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1. อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive) 
 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะหนวยงานดานนโยบายระดับชาติ ไดจัดประชุมเรื่องยานยนต

ไฟฟาในประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

เป าหมาย (Industrial Innovation Consortium) : Next-generation Automotive Industry วันที่  20 

เมษายน 2560 (มีผูเขารวมกวา 50 คน) มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรม จาก

ภาคเอกชน เพื่อนําไปใชจัดทํายุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve 

Industries) และมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูและการระดมสมองตอเน่ือง Electric Vehicles Forum in 

Thailand : Next-generation Vehicle Innovation Strategies, International PPP Partnership for 

Local Capacity Development ระหวางวันที่ 26-28 เมษายน 2560 รวมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) และสถาบัน Fraunhofer ประเทศเยอรมนี (มีผูเขารวมกวา 200 คน) ได

รวบรวมขอมูล และผลจากการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนในเรื่องแนวทางการพัฒนาดานการวิจัยและ

การยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคตของประเทศ ไดขอสรุปเบื้องตน ดังตอไปน้ี 

 

บทท่ี 1 สถานภาพของอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมในปจจุบัน 

ปจจุบัน แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตโลกไดเริ่มปรับตัวเขาสูจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีการ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟามากข้ึน ซึ่งสามารถแบงออกได 3 ประเภท ไดแก  

1.) รถยนต BEV ที่ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเพียงอยางเดียว  

2.) รถยนตไฮบริด (Hybrid Electric Vehicles: HEV) เปนเทคโนโลยีที่ผสมระหวางระบบ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาจากแบตเตอรี่และระบบแบบเดิมที่ใชนํ้ามัน  

3.) รถยนตปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEV) ที่มีการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยีผสมระหวางระบบขับเคลื่อนดวยไฟฟาจากแบตเตอรี่และระบบแบบเดิมที่ใชนํ้ามัน และยังสามารถ

เสียบปลั๊กชารจไฟจากภายนอกได  

จากทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุมผูผลิตทั่วโลก กลุมตลาดรถยนตไฟฟามี

แนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะรถยนต BEV ที่มีการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตยานยนตข้ัน

สูงไปอีกระดับ โดยรถยนต BEV จะเขามามีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมยานยนตโลกมากข้ึน และเปนตลาดที่

จะมีศักยภาพเติบโตไดอีกมากอยางตอเน่ืองในอีกหลายปขางหนา 
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ปจจุบัน แนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีมีการดําเนินไปสูการพัฒนายานยนตไฟฟาและมีความตองการ

และเสียงตอบรับจากผูบริโภคมากข้ึน โดยในระดับโลกมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหลาย

กลุมที่มีความเฉพาะเจาะจงในแตละเทคโนโลยีเปาหมายของแตละกลุมของภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากจะเปน

ตัวกําหนดวาใครจะเปนผูนําหรือใครจะเปนผูตาม อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีหลัก (การพัฒนา core 

technology) เชน battery, motor, ระบบการชารจและจัดเก็บพลังงานไฟฟา, smart grids, การใชระบบ

ขอมูล สื่อสาร Big Data, IoT เปนตน  

ประเทศไทยไดมีการจัดทําแผนที่นําทางการสงเสริมยานยนตไฟฟาในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562 

ข้ึน และเริ่มเสนอใหมีการสงเสริมการใชและผลิตรถโดยสารไฟฟาสาธารณะภายในประเทศไทย (ปจจุบัน ขส

มก. ไดเลื่อนโครงการออกไป) นอกจากน้ี รัฐบาลมีการจัดทํายุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานยานยนต

ไฟฟา (พ.ศ. 2560-2564) และอนุมัติเงินทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 

ในป 2559 จํานวน 765 ลานบาท มีนโยบายสงเสริมการลงทุนเพิ่มเติม โดยมีการยกเวนภาษีนําเขาสําหรับ

รถยนต BEV สําเร็จรูปและช้ินสวน และมีการใหสิทธิประโยชนดานการผลิตช้ินสวนของยานยนตไฟฟาที่สําคัญ 

