLIS  

 

1. Innovative Agriculture 

ทิศทางการเกษตรของประเทศไทยจะต้องมุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยนื
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ทั้งการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น สร้าง
ดุลยภาพระหว่างการเพ่ิมปริมาณผลผลิตกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดย
การปรับเปลี่ยนจากการท่าเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ (Modern 
Farming) ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป จนถึงการตลาด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับรายได้เกษตรกรให้
สูงขึ้น   
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การพัฒนานวัตกรรมเกษตรสนับสนุนการท าเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) โดยจัดเตรียม
โครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญ ได้แก่ ระบบ high throughput phenotyping screening ในระดับโรงเรือนและ
ระดับภาคสนาม เป็นระบบตรวจสอบการท่างานของพืชที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็น
เงื่อนไขความส่าเร็จที่ส่าคัญของการร่นระยะเวลาของการการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ลักษณะดีเด่นเร็วขึ้นให้ทันกับ
ความต้องการของตลาดและเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นย่า ระบบ Plant factory เน้น
การประยุกต์เพ่ือพัฒนาต้นแบบและการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงในระบบโรงเรือนแบบปิด โดยศูนย์ฯ 
แห่งนี้ท่าหน้าที่ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูกของประเทศไทยและมีต้นทุนที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 
ต้นแบบสาธิตระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบปิดที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในระบบเลี้ยงให้เหมาะสม
กับการเติบโตของสัตว์น้่าแต่ละชนิดในสภาพความหนาแน่นสูงและมีการหมุนเวียนน้่าให้สามารถน่ากลับมาใช้
ใหม ่รวมถึงใช้ในการทดสอบอาหาร วัคซีนและผลงานวิจัยด้านสัตว์น้่าในระบบเพาะเลี้ยงระดับก่อนเชิงพาณิชย์ 
การจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ เช่น เซนเซอร์ควบคุมการให้น้่า การให้ปุ๋ย อุปกรณ์
ตรวจเช็คสภาพแปลงอย่างแม่นย่าเพ่ือเป้าหมายเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนการผลิ ต 
นอกจากนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้ยังท่าหน้าที่เป็นแหล่งในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่เพ่ือการสร้างและกระจายเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรในวงกว้างและเป็นฐานผลักดันให้ประเทศก้าว
สู่การเป็นผู้ส่งออกนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสมัยใหม่    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 4-2: ตัวอย่างโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์นวัตกรรมการเกษตร   

 

ภายใต้ศูนย์ฯ จะมีการด่าเนินงานที่สอดคล้องกับ 5 ยุทธ์ศาสตร์และแผนการด่าเนินงานย่อย ดังนี้  1) 
ตัวอย่างโครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญของศูนย์ฯ ที่จะช่วยสนับสนุนการท่าเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบ Plant 
Factory ส่าหรับการผลิตพืชสมุนไพร/พืชมูลค่าสูง ที่มีระบบการเตรียมต้นพันธุ์ การปลูก การเก็บเก่ียวที่ครบ
วงจรและได้มาตรฐาน ดังแสดงในภาพที่ 4.2   

Phenomics Greenhouse เพ่ือเก็บข้อมูลการ
ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของพืชส่าคัญ 

Plant Factory 

ผลิตพืชภายใต้สภาวะควบคุม 
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อีกทั้งยังมีบริการหลักของศูนย์ฯ ที่ให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยทั้งไทยและ
ต่างชาติ รวมถึงกลุ่มบริษัท/ Startups ที่เน้นเทคโนโลยีการเกษตรใหม่  ได้แก่ (1) การให้บริการวิจัยและ
ทดลองผลิตในระดับขยายขนาด (2) พ้ืนที่/ระบบสาธิตส่าหรับเครือข่ายวิจัย หรือ ชุมชนวิจัย (ผลิต เก็บเกี่ยว 
และตลาด) และ (3) ให้บริการให้ค่าปรึกษา/ฝึกอบรมครบวงจรและแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค โดยศูนย์ฯ จะ
ท่าหน้าที่เป็นตัวกลางในการก่าหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพ่ือให้งานวิจัยในระยะต่อไปตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ร่วมอยู่ในเครือข่ายวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น   (ภาพท่ี 4-3) 

 

 
ภาพที่ 4-3: กลุ่มเป้าหมาย บริการและกลไกในการท่างานของศูนย์นวัตกรรมการเกษตร  

 

ทั้งนี้ กลไกการท่างานของศูนย์ฯ นวัตกรรมแห่งนี้ ให้ความส่าคัญกับการเชื่อมโยงการท่างานอย่างใกล้ชิด
ระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้เทคโนโลยี การท่างานในลักษณะเครือข่ายวิจัยทั้งกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ รวมถึงเน้นการท่างานอย่างใกล้ชิดกับ ARIPOLIS โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์ทาง
การเกษตรอัจฉริยะ (Agri-electronics) ดังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการท่างานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ ที่ตั้งอยู่
ใน EECi และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในภาพที่ 4-3  

 

2. Functional Ingredient  

ทิศการพัฒนามุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเปลี่ยนจากการผลิตและจ่าหน่ายในรูปของสินค้าแปรรูปขั้นต้นไปสู่การจ่าหน่ายเป็นสารประกอบเชิงหน้าที่ 
(Functional Ingredient) เพ่ือเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ เครื่องส่าอาง และชีวเภสัช
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ภัณฑ์  ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวต้องอาศัยฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการลงทุนทาง
เทคโนโลยีที่เข้มข้นขึ้น  

เป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการผลิตสารประกอบเชิงหน้าที่ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐานและมีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส่าคัญกับการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส่าคัญ ได้แก่ ระบบการผลิตระดับขยายขนาดส่าหรับพืชและจุลินทรีย์ที่ ได้มาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice)  จัดให้มีการห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของสารประกอบส่าหรับการน่าไปใช้
ประโยชน์ต่อท่ีหลากหลายทั้งในด้านอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องส่าอาง เภสัชภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึง
มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีข้อมูลวิทยาศาสตร์รองรับคุณสมบัติพิเศษของสารประกอบเชิงหน้าที่
แต่ละชนิด    

 
ภาพที่ 4-4: ตัวอย่างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ทั้งนี้กลไกการท่างานของศูนย์ฯ นวัตกรรมแห่งนี้ ให้ความส่าคัญกับการเชื่อมโยงการท่างานอย่างใกล้ชิด

ในลักษณะ Public Private and Partnership (PPP) กับภาคเอกชนทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ และ SMEs  การ
ท่างานเชื่อมโยงกับเครือข่ายวิจัยทั้งและต่างประเทศ รวมถึง Food Innopolis   
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3. Chemical and Bioprocess Technology  

ศูนย์ฯ มีเป้าหมายเพื่อจัดเตรียมเทคโนโลยีแพลตฟอร์มรองรับการประเมินความเป็นไปได้ทาง
เทคโนโลยีและการตลาด (Techno Economic Feasibility) ของผู้ใช้งาน ซึ่งมีการด่าเนินงานที่สอดคล้อง
กับ 5 ยุทธ์ศาสตร์ โดยแผนการด่าเนินงานย่อยมุ่งเน้น ดังนี้   

จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในระดับขยายขนาด (scale-up facilities) ทั้งระบบที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP และ Non-GMP เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่
อาหาร (food & non-food) ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานระดับขยายขนาดประกอบด้วย 1) การปรับสภาพของ
วัตถุดิบประเภทลิกโนเซลลูโลส  (Lignocellulosic pretreatment)  ด้วยกระบวนการทางเคมีหรือชีวกระ
บวนการ  สการเปลี่ยนวัตุดิบตั้งต้นเป็นสารส่าคัญด้วยกระบวนการหมัก (fermentation) และกระบวนการที่
เหมาะสมส่าหรับวัตถุดิบ และ กระบวนการปลายน้่า (Downstream processing unit) เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ 2) Chemical reactor & Downstream processing  และ 3) เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขยายขนาดซึ่งเป็น
สาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน  

ภาพที่ 4-5: งานบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

นอกจากนี้ยังมีมาสเตอร์แบทส่าหรับผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส่าหรับการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่  โดยเน้นการให้บริการพัฒนาและผลิต functional additives พัฒนาสูตรและผลิต 
masterbatch & compound ส่ าหรั บ  specialty products การทดสอบคุณสมบั ติ ขอ ง  functional 
additives การทดสอบสูตร masterbatch & compound การออกแบบโครงสร้างโมเลกุลใน functional 
additives รวมไปถึงการให้ค่าปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีตัวอย่างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะช่วยผู้ประกอบการขยายขนาดและทดลองผลิต  
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ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังขาดความพร้อมทางเทคโนโลยีในระดับการขยายขนาดค่อนข้างมาก 
ดังนั้น ในระยะสั้น กลไกการท่างานของศูนย์ฯ นวัตกรรมแห่งนี้จึงเร่งรัด 1) พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
กระบวนหมัก/downstream ในระดับขยายขนาดโดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นน่าของโลก พร้อมทั้ง  2) เร่ง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญป้อนภาคอุตสาหกรรม เช่น bioprocess ควบคู่ไปกับ 3) การจัดตั้ง 
consortium ร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีแพลท์ฟอร์มส่าหรับการขยาย
ขนาด/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

4.2 ARIPOLIS  

ในอดีตประเทศไทยมีการละเลยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาโดยตลอดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้องค์ความรู้มาก ขาดผู้เชี่ยวชาญและ
ไม่ได้สร้างตลาดแรงงานขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งงานของประชากรในประเทศ แต่เมื่อประเทศไทยปรับเปลี่ยน
ทิศทางของประเทศให้เข้าสู่ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้นในระดับประเทศพัฒนาแล้ว (Developed 
Country) ในขณะที่ประชากรในระดับการใช้แรงงานของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงมีความส่าคัญอย่างยิ่งยวดต่อ
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ถ้าไม่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีฐานที่
ส่าคัญในการน่าไปใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืน  อย่างเร่งด่วนแล้ว จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ
ผลักดันประเทศไทยให้เข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ได้ส่าเร็จ 

เพ่ือสนับสนุนการผลักดันประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ได้ส่าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ARIPOLIS ภายใต้
โครงการ EECi จึงได้ก่าหนดแผนการด่าเนินการในการผลักดันสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 6 
กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีทางด้านระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดังต่อไปนี้ 

 ในระยะแรก จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่  กลุ่ม
อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ และเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 4.0 เช่น “AI for 
Precision Agriculture” การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเซนเชอร์เพ่ือการเกษตร 
โรงเรือนอัจฉริยะและแพลนท์แฟคทอรี  Drones/UAVsในภาคเกษตร การออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ “Smart Manufacturing technology (Industrial IoT Sensors, 
Advanced Industrial Robotics/Smart Machine, Factory 4.0 Testbed/Sandbox/Living 
Lab, Learning Factory for Workforce Reskilling, Augmented/Virtual Reality for 
Industry) 

 ในระยะถัดไป จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่
ประสิทธิภาพสูงและการขนส่งสมัยใหม่ และกล่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เช่น  Energy 
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Storage/Smart Energy Living Lab การทดสอบแบตเตอรีขนาดใหญ่ ระบบบริหารจัดการ
แบตเตอรี่ เทคโนโลยีการผลิตและประกอบแบตเตอรี่  การควบคุมยานยนต์และการน่าทาง 
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติ การทดสอบยานยนต์อัตโนมัติภายใต้สภาวะเสมือนจริง AI for 
Autonomous Vehicle มาตรฐานและกระบวนการทดสอบ AI for Aerospace & Aviation 

 ในระยะที่สาม จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น 
การบูรณาการเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือแพทย์ การทดสอบ
เครื่องมือแพทย ์ศูนย์บริการเชื่อมโยง อย. ISO/CE Certifying Coordination 

 

 

ภาพที่ 4-6: แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐาน  

แผนภาพแนวทางการจัดตั้ง ARIPOLIS ใน EECi โดยเชื่อมโยงกับขีดความสามารถเดิมที่มีอยู่แล้วทั้ง
ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโนโลยีและในมหาวิทยาลัย โดยจะเชื่อมเชื่อมต่อกับขีด
ความสามารถของพันธมิตรต่าง  ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย 6 
กลุ่มเป้าหมายเป็นส่าคัญ โดยเริ่มกิจกรรมที่ท่าได้ทันทีที่ พ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเขต
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทยก่อน ในระหว่างที่รองานก่อสร้างในพ้ืนที่ EECi เพ่ือรองรับการท่าวิจัยและ
นวัตกรรมแล้วเสร็จ 
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4.3 SPACE INNOPOLIS   
 

SPACE INNOPOLIS มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องจากเทคโนโลยีด้านการบิน และอวกาศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
บิน และอวกาศ มีความส่าคัญอย่างมาก ต่อการพัฒนาวิจัยอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปานกลาง แต่ขาดการพัฒนาวิจัยอุตสาหกรรมด้าน
อุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ ที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า และใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก 

