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บทนำำ�

1    แผนแม่่บทการพััฒนาเขตนวััตกรรม่ระเบียงเศรษฐกิจพัิเศษภาคตะวัันออก (ฉบับปรับปรุง พัฤศจิกายน 2561)
2  BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy)  โม่เดลเศรษฐกิจสู่่่การพััฒนาที�ยั�งยืน

 ประเทศไทยมุ่่งเป้าขับเคลื�อนประเทศไปสู่่่การเป็นประเทศพััฒนาแล้วั โดยม่ีวัิสู่ัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” 
ที�ม่ีเทคโนโลยีและนวััตกรรม่เป็นแกนสู่ำคัญ โดยได้ริเริ�ม่การพััฒนาเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor (EEC) ข้�นบนพัื�นที� 3 จังหวััดภาคตะวัันออก ได้แก่ จังหวััดชลบุรี จังหวััดฉะเชิงเทรา และ
จังหวััดระยอง เพัื�อให้พัื�นที�ดังกล่าวัเป็นเขตเศรษฐกิจชั�นนําของภ่ม่ิภาคเอเชียตะวัันออกเฉียงใต้ ที�เชื�อม่โยงเสู่้นทาง 
โลจิสู่ติกสู่์ และเป็นแหล่งด้งด่ดการลงทุนจากทั�งในและต่างประเทศม่าร่วัม่พััฒนาอุตสู่าหกรรม่ที�ใช้เทคโนโลยีขั�นสู่่งข้�น 
ในประเทศ1 นอกจากนี� ประเทศไทยยังได้กำหนดให้เศรษฐกิจชีวัภาพั (Bioeconomy) - เศรษฐกิจหมุ่นเวัียน              
(Circular Economy) - เศรษฐกิจสู่ีเขียวั (Green Economy) หรือที�เรียกวั่า “โม่เดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นวัาระแห่ง
ชาติ โม่เดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวัการพััฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวัม่ อาศัยควัาม่เข้ม่แข็งจากภายใน ได้แก่ ควัาม่
หลากหลายทางชีวัภาพัและควัาม่หลากหลายทางวััฒนธรรม่ ร่วัม่กับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลม่าลดทอนข้อจํากัด และ 
สู่่งเสู่ริม่ให้เกิดการนำวัิทยาศาสู่ตร์ เทคโนโลยี และนวััตกรรม่ ม่าพััฒนาต่อยอดยกระดับสู่ินค้าและบริการ BCG ของ 
ไทยไปสู่่่ตลาดโลก เพัื�อให้ตอบสู่นองต่อเป้าหม่ายการพััฒนาเศรษฐกิจอย่างยั�งยืน กระจายรายได้ โอกาสู่ และควัาม่ 
ม่ั�งคั�งแบบทั�วัถึ้ง โดยม่ีเป้าหม่ายสู่ำคัญ เช่น การเพัิ�ม่ม่่ลค่าอุตสู่าหกรรม่ การพััฒนาผ่้ประกอบการนวััตกรรม่ การลด 
ควัาม่เหลื�อม่ล�ำ และการรักษาระบบนิเวัศและสู่ภาพัแวัดล้อม่ควับค่่กันไป2  

 อย่างไรก็ตาม่ การขับเคลื�อนการพััฒนาประเทศภายใต้วัิสู่ัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” ที�ปรับระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิม่ไปสู่่่ระบบเศรษฐกิจที�ขับเคลื�อนด้วัยนวััตกรรม่ การพััฒนาอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายที�ใช้เทคโนโลยีขั�นสู่่ง และ
การพััฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วัย “โม่เดลเศรษฐกิจ BCG” ที�กล่าวัม่าให้ประสู่บควัาม่สู่ําเร็จนั�น จําเป็นต้องพััฒนา
วัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยี รวัม่ถึ้งต้องปิดช่องวั่างสู่ําคัญในสู่่วันที�เกี�ยวัข้องกับการขยายผลงานวัิจัยไปสู่่่การใช้ประโยชน์
จริงในภาคอุตสู่าหกรรม่ซึ่้�งเป็นคอขวัดในการพััฒนาของไทยที�ม่ีม่าอย่างยาวันาน โดยต้องพััฒนาบุคลากรและลงทุน
โครงสู่ร้างพัื�นฐานที�เกี�ยวัข้อง และดําเนินการร่วัม่กับพัันธม่ิตรในต่างประเทศเพัื�อรับและปรับแปลงเทคโนโลยีที�เหม่าะสู่ม่ 
ไปพัร้อม่กับการด้งด่ดการลงทุนฐานนวััตกรรม่เข้าสู่่่ประเทศ

 เพัื�อตอบโจทย์ข้างต้น รัฐบาลจ้งม่ีแนวัคิดในการจัดตั�ง “เขตนวััตกรรม่ระเบียงเศรษฐกิจพัิเศษภาคตะวัันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” ข้�นในเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก ภายใต้การบริหารจัด
การของสู่ํานักงานพััฒนาวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สู่วัทช.) และพัันธม่ิตร โดยใช้พัื�นที�วัังจันทร์วััลเลย์ของ
กลุ่ม่บริษัท ปตท. จำกัด (ม่หาชน) เป็นที�ตั�งสู่ำคัญ และมุ่่งให้ EECi เป็นแหล่งรวัม่โครงสู่ร้างพัื�นฐานด้านวัิทยาศาสู่ตร์
และเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศ เป็นแหล่งสู่ําคัญในการรองรับการขยายผลงานวัิจัยออกสู่่่การใช้ประโยชน์ โดย
รัฐลงทุนโครงสู่ร้างพัื�นฐานขนาดใหญ่ ครุภัณฑ์์วัิทยาศาสู่ตร์ โรงงานต้นแบบ ห้องปฏิิบัติการ และสู่นาม่ทดสู่อบ รวัม่
ไปถึ้งพััฒนาบุคลากรวัิจัยและระบบนิเวัศนวััตกรรม่ เพัื�อรองรับการลงทุนฐานนวััตกรรม่และการก่อตั�งธุรกิจเทคโนโลยี
ใหม่่ใน 6 อุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย ได้แก่ (1) เกษตรสู่ม่ัยใหม่่และเทคโนโลยีชีวัภาพั (2) เชื�อเพัลิงชีวัภาพัและเคม่ีชีวัภาพั 
(3) แบตเตอรี�ประสู่ิทธิภาพัสู่่งและยานยนต์สู่ม่ัยใหม่่ (4) ระบบอัตโนม่ัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกสู่์อัจฉริยะ (5) การ
บินและอวักาศ และ (6) เครื�องม่ือและอุปกรณ์การแพัทย์ และเป็นกลไกสู่นับสู่นุน EEC ในการด้งด่ดอุตสู่าหกรรม่ซึ่้�ง
ใช้เทคโนโลยีขั�นสู่่ง อันจะนำไปสู่่่การเพัิ�ม่ม่่ลค่าให้กับภาคเกษตรของประเทศไทย การเปลี�ยนผ่านอุตสู่าหกรรม่เดิม่
จากฐานปัจจัยการผลิตไปสู่่่อุตสู่าหกรรม่ฐานประสู่ิทธิภาพัและฐานนวััตกรรม่ การพััฒนาอุตสู่าหกรรม่ใหม่่ ซึ่้�งเป็น
อุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายของประเทศ และการขับเคลื�อนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั�วัถึ้งและ
เป็นม่ิตรต่อสู่ิ�งแวัดล้อม่ตาม่แนวัทางของโม่เดลเศรษฐกิจ BCG ต่อไป
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 แนวัคิดในการพััฒนา EECi ข้างต้น สู่่งผลให้ EECi ทำหน้าที�เป็นตัวักลางในการปิดช่องวั่าง (Gap) 
ของประเทศไทยที�ม่ีการลงทุนที�เกี�ยวัข้องกับงานวัิจัยขยายผลไม่่ม่ากพัอที�จะทำให้ผลงานวัิจัยออกไปสู่่่การใช้
ประโยชน์เชิงพัาณิชย์ และเป็นแหล่งเชื�อม่โยงผลงานวัิจัยจากอุทยานวัิทยาศาสู่ตร์ สู่ถึาบันวัิจัย ม่หาวัิทยาลัย 
และเอกชนต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศ ม่าทดสู่อบการขยายขนาดและการขยายผล ที� EECi และเม่ื�อพับวั่าม่ี
ควัาม่เป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีและเชิงเศรษฐศาสู่ตร์แล้วั จะสู่าม่ารถึนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกลไกการทำงานร่วัม่กัน
ต่างๆ ของ EECi อุทยานวัิทยาศาสู่ตร์ สู่ถึาบันวัิจัย ม่หาวัิทยาลัย และภาคเอกชน รวัม่ถึ้งนำไปสู่่่การลงทุนฐาน
นวััตกรรม่ข้�นในประเทศ สู่อดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังแสู่ดงถึ้งควัาม่เชื�อม่โยงในภาพัที� 2

1.1. ด้้�นำโครงสร้�งพ้ื้�นำฐ�นำเชิิงก�ยภ�พื้

วิิสัยทัศนำ์ : ระบบนำิเวิศนำวิัตกรรมชิั�นำนำำ�ของภููมิภ�คเอเชิียตะวิันำออกเฉีียงใต้ ที�ซึ่่�งผลง�นำวิิจััย
และนำวิัตกรรมนำำ�ไปสู�ก�รพื้ัฒนำ�เศรษฐกิจัและควิ�มอยู�ด้ีกินำด้ีของประชิ�คมอย��งยั�งย้นำ

ภาพที่่� 1 : วัังจัันที่ร์์วััลเลย์์ จัังหวััดร์ะย์อง ที่่�ตั้ั�งของสำนักงานใหญ่่ EECi
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 เพัื�อให้บรรลุวััตถึุประสู่งค์ของการพััฒนา EECi ตาม่วัิสู่ัยทัศน์ “ระบบนิเวัศนวััตกรรม่ชั�นนำของภ่ม่ิภาคเอเชียตะวััน
ออกเฉียงใต้ ที�ซึ่้�งผลงานวัิจัยและนวััตกรรม่นำไปสู่่่การพััฒนาเศรษฐกิจและควัาม่อย่่ดีกินดีของประชาคม่อย่างยั�งยืน” จ้งม่ี
ควัาม่จำเป็นอย่างยิ�งที�ต้องม่ีการดำเนินการแบบบ่รณาการและการทำงานเชิงรุก ซึ่้�งจะช่วัยให้ผ่้ม่ีสู่่วันเกี�ยวัข้องทุุกภาคสู่่วันได้ม่ี 
บทบาทพััฒนา EECi ร่วัม่กันในลักษณะจตุภาคี (Quadruple Helix) อันประกอบด้วัย ภาครัฐ ภาคเอกชน สู่ถึาบันวัิจัย 
ม่หาวัิทยาลัย และชุม่ชน ดังนั�น ยุทธศาสู่ตร์การพััฒนา EECi จ้งประกอบข้�นด้วัย 5 ยุทธศาสู่ตร์การพััฒนาดังแสู่ดงในภาพัที� 3 
ได้แก่ 

(1) “การใช้วัิทยาศาสู่ตร์เทคโนโลยีและนวััตกรรม่เพัื�อการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่และชุม่ชน” เพัื�อทำให้อุตสู่าหกรรม่ม่ี 
ควัาม่เข้ม่แข็งและพัร้อม่ต่อการพััฒนาเทคโนโลยีขั�นสู่่งในอนาคต รวัม่ถึ้งชุม่ชนสู่าม่ารถึเข้าถึ้งและได้ประโยชน์
จากวัิทยาศาสู่ตร์เทคโนโลยีและนวััตกรรม่ 

(2) “การวัิจัยและนวััตกรรม่” มุ่่งเน้นควัาม่ร่วัม่ม่ือของภาคอุตสู่าหกรรม่ ภาคเกษตรกรรม่ ม่หาวัิทยาลัย และหน่วัยงาน 
วัิจัย รวัม่ถึ้งแหล่งทุนทั�งในและต่างประเทศ เพัื�อให้เกิดประสู่ิทธิผลในการนำงานวัิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพัาณิชย์ 

(3) “การพััฒนากำลังคนด้านวัิทยาศาสู่ตร์ เทคโนโลยี และนวััตกรรม่” ที�ให้ควัาม่สู่ำคัญในการสู่ร้างองค์ควัาม่ร่้และ
การพััฒนาบุคลากรทุกระดับที�เป็นฐานสู่ำคัญในการสู่นับสู่นุุนอุุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย เช่น การพััฒนากำลังคน
ด้านเทคโนโลยีขั�นสู่่งผ่านการสู่่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศ้กษาต่อในสู่าขาต่างๆ ที�สู่อดคล้องกับควัาม่ต้องการ ที�จะ 
สู่ร้างอุตสู่าหกรรม่เปา้หม่ายให้เกดิข้�นในประเทศไทย และการเชื�อม่โยงนักเรียนทุนในต่างประเทศกับภาคอุตสู่าห- 
กรรม่เพัื�อให้อุตสู่าหกรรม่ได้เห็นทิศทางการพััฒนาเทคโนโลยีในต่างประเทศและนักเรียนทุุนได้เข้าใจควัาม่     
คาดหวัังของอุตสู่าหกรรม่ นอกจากนี�ยังรวัม่ถึ้งการพััฒนานักศ้กษาทางด้านวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีให้พัร้อม่
รองรับอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายของประเทศไทย การพััฒนานักเรียนในสู่ายเทคนิคและอาชีวัศ้กษาให้ตรงกับ
ควัาม่ต้องการของตลาดแรงงานในพัื�นที� และการพััฒนาคร่และเยาวัชนในด้านเสู่ต็ม่ศ้กษา รวัม่ไปถึ้งการด้งด่ด 
ผ่้เชี�ยวัชาญจากต่างประเทศเข้าม่าร่วัม่ทำงานกับภาคสู่่วันต่างๆ ในประเทศ เป็นต้น

ภาพที่่� 2: ควัามเชื่่�อมโย์งร์ะหวั่าง EECi และภาคส่วันตั้่างๆ
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
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ภาพที่่� 3 : แผนย์ุที่ธศาสตั้ร์์การ์พัฒนาเขตั้นวััตั้กร์ร์ม EECi

(4) “การพััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานด้านวัิทยาศาสู่ตร์ เทคโนโลยี และนวััตกรรม่” ซึ่้�งสู่อดคล้องกับทิศทางและควัาม่
ต้องการของอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายรวัม่ถึ้งรองรับการพััฒนาเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ในอนาคต โดยการพััฒนา
โครงสู่ร้างพัื�นฐานดังกล่าวัจะดำเนินการร่วัม่กับพัันธม่ิตรและหน่วัยงานต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศเพัื�อย่นระยะ
เวัลาการพััฒนาให้รวัดเร็วัยิ�งข้�น และ 

(5) “กลไกควัาม่ร่วัม่ม่ือและการถึ่ายทอดองค์ควัาม่ร่้และเทคโนโลยีจากพัันธม่ิตรทั�งในและต่างประเทศ” เพัื�อให้เกิด
การไหลเวัียนและต่อยอดองค์ควัาม่ร่้ระหวั่างภาคสู่่วันต่างๆ และเกิดการถึ่ายทอดเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ ทั�ง
ในและต่างประเทศเข้าสู่่่อุตสู่าหกรรม่ไทย รวัม่ถึ้งเกิดการด่่ดซึ่ับองค์ควัาม่ร่้และเทคโนโลยีเหล่านั�นเพัื�อให้การ
ถึ่ายทอดเทคโนโลยีม่ีประสู่ิทธิภาพัม่ากที�สูุ่ด 

 
 นอกจากนี� เพัื�อสู่นับสู่นุนการพััฒนาระบบนิเวัศนวััตกรรม่ของ EECi ให้เกิดข้�นได้รวัดเร็วัข้�น กลุ่ม่บริษัท ปตท. จำกัด 
(ม่หาชน) ได้พััฒนาวัังจันทร์วััลเลย์ จังหวััดระยอง ซึ่้�งม่ีเนื�อที� 3,454 ไร่ ข้�นเป็นพัื�นที�รองรับการจัดตั�ง EECi โดยได้แบ่งพัื�นที�
ออกเป็น 4 บริเวัณ ได้แก่ (1) บริเวัณที�อย่่อาศัยและสู่ันทนาการ (Community Zone) (2) บริเวัณสู่ถึาบันการศ้กษา (Education 
Zone) (3) บริเวัณและนวััตกรรม่ระยะที� 1 (Innovation Zone 1) และ (4) บริเวัณนวััตกรรม่ระยะที� 2 (Innovation Zone 2) 
ดังที�แสู่ดงในภาพัที� 4 เพัื�อให้เกิดระบบนิเวัศที�ม่ีควัาม่ครบถึ้วันสู่ม่บ่รณ์ (Comprehensive Ecosystem) รองรับการดำรงชีวัิต 
การทำงาน และการสู่ร้างสู่รรค์นวััตกรรม่ของนวััตกรและครอบครัวั อันจะทำให้ EECi เป็นแหล่งรองรับและผลิตนวััตกรรม่ของ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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ภาพที่่� 4 : ภาพร์วัมการ์พัฒนาพ่�นที่่�วัังจัันที่ร์์วััลเลย์์



(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาคร่ัฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกำิจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 10

เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 
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 สู่ำนักงานพััฒนาวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สู่วัทช.) และหน่วัยงานพัันธม่ิตร ได้
เริ�ม่ดำเนนิงานพัฒันาเขตนวัตักรรม่ระเบียงเศรษฐกจิพัเิศษภาคตะวันัออก ตั�งแตปี่ พั.ศ. 2561 จนถ้ึง
ปัจจุบัน ตาม่กรอบการพััฒนาระยะที� 1 (พั.ศ. 2561-2565): การนำวัิทยาศาสู่ตร์เทคโนโลยีและ
นวััตกรรม่ม่าช่วัยยกระดับและแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสู่าหกรรม่ ภาคเกษตรกรรม่ และชุม่ชน 
โดยม่ีผลการดำเนินงานที�ผ่านม่าดังต่อไปนี�

บทที� 1
ควิ�มก้�วิหนำ้�ของก�รพื้ัฒนำ�เขตนำวิัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจัพื้ิเศษภ�คตะวิันำออก

  ภาพที่่� 1-1: ควัามก้าวัหน้าด้านโคร์งสร์้างพ่�นฐานเชื่ิงกาย์ภาพของ EECi



(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาคร่ัฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกำิจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 12

เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 นับตั�งแต่ปีงบประม่าณ พั.ศ. 2561 เป็นต้นม่า สู่วัทช. และ บริษัท ปตท. จำกัด (ม่หาชน) ได้ร่วัม่กันพััฒนา
โครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงกายภาพัในพัื�นที�วัังจันทร์วััลเลย์เพัื�อเป็นฐานที�ตั�งสู่ำคัญของ EECi โดยม่ีผลงานเด่น ดังนี�

1.	 กลุ่่�มอาคารสำนักังานัใหญ่�เขตนัวััตกรรมระเบียีงเศรษฐกจิพิเิศษภาคตะวัันัออก	 (EECi Headquarters) ขนาด
พัื�นที�รวัม่ประม่าณ 40,000 ตารางเม่ตร เพัื�อรองรับโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ 
ตลอดจนเป็นพัื�นที�พััฒนานวััตกรรม่ของภาครัฐและเอกชน และเป็นที�ตั�งของสู่ำนักงานใหญ่ EECi ซึ่้�งจะ
เป็นแหล่งรวัม่และเป็นจุดเชื�อม่โยงนวััตกรรม่ และบริการสู่นับสู่นุุนต่างๆ กับอุุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย ทั�งนี� 
สู่วัทช. ได้ดำเนินการก่อสู่ร้างกลุ่ม่อาคารฯ แล้วัเสู่ร็จในเดือนพัฤศจิกายน พั.ศ. 2564 และทำการตกแต่ง
ภายในและปรับปรุงภ่ม่ิทัศน์แล้วัเสู่ร็จในเดือนพัฤศจิกายน พั.ศ. 2565 

   

 

   ภาพที่่� 1-2: ควัามค่บหน้าการ์ก่อสร์้างกลุ่มอาคาร์สำนักงานใหญ่่ EECi ณ เด่อนพฤศจัิกาย์น พ.ศ. 2564

1.1 ด้้�นำโครงสร้�งพ้ื้�นำฐ�นำเชิิงก�ยภ�พื้
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
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2. เม่ืองอัจฉริยะวัังจันทร์วััลเลย์ (Wang Chan Valley Smart City) ซึ่้�งประกอบด้วัยลักษณะอัจฉริยะ
ครบทั�ง 7 ด้าน ตาม่ข้อกำหนดของกระทรวังดิจิทัลเพัื�อเศรษฐกิจและสู่ังคม่ คือ สู่ิ�งแวัดล้อม่อัจฉริยะ 
(Smart Environment) การบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) การเดินทางและขนสู่่ง
อัจฉริยะ (Smart Mobility) พัลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Econo-
my) การดำรงชีวัิตอัจฉริยะ (Smart Living) และพัลเม่ืองอัจฉริยะ (Smart People) โดย ปตท. ได้
พััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานและระบบสู่าธารณ่ปโภคเพัื�อรองรับเม่ืองอัจฉริยะวัังจันทร์วััลเลย์แล้วัเสู่ร็จใน
เดือนพัฤษภาคม่ พั.ศ. 2564 โดยม่ีอาคารศ่นย์ปฏิิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center 
หรือ IOC) ทำหน้าที�เป็นศ่นย์สู่ั�งการและเชื�อม่โยงทุกระบบที�เกี�ยวัข้องกับลักษณะอัจฉริยะทั�ง 7 ด้าน 
ให้ประสู่านการทำงานร่วัม่กันอย่างม่ีประสู่ิทธิภาพั 

ภาพที่่� 1-3: อาคาร์ศูนย์์ปฏิิบัตั้ิการ์อัจัฉร์ิย์ะ (Intelligent Operation Center หร์่อ IOC) 
และห้องควับคุมปฏิิบัตั้ิการ์ (Control Room)”
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1.2 ด้้�นำโครงสร้�งพ้ื้�นำฐ�นำเชิิงเทคโนำโลยแีละนำวัิตกรรม

 สู่วัทช. และหน่วัยงานพัันธม่ิตรได้พััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ภายใต้บริบทของ 
EECi ข้�นในพัื�นที�วัังจันทร์วััลเลย์ ดังนี�   

1.	 เมืองนัวััตกรรมชีีวัภาพิ	 (BIOPOLIS) เป็นแพัลทฟอร์ม่ที�มุ่่งสู่่งเสู่ริม่อุตสู่าหกรรม่ฐานชีวัภาพัตาม่โม่เดล
เศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล และสู่นับสู่นุนการขับเคลื�อนภาคเกษตรของไทยสู่่่การเกษตรที�เน้นการเพัิ�ม่
ม่่ลค่าและควัาม่ยั�งยืนด้วัยการใช้เทคโนโลยีและนวััตกรรม่เพัื�อเพัิ�ม่ผลผลิตให้เพีัยงพัอกับควัาม่ต้องการ
สู่ร้างดุลยภาพัระหวั่างการเพิั�ม่ปริม่าณผลผลิตกับการใช้ทรัพัยากรอย่างม่ีประสู่ิทธิภาพัและเกิดประโยชน์
สู่่งสูุ่ด 

   สู่วัทช. อย่่ระหวั่างการพััฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery Pilot Plant) ซึ่้�งจะ
เป็นโครงสู่ร้างพัื�นฐานสู่ำคัญในการสู่ร้างขีดควัาม่สู่าม่ารถึของประเทศในด้านเทคโนโลยีซึ่้�งสู่ร้างม่่ลค่าเพิั�ม่
แก่ภาคเกษตร โดยแปลงผลผลิตทางการเกษตร ชีวัม่วัลและวััสู่ดุเหลือทิ�งทางการเกษตรที�ม่ีม่่ลค่าต�ำไปสู่่่
ผลิตภัณฑ์์ที�ม่ีม่่ลค่าสู่่ง เพัื�อนำไปใช้ในอุตสู่าหกรรม่ชีวัภัณฑ์์ ยา อาหารเสู่ริม่ เครื�องสู่ำอาง และวััสู่ดุุชีวัภาพั
ปัจจุบัน การดำเนินงานม่ีควัาม่คืบหน้าประม่าณร้อยละ 60 คาดวั่าจะแล้วัเสู่ร็จในปี พั.ศ. 2567 

  นอกจากนี� สู่วัทช. ได้พััฒนาโรงเรือนปล่กพัืชอัจฉริยะ (Smart Greenhouse) เพัื�อทดลองปล่กพัืช
สู่มุ่นไพัรในสู่ภาพัแวัดล้อม่ที�ม่ีการควับคุม่ โดยสู่าม่ารถึเปิดดำเนินการได้ในปี พั.ศ. 2565 และโรงเรือนปล่ก
พัืชฟีโนม่ิกสู่ ์ (Phenomics Greenhouse) เพัื�อศ้กษาการเจริญเติบโตและการตอบสู่นองของพัืชต่อสู่ภาวัะ
แวัดล้อม่ต่างๆ นำไปสู่่่ศักยภาพัในการพััฒนา “สู่่่ตรในการปล่กพัืชในสู่ภาวัะควับคุม่เพัื�อให้ได้สู่ารออกฤทธิ�
ปริม่าณสู่่ง” โดยคาดวั่าจะแล้วัเสู่ร็จในปี พั.ศ. 2566

     

                ภาพที่่� 1-4: โร์งงานตั้้นแบบไบโอร์่ไฟเนอร์่

 

        ภาพที่่� 1-5: โร์งเร์่อนปลูกพ่ชื่อัจัฉร์ิย์ะ (Smart Greenhouse) และโร์งงานผลิตั้พ่ชื่ (Plant Factory)
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2.	 เมืองนัวััตกรรมระบีบีอัตโนัมัติ	 ห่�นัยนัต์	 แลุ่ะระบีบีอัจฉริยะ	 (ARIPOLIS)	 มีีเป้้าหมีายเพื่่�อสนัับสนัุนั 
การเป้ลี่ี�ยนัผ่่านัอุตสาหกรรมีไทยเข้้าส่่อุตสาหกรรมีฐานัป้ระสิทธิิภาพื่แลี่ะฐานันัวััตกรรมี โดยการบ่รณาการ 
เทคโนัโลี่ยีดิจิิทัลี่เข้้ากับเทคโนัโลี่ยีการผ่ลี่ิต ผ่ลี่ิตภัณฑ์์ แลี่ะ/หร่อบริการ เพื่่�อตอบสนัองต่อการเป้ลี่ี�ยนัแป้ลี่ง 
ทางเทคโนัโลี่ยี สังคมีแลี่ะโครงสร้างป้ระชากร แลี่ะตอบสนัองต่อสภาวัะเศรษฐกิจิข้องโลี่กที�มีีการแข้่งข้ันั 
อย่างรุนัแรง ควัามีต้องการแลี่ะรสนัิยมีผ่่้บริโภคที�มีีควัามีหลี่ากหลี่ายแลี่ะป้รับเป้ลี่ี�ยนัอย่างรวัดเร็วั ซึ่่�ง
ทำให้ข้ีดควัามีสามีารถที�มีีอย่่แต่เดิมีข้องผ่่้ป้ระกอบการผ่ลี่ิตข้นัาดเลี่็กแลี่ะข้นัาดกลี่างในัห่วังโซึ่่การผ่ลี่ิต
ข้องโลี่กไมี่สามีารถตอบสนัองควัามีเป้ลี่ี�ยนัแป้ลี่งเหลี่่านัี�ได้อย่างเหมีาะสมีแลี่ะเท่าทันักับควัามีต้องการ 
ที�ป้รับเป้ลี่ี�ยนัไป้อย่างมีีนััยสำคัญ แลี่ะทำให้การผ่ลี่ิตในัช่วังเวัลี่าต่อไป้จิะต้องมีีป้ระสิทธิิภามีากข้่�นัโดยต้อง 
อาศัยกระบวันัการผ่ลิี่ตก่�งอัตโนัมัีติแลี่ะอัตโนัมัีติเพื่่�อลี่ดผ่ลี่กระทบจิากการใช้แรงงานัราคาถ่กที�เข้้าถ่ง
ได้ยากมีากข้่�นั ควับค่่กับการเพื่ิ�มีทักษะ ข้ีดควัามีสามีารถ แลี่ะป้ระสิทธิิภาพื่ข้องบุคลี่ากรที�มีีอย่่ให้
สามีารถทำงานัร่วัมีกับเคร่�องจัิกรอัตโนัมัีติแลี่ะก่�งอัตโนัมัีติได้อย่างเหมีาะสมีเพื่่�อลี่ดต้นัทุนัการผ่ลิี่ต  
รักษาคุณภาพื่การผ่ลี่ิตให้มีีควัามีคงที�อย่างต่อเนั่�อง ทั�งยังก่อให้เกิดรายได้ที�เพื่ิ�มีส่งข้่�นัข้องบุคลี่ากรจิาก 
การมีีทักษะแลี่ะข้ีดควัามีสามีารถที�ส่งข้่�นั รวัมีไป้ถ่งทำให้การพื่ัฒนัาผ่ลี่ิตภัณฑ์์แลี่ะบริการในัยุคต่อไป้ต้อง 
บ่รณาการเทคโนัโลี่ยีดิจิิทัลี่เพื่่�อให้เกิดการทำงานัแลี่ะการตอบสนัองต่อผ่่้ใช้บริการอย่างอัจิฉริยะ สามีารถ
ตอบสนัองควัามีต้องการข้องผ่่้บริโภคได้รวัดเร็วั เพื่ิ�มีป้ระสิทธิิภาพื่ แลี่ะควัามีป้ลี่อดภัยในัการใช้ผ่ลี่ิตภัณฑ์์
หร่อบริการเหลี่่านัั�นั 

  สวัทช. ได้พื่ัฒนัาศ่นัย์นัวััตกรรมีการผ่ลี่ิตยั�งย่นั (Sustainable Manufacturing Center) ข้่�นัเพื่่�อ
สนัับสนัุนัการเป้ลี่ี�ยนัผ่่านัอุตสาหกรรมี (Industrial Transformation) ข้องป้ระเทศ โดยเป้็นัแหลี่่ง
ทดสอบ (Testbed) ควัามีเข้้ากันัได้ข้องอุป้กรณ์แลี่ะระบบต่างๆ เพื่่�อป้รับแต่งในัระหวั่างการออกแบบ
แลี่ะก่อนัการนัำไป้ใช้งานัจิริงในัสายการผ่ลี่ิตข้องอุตสาหกรรมี รวัมีถ่ง  เป้็นัแหลี่่งสาธิิตสายการผ่ลี่ิตอัตโนัมีัติ 
การพื่ัฒนัาทักษะกำลี่ังคนั แลี่ะการให้คำป้ร่กษาด้านัเทคนัิคแก่ภาคอุตสาหกรรมี โดยศ่นัย์นัวััตกรรมี  
การผ่ลี่ิตยั�งย่นัจิะเริ�มีเป้ิดให้บริการในัเด่อนัพื่ฤศจิิกายนั พื่.ศ. 2565 

