
คณะท ำงำนด้ำนกำรวิจัย ทปอ.
1

นวัตกรรมพัฒนำชำติด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

Thailand 4.0

มหำวิทยำลัยรวมใจ
ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐



มหำวิทยำลัยจะท ำอะไรให้

Thailand 4.0

2



“สิ่งส ำคัญคือ จะท ำอย่ำงไรที่จะใช้
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภำพ และ
ยังคงควำมเป็นไทย ในแบบที่

ควบคู่กับกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทยแลนด์ 4.0”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในพิธีเปิดงำน 
Startup Thailand 2016 เมื่อ 28 เม.ย. 2559 3

STRONGER

TOGETHER

Thailand 4.0
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First S-curve+New S-curve   

Supercluster/Cluster 

Startup Thailand Digital 

Thailand 

Science Parks Tech Show

Tax Incentive Talent 

Mobility Food Innopolis

R&D&I Ecosystem

Research Reform

Education Reform

Thailand 4.0



กำรท ำงำนเชิงพันธมิตรบูรณำกำร

Integrative

Multi-layer Partnership

Innovation Hubs

ข้อเสนอกำรด ำเนินกำร
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มหำวิทยำลัย 4.0

ควำมรู/้นวัตกรรม คน

Value-based

Economy

เป้ำหมำย
1. พึ่งพำตนเองได้
2. ลดกำรน ำเข้ำ
3. สังคมแบ่งปัน

เศรษฐกิจ 4.0
สังคม 4.0

วิจัยและพัฒนำ กำรศึกษำ

THAILAND 4.0

UNIVERSITY 4.0

เอกชน
สถำบันกำรเงิน
หน่วยงำนรัฐ
ต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัย 1.0, 2.0, 3.0

+



“มหำวิทยำลัยเป็น Key Driver 
ของกำรสร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ตัวอย่ำง: 
1. Stanford University---Silicon Valley
2. MIT, Harvard, BU and etc.---The Boston 

Route 28
3. University of North Carolina, Duke 

University and NC State University---
Research Triangle

4. UC Davis----Life Science Innovation Center, 
Chile (กรณีข้ำมประเทศ)

จ ำนวนผลงำนวิจัย 5 ปี (2554-2559)
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จำกรำกแขนง..สู่รำกแก้ว..สู่ดอกผล

จำกรำกแขนงที่พึ่งพำ
กำรซื้อเทคโนโลยี
จำกต่ำงประเทศ
อย่ำงไร้ทิศทำง

กำรสร้ำงเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง

(5 Core Technologies)

วำระของชำติ



วำระของชำติ
National agenda
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แนวโน้มของโลก
• Water

• Food

• Energy

• Ageing

วำระของชำติ
National Agenda

• Agriculture&Food

• Energy

• Ageing

• Smart City

• Water Management

• Climate Change

มั่น
คง มั่ง

คั่ง
ยั่ง
ยืน

Multidisciplinary approach

จำก 5 + 5 อุตสำหกรรม
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แนวคิดกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประเด็นของประเทศ 6 เรื่องหลัก ซึ่งต้องอำศัยควำม
ร่วมมือวิจัยข้ำมศำสตร์ ข้ำมมหำวิทยำลัย และข้ำมประเทศ เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุด
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Smart Farming/ ผู้ส่งออกเทคโนโลยี

• Precision
Agriculture

• Digital Agriculture

• อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์ • เครื่องจักรกล
กำรเกษตร