มีการใหโควตาการนําเขารถยนต 5,000 คัน และรัฐบาลมีการสนับสนุนแบบใหเปลา (Investment Subsidy) 

การติดต้ังสถานีอัดประจุไฟฟาทั้งแบบหัวจายประจุแบบเรงดวนและแบบธรรมดา (quick charge และ slow 

charge) รวมจํานวน 100 แหง (จากเดิมที่มีอยูเพียง 15 สถานี ซึ่งมีไวสําหรับการทดลองใชงานรถยนตไฟฟา) 

ซึ่งจะเปนจุดเริม่ตนทีจ่ะสนับสนุนใหเกิดตลาด BEV ใหมากข้ึน และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 1.2 ลานคัน (ภายใน

ป 2579 หรือในอีกประมาณ 20 ปขางหนา) ซึ่ งตลาด BEV ถือวาเปนตลาดใหมที่ เปดกวางสําหรับ

ผูประกอบการรายใหม เพราะยังไมมีผูผลิตรายใดเปนผูครอบครองตลาดอยางแทจริง  

 

กลุมผูเลน (Players) 

กลุมผูเลนของยานยนตไฟฟาสามารถแบงออกเปนผูเลนในระดับนานาชาติและผูเลนภายในประเทศ

กลุมผูผลิตและประกอบช้ินสวนระดับนานาชาติสามารถจัดกลุมผูเลนเปน 3 กลุมที่สําคัญไดแก กลุมผูประกอบ

ชิ้ น ส ว น  ( เช น  HEVs: Daimler, Honda, Toyota, PSA, Ford, FIAT; PHEVs: Volkswagen, BMW, 

Mercedes Benz, Toyota, and Daimler; BEVs: Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi, BMW, 

Kandi, Zotye, Ford, GM) กลุมผูผลิตชิ้นสวนแบตเตอรี่ (เชน Panasonic, AESC, LG Chem, BYD, and 

Tesla) และกลุมผูผลิตสถานีชารจไฟฟา (เชน Schneider Electric, Nissan, ABB, Signet, Blink, Efacec, 

Aerovironment, Eaton, Bosch, BTC, Addenergie, Bosch Automotive Service Solutions Inc, 

Valent Power) ดังแสดงในตาราง 

 

  Players 

Assemblers HEVs: Daimler, Honda, Toyota, PSA, Ford, FIAT 

PHEVs: Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Toyota, and Daimler 

BEVs: Tesla, BYD, Nissan, Volkswagen, Mitsubishi, BMW, Kandi, Zotye, Ford, GM 



5 | ห น า  
 

  Players 

Suppliers Battery: Panasonic, AESC, LG Chem, BYD, and Tesla 

Charging 

station 

Schneider Electric, Nissan, ABB, Signet, Blink, Efacec, Aerovironment, Eaton, 

Bosch, BTC, Addenergie, Bosch Automotive Service Solutions Inc, Valent Power 

ที่มา : Jeong Hyop LEE, et. al., STIPI. Thailand’s Next-generation Vehicle Innovation Strategies: 

Alternative Directions and Policy Recommendations 2017. 

ทิศทางการพัฒนาในสวนสําคัญอีกสวนหน่ึงคือดานระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ มีอยางนอย 3 

อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรม auto, ICT and electronics ไดมีการแขงขันดานการพัฒนาระบบขับเคลื่อน

อัตโนมัติ โดยบริษัท ICT เชน Apple, Google และ Induct ไดนําเสนอตนแบบของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

ในขณะที่บริษัทผลิตรถยนตไดเนนไปที่ระบบสนับสนุนชวยเหลือการขับข่ี (Advanced Driving Assistant 

System : ADAS) สวนบริษัท electronics ไดมุงการพัฒนาช้ินสวนและสวนประกอบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สําหรับยานยนตขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ  

 

  Major Players Technology Focus 

Auto • Automotive companies 
(Audi, BMW, Daimler, Ford, 
GM, Nissan, Toyota, 
Volkswagen, Volvo, etc.) 