   

         ภาพที่่� 1-6: การ์พัฒนาศูนย์์นวััตั้กร์ร์มการ์ผลิตั้ย์ั�งย์่น
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3.	 เมืองนัวััตกรรมการบีินัแลุ่ะอวักาศ	 (SPACE	 INNOPOLIS)	 มีีส�านัักงานัพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยีอวักาศแลี่ะ

ภ่มีิสารสนัเทศ (องค์การมีหาชนั) (สทอภ.) เป้็นัหนั่วัยงานัหลี่ักในัการด�าเนัินัการ มีีเป้้าป้ระสงค์เพื่่�อสร้าง
ศักยภาพื่แลี่ะโอกาสในัการพัื่ฒนัาอากาศยานัแลี่ะชิ�นัส่วันัอากาศยานัซึ่่�งเป้็นัหนั่�งในัอุตสาหกรรมีเป้้า
หมีายข้องภาครัฐ ที�มีุ่งพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมีการบินั อากาศยานัไร้คนัข้ับ ดาวัเทียมี แลี่ะอวักาศ รวัมีไป้ถ่ง
การซึ่่อมีบ�ารุงอากาศยานัพื่าณิชย์ให้เกิดข้่�นัในัป้ระเทศไทยในัอนัาคต โดยอาศัยพื่่�นัฐานัข้องอุตสาหกรรมี
การผ่ลี่ิตยานัยนัต์แลี่ะชิ�นัส่วันัยานัยนัต์ที�เข้้มีแข้็งข้องป้ระเทศเป้็นัแรงข้ับเคลี่่�อนั

  เพื่่�อเริ�มีต้นัการดำเนัินังานัอย่างเป้็นัร่ป้ธิรรมี บริษัท ป้ตท. จิำกัด (มีหาชนั) ได้ร่วัมีกับสำนัักงานั                          
การบินัพื่ลี่เร่อนัแห่งป้ระเทศไทย ในัการพื่ัฒนัาสนัามีบินันัวััตนัภาในัพื่่�นัที�วัังจิันัทร์วััลี่เลี่ย์ ข้่�นัเป้็นัพื่่�นัที�
ผ่่อนัป้รนักฎหมีายเพื่่�อทดสอบอากาศยานัไร้คนัข้ับ (UAV Regulatory Sandbox) โดยได้ทดลี่องเป้ิดให้
บริการแลี่้วัในัป้ี พื่.ศ. 2564 แลี่ะอย่่ในัระหวั่างพื่ัฒนัาควัามีร่วัมีมี่อกับหนั่วัยงานัต่างๆ อาทิ บริษัท วัิทยุการ
บินัแห่งป้ระเทศไทย จิำกัด เพื่่�อพื่ัฒนัาแลี่ะติดตั�งระบบควับคุมีการจิราจิรทางอากาศสำหรับอากาศยานั
ไร้คนัข้ับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management หร่อ UTM) เพื่ิ�มีเติมี เพื่่�อข้ยายบริบท
ข้องสนัามีทดสอบดังกลี่่าวัให้กวั้างข้วัางครอบคลีุ่มียิ�งข้่�นั อีกทั�งได้มีีการวัิจิัยพื่ัฒนัาอากาศยานัไร้คนัข้ับ 
(Unmanned Aerial Vehicle หร่อ UAV) รวัมีถ่งการพื่ัฒนัาร่ป้แบบการใช้งานัข้องอากาศยานัไร้คนั
ข้ับร่วัมีกับพื่ันัธิมีิตรภาคเอกชนั อาทิ บริษัท เอไอ แอนัด์ โรโบติกส์ เวันัเจิอร์ส จิำกัด แลี่ะ บริษัท เอชจิี  
โรโบติกส์ จิำกัด เป้็นัต้นั

  

                      ภาพที่่� 1-7: พ่�นที่่�ผ่อนปร์นกฎหมาย์เพ่�อที่ดสอบอากาศย์านไร์้คนขับ (UAV Regulatory Sandbox)

4.	 โครงการสร้างเครื�องกำเนัิดแสงซิินัโครตรอนัเครื�องใหม�ระดับีพิลุ่ังงานั	3	GeV สถาบันัวัิจิัยแสงซึ่ินัโครตรอนั 
(องค์การมีหาชนั) หร่อ สซึ่. อย่่ระหวั่างการพื่ัฒนัา “เคร่�องกำเนัิดแสงซึ่ินัโครตรอนั” ที�ถ่อเป้็นั
โครงสร้างพื่่�นัฐานัทางด้านัวิัทยาศาสตร์ที�สำคัญแลี่ะได้รับการยอมีรับจิากนัานัาป้ระเทศให้เป็้นัเคร่�องมี่อที�มีี             
พื่ลี่านัุภาพื่เป้็นัต้นักำเนัิดข้องเทคโนัโลี่ยีด้านัต่างๆ ที�สามีารถสร้างคุณป้ระโยชนั์ต่องานัวัิจิัยทางด้านัการแพื่ทย์ 
การเกษตร อุตสาหกรรมี แลี่ะด้านัอ่�นัๆ เช่นั การออกแบบโมีเลี่กุลี่ยา อาหารโป้รตีนั โลี่หะทนัควัามีร้อนัส่ง
เพื่่�อใช้ในัอากาศยานั แลี่ะวััสดุกำลี่ังส่งนั�ำหนัักเบา เป้็นัต้นั เพื่่�อต่อยอดไป้ส่่การสร้างสรรค์นัวััตกรรมีเพื่่�อ
การพื่ัฒนัาป้ระเทศแลี่ะการพื่ัฒนัาทุนัมีนัุษย์ เคร่�องกำเนัิดแสงซึ่ินัโครตรอนัที�จิะจิัดสร้างข้่�นั มีีค่าพื่ลี่ังงานั 
3 GeV มีีข้นัาดเส้นัรอบวังป้ระมีาณ 327.1 เมีตร โดยใช้เทคโนัโลี่ยี Double Triple Bend Achromat 
(DTBA) ซึ่่�งเป้็นัเทคโนัโลี่ยีที�ลี่�ำสมีัย สามีารถรองรับระบบลี่ำเลี่ียงแสงได้ส่งถ่ง 22 ระบบ จิ่งสามีารถนัำ
ไป้ใช้ป้ระโยชนั์ในังานัวัิจิัยได้หลี่ากหลี่าย โดยจิะสร้างข้่�นับนัพื่่�นัที�ป้ระมีาณ 88 ไร่ในัวัังจิันัทร์วััลี่เลี่ย์ ตามี
บันัท่กข้้อตกลี่งควัามีร่วัมีมี่อการใช้พื่่�นัที�สำหรับโครงการระหวั่าง สซึ่. บริษัท ป้ตท. จิำกัด (มีหาชนั) แลี่ะ
สถาบันัวัิทยสิริเมีธิี (VISTEC)
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  เคร่�องกำเนัิดแสงซึ่ินัโครตรอนัเคร่�องใหมี่ระดับพื่ลี่ังงานั 3 GeV นัี� ถ่อเป้็นัก้าวัสำคัญที�จิะทำให้
ป้ระเทศไทยเป้็นัศ่นัย์กลี่างวัิจิัยด้านัแสงซึ่ินัโครตรอนัชั�นัแนัวัหนั้าในัภ่มิีภาคเอเชีย-แป้ซึ่ิฟิิกในัอนัาคต 
เทียบเคียง แข้่งข้ันัได้กับนัานัาอารยป้ระเทศ แลี่ะจิะสร้างป้ระโยชนั์ให้กับป้ระเทศดังนัี�

• วัางรากฐานัการพื่ัฒนัาป้ระเทศในัระยะยาวั โดยการใช้ควัามีร่้แลี่ะควัามีก้าวัหนั้าทางวัิทยาศาสตร์ 
เทคโนัโลี่ยี การวัิจิัย พื่ัฒนัา แลี่ะนัวััตกรรมี เป้็นัป้ัจิจิัยข้ับเคลี่่�อนัป้ระเทศอย่างเข้้มีข้้นั การใช้ควัามีร่้
ทางวัิทยาศาสตร์ช่วัยให้เกิดการพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยีแลี่ะนัวััตกรรมีใหมี่ๆ อย่างยั�งย่นั 

• สร้างควัามีมีั�นัคงแลี่ะศักยภาพื่ในัการพื่่�งพื่าตนัเองข้องป้ระเทศ นัำไป้ส่่การแก้ไข้ป้ัญหา ลี่ดต้นัทุนั 
ลี่ดการนัำเข้้าสินัค้าจิากต่างป้ระเทศ

• เพิื่�มีข้ีดควัามีสามีารถในัการแข้่งข้ันัข้องป้ระเทศเพื่่�อพัื่ฒนัาป้ระเทศตามีเป้้าหมีายข้องป้ระเทศไทย 
4.0 เช่�อมีโยงไป้ส่่การพื่ัฒนัาระบบเศรษฐกิจิข้องป้ระเทศไทยอย่างมีั�นัคงแลี่ะยั�งย่นั 

 

  ภาพที่่� 1-8 : เคร์่�องกำเนิดแสงซิินโคร์ตั้ร์อน 3 GeV ที่่�จัะจััดตั้ั�งข้�นที่่�วัังจัันที่ร์์วััลเลย์์

 1.3 ด้้�นำก�รสนำบัสนุำนำอตุส�หกรรม 

1.	 การสนัับีสนั่นัการเปลุ่ี�ยนัผ่�านัอ่ตสาหกรรมไทยส่�อ่ตสาหกรรม	4.0
 สู่วัทช. ได้พััฒนา Thailand i4.0 Platform ซึ่้�งเป็นแพัลทฟอร์ม่สู่นับสู่นุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลม่าใช้ใน
การเปลี�ยนอุตสู่าหกรรม่การผลิตของไทยสู่่่ “อุตสู่าหกรรม่ 4.0” แบบครบวังจร เพัื�อยกระดับภาคการผลิตของ
ไทยที�ปัจจุบันกวั่าร้อยละ 70 ม่ีควัาม่พัร้อม่ต�ำกวั่าระดับอุตสู่าหกรรม่ 3.0 ม่ีผลิตภาพัการผลิตต�ำ ขาดองค์ควัาม่ร่้ 
และผ่้เชี�ยวัชาญในการเปลี�ยนผ่านองค์กรสู่่่ยุคดิจิทัล ขาดควัาม่สู่าม่ารถึในการแข่งขันและการปรับตัวั และ
ขาดแคลนเงินทุน ให้ม่ีควัาม่พัร้อม่ในการปรับเข้าสู่่่อุตสู่าหกรรม่ 4.0 อย่างเป็นระบบเป็นขั�นเป็นตอน Thailand 
i4.0 Platform   ม่ีองค์ประกอบสู่ำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) การประเม่ินระดับควัาม่พัร้อม่ในปัจจุบันด้วัยผ่้ประเม่ิน (Assessor) ที�ผ่านการอบรม่และรับรองจาก สู่วัทช. 
(2) การให้คำปร้กษาในการจัดทำแผนที�นำทาง (Roadmap) ที�ม่ีรายละเอียดในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 

รวัม่ถึ้งการเชื�อม่โยงกับม่าตรการสู่่งเสู่ริม่และสู่ิทธิประโยชน์ต่างๆ 
(3) การฝึึกอบรม่และพััฒนาบุคลากรภาคอุตสู่าหกรรม่เพัื�อรองรับการเปลี�ยนผ่านสู่่่ดิจิทัล 
(4) การวัิจัย พััฒนา วัิเคราะห์ทดสู่อบ และถึ่ายทอดเทคโนโลยี เพัื�อเพัิ�ม่ขีดควัาม่สู่าม่ารถึของผ่้ประกอบ

การภายในประเทศ
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 การพััฒนาแพัลทฟอร์ม่เริ�ม่จากการนำ “ดัชนีวััดควัาม่พัร้อม่อุตสู่าหกรรม่ 4.0” เข้าม่าทดลองใช้งานใน
ประเทศไทยเพัื�อเป็นเครื�องม่ือนำทางในการปรับปรุงสู่ายการผลิตไปสู่่่อุตสู่าหกรรม่ 4.0 อย่างเป็นระบบค่อยเป็น 
ค่อยไปตาม่ลักษณะเฉพัาะของแต่ละโรงงาน โดยในระยะแรกได้ร่วัม่ม่ือกับหน่วัยงาน Economic Development 
Board หรือ EDB ของประเทศสู่ิงคโปร์ และ บริษัท ท่ฟ ซึ่่ด (ประเทศไทย) จำกัด ทดสู่อบการใช้ประโยชน์ใน
โรงงานอุตสู่าหกรรม่ 20 แห่ง และต่อม่า สู่วัทช. ได้ร่วัม่กับภาคีเครือข่ายในประเทศ อาทิ กองทุนพััฒนาดิจิทัล
เพัื�อเศรษฐกิจและสู่ังคม่ สู่ำนักงานคณะกรรม่การดิจิทัลเพัื�อเศรษฐกิจและสู่ังคม่แห่งชาติ สู่ภาอุตสู่าหกรรม่แห่ง
ประเทศไทย สู่ำนักงานเศรษฐกิจอุตสู่าหกรรม่ สู่ถึาบันเพัิ�ม่ผลผลิตแห่งชาติ หน่วัยงานเครือข่ายศ่นย์ควัาม่เป็น
เลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนม่ัติ (CoRE) และสู่ม่าคม่ผ่้ประกอบการระบบอัตโนม่ัติและหุ่นยนต์
ไทย (TARA) เป็นต้น พััฒนาดัชนีชี�วััดควัาม่พัร้อม่อุตสู่าหกรรม่ 4.0 ของประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) 
ข้�นใช้งาน  โดยได้จัดทำระบบฐานข้อม่่ลและการวัิเคราะห์ข้อม่่ลอุตสู่าหกรรม่ 4.0 ในร่ปแบบของ Web Portal 
ข้�นในประเทศเพัื�อป้องกันข้อม่่ลสู่ำคัญรั�วัไหลออกสู่่่ต่างประเทศ รวัม่ถึ้งได้ม่ีการพััฒนาผ่้ประเม่ิน (Assessor) 
แล้วั 34 ราย และได้นำร่องใช้งานกับสู่ถึานประกอบการแล้วัจำนวัน 100 โรงงาน ทำให้แต่ละโรงงานได้ทราบ
ระดับควัาม่พัร้อม่ปัจจุบันของโรงงานในทุกม่ิติที�เกี�ยวัข้องกับการพััฒนาองค์กรสู่่่อุตสู่าหกรรม่ 4.0 และสู่าม่ารถึ
จัดลำดับควัาม่สู่ำคัญให้เหม่าะสู่ม่กับแต่ละโรงงานได้ เพัื�อให้สู่าม่ารถึเริ�ม่ต้นการยกระดับได้อย่างเป็นระบบและ
ยั�งยืน

 ต่อม่า สู่วัทช. ได้ต่อยอดการพััฒนา Thailand i4.0 Platform โดยการจัดทำ System Integrator (SI)  
Capability Matrix เพัื�อระบุควัาม่สู่าม่ารถึของผ่้พััฒนาและติดตั�งระบบเครื�องม่ือการผลิตอัตโนม่ัติ
สู่ำหรับอุตสู่าหกรรม่ (System Integrator หรือ SI) ซึ่้�งเป็นผ่้ม่ีสู่่วันสู่ำคัญในการยกระดับขีดควัาม่สู่าม่ารถึ
ของโรงงาน ดังนั�นการเพัิ�ม่สู่ม่รรถึนะของ SI จ้งม่ีควัาม่สู่ำคัญเป็นอย่างม่าก และ SI Capability Matrix จะถึ่ก
เชื�อม่โยงเข้าเป็นสู่่วันหน้�งของหลักสู่่ตรเพัิ�ม่ทักษะ (Up-skill) ภายใต้ EECi Reskill-Upskill-New Skill (RUNs) 
Academy ซึ่้�งอย่่ในระหวั่างการริเริ�ม่ดำเนินงาน เพัื�อใช้ในการฝึึกอบรม่ SI ไทยให้ม่ีควัาม่สู่าม่ารถึสู่่งข้�นและ
เหม่าะสู่ม่กับควัาม่ต้องการของอุตสู่าหกรรม่สู่ม่ัยใหม่่ ทั�งนี�หลักสู่่ตรนี�ยังได้รับการอนุม่ัติจากคณะทำงานเพัื�อ
สู่่งเสู่ริม่การจัดการศ้กษาที�แตกต่างจากม่าตรฐานการอุดม่ศ้กษา (MHESI Sandbox) สู่ำนักงานปลัดกระทรวัง
การอุดม่ศ้กษา วัิทยาศาสู่ตร์ วัิจัยและนวััตกรรม่ (สู่ป.อวั.) เพัื�อให้ สู่วัทช. ม่หาวัิทยาลัยพัันธม่ิตร และภาค
อุตสู่าหกรรม่ สู่าม่ารถึจัดการเรียนการสู่อนร่วัม่กันโดยที�ผ่้เรียนสู่าม่ารถึสู่ะสู่ม่หน่วัยการเรียนร่้ และสู่าม่ารถึขอ 
รับปริญญาบัตรหลังจากที�เรียนครบตาม่ข้อบังคับของหลักสู่่ตรอีกด้วัย

 นอกจากนี� สู่วัทช. ได้ร่วัม่กับสู่ำนักงานคณะกรรม่การสู่่งเสู่ริม่การลงทุน (BOI) ขยายผลการใช้งาน              
Thailand i4.0 Platform โดย BOI ได้ออกม่าตรการสู่่งเสู่ริม่การลงทุนเพัื�อยกระดับสู่่่อุตสู่าหกรรม่ 4.0 โดย
แผนการลงทุนที�จะได้รับการสู่่งเสู่ริม่ต้องได้รับควัาม่เห็นชอบจาก สู่วัทช. ซึ่้�งใช้ Thailand i4.0 Index เป็นเกณฑ์์
ในการพัิจารณาคำขอรับการสู่่งเสู่ริม่ฯ นอกจากการดำเนินงานร่วัม่กับ BOI แล้วั สู่วัทช. ยังม่ีแผนการขยายผล
การดำเนินงานร่วัม่กับอีกหลายหน่วัยงาน อาทิ สู่ำนักงานสู่่งเสู่ริม่วัิสู่าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม่ สู่ำนักงาน
สู่่งเสู่ริม่เศรษฐกิจดิจิทัล กรม่โรงงาน กระทรวังอุตสู่าหกรรม่ และธนาคารที�ให้สู่ินเชื�อแก่ผ่้ประกอบการ เป็นต้น 
เพัื�อขยายขอบเขตของประโยชน์จาก Thailand i4.0 Platform ที�เกิดแก่โรงงานอุตสู่าหกรรม่ ไปสู่่่การนำข้อม่่ล
องค์รวัม่ที�เกิดข้�นไปใช้ประโยชน์ในระดับม่หภาค ภาครัฐสู่าม่ารถึวัิเคราะห์ควัาม่พัร้อม่ในการเข้าสู่่่อุตสู่าหกรรม่ 
4.0 ของประเทศ ม่ีข้อม่่ลรายอุตสู่าหกรรม่และเรียกด่ข้อม่่ลได้หลากหลายม่ิติ ตาม่แต่วััตถึุประสู่งค์ของแต่ละ
หน่วัยงาน สู่าม่ารถึเปรียบเทียบขีดควัาม่สู่าม่ารถึ (Benchmarking) กับต่างประเทศได้ ทำให้สู่าม่ารถึนำข้อม่่ล
ไปวัางแผนการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่ของประเทศต่อได้อย่างเป็นระบบ
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         ภาพที่่� 1-9: Thailand i4.0 Platform: การให้้บริการ Digital Tranformation สำห้รับอุุตสาห้กรรมการผลิิตแบบครบวงจร

 นอกจาก Thailand i4.0 Platform แล้วั สู่วัทช. ยังได้ร่วัม่ม่ือกับสู่ภาอุตสู่าหกรรม่แห่งประเทศไทย 
สู่ำนักงานสู่่งเสู่ริม่เศรษฐกิจดิจิทัล การไฟฟ้าฝึ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรม่พััฒนาพัลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พัลังงาน และบริษัทผ่้ขายและให้บริการเทคโนโลยีการผลิตสู่ำหรับอุตสู่าหกรรม่ภายใต้ตราสู่ินค้าต่างๆ เช่น    
Cisco, Siemens, Mitsubishi, Palo Alto, Omron และ NEXPIE ในการพััฒนาแพัลทฟอร์ม่อินเทอร์เนตแห่ง
สู่รรพัสู่ิ�ง (Internet of Things หรือ IoT) และระบบวัิเคราะห์ข้อม่่ลอุตสู่าหกรรม่ (Industrial IoT and Data 
Analytic Platform)” ซึ่้�งสู่าม่ารถึเชื�อม่โยงข้อม่่ลข้าม่ระหวั่างระบบและอุปกรณ์ได้ เพัื�อยกระดับภาคการผลิตสู่่่
อุตสู่าหกรรม่ 4.0 ในด้านการอนุรักษ์พัลังงาน การเพัิ�ม่ประสู่ิทธิภาพัของเครื�องจักร รวัม่ถึ้งการดำเนินการบำรุง
รักษาเชิงพัยากรณ์ (Predictive Maintenance) โดยดำเนินการติดตั�งระบบฯ ในโรงงานนำร่องจำนวัน 13 แห่ง 
แล้วัเสู่ร็จในเดือนตุลาคม่ 2565

2.	 อ่ตสาหกรรมไบีโอรีไฟเนัอรี	(Biorefinery)1

 สู่วัทช. ได้เตรียม่ควัาม่พัร้อม่ในการสู่นับสู่นุนการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่ไบโอรีไฟเนอรีในประเทศไทย โดย
ในปีงบประม่าณ พั.ศ. 2564 ได้ร่วัม่กับเอกชนในการเจรจารับถึ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และปรับปรุง
ต่อยอดให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย (Technology Localization) แล้วั 3 เทคโนโลยี โดยเป็นเทคโนโลยี
ด้านชีวักระบวันการ (Bioprocess) จากการใช้จุลินทรีย์หรือเอนไซึ่ม่์ในการพััฒนาผลิตภัณฑ์์จากวััตถึุดิบที�ม่ีอย่่
แล้วัในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์์ที�ม่ีม่่ลค่าสู่่งข้�น อาทิ การผลิตสู่ารต่อต้านอนุม่่ลอิสู่ระสู่ำหรับใช้ในเครื�องสู่ำอาง 
การผลิตน�ำตาลแคลอรี�ต�ำจากชานอ้อย และการผลิตสู่ารพัรีไบโอติกสู่ำหรับผลิตภัณฑ์์อาหารและสูุ่ขภาพัจาก
น�ำตาล 
 นอกจากนี� ยังได้จัดตั�งบริษัทไบโอเบสู่ เอเชีย ไพัล็อต แพัลนท์ จำกัด ซึ่้�งเป็นบริษัทร่วัม่ทุนในลักษณะไม่่
แสู่วังหากำไรระหวั่าง สู่วัทช. และพัันธม่ิตรชำนาญการจากต่างประเทศฝึ่ายละก้�งหน้�ง เพัื�อรองรับการบริหาร
และให้บริการโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรีที�อย่่ระหวั่างการพััฒนา ทั�งนี� เพัื�ออาศัยประสู่บการณ์ของพัันธม่ิตร
ในการลดควัาม่เสู่ี�ยงและเพัิ�ม่ศักยภาพัในการให้บริการกับอุตสู่าหกรรม่ รวัม่ถึ้งเพัิ�ม่โอกาสู่ในการด้งด่ดเทคโนโลยี
และการลงทุนด้านไบโอรีไฟเนอรีเข้าสู่่่ประเทศไทยให้ม่ากยิ�งข้�น ปัจจุบันบริษัทที�จัดตั�งข้�นนี�ได้รับการสู่นับสู่นุน

1 ไบโอรีไฟเนอรี หรือ การกลั�นชีวัภาพั คือกระบวันการเปลี�ยนแปลงชีวัม่วัลไปสู่่่ผลิตภัณฑ์์ม่่ลค่าสู่่ง อาทิ พัลังงานชีวัภาพั 
  สู่ารเคม่ีชีวัภาพั หรือ สู่ารออกฤทธิ�ทางชีวัภาพั
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จากกองทุนเพัิ�ม่ขีดควัาม่สู่าม่ารถึในแข่งขันและการสู่่งเสู่ริม่การลงทุน และได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตาม่บัญชี
สู่าม่ของ พั.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวั พั.ศ. 2562 กับกรม่พััฒนาธุรกิจการค้า เป็นที�เรียบร้อยแล้วั

3.	 การสนัับีสนั่นัอ่ตสาหกรรมขนัาดกลุ่างแลุ่ะขนัาดย�อมในัพิื�นัที�เพิื�อยกระดับีควัามสามารถทาง

เทคโนัโลุ่ยี	
 ในระหวั่างปีงบประม่าณ พั.ศ. 2561-2564 สู่วัทช. ได้สู่นับสู่นุนอุตสู่าหกรรม่ขนาดกลางและขนาดย่อม่
ในพัื�นที�ภาคตะวัันออกในการยกระดับควัาม่สู่าม่ารถึทางเทคโนโลยี โดยดำเนินการวัินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค
และให้คำปร้กษาเชิงล้กไปแล้วัม่ากกวั่า 342 ราย ก่อให้เกิดการลงทุนเพัิ�ม่ข้�นอย่างน้อย 54 ล้านบาท และ          
ผ่้ประกอบการม่ีกำไรเบื�องต้นเพัิ�ม่ข้�นอย่างน้อย 201 ล้านบาท

4)	การสนัับีสนั่นัอ่ตสาหกรรมในัการจัดตั�งศ่นัย์วัิจัยแลุ่ะพิัฒนัา
 บริษัท ปตท. สู่ำรวัจและผลิตปิโตรเลียม่ จำกัด (ม่หาชน) ปตท.สู่ผ. หรือ PTTEP ได้เปิดดำเนินการ
ศ่่นย์เทคโนโลยีและนวััตกรรม่ ปตท.สู่ผ. (PTTEP Technology and Innovation Center, PTIC) ในเดือน
พัฤศจิกายน พั.ศ. 2564 บนพัื�นที�กวั่า 44 ไร่ ในวัังจันทร์วััลเลย์ โดยม่ีวััตถึุประสู่งค์เพัื�อดำเนินกิจกรรม่ด้านการ
วัิจัยและพััฒนาเทคโนโลยีและนวััตกรรม่เพัื�อใช้ประโยชน์ในเชิงพัาณิชย์ทั�งในอุตสู่าหกรรม่พัลังงานและอุตสู่าห
กรรม่อื�นๆ โดยภายในศ่่นย์เทคโนโลยีและนวััตกรรม่ ปตท.สู่ผ. จะประกอบไปด้วัยสู่ิ�งอำนวัยควัาม่สู่ะดวักและ
อุปกรณ์ที�ทันสู่ม่ัย เพัื�อให้นักวัิจัยสู่าม่ารถึประเม่ินประสู่ิทธิภาพั ปรับปรุงแก้ไขผลงานก่อนนำไปใช้งานจริง อาทิ 
อาคารทดสู่อบต้นแบบ (Pilot Area Building) แปลงทดสู่อบอากาศยานไร้คนขับ (UAV Test Field) ลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ ศ่นย์วัิเคราะห์เชิงประยุกต์เพัื�อการสู่ำรวัจและผลิตปิโตรเลียม่ (Exploration and Production 
Applied Laboratory) ศ่นย์ฝึึกอบรม่ ตลอดจนพัื�นที�จัดแสู่ดงนิทรรศการ และศ่นย์ควัาม่ร่วัม่ม่ืออุุตสู่าหกรรม่ 
(Joint Industry Collaboration Center) ที�พัร้อม่สู่นับสู่นุนการวัิจัยและพััฒนาร่วัม่กับองค์กรภาครัฐ เอกชน 
วัิสู่าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม่ รวัม่ถึ้งผ่้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่่ (Startups) และสู่่งเสู่ริม่ให้พัันธม่ิตร
สู่าม่ารถึใช้ประโยชน์จากศ่นย์เทคโนโลยีและนวััตกรรม่ เพัื�อร่วัม่ผลักดันนวััตกรรม่แห่งอนาคตไปด้วัยกัน

 
 นอกจากนี� บริษัท ซึ่่ม่ิโตโม่ เฮฟวัี อินดัสู่ทรีสู่์ (ไทยแลนด์) จำกัด อย่่ในระหวั่างการดำเนินการเพัื�อจัด
ตั�งห้องปฏิิบัติการแห่งแรกของบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยม่ีวััตถึุประสู่งค์เพัื�อให้บริการแก่ล่กค้าของบริษัท
ตั�งแต่การให้คำปร้กษา การสู่าธิตและนำเสู่นอเทคโนโลยี รวัม่ทั�งรองรับการทดลอง ปรับแต่ง และการทดสู่อบ
กระบวันการผลิตในระดับนำร่องในเทคโนโลยีที�เกี�ยวัข้องกับอุตสู่าหกรรม่ไบโอรีไฟเนอรี

ภาพที่่� 1-10: ศููนย์์เที่คโนโลิย์่แลิะนวัตกรรม ปตที่.สผ. (PTTEP Technology and Innovation Center, PTIC)
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1.4 ด้้�นำก�รพื้ฒันำ�และก�รเตรยีมบุคล�กร

 นับแต่ปีงบประม่าณ พั.ศ. 2561 – 2565 สู่วัทช. ได้ดำเนินงานร่วัม่กับพัันธม่ิตร อาทิ สู่ำนักงานคณะ
กรรม่การการศ้กษาขั�นพัื�นฐาน (สู่พัฐ.) สู่ำนักงานคณะกรรม่การการอาชีวัศ้กษา เป็นต้น ในการพััฒนาควัาม่สู่าม่ารถึ
ด้านวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและคร่จากโรงเรียนในพัื�นที� EEC 3 จังหวััด แล้วักวั่า 6,261 คน นอกจาก
นี� กระทรวังการอุดม่ค้กษา วัิทยาศาสู่ตร์ วัิจัยและนวััตกรรม่ (อวั.) ได้จัดสู่รรทุนรัฐบาลเพัื�อศ้กษาในระดับปริญญาโท
และ/หรือปริญญาเอกเพัื�อรองรับการพััฒนา EECi โดยม่ีผ่้รับทุนแล้วัจำนวัน 119 คน ซึ่้�งนักเรียนทุุนรัฐบาลเหล่านี�เม่ื�อ
ศ้กษาจบจะกลับม่าทำงานกับสู่ถึาบันวัิจัยและม่หาวัิทยาลัยของรัฐที�จัดตั�งหน่วัยวัิจัยและนวััตกรรม่ข้�นที� EECi เพัื�อ
ดำเนินงานร่วัม่กับบุคลากรของต้นสู่ังกัดและของหน่วัยงานต่างๆ ในการสู่นับสู่นุนการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย
ของประเทศต่อไป  