การจัดตั้ง SPACE INNOPOLIS  เป็นการต่อยอดจากการใช้เทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยที่มีการ
พัฒนาแล้วประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  

1. การวิจัยที่เห็นผลได้ในระยะสั้น (Quickwin) เป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีที่พัฒนาเกือบจะ
สมบูรณ์แล้ว ได้แก่ การวิจัยการใช้ข้อมูลต่าแหน่งจากดาวเทียมระบุต่าแหน่ง GNSS มาใช้
ประกอบการท่าการเกษตรความแม่นย่าสูง และงานก่อสร้างความแม่นย่าสูง และการวิจัยใช้งาน
แบบ Dual-use กับทางทหาร การพัฒนาระบบจัดการการจราจรทางอากาศ การสร้างแผนที่
เส้นทางความละเอียดสูงส่าหรับการขนส่งสมัยใหม่ รวมถึงการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบวัตถุอวกาศ 
ดังนั้น การวิจัยแบบ Quickwin จะเป็นการพัฒนาที่สามารถท่าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโครงสร้าง
พ้ืนฐาน EECi ให้เสร็จทั้งระบบและสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ใน 2-5 ปี 

2. การวิจัยแนวหน้า (Frontier) เพ่ือเป็นผู้น่าเทคโนโลยีเฉพาะทางการบินและอวกาศ ที่ท่าให้
ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการบินและอวกาศขั้นก้าวหน้า โดยที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนแต่
เป็นสิ่งที่จ่าเป็นต่อการพัฒนาของโลกในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีส่าหรับ
อุตสาหกรรมอวกาศสมัยใหม่ ได้แก่ แพลตฟอร์มอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูง เพ่ือใช้ทดแทน
ดาวเทียม และการวิจัยและพัฒนาระบบน่าส่ง รองรับการส่งดาวเทียมน้่าหนักเบาเข้าสู่วงโคจร  

 
โดยทั้งสองส่วนจะตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่ EECi รองรับการถ่ายทอดแบ่งปันเทคโนโลยี และทีมพัฒนา 

ร่วมกับหน่วยวิจัยอ่ืนในพ้ืนที่ รวมไปถึงการท่างานร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ท่าการหารือ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาโดยสังเขป กับตัวแทนของหน่วยงานเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ ในระดับประเทศ และนานาชาติ 

นอกจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยของ SPACE INNOPOLIS ในพ้ืนที่ EECi แล้ว ยังมีความ
ร่วมมือกับ ARIPOLIS เพ่ือที่จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ แบบองค์รวม ตาม
แผนภาพที ่4-7 เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ   
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ภาพที่ 4-7: เทคโนโลยีเพ่ือการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ 

จะเห็นได้ว่าในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศต้องการองค์ประกอบหลายส่วนที่
จ่าเป็นต้องเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอ่ืน  เข้าด้วยกันโดยจะเกิดเป็นองค์ความรู้เทคโนโนโลยีการบินและ
อวกาศทั้งระบบขึ้นที่ EECi และสามารถต่อยอดเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมอ่ืน  ได้ด้วย โดยสามารถเชื่อมโยง
กับโครงสร้างพื้นฐานอื่น  ที่ได้วางแผนในการร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เช่น 

- โครงสร้างพ้ืนฐานศูนย์ทดสอบ ประกอบ ดาวเทียม และการทดสอบอากาศยานมาตรฐาน
นานาชาติ ของส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 

- โครงการนิคมอากาศยาน (Aerotropolis) บริเวณท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ.ระยอง เพ่ือรองรับ
การซ่อมบ่ารุงอากาศยานและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

- โครงการสร้างศูนย์การเรียนด้านธุรกิจการบินของสถาบันการบินพลเรือน กทม. และเพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการบินรวมทั้งตลาดนักบินในแก่ประเทศ 

- โครงการสร้างศูนย์การเรียนด้านการบิน และอวกาศ ในมหาวิทยาลัยชั้นน่าของประเทศ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีส่าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของ SPACE INNOPOLIS และโครงสร้าง
พ้ืนฐานตามที่ได้กล่าวมา จะช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบิน และอวกาศแบบครบวงจร 
ตั้งแต่การวิจัยขั้นต้น การทดสอบโมเดลจ่าลอง การใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือน ไปจนถึงการผลิตเพ่ือใช้งาน
เชิงอุตสาหกรรม โดยสามารถมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และผลักดันให้เป็นหนึ่งในประเทศแนวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบินและอวกาศ 
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4.4 FOOD INNOPOLIS   

มุ่งน่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาผนวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือยกระดับ
อาหารของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบย้อนกลับและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในระบบนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมให้เป็นดิจิทัล (Digital Transformation)  

Food Innopolis มีแผนจัดตั้งห้องปฏิบัติการในสภาวะจริง (Living Lab) บนพ้ืนฐานการประยุกต์ใช้ 
IoT เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการน่าเทคโนโลยี IoT มาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการต่าง  ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร (Food Value Chain) อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสาธิต
การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น IoT และการสร้างระบบ Smart Manufacturing  เพ่ือให้
ประกอบการไปต่อยอดงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารได้ ทั้งนี้ การพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพ่ือการทวนสอบ
กลับในอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายส่าคัญ 2 ส่วน คือ (1) สนามทดลอง (Test 
Bed) และ (2) ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและศูนย์ข้อมูล (Intelligent Operating Command (IOC) and Data 
Centre) ทั้งนี้แผนในระยะแรกจะพัฒนาเทคโนโลยี IoT เพ่ือการทวนสอบกลับใน ผลไม้ โคนม และกุ้ง/ปลา 

1. สนามทดลอง (Test Bed)  

สนามทดลองและสาธิตการใช้งาน IoT ในห่วงโซ่อุปทานอาหารถือเป็นสิ่งโครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญที่
ช่วยให้มีสถานที่ทดสอบและทดลองใช้ IoT อย่างเป็นระบบและครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหารตั้งแต่
วัตถุดิบไปจนถึงจุดการจัดวางเพ่ือซื้อ-ขาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละขั้นตอนแบบ Real-Time การ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่าง  ได้อย่างถูกต้องแม่นย่าและรวดเร็ว รวมถึงเพ่ือประเมินปัญหา
ตลอดจนความน่าเชื่อถือของระบบ ส่าหรับสนามทดลองนี้ครอบคลุมทั้ง 6 ขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร 
ได้แก่ การพัฒนาการเกษตรแม่นย่า (Precision Farming) การพัฒนาการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
(Smart Harvest and Packaging) การพัฒนาโรงงานต้นแบบอัตโนมัติที่รวบรวมและส่งข้อมูล (Automatic 
Pilot Plant)  การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Logistic) การพัฒนาต้นแบบคลังสินค้าและร้านขาย
ปลีกอัจฉริยะ (Smart Warehouse and Retail) และการพัฒนาการรวมระบบและการทดสอบการใช้งาน 
(System Integration and Demonstration) 
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1.1 การพัฒนาการเกษตรแม่นย า (Precision Farming) ส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง/ปลา และ
โคนม  

การท่าเกษตรความแม่นย่าสูง คือรูปแบบการเกษตรที่น่าเทคโนโลยี IoT เซ็นเซอร์ (IoT Sensor) ที่มี
ความแม่นย่าสูงเข้ามาติดตั้งบนแปลงทดลอง เพ่ือตรวจวัด ควบคุม และเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่อการ
เจริญเติบโต เช่น อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณ น่้าฝน สารอาหาร ความชื้นในอากาศ พร้อมน่าข้อมูลที่
ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการวางแผนให้พร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างตรง
จุดและทันท่วงท ีท่าให้สามารถค่านวณวันเก็บเกี่ยวผลผลิต อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ และเฝ้าระวังความ
เสี่ยงในการเกิดโรค อีกท้ังเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นย่าและ IoT Sensor ในการเลี้ยงกุ้งหรือปลาจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ซอฟท์แวร์เพ่ือคาดการณ์คุณภาพของน้่าในบ่อเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อกุ้งหรือปลา เกษตรกรจึง
สามารถจัดการแก้ไขได้ทันท่วงที ส่วนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแม่นย่าและ IoT Sensor กับฟาร์มโคนมจะ
สามารถติดตามและเก็บข้อมูล Real-time พฤติกรรมสัตว์แต่ละตัว และสรุปปริมาณการบริโภคของสัตว์ท่าให้
บริหารจัดการระบบการให้อาหารและหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถค่านวณประสิทธิภาพ
ของสัตว์แต่ละตัวในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อและนมได้อีกด้วย 

1.2 การพัฒนาการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Harvest and Packaging) 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง/ปลา และโคนม  

การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้แรงงานคน ช่วยเก็บรักษาให้ผลผลิต
ยังคงสดและใหม่ ส่วนบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะผู้ผลิตสามารถบันทึกข้อมูลส่าคัญต่าง   เกี่ยวกับสินค้าลงไปช่วยใน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของวัตถุดิบ  ข้อมูลอายุการใช้งาน และการเก็บ
รักษา  สารประกอบที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ วันหมดอายุ หรือข้อมูลอัพเดทอ่ืน   ที่ส่าคัญ รวมถึงยังสามารถ
ติดตามตรวจสอบสินค้าระหว่างการขนส่งไปจนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์และฉลากอัจฉริยะ
กลายเป็นเครื่องมือป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ปัญหาการปนเปื้อนสินค้า การขโมยสินค้า ทั้งยังเป็นตัวช่วย
ยืดอายุสินค้า ให้กับธุรกิจอาหาร และบรรจุภัณฑ์ 

1.3 การพัฒนาด้านหุ่นยนต์เพื่อการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะส าหรับผลไม้ (Fruit 
Harvesting Robot and Smart Packaging) 

หุ่นยนต์เริ่มมีบทบาทส่าคัญมากขึ้นส่าหรับการทดแทนแรงงาน ซึ่งสามารถช่วยในการควบคุม
งบประมาณได้เป็นอย่างดี เพ่ิมความแม่นย่าของการท่างาน การเก็บเกี่ยวผลไม้โดยใช้หุ่นยนต์จะสามารถแยก
ผลไม้สุกและดิบ จากนั้นจึงคัดแยกผลไม้ตามคุณภาพและระดับความสุกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ดังนั้น
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การพัฒนาด้านหุ่นยนต์เพ่ือการเก็บเกี่ยวผลไม้จึงช่วยท่างานทดแทนแรงงานมนุษย์ และส่งผ่านข้อมูลส่าหรับ
ตรวจสอบได้อย่างดีทีเดียว 

1.4 การพัฒนาโรงงานต้นแบบอัตโนมัติ (Automatic Pilot Plant) รวบรวมและส่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตของการเลี้ยงกุ้ง/ปลา โคนม และ ผลไม้  

การควบคุมคุณภาพแบบระบบอัตโนมัติเพ่ือประมวลข้อมูลที่ได้ การสร้างระบบที่มีเซนเซอร์ตรวจจับ
อย่างใกล้ชิดและละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิตอาหารถือเป็นสิ่งจ่าเป็น เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรต่าง  
และบริหารจัดการการผลิตแบบ Real-time มีระบบเฝ้าติดตามสถานะของอุปกรณ์ต่าง  จากระยะไกลใน
โรงงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ่ารุงและปฏิบัติการ ช่วยให้การผลิตมีความแม่นย่า ลดการสูญเสีย และ
การบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น น่าไปสู่การใช้ข้อมูลการผลิตมาพัฒนาสินค้าใหม่ หรือสร้างสินค้า
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งนี้โรงงานต้นแบบอัตโนมัติมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ภูมิภาค เพ่ือให้เกิดบูรณาการเครื่องมือและเข้าถึงข้อมูลในส่วนภูมิภาคนี้ผ่านช่องทาง EECi 

1.5 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistic) ส าหรับการขนส่งกุ้ง/ปลา ที่มีชีวิต 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะสามารถท่าให้วางแผนปฏิบัติและควบคุมการไหลและการจัดเก็บ
ของสินค้าบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการขนส่งอย่างถูกต้องแม่นย่า 
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา การติดตามวัตถุดิบได้ Real-time ส่งผลให้บริหารจัดการคลังสินค้า
ลดระดับสินค้าคงคลัง เพ่ิมอัตราการใช้ประโยชน์จากปริมาตรในคลังสินค้า ลดค่าแรงงานในการบริหารโลจิ
สติกส์ ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะได้เชื่อมโยงการท่างานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ ที่ตั้งอยู่ใน EECi ใน
ส่วนกับเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างยานยนต์กับสิ่งอ่ืน (Connected Vehicle Technology) การสื่อสาร
สิ่งของจากในรถบรรทุกเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยียานยนต์ยุคหน้าที่ไร้คนขับเข้า
กับระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะนี้ 

1.6 การพัฒนาต้นแบบคลังสินค้าและร้านขายปลีกอัจฉริยะ  (Smart Warehouse and 
Retail) 