• Advanced Driving Assistant System (ADAS) including components,                       
modules and systems for automatic braking, reactive cruise                              
control, lane assist, blind spot alert and various other 

ICT • Apple, Google and Induct  
• QHX, Delphi, CISCO Systems, 

Continental Automotive, 
Covisint, Codha Wireless (V2X 
communications), AutoTalks 
(V2X communications), 
Mobileye, Nvidia 

• Infrastructure/roadside/external systems for autonomous 
vehicles  

• Infrared and high definition systems, sensors/LidAR/radar                               
components, V2X - V2V 

• Networking and vehicle IOT 

• Infotainment, vehicle telematics 
• Website / Publication / Media 
• Software, operating platforms and development tools 

Electr

onics 
• A few global electronics 

companies Nokia, Samsung 
and others  

• Electrical/electronic components, modules & assemblies 
inductors, resistors, capacitors, fuses and other passive 
components used within various modules for autonomous 
vehicles and other related applications 

• Semiconductors 

• Cameras and Imaging devices components 
ที่มา : Jeong Hyop LEE, et. al., STIPI. Thailand’s Next-generation Vehicle Innovation Strategies: 

Alternative Directions and Policy Recommendations 2017. 
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ในสวนของ กลุมบริษัทผูผลิตรถยนตจากญี่ปุนที่ถือวาเปนกลุมผูผลิตใหญสุดในประเทศไทย ไดมีการ

วางเปาหมายและกรอบระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีที่แตกตางกัน โดย Toyota, Isuzu, Mazda, 

Honda มุงที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Hybrid กอน เน่ืองจากมองวารถยนต BEV ยังตองรอปจจัยที่สงผลกระทบ

และการวางโครงสรางพื้นฐานที่ชวยสนับสนุนใหมากกวาน้ีกอน สวนบริษัท Nissan วางเปาหมายที่จะผลิต

รถไฟฟา (Electronic Vehicles - EV) โดยใชไทยเปนฐานการผลิตและสงออก   

กลุมผูเลนภายในประเทศไทยที่สําคัญทั้งที่เปนหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน มี

รูปแบบการดําเนินการดังแสดงตามตัวอยางในตารางตอไปน้ี  

  Focus Area Characteristics  

NSTDA • Energy Sector: Battery Pack and Battery 
Management System (BMS) 

• Auto Sector: Motor and Power  Train, Driving 
Control System, Structure and Body 

• Infrastructure: Charge System 

• Development of prototypes and charging 
station for demonstration   

• A certain capacity on motor development 

University • KMUTT: Auto and Energy Clusters with EV 
Charging   

• KMILT: Charging System 
• CU: Charging station for Smart Grid & Smart 

Mobility 

• Focused on charging station demonstration 
with support of foreign vendors  

• KMUTT MOU with FOMM (Japanese) to link   
Thai suppliers for small electric passenger 
car production 

Industry • PTT: Charging station (6 stations -> stations) 

• E-trans: E-tuk tuk, E-motorcycle 
• Vera: Battery electric passenger car 
• TEV, CherdChai, Singkhon: Electric bus 

• Foton (Chinese) MOU with TEV to transfer 
technologies of battery and motor 

• E-trans: lack of engineering capacity  

EVAT • Moderate budget of EPPO to support for 100 charging station in first three years  

TAI • Testing Center  

ที่มา : EVAT - Electric vehicle association of Thailand 
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บทท่ี 2 ชองวางสําหรับการพัฒนา (Development Gaps) ท่ีสําคัญของ

อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคตของประเทศไทย 

ที่ผานมา การพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีการพัฒนา supply chain ของไทยใหมี

ความเขมแข็ง ใหสามารถผลิตช้ินสวนและสวนประกอบเพื่อตอบสนองผูประกอบช้ินสวนตางประเทศภายใต

นโยบาย local contents ของรัฐบาล โดยการนําเขาเครื่องจักรที่เฉพาะดาน แตอยางไรก็ดียังไมสามารถสราง

ความสามารถทางเทคโนโลยีทีจ่ะผลิตและออกแบบไดดวยตัวเอง และไดมีความตองการที่จะผลักดันระบบการ

ผลิตสมัยใหมของ supplier ของไทย เพื่อการผลิต module แตไมสามารถทําตาม requirement ได ทําให

ผูประกอบการหลายกลุมขยับลงมาอยูในตําแหนง Tier 2 และ Tier 3 suppliers ในภาพรวมผูประกอบการ

ไทยยังคงตองการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในหลายสวน 

ประเทศไทย มีชองวางและโอกาสในการพัฒนาในหลายสวน เชน ในดานระบบการขนสงอัจฉริยะ 

(Intelligent transportation systems : ITS) และ IoT ยังอยูในสวนของการพัฒนาแพลตฟอรมทั้งใน lab 

scale และการ demonstration และในสวนของการจัดการขอมูล Cloud  และในสวนของการพัฒนาดาน

การใหบริการ นอกจากน้ียังตองการกลไกสงเสริมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย ในดานการ

พัฒนาระบบ simulator การขนสงฉลาดและการขับข่ีปลอดภัยน้ันและตองการพันธมิตรในการรวมกันพัฒนา

จากภาคอุตสาหกรรม  

  Major Players Achievements and Limitations 

NSTDA 

(NECTEC) 

• Intelligent transportation systems (ITS) 
• Big Data, IoT platform and Cloud 

• Lab scale ITS and IoT platform for demonstration  
• Capacity development on Open Stack cloud in 

partnership with foreign vendors for price 
negotiation and new service accommodation 

• No specific mechanism for industrial                 
commercialization 

University • Smart Mobility Research Center at CU  
• KMUTT ICT, Automotive and Energy 
clusters 

• EV, driving simulator, fuel cell, intelligent 
transportation system and active safety focused 

• Lack of industry partnership 
ที่มา : Jeong Hyop LEE, et. al., STIPI. Thailand’s Next-generation Vehicle Innovation Strategies: 

Alternative Directions and Policy Recommendations 2017. 

 

ในอนาคต โหมดการเดินทางของผูคนจะเปลี่ยนไป โดย Smart mobility : On-demand mobility 

system จะไดรับความนิยมเน่ืองจากจะสามารถใหคําแนะนําผูเดินทางไดวาควรเดินทางในโหมดใดโดยผาน

ระบบคมนาคมขนสงสําหรับประชาชนและพาหนะสวนบคุคลที่จะทําให ถึงจะเร็วที่สุดและถูกทีสุ่ดและสามารถ

ใชไดในทุกที่และทุกเวลาที่ตองการ ความคิดและทัศนคติในการเดินทางจะมีการเปลี่ยนไปสูการแบงปนการใช
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ยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางย่ิงการบริการขนสง และ/หรือ รถรับสงอัตโนมัติ (mobility as a service 

and/or robocabs) ในการที่จะทําใหไดรับสวนแบงจากตลาดน้ันบริษัทมคีวามจําเปนตองเขามาบรหิารจัดการ

เทคโนโลยีและแพลทฟอรมการใหบริการ เชน Ride-sharing/ride-hailing, Robocabs/taxi services, 

Mobility planning platforms, และการ Booking/payments 

  Stakeholders Achievements and limitations 

Industry • Uber, Grap (Ride hailing) 

• Haup (Car sharing) 
• LILUNA (Ride Sharing) 

• Haup has business in five BTS and MRT stations and  
six Universities in Bangkok.  

• LILUNA has just launched its ride sharing app but 
the business is illegal.  

Government • EPPO (Smart Cities-Clean 
Energy Project) 

• Demonstration projects in a few universities             
in partnership with private urban development         
companies 

Other • Society of Automotive    
Engineer-Thailand (TSAE) 

• Only conference on innovation for smart mobility  

ที่มา : Jeong Hyop LEE, et. al., STIPI. Thailand’s Next-generation Vehicle Innovation Strategies: 

Alternative Directions and Policy Recommendations 2017. 
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บทท่ี 3 ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  

ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ดานการวิจัยและนวัตกรรม, กําลังคน, 

งบประมาณ, โครงสรางพื้นฐาน (รวมกฎหมาย) โจทยวิจัยที่สําคัญ ในระยะตางๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต 

แนวทางการพัฒนาดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของกลุมอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 

ขอมูลความคิดเห็น (inputs) ในตารางตอไปน้ี เปนขอมูลที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง วันที่ 20 