 นอกจากนี� ในปีงบประม่าณ พั.ศ. 2564 สู่วัทช. ได้ร่วัม่กับม่หาวัิทยาลัยบ่รพัา และ สู่ป.อวั. ในการจัดอบรม่
เชิงปฏิิบัติการ ภายใต้หลักสู่่ตรเสู่ริม่ทักษะเกษตรกรและผ่้ประกอบการนวััตกรรม่เกษตร โดยม่ีผ่้เข้าร่วัม่กิจกรรม่
ฝึึกอบรม่จำนวัน 100 ราย ซึ่้�งได้รับการคัดเลือกเข้าสู่่่การอบรม่เชิงปฏิิบัติการและการให้คำปร้กษาเชิงล้กต่อ จำนวัน 
40 ราย ทั�งนี� กิจกรรม่ดังกล่าวัม่ีวััตถึุประสู่งค์ให้ผ่้เข้าร่วัม่โครงการม่ีทักษะในการขยายผลไปสู่่่การทำการเกษตรด้วัย
เทคโนโลยีสู่ม่ัยใหม่่ สู่อดคล้องกับแผนปฏิิบัติการด้านการพััฒนาการเกษตรในพัื�นที� EEC

                

       ภาพที่่� 1-11 : กิจักร์ร์มการ์พัฒนาเย์าวัชื่น ผ่านการ์อบร์มหลักสูตั้ร์เสตั้็มศ้กษา
 

1.5 ด้้�นำก�รสนำบัสนุำนำชิมุชินำและเกษตรกร  
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 นอกจากนี� สู่วัทช. ยังร่วัม่กับพัันธม่ิตรในพัื�นที� EEC 3 จังหวััด พััฒนาพัื�นที�สู่าธิตนวััตกรรม่เกษตรสู่ม่ัยใหม่่ 
(Smart Farm Demonstration Site) เพัื�อเป็นพัื�นที�รองรับการวัิจัยขยายผลในระบบแปลงเปิดสู่ำหรับนวััตกรรม่ภาค
เกษตรและประม่งเพัาะเลี�ยง และเป็นพัื�นที�ในการถึ่ายทอดนวััตกรรม่สู่่่เกษตรกรปราดเปรื�อง และสู่นับสู่นุนการดำเนิน
งานของเจ้าหน้าที�สู่่งเสู่ริม่การเกษตรอัจฉริยะ ในพัื�นที�เป้าหม่าย ดังนี�

•	 จัังหวััดฉะเชิิงเทรา: สู่วัทช. ได้ร่วัม่กับม่่ลนิธิชัยพััฒนา พััฒนาพัื�นที�สู่าธิตนวััตกรรม่เกษตรสู่ม่ัยใหม่่สู่ำหรับ
คลัสู่เตอร์ประม่งเพัาะเลี�ยง ในพัื�นที�ฟาร์ม่ทดสู่อบและสู่าธิตม่ีนเกษตร “สู่องน�ำ” โดยสู่าธิตนวััตกรรม่ด้านการ
ควับคุม่ระบบนิเวัศ (Eco Technology) และการใช้อุปกรณ์ IoT และ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence 
หรือ AI) ในอุตสู่าหกรรม่เพัาะเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำ

 

                   ภาพที่่� 1-13: พ่�นที่่�ฟาร์์มที่ดสอบและสาธิตั้ม่นเกษตั้ร์ “สองน�ำ”

ภาพที่่� 1-12 : กิจักร์ร์มการ์ถ่่าย์ที่อดเที่คโนโลย์่เกษตั้ร์สมัย์ใหม่สู่เกษตั้ร์กร์ในพ่�นที่่� EEC

 นับตั�งแต่เริ�ม่ต้นพััฒนา EECi ในปีงบประม่าณ พั.ศ. 2561 เป็นต้นม่าจนถึ้ง
ปีงบประม่าณ พั.ศ. 2565 สู่วัทช. ได้ดำเนินการร่วัม่กับพัันธม่ิตรในการถึ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรม่ากกวั่า 58 เทคโนโลยี สู่่่ชุม่ชนและเกษตรกรในพัื�นที�ภาคตะวัันออก โดย
ม่ีเกษตรกรเข้าร่วัม่ 4,405 ราย จากกวั่า 322 ชุม่ชน ทั�งนี� สู่วัทช. ได้ใช้ร่ปแบบในการ
ถึ่ายทอดเทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีที�หลากหลาย สู่อดคล้องตาม่ควัาม่ต้องการของ
พัื�นที�เป็นหลัก อาทิ การเพัิ�ม่ประสู่ิทธิภาพัการใช้น�ำในภาคการเกษตรในกลุ่ม่สู่วันทุเรียน
ด้วัยระบบการควับคุม่การให้น�ำอัตโนม่ัติ และระบบเซึ่็นเซึ่อร์ตรวัจวััดค่าปัจจัยการเติบโต
ของต้นทุเรียน เช่น ควัาม่ชื�น แสู่ง อุณหภ่ม่ิ โดยแปลงภ่ม่ิปัญญาของเกษตรกรที�สู่่งต่อจาก
รุ่นสู่่่รุ่นให้กลายเป็นตัวัเลขที�แม่่นยำข้�น ทำให้เกิดผลผลิตเชิงปริม่าณและคุณภาพัที�เพัิ�ม่ข้�น 
สู่่งผลให้เกิดการลดปริม่าณการใช้น�ำ การลดการใช้แรงงาน สู่่งเสู่ริม่คุณภาพัชีวัิตของ
เกษตรกรให้สู่่งข้�น และช่วัยให้เกษตรกรม่ีรายได้เพัิ�ม่ข้�นรวัม่ 95 ล้านบาท 

1.5 ด้้�นำก�รสนำบัสนุำนำชิมุชินำและเกษตรกร
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

•	 จัังหวััดชิลบุุรี: ร่วัม่กับบริษัทสู่ยาม่ค่โบต้าคอร์ปอเรชั�น จำกัด พััฒนาพัื�นที�สู่าธิตนวััตกรรม่เกษตรสู่ม่ัย
ใหม่่ สู่ำหรับคลัสู่เตอร์ประม่งเพัาะเลี�ยง และคลัสู่เตอร์สู่มุ่นไพัร โดยใช้พัื�นที�ค่โบต้าฟาร์ม่เป็นพัื�นที�สู่าธิต
นวััตกรรม่ระบบเกษตรอัจฉริยะในแปลงเปิดโดยนำเทคโนโลยีของ สู่วัทช. ม่าใช้สู่าธิต ได้แก่ ระบบ Aqua-
IOT ซึ่้�งเป็นระบบตรวัจวััดติดตาม่แจ้งเตือนค่าออกซึ่ิเจนที�ละลายในน�ำ สู่ถึานีตรวัจวััดอากาศเหนือบ่อเพัาะ
เลี�ยง ระบบอ่านค่าสู่ารเคม่ีแทนการด่ด้วัยตา ระบบกล้องตรวัจจุลชีพัขนาดเล็กในน�ำ ระบบตรวัจติดตาม่ร่ป
แบบของจุลินทรีย์ในการเพัาะเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำ และ “ชุดตรวัจโรคกุ้งและปลา” และ “อุปกรณ์ HandySense” 
ซึ่้�งเป็นระบบเกษตรแม่่นยำ ฟาร์ม่อัจฉริยะ ผนวักเทคโนโลยีเซึ่นเซึ่อร์ตรวัจวััดสู่ภาพัแวัดล้อม่ทางการเกษตร 
และระบบควับคุม่การทำงานอัตโนม่ัติ และได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายทนทานต่อสู่ภาพัแวัดล้อม่ รวัม่ถึ้ง
ได้เปิดเผยพัิม่พั์เขียวัให้ผ่้สู่นใจสู่าม่ารถึนำไปพััฒนาต่อยอดได้เองด้วัยแล้วั 

                 

 ภาพที่่�

 1-14: กิจกรรมการพัฒนาพ้�นที่่�สาธิิตนวัตกรรมเกษตรสมัย์ให้ม่ ณ คูโบต้าฟาร์ม
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

• จัังหวััดระยอง: สู่วัทช. ได้ร่วัม่กับสู่วันทุเรียนบัวัแก้วัของเกษตรกรในอำเภอวัังจันทร์ สู่วันทุเรียนคุณต่่-คุณตุ�ม่ 
เกษตรกรในอำเภอแกลง และสู่วันสูุ่ภัทราแลนด์ อำเภอบ้านค่าย รวัม่ทั�งสู่วันทุเรียนในพัื�นที�อื�นๆ ในจังหวััด
ระยองอีกกวั่า 50 แห่ง พััฒนาเป็นพัื�นที�สู่าธิตการบ่รณาการชุดเทคโนโลยีสู่ำหรับไม่้ผล (ทุเรียน) ด้านการ
บริหารจัดการน�ำ การบริหารจัดการปุ�ยด้วัยนาโนเทคโนโลยี การใช้ปุ�ย-หลัก-รอง-เสู่ริม่ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์์ห่อผลไม่้ Magik Growth เป็นต้น

                  ภาพที่่� 1-15 : กิจกรรมการพัฒนาพ้�นที่่�สาธิิตการบูรณาการเที่คโนโลิย์่เกษตรสมัย์ให้ม่

 อน้�ง ในระหวั่างสู่ถึานการณ์การแพัร่ระบาดของโรคติดเชื�อโคโรน่า 2019 สู่วัทช. ได้ปฏิิบัติหน้าที� อวั. สู่่วัน
หน้า หรือ “หน่วัยปฏิิบัติการสู่่วันหน้าของกระทรวังการอุดม่ศ้กษา วัิทยาศาสู่ตร์ วัิจัยและนวััตกรรม่ตาม่นโยบาย
โครงการขับเคลื�อนไทยไปด้วัยกัน” จังหวััดระยอง ดำเนินการร่วัม่กับหน่วัยงานพัันธม่ิตรทั�งในภาครัฐและเอกชน ร่วัม่
สู่นับสู่นุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเร่งด่วันของจังหวััดระยอง โดยการสู่่งม่อบนวััตกรรม่และผลิตภัณฑ์์ป้องกันโควัิด-
19 อาทิ อุปกรณ์ฆ่่าเชื�อโรคด้วัยแสู่ง UVC (Germ Zaber UV-C Sterilizer) เพัื�อฆ่่าเชื�อโรคบริเวัณสู่่วันที�พัักผ่้ป่วัย ชุด
ตรวัจ ATK (Nano COVID-19 Antigen Rapid Test) สู่ำหรับการตรวัจเชิงรุก หน้ากากอนาม่ัยประสู่ิทธิภาพัสู่่งเซึ่ฟี
พัลัสู่ (Safie Plus) น�ำยาทำควัาม่สู่ะอาดเครื�องปรับอากาศ (PAC Klean) นวััตกรรม่เครื�องแลกเปลี�ยนอากาศ (PAC 
EneRVent) ผลิตภัณฑ์์เบนไซึ่ออน (Benzion) ซึ่ิงค์ไอออนฆ่่าเชื�อโรค ผลิตภัณฑ์์ผงชาร์โคลล้างผักและผลไม่้ด่ดซึ่ับสู่าร
พัิษ (Be Klear) ฆ่่าเชื�อแบคทีเรียในผักและผลไม่้ และ กล่อง อวั.พัารอด ให้กับ สู่สู่จ.ระยอง โรงพัยาบาลระยอง โรง
พัยาบาลวัังจันทร์ โรงพัยาบาลสู่นาม่ ศ่นย์พัักคอยใกล้บ้านใกล้ใจ หอการค้าจังหวััดระยอง และฝึ่ายปกครองในพัื�นที�
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 
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บทที� 2
แนำวิท�งก�รด้ำ�เนำินำง�นำระยะ 10 ปี 
(พื้.ศ. 2566-2575)

 เพัื�อให้ EECi ม่ีทิศทางในการดำเนินการอย่างต่อเนื�อง โดยอาศัยฐานการลงทุนที�ได้ลงทุน
แลว้ัตาม่ที�ระบไุวัใ้นบทที�� 1 รว่ัม่กบักลไกตา่งๆ ในการสู่นบัสู่นนุใหเ้กดิการพัฒันาอตุสู่าหกรรม่ใหม่่ 
เกิดการต่อยอดควัาม่ร่วัม่ม่ือด้านการพััฒนานวััตกรรม่ระหวั่างภาครัฐ สู่ถึาบันวัิจัย-สู่ถึาบันการ
ศก้ษา และภาคอตุสู่าหกรรม่ รวัม่ถึง้สู่าม่ารถึพัฒันาระบบนเิวัศนวัตักรรม่ใหสู้่ม่บ่รณเ์พัื�อเอื�ออำนวัย
ใหเ้กิดกิจกรรม่ทางธุรกิจที�ม่นีวัตักรรม่เป็นฐานได้อย่างมี่ประสิู่ทธิภาพั สู่วัทช. จง้ได้จดัทำแนวัทาง
การดำเนินงาน ในระยะต่อไป ตั�งแต่ปี พั.ศ. 2566 – 2575 ที�ครอบคลุม่ทิศทางการดำเนินงาน
ของ EECi ในระยะที� 2: การพััฒนาอุุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายและอุตสู่าหกรรม่ใหม่่ที�ม่ีการวัิจัยและ
พัฒันาเปน็ฐาน และระยะที� 3: การสู่นบัสู่นนุและอำนวัยควัาม่สู่ะดวักใหผ้ลติภณัฑ์น์วัตักรรม่ไทย
เข้าสู่่่ตลาดและห่วังโซึ่่อุปทานในตลาดโลก ดังแสู่ดงในภาพัที� 2-1 

ภาพที่่� 2-1: ที่ิศที่างการ์ดำเนินงานของ EECi พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2575

ก�รขับเคล้�อนำ และทิศท�งก�รด้ำ�เนำินำง�นำของ EECi
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 ในอนาคตเม่ื�อม่ีการใช้งานพัื�นที�ในกลุ่ม่อาคารสู่ำนักงานใหญ่ EECi เต็ม่พัื�นที� ระยะที� 1 แล้วั สู่วัทช. จะพัิจารณาดำเนิน
การพััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงกายภาพัและกลุ่ม่อาคารเพัิ�ม่เติม่ให้เหม่าะสู่ม่สู่อดคล้องกับควัาม่ต้องการใช้งานของเอกชน
และหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้องต่อไป

 

 นอกจากนี� บริษัท ปตท. จำกัด (ม่หาชน) ม่ีแผนที�จะพััฒนาพัื�นที� Community Zone เพัื�อรองรับและสู่่งเสู่ริม่คุณภาพั
ชีวัิตในบริเวัณวัังจันทร์วััลเลย์ ให้ครบถึ้วันสู่ม่บ่รณ์ โดยจะประกอบด้วัย โรงแรม่และอาคารพัักอาศัย สู่ถึานที�พับปะสู่ังสู่รรค์ 
สู่ถึานที�ออกกำลังกาย พัื�นที�สู่ีเขียวัยั�งยืน และสู่ิ�งอำนวัยควัาม่สู่ะดวักต่างๆ รวัม่ถึ้ง สู่ถึานพัยาบาล และโรงเรียนนานาชาติ/
โรงเรียนสู่องภาษา เพัื�อรองรับนวััตกร ผ่้เชี�ยวัชาญไทยและต่างประเทศ และบุคลากรของรัฐและเอกชน ซึ่้�งม่าปฏิิบัติงานและ
ใช้ชีวัิตที�วัังจันทร์วััลเลย์ ตลอดจน ชุม่ชนข้างเคียง และกลุ่ม่เป้าหม่ายอื�นๆ

   
   

ภาพที่่� 2-3: แผนภาพการ์พัฒนา Community Zone โดย์บร์ิษัที่ ปตั้ที่. จัำกัด (มหาชื่น)

2.1 ด้้�นำโครงสร้�งพื้้�นำฐ�นำเชิงิก�ยภ�พื้

EECi	มีแนัวัทางในัการขับีเคลุ่ื�อนัในัห้วัง	10	ปี	ต�อไป	(พิ.ศ.	2566	-	2575)	ดังนัี�

ภาพที่่� 2-2: โคร์งสร์้างพ่�นฐานเชื่ิงกาย์ภาพของ EECi ในปัจัจัุบัน
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ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

2.2 ด้้�นำโครงสร้�งพื้้�นำฐ�นำเชิงิเทคโนำโลยแีละนำวัิตกรรม 

1.	 โรงเรอืนัปลุ่่กพิชืีอจัฉรยิะ	(Smart	Greenhouse)	ที�พื่รอ้มี
ให้บริการแก่ภาคเอกชนัตั�งแต่การคัดเลี่่อกพัื่นัธิุ์พื่่ชแลี่ะ
สมีุนัไพื่รที�มีีสารสำคัญส่งแลี่ะมีีระบบการป้ลี่่กในัโรงเร่อนัที�
เหมีาะสมี โดยเริ�มีเป้ิดให้บริการบางส่วันัตั�งแต่ป้ลี่ายป้ี พื่.ศ. 
2565 เป้็นัต้นัไป้ อีกทั�ง สวัทช. มีีแผ่นัพื่ัฒนัาระบบป้ระกอบ
โรงเร่อนัป้ลี่่กพื่่ชอัจิฉริยะเพิื่�มีเติมีในัป้ีงบป้ระมีาณ 2566  
เพื่่�อใหโ้รงเร่อนัป้ลี่ก่พื่ช่สามีารถใหบ้รกิารการป้ลี่ก่พื่ช่ระบบ
ไฮโดรโป้นัิกส์แนัวัตั�งแลี่ะแนัวันัอนัในัระดับอุตสาหกรรมี 

2.	 โรงเรือนัที�มีระบีบี	High	 Throughput	 Phenotyping	
Screening	สำหรับีต้นัไม้ทรงพิ่�มกลุ่างถึงใหญ่�

3.	 โรงงานัผ่ลุ่ิตพิืชี	 (Plant	Factory)	ระยะที�	 1	สวัทช. ได้
วัางแผ่นัการลี่งทุนัในัการพัื่ฒนัาระบบอุป้กรณ์พื่่�นัฐานั
ป้ระกอบโรงงานัผ่ลี่ิตพื่่ชเชิงอุตสาหกรรมี เพื่่�อสนัับสนัุนัการ
พื่ฒันัาระบบการผ่ลี่ติพื่ช่เศรษฐกจิิแลี่ะพื่ช่สมุีนัไพื่รในัโรงงานั
ผ่ลี่ิตพื่่ชเชิงอุตสาหกรรมี

  

 สู่วัทช. และหน่วัยงานพัันธมิ่ตรมี่แผนการให้บริการต่อยอดจากโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ที�ได้
ลงทุนไปแล้วั และแผนการพััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่เพัิ�ม่เติม่ข้�นในพัื�นที� EECi วัังจันทร์วััลเลย์   
ซึ่้�งจะดำเนินการควับค่่ไปกับการสู่นับสู่นุนอุตสู่าหกรรม่ต่างๆ โดยม่ีรายละเอียด ดังนี�  

                  เม้องนำวิตักรรมชิวีิภ�พื้ (BIOPOLIS)
  
 เม่ืองนวััตกรรม่ชีวัภาพั (BIOPOLIS) มุ่่งพััฒนาเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ รวัม่ถึ้งการจัดเตรียม่โครงสู่ร้างพัื�นฐานเพัื�อ
การขยายผลงานวัิจัยไปสู่่่การใช้ประโยชน์ เพืั�อรองรับการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายของประเทศ ทั�งในกลุ่ม่ต่อยอด
อุตสู่าหกรรม่เดิม่ และอุตสู่าหกรรม่แห่งอนาคต โดยในระยะแรก ม่ี 3 สู่าขาเทคโนโลยีเป้าหม่าย ประกอบด้วัย (1) นวััตกรรม่
เกษตร (Innovative Agriculture) (2) การผลิตสู่ารที�ให้ประโยชน์เชิงหน้าที� (Functional Ingredient) (3) เทคโนโลยีเคม่ี
และชีวักระบวันการ (Chemical & Bioprocess Technology) เพัื�อรองรับการพััฒนาผลิตภัณฑ์์ของอุตสู่าหกรรม่ชีวัภาพั 
รวัม่ถึ้งโครงสู่ร้้างพัื�นฐานด้านคุณภาพั (National Quality Infrastructure หรือ NQI) เพัื�อประโยชน์ในการควับคุม่คุณภาพั
ผลิตภัณฑ์์โดยการทดสู่อบม่าตรฐาน

การต่่อยอดจากโครงสร้างพ้ื้�นฐานเชิิงเทคโนโลยีและนวััต่กรรมที�ได้ลงทุนไปแล้วั 
 เพัื�อให้ประเทศไทยสู่าม่ารถึผลิตพัืชที�ให้สู่ารสู่ำคัญม่่ลค่าสู่่งและสู่าม่ารถึสู่ร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่จากผลผลิตและของเหลือทิ�ง
ทางการเกษตรได้อย่างครบวังจรตาม่โม่เดลเศรษฐกิจ BCG  สู่วัทช.และพัันธม่ิตร ม่ีแผนการให้บริการและแผนดำเนินงาน
ต่อยอดจากโครงสู่ร้างพัื�นฐานที�ได้พััฒนาและลงทุนไปแล้วั ได้แก่ 

ภาพที่่� 2-4: โร์งเร์่อนปลูกพ่ชื่อัจัฉร์ิย์ะ
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ภาพที่่� 2-5: EECi กับอุตั้สาหกร์ร์มไบโอร์่ไฟเนอร์่

 นอกจากนี�ยังม่ีควัาม่พัร้อม่ในการให้บริการทดสู่อบต้นแบบและระบบการผลิตพัืชผัก พัืชสู่มุ่นไพัร/พัืชม่่ลค่าสู่่่ง ใน
ระดับขยายขนาดในร่ปแบบต่าง ๆ รวัม่ถึ้งเป็นพืั�นที�สู่าธิตนวััตกรรม่สู่ำหรับผ่้ประกอบการและเกษตรกรที�มุ่่งทำการเกษตร
แบบ ประณีตแม่น่ยำเพัื�อให้ไดผ้ลติผลเกษตรม่ล่ค่าสู่ง่ ซ้ึ่�งผลผลิตจากโรงเรอืนปลก่พืัชและโรงงานผลิตพัชืนี�จะสู่าม่ารถึถ่ึายทอด
ใหแ้กเ่กษตรกรในชุม่ชน และสู่่งตอ่ไปขยายผลในโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรทีี�จะพัฒันากระบวันการแปรรป่พืัชและสู่ม่นุไพัร 
ตลอดจนชวีัม่วัลและวัสัู่ดเุหลือทิ�งทางการเกษตรที�ม่มี่ล่คา่ต�ำ ไปสู่่สู่่ารสู่กดัที�ม่มี่ล่คา่สู่ง่นำไปใชเ้ปน็สู่ารออกฤทธิ�ในอตุสู่าหกรรม่ 
ชีวัภัณฑ์์ อุตสู่าหกรรม่ยา อาหารเสู่ริม่และเครื�องสู่ำอาง รวัม่ถึ้งเป็นเคม่ีชีวัภาพั พัลาสู่ติกชีวัภาพัได้

4.	โรงงานัต้นัแบีบีไบีโอรีไฟเนัอรี ก่อนัที�โรงงานัต้นัแบบไบโอรีไฟิเนัอรี จิะก่อสร้างแลี่้วัเสร็จิในัป้ี พื่.ศ. 2567 สวัทช. จิะทำงานั
ร่วัมีกับพื่ันัธิมีิตรจิากต่างป้ระเทศอย่างใกลี่้ชิด เพื่่�อเลี่่อกรับเทคโนัโลี่ยีที�เหมีาะสมีเข้้ามีาสนัับสนัุุนัการพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมี
ไบโอรีไฟิเนัอรีข้องไทย เช่นั การทำงานัร่วัมีกับสถาบันั Fraunhofer ในัการพื่ัฒนัากระบวันัการผ่ลี่ิตไบโอพื่ลี่าสติกจิาก       
ลี่ิกนิันัที�ได้จิากชีวัมีวัลี่ด้วัยกระบวันัการชีวัภาพื่ โดยโครงการดังกล่ี่าวัได้รับการสนัับสนุันัจิากกระทรวังการศ่กษาแลี่ะวิัจิัย 
สหพื่ันัธิรัฐเยอรมีนัี ในัวังเงินั 657,000 ย่โร จิากมี่่ลี่ค่าโครงการทั�งหมีด 993,000 ย่โร เป้็นัเวัลี่า 2 ป้ี (2565-2567) ซึ่่�งคาด
วั่า ผ่ลี่จิากการศ่กษาจิะทำให้เกิดกระบวันัการผ่ลี่ิตที�เหมีาะสมีสามีารถนัำไป้ต่อยอดแลี่ะถ่ายทอดให้กับอุุตสาหกรรมีไทย
เพื่่�อการผ่ลี่ิตเชิงพื่าณิชย์ แลี่ะจิะเป้็นัป้ระโยชนั์ในัการข้ับเคลี่่�อนัการพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมีไบโอรีไฟิเนัอรีข้องป้ระเทศไทย 

การลงทุนพัื้ฒนาโครงสร้างพ้ื้�นฐานเชิิงเทคโนโลยีและนวััต่กรรมเพิื้�มเต่ิมของ BIOPOLIS

 การลงทุนและพััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่เพัิ�ม่เติม่จะมุ่่งเสู่ริม่ศักยภาพัการลงทุนที�ผ่านม่า 
สู่นบัสู่นนุใหเ้กดิการลงทนุดา้นวัจิยัและพัฒันาเพัื�อใหเ้กดิการใชป้ระโยชนใ์นภาคอตุสู่าหกรรม่ ภาคการเกษตรและชมุ่ชน โดย
ม่ีตัวัอย่างโครงการสู่ำคัญดังต่อไปนี�



31(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาครั่ฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 
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1. Toxicology Testing Center 
  ศ่นย์ทดสู่อบด้านพัิษวัิทยา (Toxicology Testing Center) ม่ีแผนจะดำเนินการให้บริการวัิเคราะห์ทดสู่อบควัาม่

ปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก (Pre-clinical Safety Testing) ของผลิตภัณฑ์์อาหาร เคม่ีภัณฑ์์ เครื�องสู่ำอาง และ เครื�อง
ม่อืและวัสัู่ดุทางการแพัทย์ เปน็ตน้ ดว้ัยวิัธทีดสู่อบม่าตรฐานหรือวัธิกีารทางวิัทยาศาสู่ตร์ที�เป็นที�ยอม่รับระดับสู่ากล โดย
เฉพัาะด้านม่าตรวัิทยา ม่าตรฐาน การทดสู่อบ และคุณภาพั (Metrology, Standardization, Testing and Quality: 
MSTQ) และกระบวันการปฏิิบัติงานที�ได้รับการรับรองตาม่ระบบคุณภาพั OECD-GLP (Good Laboratory Practice) 
เพัื�อปิดช่องว่ัางของห่วังโซึ่่ม่่ลค่าในการสู่่งเสู่ริม่ผลิตภัณฑ์์นวััตกรรม่ใหม่่ออกสู่่่ตลาดและสู่าม่ารถึแข่งขันได้ในเวัทีโลก 
ป้องกันการกีดกันทางการค้า และเท่าทันควัาม่เปลี�ยนแปลงของกฎระเบียบและม่าตรฐานระดับนานาชาติ  

 อีกทั�ง ปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีในระบบยอม่รับร่วัม่ในข้อม่่่ล (Mutual Acceptance of Data หรือ MAD) 
สู่ำหรับการประเม่ินสู่ารเคม่ีขององค์การเพัื�อการพััฒนาและควัาม่ร่วัม่ม่ือทางเศรษฐกิจ (OECD หรือ Organization for 
Economic Cooperation and Development) เรยีบร้อยแล้วั ซ้ึ่�งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากกรณีการข้�นทะเบียน 
และสู่่งออกสู่ารเคมี่ระหว่ัางประเทศที�อย่่ในระบบ MAD โดยสู่าม่ารถึยอม่รับในข้้อม่่ล่การประเมิ่นสู่ารเคมี่เพัื��อข้�นทะเบียน
จากประเทศต้นทางได้โดยไม่่ต้องทำการทดสู่อบซึ่�ำ อันจะช่วัยให้ผ้่ประกอบการไทยประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาสู่่วันแบ่ง
การตลาด และเพัิ�ม่ศักยภาพัผ่้ประกอบการไทยในห่วังโซึ่่อุปทาน 

2.  โครงสำร้างพืิ�นฐานเพ่ืิอให้บีริการวัิเคราะห์ทดำสำอบีควัามท้าทายทางเชื�อกอ่โรค ทดำสำอบีผลติภัณฑ์ท์ี่
เกีย่วัขอ้งกับีสุำขภาพิสัำตวัน์ำ�าเศรษฐกิจ และระบีบีควับีคุมอตัโนมัตสิำำาหรับีการเพิาะเลี�ยงสัำตวัน์ำ�าแบีบี
แม่นยำา   

  อุตสู่าหกรรม่เพัาะเลี�ยงสัู่ตว์ัน�ำเป็นอุตสู่าหกรรม่สู่ำคัญหน้�งตาม่เป้าหม่ายแผนปฎิบติัการด้านการพัฒันาการเกษตร
ในเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก โดยอุตสู่าหกรรม่นี�ม่ีควัาม่เปราะบางต่อการเกิดโรคระบาด ดังนั�น EECi จ้งม่ีแผน
พัฒันาโครงสู่ร้างพัื�นฐานเพัื�อสู่นบัสู่นนุการพัฒันาการเพัาะเลี�ยงสัู่ตวัน์�ำแบบยั�งยนืดว้ัยการใชผ้ลติภณัฑ์ที์�สู่่งเสู่ริม่สุู่ขภาพั
สู่ัตวั์น�ำ และใช้เทคโนโลยีระบบตรวัจวััดควับคุม่และสู่ั�งการแบบแม่่นยำในการเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำ โดยลงทุนระบบเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำ
เพัื�อบริการวัิเคราะห์ทดสู่อบควัาม่ท้าทายทางเชื�อก่อโรค  (Pathogen Challenge) การเกิดโรค (Disease Challenge) 
สู่ำหรับการทดสู่อบวััคซึ่ีน สู่ารกระตุ้นภ่ม่ิคุ้ม่กัน รวัม่ถึ้งการวัิเคราะห์ทดสู่อบอาหารสู่ัตวั์น�ำคุณภาพัสู่่ง โปรตีนทดแทน
ชนิดใหม่่ อาหารเสู่ริม่ชนิดต่างๆ โดยสู่าม่ารถึปรับเปลี�ยนเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำได้หลายชนิดในแต่ละช่วังวััย ควับคุม่ระบบด้วัย
ระบบอัตโนมั่ติ รวัม่ทั�งระบบทั�งหม่ดสู่าม่ารถึรองรับให้บริการภาคเอกชนและสู่ถึาบันวัิจัยเพัื�อทดสู่อบและยกระดับ
เทคโนโลยีการเพัาะเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำแบบแม่่นยำไปสู่่่ระดับสู่่งข้�น ซึ่้�งโครงสู่ร้างพืั�นฐานดังกล่าวัจะช่วัยให้เกษตรกรสู่าม่ารถึ
เข้าถึ้งและใช้ผลิตภัณฑ์์ เทคโนโลยีและนวััตกรรม่เพัื�อบริหารจัดการการเพัาะเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำแบบยั�งยืนได้