คลังสินค้าอัจฉริยะช่วยให้สามารถควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด โดยจัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และให้มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง ช่วยลดมีความสลับซับซ้อน
ยุ่งยากและมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูงจากการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบเดิม  ช่วยเพ่ิมความเชื่อถือด้าน
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ความปลอดภัยในบุคลากรและสินทรัพย์ น่ามาซึ่งความตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว และ
ถูกต้องแม่นย่ามากขึ้น 

ร้านขายปลีกอัจฉริยะเป็นร้านค้าปลีกที่ช่วยทดลองขายสินค้าที่ได้ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การบริหารจัดการ stock สินค้า การช่าระเงิน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยท่าการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการขายในรูปแบบใหม่ ท่าให้เลือกซื้อของได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องต่อคิว ไม่
ต้องจ่ายเงินกับพนักงาน การใช้เทคโนโลยีร้านค้าอัจฉริยะเข้ามาช่วยสามารถสร้างความพึงพอใจในการบริการ
ได้มากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังกระบวนการผลิตสินค้าทุกชนิดได้ เช่น การติดตั้งเซ็นเซอร์
ตู้เย็นที่สามารถเปิดประตูอัตโนมัติเมื่อลูกค้ายืนอยู่หน้าตู้ และปิดประตูอัตโนมัติเมื่อหยิบสินค้าเสร็จ ในส่วนการ
จัดการสินค้าบนชั้นและคลังสินค้าท่าได้แบบ Real-time ท่าให้มีสินค้าและการให้บริการที่ครบถ้วนสม่่าเสมอ 
สามารถประเมินและตัดสินใจบริหารจัดการสต็อคสินค้าให้สอดคล้องกับฤดูและเทศกาล รวมถึงประเมิน
ยอดขายแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือน่าไปเป็นข้อมูลใน
พัฒนาสินค้าต่อไป 

1.7 การพัฒนาการรวมระบบและการทดสอบการใช้งาน  (System Integration and 
Demonstration) 

System Integration เป็นส่วนส่าคัญในเลือกอุปกรณ์หลัก ออกแบบ ติดตั้งระบบเขียนโปรแกรมและ
จัดขั้นตอนการท่างานของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพ่ือให้ระบบใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง รวมถึงมี
การทดสอบการใช้งานแก้ไขการใช้งานได้ 

2. ศูนย์ควบคุมสั่งการและศูนย์ข้อมูล (Intelligent Operating Command (IOC) and Data Center) 

ศูนย์ควบคุมสั่งการ ท่าหน้าที่การประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กลั่นกรอง และ
คัดเลือกข้อมูลที่มีความส่าคัญที่เก็บรักษาไว้ในศูนย์ข้อมูล เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ testbed  โดยให้ IoT 
ประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน การท่างานของศูนย์ควบคุมสั่งการจ่าเป็นต้องอาศัยการท่างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท่างาน (Middleware) ระหว่าง application และ network อีกทั้ง ช่วยส่งข้อมูลที่
ต้องการ privacy protection และสร้างความเสถียรภาพ ให้ระบบพร้อมรองรับข้อมูลตลอดเวลา นอกจากนี้
การท่างานของศูนย์ควบคุมสั่งการยังอาศัยปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) ที่พัฒนาจากเทคนิค
การประมวลผลแบบ Machine Learning หรือ Deep Learning เพ่ือการเรียนรู้สร้างระบบการท่างานแบบ
อัตโนมัติการเชื่อมต่อสื่อสารและท่างานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร ข้อมูล  และมนุษย์ ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย่าสูง ช่วยวิเคราะห์เทรนด์การซื้อขาย พฤติกรรมผู้บริโภค และอ่ืน  
ที่เก่ียวข้องอีกมากมาย สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างทันที 
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ศูนย์ข้อมูล เป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบริหารจัดเก็บข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากเทคโนโลยีที่ช่วยให้
สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซนเซอร์ และข้อมูลจากเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่ งมี
ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้อาจจะอยู่ในรูปแบบของภาพที่ได้จากดาวเทียม เมื่อต้องเผชิญหน้า
กับข้อมูลจ่านวนมหาศาล และมีรูปแบบที่หลายหลายที่ได้มาจาก Testbed ศูนย์ข้อมูลจึงต้องการพ้ืนที่การ
จัดเก็บข้อมูล (Data Storage) ที่มากพอ มีความปลอดภัยสูง (Block chain) ระบบ Private Cloud ซึ่งช่วย
บริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการคัดกรองข้อมูลที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์กับ
การท่ า งานต้ องอาศั ยคอมพิว เตอร์ สมรรถนะสู ง  High Performance Computing (HPC) ส่ าหรับ
ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามาช่วยท่าการประมวลผล สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน เพ่ือให้ได้โมเดล
ส่าหรับการบริหารจัดการหรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว แม่นย่าขึ้น 

4.5 National Quality Infrastructure  
4.5.1 Synchrotron     

ปัจจุบัน เครื่องก่าเนิดแสงสยาม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ถือเป็นเครื่องก่าเนิด
แสงซินโครตรอนรุ่นที ่2 มีระดับพลังงาน 1.2 พันล้านอิเล็กตรอนโวลต์ (GeV) ซึ่งมรีะดับพลังงานต่่า ความเข้มแสง
ต่่า และขนาดล่าแสงใหญ่ครอบคลุมในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่รังสีอินฟราเรดจนถึงรังสีเอกซ์พลังงานต่่า 
ข้อจ่ากัดของเครื่องคือไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์แทรกเข้าไปได้อีก กอปรกับมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 30 ปี 
ซึ่งปัจจัยต่าง  เหล่านี้ท่าให้ขอบเขตการใช้เพ่ืองานวิจัยเชิงลึกทั้งด้านอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ระดับแนว
หน้า (Forefront Research) ไม่ครอบคลุมและการใช้ประโยชน์ของเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนรองรับ
งานวิจัยได้จ่ากัด ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจ่าเป็นที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครื่องก่าเนิดแสงซินโคร 
ตรอนรุ่นใหม่ในประเทศ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

การมีเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการขึ้นภายในประเทศจะ
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แก้ปัญหาภาคการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการงานวิจัยและสร้างความร่วมมือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการเป็นผู้น่าในอาเซียนและก้าวเข้าสู่ประเทศ
ชั้นแนวหน้าของเอเชียและแปซิฟิค 

เครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ มีขนาดเส้นรอบวงประมาณ 
320 เมตร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
of Innovation, EECi) จังหวัดระยอง การมีเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนใน EECi จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
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พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง คุณภาพของผลิตภัณฑ์เดิม หรือคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นกลไกส่าคัญที่จะส่งเสริมให้ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของ
ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย  

โครงการสร้างเครื่องก่าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ ใช้ระยะเวลา
ด่าเนินงานส่าเร็จได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี และมีการด่าเนินงานแบ่งเป็นขั้นตอนส่าคัญ 5 ระยะ คือ 1) การ
ออกแบบและเตรียมความพร้อมของโครงการโดยค่านึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านพ้ืนที่ ด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม ด้านความปลอดภัยการได้มาตรฐานในการออกแบบ 2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยท่าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงสัญญาการก่อสร้าง จัดเตรียมความพร้อมของ TOR สรรหาผู้ลิตและจ่าหน่ายให้สอดคล้อง
กับแผนการด่าเนินงานโครงการ 3) กระบวนการผลิต สร้าง ประกอบชิ้นงาน และทดสอบส่วนชิ้นอุปกรณ์ต่าง  
โดยจะแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็นการผลิตโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) การผลิตโดยผู้
จัดจ่าหน่าย (Supplier) และการผลิตโดยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืน  4) กระบวนการ
ติดตั้งหรือประกอบชิ้นส่วนต่าง  รวมถึงการทดสอบระบบรับรองส่วนประกอบต่าง  และ 5) การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการใช้งาน (Commissioning)  

การที่ประเทศไทยจะมีเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ในอีก 9 ปีข้างหน้า ถือเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยการใช้ความรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศอย่างเข้มข้น การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมากมายและไม่หยุดยั้ง น าไปสู่การแก้ไขปัหหา ลดต้นทุน 
ลดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และเพ่ิมศักยภาพให้ภาคการผลิต การบริการ รวมถึงภาคสังคมเพ่ือมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือน าพาประเทศก้าว
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยศักยภาพ
และความพร้อมดังกล่าวถือเป็นก้าวส าคัหที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางวิจัยด้านแสงซินโครตรอนชั้นแนวหน้า
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ในอนาคต 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องก าเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV หรือสูงกว่าในพ้ืนที่ EECi ด้านความเหมาะสมเชิงกายภาพ โดยมี
รายละเอียดสรุปดังต่อไปนี้ 

 ความมั่นคงทางธรณีวิทยา: พ้ืนที่ EECi นั้น ตั้งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเขต 1 (ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับต่ า) จึงมี
ความเหมาะสมทางด้านพ้ืนที่ในการจัดตั้งเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนฯ ในบริเวณดังกล่าว 

 ด้านการเข้าถึง: เครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนฯ ที่จะสร้างขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ EECi จะเป็นจุด
ศูนย์กลางการคมนาคมที่สะดวกกับกลุ่มผู้ใช้ในภูมิภาคใกล้เคียงดังกล่าว อีกทั้งยังมีช่องทางการ
คมนาคมที่หลากหลายและสะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัหในการตัดสินใจเข้าใช้
ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องของกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวฯ ในอนาคต 
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 ด้านความใกล้เคียงกับเขตอุตสาหกรรม:  นิคมอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ภาค
ตะวันออก ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง (อยู่ในพื้นท่ี EEC) นอกจากนี้ยังมี
เขตอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ โดยรอบพ้ืนที่ EECi ที่สามารถจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องฯ เพ่ือการวิจัยและพัฒนาได้ 

 ด้านความใกล้เคียงกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย:  ในบริเวณพ้ืนที่วังจันทร์
วัลเลย์มีพ้ืนที่ส าหรับพักอาศัย สถานที่พบปะสังสรรค์ สถานที่ออกก าลังกาย พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน 
โรงแรม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนสองภาษา เพ่ือ
รองรับนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาหไทยและต่างประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เป็นพื้นที่เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการจัดตั้ง
เครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนฯ 

 ด้านรูปแบบการด าเนินธุรกิจหรือความเป็นไปได้ในการร่วมพัฒนาฯ: โดยสิทธิประโยชน์การ
ส่งเสริมการลงทุนบริเวณพ้ืนที่ EECi เหล่านี้ รวมทั้งการลงนามความร่วมมือระหว่าง EEC กับ
ประเทศต่าง ๆ การมีเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนจะช่วยเพ่ิมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน
ตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และเตรียมการวางแผนความ
ร่วมมือด้านการลงทุนในพื้นที่ EECi ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจพ้ืนฐาน และร่วมเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมได้ 

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องก าเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ในพ้ืนที่ EECi ดังแสดงในภาพที่ 4-8 แล้วนั้นพบว่ามีความเหมาะสม
เชิงกายภาพ กล่าวคือมีความมั่นคงทางธรณีวิทยา สามารถเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเขต
อุตสาหกรรม อยู่ใกล้เคียงกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 4-8: เครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ในพ้ืนที่ EECi 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ: ในปัจจุบันเทคโนโลยีขั้นสูงได้เข้ามามีบทบาทส าคัหในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจในหลายด้าน ท าให้เกิดการค้นพบองค์ความรู้ และการคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าทั้งทางการแพทย์ การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
เหล่านี้ นอกจากส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตแล้ว ยังมีความส าคัหต่อศักยภาพในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV สามารถให้บริการได้อย่างเต็ม
รูปแบบ (ปี พ.ศ. 2570) จะน ามาซึ่งการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การประยุกต์ใช้ และนวัตกรรม
ต่าง ๆ โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

 ด้านวิชาการ 
ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 

- เป็นศูนย์กลางในการวิจัยชั้นสูงในภูมิภาคอาเซียน 
- เกิดงานวิจัย งานพัฒนา และนวัตกรรมใหม่ ที่ต้อง

ใช้เทคนิคการทดลองขั้นสูง เช่น งานวิจัยด้าน
การแพทย์ (Medical researches) ซึ่งรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับวัสดุการแพทย์ ยารักษาโรค โครงสร้าง
ระดับโมเลกุลของเอนไซม์และไวรัส สารสกัดจาก
สมุนไพรไทย และอ่ืน ๆ งานวิจัยด้านวัสดุชั้นสูง 
(Advanced materials/Functional materials) 
งานวิจัยด้านพลังงานทดแทน งานวิจัยด้าน
โบราณคดีและมรดกวัฒนธรรม  

- ก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ 

- สร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศจากการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 

- ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

- การเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี) 
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ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 
- เกิดความร่วมมือ หรือร่วมลงทุนในการท างานวิจัย

กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่นภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

- ก่อให้เกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนา
ขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับนานาชาติ  

 

 ด้านอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน 
ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 

- ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ส าหรับงานวิจัยและพัฒนาให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 

- เกิดงานวิจัย งานพัฒนา และนวัตกรรมร่วมกันกับ
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

- เกิดความร่วมมือ หรือร่วมลงทุนในการท างาน
วิจัยภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