พฤษภาคม 2560 โดยมีการระดมสมองเพื่อใหไดประเด็นดานแนวโนม/เปาหมายของกลุมอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ โจทยวิจัย และมาตรการสนับสนุน 

ประเดน็ 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 

แนวโนม/

เปาหมาย

ของกลุม

อุตสาหกรรม  

 แนวโนมผูสูงอายุมีมากขึ้น  

 การ integrate technology  

 Safety  

 คนไมไดอยากซ้ือรถหรือเปนเจาของรถ  

 ลดการใชนํ้ามันและภาวะโลกรอน  

 New light weight auto parts  

 New high performance body  

 การเคล่ือนที่จากจุด A  B โดยไมจําเปนตองเปน
เจาของรถ  

 Save environment บริโภคทรัพยากรนํ้ามันต่ําลง  

 Safety เพิ่มระบบมากขึ้น  

 Electrification (motorcycle/Bus/Car)  

 Increasing of active safety  

 Safety  

 Environment  

 Energy efficiency (Design and tech)  

 ระบบนําทางส่ังการดวยเสียงไทย  

 Automotor driven 

 Autonomous driver censoring 

 Standardize traffic sign  

 Pattern recognition censoring  

 Camera 

 Adaptive central driving  

 Shared mobility  

 อยากเห็นรถ PHEV, ฟวเซลคน
ไทย  

 

 ออกแบบยานยนตเองไดใน
ประเทศ  

 Digital connectivity  

 Autonomous driving 
vehicles 

- Collision avoidance  

- Energy efficiency / 
Environment safety  

 ยานพาหนะไรคนขับ 
ยานพาหนะลอยฟา  

ผลิตภัณฑ   รถสงสินคา/ รถโดยสาร  

 EV มอเตอรไซด/ 3 ลอเครื่อง/ รถบัส  

 Water prove motor and heat exchange  

 Solar roof top with high efficiencies  

 อุปกรณแตงรถ ช้ินสวนทดแทน อะไหล 

 ลด CO2 เปน 0 ของรถทุกชนิด 

 Motor & Drive (High 
performance)  

 Battery pack (BMS +Li-ion 
cell + cooling system)  

 

 Mostly EV 

- Non-Li-base Battery  

- Non-rare Earth 
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ประเดน็ 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 

 Electric conversion 

 Motor + Cooling  

 Engine smaller  

 Engine/Battery  

 ออกแบบและผลิตรถเองได  

 รถไฟฟา 100% electric vehicle  

 Share mobility  

- Can sharing application (Hop car)  

- Access any cars via mobile app  

 Battery คุณภาพสูง + ความปลอดภัย  

 BMS 

 Motor  

 Inverter 

 DCU, ECU 

 Power supply  

 Charging unit 

 High performance vehicles 

- Structure (Light weight, High tension, 
Straight steel, Composite, Multi material 
technology)  

- Motor & Drive (technology)  

- Battery packaging (li-on)  

 EV electronics parts 

 Conversion  

 แผงควบคุม  

 ระบบประหยัดพลังงาน  

 ระบบดึงพลังงานกลับมาใช  

 ระบบอัจฉริยะเพื่อการควบคุม
และความปลอดภัย  

 ระบบอํานวยความสะดวก  

 อุปกรณ Entertainment  

 Special vehicle (รถโรงเรียน, 
รถพยาบาล)  

 ยานยนตที่ตอบโจทยเฉพาะดาน 
Niche market 
(Entertainment, Enjoyment, 
Safety) 

 More penetration of EV  

- Power electronics 

- Light weight structure 

- Charging system 

- Safety  

 High efficient Amorphous 
Solar cell  

Motor  

 Service Solution  

- Car sharing  

- Autonomous 
vehicles  

 มีรถว่ิงในประเทศไทยโดยไร
คนขับ  

โจทยวิจัย   Conversion technology  

 Support collaboration R&D  

 HRD 

 Technology transfer from IP  

 Mainly ICE + some hybrid  

 Very low penetration of EV 

 Car connectivity protocol  

 วิจัยระบบส่ือสารระหวางพาหนะ / วิจัยระบบรับรู
สภาพแวดลอม  

 Embedded software + hardware 

- Serve safe driving/charging station for EV 

 IoTs 

- Car sharing  

- Car pool 

- Avoid congressional 

 Electrical conversion  

 Electric Power Control  

 รถที่ชารจโดย Solar cell โดย
ไมตองใชกระแสไฟฟา  

 ระบบส่ือสารระหวางพาหนะ / 
วิจัยระบบรับรูสภาพแวดลอม 

 Support testing facility  

 Standards  

 R&D funding/ facility  

 Collaboration mindset from 
industry  

 Lightweight related 
technology  

 Material processing 
(CFRP/Al/etc.)  