ที่่�มาของภาพ: Freshwater Aquaculture Research Institute -Taiwan

ภาพที่่� 2-6: ศูนย์์ที่ดสอบด้านพิษวัิที่ย์า (Toxicology Testing Center)
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
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เมือืงนวัตักรรมืระบับัอตัโนมัืต ิหุ่่�นยนต์ และระบับัอัจฉรยิะ (ARIPOLIS)  

 เพัื�อสู่นับสู่นุนอุตสู่าหกรรม่ไทยในการเร่งบ่รณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์์ และ/หรือ
บรกิาร ใหต้อบสู่นองตอ่การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ีสู่งัคม่และโครงสู่รา้งประชากร และตอบสู่นองตอ่สู่ภาวัะเศรษฐกจิของ
โลกที�ม่ีการแข่งขันอย่างรุนแรง ควัาม่ต้องการและรสู่นิยม่ผ่้บริโภคที�ม่ีควัาม่หลากหลายและปรับเปลี�ยนอย่างรวัดเร็วั และเพัื�อ
ให้ประเทศไทยสู่าม่ารถึเลือกรับการบ่รณาการเทคโนโลยีดิจิทัลที�เหม่าะสู่ม่กับบริบทของประเทศได้ สู่วัทช. และพัันธม่ิตร ได้
กำหนดแผนการดำเนินงานด้านระบบอัตโนม่ติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกสู่์อัจฉริยะ ดังต่อไปนี�

ต่่อยอดจากโครงสร้างพ้ื้�นฐานเชิิงเทคโนโลยีและนวััต่กรรมที�ได้ลงทุนไปเล้วั  
1.	 สนัามทดสอบียานัยนัต์เชีื�อมต�อแลุ่ะขับีขี�อัตโนัมัติ	 (Connected	 and	 Autonomous	 Vehicle	 Proving	 Ground)				

กรมีวัิทยาศาสตร์บริการ (วัศ.) ได้ดำเนัินัการจิัดตั�งสนัามีทดสอบยานัยนัต์เช่�อมีต่อแลี่ะข้ับข้ี�อัตโนัมีัติ ซึ่่�งถ่อเป้็นัองค์ป้ระกอบ
สำคญัข้องโครงสร้างพื่่�นัฐานัทางด้านัคุณภาพื่ (NQI) ในัอุตสาหกรรมียานัยนัต์แหง่อนัาคตข้องป้ระเทศ โดยสามีารถใชเ้ป้น็ัสนัามี
ทดสอบเพื่่�อการพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยี แลี่ะ    
ยกระดับคุณภาพื่ข้องยานัยนัต์แห่งอนัาคต
ที� พื่ัฒนัาแลี่ะผ่ลี่ิ ต ในัป้ระ เทศให้ ไ ด้
มีาตรฐานัเป้็นัที�ยอมีรับในัระดับสากลี่ อีก
ทั�งสามีารถใช้ทดสอบระบบรถยนัต์ข้ับข้ี�
อัต โนัมัีติจิากต่างป้ระเทศก่อนัที� จิะ
สามีารถนัำรถมีาทดสอบบนัถนันัจิริงข้อง
ป้ระเทศไทย เป็้นัการสร้างแรงด่งด่ดแก่
บริษทัชั�นันัำระดบัโลี่กทางดา้นัเทคโนัโลี่ยี
ยานัยนัต์ข้ับข้ี�อัตโนัมีัติให้มีาลี่งทุนัหร่อ
ป้ระกอบกิจิกรรมีที�เกี�ยวัข้้องกับการใช้
เ ทค โนั โลี่ ยี ขั้บข้ี� อั ต โนั มัี ติ ข้ั� นั ส่ ง ในั
ป้ระเทศไทย ทั�งนีั�คาดวั่าจิะดำเนัินัการ
ก่อสร้างแลี่้วัเสร็จิในัป้ี พื่.ศ. 2566

ภาพที่่� 2-7: ภาพจัำลองโคร์งสร์้างพ่�นฐานเพ่�อให้บร์ิการ์วัิเคร์าะห์ที่ดสอบ
ควัามที่้าที่าย์ที่างเชื่่�อก่อโร์ค ที่ดสอบผลิตั้ภัณฑ์์ที่่�เก่�ย์วัข้องกับสุขภาพสัตั้วั์
น�ำเศร์ษฐกิจั และร์ะบบควับคุมอัตั้โนมัตั้ิสำหร์ับการ์เพาะเล่�ย์งสัตั้วั์น�ำ

แบบแม่นย์ำ  

แหล่งที่่�มาของภาพ: 
Freshwater Aquaculture Research Institute -Taiwan

ภาพที่่� 2-8: ภาพจั�าลองสนามที่ดสอบย์านย์นตั้์เชื่่�อมตั้่อและขับข่�อัตั้โนมัตั้ิ
 (Connected and Autonomous Vehicle (CAV) 

Proving Ground) ของกร์มวัิที่ย์าศาสตั้ร์์บร์ิการ์ใน EECi
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

  อน้�ง ยานยนต์ที�มี่การควับคุม่อัตโนมั่ติหรือก้�งอัตโนมั่ตินี�จะมี่เพัิ�ม่ข้�นอย่างมี่นัยสู่ำคัญตาม่ควัาม่นิยม่การใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้าที�เพัิ�ม่ข้�น ซึ่้�งนอกจากประเด็นการขับขี�อย่างปลอดภัยบนท้องถึนนร่วัม่กับยานยนต์ประเภทอื�นและผ่้ร่วัม่ใช้งานท้องถึนน
แลว้ั ยงัม่ปีระเด็นควัาม่ม่ั�นคงและการคุม้่ครองขอ้ม่ล่สู่ว่ันบคุคลเนื�องจากยานยนตอ์ตัโนมั่ตจิะนำสู่ง่ขอ้ม่ล่ที�เกี�ยวัขอ้ง เชน่ สู่ภาพั
ภม่่ปิระเทศ และพัฤตกิรรม่ของผ่ข้บัขี� ข้�นสู่่ร่ะบบคลาวัด ์ทั�งยงัม่กีารใชร้ะบบปญัญาประดษิฐใ์นการวัเิคราะห ์เรยีนร่ ้และทำนาย
ผลอย่างต่อเนื�อง ดังนั�น สู่นาม่ทดสู่อบยานยนต์เชื�อม่ต่อและขับขี�อัตโนม่ัตินี� จะเป็นเครื�องม่ือสู่ำคัญสู่ำหรับประเทศไทย ในการ
เรียนร่้และเลือกเทคโนโลยีที�เหม่าะสู่ม่ รวัม่ถึ้งเป็นฐานในการพััฒนากฎระเบียบที�เกี�ยวัข้องให้เหม่าะสู่ม่กับประเทศไทย ทั�งใน
ด้านควัาม่ปลอดภัยบนท้องถึนน ควัาม่ม่ั�นคง และการคุ้ม่ครองข้อม่่ลสู่่วันบุคคล 

  ทั�งนี� กรม่วัิทยาศาสู่ตร์บริการ สู่วัทช. ร่วัม่กับพัันธม่ิตรจากหน่วัยงานรัฐและเอกชน จะได้ดำเนินการสู่ร้างขีดควัาม่
สู่าม่ารถึทางเทคโนโลยีและพััฒนาอุตสู่าหกรรม่ยานยนต์อัตโนม่ัติของประเทศไทยควับค่่กันไปด้วัย โดยปัจจุบัน ได้ม่ีการจัด
ตั�ง “Thailand Autonomous Vehicle Consortium” ที�ม่ีเป้าหม่ายร่วัม่กันในการผลิตรถึอัตโนม่ัติควัาม่เร็วัต�ำสู่ำหรับใช้
ขนสู่่งคนหรือของในพัื�นที�ปิด โดยคอนซึ่อร์เตียม่นี� ม่ีบริษัทสู่ม่าชิกเบื�องต้น อาทิ บริษัท พันัสู่แอสู่เซึ่ม่บลีย์ จำกัด บริษัท    
สู่กุลฎ์ซึ่ี อินโนเวัชั�น จำกัด บริษัท สู่าม่ม่ิตรม่อเตอร์สู่แม่น่แฟคเจอริง จำกัด (ม่หาชน) บริษัท รถึไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด 
(ม่หาชน) บริษัท อาร์ค คอร์ปอเรชั�น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเวั็ททรอนอิเลคทรอนิคสู่์ จำกัด เป็นต้น และ 
สู่วัทช. ม่แีผนในการจัดตั�งห้องปฏิบัิติการวิัจัยและทดสู่อบยานยนต์เชื�อม่ต่อและขับขี�อตัโนมั่ตดิว้ัยการจำลองทางคอม่พิัวัเตอร์ 
(CAV Computational Simulation) ที�เชื�อม่โยงกับสู่นาม่ทดสู่อบยานยนต์เชื�อม่ต่อและขับขี�อัตโนม่ัติของกรม่วัิทยาศาสู่ตร์
บรกิาร และนำรอ่งศก้ษาทดลองการใชง้านเทคโนโลยยีานยนตอ์จัฉรยิะที�พัฒันาข้�นในประเทศไทย รองรบัการใชง้านในพัื�นที�
เม่อืงอจัฉรยิะ โดยจะใช้พัื�นที�วังัจนัทรว์ัลัเลยเ์ปน็พัื�นที�ตัวัอยา่งเพัื�อทดสู่อบการใชง้านกอ่นที�จะขยายผลออกสู่่ก่ารใชง้านในวัง
กวั้างในอนาคต 

 

ภาพที่่� 2-9: แผนที่่�ตั้ั�งสนามที่ดสอบย์านย์นตั้์เชื่่�อมตั้่อและขับข่�อัตั้โนมัตั้ิ (CAV Proving Ground) ในพ่�นที่่�วัังจัันที่ร์์วััลเลย์์
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
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2.		โรงงานัต้นัแบีบีแบีตเตอรี�ทางเลืุ่อก เป้็นัโรงงานัต้นัแบบสำหรับแบตเตอรี�ทางเลี่่อกที�มีีควัามีป้ลี่อดภัยส่ง เพื่่�อป้ระยุกต์ใช้ในั
ระบบกักเก็บพื่ลัี่งงานัหร่ออุป้กรณ์สำรองพื่ลัี่งงานั ถ่อเป็้นัการสนัับสนุันัการเพื่ิ�มีขี้ดควัามีสามีารถแลี่ะเป็้นัทางเลี่่อกให้กับ
เทคโนัโลี่ยีแบตเตอรี�ป้ระสิทธิิภาพื่ส่งข้องป้ระเทศ โดยจิะมีุ่งเน้ันัเทคโนัโลี่ยีแบตเตอรี�ที�มีีจุิดเด่นัทางด้านัควัามีป้ลี่อดภัย แลี่ะ
สามีารถผ่ลิี่ตได้โดยใช้วััตถุดิบที�มีีอย่่ทั�วัไป้ โดยคาดว่ัาจิะพื่ร้อมีให้บริการทางด้านัเทคนิัคแลี่ะบริการวิัจิัยพื่ัฒนัาได้ ในัปี้ พื่.ศ. 
2566 แลี่ะมีีแผ่นัการดำเนัินัการในัระยะแรก ป้ระกอบด้วัย
(1) ต้นแบบแบตเตอรี�ประเภทสู่ังกะสู่ีไอออนระดับโม่ด่่ล สู่ำหรับระบบกักเก็บพัลังงานที�ต้องการควัาม่ปลอดภัยสู่่ง เช่น สู่ถึานี

ชาร์จพัลังงานไฟฟ้าในย่านชุม่ชน การสู่นับสู่นุนพัลังงานด้านควัาม่ม่ั�นคง และสู่ถึานีกักเก็บพัลังงานสู่ำหรับโรงไฟฟ้าจาก
พัลังงานหมุ่นเวัียน

(2)  ต้นแบบตัวัเก็บประจุยิ�งยวัด (Supercapacitor) เพัื�อพััฒนาไปสู่่่ผลิตภัณฑ์์ที�ใช้งานในระบบยานยนต์ไฟฟ้า หรือลักษณะ
การใช้งานที�ต้องใช้ไฟฟ้ากำลังสู่่งและจ่ายประจุไฟฟ้าอย่างรวัดเร็วั 

(3) ต้นแบบแบตเตอรี�ประเภทโซึ่เดียม่ไอออน เพัื�อพััฒนาไปสู่่่ต้นแบบการใช้งานสู่ำหรับสู่ถึานีกักเก็บพัลังงาน สู่ถึานีอัดประจุ
และยานยนต์ไฟฟ้า 

  ซึ่้�งทั�ง 3 ต้นแบบดังกล่าวัเป็นควัาม่ต้องการของภาคอุตสู่าหกรรม่ โดยจะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายและบ่รณาการ
การวัจิยักบัหนว่ัยงานทั�งภาครฐั ภาคการศก้ษาและภาคอตุสู่าหกรรม่ เพัื�อใหเ้กดิควัาม่รว่ัม่ม่อืการลงทนุดา้นแบตเตอรี�สู่ม่ยัใหม่่
ที�ม่ีควัาม่ปลอดภัย เป็นม่ิตรต่อสู่ิ�งแวัดล้อม่ ต้นทุนการผลิตต�ำ และสู่าม่ารถึสู่นับสู่นุนให้เกิดการขยายผลไปสู่่่อุตสู่าหกรรม่
แบตเตอรี�ทางเลือกประสู่ิทธิภาพัสู่่งในประเทศไทย ดังแสู่ดงในภาพั 2-10 

ภาพที่่� 2-10: แผนการ์พัฒนาตั้้นแบบแบตั้เตั้อร์่�ที่างเล่อกใน EECi
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3.	ศ่นัย์นัวััตกรรมการผ่ลุ่ิตยั�งยืนั	(Sustainable	Manufacturing	Center) ตั�งแต่ป้ลี่ายป้ี พื่.ศ. 2565 เป้็นัต้นัไป้ ศ่นัย์นัวััตกรรมี
การผ่ลี่ิตยั�งย่นัจิะเริ�มีให้บริการเพื่่�อยกระดับแลี่ะเตรียมีควัามีพื่ร้อมีข้องอุตสาหกรรมีในัพื่่�นัที� EEC แลี่ะพื่่�นัที�ใกลี่้เคียง ให้เข้้าส่่
อุตสาหกรรมี 4.0 โดยมีุ่งเน้ันัการพัื่ฒนัาแพื่ลี่ทฟิอร์มีที�ผ่่้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมีการผ่ลิี่ต ผ่่้พื่ัฒนัาระบบการผ่ลิี่ตเพื่่�อ
อุตสาหกรรมี (SI) นัักนัวััตกร นัักวัิจิัย ตลี่อดจินันัักศ่กษาในัสาข้าที�เกี�ยวัข้้อง สามีารถเข้้ามีาใช้ป้ระโยชนั์ผ่่านักิจิกรรมีต่างๆ ที�
จิัดเตรียมีไวั้ในัร่ป้แบบข้องการสาธิิต การเรียนัร่้ แลี่ะการทดลี่องป้ฏิิบัติจิริง เพื่่�อเป็้นัการพัื่ฒนัาเทคโนัโลี่ยีโดยไม่ีต้องสั�งหยุด
กระบวันัการผ่ลี่ิต โดยมีีการติดตั�งครุภัณฑ์์ เคร่�องมี่อแลี่ะอุป้กรณ์ ในัด้านัต่างๆ ที�เกี�ยวัข้้องกับอุตสาหกรรมี 4.0 เช่นั Smart 
Maintenance, Smart Warehouse, Digital Factory, Visual Inspection, Industrial Automation, Industrial IoT 
Security and 5G เป้็นัต้นั

 

ภาพที่่� 2-11: การ์ให้บร์ิการ์ของศูนย์์นวััตั้กร์ร์มการ์ผลิตั้ย์ั�งย์่น 

ภาพที่่� 2-12: การ์ให้บร์ิการ์พ่�นที่่�และเคร์่�องม่อที่ดสอบ (Testbed) ที่่�เก่�ย์วัข้องกับอุตั้สาหกร์ร์ม 4.0

  นอกจากนี� ศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืนซึ่้�งเป็นองค์ประกอบสู่่วันหน้�งของ Thailand i4.0 Platform จะร่วัม่ดำเนินงาน
ในการขยายผล Thailand i4.0 Platform ให้เป็นแพัลทฟอร์ม่ที�ให้บริการ Digital Transformation สู่ำหรับภาคอุตสู่าหกรรม่
การผลิตแบบครบวังจร ม่ีข้อม่่ลสู่ถึานภาพัอุตสู่าหกรรม่ 4.0 ของประเทศ ที�สู่าม่ารถึสู่นับสู่นุนหน่วัยงานที�เกี�ยวัข้องในการใช้
ประโยชน์จากข้อม่ล่ในการจัดทำนโยบาย กำหนดแผนการดำเนินงาน และประเมิ่นผลการขับเคลื�อนได้อย่างมี่ประสิู่ทธิภาพั อกี
ทั�ง ศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืน ยังม่ีแผนร่วัม่ดำเนินงานกับกรม่พััฒนาพัลังงานทดแทนและอนุรักษ์พัลังงาน ในการจะขยาย
ผล Industrial IoT and Data Analytic (IDA) Platform ไปสู่่่การเป็นแพัลทฟอร์ม่รายงานและวัิเคราะห์ประสู่ิทธิภาพัการใช้
พัลังงานของโรงงานที�อย่่ภายใต้การกำกับด่แลของกรม่พััฒนาพัลังงานทดแทนและอนุรักษ์พัลังงาน ด้วัย 
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ภาพที่่� 2-13: การ์ดำเนินงานและแผนการ์ขย์าย์ผล IDA Platform

  นอกจากที�กล่าวัไปข้างต้นแล้วั สู่วัทช. มุ่่งจะพััฒนาศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืนให้ม่ีควัาม่สู่ม่บ่รณ์ยิ�งข้�น สู่าม่ารถึเชื�อม่
ต่อและใช้ประโยชน์จากโครงสู่ร้างพัื�นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ อาทิ ระบบคอม่พัิวัเตอร์เพัื�อการคำนวัณสู่ม่รรถึนะสู่่ง (High 
Performance Computing System) เพัื�อใหสู้่าม่ารถึใหบ้รกิารกบัอตุสู่าหกรรม่ไดอ้ยา่งเตม็่ที� และประหยดังบประม่าณลงทนุ
ของภาครัฐ

การลงทุนพัื้ฒนาโครงสร้างพ้ื้�นฐานเชิิงเทคโนโลยีและนวััต่กรรมเพิื้�มเต่ิมของ ARIPOLIS 

1.	 ห้องปฏิิบีัติการวัิจัยแลุ่ะทดสอบียานัยนัต์เชีื�อมต�อแลุ่ะขับีขี�อัตโนัมัติด้วัยการจำลุ่องทางคอมพิิวัเตอร์	 (CAV	 Computa-
tional	 Simulation): สวัทช. มีีแผ่นัจัิดตั�งห้องป้ฏิิบัติการวิัจิัยแลี่ะทดสอบดังกล่ี่าวัที�มีีการติดตั�งอุป้กรณ์กลีุ่่มีคอมีพิื่วัเตอร์
ข้นัาดใหญเ่พื่่�อเตรยีมีควัามีพื่ร้อมีรองรับควัามีต้องการข้องภาคอุตสาหกรรมียานัพื่าหนัะเช่�อมีต่อแลี่ะขั้บข้ี�อตัโนัมัีตทีิ�จิะเกดิข้่�นั
ในัอนัาคต ผ่า่นัการทำงานับร่ณาการกบัสนัามีทดสอบยานัยนัต์เช่�อมีต่อแลี่ะขั้บข้ี�อตัโนัมีตัขิ้องกรมีวิัทยาศาสตร์บริการ โดยห้อง
ป้ฏิิบัติการวัิจิัยแลี่ะทดสอบดังกลี่่าวัจิะสามีารถเช่�อมีโยงผ่ลี่ลัี่พื่ธ์ิที�ได้จิากการทดสอบในัสนัามีทดสอบ ซึ่่�งจิะนัำไป้ส่่การตรวัจิ
สอบควัามีถ่กต้อง (Validation) แลี่ะการป้รับป้รุงก่อนัที�จิะนัำผ่ลี่ิตภัณฑ์์ไป้ใช้งานัจิริงภายในัป้ระเทศในัวังกวั้างต่อไป้

2.	 โครงสร้างพิื�นัฐานัเทคโนัโลุ่ยีการผ่ลิุ่ตแบีบีเติมเนัื�อ	 (Additive	Manufacturing)	 แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยีการตรวัจสอบีแบีบีไม�
ทำลุ่ายอัตโนัมัติ	(Automated	Non-Destructive	Testing): ภายใต้ศ่นัย์นัวััตกรรมีการผ่ลี่ิตยั�งย่นั สวัทช. มีีแนัวัคิดที�จิะ
พื่ัฒนัาโครงสร้างพื่่�นัฐานัทั�งสองด้านัควับค่่กันัเพื่่�อรองรับการผ่ลี่ิตแห่งอนัาคตซึ่่�งบ่รณาการเทคโนัโลี่ยีดิจิิทัลี่เข้้ากับเทคโนัโลี่ยี
การผ่ลี่ติ โดยในัส่วันัข้องโครงสรา้งพื่่�นัฐานัเทคโนัโลี่ยีแบบเตมิีเนั่�อจิะมีุง่เนัน้ัไป้ที�การพื่ฒันัาระบบหุน่ัยนัตส์ำหรบัการข้่�นัรป่้ชิ�นั
ส่วันัข้นัาดใหญ่ที�มีีมี่ลี่ค่าส่งด้วัยกระบวันัการเช่�อมีเติมีเนั่�อหร่อระบบ “3D Printing” สำหรับชิ�นังานัข้นัาดใหญ่ ซึ่่�งตอบโจิทย์
การผ่ลี่ิตจิำนัวันัมีากแบบเฉพื่าะกลีุ่่มี (Mass Customization) ซึ่่�งจิะทำให้การลี่งทุนัตั�งต้นัสำหรับการผ่ลี่ิตต�ำลี่งแลี่ะสามีารถ
ป้รับการผ่ลี่ิตได้รวัดเร็วัด้วัยต้นัทุนัที�ต�ำกวั่า โดยอุตสาหกรรมีที�เริ�มีใช้เทคโนัโลี่ยีนีั�ในัป้ัจิจิุบันัได้แก่อุตสาหกรรมีการบินัแลี่ะ
อวักาศ โดยนัำมีาใช้ในัการผ่ลี่ิตถังเช่�อเพื่ลี่ิงในัอุตสาหกรรมีอวักาศ โดยไมี่ต้องใช้แมี่พื่ิมีพื่์ แลี่ะการผ่ลี่ิตโครงสร้างโลี่หะนั�ำหนััก
เบาในัอุตสาหกรรมีการบินัด้วัยต้นัทุนัที�ต�ำกวั่าเดิมี เป้็นัต้นั แลี่ะยังมีีอุตสาหกรรมีอ่�นัๆ อาทิ อุตสาหกรรมีพื่ลี่ังงานั ที�ได้นัำ
เทคโนัโลี่ยีดังกลี่่าวัมีาใช้ในัการผ่ลี่ิตชิ�นัส่วันัโลี่หะ เช่นั การผ่ลี่ิตใบจิักรข้นัาดใหญ่ในัอุตสาหกรรมีการเดินัเร่อแลี่ะอุตสาหกรรมี
ป้้องกันัป้ระเทศ เป้็นัต้นั  ส่วันัการพื่ัฒนัาโครงสร้างพื่่�นัฐานัเทคโนัโลี่ยีการตรวัจิสอบแบบไมี่ทำลี่ายอัตโนัมีัตินัั�นัเป้็นัไป้เพื่่�อให้
เกดิควัามีมีั�นัใจิวัา่ ชิ�นัสว่ันัซ่ึ่�งข้่�นัรป่้ดว้ัยเทคโนัโลี่ยกีารผ่ลี่ติแบบเตมิีเนั่�อ หรอ่ชิ�นัสว่ันัซึ่่�งข้่�นัรป่้ดว้ัยกระบวันัการผ่ลี่ติแบบดั�งเดมิี 
ไมี่มีีข้้อบกพื่ร่อง (Defect) ภายใต้เนั่�อวััสดุที�ไมี่สามีารถมีองเห็นัได้ด้วัยตาเป้ลี่่า ที�จิะทำให้เกิดควัามีเสียหายระหวั่างการใช้งานั
ได้ โดยแผ่นังานัแลี่ะกิจิกรรมีเนั้นัที�การพื่ัฒนัาแลี่ะแก้ป้ัญหาอุตสาหกรรมีแบบ “Customized Solution” สำหรับการผ่ลี่ิต
หร่อการพิื่มีพื่์ชิ�นังานัข้นัาดใหญ่ แลี่ะการพื่ัฒนัาระบบตรวัจิสอบแบบไมี่ทำลี่ายอัตโนัมีัติ ตามีควัามีต้องการเฉพื่าะข้อง
อุตสาหกรรมีเพื่่�อรองรับอุตสาหกรรมีใหมี่มี่ลี่ค่าส่ง ตลี่อดจินัการจิัดอบรมีแลี่ะบริการให้คำป้ร่กษาด้านัเทคโนัโลี่ยี “Additive 
Manufacturing” แลี่ะเทคโนัโลี่ยีการตรวัจิสอบแบบไมี่ทำลี่ายอัตโนัมีัติ
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เมอ้งนำวิตักรรมอ�ห�ร (Food Innopolis) 

  เมี่องนัวััตกรรมีอาหารมีุ่งนัำวัิทยาศาสตร์ เทคโนัโลี่ยี แลี่ะนัวััตกรรมีมีาผ่นัวักกับการพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมีอาหาร เพ่ื่�อยก
ระดบัอาหารข้องไทยใหม้ีคีณุภาพื่มีาตรฐานัสากลี่ดา้นัการตรวัจิสอบย้อนักลี่บัแลี่ะเป็้นัที�ยอมีรบัข้องป้ระเทศค่่คา้ เพื่่�อเพื่ิ�มีมีล่ี่คา่ ในั
ระบบนัวัตักรรมีอาหารอยา่งครบวังจิร แลี่ะเพิื่�มีข้ดีควัามีสามีารถในัการป้รบัตัวัข้องอตุสาหกรรมีผ่า่นัการบร่ณาการรว่ัมีกบัเทคโนัโลี่ยี
ดิจิิทัลี่ (Digital Transformation) โดยมีีแผ่นัจิัดตั�งห้องป้ฏิิบัติการในัสภาวัะจิริง (Living Lab) บนัพื่่�นัฐานัการป้ระยุกต์ใช้ IoT เพื่่�อ
สร้างสภาพื่แวัดลี่้อมีให้เอ่�อต่อการนัำเทคโนัโลี่ยี IoT มีาแก้ไข้ป้ัญหาแลี่ะส่งเสริมีการพื่ัฒนัากระบวันัการต่างๆ ในัห่วังโซึ่่อุป้ทานั
อาหาร (Food Value Chain) อย่างมีีป้ระสิทธิิภาพื่ ตลี่อดจินัการสาธิิตการพื่ัฒนัาฮาร์ดแวัร์ ซึ่อฟิต์แวัร์ แลี่ะอุป้กรณ์ IoT แลี่ะ การ
สร้างระบบ “Smart Manufacturing” เพื่่�อให้ผ่่้ป้ระกอบการนัำไป้ต่อยอดงานัธิุรกิจิหร่ออุตสาหกรรมีอาหารได้ ทั�งนัี� การพื่ัฒนัา
เทคโนัโลี่ยี IoT เพื่่�อการทวันัสอบกลี่ับในัอุตสาหกรรมีอาหารมีีการพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยีเป้้าหมีายสำคัญ 2 ส่วันั ค่อ 

1.	 สนัามทดลุ่อง	 (Testbed)	 สำหรับีการพิัฒนัาการเกษตรแม�นัยำ	 (Precision	 Farming) การพื่ัฒนัาการเก็บเกี�ยวั
แลี่ะบรรจิุภัณฑ์์อัจิฉริยะ (Smart Harvest and Packaging) การพื่ัฒนัาโรงงานัต้นัแบบอัตโนัมีัติ (Automatic Pilot 
Plant) การพื่ัฒนัาระบบข้นัส่งอัจิฉริยะ (Smart Logistics) การพื่ัฒนัาต้นัแบบคลี่ังสินัค้าแลี่ะร้านัข้ายป้ลี่ีกอัจิฉริยะ 
(Smart Warehouse and Retail) แลี่ะการพื่ัฒนัาการรวัมีระบบแลี่ะการทดสอบการใช้งานั (System Integration 
and Demonstration)

2.	 ศ่นัย์ปฏิิบีัติการสั�งการแลุ่ะศ่นัย์ข้อม่ลุ่	(Intelligent	Operating	Command	and	Data	Center) ที�เป้็นัฐานัข้้อมี่ลี่
สนัับสนัุนัการบริหารจิัดเก็บข้้อมี่ลี่ทั�งหลี่ายที�ได้จิากเทคโนัโลี่ยีที�ช่วัยให้สรรพื่สิ�งรับร่้ข้้อม่ีลี่ในับริบทที�เกี�ยวัข้้อง เช่นั 
เซึ่นัเซึ่อร์ แลี่ะข้้อมี่ลี่จิากเทคโนัโลี่ยีที�ช่วัยให้สรรพื่สิ�งมีีควัามีสามีารถในัการส่�อสารระหวั่างกันั จิำเป้็นัต้องมีีพื่่�นัที�การจิัด
เก็บข้้อมี่ลี่ (Data Storage) ด้วัยระบบ “Blockchain” ซึ่่�งมีีควัามีป้ลี่อดภัยส่ง แลี่ะมีีระบบ “Private Cloud” ซึ่่�งช่วัย
บริหารจิัดการข้้อมี่ลี่ได้ง่ายแลี่ะมีีป้ระสิทธิิภาพื่มีากข่้�นัรวัมีถ่งคัดกรองข้้อม่ีลี่ที�มีีคุณค่าหร่อมีีป้ระโยชนั์กับการทำงานั 
อาศัยการเช่�อมีต่อกับคอมีพื่ิวัเตอร์สมีรรถนัะส่ง (High Performance Computing หร่อ HPC) แลี่ะมีีการใช้ป้ัญญา
ป้ระดิษฐ์มีาช่วัยทำการป้ระมีวัลี่ผ่ลี่สมีการทางคณิตศาสตร์ที�มีีควัามีซึ่ับซึ่้อนั เพื่่�อให้ได้โมีเดลี่สำหรับการบริหารจิัดการ
หร่อการวัิเคราะห์ข้้อมี่ลี่ที�รวัดเร็วั แมี่นัยำข้่�นั โดยแผ่นัในัระยะแรกจิะเป้็นัการพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยี IoT เพื่่�อการทวันัสอบ
กลี่ับในั ผ่ลี่ไมี้ โคนัมี แลี่ะกุ้ง/ป้ลี่า เป้็นัต้นั