• พืชเครื่องเทศ สมุนไพร
แมลงที่มีมูลค่ำสูง

• ปุ๋ยสั่งตัด
• Application ส ำหรับ

เกษตรกร เช่น โทรศัพท์
เลี้ยงปลำ

เมล็ดพันธุ์ผัก พริก มะเขือ
เทศ ธัญพืช

• เครื่องปลูกข้ำว
• เครื่องควบคุมกำรให้น้ ำ

• เกษตรกร
• SME

เกษตรและอำหำร



อุตสำหกรรมอำหำร

• อำหำรแปรรูป

• อำหำรสุขภำพ

• ส่วนประกอบอำหำร

• By products

• Smart Packaging 
ส ำหรับอำหำร

• เครื่องมือแปรรูป
• Robotics
• Microwave Process
• High Pressure 

Process



1 ปี

App ส ำหรับเกษตรกร
ศูนย์กลำงเมล็ดพันธุ์

คุณภำพ
Creative, Smart SME

5 ปี

ระบบกำรแชร์ข้อมูล 
กำรจัดกำร Big data

ศูนย์กลำงอำหำร, 
ingredient คุณภำพ
ระดับพรีเมี่ยม

ศูนย์กลำงอำหำรสัตว์

10 ปี

 ศูนย์กลำงกำรส่งออก
เทคโนโลยีส ำหรับ
กำรเกษตร อุตสำหกรรม
อำหำร บรรจุภัณฑ์

 กำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรม
เกษตร / biotechnology 
มูลค่ำสูง

“ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงของผลิตผลเกษตรและอำหำรระดับพรีเมียม โดยอำศัยฐำน

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้ำน

กำรเกษตร เมล็ดพันธุ์ วัคซีน อำหำรสัตว์”



สังคมสูงอำยุ



กำรผลิตยำประเภทชีววัตถุ วัคซีน และชุดตรวจ ส ำหรับ ยำรักษำโรคไต โรคมะเร็ง และ โรคแพ้ภูมิตนเอง

กำรลงทุนระยะกลำงถึงระยะยำว (3-15 ปี)

Siam Bioscience is the only 
Biopharmaceutical plant in Thailand 
with international GMP (PIC/s) and 
ISO 17025 certified

วัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น และชุดตรวจยำชีววัตถุส ำหรับฉีดกระตุ้น
กำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง
ส ำหรับผู้ป่วยฟอกไต

ยำชีววัตถุส ำหรับฉีดกระตุ้น
กำรสร้ำงเม็ดเลือดขำว
ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
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10-15 ปี
• ยำ (small molecules) ชนิดใหม่
• ยำส ำหรับกำรรักษำที่มีเป้ำหมำย 

(targeted therapy)
• วัคซีนข้ันสูงชนิดใหม่
• ยำชีววัตถุชนิดใหม่
• หุ่นยนต์และเครื่องมือผ่ำตัดด้ำน

กำรแพทย์
• อุปกรณ์ด้ำนกำรแพทย์ชนิดฝัง 

(Implanted-devices)
• Automated diagnostic devices

3-10 ปี
• ยำชีววัตถุชนิดใหม่เพือ

รักษำมะเร็งและโรภูมิแพ้
• วัคซีนข้ันสูง
• ชุดตรวจวินิจฉัยที่มี

ศักยภำพเชิงพำณิชย์
• หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ที่ได้

มำตรฐำนสำกล
• Quality reagents f
• Smart Village for Aging
• Digital Health

1-3 ปี
• ยำ Generic 
• ยำชีววัตถุประเภท Biosimilar
• ชีวเภสัชภัณฑ์ และ products 

from probiotics
• สมุนไพร และเครื่องส ำอำง
• Smart Medical และ

Devices Robotics เพื่อช่วย
คนพิกำร

• ศูนย์บ ำบัดฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุ
• ผลิตภัณฑ์และอำหำรเพื่อ

สุขภำพ
• Medical Tourism

“ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอำเซียนภำยในปี 2025”

Outcomes 3-10 ปี
มูลค่ำกำรลงทุน

20,000 ล้ำนบำท+

ผลิตภัณฑ์

ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ข้อตกลง

มูลค่ำตลำดไมต่่ ำกว่ำ 100,000ล้ำน
บำท (ไทยและอำเซียน )

กำรจ้ำงงำน

Knowledge Works
High Tech Labors

>50,000 ต ำแหน่ง

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ร่วมรับ โครงกำรวิจัย ระดับ multi national 
และสำมำรถรองรับกำรติดเช้ือโรคเขตร้อน

เป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain



เมืองอัจฉริยะ

Innovation Centre

City Management
- Traffic and transportation

- City Zoning

- Safety Management

- Energy and Environment

Economic
- Tourism economy impact

- Global Digital Hub

“Smile Smart and Sustainable PHUKET"