- มีรายได้จากการให้บริการและค าปรึกษาจาก
ภาคเอกชน 

- สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เนื่องจากมีเครื่องมือที่ทันสมัย 

- ลดต้นทุนการผลิตให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
- ลดการน าเข้าจากต่างประเทศส าหรับสินค้า หรือ

อุปกรณ์บางประเภท เช่น แม่เหล็ก อุปกรณ์
สุหหากาศ เป็นต้น 

- การเพ่ิมอันดับความสามารถในการแข่งขันและ
การเติบโตทางธุรกิจของประเทศ 

- มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์แสงซินโครตรอน 

 
 ด้านสังคมและประเทศชาติ 

ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

ส าคัหของประเทศส าหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป และเนื่องจากการที่
ห้องปฏิบัติการนี้จะเป็นห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ 
จะเป็นที่ที่ท าให้เยาวชนไทยเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตด้วย 

- สร้างสรรค์งานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส  

- สร้างสรรค์งานวิจัยเพ่ืออนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่สื่อไป เช่น การผลิตกระจก

- ก่อให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ 

- ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

- สร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันฯ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 
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ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 
เกรียบโบราณ การวิจัยลูกปัดโบราณ การวิจัย
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เป็นต้นซึ่งงานวิจัย
เหล่านี้นอกจากที่จะสามารถบอกถึง
ประวัติศาสตร์ความเป็นไปในสมัยโบราณแล้ว 
(กระบวนการผลิตในสมัยโบราณ หรือความ
เชื่อมโยงระดับกลุ่มอารยธรรม) ยังสามารถให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานบูรณะปฏิสังขรณ์
ด้วย 

 

4.5.2 Toxicity Testing Center   

ในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นั้นจ่าเป็นต้องอาศัย
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งการที่อุตสาหกรรมนวัตกรรมของ
ประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในเวทีโลกนั้น มีความจ่าเป็นต้องเร่งรัดการลงทุนยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ระดับสากล และจัดระบบบริหารจัดการการใช้ประโยชน์สนับสนุน
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบ 
และคุณภาพ (Metrology, Standardization, Testing and Quality: MSTQ) ซ่ึงเป็นบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่ต้องเร่งด่าเนินการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว 
และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและมาตรฐานระดับนานาชาติ หนึ่งในนั้นคือองค์การเพ่ือการ
พัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (OECD หรือ Organization for Economic Cooperation and 
Development) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยกลุ่มประเทศในและนอกสหภาพยุโรปที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 35 ประเทศ ส่าหรับประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD แต่เป็นภาคี
ชั่วคราว (Provisional adherence) และอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือเป็นภาคี (Adherence) ในระบบ
ยอมรับร่วมในข้อมูล (Mutual Acceptance of Data หรือ MAD) ส่าหรับการประเมินสารเคมี  เพ่ือให้ได้
ประโยชน์กรณีการขึ้นทะเบียนและส่งออกสารเคมีระหว่างประเทศที่อยู่ในระบบ MAD ซึ่งจะสามารถยอมรับ
ในข้อมูลการประเมินสารเคมีเพ่ือขึ้นทะเบียนจากประเทศต้นทางได้โดยไม่ต้องท่าการทดสอบซ้่า  เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาส่วนแบ่งการตลาด และเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการไทยใน supply chain อย่างไรก็
ตามประเทศที่จะสามารถอยู่ในระบบ MAD ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องมีหน่วยตรวจสอบ (CMA หรือ Compliance 
Monitoring Authority) และหน่วยให้บริการทดสอบด้านพิษวิทยาในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinical safety 
testing) ที่ด่าเนินการตามหลักการ OECD-GLP (Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ต้อง
เร่งผลักดันให้เกิดข้ึนในประเทศไทย 
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ภาพที่ 4-9: Toxicity Testing Center @EECi 
 

ดังนั้น Toxicity Testing Center หรือศูนย์ทดสอบด้านพิษวิทยาเพ่ืออุตสาหกรรมเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี้จะด่าเนินการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่าง  ได้แก่ เครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์  เครื่องส่าอาง อาหาร 
และเคมีภัณฑ์ ด้วยวิธีทดสอบมาตรฐานหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ เป็นที่ยอมรับระดับสากล และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ OECD-GLP ดังแสดงในภาพที่ 4-9 เพ่ือปิด
ช่องว่างของ value chain ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาดโลก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของ EECi ในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้งานจริง รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานและ
กิจกรรมต่าง  ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ป้องกันการกีดกันทางการค้า และยกฐานะประเทศไทยสู่ประเทศ
พัฒนาแล้วในอนาคต  
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บทท่ี 5  
ผังการใช้และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ EECi  

 

เป้าหมายหลักในการวางผังการใช้และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาจของ EECi คือ การท่าให้พ้ืนที ่EECi ซ่ึง
ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 3,500 ไร่ ของบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) ติดทางหลวงหมายเลข 344 อ่าเภอวัง
จันทร์ จังหวัดระยอง (วังจันทร์วัลเลย์) กลายเป็นพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่มุ่งเน้นใช้งานวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ต่าแหน่งที่ตั้งของ EECi วังจันทร์วัลเลย์ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 160 กิโลเมตร จากท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 130 กิโลเมตร จากเมืองพัทยา 90 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา 90 กิโลเมตร 
และห่างจากเมืองระยอง 70 กิโลเมตร (ปลายทางโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพฯ – ระยอง)  ใน
ปัจจุบัน ในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ ได้มีสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนก่าเนิดวิทย์ และ
โครงการป่าวังจันทร์ ซึ่งมีเนื้อที่รวมกันกว่า 1,340 ไร่ และเหลือพ้ืนที่รอการพัฒนาอีกกว่า 2,115 ไร่   

 

5.1 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ EECi วังจันทร์วัลเลย ์

การพัฒนา EECi มีเป้าหมายให้เป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศ ในรูปแบบ Smart Natural 
Innovation Platform ให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม มีสิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง ที่พร้อมรองรับการท่างาน
และการอยู่อาศัย ด่าเนินการตามผังแม่บทที่ดิน และสถาปัตยกรรมเบื้องต้น (Conceptual Master Plan) 
EECi หรือ “ผังแม่บทที่ดิน EECi” ซึ่งมีหลักของแนวความคิดที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการ 
สามารถรองรับการใช้งานและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานภายในโครงการได้อย่างเหมาะสม โดย
ก่าหนดให้พ้ืนที่ 60% ของโครงการเป็นพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เปิดโล่ง (Green & Open Space) และอีก 40% 
เป็นพ้ืนที่สิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังได้แบ่งโซนการพัฒนาพ้ืนที่ออกเป็นโซนหลัก 3 โซน รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการใช้งานในโซนต่าง   ได้แก่ 

1. Education Zone เป็นเป็นการพัฒนาพื้นที่ที่เก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษาและกิจกรรมต่าง   
2. Innovation Zone เป็นการพัฒนาพื้นที่ส่าหรับงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
3. Community Zone  เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยและสันทนาการให้กับนักวิจัยและ

ครอบครัว รวมถึงชุมชนและประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ 
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ภาพที่ 5-1 : แผนการจัดแบ่งโซนใน EECi วังจันทรว์ัลเลย ์

1. Education Zone  มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,340 ไร่ เป็นพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการวิจัยและเป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง ช่วยขับเคลื่อนการด่าเนินงานด้านการศึกษา 
วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยม ี สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนก่าเนิดวิทย์ 
(KVIS) โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งได้เปิดด่าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556  

 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 5-2 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)    ภาพที่ 5-3 โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 
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ภาพที่ 5-4 โรงเรียนก่าเนิดวิทย์ (KVIS) 
2. Innovation Zone  มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,945 ไร่ อยู่ระหว่างพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือด่าเนินกิจกรรม

วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม หรือกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องฯ อีกท้ังยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคาร EECi ของ
ส่านักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 4 เมืองนวัตกรรม ได้แก่  
BIOPOLIS ARIPOLIS และ SPACE INNOPOLIS รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐ (ซินโครตรอน) และ
เอกชนอ่ืน  เข้าร่วมพัฒนาพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่บางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างรอการพัฒนากับ
พันธมิตรอ่ืน ที่สนใจและด่าเนินกิจกรรมในส่วนเกี่ยวข้องในด้านวิจัยนวัตกรรม 

 
ภาพที่ 5-5: ผังการใช้พ้ืนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ ใน Innovation Zone 

 
3. Community Zone มีเนื้อที่รวมประมาณ 170 ไร่ ประกอบด้วย สถานีบริการน้่ามัน และพ้ืนที่

ส่าหรับการพัฒนาเป็น Community ซึ่งเป็นการพัฒนาเพ่ือเติมเต็มความสมบูรณ์แบบและความ
ยั่งยืนให้กับโครงการเพ่ือรองรับการด่าเนินชีวิตและเพ่ิมพูนผลิตภาพของบุคลากร และผู้พ่านัก
อาศัยในโครงการ  EECi วังจันทร์วัลเลย์  ซึ่ ง เป็นส่วนที่ส่าคัญของระบบนิเวศนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) ทีร่องรับการด่าเนินชีวิตและเพ่ิมพูนผลิตภาพของบุคลากรและผู้พ่านัก
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อาศัยในโครงการฯ  ให้สามารถด่าเนินการวิจัย พัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โครงการฯได้ก่าหนดพื้นที่ใช้สอยออกเป็นส่วนต่าง  ภายใน Community Zone (A1 และ B) ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 5-6: ผังการใช้พ้ืนที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ EECi วังจันทร์วัลเลย์ ใน Community Zone 

 

 พ้ืนที่พาณิชยกรรม (Smart Lifestyle Center) คือ ศูนย์รวมแหล่งชอปปิ้ง ศูนย์อาหาร และ 

ไลฟ์สไตล์ให้แก่บุคลากร ผู้สัญจร ผู้มาติดต่อและเยี่ยมชมโครงการ ตลอดจนชุมชมรอบข้าง 

 โรงแรม/ที่พักอาศัย (Hotel/Service Apartment) คือ ที่พักอาศัยภายในโครงการฯ เพ่ือ
รองรับนักวิจัยและพนักงานที่ประจ่าอยู่ ในโครงการฯ ให้บริการในรูปแบบ Service 
Apartment ซึ่งมีสิ่งอ่านวยความสะดวกและบริการต่าง  อาทิเช่น บริการซักรีด และ บริการ
ท่าความสะอาด รวมไปถึงมีอาคารจอดรถ  

 สถานศึกษา (Primary School) เป็นส่วนประกอบที่จะส่งเสริมความสมบูรณ์ของโครงการฯ 
ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของประชากรที่จะเข้ามาท่างานประจ่าในโครงการฯ และต่อ
ยอดจากสถานศึ กษาที่ มี อยู่ ใ น  Education Zone ได้ แก่  VISTEC และ KVIS ที่ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมปลายตามล่าดับ จากการท่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
กลุ่มนักวิจัยในโครงการฯ ที่จะเข้ามาท่างานภายในโครงการฯ พบว่า มีความต้องการโรงเรียน
นานาชาติระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุตรของ
นักวิจัย 
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 ศูนย์สุขภาพ (Health Care Facility) เป็นส่วนที่จะพัฒนาเพ่ิมเติมจากศูนย์การแพทย์ที่เปิด
ให้บริการอยู่ภายในพ้ืนที่พาณิชยกรรม โดยมีการพัฒนาจากเดิมเป็นเพียงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เพ่ือส่งต่อผู้ป่วย เป็นการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและอาศัยความเชี่ยวชาญ
มากยิ่งขึ้น  

 อาคารอเนกประสงค์ (Multi-purpose Building) เป็นอาคารเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง  
โดยภายในจะประกอบด้วย   Co-working space พ้ืนที่ส่าหรับกลุ่ม start up และ ออฟฟิศ
ให้แก่บริษัทเอกชนที่เข้ามาวิจัยภายในโครงการฯ หรือ ร่วมวิจัย/จ้างวิจัยกับหน่วยวิจัยต่าง 
ในโครงการฯ 

 พ้ืนที่สีเขียวและสันทนาการ ตามผังแม่บทที่ดิน EECi ภายใต้แนวความคิดสร้างเสริมระบบ
นิเวศนวัตกรรมอันยั่งยืนให้กับโครงการ พ้ืนที่สีเขียวและสันทนาการ เป็นส่วนส่าคัญที่
ก่อให้เกิด ความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างบุคลากร นักวิจัย รวมถึงนักเรียน นักศึกษา
ในพ้ืนที่ EECi  
 

5.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค EECi วังจันทร์วัลเลย์ 
แนวคิดด้านระบบวิศวกรรมสาธารณูปโภค จะเป็นองค์ประกอบส่าคัญคู่ขนานไปกับการวางผังแม่บท

ด้านสถาปัตยกรรมและด้านภูมิสถาปัตยกรรมในการวางแผนการใช้สอยผืนที่ดินอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนการรองรับการมุ่งเน้นให้เกิดสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ งานระบบด้านวิศวกรรม
สาธารณูปโภค จึงถูกออกแบบและใช้เทคโนโลยีที่เน้นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม และ 
ประหยัดพลังงาน แนวคิดด้านวิศวกรรมสาธารณูปโภคนั้น จะมีประเด็นส่าคัญ  ที่ต้องพิจารณา ดังนี้  