   ทั�งนัี� เมี่องนัวััตกรรมีอาหารอย่่ในัระหวั่างการทบทวันัแลี่ะป้รับป้รุงแผ่นัให้สอดคลี่้องกับพื่ัฒนัาการแลี่ะควัามี
ต้องการปั้จิจุิบันัข้องอุตสาหกรรมีอาหารในัป้ระเทศไทย ตลี่อดจินัทิศทางการพัื่ฒนัาอุตสาหกรรมีอาหารในัระดับ
นัานัาชาติต่อไป้
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       เมืองนัวััตกรรมการบีินัแลุ่ะอวักาศ มีุ่งพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยีแลี่ะนัวััตกรรมีรวัมีถ่งการใช้ป้ระโยชนั์ต่อเนั่�องจิากเทคโนัโลี่ยีด้านั
การบนิัแลี่ะอวักาศ การพื่ฒันัาโครงสรา้งพื่่�นัฐานัดา้นัเทคโนัโลี่ยอีตุสาหกรรมีการบนิัแลี่ะอวักาศมีคีวัามีสำคญัอยา่งมีากตอ่การพื่ฒันัา
อุตสาหกรรมีอนัาคต (New S-curve) เนั่�องจิากป้ระเทศไทยเป้็นัฐานัการผ่ลี่ิตอุตสาหกรรมีเทคโนัโลี่ยีป้านักลี่าง แต่ข้าดข้ีดควัามี
สามีารถด้านัเทคโนัโลี่ยีเพื่่�อรองรับการพัื่ฒนัาอตุสาหกรรมีด้านัการบินัแลี่ะอวักาศที�ใชเ้ทคโนัโลี่ยีส่งกวัา่แลี่ะจิำเป็้นัตอ้งใชเ้งินัลี่งทนุั
ค่อนัข้้างมีาก ดังนัั�นั เมี่องนัวััตกรรมีการบินัแลี่ะอวักาศ ซึ่่�งมีีสำนัักงานัพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยีอวักาศแลี่ะภ่มีิสารสนัเทศ (สทอภ.) เป้็นั
หนั่วัยงานัขั้บเคลี่่�อนัหลี่ัก จิ่งมีีแผ่นัการลี่งทุนั แลี่ะพื่ัฒนัาโครงสร้างพื่่�นัฐานัเชิงเทคโนัโลี่ยีแลี่ะนัวััตกรรมีเพื่่�อดำเนัินังานัร่วัมีกับ
พื่ันัธิมีิตรต่างๆ ในัเบ่�องต้นัดังต่อไป้นัี� 

1.	“GNSS	 Innovation	 Center”	 เป้็นัศ่นัย์นัวััตกรรมีที�จิะพื่ัฒนัาระบบเสริมีการระบุพื่ิกัดด้วัยดาวัเทียมี (Satellite 
Based Augmentation Systems หร่อ SBAS) เพื่่�อป้รับป้รุงควัามีถ่กต้องแลี่ะควัามีแมี่นัยำระบบดาวัเทียมี “GNSS” 
โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งสำหรับการนัำร่องอากาศยานั การคมีนัาคมีทางทะเลี่ การพัื่ฒนัาเทคโนัโลี่ยียานัยนัต์ไร้คนัขั้บ 
(Autonomous Vehicle) แลี่ะการพื่ัฒนัาเทคโนัโลี่ยีสำหรับอุตสาหกรรมีเกษตร โดยมีีแนัวัทางดำเนัินัการ ดังนัี� 

(1)  ศ่กษา วัิเคราะห์ แลี่ะจิัดทำผ่ลี่การศ่กษาภาพื่รวัมีระบบโครงสร้างพื่่�นัฐานั เป้รียบเทียบป้ระสิทธิิภาพื่การใช้บริการ
จิากการรับสัญญาณจิากเคร่อข้่าย SBAS ต่างๆ 

(2) สร้างหร่อออกแบบระบบที�เหมีาะสมีกับป้ระเทศ จิากผ่ลี่การศ่กษาแนัวัทางการวัางโครงสร้างพ่ื่�นัฐานั คุณลัี่กษณะ
สถานัีที�จิำเป้็นัในัอนัาคต แลี่ะต่อยอดระบบที�เหมีาะสมีในัป้ระเทศไทย 

(3)  ศ่กษาป้ระโยชนั์ แนัวัทางการป้ระยุกต์ใช้เพื่่�อทดสอบป้ระสิทธิิภาพื่ พื่ร้อมีจิัดทำต้นัแบบการให้บริการ SBAS พื่ร้อมี
แนัวัทางการใช้งานั 

2.	 ศ่นัย์วัิจัยวัิทยาศาสตร์อวักาศ การทดลี่องแลี่ะการสำรวัจิอวักาศ ซ่ึ่�งจิะจิัดตั�งข่้�นัเพื่่�อผ่ลี่ักดันัให้เกิดการใช้ป้ระโยชนั์
จิากวัทิยาศาสตรอ์วักาศอยา่งตอ่เนั่�อง ตลี่อดจินัสง่เสรมิีในัดา้นัเศรษฐกจิิแลี่ะอุตุสาหกรรมีอวักาศข้องป้ระเทศ ซึ่่�งกำลี่งั
ไดรั้บควัามีสนัใจิข้องนักัลี่งทนุัหร่อ่ startup ใหมี่ๆ  ในัธิุรุกจิิอวักาศ ยกตวััอยา่งเชน่ั การพื่ฒันัาอาหารอวักาศเพื่่��อนักับนิั
อวักาศ การป้ลี่่กพื่ันัธิุ์พื่่ชในัอวักาศเพื่่�อการดำรงชีพื่ในัอวักาศ การทำเหมี่องแร่ในัอวักาศ หร่อการท่องเที�ยวัในัอวักาศ 
เป้็นัต้นั โดย สทอภ. มีีแผ่นัการดำเนัินังานั ได้แก่

 (1)  โครงการ “National Space Exploration (NSE)” ในัระยะ 10 ป้ี โดยได้เริ�มีต้นัโครงการตั�งแต่ป้ี 2560 เพื่่�อให้นััก

วัทิยาศาสตร์ไทยสามีารถทดลี่องสมีมีติฐานัข้องงานัวิัจิยัตา่งๆ โดยอาศัยเทคโนัโลี่ยีอวักาศ ผ่า่นัห้องป้ฏิบิตักิารทดลี่อง 

ในัสภาวัะแรงโนั้มีถ่วังต�ำ ก่อนัส่งไป้ทดลี่องจิริงในัอวักาศ (ดังภาพื่ที� 2-14)

(2) แผ่นัการสำรวัจิห้วังอวักาศลี่่ก National Roadmap Earth-Space System หร่อ ESS) แลี่ะการใช้ป้ระโยชนั์

(3) สร้างคลี่ัสเตอร์ ที�เช่�อมีโยงระหวั่าง สทอภ. แลี่ะหนั่วัยงานัพัื่นัธิมีิตรด้านัอวักาศอ่�นัๆ เพื่่�อสร้างนัวััตกรรมีแลี่ะการ
ต่อยอดไป้ส่่เศรษฐกิจิ (ดังภาพื่ที� 2-15) 

 

เมอ้งนำวิตักรรมก�รบินำและอวิก�ศ (SPACE INNOPOLIS)
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ภาพที่่� 2-15: ควัามเชื่่�อมโย์งร์ะหวั่าง สที่อภ. และเคร์่อข่าย์ด้านวัิจััย์และสำร์วัจัอวักาศ 

เพ่�อการ์ใชื่้ปร์ะโย์ชื่น์จัากวัิที่ย์าศาสตั้ร์์อวักาศ

ภาพที่่� 2-14: แผนโคร์งการ์ National Space Exploration ร์ะย์ะ 10 ปี

 ทั�งนัี� สทอภ. อย่่ในัระหวั่างการทบทวันัแลี่ะป้รับป้รุงแผ่นัให้สอดคลี่้องกับสถานัการณ์ป้ัจิจิุบันัแลี่ะพื่ัฒนัาการข้อง
อุตสาหกรรมีการบินัแลี่ะอวักาศข้องป้ระเทศไทยต่อไป้
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ก�รสร้�งและใชิ้ประโยชินำ์เคร้�องกำ�เนำิด้แสงซึ่ินำโครตรอนำ 
(Synchrotron Light Source) 3 GeV

	 สถาบุันวัิจััยแสงซิินโครตรอน	(องค์การมหาชิน)	หรือ	สซิ. ได้ออกแบบในระดับภาพัรวัม่ (Master Plan) ของเครื�อง   
กำเนิดแสู่งซิึ่นโครตรอน ระดับพัลังงาน 3 GeV เรยีบร้อยแล้วั ซ้ึ่�งจะทยอยดำเนินการผลิตอปุกรณ์และทดสู่อบประกอบชิ�นสู่ว่ัน
หลักในพืั�นที�ของ สู่ซึ่. ที�จังหวััดนครราชสู่ีม่า ก่อนการติดตั�งที� EECi ต่อไป โดยคาดว่ัาการดำเนินการทั�งหม่ดจะแล้วัเสู่ร็จ    
สู่าม่ารถึเปิดดำเนินการได้ในปี พั.ศ. 2573 

 นอกเหนือจากการพััฒนาศักยภาพัเครื�องกำเนิดแสู่งซึ่ินโครตรอน เพัื�อให้สู่าม่ารถึดำเนินการได้อย่างเต็ม่ประสู่ิทธิภาพั 
และให้บริการสู่่่ภาครัฐและภาคเอกชนแล้วั สู่ซึ่. ม่ีแผนการดำเนินงานเพัื�อสู่่งเสู่ริม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากแสู่งซึ่ินโครตรอน 
เพัื�อสู่ร้างอุตสู่าหกรรม่ใหม่่ให้กับประเทศ จนสู่าม่ารถึสู่ร้างม่่ลค่าเพัิ�ม่ทางเศรษฐกิจและสู่ังคม่ ดังต่อไปนี�

(1) สู่รา้งควัาม่เขม้่แขง็ดา้นวัทิยาศาสู่ตรเ์ทคโนโลยแีละเพัิ�ม่ควัาม่สู่าม่ารถึในการแขง่ขนัของประเทศดว้ัยเทคโนโลยทีี�
เกี�ยวัข้อง

(2 สู่ร้าง สู่่งเสู่ริม่ และพััฒนาบุคลากรทางวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีด้านแสู่งซึ่ินโครตรอนภายในประเทศ
(3)  ยกระดับงานวิัจยัด้านวิัทยาศาสู่ตร์ การเกษตร การแพัทย์และสู่าธารณสุู่ขของประเทศไทยผ่านการวิัจยัและพัฒันา

จากเทคโนโลยีแสู่งซึ่ินโครตรอน
(4) สู่่งเสู่รมิ่และสู่นบัสู่นนุการวัจิยัและพััฒนาด้านวัทิยาศาสู่ตร์เทคโนโลยีและนวัตักรรม่สู่ำหรับการพัฒันาผลิตภณัฑ์์

ใหม่่ แก้ปัญหาภาคการผลิตแก่ภาคอุตสู่าหกรรม่ของประเทศ
(5) บ่รณาการงานวัิจัยและสู่ร้างควัาม่ร่วัม่ม่ือการวัิจัยทางวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีระหวั่างหน่วัยงานภาครัฐ ภาค

เอกชนทั�งในและต่างประเทศเพัื�อการเป็นผ้่นำในอาเซึ่ยีนและก้าวัเขา้สู่่่ประเทศชั�นแนวัหน้าของเอเชยีและเปซิึ่ฟคิ

ภาพที่่� 2-16: แนวที่างการพัฒนาเคร้�อุงกำเนิดแสงซิินโครตรอุน
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2.3 ด้้�นำก�รสนำบัสนำนุำอตุส�หกรรม 

 เพัื�อสู่นบัสู่นนุภาคอตุสู่าหกรรม่ ตลอดจน สู่ถึาบันวัจิยั-สู่ถึาบนัการศก้ษา และประชาสู่งัคม่ใหสู้่าม่ารถึนำวัทิยาศาสู่ตร์ 
เทคโนโลยีและนวััตกรรม่ ไปใช้ประโยชน์ในการเพัิ�ม่ขีดควัาม่สู่าม่ารถึในการรับ ปรับใช้ และพััฒนาเทคโนโลยี รวัม่ถึ้งจัดตั�ง
วัิสู่าหกิจเทคโนโลยีใหม่่ ได้อย่างเป็นระบบ EECi จะเชื�อม่โยงให้เกิดการบ่รณาการบริการด้านการวัิจัยและนวััตกรรม่และ
บริการสู่นับสู่นุน ของ สู่วัทช. และพัันธม่ิตร ทั�งที�ดำเนินการอย่่ภายใต้บริบท EECi และ อย่่ภายนอก โดยจัดให้ม่ีช่องทางใน
การเข้าถึ้งบริการต่างๆ ซึ่้�งสู่าม่ารถึแบ่งได้เป็นหม่วัดหม่่่ดังนี�

(1) บริการด้านเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ (Technology & Innovation) เช่น การสู่าธิตและการถึ่ายทอดเทคโนโลยี การ
อนุญาตให้ใช้สู่ิทธิ�ในเทคโนโลยีและทรัพัย์สู่ินทางปัญญา การรับจ้างวิัจัย การร่วัม่วิัจัย การให้บริการเครื�องมื่อและ         
ครุภัุณฑ์์วิัทยาศาสู่ตร์ การให้บริการพัฒันาต้นแบบกระบวันการผลิตและผลิตภัณฑ์ ์(Scale-Up) การให้บริการปรับแปลง
เทคโนโลยี (Technology Localization) การผลิตต้นแบบเพัื�อทดสู่อบตลาด 

(2) บริการด้านการวัิเคราะห์ทดสู่อบและการออกใบรับรอง (Testing and Certification) เช่น การทดสู่อบคุณสู่ม่บัติวััสู่ดุ
และผลิตภัณฑ์์ทั�งแบบทำลายและไม่่ทำลาย การทดสู่อบการออกฤทธิ�และควัาม่เป็นพัิษ การทดสู่อบซึ่อฟท์แวัร์ และ
ผลติภัณฑ์ใ์นสู่นาม่ทดสู่อบ (Testbeds and Proving Ground) การให้การรับรองม่าตรฐานผลิตภัณฑ์ ์การตรวัจประเมิ่น
ควัาม่พัร้อม่และการข้�นทะเบียนผ่้เชี�ยวัชาญเฉพัาะทาง 

(3) บริการด้านการพััฒนาทักษะบุคลากรภาคเกษตรและอุตสู่าหกรรม่ (Reskill, Upskill and New Skill Development) 
เชน่ การฝึกึอบรม่และอบรม่เชงิปฏิบััิตกิารเทคโนโลยีเกษตรสู่มั่ยใหม่แ่ละเทคโนโลยีสู่ำคัญในอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายโดย
ผ่้เชี��ยวัชาญจากในและต่างประเทศ รวัม่ถึ้งบริการสู่ถึานที�เพัื�อการฝึึกอบรม่ในพัื�นที� การฝึึกอบรม่ทางไกล และการฝึึก
อบรม่หลายพัื�นที�พัร้อม่กัน (Concurrent and Multi-Training Sites) เป็นต้น 

(4) บริการสู่นับสู่นุุนธุรกิจเทคโนโลยีและการเข้าถึ้งสู่ิทธิประโยชน์ (Technology Business Support & Incentive) เช่น 
การรบัรองการวัจัิยพัฒันาและนวัตักรรม่เพัื�อลดหยอ่นภาษ ีการเชื�อม่โยงสู่ทิธปิระโยชนจ์ากการวัจิยัและการจดัตั�งหนว่ัย
วัิจัยใน EECi การร่วัม่พััฒนาโครงการเพัื�อขอรับสู่ิทธิประโยชน์เพัิ�ม่เติม่ตาม่คุณค่าของโครงการ (Merit-based Incen-
tives) การบ่ม่เพัาะธุรกิจเทคโนโลยี การเชื�อม่โยงผ่้ให้บริการและควัาม่ต้องการนวััตกรรม่ การเชื�อม่โยงเครือข่าย             
ผ่้ประกอบการนวััตกรรม่ผ่านเครือข่ายอุทยานวัิทยาศาสู่ตร์ทั�งในและต่างประเทศ และการจัดแสู่ดงสู่ินค้านวััตกรรม่ 

(5) บริการพัื�นที�เพัื�อการวิัจยัและนวัตักรรม่ (Space for Research and Innovation) เชน่ พัื�นที�เพัื�อการพัฒันากระบวันการ
ผลิตและการผลิตต้นแบบ โรงเรือนเพัื�อทดสู่อบการปล่กพืัชในสู่ภาวัะควับคุม่ ห้องปฏิิบัติการวิัจัยทางเคมี่และชีวัภาพั 
สู่ำนักงานประสู่านงานวัจัิยและสู่ำนกังานเพัื�อจดัตั�งธุรุกจิเทคโนโลย ีที�ดนิเชา่ระยะยาวัเพัื�อการจัดัตั�งศ่น่ยว์ัจิยัและพัฒันา 
เป็นต้น

ภาพที่่� 2-17: ห้มวดห้มู่บริการเพ้�อุสนับสนุนอุุตสาห้กรรม
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 การขับเคลื�อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่่่เศรษฐกิจฐานนวััตกรรม่ตาม่วัิสู่ัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 และตาม่โม่เดล
เศรษฐกจิ BCG นั�น จำเปน็จะตอ้งม่กีารพัฒันากำลงัคนที�ม่คีวัาม่เชี�ยวัชาญทางเทคโนโลยโีดยยกระดบัข้�นจากกำลงัคนที�ม่อีย่่
เดิม่และเตรียม่กำลังคนเพัิ�ม่เติม่ข้�นใหม่่เพัื�อรองรับอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายต่างๆ ในการนี� EECi  ม่ีแนวัทางดำเนินงานเพืั�อ
สู่นับสู่นุนการพััฒนาบุคลากรผ่าน 2 กลไกสู่ำคัญ เพัิ�ม่เติม่จากการจัดสู่่งนักเรียนทุนรัฐบาลไปศ้กษาในสู่าขาเทคโนโลยีเป้า
หม่ายในต่างประเทศ ดังนี� 

1.	 EECi	Reskill-Upskill-New	skill	Academy	(EECi	RUNs	Academy) เป้็นักลี่ไกข้อง EECi ในัการพื่ัฒนัากำลี่ังคนั

เพื่่�อสนัับสนัุนั 6 อุตสาหกรรมีเป้้าหมีายข้อง EECi โดยมีุ่งเนั้นัให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนัโลี่ยีสำคัญจิากผ่่้เชี�ยวัชาญทั�งในั

แลี่ะต่างป้ระเทศ รวัมีถ่งเช่�อมีโยงกับโครงสร้างพื่่�นัฐานัสำคัญที�รัฐลี่งทุนัไวั้ในั EECi ตลี่อดจินัระบบนัิเวัศแลี่ะห่วังโซึ่่

นัวััตกรรมีต่างๆ เพื่่�อให้กำลี่ังคนัมีีทักษะ สามีารถต่อยอดไป้ส่่การสร้างมี่ลี่ค่าเพื่ิ�มีในัเชิงเศรษฐกิจิแลี่ะสังคมีได้ ทั�งนัี�การ

ดำเนัินังานัข้อง EECi RUNs Academy จิะย่ดหลี่ักการดำเนัินังานัตามีควัามีต้องการข้องอุตสาหกรรมีเป้็นัสำคัญ (De-

mand Driven Approach) ซึ่่�งหลี่กัการดงักลี่า่วัสอดคลี่อ้งกบัแนัวัทางการข้บัเคลี่่�อนัการพื่ฒันัาบคุลี่ากรในัองคร์วัมีข้อง

เข้ตพื่ัฒนัาพื่ิเศษภาคตะวัันัออก ทั�งนัี� ในัระยะแรก EECi RUNs Academy จิะมีุ่งเป้้าไป้ที� 3 อุตสาหกรรมี ได้แก่ (1) การ

ยกระดบับคุลี่ากรเพื่่�อรองรบัการเป้ลี่ี�ยนัผ่า่นัอตุสาหกรรมีส่อ่ตุสาหกรรมี 4.0 โดยข้บัเคลี่่�อนัเป้น็ัสว่ันัหนั่�งข้อง Thailand 

i4.0 Platform นัอกจิากนัี� จิะมีุ่งสนัับสนัุนั (2) การพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมีเกษตรสมีัยใหมี่ โดยพื่ัฒนัาผ่่้บ่รณาการระบบ

ภาคเกษตร (Agricultural System Integrator, ASI) ควับค่่ไป้กบัการยกระดับควัามีสามีารถทางเทคโนัโลี่ยีข้องเกษตรกร

ในัลัี่กษณะเกษตรกรป้ราดเป้ร่�อง (Smart Farmer) แลี่ะการพัื่ฒนัาเจิา้หน้ัาที�สง่เสริมีการเกษตรอัจิฉริยะ ในักลีุ่ม่ีคลัี่สเตอร์

เป้้าหมีายข้องแผ่นัป้ฏิิบัติการด้านัการพื่ัฒนัาการเกษตรในัเข้ตพื่ัฒนัาพื่ิเศษภาคตะวัันัออก ได้แก่ ไมี้ผ่ลี่ ป้ระมีง สมีุนัไพื่ร 

พื่่ชพื่ลี่ังงานั แลี่ะป้ศุสัตวั์ แลี่ะจิะมีุ่งเป้้าไป้ที� (3) อุตสาหกรรมีไบโอรีไฟิเนัอรี โดยมีุ่งเนั้นัการพื่ัฒนัาทักษะบุคลี่ากรแลี่ะ

การยกระดับควัามีร่้แลี่ะทักษะข้องวิัศวักรในัอุตสาหกรรมีปิ้โตรรีไฟิเนัอรี ให้สามีารถสนัับสนุันัอุตสาหกรรมีไบโอ              

รีไฟิเนัอรีได้

 

ภาพที่่� 2-17: EECi RUNs Academy

2.4  ด้้�นำก�รพื้ฒันำ�และก�รเตรยีมบคุล�กร
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2.	 การพิัฒนัาคร่แลุ่ะเยาวัชีนัในัพิื�นัที�เพิื�อการเตรียมพิร้อมกำลุ่ังคนัส่�การพิัฒนัาอ่ตสาหกรรมเป้าหมาย	 เป้็นัการเตรียมี
พื่ร้อมีกำลัี่งคนัระยะยาวัซึ่่�งเป้็นัพื่่�นัฐานัที�สำคัญในัการพื่ัฒนัาข้องอุตสาหกรรมีเป้้าหมีายข้องป้ระเทศ  โดยมีีแผ่นัที�จิะ
ข้ยายการดำเนิันังานัข้องบ้านัวัทิยาศาสตร์สรินิัธิรที�อทุยานัวัทิยาศาสตรป์้ระเทศไทย มีาเป็้นักำลี่งัหลี่กัในัการดำเนันิังานั
ที� EECi โดยจิะเนั้นัในัเร่�องการพื่ัฒนัาทักษะวัิศวักรรมีซึ่่�งสอดคลี่้องกับสาข้าอุตสาหกรรมีเป้้าหมีายข้อง EECi แลี่ะร่วัมีใช้
ป้ระโยชนั์จิากโครงสร้างพื่่�นัฐานัที�ป้ระเทศลี่งทุนัไวั้ที� EECi เช่นั โรงงานัผ่ลี่ิตพื่่ช ที�รองรับการพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมีเกษตร
สมีัยใหมี่ แลี่ะศ่่นัย์นัวััตกรรมีการผ่ลี่ิตยั�งย่นั ที�รองรับการพื่ัฒนัาอุตสาหกรรมีด้วัยการบ่รณาการเทคโนัโลี่ยีดิจิิทัลี่เข้้ากับ
เทคโนัโลี่ยีการผ่ลิี่ต เป็้นัต้นั รวัมีถ่งลี่งทุนัเพื่ิ�มีเติมีในัโครงสร้างพื่่�นัฐานัเพื่่�อพัื่ฒนัาคร่แลี่ะเยาวัชนั อาทิ Fabrication 
Laboratory แลี่ะห้องป้ฏิิบัติการเทคโนัโลี่ยีชีวัภาพื่พื่่ช แลี่ะดำเนัินังานัร่วัมีกับหนั่วัยงานัส่วันัท้องถิ�นัในัพื่่�นัที�เข้ตพื่ัฒนัา
พื่ิเศษภาคตะวัันัออก ทั�งนีั�เพื่่�อให้เกิดการใช้ป้ระโยชนั์จิากอุป้กรณ์ ครุภัณฑ์์ ร่วัมีกันั เกิดการถ่ายทอดควัามีร่้แลี่ะ
ป้ระสบการณ์จิากนัักวิัจิัยแลี่ะนัวััตกรในั EECi ให้กับคร่แลี่ะเยาวัชนั ซ่ึ่�งจิะทำให้คร่แลี่ะเยาวัชนัที�เข้้าร่วัมีกิจิกรรมีได้มีี
ป้ระสบการณ์ในับรรยากาศการทำวิัจิัยจิริงข้องนัักวิัจิัยในัห้องป้ฎิบัติการ โรงงานัผ่ลิี่ตพื่่ช แลี่ะศ่นัย์นัวััตกรรมีการผ่ลิี่ต
ยั�งย่นั รวัมีทั�งห้องป้ฏิิบัติการอ่�นัๆ ในั EECi ทำให้เห็นัเส้นัทางข้องอาชีพื่ แลี่ะเห็นัป้ระโยชนั์จิากการนัำวัิทยาศาสตร์ 
เทคโนัโลี่ยี แลี่ะนัวััตกรรมี ไป้ส่่การใช้ป้ระโยชนั์จิริงในัภาคเกษตรกรรมีแลี่ะอุตสาหกรรมี
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2.5 ด้้�นำก�รสนำบัสนำนุำชิมุชินำและเกษตรกร 

 การพััฒนา EECi ไม่่เพัียงมุ่่งเน้นการสู่นับสู่นุนการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย แต่ยังคำน้งถึ้งควัาม่กินดีอย่่ดีของ 
ชมุ่ชนในพืั�นที�โดยรอบ โดย EECi จะรว่ัม่เปน็สู่ว่ันหน้�งในการสู่นบัสู่นนุแผนปฏิบิตักิารดา้นการพัฒันาการเกษตรในเขตพัฒันา
พัิเศษภาคตะวัันออก โดยในปีงบประม่าณ พั.ศ. 2565 ได้ดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิิบัติการดังกล่าวั 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการการพัฒันาสู่ารสู่กัดและผลิตภัณฑ์จ์ากพืัชสู่มุ่นไพัรในพัื�นที�เขตพัฒันาพิัเศษภาคตะวันัออก และโครงการจัดการ
และเพัิ�ม่ม่่ลค่าเปลือกทุเรียน ม่ังคุด และเงาะโดยวิัธีสู่กัดสู่ารออกฤทธิ�สู่ำหรับผลิตภัณฑ์์ด้านเครื�องสู่ำอาง เวัชสู่ำอาง และ
ผลติภัณฑ์เ์สู่ริม่อาหาร โดยจะขยายการดำเนินงานตาม่แผนปฏิบัิตกิารด้านการพัฒันาการเกษตรฯ เพัิ�ม่เติม่ในปีงบประม่าณ 
พั.ศ. 2566-2570 ให้ครอบคลุุม่ 4 คลัสู่เตอร์เป้าหม่ายได้แก่ ไม่้ผล ประม่งเพัาะเลี�ยง สู่มุ่นไพัร และปศุสู่ัตวั์ ด้วัยโครงการ
ต่างๆ อาทิ โครงการขยายผลการยกระดับประสู่ิทธิภาพัการผลิต การบริหารระบบปุ�ยหลัก-รอง-เสู่ริม่ การจัดการหลังการ
เก็บเกี�ยวั และการแปรร่ปสู่ินค้าเกษตรกลุ่ม่ทุเรียน-ม่ังคุด-ม่ะม่่วังด้วัยเทคโนโลยีเกษตรสู่ม่ัยใหม่่ โครงการยกระดับการผลิต
ปลานิลและกุ้งขาวัสู่ม่ัยใหม่่ ด้วัยเทคโนโลยีชีวัภาพัและเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการขยายผลเทคโนโลยีแพัลทฟอร์ม่ไปสู่่่ผ่้ใช้
งาน การจดัการโคเนื�อเขตร้อนชื�นด้วัยปญัญาประดษิฐ ์โครงการพัฒันาระบบการผลิตตน้และเม่ล็ดพันัธุพื์ัชสู่มุ่นไพัรเศรษฐกจิ
ในโรงเรือนไฮโดรโปนิกสู่์ระดับขยายขนาด เช่น ฟ้าทะลายโจรและบัวับก และโครงการพััฒนาระบบการผลิตกัญชงให้ได้ผล
ผลิิตสู่ารออกฤทธิ�ทางชีวัภาพัสู่่งตาม่ศักยภาพัของพัันธุ์ภายใต้สู่ภาวัะโรงเรือนปล่กพัืช เป็นต้น

 นอกจากนี� EECi มุ่่งเน้นการสู่นับสู่นุนชุม่ชนและเกษตรกรให้สู่าม่ารถึได้รับประโยชน์จากโครงสู่ร้างพัื�นฐานด้าน
นวััตกรรม่ที�สู่ำคัญในพัื�นที� EECi ที�เริ�ม่เปิดใช้งาน รวัม่ทั�งได้รับประโยชน์จากพัื�นที�สู่าธิตนวััตกรรม่เกษตรสู่ม่ัยใหม่่ (Smart 
Farm Demonstration Site) ที� EECi ได้ร่วัม่กับพัันธม่ิตรจัดตั�งข้�นใน EEC ทั�ง 3 จังหวััด โดยขยายควัาม่หลากหลายของ
นวัตักรรม่และบรบิทเพัื�อใหค้รอบคลมุ่คลสัู่เตอรเ์ปา้หม่ายตาม่แผนปฏิบิตักิารดา้นการพัฒันาการเกษตรใน EEC ใหค้รบถึว้ัน
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บทที� 3
แผนำกำ�ลังคนำภ�ครัฐในำ EECi 
ระยะ 10 ปี (พื้.ศ. 2566-2575)