People
- Wealthy

- Healthy

Possible Investors



1. การสร้างความเข้าใจในบรบิทของ Smart City
2. สร้างระบบต้นแบบท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนในเมืองให้

เข้าถึงได้ง่าย
3. วางโครงข่ายการสื่อสารพื้นฐานให้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. สร้าง Community ของกลุ่มนักวิจัย ภาคเอกชน และ

หน่วยงานภาครัฐ
5. วาง Roadmap ของระบบ IoT Smart City หลักท่ีทุกเมือง

ต้องการ
6. MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สถานบันการศึกษา และ

ภาคเอกชน

Short-term (1Y) Medium-term (3Y) Long-term (5Y)

1. ขยาย MOU ไปยังเครือข่ายเมืองท่ัวประเทศ
2. วางโครงข่ายการสื่อสารเพื่อรองรับระบบ IOT 

และระบบ Cloud Data Services เต็มรูปแบบ
เพ่ือเป็น Information of Everythings

3. จัดตั้ง Smart City Centre ของเทศบาลเพื่อให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการระบบได้เอง และมีการอบรม
แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

1. สร้างโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมไปยังหน่วยงาน
ราชการ สถานที่ต่างๆ โรงเรียน และชุมชน
บ้านเรือน

2. จัดตั้ง ASEAN Smart City Hub เพ่ือดึงเครือข่าย
จากภายนอกให้เข้มแข็งข้ึน

3. สร้างระบบ Digital Economy เพ่ือเชื่อมโยง
ระบบต่างๆของ Smart City ให้เป็นหนึ่งเดียว

4. จัดตั้ง Metropolis Innovation Centre ในหัว
เมืองใหญ่ๆ เพ่ือเป็นคลัสเตอร์หลักของแต่ละ
ภูมิภาค

2nd Step
เร่งสร้างระบบ IoT Cloud 

และช่องทางการสื่อสารพื้นฐาน
(Fiber, 3G, LoRA)

3rd Step
สร้างการเช่ือมต่อและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
ต่างๆของ Smart City

4th Step
ออกแบบสร้างชุดข้อมูลจาก
การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

1st Step
โครงการน าร่องพร้อมใช้งาน ที่

สอดคล้องกับนโยบาย
Thailand 4.0

5th Step
เปิดบริการสาธารณะไปยังเมือง

ต่างๆ และท าให้เกิด
Ecosystem ได้ในท่ีสุด



ท่องเที่ยวอย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงงำน 
สร้ำงรำยได้   ให้ชุมชนท้องถิ่น

ต้นทุนในพื้นท่ี + creativity + 
technology + management
-> กำรสร้ำงงำน เพิ่มรำยได้ คนไม่ทิ้งถิ่น

กำรท่องเที่ยวเฉพำะกลุ่ม (Niche tourism) โดยชุมชน



HOW TO?
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1. กำรปฎิรูประบบวิจัยไทยเพื่อก้ำวสู่ประเทศไทย 4.0

22

มหำวิทยำลัย
• งำนวิจัยของมหำวิทยำลัย ควร
ถูกก ำหนดด้วยควำมต้องกำรของ
ประเทศ ชุมชน อุตสำหกรรม

• ปฏิรูปกำรบริหำรงำนวิจัยและ
นวัตกรรมของมหำวิทยำลัย

กำรแบ่งประเภท
มหำวิทยำลัย
• มหำวิทยำลัยวิจัย
• มหำวิทยำลัยเฉพำะทำง
• มหำวิทยำลัยเพื่อชุมชน

กำรปฏิรูปโครงสรำ้งและ
หน่วยงำนวิจัยทั้งระบบ



หุบเหวมรณะในปัจจุบัน

23

มหำวิทยำลัย
ท ำงำนซ้ ำซ้อน

ท ำงำนหลำยบทบำท

จริยธรรม

มีควำมคำดหวังแต่ไม่มีปัจจัย



มหำวิทยำลัย

มหำวิทยำลัยไทยร่วมใจเพื่อไทยก้ำวข้ำมหุบเหวมรณะ
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เอกชนมหำวิทยำลัย 4.0



2. กำรสนับสนุน
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มหำวิทยำลัย 4.0