(1) เน้นการพัฒนาพ้ืนที่ให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ Smart City + Natural Innovation Park เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบ
ระบบสาธารณูปโภคต่าง  โดยใช้องค์ประกอบของ Smart City ทั้งหมด 6 ด้าน ในการออกแบบระบบ
สาธารณูปโภค ดังนี้ 

Smart Energy  

 ใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่น ติดตั้ง Solar Farm และ Solar Rooftop เพ่ือ
เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกส่าหรับใช้ในงานระบบสาธารณูปโภคต่าง  รวมถึงส่าหรับรถ EV 
Shuttle Bus ที่จะใช้รับส่งคนระหว่างจุดต่าง  ภายในพ้ืนที่โครงการฯ  

 ใช้หลักการอาคารเขียวในการออกแบบอาคารปฏิบัติการอัจฉริยะ ( Intelligent Operation 
Center) เพ่ือให้การใช้พลังงานและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร  
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ภาพที่ 5-7: รูปแบบพลังงานทดแทนใน EECi 

Smart Management 

  
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-8: อาคารปฏิบัติการอัจฉริยะ 

Smart Mobility 

 มีรถโดยสารสาธารณะ EV Shuttle Bus เป็นระบบขนส่งมวลชนภายในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ โดย
จะมี Smart Bus Stop ทั้งหมด 19 สถานี ตามจุดส่าคัญต่าง   ตลอดแนวความยาวของพ้ืนที่วัง
จันทร์วัลเลย์ 

 จัดให้มีจักรยานให้ใช้ภายในพ้ืนที่ (Bike Sharing) เพ่ือสนับสนุนให้คนใช้จักรยานมากกว่าการใช้
รถยนต์ส่าหรับเดินทางภายในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-9 : เส้นทางและการคมนาคมใน EECi 

  

อาคารปฏิบตัิการอัจฉริยะ (Intelligent 
Operation Center) ส่าหรับควบคุมและสั่ง
การระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความ
ปลอดภัย และระบบโครงสร้างพื้นฐานท้ังหมด 
ภายในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย ์
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Smart Infrastructure 

 ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และอาคารต่าง  ตามหลักอารยสถาปัตย์ เพ่ือรองรับผู้สูงอายุ  
คนพิการ ผู้เจ็บป่วย ให้สามารถใช้สิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง  ภายในพ้ืนที่โครงการฯ ได้
อย่างสะดวกปลอดภัย 

 ออกแบบให้ทางจักรยาน และทางคนเดิน แยกออกมาจากถนน รวมถึงมีทางลอดถนนให้
ส่าหรับทางจักรยานและทางคนเดินตามแยกถนนสายหลักของโครงการฯ 

 มี WiFi ทั่วพื้นที่ส่วนกลางของโครงการฯ  

 ติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ LORA ซึ่งเป็นเครือข่ายสื่อสารแบบกว้างที่เน้นใช้พลังงานต่่า 
เพ่ือรองรับอุปกรณ์ Internet of Things (IOTs) ต่าง  ที่ติดตั้งภายในพื้นที่โครงการฯ 

 ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง  ให้อยู่ใต้ดิน (Underground Utilities Network) เช่น    
สายส่งไฟฟ้า ท่อน้่าประปา สายไฟเบอร์ออฟติก เพ่ือรักษาสภาพถภูมิทัศน์ให้เรียบร้อย
สวยงาม และลดความเสี่ยงที่ระบบสาธารณูปโภคจะหยุดชะงักเนื่องจากอุบัติเหตุจากปัจจัย
ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5-10 : ทางจักรยาน และทางคนเดิน แยกออกมาจากถนนที่สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย 

 

 

 

 

        

 

 

ภาพที่ 5-11: โครงสร้างพ้ืนฐานอาคารต่าง   ที่ออกแบบตามหลักอารยสถาปัตยเ์พ่ือรองรับผู้สงูอายุ 

คนพิการ ผู้เจ็บปว่ย  
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Smart Technology 

 ติดตั้ง Analytic CCTVs ในพ้ืนที่ส่วนกลางทั้งหมดเพ่ือบันทึกใบหน้า ทะเบียนรถ แจ้งเตือน
เมื่อมีผู้บุกรุก และค้นหาสิ่งแปลกปลอมหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงลงทะเบียนใบหน้า
และทะเบียนรถของผู้มาเยี่ยมชม (Visitors) ในพ้ืนที่ 

 มี EECi Mobile Application ส่าหรับใช้อ่านวยความสะดวก และเพ่ิมความสะดวกสบาย
ส่าหรับผู้อยู่อาศัยภายในพ้ืนที่ เช่น จองพ้ืนที่จอดรถล่วงหน้า , ทราบต่าแหน่งปัจจุบัน และ
ก่าหนดการ (ETA) ที่รถ Shuttle Bus จะมาถึงแต่ละสถานี ตรวจสอบข้อมูลภูมิอากาศ แจ้ง
ซ่อมระบบสาธารณูปโภค ดูปริมาณการใช้สาธารณูปโภคแบบ Real-time เป็นต้น  

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5-12 : การใช้ EECi Mobile Application ในการตรวจสอบรถเวลารถ Shuttle Bus มาถึงสถานี 
 

Smart Environment 

 มีพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่เปิดโล่ง (Green Area + Open Space) มากกว่า 40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 ติดตั้งเซนเซอร์ตามจุดส่าคัญต่าง  ภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือวัดและแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
แบบ Real-time เช่น ค่า CO2, O2, O3, PM 2.5, Wind Speed, Rain Gauge  

 ติดตั้งเซนเซอร์วัดคุณภาพน้่าเสียเบื้องต้นที่ผู้เช่าแต่ละรายส่งมาให้โรงบ่าบัดน้่าเสียส่วนกลาง 
และเซนเซอร์วัดคุณภาพน้่าเสียที่บ่าบัดแล้วก่อนน่าไปใช้ใหม่ (Re-use) 

 มีระบบจัดการขยะแบบครบวงจร ตะกอนชีวภาพที่ได้จากโรงบ่าบัดน้่าเสียจะน่าไปใช้เป็นวัสดุ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
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ภาพที่ 5-13 : สภาพแวดล้อมภายในพ้ืนที่โครงการฯ ที่ออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเน้นพ้ืนที่สีเขียว 

 

(2) การวางผังแม่บทด้านสาธารณูปโภคจะใช้แนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นในการขยายขนาดในอนาคต 
(Scalability) และ แนวคิด Facilities Management ประกอบในการตัดสินใจ เพ่ือลดข้อจ่ากัดที่จะเป็น     
คอขวดในอนาคตให้น้อยที่สุดหากต้องมีการเพ่ิมหรือขยายการให้บริการด้านสาธารณูปโภค การออกแบบผัง
แม่บทด้านสาธารณูปโภค จึงเป็นการพัฒนาโครงข่าย Underground Utilities Network ในกรอบมุมกว้างที่
จะครอบคลุมพ้ืนที่โครงการทั้งหมด เพ่ือให้ผู้อาศัยในโครงการสามารถใช้บริการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือพร้อมระบบส่ารอง (High Reliability with Backup System) 

 

 
ภาพที่ 5-14: โครงข่าย Underground Utilities Network ตลอดแนวถนนพ้ืนที่โครงการ 
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บทท่ี 6 
กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนา EECi  

6.1 กลไกการพัฒนาเขตเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

ในช่วงแรกของการด่าเนินงานของ EECi กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยส่านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเป็นหน่วยงานด่าเนินการหลัก ร่วมกับหน่วยงานใน 
วท. และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ซึ่งจากแผนการพัฒนาเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 4 ระยะข้างต้น โดย EECi จะมีจุดเน้นในแต่ละช่วงตามระดับ     
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ ดังนั้น ทิศทางการด่าเนินงานและบทบาทของ EECi จะต้อง
ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือไปสู่รูปแบบที่จะเกิดความยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ดังนี้ 

ระยะที่1 น าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาช่วยยกระดับและแก้ไขปัญหาให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และ ชุมชน 

ในระยะที่ 1 นี้ EECi จะท่าหน้าที่เชื่อมโยงการลงทุนและเป็นศูนย์กลางในการดูดซับและถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยท่าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง จับคู่ และสร้างกลไกการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังหน่วยงานวิจัยใน วท. สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างประเทศ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นั้น วท. มีหน่วยงานที่ท่าหน้าที่เป็นตัวกลาง
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายระดับอยู่แล้ว เช่น โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) สวทช. ที่ช่วยสนับสนุนและจับคู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยสู่
ภาคอุตสาหกรรม โครงการ STIM เพ่ือ SMEs และ OTOP ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ที่ช่วยจับคู่งานวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน และ
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ที่น่าเทคโนโลยีการเกษตรจากหน่วยงานวิจัยไป
ถ่ายทอดแก่ชุมชนและเกษตรกร เป็นต้น  

นอกจากนั้น EECi จะท่าหน้าที่เตรียมความพร้อมด้านก่าลังคน ผลงานวิจัย และคอนซอร์เทียม ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเปิดด่าเนินการของ EECi ในระยะถัดไป ตลอดจนเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน วทน. 
เพ่ือให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพ (National 
Quality Infrastructure, NQI) โรงงานต้นแบบ โรงงานสาธิต และ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบในสาขาท่ี
มีผลงานวิจัยพร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เช่น โรงงานต้นแบบผลิตเอนไซม์และสารมูลค่าสูง เป็นต้น รวมทั้ง
ในระยะนี้จะมีการเร่งพัฒนาให้เกิดชุมชนที่ทันสมัยและมีปัจจัยการด่ารงชีวิตที่ครบถ้วน เพ่ือให้ EECi เป็น
ชุมชนที่มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมและส่งเสริมต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป  
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ระยะที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ อุตสาหกรรมใหม่ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน 

 ในระยะที่ 2 นี้ เป็นระยะที่ศูนย์วิจัยของรัฐและเอกชนเปิดด่าเนินการใน EECi เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ใน

ระยะนี้จะเน้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากคอนซอร์เทียมวิจัยและคลัสเตอร์นวัตกรรม

เป้าหมาย โดย EECi จะท่าหน้าที่เป็นตัวกลางในการก่าหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพ่ือให้งานวิจัยในระยะต่อไป

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ร่วมอยู่ในเครือข่ายวิจัย

ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่ง EECi จะต้องเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยที่อาจประกอบด้วย ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หน่วยวิจัยใน

สถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่ต้องการท่าวิจัยหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมกัน และ

หน่วยงานภาครัฐ โดยมีสิทธิประโยชน์ต่าง   เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่มีบทบาทในเครือข่ายวิจัยมาจัดตั้งและท่า

วิจัยร่วมกัน 

 นอกจากนี้ EECi จะท่าหน้าที่ในการพัฒนาขีดความสามารถในการรับและปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้ง
ในวิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และชุมชน ตลอดจนให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน NQI เพ่ือ
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งพัฒนาความพร้อมด้านก่าลังคนและลงทุนวิจัย
พัฒนา ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการ EECi ในระยะที่ 2 นี้ จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะการบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรม (R&I Manager) มาร่วมด้วย ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะถูกสร้างและฟูมฟักในระยะที่ 18 ตามแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

ระยะที่ 3 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหผ้ลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยเข้าสู่ตลาดและห่วงโซ่การผลิตโลก 

ในระยะที่ 3 นี้ EECi จะท่าหน้าที่สนับสนุนและอ่านวยความสะดวกในการน่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย
เข้าสู่ตลาดและห่วงโซ่การผลิตของโลก โดยท่าหน้าที่เป็นผู้อ่านวยความสะดวกด้านการเข้าสู่ตลาด ศึกษา
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศและการก่าหนดมาตรฐานของสินค้านวัตกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
ตลอดจนให้การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมไทยซึ่งได้มาตรฐานสากลนี้
สามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ และเพ่ือรองรับการผลิตสินค้านวัตกรรมที่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น EECi จะท่าหน้าที่
สนับสนุนให้มีจ่านวนมวลรวมของผู้ให้บริการฐานนวัตกรรมในประเทศมีปริมาณท่ีมากพอต่อความต้องการของ
ผู้ผลิตที่มีมากขึ้น  

                                                                    
8 จากแผนยุทธ์ศาสตร์การวจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและ

นวัตกรรมที่เข็มแข็ง ที่เน้นการสร้าง Innovation Manager 



                               EECi Development Master Plan 
 

  หน้า 93 

นอกจากนี้ EECi จะท่าหน้าที่เป็นแหล่งรวมก่าลังคนด้าน วทน. และแหล่งพัฒนานวัตกรรมที่ส่าคัญ
ของประเทศ ตลอดจนพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ่านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการท่าวิจัยและนวัตกรรมอย่างครบวงจร มีสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ่านวยความสะดวกต่อการ
อยู่อาศัยที่ดี และเป็นศูนย์รวมนักนวัตกรชั้นน่าจากท่ัวโลก 