3.1 เป้�หม�ยและวิตัถุปุระสงค์ในำก�รเตรียมกำ�ลังคนำภ�ครัฐของ EECi 

 บุคลากรวัิจัยและนวััตกรรม่เป็นองค์ประกอบสู่ำคัญในการด้งด่ดการลงทุนฐานเทคโนโลยีและ
อุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย โดยบุคลากรวัิจัยและนวััตกรรม่ที�ประจำที� EECi จะม่ีหน้าที�สู่ำคัญในการช่วัยด่ด
ซึ่ับเทคโนโลยีขั�นสู่่งจากต่างประเทศและพััฒนาผลงานวิัจัยจากห้องปฏิิบัติการให้พัร้อม่ถ่ึายทอดสู่่่การใช้
ประโยชน์ รวัม่ถึ้งม่ีหน้าที�บริหารจัดการโครงสู่ร้างพัื�นฐานนวััตกรรม่ต่างๆ ที�รัฐได้ลงทุนไวั้ใน EECi ให้เกิด
การใช้งานอย่างมี่ประสิู่ทธิภาพัเป็นประโยชน์กับการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายและภาคเกษตรของ
ประเทศ นอกจากนี� บุคลากรเหล่านี�จำนวันหน้�งจะเป็น “ต้นกล้านวััตกร” ที�จะบุกเบิกการพััฒนา
อุตสู่าหกรรม่เทคโนโลยีขั�นสู่่งในประเทศ ด้วัยการนำเทคโนโลยีขั�นสู่่งที�บ่ม่เพัาะจนพัร้อม่พััฒนาเป็น
วัิสู่าหกิจเริ�ม่ต้น (Startup) ที�เชื�อม่โยงและต่อยอดขีดควัาม่สู่าม่ารถึทางเทคโนโลยีให้กับอุตสู่าหกรรม่เป้า
หม่ายของประเทศ 

 ด้วัยเหตุข้างต้น สู่วัทช. ในฐานะผ่้จัดการ EECi จ้งได้จัดทำแผนกำลังคนภาครัฐใน EECi พั.ศ 
2566-2575 ข้�น โดยคณะกรรม่การนโยบายเขตพััฒนาพิัเศษภาคตะวัันออก (กพัอ.) รับทราบเม่ื�อวัันที�   
7 ม่กราคม่ พั.ศ. 2565 และ คณะรัฐม่นตรี รับทราบเม่ื�อวัันที� 26 เม่ษายน พั.ศ. 2565 เพัื�อเป็นกำลัง
สู่ำคญัในการขับเคลื�อนภารกิจของ EECi รวัม่ถ้ึงการบริหารจัดการโครงสู่ร้างพัื�นฐานนวัตักรรม่ และรองรับ
การจัดตั�งวิัสู่าหกิจเริ�ม่ต้นฐานเทคโนโลยีขั�นสู่ง่ (Deep-Tech Startup) โดยได้พัจิารณาถ้ึงมิ่ตติา่งๆ 5 ดา้น
ประกอบกัน ได้แก่ (1) ประสู่บการณ์ของต่างประเทศ (2) การใช้ประโยชน์จากกำลังคนปัจจุบันและการ
ต่อยอดด้วัยกำลังคนที�เตรียม่ข้�นใหม่่ (3) ควัาม่สู่อดรับกับแผนแม่่บท EECi (ฉบับปรับปรุง พัฤศจิกายน 
พั.ศ. 2561) (4) ควัาม่สู่อดคลอ้งกบัการลงทนุโครงสู่ร้างพัื�นฐานของรฐัที�เกดิข้�นจรงิใน EECi และ (5) ควัาม่
ครอบคลุม่และรองรับหน่วัยงานรัฐที�ร่วัม่พััฒนา EECi ซึ่้�งสู่าม่ารถึสู่รุปโดยสู่ังเขปได้ดังนี�
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

    3.2.1 ประสบัการณ์์ของต�างประเทศ 

(1) Industrial Technology Research Institute (ITRI) ซึ่้�งเป็นสู่ถึาบันวัิจัยชั�นนำของไต้หวัันม่ีบทบาทในการขับเคลื�อน
การพััฒนาอุตสู่าหกรรม่สู่ม่ัยใหม่่ของไต้หวััน เช่น เซึ่ม่ิคอนดักเตอร์ ให้กลายเป็นผ่้เล่นรายใหญ่ของโลก โดย ITRI ได้เริ�ม่
จากการมุ่ง่เป้าหม่ายที�การสู่รา้งอตุสู่าหกรรม่เซึ่ม่คิอนดกัเตอรใ์หเ้กดิภายในประเทศ โดย ITRI ได้ขอรบัถึา่ยทอดเทคโนโลยี
จากบรษิทัเอกชนในตา่งประเทศ และขณะเดยีวักนั กข็อใหม้่หาวัทิยาลยัเตรยีม่ผลติกำลงัคนเพืั�อรองรบัอตุสู่าหกรรม่แผง
วังจรรวัม่ (Integrated Circuit หรือ IC) ด้วัย แต่ขณะนั�นม่หาวัิทยาลัยไม่่สู่าม่ารถึผลิตกำลังคนได้ทันกับควัาม่ต้องการ
ของ ITRI ดังนั�น ITRI จ้งรับวัิศวักรเพัิ�ม่เข้าม่าในหน่วัยงานแบบก้าวักระโดดเพัื�อฝึึกฝึนด้านเทคนิคพัร้อม่กับสู่ร้างโรงงาน
ต้นแบบเพัื�อให้พันักงานใหม่่ได้เรียนร่้กระบวันการผลิตจริง เม่ื�อทั�งองค์ควัาม่ร่้และกำลัังคนพัร้อม่แล้วัจ้งได้แยกกลุ่ม่วัิจัย
และวัิศวักรดังกล่าวัจำนวันหน้�ง ออกไปตั�งเป็นบริษัทใหม่่ (Spin-off) โดย ตั�งแต่ ปี ค.ศ. 1991 - 2004 ม่ีบริษัทที�ได้แยก
ตัวัออกไปตั�งใหม่่แล้วัม่ากกวั่า 12 บริษัท ม่ีวัิศวักรที�ผ่านการอบรม่และออกไปทำงานในภาคเอกชน ประม่าณ 16,526 
คน โดยมี่บริษัทที�แยกตัวัออกไปแล้วัประสู่บควัาม่สู่ำเรจ็อย่างม่าก คอืบริษทั tsmc ที�ผลิตชิปเซึ่ตให้อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ู่ 
และปัจจุบันครอบครองสู่่วันแบ่งการผลิตชิปประม่าณร้อยละ 50 ของโลก จากกรณีศ้กษาของ ITRI ที�ได้ทำหน้าที�ฝึึก
อบรม่กำลังคนเข้าสู่่่อุตสู่าหกรรม่เป้าหม่ายดังกล่าวัดังนั�น แผนการเตรียม่ควัาม่พัร้อม่ด้านกำลังคนภาครัฐ พั.ศ 2566-
2575 จง้จดัใหม้่กีรอบอตัรากำลงัคนของ EECi ที�จะรองรบับคุลากรที�รบัเขา้ม่าเพัื�อบม่่เพัาะใหม้่คีวัาม่เชี�ยวัชาญพัรอ้ม่นำ
องคค์วัาม่ร่ ้และเทคโนโลยีสู่ม่ยัใหม่ไ่ปจัดตั�งวัสิู่าหกจิเริ�ม่ตน้ในอตุสู่าหกรรม่เป้าหม่ายของประเทศต่อไปดว้ัย (2) Daedeok 
Innopolis หรือเม่ืองวัิทยาศาสู่ตร์แดด็อก ตั�งอย่่ในเม่ืองแทจ็อน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่้�งเป็นศ่นย์กลางการวัิจัยและพััฒนา
วัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยี เกิดจากนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ในช่วังต้นทศวัรรษ 1970 ที�ตัดสู่ินใจพััฒนาศ่นย์วัิจัย
แหง่ใหม่ ่เพัื�อเรง่การวิัจยัและพัฒันาด้านวิัทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยี รวัม่ถ้ึงการพัฒันาผ่เ้ชี�ยวัชาญด้านวิัทยาศาสู่ตร์และ
เทคโนโลยขีั�นสู่ง่ มุ่ง่หวังัพัฒันาภาคอุตสู่าหกรรม่ของประเทศที�เดมิ่ยงัพั้�งพัาการลงทนุและเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ให้
ยกระดับไปสู่่่อุตสู่าหกรรม่ที�เน้นการใช้องค์ควัาม่ร่้และเทคโนโลยีขั�นสู่่งด้วัยการพััฒนาเทคโนโลยีของตัวัเอง 

ภาพที่่� 3-1 : การเติบโตขอุงบุคลิากร ITRI ปี พ.ศู. 2516 ถึึง 2544

3.2 กรอบก�รพื้จิั�รณ�แผนำพื้ฒันำ�กำ�ลงัคนำภ�ครฐัของ EECi



47(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาครั่ฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 

เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 หน้�งในปัจจัยที�สู่่งเสู่ริม่ให้การพััฒนาเมื่องวัิทยาศาสู่ตร์ประสู่บควัาม่สู่ำเร็จ คือการมี่ม่วัลรวัม่ของแรงงานที�ม่ีควัาม่ร่ ้
(Knowledge Workers) เช่น นักวัิจัยชั�นนำที�ทำวัิจัยขั�นสู่่ง (Mentors) นักวัิจัยรุ่นใหม่่ (Apprentices) และนักศ้กษาใน
ม่หาวัิทยาลัยใกล้เคียง เป็นต้น ทั�งนี� จากควัาม่พัยายาม่สู่ร้างเม่ืองวัิทยาศาสู่ตร์แดด็อกให้เกิดข้�นม่าใหม่่ การด้งด่ดกำลังคนด้าน
วัิจัยและพััฒนาให้ม่าทำงานในพัื�นที�ค่อนข้างยากลำบากในช่วังแรก เนื�องจากหน่วัยงานภาครัฐและเอกชนไม่่ม่ีควัาม่สู่นใจย้าย
เขา้ไปอย่ใ่นพืั�นที� รฐับาลจง้ออกนโยบายยา้ยสู่ถึาบนัวัจิยัในกรุงุโซึ่ลเขา้ไปจดัตั�งในพัื�นที� รวัม่ถึง้ใหค้วัาม่สู่ำคญักบัสู่ิ�งแวัดลอ้ม่ตา่งๆ 
ในเม่ืองที�เอื�ออำนวัยต่อกิจกรรม่ต่างๆ ของกำลังคนที�จะย้ายม่าอย่่ในพัื�นที� เช่น การจัดตั�ง โรงเรียนที�ม่ีคุณภาพัดีในพัื�นที� เป็นต้น 
เพัื�อด้งด่ดกำลังคนด้านวัิจัยและพััฒนาจนทำให้บุคลากรด้านวัิจัยและพััฒนาม่ีจำนวันเพัิ�ม่ข้�นกวั่า 2 เท่าในระยะประม่าณ 10 ปี 
โดยสู่ถึาบันวัิจัยม่ีจำนวันเพัิ�ม่ม่ากข้�นจาก 17 สู่ถึาบันในปี 2531 เพัิ�ม่เป็น 70 สู่ถึาบันในปี 2543 ซึ่้�งม่ีรายละเอียดตาม่ที�แสู่ดง ใน
ตารางที� 3-1  

(รวัม่
บุคลากร

ระดับ PhD 
4,014 คน)

7,000          14,444

(รวัม่
บุคลากร

ระดับ PhD 
1,000 คน) 
 

 ประเภทของสถุ�บันำ จัำ�นำวินำสถุ�บันำ (แห�ง) จัำ�นำวินำบุคล�กร (คนำ)
  2531 2543 2531 2543

สถาบันัวัิจิัยที�ได้รับการสนัับสนัุนัด้านัการเงินัจิากภาครัฐ 9 20  

สถาบันัวัิจิัยข้องภาคเอกชนั 3 29  

สถาบันัวัิจิัยลี่งทุนัโดยภาครัฐ 2 9  

สถาบันัการศ่กษาระดับส่ง 3 4  

สถาบันัต่างๆข้องภาครัฐ - 8  

รวัม		 17	 70  

แหล่งที�ม่า: Lessons from science city projects and their success factors, Lee, Huey Yi (2002)

ตั้าร์างที่่� 3-1: จัำนวันสถ่าบันและบุคลากร์ในเม่องวัิที่ย์าศาสตั้ร์์แดด็อกเปร์่ย์บเที่่ย์บร์ะหวั่างปี 2531 และ 2543

 ปัจจุบันเม่ืองวัิทยาศาสู่ตร์แดด็อกกลายเป็นคลัสู่เตอร์นวััตกรรม่ระดับโลก ประกอบด้วัยสู่ถึาบันวัิจัยของภาครัฐกว่ัา 26 
แหง่ บรษิทัเอกชนกวัา่ 1,900 ราย บคุลากรดา้นวัจิยัและพัฒันากวัา่ 30,000 คน และม่กีารจา้งแรงงานที�ม่คีวัาม่ร่อ้กีกวัา่ 30,000 
คน เกิดการลงทุนด้านวัิจัยพััฒนานวััตกรรม่กวั่า 200,000 ล้านบาท ม่ีการถึ่ายทอดเทคโนโลยีม่ากกวั่า 1,500 โครงการ ซึ่้�งสู่ร้าง
ม่ล่คา่จากการเกบ็คา่ธรรม่เนยีม่ในการอนญุาตใหใ้ชสู้่ทิธิ� รวัม่ถึง้การตอ่ยอดในเชงิพัาณชิยใ์นภาค อตุสู่าหกรรม่ ดว้ัยนโยบายและ
สู่ิ�งแวัดล้อม่ต่างๆ ที�สู่่งเสู่ริม่ให้เกิดการพััฒนาธุรกิจ เช่น การสู่นับสู่นุนการเกิด Spin-off ของสู่ถึาบันวัิจัย การพััฒนาโครงสู่ร้าง
พัื�นฐานต่างๆ ซ้ึ่�งภาคอุตสู่าหกรรม่สู่าม่ารถึเข้าถึ้งเทคโนโลยีใหม่่ๆ การเชื�อม่โยงควัาม่สู่าม่ารถึด้านนวััตกรรม่ระหว่ัางเมื่อง
วัิทยาศาสู่ตร์และการพััฒนาอุตสู่าหกรรม่ของประเทศ และการสู่่งเสู่ริม่การพััฒนาธุรกิจเทคโนโลยีขั�นสู่่ง เป็นต้น 



(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาคร่ัฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกำิจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 48

เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
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 เปา้หม่ายหน้�งของ EECi คอืการเชื�อม่โยงงานวัจิยัและการลงทนุอตุสู่าหกรรม่ โครงสู่ร้างพัื�นฐานที�รฐัลงทนุที� EECi มุ่ง่เนน้
รองรบัใหน้กัวัจิยัทั�งจากภาครฐัและเอกชนทั�วัประเทศสู่าม่ารถึเขา้ถึง้และพัฒันาเทคโนโลยใีนระดบัหอ้งปฏิบิตักิารไปสู่่ร่ะดบัที�ม่ี
ควัาม่พัร้อม่เข้าสู่่่สู่ายการผลิต ซึ่้�งเม่ื�อม่ีการลงทุนโครงสู่ร้างพัื�นฐานที� EECi แล้วั กำลังคนเหล่านี�ซึ่้�งสู่ังกัดอย่่กับหน่วัยงานต่างๆ 
สู่าม่ารถึหมุ่นเวัียนม่าใช้ประโยชน์จากโครงสู่ร้างพัื�นฐานที� EECi ได้ ทำให้เกิดพัลวััตรของกำลังคนที�ม่ีควัาม่เชี�ยวัชาญม่ารวัม่กันที� 
EECi จำนวันหน้�งโดยไม่จ่ำเป็นต้องเพัิ�ม่อตัรากำลังคนแตป่ระการใด อย่างไรกต็าม่ หากกำลังคนปจัจบุนัเหลา่นี�ม่ผีลงานนวัตักรรม่
ที�ม่ีควัาม่พัร้อม่ออกสู่่่เชิงพัาณิชย์และตัวับุคลากรเองก็ม่ีทักษะเหม่าะสู่ม่ที�จะบ่ม่เพัาะให้เกิดเป็นวัิสู่าหกิจเริ�ม่ต้นฐานเทคโนโลยี
ขั�นสู่่ง (Deep-Tech Startup) ได้ ก็ม่ักจะเกิดอุปสู่รรคในด้านภาระงานและอัตรากำลังของต้นสู่ังกัด ทำให้ไม่่ม่ีโอกาสู่หรือไม่่ได้
รับการสู่นับสู่นุนให้ดำเนิินการ ดังนั�น ในแผนการเตรียม่ควัาม่พัร้อม่ด้านกำลังคนภาครัฐ พั.ศ 2566-2575 จ้งได้จัดให้ม่ีอัตรา
กำลังจำนวันหน้�งที� EECi เพัื�อไวั้ใช้หมุ่นเวัียนรองรับการบ่ม่เพัาะนักวัิจัยของภาครัฐ เพัื�อจัดตั�งวัิสู่าหกิจเริ�ม่ต้น (Spin-off In- 
Transition) โดยจะเป็นแนวัทางหน้�งที�ช่วัยผลักดันให้เกิดธุรกิจนวััตกรรม่จากกำลังคนที�ม่ีเทคโนโลยีให้ม่ีจำนวันม่ากข้�นใน
ประเทศไทย 

ภาพที่่� 3-2: พลิวัตรบุคลิากรที่่� EECi

     3.2.3 ควัามืสอดรับักับัแผนแมื�บัทการพััฒนา EECi 
               (ฉบัับัปรับัปร่งพัฤศจิกายน พั.ศ. 2561) 
 แผนแม่บ่ท EECi ม่วีัสิู่ยัทศัน์ให ้EECi เปน็ระบบนเิวัศนวัตักรรม่ชั�นนำของภม่่ภิาคเอเชยีตะวันัออกเฉยีงใตท้ี�ซึ่้�งผลงานวัจิยั
และนวััตกรรม่นำไปสู่่่การพััฒนาเศรษฐกิจและควัาม่อย่่ดีกินดีของประชาคม่อย่างยั�งยืน โดยแผนแม่่บทได้ระบุกรอบการพััฒนา 
EECi ที�มุ่่งเน้น 6 อุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย และ 5 ยุทธศาสู่ตร์ดำเนินการที�ประกอบด้วัย (1) การนำ วัทน. ยกระดับชุม่ชนและ
อุตสู่าหกรรม่ (STI Solutions for Industries and Community) (2) วัิจัยและนวััตกรรม่ (Research and Innovation)            
(3) การเตรียม่ควัาม่พัร้อม่และการพััฒนาบุคลากรด้าน วัทน. (Workforce Development) (4) การพััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐาน 
(Infrastructure Development)  และ (5) สู่ร้างกลไกควัาม่ร่วัม่ม่ือและถึ่ายทอดองค์ควัาม่ร่้จากในและต่างประเทศ (Interna-
tional Collaboration) รวัม่ถึ้งกลไกสู่นับสู่นุนต่างๆ ดังนั�น เพัื�อให้การพััฒนา EECi สู่าม่ารถึขับเคลื�อนภารกิจไปสู่่่เป้าหม่าย  
ของการเปน็แหลง่โครงสู่รา้งพัื�นฐานงานวัจิยัขยายผล (Translational Research) และเปน็แหลง่ปรบัแปลงเทคโนโลยขีั�นสู่ง่จาก
ต่างประเทศ (Technology Localization) ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยและภ่มิ่ภาคอาเซึ่ียนอันจะนำม่าซึ่้�งการสู่ร้างและ 
ขบัเคลื�อนอตุสู่าหกรรม่ใหม่ ่และนำไปสู่่ก่ารพัฒันาเศรษฐกจิของประเทศไดน้ั�น จง้จำเปน็ตอ้งม่กีารจดัเตรยีม่กำลงัคนภาครฐัที�ม่ี
ทั�งองค์ควัาม่ร้่และเทคโนโลยีสู่ม่ยัใหม่อ่ย่างเพีัยงพัอ เพัิ�ม่เตมิ่จากกำลังคนปัจจบุนัที�จะหมุ่นเวัยีนม่าใชป้ระโยชน์โครงสู่ร้างพัื�นฐาน
ที� EECi ไวั้ในแผนการเตรียม่ควัาม่พัร้อม่ด้านกำลังคนภาครัฐ พั.ศ. 2566-2575 โดยต้องจัดเตรียม่ให้สู่อดคล้องกับแผนแม่่บท
การพััฒนา EECi ที�มุ่่งเน้นการสู่นับสู่นุนภาคอุตสู่าหกรรม่รวัม่ถ้ึงด่ดซึ่ับองค์ควัาม่ร่้ใหม่่จากต่างประเทศและถ่ึายทอดสู่่่ภาค
อุตสู่าหกรรม่

Spin-off 

In-Transition

         3.2.2 การใช้้ประโยช้น์จากกำาลังคนปัจจ่บัันและการต�อยอดด้วัยกำาลังคนท่�เตร่ยมืข้�นใหุ่มื�
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3.2.4 ควัามืสอดคล้องกับัการลงท่นโครงสร้างพัื�นฐานของรัฐท่�เกิดข้�นจริงใน EECi

 แผนแม่่บทการพััฒนา EECi (ฉบับปรับปรุงพัฤศจิกายน พั.ศ. 2561) ได้นำไปสู่่่การดำเนินการพััฒนา EECi โดยตั�งแต่ ปี 
พั.ศ. 2560 - 2565 (รวัม่ผก่พันั) ภาครฐัได้ลงทนุในโครงสู่รา้งพัื�นฐานสู่ำคัญใน EECi ไปแลว้ัประม่าณ 5,989 ลา้นบาท เชน่ โรงงาน
ต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี และโรงงานผลิตพัืช ศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืน (Smart Manufacturing Center) รวัม่ถึ้งโรงงาน
ต้นแบบแบตเตอรี�ทางเลือก สู่นาม่ทดสู่อบยานยนต์เชื�อม่ต่อและขับขี�อัตโนม่ัติ และเครื�องกำเนิดแสู่งซึ่ินโครตรอนระดับพัลังงาน 
3 GeV (ยังไม่่รวัม่ที�ได้รับอนุม่ัติกรอบเงินก่้แล้วั 9,666 ล้านบาท) เป็นต้น โครงสู่ร้างพัื�นฐานสู่ำคัญที�เป็นโครงสู่ร้างพัื�นฐานเพัื�อ
การวัิจัยขยายผลเหล่านี� ต้องการบุคลากรที�ม่ีองค์ควัาม่ร่้เฉพัาะทางทำหน้าที�ให้บริการแก่ภาคอุตสู่าหกรรม่ ซึ่้�งจะม่ีคุณสู่ม่บัติ 
แตกต่างจากบุคลากรที�ม่ีอย่่ปัจจุบัน อีกทั�งจำเป็นต้องเป็นบุคลากรประจำทำให้ไม่่สู่าม่ารถึหมุ่นเวัียนบุคลากรในสู่ถึาบันวิัจัย     
หรือสู่ถึาบันการศ้กษาม่าประจำการแทนได้ ดังนั�นจ้งได้ม่ีการประเม่ินอัตรากำลังที�จำเป็นและบรรจุไวั้ในแผนการเตรียม่ควัาม่
พัร้อม่ด้านกำลังคนภาครัฐ พั.ศ 2566-2575 โดยกระจายการจัดเตรียม่ออกเป็นรายปีให้สู่อดคล้องไปกับการลงทุนในโครงสู่ร้าง
พัื�นฐานของรัฐที�เกิดข้�นจริงใน EECi  

                             ภาพที่่� 3-3: แพลิที่ฟอุร์มการวิจัย์ขย์าย์ผลิสู่ภาคอุุตสาห้กรรมภาย์ใต้ EECi 

3.2.5 ควัามืครอบัคล่มืและรองรับัหุ่น�วัยงานรัฐท่�ร�วัมืพััฒนา EECi 

 ปัจจุบันสู่ถึาบันวัิจัยของรัฐได้แก่ สู่วัทช. กรม่วัิทยาศาสู่ตร์บริการ (วัศ.) สู่ถึาบันวัิจัยแสู่งซึ่ินโครตรอน (องค์การม่หาชน) 
(สู่ซึ่.) ได้ ร่วัม่พััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานด้านการวัิจัยและนวััตกรรม่ใน EECi และคาดวั่าในอนาคต สู่ำนักงานพััฒนาเทคโนโลยี
อวักาศและภ่มิ่สู่ารสู่นเทศ (องค์การม่หาชน) (สู่ทอภ.) รวัม่ถ้ึงม่หาวิัทยาลัยอีกหลายแห่ง อาทิ ม่หาวิัทยาลัยเกษตรศาสู่ตร์ 
ม่หาวิัทยาลัยม่หิดล เป็นต้น จะเข้าม่าเป็นพัันธมิ่ตรร่วัม่ดำเนินการเพัิ�ม่เติม่ ในการนี�แผนการเตรียม่ควัาม่พัร้อม่ด้านกำลังคน    
ภาครัฐ พั.ศ 2566-2575 จ้งได้รวัม่อัตรากำลังคนใหม่่ทั�งในสู่่วันของสู่ถึาบันวัิจัยที�จัดตั�งศ่นย์วัิจัยและกำลังคนที�ทำหน้าที�บริหาร
โครงสู่ร้างพัื�นฐานผนวักเข้าไปด้วัย 

โรงงานัต้นัแบีบี
ไบีโอรีไฟเนัอรี

โรงงานัผ่ลุ่ิตพิืชี

สนัามทดสอบี 
ยานัยนัต์อัตโนัมัติ
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3.3 กลยทุธ์์และแนำวิท�งในำก�รเตรยีมกำ�ลังคนำเพื้้�อด้ำ�เนิำนำง�นำในำด้้�นำต��งๆ 

 จากแผนการดำเนินงานในระยะ 10 ปี (พั.ศ. 2566 - พั.ศ. 2575) และกรอบการพัิจารณากำลังคนภาครัฐใน EECi 
อัตรากำลังคนภาครัฐของ EECi ที�ต้องการจะถึ่กแบ่งตาม่แนวัทางในการดำเนินงาน 3 ประเภท ดังนี� 

3.3.1 กำาลังคนภาครัฐเพัื�อรองรับัการใหุ่้บัริการของศูนย์นวััตกรรมืและหุ่น�วัยบัริหุ่าร  
           โครงสร้างพัื�นฐานเช้ิงเทคโนโลย่และนวััตกรรมื 

 จากการลงทุนพััฒนาโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่ EECi ม่ีควัาม่จำเป็นที�จะต้องจัดเตรียม่กำลังคนภาค
รัฐที�ม่ีควัาม่ควัาม่เชี�ยวัชาญตาม่สู่าขาอุตสู่าหกรรม่เป้าหม่าย เพัื�อการวัิจัยและพััฒนาต่อยอดสู่่่การใช้ประโยชน์ในเชิงพัาณิชย์ได้
จริง โดยลักษณะของบุคลากรภาครัฐที�จะปฏิิบัติงานเพัื�อรองรับการให้บริการของศ่นย์นวััตกรรม่และหน่วัยบริหารโครงสู่ร้างพัื�น
ฐานเชงิเทคโนโลยีและนวัตักรรม่นี� คอื นกัวัจิยั นกัวัชิาการ วัศิวักร เจา้หน้าที�เทคนิค รวัม่ถ้ึงเจา้หน้าที�พัฒันาธุรกจิและการจัดการ
บริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยสู่าขาควัาม่เชี�ยวัชาญของนักวัิจัยและนักวัิชาการจะแตกต่างกันไปตาม่โครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยี
และนวััตกรรม่ ซึ่้�งม่ีตัวัอย่างตาม่ตารางด้านล่างนี� 

ตารางที� 3-2: ตัวัอย่างลักษณะและสู่าขาควัาม่เชี�ยวัชาญของกำลังคนภาครัฐเพัื�อรองรับการให้บริการของศ่นย์นวััตกรรม่และ
หน่วัยงานบริหารโครงสู่ร้างพัื�นฐานเชิงเทคโนโลยีและนวััตกรรม่

 อุตส�หกรรม โครงสร้�งพื้้�นำฐ�นำเชิิง ส�ข�ควิ�มเชิี�ยวิชิ�ญของ ลักษณะของกำ�ลังคนำ
 เป้�หม�ย  เทคโนำโลยีและนำวิัตกรรม กำ�ลังคนำ

 เกษตรสู่ม่ัยใหม่่ โรงเรือนปล่กพัืชอัจฉริยะ 1. Greenhouse/Plant  1. นักวัิทยาศาสู่ตร์/นักวัิจัย
   โรงงานผลิตพัืช      Physiology and Biochemistry 2. นักเกษตร/นักวัิชาการ
   2. Plant Phenomics 3. Data Scientist
   3. Digital Agriculture 4. วัิศวักร (Operation and 
   4. Advanced Tissue Culture     Maintenance) 
       การผลิตต้นพัันธุ์สู่มุ่นไพัรและพัืช 5. เจ้าหน้าที�เทคนิค
      เป้าหม่ายอื�นๆ ในระดับ Mass  6. ผ่้จัดการ
      Scale ด้วัยการเพัาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 อุตส�หกรรม โครงสร้�งพื้้�นำฐ�นำเชิิง ส�ข�ควิ�มเชิี�ยวิชิ�ญของ ลักษณะของกำ�ลังคนำ
 เป้�หม�ย  เทคโนำโลยีและนำวิัตกรรม กำ�ลังคนำ

 เชื�อเพัลิงชีวัภาพั  โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี 1. Bio-chemical 1. ผ่้จัดการ (การบริหารจัดการ
 และเคม่ีชีวัภาพั  2. Bioprocess                                      โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี) 
    3. Business Administration  2. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน (เจ้าหน้าที�
               พััฒนาธุรกิจ การเงิน 
         และอื�นๆ)   
     3. นักวัิจัยและผ่้ช่วัยวัิจัย
     4. Bio/Chemical Engineer
     5. เจ้าหน้าที�เทคนิค

   ศ่นย์ทดสู่อบด้านพัิษวัิทยา 1. Test facility management 1. ผ่้จัดการ (บริหารโครงการวัิจัย
   (Toxicology Testing Center) 2. Scientific and testing installation    และงานบริการทางวัิทยาศาสู่ตร์) 
          (พัิษวัิทยา เภสู่ัชวัิทยา ชีวัวัิทยา 2. นักวัิทยาศาสู่ตร์/นักวัิจัย
          จุลชีวัวัิทยา เคม่ีประยุกต์)
    3. Quality assurance
    4. Marketing
    5. Archivist