มหำวิทยำลัย 4.0
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้ำง

หลัง



• ใช้มหำวิทยำลัยเป็นฐำนเพราะบุคลากรด้าน R&D ส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัย ให้มี
การท างานเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยเบื้องต้นเริ่มจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
ทปอ. 27 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็ง
ให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในภูมิภาค

• ดึงมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านนี้มาร่วม
• ดึงภำคเอกชนในพื้นที่มาลงทุนโดยใช้กลไกที่มีอยู่แล้วมาสนับสนุน เช่น 

Supercluster/Cluster/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/การเกิด Food Innopolis ระยะ
ที่ 2/อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

• ดึงสถำบันกำรเงิน และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ มาต่อยอดนวัตกรรม
• รัฐสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนและผ่อนคลำยมำตรกำรที่จ ำเป็น
• ความเชี่ยวชาญของแต่ละศูนย์จะต้องสอดคล้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่เพื่อให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น จาก R -> D -> I

แนวทำงด ำเนินกำร Univ 4.0
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ตัวอย่ำงรูปแบบกำรท ำงำน
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ภำคเหนือ
- เกษตรอัจฉริยะ
- Bioeconomy: อ้อย
- อำหำรเสริมสุขภำพ

Innovation

Hubs ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เกษตรอัจฉริยะ
- Bioeconomy: มันส ำปะหลัง
และอ้อย

- ปศุสัตว์

Innovation
Hubs

ภำคกลำง
- เกษตรอัจฉริยะ
- เมล็ดพันธุ์พืช 
- อำหำรเสริมสุขภำพ
- อำหำรผู้สูงอำยุ

Innovation

Hubs

ภำคใต้
- เกษตรอัจฉริยะ
- Bioeconomy: ยำงพำรำ
- ผลิตภัณฑ์ใหม่อำหำรทะเล
- อำหำรฮำลำล

Innovation

Hubs

Innovation Hubs

เกษตรและอำหำร

R&D Labs

Pilot Plants

Incubator&
Accelerator

Services

สิ่งจ ำเป็น
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กำรท ำงำนที่เอกชนน ำตำมแนวทำงประชำรัฐ

Bioeconomy

SMEs & Start-up

Productivity, WiL



30

R&D Hubs
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กำรสนับสนุนงบประมำณ

1. รัฐสนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำกลุ่มมหำวิทยำลยัในลกัษณะ 
Program base ก ำหนดตัวชี้วัดที่แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่มให้สำมำรถ
ท ำงำนใด้ตำมแผนงำน

2. จัดตั้ง Innovation Hubs ในแต่ละภูมิภำคตำม 6 วำระแห่งชำติโดย
กำรร่วมทุนระหว่ำงรัฐและเอกชนทีจ่ะได้รับประโยชน์ ให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำนที่เอื้อต่อกำรพฒันำนวัตกรรม และมีกำรประเมินที่ชัดเจนและ
เข้มข้น
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กำรสนับสนุนงบประมำณ

3. กำรจัดให้มีกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม Translational Research 
Fund ต่อยอดงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพำณชิย์

4. กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยที่มุ่งเป้ำใหห้น่วยจัดสรรทนุ
วิจัย (Granting agencies) และเป็นโปรแกรมระยะยำว 5 ปี ก ำหนด
ตำมทิศทำง 6 เรื่องที่เป็นวำระของชำติเปน็ฐำน



1. กำรผ่อนปรนระเบียบในร่ำง พระรำชบัญญัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีควำมคล่องตัวในกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม
ระเบียบเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรมให้ทันสมัย

2. กำรแก้กฏหมำยที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมในประเทศ เช่น พ.ร.บ. 
ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม (Bayh-Dole Act)

3. กำรปฏิรูปกระบวนกำรด้ำนกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
4. กำรปฏิรูปกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองมำตรฐำนหรือคุณภำพ

ผลิตภัณฑ์  เช่น อย. สมอ. ให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
5. กำรยกเว้นภำษีน ำเข้ำวัสดุและอุปกรณ์กำรวิจัย
6. กำรเร่งกระบวนกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย
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กำรสนับสนุนเชิงมำตรกำร



Thank  You
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