การบริหารจัดการระยะที่ 3 นี้ EECi ต้องสร้างกลไกตลาดในการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยอาจ
สร้างกลไกเพ่ือแยกหน่วยบริการที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐให้ด่าเนินการได้แบบเอกชนเต็มรูปแบบ เพ่ือ
ขยายงานการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น และสนับสนุนให้ผู้ให้บริการภาคเอกชนมาจัดตั้งใน 
EECi เพ่ือเหนี่ยวน่าให้ EECi เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ วทน. และการวิจัยและนวัตกรรมอย่าง
ครบวงจร โดยมีส่านักงานโครงการ EECi เป็นผู้อ่านวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีในอนาคตและการเข้าสู่ตลาดโลก  

ระยะที่ 4 การเป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นน าในระดับภูมิภาค 

ในระยะที่ 4 เน้นการพัฒนา EECi ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์ทดสอบของ
ภูมิภาค เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นน่าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรม
น่าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืน  

โดย EECi จะต้องด่าเนินงานเชิงรุก เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยมีส่วนส่าคัญในการพัฒนามาตรฐาน
สินค้านวัตกรรมของโลก ตลอดจนสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมไทยซึ่งได้มาตรฐานสากลสามารถเข้าสู่
ตลาดโลกได้ในจ่านวนเพ่ิมมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์  ซึ่งใน
ระยะนี้ EECi จะท่าหน้าที่บริหารจัดการเขตนวัตกรรม EECi อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งบทบาทของ EECi ที่
ด่าเนินการมาตั้งแต่ต้นอาจยังคงมีความจ่าเป็นส่าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่   และการสร้างอุตสาหกรรมที่
เป็น S-Curve ใหม่ของประเทศในอนาคต 

 

นอกจากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา EECi ที่จะเป็นทิศทางและกรอบในการด่าเนินงานเพ่ือ
พัฒนา EECi แล้ว สิ่งส่าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กลไกสนับสนุนการพัฒนา EECi ที่จะท่าหน้าที่ช่วยขับเคลื่อน
ให้ EECi ประสบความส่าเร็จได้ในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การตลาดเชิงรุก ที่
จะช่วยก่าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ EECi สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และข้อเสนอ
ของ EECi และดึงดูดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาในพ้ืนที่ และ (2) การมีพันธมิตรร่วมพัฒนา EECi ที่จะช่วย
สนับสนุนและพัฒนา EECi ไปสู่ชุมชนนวัตกรรมที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างครบวงจร และใช้เวลาในการ
พัฒนาที่ไม่นานนัก ดังมีรายละเอียดกลไกสนับสนุนในแต่ละด้านดังต่อไปนี้  
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6.1.1 การตลาดเชิงรุก (Proactive Marketting)   

นอกจากยุทธศาสตร์การพัฒนา EECi ทั้ง 5 ด้านข้างต้นแล้ว กลไกส่าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสร้าง
การรับรู้ บทบาท และข้อเสนอ (Offerings) ของ EECi ซึ่งจะน่าไปสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมใน EECi คือ    
กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาด โดย EECi คาดหวังให้มีบริษัทเข้ามาท่ากิจกรรมวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ 
ให้บริการทางเทคนิคและธุรกิจ จ่านวนมากพอที่จะเกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ ARIPOLIS, BIOPOLIS, SPACE INNOPOLIS , FOOD INNOPOLIS และศูนย์
ซินโครตรอน โดยนวัตกรรมที่เกิดใน EECi นี้ จะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเป็น New S-Curve โดยมี 
EECi เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่าคัญให้พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการน่านวัตกรรมเข้าไปผลักให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่
ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง และปรับฐานอุตสาหกรรมเดิมในพ้ืนที่ให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานนวัตกรรม ทั้งนี้ มี
กลุ่มเป้าหมายและแนวทางการด่าเนินการดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย  

(1) บริษัทและหน่วยงานวิจัยที่รับจ้างวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศที่มีขีดความสามารถในการ
สนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับบริษัทที่มีการด่าเนินงานใน EEC โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีฐาน
ชีวภาพ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
อากาศยาน เป็นต้น 

(2) บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ (Service Provider) ด้านวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ และให้การ
รับรองมาตรฐาน ระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้าและส่งออก ให้บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานคุณภาพขั้นสูงระดับประเทศ (Advanced National Quality Infrastructure) รวมถึง
บริษัทที่รับจ้างท่าการทดลองทางคลินิก ศูนย์สัตว์ทดลองส่าหรับยาชีววัสดุ อาหารฟังก์ชั่น และ
ส่วนผสมที่มีหน้าที่เฉพาะที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ เพ่ือน่าผลไปประกอบการขออนุญาตเพ่ือ
การจ่าหน่ายในประเทศ 

(3) บริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีหรือต้องการพัฒนานวัตกรรมใหม่และต้องการ
พ้ืนที่เพ่ือท่าวิจัย โรงงานต้นแบบ และโรงงานสาธิต เพ่ือน่าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ
เทคโนโลยีใหม่ 

(4) บริษัทและองค์กรรัฐทั้งในและต่างประเทศที่ท่ากิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเรื่องบ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่มต้น และศูนย์นวัตกรรม  

(5) บริษัทที่ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง สิ่งอ่านวยความสะดวก และเครื่องมือที่จ่าเป็น เพ่ือการ
พิสูจน์แนวคิด (Proof of Concept) พัฒนากระบวนการหรือสินค้าใหม่เพ่ือน่าไปสู่การผลิตระดับ
อุตสาหกรรม เช่น Fab Lab Electronics Design ศูนย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการ
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พิมพ์และการขึ้นรูปชิ้นงานแบบสามมิติส่าหรับการสร้างต้นแบบ โครงสร้างพ้ืนฐานส่าหรับการ
ผลิตเพ่ือทดลองตลาด 

(6) สถาบันการศึกษาเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศ ที่สร้างและพัฒนาบุคลากรเทคนิคเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และการผลิต ในเทคโนโลยีมุ่งเน้นของ EECi และ EEC 

(7) บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศต่าง   ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงการ
เสาะหาเทคโนโลยี การน่าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ การท่าการตลาด และการขยายงาน การ
ลงทุน หรือร่วมลงทุนในต่างประเทศ เช่น บริษัทรับจ้างท่าวิจัยตลาด บริษัทที่รับบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ท่าธุรกิจร่วมลงทุน หน่วยงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
เป็นต้น 

 

 โดย EECi ได้ก่าหนดแนวทางในการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ EECi ตลอดจนดึงดูดผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้มาในพื้นที่ มีแนวทาง 5 ด้าน ดังนี้ 
 

1. การสร้างการรับรู้และความตระหนักของ EECi 

 

 การสร้างการรับรู้และความตระหนักของ EECi ผ่านสื่อต่าง   ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยใน
ระยะแรกจะเน้นการท่ากิจกรรมด้านการตลาด และเดินสายประชาสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตร เช่น 
ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) สมาคมและสถาบันที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าที่เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย การท่าการสื่อสารการตลาดผ่าน Digital Marketing และการพัฒนาสื่อการขาย 
การตลาด เพ่ือประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง   และกลุ่มต่าง   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและ
ช่องทางในการสื่อสารต้องพัฒนาและจัดท่าข้ึนเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 

2. การระบุและการดึงลูกค้าระดับ “Flagship” 
  

 การระบุและการดึงลูกค้าระดับ “Flagship” ในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะดึงมาอยู่ในเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และช่องทางในการดึงดูดลูกค้า บริษัทหรือองค์กรดังกล่าวเข้าพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด และใช้ลูกค้ากลุ่มนี้
เหนี่ยวน่าให้เกิด กิจกรรม ปริมาณการสัญจรและดึงดูดลูกค้าอ่ืน   ในห่วงโซ่คุณค่าให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ EEC 
และ EECi 
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3. จัดท าแผนการตลาดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

 จัดท่าแผนการตลาดระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง   ที่จะเกิดขึ้น 

เวลาที่ใช้ในการด่าเนินการ จ่านวนบุคลากรและงบประมาณในการท่ากิจกรรมแต่ละเรื่องเพ่ือแปลงกลยุทธ์ให้

เห็นแผนอย่างเป็นรูปธรรมและให้เกิดความสอดคล้องกับแผนใหญ่ของ EEC รวมถึงการร่วมกันก่าหนดนิยาม

ความส่าเร็จร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวชี้วัดต่าง   ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

4. การพัฒนากลไกการเชื่อมโยงผู้พัฒนาและ/หรือจัดหาเทคโนโลยี (Technology Provider) 
 

 การพัฒนากลไกการเชื่อมโยงผู้พัฒนาและ/หรือจัดหาเทคโนโลยี (Technology Provider) จากเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสาตร์
ภูมิภาค มหาวิทยาลัย และเครือข่ายในและต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและกระบวนการ ตลอดจนลดการใช้บุคลากรเกินความจ่าเป็น เป็นต้น 

 

5. การเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัลภาคตะวันออก (EECd) และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.)  

 

 การเชื่อมโยง EECi กับนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือรองรับ
การท่าการผลิตต่อยอด (Scale-up) และโรงงานสาธิตขนาดใหญ่ หลังจากการท่าโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
การขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ ประสบความส่าเร็จในพ้ืนที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (One Plus One strategy) ตลอดจนเชื่อมโยงการด่าเนินงานกับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลภาคตะวันออก (EECd) และ ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในพ้ืนที่ EEC และพ้ืนที่อ่ืน   ทั่วประเทศ 

 

6.1.2 การมีพันธมิตรร่วมพัฒนา EECi  

การมีพันธมิตรร่วมพัฒนา EECi เป็นปัจจัยส่าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ EECi พัฒนาไปสู่การเป็นเขต
นวัตกรรมที่มีระบบนิเวศที่เหมาะสม พร้อมรองรับนักวิจัยและช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมให้
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว โดยในพื้นท่ี EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) นั้น 
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EECi ได้ด่าเนินการพัฒนาร่วมกับบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) ในการพัฒนาให้ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ เป็น
ศูนย์กลางขนาดใหญ่ (Hub) ของ EECi ที่มีระบบนวิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ มีความพร้อมส่าหรับรองรับ
นักวิจัย/นักนวัตกรและครอบครัว ที่จะเข้ามาท่างานและอยู่อาศัย มีสิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง   ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร มีความม่ันคงปลอดภัย ตลอดจนมีบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ และการท่าวิจัยและนวัตกรรม 

โดยการพัฒนาพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มี
ปัจจัยที่เอ้ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ EECi ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของพ้ืนที่ เครื่องมือ และ
นโยบายสนับสนุนจากบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม และมูลนิธิพลังแห่งการ
เรียนรู้ รวมถึงมีสถาบันปลูกป่า สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนก่าเนิดวิทย์ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ จะท่าให้ช่วยลด
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของ EECi ให้สั้นลง โดยบริษัท ปตท. จ่ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า น้่าประปา พ้ืนที่
ส่วนกลาง สวนสาธารณะ พ้ืนที่พักอาศัย โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม และศูนย์การค้า เป็นต้น 

 

6.1.3 การก าหนดมาตรการจูงใจทางภาษีและไม่ใช่ภาษีเพ่ือจูงใจให้เกิดการร่วมลงทุนโดยทุก
ภาคส่วน   

 

การพัฒนาเขตนวัตกรรมเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส่าคัญที่จะสร้างให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้ และน่า
ประเทศไทยไปสู่ประเทศนวัตกรรมได้นั้น จ่าเป็นต้องมีนโยบายและได้รับการสนับสนุนและการลงทุนต่อเนื่อง
จากภาครัฐ รวมถึงมีมาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนร่วม และการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรมาท่างานใน EECi โดยมีตัวอย่างมาตรการ ได้แก่  

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเอกชนผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Techmology Providers) และ
เอกชนผู้ด าเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาในพื้นที่ EECi โดยปัจจุบันนิติบุคคลที่ลงทุนวิจัยพัฒนาได้รับ
การยกเว้นภาษีนิติบุคล 8 ปี โดยไม่จ่ากัดวงเงิน ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร อากรขาเข้าวัตถุดิบ
เพ่ือการส่งออก 1 ปี ปัจจุบันทางส่านักงานส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงการคลังได้ออก
มาตรการจูงใจใหม่ คือ การยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุด 13 ปี และอาจจะได้รับทุนสนับสนุน
โครงการกลยุทธ์ในพ้ืนที่ EEC (Compettive Fund) รวมถึงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเหลือร้อยละ 17 เพ่ือดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน และนักวิจัย ทั้งไทยและต่างชาติมา
ท่างานและลงทุนในพื้นที่ EEC 

 สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tax Incentive) เพ่ือให้ EECi เป็นเขตนวัตกรรมชั้นน่าที่เป็น
แหล่งรวมก่าลังคนด้าน วทน. ของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น  
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- จับคู่และให้ทรัพยากรสนับสนุนวิจัยพัฒนาส่าหรับการโครงการวิจัยในระดับนานาชาติเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนา 