ระบบอัตโนม่ัติ  ศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืน  1. Industrial Automation 1. นักวัิจัย และผ่้ช่วัยวัิจัย
หุ่นยนต์ และ (SMC) 2. Digital Lean 2. Engineer (Mechanical,
อิเล็กทรอนิกสู่์  3. IIoT & Smart Maintenance    Electrical, Electronic,
อัจฉริยะ   4. Security & 5G    Computer, Industrial)
    5. Visual Inspection 3. นักวัิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสู่ตร์
    6. Software Quality Testing  4. Data Scientist 
     5. Programmer
     6. System Administrator 
     7. ช่างเทคนิค 
     8. Software Developer 
     9. Business Development/ Sales
     10. PR & Marketing
     11. ผ่้จัดการ (การบริหารจัดการ)

แบตเตอรี�  โรงงานต้นแบบแบตเตอรี� 1. Battery Coating, Assembly, 1. วัิศวักร 
ประสู่ิทธิภาพัสู่่ง                                         & Testing 2. ช่างเทคนิค
และยานยนต์  2. Maintenance and Support 3. นักฟิสู่ิกสู่์
สู่ม่ัยใหม่่   3. New Product Research  4. นักวัิจัยและผ่้ช่วัยวัิจัย
       and Development
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 จากการพัิจารณาทั�ง 5 ม่ิติข้างต้นประกอบกันพับวั่าม่ีควัาม่จำเป็นจะต้องทยอยจัดให้ม่ีกำลังคนของรัฐเพัิ�ม่เติม่ที� EECi 
ในระหวั่างปีงบประม่าณ พั.ศ. 2566-2575 ทั�งสู่ิ�นจำนวัน 1,702 อัตรา ทั�งนี�แผนการเตรียม่ควัาม่พัร้อม่ด้านกำลังคนภาครัฐ 
พั.ศ 2566-2575 นี� คณะกรรม่การนโยบายเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก (กพัอ.) ได้รับทราบแล้วั เม่ื�อวัันที� 7 ม่กราคม่ พั.ศ. 
2565 และ คณะรัฐม่นตรีได้รับทราบแล้วั เม่ื�อวัันที� 26 เม่ษายน พั.ศ. 2565 โดยแบ่งออกตาม่ประเภทของบุคลากรดังนี�  

1)	อัตรากำลุ่ังคนัสำหรับีบี่คลุ่ากรของศ่นัย์นัวััตกรรมแลุ่ะหนั�วัยบีริหารโครงสร้างพิื�นัฐานั ทั�งหม่ด      1,272 อัตรา 
 แบ่งออกเป็น

1.1) สู่ำนักงานพััฒนาวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สู่วัทช.) 700 อัตรา
1.1.1) BIOPOLIS 240  อัตรา
 - โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี 70  อัตรา
 - นวััตกรรม่เกษตรด้านพัืช (Innovative Agriculture) 70 อัตรา
 - ศ่นย์ทดสู่อบด้านพัิษวัิทยา 50 อัตรา
 - นวััตกรรม่เกษตรด้านสูุ่ขภาพัสู่ัตวั์น�ำ   50 อัตรา
1.1.2) ARIPOLIS  390 อัตรา
 - ศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืน (SMC) 200 อัตรา
 - โรงงานต้นแบบแบตเตอรี�ทางเลือก 90 อัตรา
 - ห้องปฏิิบัติการวัิจัยและทดสู่อบยานพัาหนะขับขี�อัตโนม่ัติ   35 อัตรา
 - การพััฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบเติม่เนื�อและการตรวัจแบบไม่่ทำลายอัตโนม่ัติ  25 อัตรา
 - การพััฒนาเทคโนโลยีเครื�องม่ือแพัทย์  40 อัตรา
1.1.3) FOOD INNOPOLIS  70 อัตรา
 - สู่นาม่ทดลอง 40 อัตรา
 - ศ่นย์ควับคุม่สู่ั�งการและศ่นย์ข้อม่่ล  30 อัตรา

3.4 แผนำกำ�ลงัคนำภ�ครฐัของ EECi

3.3.3 กำาลังคนภาครัฐหุ่มื่นเวั่ยนเพัื�อรองรับัการบั�มืเพัาะนักวัิจัยของภาครัฐ 
 (Spin-off In-transition) 

 ม่ีควัาม่จำเป็นต้องจัดเตรียม่อัตรากำลังคนภาครัฐเพัื�อรองรับบุคลากรซึ่้�งอย่่ระหวั่างการ Spin-off ออกไป จัดตั�ง
เป็นธุรกิจนวััตกรรม่ โดยลักษณะของกำลังคนดังกล่าวัจะเป็นนักวัิจัยที�ม่ีควัาม่ต้องการนำผลงานวัิจัยออกไปจัดตั�งเป็น 
ธุรกิจนวััตกรรม่  

แนวัทางในการดำเนินงานด้านกำลังคน
 ในระยะแรก จะม่ีผ่้ปฏิิบัติงานของสู่ำนักงานพััฒนาวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สู่วัทช.) ซึ่้�งประจำอย่่ที�

อทุยานวัทิยาศาสู่ตรป์ระเทศไทยม่าสู่นับสู่นุนการทำงาน และในระยะถึดัไป เริ�ม่ตั�งแตป่งีบประม่าณ พั.ศ. 2566 จะสู่รรหา

ผ่ป้ฏิบิตังิานม่าประจำในพัื�นที�เพัิ�ม่ข้�นตาม่ลำดบั รวัม่ถ้ึงจะบรรจผุ่ไ้ดร้บัการจดัสู่รรทนุดา้นวัทิยาศาสู่ตรแ์ละเทคโนโลยีของ

กระทรวังการอุดม่ศ้กษา วัิทยาศาสู่ตร์ วัิจัยและนวััตกรรม่ ซึ่้�งจะทยอยเข้าปฏิิบัติงานเป็นนักวัิชาการ และ/หรือนักวัิจัย ที� 

EECi หลังสู่ำเร็จการศ้กษาควับค่่กันไปด้วัย
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

1.2) สู่ถึาบันแสู่งซึ่ินโครตรอน (องค์การม่หาชน) (สู่ซึ่.): เครื�องกำเนิดแสู่งซึ่ินโครตรอน 172 อัตรา

1.3) กรม่วัิทยาศาสู่ตร์บริการ (วัศ.) : สู่นาม่ทดสู่อบยานยนต์ขับขี�อัตโนม่ัติ  31 อัตรา
1.4) สู่ำนักงานพััฒนาเทคโนโลยีอวักาศและภ่ม่ิสู่ารสู่นเทศ (องค์การม่หาชน):
 GNSS Innovation Center และศ่นย์วัิจัยวัิทยาศาสู่ตร์อวักาศการ
 ทดลองและการสู่ำรวัจอวักาศ) 7 อัตรา
1.5) อัตรากำลังคนจากม่หาวัิทยาลัยสู่ำหรับ 26 ศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศใน
  ARIPOLIS, BIOPOLIS, SPACE INNOPOLIS, FOOD INNOPOLIS 362 อัตรา

2)	 การบีริหารจัดการ	EECi	ภาพิรวัม	แลุ่ะการพิัฒนัากำลุ่ังคนั	การนัำเทคโนัโลุ่ยียกระดับีภาคอ่ตสาหกรรม	
	 แลุ่ะชี่มชีนัในัพิื�นัที�																																																					 	 	 	 		180  อัตรา 

3)	 อตัรากำลุ่งัคนัหม่นัเวัยีนัรองรบัีการบี�มเพิาะนักัวัจิยัของภาครัฐ	(Spin-off	In-Transition) ทั�งหมีด   250  อัตรา 

 โดยในัเบ่�องตน้ัใหต้ั�งกรอบอตัรากำลี่งัคนักลีุ่ม่ีนัี�ไวัท้ี� สวัทช. เนั่�องจิาก สวัทช. มีกีลี่ไกกลี่างที�รองรบัแลี่ะผ่ลี่กัดนััใหเ้กดินักั
เทคโนัโลี่ยีหร่อธิุรกิจินัวััตกรรมีให้เข้้าไป้ส่่ระบบนัิเวัศนัวััตกรรมีในัอนัาคต    
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 ทั�งนี� สู่าม่ารถึแยกรายละเอียดอัตรากำลังคนเป็นรายปีได้ ดังนี�

  กำลังคนสู่ะสู่ม่ 128 212 357 534 668 797 899 1021 1158 1272

  กำลังคนสู่ะสู่ม่ 10 20 45 100 137 177 213 262 324 362

  กำลังคนเพัิ�ม่ 10 10 25 55 37 40 36 49 62 38

 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

1) อัตรากำลังคนสู่ำหรับบุคลากรของ กำลังคนเพัิ�ม่ 128 84 145 176 134 129 102 122 137 114 
ศ่นย์นวััตกรรม่และหน่วัยบริหาร

 โครงสู่ร้างพัื�นฐาน

 1.1) สู่วัทช. 
1.1.1) โครงสู่ร้างพัื�นฐานภายใต้ 
BIOPOLIS เช่น โรงงานต้นแบบ
ไบโอรีไฟเนอรี, นวััตกรรม่เกษตร
ด้านพัืช, ศ่นย์ทดสู่อบด้านพัิษวัิทยา, 
นวััตกรรม่เกษตรด้านสูุ่ขภาพั
สู่ัตวั์น�ำ เป็นต้น 
1.1.2) โครงสู่ร้างพัื�นฐานภายใต้  กำลังคนเพัิ�ม่ 78 64 92 68 56 67 60 65 74 76
ARIPOLIS เช่น ศ่นย์นวััตกรรม่การ
ผลติยั�งยนื, โรงงานต้นแบบแบตเตอรี�
ทางเลือก, ห้องปฏิิบัติการวัิจัยและ
ทดสู่อบยานพัาหนะขับขี�อัตโนม่ัติ, 
และแผนงานพััฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตแบบเติม่เนื�อ (Additive
Manufacturing) และเทคโนโลยี
การตรวัจแบบไม่่ทำลายอัตโนม่ัติ
(Automated Non-Destructive 
Testing) เป็นต้น
1.1.3) โครงสู่ร้างพัื�นฐานภายใต้ 
FOOD INNOPOLIS เช่น ห้อง กำลังคนสู่ะสู่ม่ 78 142 234 302 358 425 485 550 624 700
ปฏิิบัติการในสู่ภาวัะจริง (Living 
Lab) บนพัื�นฐานการประยุกต์ใช้
IoT เช่น สู่นาม่ทดลอง (Testbed) 
และศ่นย์ปฏิิบัติการสู่ั�งการและ
ศ่นย์ข้อม่่ล (Intelligent Operation 
Command (IOC) and Data 
Center) เป็นต้น 

 1.2) สู่ซึ่. กำลังคนเพัิ�ม่ 30 5 23 47 33 20 5 8 1 0

       (เครื�องกำเนิดแสู่งซึ่ินโครตรอน) กำลังคนสู่ะสู่ม่ 30 35 58 105 138 158 163 171 172 172

 1.3) วัศ. กำลังคนเพัิ�ม่ 10 4 4 5 7 0 0 0 0 0

        (สู่นาม่ทดสู่อบยานยนต์ขับขี�อัตโนม่ัติ) กำลังคนสู่ะสู่ม่ 10 14 18 24 31 31 31 31 31 31

 1.4) สู่ทอภ. (GNSS Innovation Center กำลังคนเพัิ�ม่ 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0

  กำลังคนสู่ะสู่ม่ 0 1 2 3 4 6 7 7 7 7

 1.5) ม่หาวัิทยาลัย  
 (ศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศใน Aripolis,  
 BIOPOLIS, SPACE INNOPOLIS,  
 FOOD INNOPOLIS)

และศ่นย์วัิจัยวัิทยาศาสู่ตร์อวักาศ
การทดลองและการสู่ำรวัจอวักาศ)



(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาคร่ัฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกำิจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 56

เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575

 2) การบริหารจัดการ EECi ภาพัรวัม่  

    การพััฒนากำลังคน การนำเทคโนโลยี  
 ยกระดับภาคอุตสู่าหกรรม่ 
 และชุม่ชนในพัื�นที� 

3) อัตรากำลังคนหมุ่นเวัียนรองรับ กำลังคนเพัิ�ม่ 40 10 13 16 20 20 23 28 34 48
 การบ่ม่เพัาะนักวัิจัยของภาครัฐ  
 (Spin-off In-Transition) 

         	รวัมทั�งหมด	 กำลังคนเพิ่ิ�ม	 200	 114	 185	 206	 166	 163	 140	 165	 186	 178

	 กำลุ่ังคนัสะสม	 200	 314	 499	 706	 872	 1035	 1175	 1340	 1526	 1702

  

  กำลังคนสู่ะสู่ม่ 40 50 63 79 99 119 142 170 204 250

  กำลังคนสู่ะสู่ม่ 32 52 79 93 105 119 134 149 164 180

 กำลังคนเพัิ�ม่ 32 20 27 14 12 14 15 15 15 16
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3.5 ร�ยละเอยีด้กรอบอัตร�กำ�ลังคนำภ�ครัฐของ EECi ระหวิ��ง
  ปีงบประม�ณ พื้.ศ. 2566-2575 

1)  อัตรากำาลังคนสำาหุ่รับับั่คลากรของศูนย์นวััตกรรมืและหุ่น�วัยบัริหุ่ารโครงสร้างพัื�นฐาน ทั�งหุ่มืด 1,272 คน 
แบั�งออกเป็น 

	 1.1)	สำนัักงานัพิัฒนัาวัิทยาศาสตร์แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยีแห�งชีาติ	(สวัทชี.)	700	คนั

	 		 1.1.1)	เมืองนัวััตกรรมชีีวัภาพิ	(BIOPOLIS)	240	อัตรา

 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

 โรงงานต้นแบบ  1. Bio-chemical  กำลุ่ังคนั	70	อัตรา
 ไบโอรีไฟเนอรี  2. Bioprocess  1. ผ่้จัดการ/ผ่้ช่วัยผ่้จัดการ 4 อัตรา
   3. เทคโนโลยีปลายน�ำ (Downstream) 2. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน (เจ้าหน้าที�พััฒนา
   4. Taxonomy   ธุรกิจ การเงิน และอื�นๆ) 7 อัตรา  
   5. Bioinformatics  3. นักวัิจัย ผ่้ช่วัยวัิจัย และเจ้าหน้าที�  
   6. วัิศวักรรม่การออกแบบระบบการผลิต  เทคนิค 25 อัตรา
   7. Biolaw  4. วัิศวักร (Bio/Chemical/Mechanical)  
   8. Business Administration   30 อัตรา
      5. เจ้าหน้าที�ประกันคุณภาพั 2 อัตรา
      6. เจ้าหน้าที�ควัาม่ปลอดภัย 2 อัตรา

 นวััตกรรม่เกษตรด้านพัืช  1. Greenhouse/Plant Physiology and กำลุ่ังคนั	70	อัตรา
 (Innovative Agriculture)     Biochemistry  1. นักวัิทยาศาสู่ตร์/นักวัิจัย 40 อัตรา   
 ได้แก่  โรงเรือนปล่กพัืชอัจฉริยะ 2. Plant Phenomics  2. นักเกษตร/นักวัิชาการ 10 อัตรา
  และโรงงานผลิตพัืช 3. Digital Agriculture  3. Data Scientist 5 อัตรา 
   4. Advancded Tissue Culture การผลิตต้นพัันธุ์ 4. วัิศวักร 10 อัตรา
    สู่มุ่นไพัรและพัืชเป้าหม่ายอื�นๆ ในระดับ 5. เจ้าหน้าที�เทคนิค 3 อัตรา
    Mass Scale ด้วัยการเพัาะเลี�ยงเนื�อเยื�อ 6. ผ่้จัดการ 2 อัตรา

 ศ่นย์ทดสู่อบด้านพัิษวัิทยา 1. Test facility management กำลุ่ังคนั	50	อัตรา
 (Toxicology Testing Center) 2. Scientific and testing installation 1. ผ่้จัดการ/ผ่้ช่วัยผ่้จัดการ 2 อัตรา
    (พัิษวัิทยา เภสู่ัชวัิทยา ชีวัวัิทยา จุลชีวัวัิทยา 2. นักวัิทยาศาสู่ตร์/นักวัิจัย 38 อัตรา
    เคม่ีประยุกต์)  3. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน 10 อัตรา
   3. Quality assurance
   4. Marketing & Business Administration
   5. Archivist

 นวััตกรรม่เกษตรด้านสูุ่ขภาพัสู่ัตวั์น�ำ 1. การปรับปรุงพัันธุ์สู่ัตวั์น�ำ  กำลุ่ังคนั	50	อัตรา
   2. การเพัาะเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำ  1. นักวัิจัย/นักวัิชาการ 30 คน
   3. ด้านโภชนศาสู่ตร์สู่ัตวั์น�ำ  2. วัิศวักร 10 คน
   4. ด้านวัิศวักรรม่เพัาะเลี�ยงสู่ัตวั์น�ำ  3. ผ่้จัดการ/ผ่้ช่วัยผ่้จัดการ 2 อัตรา
   5. ด้านโรคสู่ัตวั์น�ำ  4. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน 8 คน
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	 		 1.1.2)	เมืองนัวััตกรรมระบีบีอัตโนัมัติ	ห่�นัยนัต์	แลุ่ะระบีบีอัจฉริยะ	(ARIPOLIS)	390	อัตรา

 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

ศ่นย์นวััตกรรม่การผลิตยั�งยืน  1. Industrial Automation  กำลุ่ังคนั	200	อัตรา
(SMC)  2. Digital Lean  1. นักวัิจัย และผ่้ช่วัยวัิจัย 40 อัตรา
   3. IIoT & Smart Maintenance 2. วัิศวักร (Mechanical, Electrical,   
   4. Security & 5G      Electronic, Computer, Industrial)  
   5. Visual Inspection      60 อัตรา
   6. Software Quality Testing  3. นักวัิเคราะห์ 10 อัตรา 
      4. Data Scientist 15 อัตรา
      5. Programmer 20 อัตรา
      6. System Administrator 5 อัตรา 
      7. ช่างเทคนิค 20 อัตรา
      8. Software Developer 5 อัตรา
      9. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน (Business 
       Development/ Sales, PR & 
       Marketing, Collaboration, และ   
      Coordinator เป็นต้น) 20 อัตรา
      10. ผ่้จัดการ/ผ่้ช่วัยผ่้จัดการ 5 อัตรา

โรงงานต้นแบบแบตเตอรี�ทางเลือก 1. Battery Coating, Assembly, & Testing กำลุ่ังคนั	90	อัตรา
   2. Maintenance and Support 1. วัิศวักร 25 อัตรา
   3. New Product Research and Development 2. ผ่้ช่วัยเครื�องม่ือวััดและควับคุม่
       กระบวันการ/ผ่้ช่วัยเครื�องจักรกลและ
       ไฟฟ้า/ช่างเทคนิค 40 อัตรา
      3. นักฟิสู่ิกสู่์ 5 อัตรา
      4. นักวัิจัยและผ่้ช่วัยวัิจัย 20 อัตรา

การพััฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบบ 1. Non-destructive test  กำลุ่ังคนั	25	อัตรา
เติม่เนื�อ (Additive Manufacturing) 2. Electrical Engineering (Signal Processing) 1. วัิศวักร 15 อัตรา 
และการตรวัจแบบไม่่ทำลายอัตโนม่ัติ 3. Software Engineering (Image Processing) 2. นักวัิจัย 5 อัตรา 
(Automated Non-destructive 4. Industrial Robot Engineering 3. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน 5 อัตรา 
Testing)

ห้องปฏิิบัติการวัิจัยและทดสู่อบยาน เทคโนโลยีอัจฉริยะเพัื�อการขนสู่่ง  กำลุ่ังคนั	35	อัตรา
พัาหนะขับขี�อัตโนม่ัติ    1. นักวัิจัย 15 อัตรา
      2. ผ่้ช่วัยนักวัิจัย / วัิศวักร 13 อัตรา  
      3. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน (การตลาด   
       การบริหาร จัดการ) 5 อัตรา
      4. นักวัิเคราะห์ 2 อัตรา

การพััฒนาเทคโนโลยีเครื�องม่ือแพัทย์ Digital and Assistive Technology 	 กำลุ่ังคนั	40	อัตรา
   - Software and Biomedical Engineering  1. นักวัิจัย 17 อัตรา    
      2. ผ่้ช่วัยวัิจัย 20 อัตรา
      3. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน 3 อัตรา 
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	 1.1.3)	เมืองนัวััตกรรมอาหาร	(FOOD	INNOPOLIS)	70	อัตรา

1. สู่นาม่ทดลอง (Testbed)  1. การพััฒนาการเกษตรแม่่นยำ (Precision Farming) 1. นักวัิทยาศาสู่ตร์/นักวัิจัย 10 อัตรา
2.  ศ่นย์ควับคุม่สู่ั�งการและศ่นย์ข้อม่่ล 2. การพััฒนาการเก็บเกี�ยวัและบรรจุภัณฑ์์อัจฉริยะ 2. นักเกษตร/นักวัิชาการ 10 อัตรา
  (Intelligent Operation    (Smart Harvest and Packaging) 3. Data Scientist 5 อัตรา
  Command (IOC) and Data 3. การพััฒนาด้านหุ่นยนต์เพัื�อการเก็บเกี�ยวัและ 4. วัิศวักร 15 อัตรา
  Center)    บรรจุภัณฑ์์สู่ำหรับผลไม่้ (Fruit Harvest Robot  5. เจ้าหน้าที�เทคนิค 15 อัตรา
    and Smart Packaging)  6. ผ่้จัดการ/ผ่้ช่วัยผ่้จัดการ 2 อัตรา
   4. การพััฒนาโรงงานต้นแบบอัตโนม่ัติ (Automatic Pilot  7. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุน 13 อัตรา
    Plant) รวับรวัม่และสู่่งข้อม่่ลที�เกี�ยวัข้องกับการผลิต 
   5. การพััฒนาโลจิสู่ติกสู่์อัจฉริยะ (Smart Logistic)
   6. การพััฒนาต้นแบบคลังสู่ินค้าและร้านขายปลีกอัจฉริยะ 
    (Smart Warehouse and Retail) 
   7. การพััฒนาการรวัม่ระบบและทดสู่อบการใช้งาน
    (System Integration and Demonstration) 

 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

1.2)	สถาบีันัวัิจัยแสงซิินัโครตรอนั	(องค์การมหาชีนั)	(สซิ.)	172	อัตรา

 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

  เครื�องกำเนิดแสู่งซึ่ินโครตรอน 1. Mechanical Engineering  กำลุ่ังคนั	172	อัตรา
   2. Control Systems Engineering 1. เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วัไป 45 อัตรา
   3. Optics หรือ Optical Engineering 2. วัิศวักร 28 อัตรา    
   4. ฟิสู่ิกสู่์, เคม่ี เน้นการศ้กษาโครงสู่ร้างวััสู่ดุด้วัย 3. วัิศวักรวัิจัย 11 คน
    Grazing Incident X-ray Scatting Technique  4. นักวัิทยาศาสู่ตร์ประจำห้อง   
   5. Medial Physics / X-ray tomographic   ปฏิิบัติการ 22 อัตรา
    microscopy/Phase-contrast imaging / synchrotron 5. นักวัิทยาศาสู่ตร์ระบบลำเลียงแสู่ง
    radiation instrument / imaging programming /  24 อัตรา
    computational imaging analysis 6. นักฟิสู่ิกสู่์เครื�องเร่งอนุภาค 11 อัตรา
   6. วััสู่ดุศาสู่ตร์   7. ช่างเทคนิค 29 อัตรา
   7. Structural Biology, Biochemistry, Chemistry  8. หัวัหน้าสู่่วัน 2 อัตรา
    หรือ Biophysics
   8. การจัดการธุรกิจสู่ากล, นวััตกรรม่การบริการ
   9. เศรษฐศาสู่ตร์
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 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

สู่นาม่ทดสู่อบยานยนต์ขับขี�อัตโนม่ัติ 1. Mechanical Engineering (Robotics) กำลุ่ังคนั	31	อัตรา
   2. Electrical Engineering (Robotics/Autonomous 1. วัิศวักร 30 อัตรา
    Vehicle)  2. นักวัิจัย 1 อัตรา    
   3. Computer Engineering (Circuit design, Machine
    Learning)
   4. Automotive Engineering (Electric vehicle, 
    autonomous vehicle)
   5. Test Engineer (Automotive Testing)
   6. Civil Engineering 
    (Intelligent Transport System: ITS)

1.4)	สำนัักงานัพิัฒนัาเทคโนัโลุ่ยีอวักาศแลุ่ะภ่มิสารสนัเทศ	(องค์การมหาชีนั)	7	อัตรา

 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

GNSS Innovation Center และ 1. วัิศวักรรม่เครื�องกล/วัิศวักรรม่การบินและอวักาศ 1. นักวัิจัย 7 อัตรา
ศ่นย์วัิจัยวัิทยาศาสู่ตร์อวักาศ   (โครงการสู่ร้างยานอวักาศ/วััสู่ดุคอม่โพัสู่ิท)
การทดลองและการสู่ำรวัจอวักาศ 2. วัิศวักรรรม่คอม่พัิวัเตอร์/วัิศวักรรม่เครื�องกล/
    วัิศวักรรม่แม่คคาทรอนิกสู่์ (Augmented Human and
    Robotics Machine Learning Techniques)
   3. วัิศวักรรม่คอม่พัิวัเตอร์/วัิศวักรรม่โยธา/วัิศวักรรม่สู่ำรวัจ/
    วัิทยาศาสู่ตร์คอม่พัิวัเตอร์/ภ่ม่ิสู่ารสู่นเทศน์
     (ระบบดาวัเทียม่ นำทางตำแหน่ง)
   4. Aerospace Engineering (Aerospace Data 
    Application/Launch Vehicle
   5. Civil Engineering/Survey Engineering/Computer 
    Science (GNSS Technology)
   6. Computer Science/Computer Engineering/
    Aerospace Engineering (Optimization/Maths 
    modelling for UAV / Aviation
   7. Survey Engineering / Electrical Engineering 
    (GNSS and Navigation Applications)   

1.3)	กรมวัิทยาศาสตร์บีริการ	(วัศ.)	31	อัตรา
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เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
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1.5)	อัตรากำลุ่ังคนัจากม	หาวัิทยาลุ่ัย	362	อัตรา

 โครงสร้างพิ่ื�นฐานเชิิง	 สาขาควัามเชิี�ยวัชิาญของกำลังคน	 ตำแหน่ง
	 เทคโนโลยีและนวััตกรรม

 ศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศ (Center of  ARIPOLIS  1. นักวัจิยั/นกัวัชิาการ ในศ่นยค์วัาม่เปน็
 Excellence) ใน ARIPOLIS 1. Electrical/Computer   เลิศ ภายใต้ ARIPOLIS 145 อัตรา
     Engineering (Embedded System)
   2. Advance Analytics
   3. ระบบอัตโนม่ัติและ Internet of Things
   4. Manufacturing/Systems Engineering/Logistics &  
    Supply Chain/Operation Research& Management
   5. Robotics/Mechatronics/Automatic Control
   6. Power System
   7. Battery System with Fast Charging
   8. Machine Learning 
   9. Factory Automation

 ศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศ (Center of  BIOPOLIS  1. นักวัิจัย/นักวัิชาการ ในศ่นย์ควัาม่
 Excellence) ใน BIOPOLIS 1. Integrated Nanodevice/Integrated Nanobiosystems  เป็นเลิศภายใต้ BIOPOLIS  
   2. วััสู่ดุนาโน   145 อัตรา
   3. Bio Composite & Nanomaterial Technology
   4. Precision Agriculture
   5. Bioprocess Integration/Plant Design
   6. Bio-based Polymer Compounding
   7. Application Tested for Nutraceutical/
    Cosmeceutical and Pharmaceutical
   8. Chemical and Bioprocess Technology
   9. Remote Sensing & Modeling Applications for 
    Smart Farming
   10. Plant Biotechnology
   11. Biorefinery Industrial Biotechnology
   12. Industrial Microbiology
   13. Cellular Engineering/Systems Biology

ศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศ (Center of  SPACE INNOPOLIS  1. นักวัิจัย/นักวัิชาการ ในศ่นย์ควัาม่
Excellence) ใน SPACE INNOPOLIS 1. Material Engineering (Corrosion Engineering/  เป็นเลิศภายใต้ SPACE   
    Corrosion and Reliability Engineering/Material    INNOPOLIS 36 อัตรา
    Selection in Automotive and Aerospace/
    Corrosion and Protection of Meals
   2. Advance Dynamic Control in Aerospace

 ศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศ (Center of  FOOD INNOPOLIS  1. นักวัิจัย/นักวัิชาการ ในศ่นย์ควัาม่
 Excellence) ใน FOOD INNOPOLIS 1. Human Nutrition/Biomedicine/Metabolism   เป็นเลิศ ภายใต้ 
        FOOD INNOPOLIS 36 อัตรา
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
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2) การบัริหุ่ารจัดการ EECi ภาพัรวัมื และการพััฒนากำาลังคน การนำาเทคโนโลย่ยกระดับัภาคอ่ตสาหุ่กรรมื และ  
     ช้่มืช้นในพัื�นท่� 180 อัตรา 

 ส�ข�ควิ�มเชิี�ยวิชิ�ญของกำ�ลังคนำ ตำ�แหนำ�ง

1. การจัดการและบริหารธุรกิจ 1. นักวัิเคราะห์ 10 อัตรา
2. การบริการจัดการเทคโนโลยี 2. เจ้าหน้าที�พััฒนาธุรกิจ 50 อัตรา
3. การบริหารจัดการด้านกฎหม่ายที�เกี�ยวัข้องกับเทคโนโลยีและ 3. เจ้าหน้าที�การตลาด/เจ้าหน้าที�ประชาสู่ัม่พัันธ์
   นวััตกรรม่   10 อัตรา
4. เศรษฐศาสู่ตร์ 4. วัิศวักร 25 อัตรา
5. วัิศวักรรม่ศาสู่ตร์ 5. เจ้าหน้าที�ห้องปฏิิบัติการ 2 อัตรา
6. วัิทยาศาสู่ตร์ 6. นักวัิชาการ/นักวัิจัย 35 อัตรา
7. การจัดการศ้กษา STEM แบบบ่รณาการ (Integrative STEM  7. ผ่้ประสู่านงาน 5 อัตรา
    Education) การออกแบบหลักสู่่ตร และเนื�อหาการเรียนการสู่อน 8. ที�ปร้กษา 30 อัตรา
    (Curriculum Design) 9. เจ้าหน้าที�สู่นับสู่นุนอื�นๆ 13 อัตรา

3) กำาลังคนหุ่มื่นเวั่ยนรองรับัการบั�มืเพัาะนักวัิจัยของภาครัฐ (Spin-off In-transition) 250 อัตรา 

 การจัดเตรยีม่กำลงัคนภาครัฐเพัื�อรองรบัการบม่่เพัาะนกัวัจิยัซึ่้�งอย่ร่ะหวัา่งการ Spin-off ออกไปจัดตั�งเปน็ธรุกจินวัตักรรม่ 

คาดว่ัาจะเริ�ม่สู่าม่ารถึผลักดนัการ Spin-off ออกไปจัดตั�งบริษทัในปี 2568 และจากกำลังคนทั�งหม่ด 250 อตัรา คาดว่ัาจะสู่าม่ารถึ 

Spin-off เป็นบริษัทได้ประม่าณ 10 ราย ในระยะ 10 ปี
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บทที� 4
ปัจัจััยควิ�มสำ�เร็จัของก�รพื้ัฒนำ� EECi

 ปัจจัยควัาม่สู่ำเร็จของการพััฒนา EECi อย่่ที�ควัาม่สู่าม่ารถึในการพััฒนาระบบนิเวัศนวััตกรรม่ที�ม่ีควัาม่ครบถึ้วัน
สู่ม่บ่รณ์ (Comprehensive Innovation Ecosystem) ประกอบด้วัยม่ิติต่างๆ ซึ่้�งม่ีควัาม่เชื�อม่โยงกันอย่างน้อยดังนี�

1. มิติควิ�มเป็นำศูนำย์รวิมของบุคล�กรวิิจััยและนำวิัตกร
 ในระบบเศรษฐกิจซึ่้�งขับเคลื�อนด้วัยนวััตกรรม่ (Innovation Driven Economy) ทรัพัยากรที�สู่ำคัญที�สูุ่ด คือ ทุนทาง
ปัญญา (Intellectual Capacity) ดังนั�น ทุกประเทศที�มุ่่งหวัังจะรักษาหรือเพัิ�ม่พั่นขีดควัาม่สู่าม่ารถึในการแข่งขัน จ้งม่ีควัาม่
พัยายาม่เป็นอย่างม่ากที�จะด้งด่ดผ่้มี่ควัาม่สู่าม่ารถึสู่่งเข้าสู่่่ประเทศหรือเขตเศรษฐกิจของตนอย่างเป็นระบบ ดังนั�น สู่ำหรับ
ประเทศไทยซึ่้�งประสู่งค์จะก้าวัเข้าสู่่่ระบบเศรษฐกิจฐานนวััตกรรม่ตาม่วัิสู่ัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 โดยม่ี EECi เป็นหน้�งในกลไก
สู่นับสู่นุน จง้ม่คีวัาม่สู่ำคญัอยา่งม่าก ที�จะตอ้งม่กีลไกในการสู่ร้างและรกัษาผ่มี้่ควัาม่สู่าม่ารถึสู่ง่ของไทยไวั ้ตลอดจนสู่าม่ารถึดง้ดด่
ผ่ม้่คีวัาม่สู่าม่ารถึสู่ง่เขา้ม่าเพัิ�ม่เตมิ่ใน EECi หรือในสู่ว่ันอื�นของประเทศให้เกิดม่วัลรวัม่ที�ม่ากพัอ คอืม่สีู่ดัสู่ว่ันจำนวันบุคลากรวิัจยั
ต่อประชากรที�ทัดเทียม่กับประเทศที�อย่่ในระบบเศรษฐกิจซึ่้�งขับเคลื�อนด้วัยนวััตกรรม่ โดยผ่านกลไกต่างๆ ทั�งทางตรงและทาง
อ้อม่ อาทิ การจัดสู่รรทุนวัิจัยพััฒนาให้กับนักวัิจัยชั�นนำของประเทศไทยอย่างต่อเนื�องโดยให้ทำหน้าที�ฝึึกอบรม่นักวัิจัยรุ่นใหม่่
ควับค่่ไปด้วัย การให้การสู่นับสู่นุนทรัพัยากรต่างๆ เพัื�อด้งด่ดสู่ถึาบันวัิจัยชั�นนำของต่างประเทศให้เข้าม่าเปิดศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศ
ในประเทศไทยโดยม่ีเงื�อนไขถึ่ายทอดเทคโนโลยีให้อุตสู่าหกรรม่ไทย รวัม่ถึ้งฝึึกอบรม่บุคลากรวัิจัยของไทยควับค่่ไปด้วัย การจัด
สู่ง่นักเรยีนทนุของรัฐไปศก้ษาในสู่ถึาบันการศก้ษาชั�นนำในต่างประเทศ เพัื�อทั�งนำวิัทยาการกลับม่าพัฒันาประเทศและสู่ร้างเครือ
ข่ายการทำงานวัิจัยและนวััตกรรม่ในระดับนานาชาติ การด้งด่ดนักศ้กษาต่างชาติชั�นดีที�ม่าศ้กษาขั�นสู่่งในประเทศไทย อาทิ ที�
สู่ถึาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ให้ทำงานต่อในประเทศไทย การด้งด่ดสู่ถึาบันการศ้กษาต่างประเทศเข้าม่าเปิดหลักสู่่ตรขั�นสู่่งร่วัม่
กบัสู่ถึาบนัการศก้ษาของไทย การพัฒันาเสู่ตม็่ศก้ษาภายในประเทศใหม้่คีวัาม่เขม้่แขง็เพัื�อรกัษานกัเรยีนเกง่ของไทยไวัใ้นประเทศ 
และด้งด่ดนักเรียนเก่งของประเทศเพัื�อนบ้านม่าศ้กษาในประเทศไทย รวัม่ถึ้งการสู่ร้างตลาดงานรายได้ดีไวั้รองรับบุคลากรด้าน
วัิจัยและนวััตกรรม่ เป็นต้น 

2. มิติทรัพื้ย�กรเพื้้�อก�รวิิจััยและนำวิัตกรรม
 การวัิจัยและนวััตกรรม่จะเกิดข้�นไม่่ได้หากไม่่ม่ีทรัพัยากรสู่นับสู่นุน การจัดสู่รรทุนวัิจัยในโครงการขนาดใหญ่หรือการ
สู่นับสู่นุนการจัดตั�งศ่นย์ควัาม่เป็นเลิศเฉพัาะทางอย่างต่อเนื�องข้าม่หลายปีงบประม่าณเป็นกลไกสู่ำคัญอย่างหน้�งที�จะทำให้ผล
งานวัิจัยและนวััตกรรม่เกิดข้�นอย่างเป็นร่ปธรรม่ รวัม่ถึ้งจะเป็นเครื�องม่ือสู่ำคัญในการด้งด่ดนักวัิจัยชั�นนำให้เข้าม่าทำงานใน
ประเทศรวัม่ถึ้งพััฒนากำลังคนวัิจัยรุ่นใหม่่ข้�นอย่างต่อเนื�องเป็นระบบ อย่างไรก็ดีการจัดสู่รรงบประม่าณวัิจัยนี�จำเป็นจะต้องม่ี
หวััขอ้ที�สู่อดคลอ้งกนัขา้ม่โครงการเพัื�อใหภ้าพัรวัม่ของผลงานที�จะเกดิข้�นสู่าม่ารถึนำไปตอ่ยอดสู่รา้งควัาม่เขม้่แขง็อยา่งเปน็ระบบ
ให้กับภาคอุตสู่าหกรรม่ตลอดจนเกิดคลังควัาม่ร่้เฉพัาะด้านของประเทศได้ นอกจากนี�ในบริบทของ EECi รัฐพั้งม่อบหม่ายให้
แหลง่ทนุใหม้่กีารจดัสู่รรงบประม่าณวัจัิยและนวัตักรรม่ตอ่เนื�องใหก้บัโครงการขนาดใหญแ่ละศน่ยค์วัาม่เปน็เลศิที�ม่าจดัตั�งที� EECi 
โดยการจัดสู่รรงบประม่าณควัรจะมี่ควัาม่สู่อดคล้องต่อเนื�องกับอุตสู่าหกรรม่มุ่่งเน้นของ EECi ตลอดจนมี่ทิศทางที�ชัดเจนเพัื�อ
ชี�นำการลงทนุและการใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็่ที�จากโครงสู่รา้งพัื�นฐานทางวัทิยาศาสู่ตรแ์ละเทคโนโลย ีและการพัฒันาม่วัลรวัม่ของ
บุคลากรวัิจัยและนวััตกร
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เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
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3. มิติควิ�มพื้ร้อมของโครงสร้�งพื้้�นำฐ�นำท�งวิิทย�ศ�สตร์และเทคโนำโลยี
 การม่คีวัาม่พัรอ้ม่ทางโครงสู่รา้งพืั�นฐานทางวัทิยาศาสู่ตรแ์ละเทคโนโลยมี่คีวัาม่สู่ำคญัทั�งในเชงิการแกปั้ญหาและยกระดบั
คณุภาพัของผลิตภณัฑ์อุ์ตสู่าหกรรม่ผ่านบริการวิัเคราะห์ทดสู่อบและการม่าตรฐาน และการสู่นับสู่นุนให้ภาคอุตสู่าหกรรม่สู่าม่ารถึ
เข้าถึ้งเครื�องม่ือที�ม่ีราคาแพังหรือไม่่คุ้ม่กับการลงทุนเพัื�อใช้งานเพัียงรายเดียวั รวัม่ไปถึ้งการทำให้บุคลากรวัิจัยและนวััตกร ซึ่้�ง    
อย่่ในประเทศสู่าม่ารถึดำเนินการวิัจัยเพัื�อนำไปสู่่่การสู่ร้างนวััตกรรม่ได้อย่างต่อเนื�อง ซ้ึ่�งในสู่่วันท้ายนี� จะเป็นองค์ประกอบที�
สู่ำคัญอย่างหน้�งในการรักษาผ่้ม่ีควัาม่สู่าม่ารถึสู่่งในประเทศ และช่วัยด้งด่ดผ่้ม่ีควัาม่สู่าม่ารถึสู่่งจากต่างประเทศเข้าม่าสู่่่
ประเทศไทยเพิั�ม่เติม่ อย่างไรก็ตาม่เนื�องจากโครงสู่ร้างพัื�นฐานทางวัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีม่ีม่่ลค่าการลงทุนสู่่ง หากมี่การ
ลงทุนอย่างกระจัดกระจายจะเป็นการสู่ิ�นเปลืองทรัพัยากรเป็นอย่างม่ากทั�งในเชิงการใช้งาน การด่แลรักษา และควัาม่สู่ะดวัก
รวัดเร็วัในการดำเนินงานวัิจัยและนวััตกรรม่ ดังนั�นการที�รัฐลงทุนพััฒนา EECi โดยมุ่่งให้เป็นศ่นย์กลางการลงทุนโครงสู่ร้างพัื�น
ฐานทางวิัทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีของประเทศในเขตพัฒันาพิัเศษภาคตะวันัออก จง้เป็นแนวัทางสู่ำคัญที�จะทำให้เกิดประโยชน์
สู่ง่สุู่ดจากการลงทุนของรัฐ ทั�งในการยกระดับควัาม่สู่าม่ารถึของภาคอุตสู่าหกรรม่และดง้ดด่ม่วัลรวัม่ของนักวิัจยัและนวัตักรเพัื�อ
ทำให้เกิดชุม่ชนของนวััตกรขนาดใหญ่ข้�นในประเทศ

4. มิติควิ�มเชิ้�อมโยงระหวิ��งผู้มีส�วินำได้้ส�วินำเสียในำหล�กหล�ยมิติ
 การปฏิิสัู่ม่พันัธ์อย่างกว้ัางขวัางระหว่ัางภาคอุตสู่าหกรรม่ ม่หาวิัทยาลัย-สู่ถึาบันวิัจยั และหน่วัยงานของรัฐ รวัม่ไปถ้ึงชุม่ชน
โดยรอบ ทั�งในร่ปแบบเป็นทางการและไม่่เป็นทางการระหวั่างหน่วัยงานหรือบุคคลในสู่ังกัด (Dense Formal and Interper-
sonal Communication Network) เปน็สู่ิ�งสู่ำคญัยิ�งตอ่ควัาม่สู่ำเรจ็ของเขตนวัตักรรม่เนื�องจากเปน็องคป์ระกอบสู่ำคญัในการนำ
ไปสู่่่การทำงานร่วัม่กัน การต่อยอดผลงานวัิจัยไปสู่่่นวััตกรรม่ การร่วัม่กันแก้ไขปัญหาอุปสู่รรคต่างๆ ที�เกิดข้�นอย่างรวัดเร็วัและม่ี
ประสู่ทิธภิาพัดว้ัยแนวัคดินวัตักรรม่เปดิ (Open Innovation) ซึ่้�งสู่ง่เสู่รมิ่ใหก้ารลงทนุวัจิยัและนวัตักรรม่เกดิประสู่ทิธภิาพัสู่ง่สู่ดุ
แก่องค์กรโดยการนำเข้านวััตกรรม่จากแหล่งภายนอกองค์กร และแบ่งปันองค์ควัาม่ร่้และนวััตกรรม่ให้กับหน่วัยงานอื�น เพัื�อนำ
ไปพััฒันาตอ่ยอดในช่องทางต่างๆ เป็นแนวัคิดสู่ำคัญที�จะช่วัยใหป้ระเทศไทยสู่าม่ารถึพัฒันานวัตักรรม่ใหม่ไ่ด้รวัดเรว็ัข้�นและม่ผีล
ตอบแทนจากการลงทุนวัิจัยและนวััตกรรม่สู่่งข้�น ในบริบทของ EECi ผ่้บริหารเขตนวััตกรรม่จะต้องทำหน้าที�เป็นสู่ะพัานเชื�อม่ 
(Bridging Agent) ที�สู่ำคัญในการสู่่งเสู่ริม่และเชื�อม่โยงให้เกิดปฏิิสู่ัม่พัันธ์อย่างกวั้างขวัางระหวั่างภาคสู่่วันต่างๆ รวัม่ถึ้งทำหน้าที�
เป็นตัวัเรง่ปฏิกิิรยิา (Catalyst) เพัื�อใหเ้กดิการแบง่ปันและตอ่ยอดองค์ควัาม่ร่ร้ะหวัา่งภาคสู่ว่ันตา่งๆ โดยม่แีนวัคิดนวัตักรรม่เปิด
เป็นแกนสู่ำคัญในการดำเนินการ 

5. มิติควิ�มเป็นำชิุมชินำทันำสมัยปัจัจััยก�รด้ำ�รงชิีวิิตสมบูรณ์
 เขตนวััตกรรม่เป็นชุม่ชนของบุคลากรวัิจัยและนวััตกรรม่ขนาดใหญ่ ซึ่้�งควัาม่เป็นชุม่ชนดังกล่าวัจะเกิดข้�นไม่่ได้เลย หาก
ไม่่ม่ีองค์ประกอบของการม่ีคุณภาพัชีวัิตที�ดี (Good Quality of Life) เหม่าะสู่ม่สู่อดคล้องกับวัิถึีชีวัิต (Life Style) ของบุคลากร
วัจิยัและนวััตกรรม่รวัม่ถึง้ครอบครวัั ทั�งนี�บคุคลเหลา่นี�โดยม่ากม่กีารศก้ษาสู่ง่ ผา่นการศ้กษาและคุน้ชนิกบัการดำรงชวีัติในประเทศ
ที�พััฒนาแล้วั ประกอบกับสู่ภาวัะการแข่งขันที�รุนแรงในระดับนานาชาติในการด้งด่ดผ่้เชี�ยวัชาญระดับสู่่ง ดังนั�นการพััฒนาเขต
นวััตกรรม่ให้เป็นชุม่ชนที�ทันสู่ม่ัยม่ีปัจจัยการดำรงชีวัิต ตลอดจนสู่าธารณ่ปโภคและสู่าธารณ่ปการ รวัม่ถึ้งการคม่นาคม่ต่างๆ ให้
เทียบได้กับชุม่ชนในประเทศที�พััฒนาแล้วัจ้งม่ีควัาม่สู่ำคัญเป็นอย่างม่ากต่อควัาม่สู่ำเร็จของเขตนวััตกรรม่



65(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาครั่ฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 

เขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกิำจพิิเศษภาคตะวัันออกำ:
ควัามกำ้าวัหน้าแลัะแนวัทางกำาร่ดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 ตัวัอย่างจากการพััฒนาเม่ืองวัิทยาศาสู่ตร์สู่้คุบะ 
(Tsukuba Science City) ที�รฐับาลญี�ปุ่นได้อนุม่ัตใิหจ้ดัตั�ง
ข้�นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1963 เพัื�อพััฒนาเมื่อง
วัิทยาศาสู่ตร์และเทคโนโลยีฐาน โดยการย้ายสู่ถึาบันวัิจัย
ตา่งๆ ม่าจากโตเกยีวั และพัฒันาสู่ภาพัแวัดลอ้ม่ที�สู่นบัสู่นนุ
การวัจิยั และการศก้ษาขั�นสู่ง่ รวัม่ถ้ึงการพัฒันาที�อย่อ่าศยั
ในพัื�นที� ทำให้ในป ีค.ศ. 1980 ไดม้่ ีสู่ถึาบันวัจิยัและสู่ถึาบนั
การศ้กษา 43 แห่งเข้าอย่่ในพัื�นที� และหลังจากนั�นได้เกิด
การรวัม่ 3 เม่ืองและ 1 หม่่่บ้านม่าอย่่ใต้การบริหารจัดการ
ของรัฐบาลท้องถึิ�นเดียวักัน และได้พัิจารณาให้ม่ีการสู่ร้าง
รถึไฟฟ้าสู่าย Tsukuba Express Line จำนวัน 20 สู่ถึานี 
เป็นเงินลงทุน 29 พัันล้านดอลลาร์สู่หรัฐฯ เพัื�อเชื�อม่ต่อ
เม่ืองสู่้คุบะ และกรุงโตเกียวั โดยเริ�ม่ก่อสู่ร้างในปี 1992-
2005 โดยผลที�เกิดจากการพััฒนาดังกล่าวัก่อให้เกิดการ
พัฒันาเมื่องรอบๆ สู่ถึานีรถึไฟฟ้า และลดระยะเวัลาในการ
เดนิทางจากเมื่องสู่ค้บุะ (Tsukuba) สู่่ก่รงุโตเกียวั ประม่าณ 
45 นาที 

ภาพที่่� 4-1: เส้นที่างแลิะสถึาน่รถึไฟ Tsukuba Express Line 

แห้ลิ่งที่่�มา: TSUKUBA EXPRESS /  https://www.mir.co.jp/en/

 ในกรณีของ EECi ซึ่้�งเป็นการจัดตั�งเขตนวััตกรรม่ข้�นบนพัื�นที�ใหม่่ ยังไม่่ม่ีปัจจัยการดำรงชีวัิตในลักษณะที�กล่าวัถึ้งข้างต้น 
จ้งม่ีควัาม่สู่ำคัญเป็นอย่างม่ากที�จะต้องเร่งพััฒนาองค์ประกอบของการม่ีคุณภาพัชีวัิตที�ดีเหม่าะสู่ม่สู่อดคล้องกับวัิถีึชีวิัตของ
บุคลากรวัิจัยและนวััตกรรม่ และเนื�องจากพัื�นที�ตั�งของ EECi เป็นเสู่้นทางผ่านของนักท่องเที�ยวัและผ่้เดินทางเข้าสู่่่อำเภอแกลง 
จังหวััดระยอง ตลอดจนเข้าสู่่่จังหวััดจันทบุรี และตราด ดังนั�น การพััฒนาองค์ประกอบของการม่ีคุณภาพัชีวัิตที�ดีดังกล่าวัข้างต้น 
ไม่่วั่าจะเป็นทางด้านปัจจัยสู่ี� หรือ การพััฒนาแหล่งสู่ันทนาการ หรือโรงเรียนสู่ำหรับรองรับบุตรหลานของบุคลากรวัิจัย เป็นต้น 
อาจดำเนินการโดยมุ่่งใช้ประโยชน์ (Leverage) จากการเป็นเสู่้นทางผ่านด้วัย เพัื�อให้สู่ิ�งอำนวัยควัาม่สู่ะดวักต่างๆ ได้ขนาด 
คุณภาพั และม่ีีควัาม่หลากหลายที�เหม่าะสู่ม่  

 ดังตัวัอย่างของการพััฒนา Tsukuba Science City จ้งจำเป็นต้องพััฒนาเสู่้นทางคม่นาคม่ต่างๆ รวัม่ถึ้งเสู่้นทางรถึไฟ
เชื�อม่ต่อ EECi กับเสู้่นทางรถึไฟควัาม่เร็วัสู่่งเชื�อม่สู่าม่สู่นาม่บินที�ภาครัฐกำลังพััฒนาข้�น โดยอาจจะเชื�อม่ต่อ ณ สู่ถึานีศรีราชา 
จังหวััดชลบุรี ผ่านอุทยานรังสู่รรค์นวััตกรรม่อวักาศ ม่ายังวัังจันทร์วััลเลย์ และสู่ิ�นสูุ่ดที� สู่ถึานีแกลง จังหวััดระยอง หรือ ที�สู่ถึานี
ระยอง จังหวััดระยอง โดยสู่ถึานีแกลงจะเชื�อม่ต่อกับเสู่้นทางรถึไฟทางค่่และเสู่้นทางรถึไฟควัาม่เร็วัสู่่งสู่่วันต่อขยายที�จะม่ีใน
อนาคต สู่่วันสู่ถึานีระยองเป็นจุดสู่ิ�นสูุ่ดเสู่้นทางรถึไฟควัาม่เร็วัสู่่งเชื�อม่สู่าม่สู่นาม่บิน การพััฒนาเสู้่นทางคม่นาคม่และเสู้่นทาง
รถึไฟเชื�อม่ต่อ EECi ดังกล่าวั จำเป็นต่อควัาม่สู่ำเร็จในการพััฒนา EECi ให้ม่ีควัาม่เป็นชุม่ชนวัิจัยและนวััตกรรม่ขนาดใหญ่ของ
ประเทศ โดยจะทำให้ EECi ม่ีองค์ประกอบของการม่ีคุณภาพัชีวัิตที�เหม่าะสู่ม่ ทำให้นักวัิจัย นวััตกร และครอบครัวั สู่าม่ารถึเดิน
ทางเชื�อม่ต่อไปยังชุม่ชนนวััตกรรม่อื�นๆ และย่านธุรกิจสู่ำคัญของประเทศได้อย่างรวัดเร็วั 



(ร่่าง) แผนกำำาลัังคนภาคร่ัฐเขตนวััตกำร่ร่มร่ะเบีียงเศร่ษฐกำิจพิิเศษภาคตะวัันออกำ พิ.ศ. 2566-2575 66

เขตนวััตกรรมระเบีียงเศรษฐกิจพิิเศษภาคตะวัันออก:
ควัามก้าวัหน้าและแนวัทางการดำำาเนินงาน พิ.ศ. 2566-2575 

 ภาพที่่� 4-2: (ร่าง) แนวเส้นที่างรถึไฟเชื่้�อุมต่อุ EECi กับรถึไฟความเร็วสูงเชื่้�อุมต่อุ 3 สนามบิน

6. มิติก�รสอด้คล้องเชิ้�อมโยงกันำของก�รลงทุนำและก�รจััด้สรรทรัพื้ย�กร 
 (Alignment of Investment and Resource Allocation)

 การลงทุนพัฒันาเขตนวัตักรรม่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใชง้บประม่าณม่ากและใชเ้วัลานานกว่ัาจะเห็นผล ดงันั�นเพัื�อให้การ
ลงทุนดังกล่าวัม่ีประสู่ิทธิภาพั จำเป็นต้องม่ีการบริหารจัดการให้การลงทุนและการจัดสู่รรทรัพัยากรม่ีควัาม่สู่อดคล้องต่อเนื�อง
กันในทุกม่ิติ โดยในบริบทของ EECi นั�น เห็นสู่ม่ควัรให้ม่ีการดำเนินการดังกล่าวัในลักษณะบ่รณาการข้าม่หน่วัยงาน โดยม่ีหน่วัย
งานที�ได้รับม่อบหม่ายให้บริหารจัดการ EECi ทำหน้าที�เป็นผ่้รับผิดชอบหลักในการบ่รณาการควัาม่เชื�อม่โยงของการลงทุนและ
การจัดสู่รรทรัพัยากรให้หน่วัยงานต่าง ๆ (Agenda-Based Budgeting) ในสู่่วันที�เกี�ยวัข้องกับ EECi นอกจากนี� เนื�องจากการ
พััฒนาเขตนวัตักรรม่ใชเ้วัลานานกวัา่จะเหน็ผลสู่ำเรจ็ ดงันั�นจง้จะตอ้งม่กีารจดัสู่รรงบประม่าณจำนวันม่ากพัอ เพัื�อจดัใหม้่บีริการ
ต่าง ๆ เพัื�อสู่ร้างประโยชน์ในระยะเริ�ม่ต้นให้กับผ่้มี่สู่่วันได้สู่่วันเสีู่ยพัร้อม่กันไปด้วัย ในกรณีของ EECi บริการต่าง ๆ นี� ได้แก่ 
บริการที�เกี�ยวัข้องกับการแก้ปัญหาและเพัิ�ม่ขีดควัาม่สู่าม่ารถึอุตสู่าหกรรม่ รวัม่ถึ้งการแก้ปัญหาและเพัิ�ม่คุณภาพัชีวัิตของชุม่ชน
ในพัื�นที�ดว้ัยวัทิยาศาสู่ตร ์เทคโนโลยีและนวัตักรรม่ เปน็ตน้ ผลสัู่ม่ฤทธิ�และประโยชนที์�เกดิข้�นจากบรกิารเหล่านี� จะสู่ง่ผลให้ EECi 
ได้รับการยอม่รับจากผ่้มี่สู่่วันได้เสู่ียและจากชุม่ชนในพัื�นที�ตั�งแต่ช่วังต้นของการดำเนินการ และเป็นการเตรียม่ควัาม่พัร้อม่ของ
อตุสู่าหกรรม่และชมุ่ชนใหม้่คีวัาม่คุน้เคยกบัการใชว้ัทิยาศาสู่ตรแ์ละเทคโนโลยไีปยกระดบัขดีควัาม่สู่าม่ารถึในการแขง่ขนัและยก
ระดับคุณภาพัชีวัิต ซึ่้�งนำไปสู่่่การม่ีปฏิิสู่ัม่พัันธ์อย่างต่อเนื�องกวั้างขวัางในระยะถึัดไป
 
7. มิติกฎหม�ยและก�รสนำับสนำุนำจั�กภ�ครัฐอย��งต�อเนำ้�อง
 ในระบบเศรษฐกิจที�ขับเคลื�อนด้วัยนวััตกรรม่ จำเป็นต้องม่ีกฎหม่ายที�ม่ีควัาม่ก้าวัหน้าปรับเปลี�ยนได้ทันต่อควัาม่
เปลี�ยนแปลงที�เกดิข้�นจากนวััตกรรม่ใหม่่ๆ  อยา่งไรกต็าม่ การที�จะปรบัปรงุกฎหม่ายใหม้่คีวัาม่ก้าวัหนา้ไดน้ั�น จำเปน็จะตอ้งทราบ
ผลกระทบต่างๆ ที�เกี�ยวัข้องกับนวััตกรรม่ใหม่่ที�เกิดข้�นก่อน จ้งทำให้เกิดปัญหา (Unsolved Issue) วั่า นวััตกรรม่พััฒนาไม่่ได้
เนื�องจากมี่อปุสู่รรคทางกฎหม่ายหรือระเบยีบขอ้บงัคับเดมิ่ และการแก้กฎหม่ายหรอืขอ้บงัคบักไ็ม่สู่่าม่ารถึทำไดโ้ดยงา่ยเนื�องจาก
ไม่่ทราบผลกระทบที�อาจเกิดข้�นจากนวััตกรรม่ ดังนั�น แนวัทางแก้ไขปัญหาสู่ำคัญข้างต้น คือ การจัดให้ม่ีเขตพัื�นที�ซ้ึ่�งผ่อนปรน
กฎหม่ายและข้อบังคับที�เกี�ยวัข้องเพัื�อให้สู่าม่ารถึทดสู่อบทดลองนวััตกรรม่ที�พััฒนาข้�นใหม่่ได้ (Regulatory Sandboxes) หาก
ผลการทดสู่อบทดลองใดได้ผลดี ไม่มี่่ผลกระทบเชงิลบที�บริหารจัดการไม่ไ่ด้ จง้นำผลการทดสู่อบทดลองและแนวัทางการบริหาร
จดัการผลกระทบที�เกดิข้�น ไปเปน็หลกัฐานเชงิประจกัษ์เพัื�อปรบัปรงุพัฒันากฎหม่ายและระเบยีบขอ้บงัคบัที�ม่อีย่เ่ดมิ่ใหก้า้วัหนา้
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ทันสู่ม่ัยข้�น เนื�องจาก EECi มุ่่งเป็นพัื�นที�ซึ่้�งรองรับการพััฒนานวััตกรรม่ก่อนการนำสู่่่การใช้งานจริง ดังนั�นจ้งม่ีควัาม่จำเป็นอย่าง
ยิ�งที�จะให้ม่ีการกำหนดพัื�นที� EECi และพัื�นที�เกี�ยวัข้อง เป็นพัื�นที�ผ่อนปรนกฎหม่ายและระเบียบข้อบังคับเพัื�อการทดสู่อบทดลอง
ทางวัิทยาศาสู่ตร์เทคโนโลยีและนวััตกรรม่ (Regulatory Sandboxes) เพัื�อรองรับการพััฒนานวััตกรรม่ในเขตพััฒนาพัิเศษภาค
ตะวัันออกและในภาพัรวัม่ของประเทศได้อย่างเป็นระบบ และนำไปสู่่่การพััฒนากฎหม่ายและระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวัข้องให้
รองรับการก้าวัไปสู่่่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตาม่วัิสู่ัยทัศน์ของประเทศได้จริง

 นอกจากนี� ตาม่ที�ได้กล่าวัข้างต้นวั่า การลงทุนพััฒนาเขตนวััตกรรม่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้งบประม่าณม่ากและใช้
เวัลานานกวั่าจะเห็นผล ดังนั�นในภาพัรวัม่ EECi จ้งต้องการการสู่นับสู่นุนจากรัฐอย่างต่อเนื�องสู่อดคล้องตาม่แผนการลงทุนวัิจัย
และพััฒนาของประเทศ การลงทุนอย่างต่อเนื�องของรัฐนี�จะสู่่งผลทางตรงต่อการขับเคลื�อน EECi ให้ประสู่บควัาม่สู่ำเร็จ และที�
สู่ำคัญกว่ัานั�น คอื การสู่ร้างควัาม่ม่ั�นใจให้กบันักลงทุนในเรื�องควัาม่มุ่ง่ม่ั�นของประเทศไทยในการขับเคลื�อนสู่่่การเป็นประเทศแห่ง
นวัตักรรม่ (Innovation Thailand) อนัจะเปน็ปจัจยัสู่ำคญัในการตดัสู่นิใจลงทนุของนกัลงทนุทั�งจากภายในและภายนอกประเทศ
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