- ยกเว้นค่าเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยและแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการเข้าใช้ฐานข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือต่าง   จากทั้งในและต่างประเทศ  

- ให้วีซ่า (Visa) ระยะยาวแก่นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญชั้นน่าระดับนานาชาติ หรือนักศึกษาต่างชาติ
ในสาขาที่ประเทศต้องการ (ไม่จ่าเป็นต้องมีงานท่าก่อน) รวมถึง พิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร 
(Permanent Residence) ส่าหรับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญชั้นน่า 

 ส่งเสริมให้เกิดการลงร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส าคัญ เพ่ือน่าผลงานวิจัยออกสู่การใช้ประโยชน์และสู่เชิงพาณิชย์ ในพ้ืนที่ EECi ในรูปแบบการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนไทย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนจากต่างชาติในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส่าคัญดังกล่าว 

 

6.2 ปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา EECi 

 ปัจจัยความส่าเร็จของการพัฒนา EECi อยู่ที่ความสามารถในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีความ 
กว้างขวางครอบคลุม (Comprehensive Innovation Ecosystem) ประกอบด้วยมิติต่าง   ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างน้อยดังนี้ 
 

1. มิติความเป็นศูนย์รวมของบุคลากรวิจัยและนวัตกร 

 ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation Driven Economy) ทรัพยากรที่ส่าคัญ
ที่สุด คือ ทุนทางปัญญา ( Intellectual Capacity) ดังนั้น ทุกประเทศที่มุ่ งหวังจะรักษาหรือเ พ่ิมพูน             
ขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงมีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะดึงดูดผู้มีความสามารถสูงเข้าสู่ประเทศ
หรือเขตเศรษฐกิจของตนอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ส่าหรับประเทศไทยซึ่งประสงค์จะก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม หรือ ประเทศไทย 4.0 โดยมี EECi เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุน จึงมีความส่าคัญอย่างมากที่
จะต้องมีกลไกในการสร้างและรักษาผู้มีความสามารถสูงของไทยไว้ ตลอดจนสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถสูง
เข้ามาเพ่ิมเติมใน EECi หรือในส่วนอ่ืนของประเทศ ให้เกิดมวลรวมที่มากพอคือมีสัดส่วนจ่านวนบุคลากรวิจัย
ต่อประชากรที่ทัดเทียมกับประเทศที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยผ่านกลไกต่าง   ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การจัดสรรทุนวิจัยพัฒนาให้กับนักวิจัยชั้นน่าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้
ท่าหน้าที่ฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ควบคู่ไปด้วย การให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง   เพ่ือดึงดูดสถาบันวิจั ยชั้น
น่าของต่างประเทศให้เข้ามาเปิดศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
อุตสาหกรรมไทย รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรวิจัยของไทยควบคู่ไปด้วย การจัดส่งนักเรียนทุนของรัฐไปศึกษาใน
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สถาบันการศึกษาชั้นน่าในต่างประเทศ เพ่ือทั้งน่าวิทยาการกลับมาพัฒนาประเทศและสร้างเครือข่ายการ
ท่างานวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ การดึงดูดนักศึกษาต่างชาติชั้นดีที่มาศึกษาขั้นสูงในประเทศไทย 
อาทิ ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ให้ท่างานต่อในประเทศไทย การดึงดูดสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้า
มาเปิดหลักสูตรชั้นสูงร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย การพัฒนาสเต็มศึกษาภายในประเทศให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือรักษานักเรียนไทยเก่ง   ไว้ในประเทศ และดึงดูดนักเรียนเก่งของประเทศเพ่ือนบ้านมาศึกษาใน
ประเทศไทย รวมถึงการสร้างตลาดงานรายได้ดีไว้รองรับบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 
 

2. มิติทรัพยากรเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 

การวิจัยและนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีทรัพยากรสนับสนุน การจัดสรรทุนวิจัยในโครงการ
ขนาดใหญ่หรือการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง อย่างต่อเนื่องข้ามหลายปีงบประมาณเป็น
กลไกส่าคัญอย่างหนึ่งที่จะท่าให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงจะเป็นเครื่องมือ
ส่าคัญในการดึงดูดนักวิจัยชั้นน่าให้เข้ามาท่างานในประเทศรวมถึงพัฒนาก่าลังคนวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ อย่างไรก็ดี การจัดสรรงบประมาณวิจัยนี้ จ่าเป็นจะต้องมีหัวข้อที่สอดคล้องกันข้ามโครงการ เพ่ือให้
ภาพรวมของผลงานที่จะเกิดขึ้น สามารถน่า ไปต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมตลอดจนเกิดคลังความรู้เฉพาะด้านของประเทศได้ในบริบทของ EECi การจัดสรรงบประมาณ
วิจัยและนวัตกรรม ควรจะมีความสอดคล้องต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมมุ่งเน้นของ EECi ตลอดจนมีทิศทางที่
ชัดเจน เพ่ือชี้น่าการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนามวลรวมของ
บุคลากรวิจัยและนวัตกร 

 

3. มิติความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 การมีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส่าคัญทั้งในเชิงการ
แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ่านบริการวิเคราะห์ทดสอบและการมาตรฐานและ
การสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่มีราคาแพง หรือไม่คุ้มกับการลงทุนเพ่ือใช้งานเพียง
รายเดียว รวมไปถึงการท่าให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรซึ่งอยู่ในประเทศสามารถด่าเนินการวิจัยเพ่ือน่าไปสู่ก าร
สร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนท้ายนี้ จะเป็นองค์ประกอบที่ส่าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาผู้มี
ความสามารถสูงในประเทศ และช่วยดึงดูดผู้มีความสามารถสูงจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเพ่ิมเติม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมูลค่าการลงทุนสูงหากมีการลงทุน
อย่างกระจัดกระจายจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมากทั้งในเชิงการใช้งาน การดูแลรักษา และ
ความสะดวกรวดเร็วในการด่าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น การจัดให้ EECi เป็นศูนย์กลางการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะเป็นแนวทางทาง
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ส่าคัญที่ จะท่าให้ เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของรัฐ  ทั้ ง ในการยกระดับความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมและดึงดูดนักวิจัยและนวัตกรท่าให้เกิดชุมชนของนวัตกรขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศ 
 

4. มิติความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลากหลายมิติ 

 ปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางระหว่างภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ และ
หน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงชุมชนโดยรอบ ทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานหรือ
บุคคลในสังกัด (Dense Formal and Interpersonal Communication Network) เป็นสิ่ งส่าคัญยิ่ งต่อ
ความส่าเร็จของเขตนวัตกรรม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบส่าคัญในการน่าไปสู่การท่างานร่วมกัน การต่อยอด
ผลงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม การร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง   ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวคิดนวัตกรรมเปิด (Open Innovation) ซึ่งส่งเสริมให้การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แก่องค์กร โดยการน่าเข้านวัตกรรมจากแหล่งภายนอกองค์กร และแบ่งปันองค์วามรู้และนวัตกรรมให้กับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน่าไปพัฒนาต่อยอดในช่องทางต่าง   เป็นแนวคิดส่าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ได้รวดเร็วขึ้นและมีผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและนวัตกรรมสูงขึ้นในบริบทของ EECi 
ผู้บริหารเขตนวัตกรรมจะต้องท่าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม (Bridging Agent) ที่ส่าคัญในการส่งเสริมและ
เชื่อมโยงให้เกิดปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางระหว่างภาคส่วนต่าง   รวมถึงท่าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
(Catalyst) เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างภาคส่วนต่าง   โดยมีแนวคิดนวัตกรรมเปิด
เป็นแกนส่าคัญในการด่าเนินการ 
 

5. มิติความเป็นชุมชนทันสมัยปัจจัยการด ารงชีวิตสมบูรณ์ 

 เขตนวัตกรรมเป็นชุมชนของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งความเป็นชุมชนดังกล่าวเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Good Quality of life) เหมาะสม
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (Life Style) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงครอบครัว ทั้งนี้บุคคลเหล่านี้ โดยมาก
มีการศึกษาสูง ผ่านการศึกษาและคุ้นชินกับการด่ารงชีวิตในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประกอบกับสภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงในระดับนานาชาติในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ดังนั้นการพัฒนาเขตนวัตกรรมให้เป็น
ชุมชนที่ทันสมัย มีปัจจัยการด่ารงชีวิต ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมต่าง   
เทียบได้กับชุมชนในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมีความส่าคัญเป็นอย่างมากต่อความส่าเร็จของเขตนวัตกรรม 
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ภาพที่ 6-1: เส้นทางและสถานีรถไฟ Tsukuba Express Line 

 
ในกรณีของ EECi ซึ่งจะเป็นการเขตนวัตกรรมขึ้นบนพ้ืนที่ใหม่ ยังไม่มีปัจจัยการด่ารงชีวิตในลักษณะที่

กล่าวถึงข้างต้น จึงมีความส่าคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของ EECi เป็นเส้นทาง
ผ่านของนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเข้าสู่อ่าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตลอดจนเข้าสู่จังหวัดจันทบุรี และ ตราด 
ดังนั้น การพัฒนาองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปัจจัยสี่ หรือ 
การพัฒนาแหล่งสันทนาการ หรือ โรงเรียนส่าหรับรองรับบุตรหลานของบุคลากรวิจัย เป็นต้น อาจด่าเนินการ
โดยมุ่งใช้ประโยชน์ (Leverage) จากการเป็นเส้นทางผ่านด้วย เพ่ือให้สิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง   ได้ขนาด
คุณภาพ และมีความหลากหลายที่เหมาะสม   
 
 ดังนั้น เพ่ือให้ EECi ประสบความส่าเร็จตามที่รัฐบาลมอบหมาย จึงจ่าเป็นต้องพัฒนาเส้นทางรถไฟ
เชื่อมต่อ EECi กับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่ภาครัฐก่าลังพัฒนา อาจะเชื่อมต่อ ณ สถานีแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี ผ่านอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ มายังวังจันทร์วัลเลย์ และสิ้นสุดที่ สถานีแกลง จังหวัดระยอง หรือ 
ที่สถานีระยอง จังหวัดระยอง โดยสถานีแกลงจะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟรางคู่และเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ส่วนต่อขยายที่จะมีในอนาคต ส่วนสถานีระยองเป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
จ่าเป็นต้องพัฒนา EECi ให้มีความเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของนักวิจัย นวัตกร และครอบครัว โดยมีองค์ประกอบ
ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครบถ้วน สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังชุมชนนวัตกรรมและย่านธุรกิจส่าคัญของ
ประเทศได้อย่างรวดเร็ว  

ตัวอย่างจากการพัฒนา Tsukuba Science City ที่
ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจัดตั้ง Tsukuba Science City ในเดือน
กันยายน 1963  เพื่อพัฒนาเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นฐาน โดยการย้ายสถาบันวิจัยต่าง  มาจากโตเกียว และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การศึกษา 
และการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่  ในปี  1980 ได้มี  43 
สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาเข้าอยู่ในพื้นที่ และหลังจาก
นั้นได้รวม 3 เมืองและ 1 หมู่บ้านมาอยู่ใต้การบริหารจัดการ
ชองรัฐบาลท้องถิ่นเดียวกัน และได้พิจารณาให้มีการสร้าง
รถไฟฟ้าสาย Tsukuba Express Line จ่านวน 20 สถานี เป็น
เงินลงทุน 29 B$ เพ่ือเช่ือมต่อ Tsukuba และโตเกียว โดยเริ่ม
ก่อสร้างในปี 1992-2005 โดยผลที่เกิดจากการพัฒนาดังกล่าว
ก่อให้ เกิดการพัฒนาเมืองรอบ  สถานีรถไฟฟ้า และลด
ระยะเวลาในการเดินทางจาก Tsukuba สู่กรุงโตเกียว ประมาณ 
45 นาที   
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ภาพที่ 6-2: (ร่าง) เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อ EECi กับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน 

 

6. มิติการสอดคล้องเชื่อมโยงกันของการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากร (Alignment of Investment 

and Resource Allocation) 

 การลงทุนพัฒนาเขตนวัตกรรมเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมากและใช้เวลานานกว่าจะเห็น
ผล ดังนั้นเพ่ือให้การลงทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จ่าเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้การลงทุนและการจัดสรร
ทรัพยากรมีความสอดคล้องต่อเนื่องกันในทุกมิติ โดยในบริบทของ EECi นั้น เห็นสมควรให้มีการด่าเนินการ
ดังกล่าวในลักษณะบูรณาการข้ามหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ EECi เป็นผู้ท่า
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการความเชื่อมโยงของการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากรให้
หน่วยงานต่าง   (Agenda-Based Budgeting) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ EECi นอกจากนี้ เนื่องจากการพัฒนา
เขตนวัตกรรมใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลส่าเร็จ ดังนั้นจึงจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณจ่านวนมากพอ เพ่ือจัด
ให้มีบริการต่าง   เพ่ือสร้างประโยชน์ในระยะเริ่มต้นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมกันไปด้วย ในกรณีของ 
EECi บริการต่าง   นี้ ได้แก่ บริการที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรม รวมถึง
การแก้ปัญหาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากบริการเหล่านี้ จะส่งผลให้ EECi ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียและ
จากชุมชนในพื้นท่ีตั้งแต่ช่วงต้นของการด่าเนินการ และ เป็นการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมและชุมชน
ให้มีความคุ้นเคยกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ
คุณภาพชีวิต ซึ่งน่าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกว้างขวางในระยะถัดไป 
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7. มิติกฎหมายและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

 ในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จ่าเป็นต้องมีกฎหมายที่มีความก้าวหน้าปรับเปลี่ยนได้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมใหม่  อย่าง ไรก็ตาม การที่จะปรับปรุงกฎหมายให้มี
ความก้าวหน้าได้นั้น จ่าเป็นจะต้องทราบผลกระทบต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นก่อน จึงท่าให้
เกิด “ปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้ (ปัญหาโลกแตก หรือ Unsolved Issue)” ว่า นวัตกรรมก็พัฒนาไม่ได้เนื่องจากมี
อุปสรรคทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเดิม และการแก้กฎหมายหรือข้อบังคับก็ไม่สามารถท่าได้โดยง่าย
เนื่องจากไม่ทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นแนวทางแก้ไขปัญหาส่าคัญข้างต้น คือ การ
จัดให้เขตพ้ืนที่ซึ่งผ่อนปรนกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถทดสอบทดลองนวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นใหม่ได้ (Regulatory Sandboxes) หากผลการทดสอบทดลองใดได้ผลดี ไม่มีผลกระทบเชิงลบที่
บริหารจัดการไม่ได้ จึงน่าผลการทดสอบทดลองและแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น ไปเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่เดิมให้ก้าวหน้าทันสมัยขึ้น
เนื่องจาก EECi มุ่งเป็นพ้ืนที่ซึ่งรองรับการพัฒนานวัตกรรมก่อนการน่าสู่การใช้งานจริง ดังนั้นจึงมีความจ่าเป็น
อย่างยิ่งที่จะให้มีการก่าหนดพ้ืนที่ EECi และพ้ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นพ้ืนที่ผ่อนปรนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือการทดสอบทดลองทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Regulatory Sandboxes) เพ่ือรองรับการ
พัฒนานวัตกรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและในภาพรวมของประเทศได้อย่างเป็นระบบ และ
น่าไปสู่การมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือการพัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีความก้าวหน้า
ทันสมัยสามารถรองรับการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ได้จริงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นว่า การลงทุนพัฒนาเขตนวัตกรรมเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้
งบประมาณมากและใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ดังนั้นในภาพรวม EECi จึงต้องการการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องตามแผนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศ การลงทุนอย่างต่อเนื่องของรัฐนี้จะส่งผล
ทางตรงต่อการขับเคลื่อน EECi ให้ประสบความส่าเร็จ และที่ส่าคัญกว่านั้น คือ การสร้างความมั่นใจให้กับ   
นักลงทุนในเรื่องความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation 
Thailand) อันจะเป็นปัจจัยส่าคัญในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

6.3 การลงทุนพัฒนา EECi 

การลงทุนจัดตั้งและพัฒนาเขตนวัตกรรมของรัฐ ควรแบ่งออกเป็นระยะ ๆ โดยในระยะแรกควรเป็น
การลงทุนทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่พึงด าเนินงานโดยรัฐ และหรือมีภาคเอกชนร่วมลงทุนด าเนินการด้วย โดยการ
ลงทุนในเขตนวัตกรรมเป็นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การเตรียมพ้ืนที่ให้บริการแก่บริษัทเอกชนในการเข้ามา
ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและให้บริการทางเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบ รวมถึงพัฒนาแพล็ทฟอร์มที่ส่งเสริมให้
เกิดการน า วทน. ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน การเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรม การวิจัย
นวัตกรรมในประเด็นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น  การลงทุนในส่วนนี้จะเป็นการลงทุนใน
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โครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นอุปสรรคหรือคอขวดเพ่ือที่จะเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และรองรับการ
เติบโต 20 ปี รวมถึงรองรับการด าเนินงานตามรายละเอียดในบทที่ 3 และ 4 ข้างต้น จ านวน 33,170 ล้านบาท 
ดังรายละเอียดในตาราง 6-1  และตารางแสดงแผนการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของ EECi  รายละเอียดในตาราง  
6-2    

ตาราง 6-1: งบประมาณในการลงทุนพัฒนา EECi 20 ปี  

 

งปม. รวม 2561-65 2566-70 2571-75 2576-80
(ลบ.)

1. BIOPOLIS 9,266 4,951 2,900 810 605
   1.1. Phenomics Greenhouse & Field Condition 1,550 500 685 205 160
   1.2. Smart Greenhouse & Plant Factory 1,050 790 100 85 75
   1.3. Functional Ingredients Pilot Plant 2,620 1,780 340 300 200
   1.4. Biochemical & Bioprocess Pilot Plant 2,500 1,810 300 220 170
   1.5. Animal Testing Center 625 50 575 0 0
   1.6. Aquaculture Facility 921 21 900 0 0
2. ARIIOPOLIS 8,679 2,267 3,862 1,747 803
   2.1. Advanced Electronic Design 250 100 150 0 0
   2.2. Agri-Electronics 200 160 40 0 0
   2.3. AI for Precision Agriculture/ Autonomous Vehicle/ Aerospace &  
         Aviation 850 250 300 300
   2.4. Battery/ Energy Storage/ Smart Energy Living Lab 1,382 40 484 355 503
   2.5. Autonomous Vehicle Living Lab and Testing &  Standardization 1,809 791 1,018 0 0
         (include EMI, EMC)
   2.6. Industrial IoT Sensors and Advanced Industrial Robotics and 1,731 1,176 555 0 0
        Factory 4.0 Testbed/Sandbox/Living Lab
   2.7. Medical Device Technology 2,457 0 1,365 1,092 0
3. Space Innopolis 3,555 1,088 2,207 260 0
   3.1. GNSS/ Remote Sensing/ Drones/ UAVs for Agriculture 243 243 0 0 0
   3.2. Aerospace and Aviation System Integration Lab/ Testbed 1,400 240 900 260 0
   3.3. Energy Storage / Smart Energy Living lab 424 0 424 0 0
   3.4. Drone/ UAV test bed-sandbox-living lab-training center 309 309 0 0 0
   3.5. GNSS ข้อมูลดาวเทียมระบุต าแหน่งแม่นย า/ ระบบแผนท่ีรถยนต์ไฟฟ้าน า  
          ทางอัตโนมัติ 979 196 783 0 0
   3.6. Drone/ UAV System Design 200 100 100 0 0
4. Food Innopolis 1,500 170 580 500 250
   4.1. IoF Test Bed-Sand Box-Demonstration Site 700 150 350 200 0
   4.2. IoF Intelligent Operating Command and Data Center 800 20 230 300 250
5. Synchrotron 9,320 5,519 3,801 0 0
  5.1. งานออกแบบอาคารและระบบ Synchrotron 3GeV 64 64 0 0 0
  5.2. งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 1,656 655 1,001 0 0
  5.3. งานสร้างเคร่ืองก าเนิดแสงซินโครตรอน (3GeV) 5,966 4,800 1,166 0 0
  5.4. งานสร้างระบบล าเลียงแสงและสถานีทดลอง 1,634 0 1,634 0 0
6. EECi Academy 850 470 380 0 0
  6.1. งานออกแบบอาคาร 25 25 0 0 0
  6.2. งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง 445 445 0 0 0
  6.3. งานตกแต่งและจัดซ้ือครุภัณฑ์ในอาคารและห้องปฎิบัติการต่างๆ 380 0 380 0 0

รวม 33,170 14,465 13,730 3,317 1,658
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ตาราง 6-2:  แผนการก่อสร้างอาคารต่างๆ  
รายละเอียดของอาคาร sq.m 2561- 2565 2566-2570 2571- 2575 2576-2580 

1. อาคารส่านักงานกลาง 18,300                     
2. อาคารโรงงานต้นแบบ 
Biochemical & Bioprocess 

7,900                     

3. อาคารโรงงานต้นแบบ 
Functional Ingredients 
(GMP) 

7,900                     

4. Smart Greenhouse & 
Plant Factory 

6,000                     

5. อาคารสัตว์ทดลอง 
(Animal Testing) 

3,000                     

6. อาคาร Aquaculture 3,000                     
7. อาคารโรงงานต้นแบบด้าน 
AI และ Factory 4.0 

7,900                     

8. อาคารทดสอบและสร้าง
มาตรฐานผลติภณัฑ ์(NQI) 

7,900                     

9. อาคารโรงงานต้นแบบด้าน
ผลิตแบตเตอรี ่

7,900                     

10. อาคารทดสอบอุปกรณ์
การแพทย์ (Medical Device 
Testing) 

14,000                     

11. อาคาร Synchrotron                      
12. อาคาร EECi Academy 17,000                      

 
 

โดยการลงทุนของรัฐดังกล่าวคาดว่าจะท่าให้เกิดการลงทุนโดยภาคเอกชนจ่านวน 110,000 ล้านบาท 

และเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจราว 271,000 ล้านบาท (ค่านวณโดยข้อมูลผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน

ของ สวทช. เฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ 2557-2561)  
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บทท่ี 7 
ตัวชี้วัด และการตดิตามประเมินผล  

 

7.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงระบบนิเวศนวัตกรรม  

(1) ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากผลงาน วทน. ในพื้นที่ EECi 

(2) จ่านวนโครงการความร่วมมือ วทน. ระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีเทียบกับจ่านวนโครงการทั้งหมด 

(3) มูลค่าการลงทุน วทน. ที่เกิดข้ึน 

(4) จ่านวนบุคลากร วทน. ในพื้นที่ 

(5) จ่านวนผู้เข้าท่ากิจกรรม วทน. ในพื้นที่ EECi 

 

7.2 ตัวชี้วัดเชิงการยกระดับความสามารถทาง วทน.  

(1) ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากบริการและกลไกสนับสนุนของ EECi 

(2) มูลค่าการลงทุน วทน. ที่บริการและกลไกสนับสนุนของ EECi เหนี่ยวน่าให้เกิดข้ึน 

(3) จ่านวนก่าลังคนทาง วทน. ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรม 

(4) จ่านวนผู้ให้บริการด้านนวัตกรรม (STI Service Providers / System Integrators) และ 

วิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นด้วยกลไกของ EECi 

(5) จ่านวนผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งได้รับประโยชน์จากบริการและกลไกสนับสนุนของ EECi 

 

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดความส่าเร็จในการพัฒนา EECi ดังกล่าว อาจจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ มีหลายประการ อาทิเช่น 1) ปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น การเมือง นโยบายของรัฐบาล 
งบประมาณ) 2) การสื่อสารท่าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบอาจจะยังไม่ดีและมากพอ  -3) ขาด
การบูรณาการแผนการท่างานร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ (จังหวัด/ชุมชน)  4) การเตรียมคนเพ่ือรองรับการ
ด่าเนินงานของเมืองนวัตกรรมภายใต้ EECi อาจจะไม่ทันต่อความต้องการ (Talent development, Career 
for the future academy) และ 5) กิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ กฎหมาย และการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอาจจะยังไม่ดึงดูด / ไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนใน EECi  
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7.3 การประเมินผล   

 การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EECi) นี้ เป็นการติดตามและประเมินผลส่าเร็จของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพ่ือให้ทราบผลส่าเร็จของ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค โดยมีหลักการและแนวทาง เพ่ือจะได้

ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งสถานการณ์

ของประเทศและโลก ดังนี้ 

(1) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิจัยและนวัตกรรม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ให้ข้อมูลและ

รับทราบข้อมูล โดยใช้ระบบการติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการ

ด่าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ที่มีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มี

มาตรฐานและเป็นกลาง และถูกต้องตามหลักการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง เพ่ือให้สามารถใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและทบทวนต่อไป 

(2) การปรับปรุงแผนประจ่าปี (Rolling Plan) และจัดท่าแผนปฏิบัติการ 

(3) การติดตามผลรายปี ได้แก่ การติดตามผลการด่าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็น

ยุทธศาสตร์ในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์หลัก การติดตามผลการ

ด่าเนินงานตามผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

(4) การประเมินผล ประกอบด้วย การประเมินผลระยะครึ่งแผน (10 ปี) เป็นการประเมินผลส่าเร็จของ

การน่ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และ ระยะสิ้นสุดแผน (20 ปี) 

 

7.4 การปรับปรุงแผนแมบ่ท EECi 

 แผนแม่บทฉบับนี้เป็นฉบับเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท

การพัฒนาของโลกและประเทศที่เปลี่ยนไป ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนโยบาย

ภาครัฐ ซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงดังกล่าวแล้ว ตัวชี้วัดและวิธีประเมินผลควรมีการทบทวนและปรับเปลี่ยน (หากมี) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ปลี่ยนไปข้างต้นต่อไป 

 