 ความปลอดภัย 100% 

 ระบบส่ือสารระหวาง
พาหนะ / วิจัยระบบรับรู
สภาพแวดลอมที่ใชงานได
จริง  
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ประเดน็ 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 

 Battery + Super capacity  for EV  

 Energy conversion  

 Safety system  

มาตรการ

สนับสนุน  

 ศูนยทดสอบครบวงจร  

 Autotechnopolis  

 การสราง demand ในประเทศ  

 นโยบายจากรัฐบาลบังคับใหใชรถไฟฟา  

 วท. เช่ือมตอกับกระทรวงอ่ืนใหมี demand  

 Shared mobility  

- Support parking for shared mobility  

- Support car pooling  

 กระตุน demand  

 สนับสนุนงบประมาณใหกับประชาชนที่ตองการใช
รถไฟฟาหรือ PHEV และ pure EV โดยนํามาจากการ
ลดการใชนํ้ามันหรือ carbon credit  

 สงเสริมการทําเทคโนโลยี transfer and reverse 
engineering ใหสามารถผลิตชิ้นสวนอุปกรณไดดวย
ตนเอง เปนเจาของ patent เอง  

 มาตรการนําเขา สงออก (มอก.) อางอิง International  

 Testing service  

 สงเสริมใหเกิด design house (electronics software 
parts)  

 EMF lab/testing  

 Infrastructure 

 A MUST features e.g. Active 
features from Thai 
makers/companies to be 
installed in all cars 
assembled in Thailand  
Gov. support & funded 
technology investment  

 สนับสนุนเทคโนโลยีกลางทางที่
สามารถนําไปตอยอดเปน
ผลิตภัณฑไดดวยตนเอง  

 สนับสนุนงานดาน testing and 
calibration ภายในประเทศ 
เพื่อรองรับ standardization 
ทั้งในประเทศและสากลของตัว
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี  

 ใหไทยเปนกรรมการ 
participating committee ใน
คณะกรรมการ มาตรฐานของ 
ISO ทุกคณะที่เก่ียวของ 

 

 

ทางเลือกของทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและขอเสนอเชงินโยบาย 

ดวยแนวโนมการพัฒนาของโลกมุงไปสูยานยนตที่มีคารบอนไดออกไซดตํ่า ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 

และความสามารถในการเปนเจาของได (low carbon vehicle, accident free, affordable) ทําใหเกิดแรง

ขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสูทิศทางที่ทาทายสําหรับประเทศไทย ปจจุบัน ไทยมีขีดความสามารถ

ทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากร ดานการลงทุนและบุคลากรดาน วทน. ที่มีความรูความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานและประสบการณจํานวนจํากัด อีกทั้งความตองการของตลาด (ราคาของยานยนตแหงอนาคตหรือ

ยานยนตไฟฟายังคงมีราคาที่สูงกวายานยนตแบบสันดาปภายใน) และการพัฒนาและลงทุนทางดานโครงสราง

พื้นฐานสําหรับยานยนตไฟฟาในประเทศยังอยูในระยะแรกเริ่ม ยังไมเปนที่แพรหลายเติบโตอยางเต็มที่ ทําให

การวางแผนการพัฒนาดานยานยนตไฟฟาควรมีการเริ่มมุงพัฒนาไปทีละข้ันตอน เพื่อใหสามารถสะสมและ

สรางฐานความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยข้ึนมาจนสามารถพัฒนาและตอยอดตอไปไดเอง ดัง

แสดงในแผนภาพตอไปน้ี 
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ที่มา : Jeong Hyop LEE, et. al., STIPI. Thailand’s Next-generation Vehicle Innovation Strategies: 

Alternative Directions and Policy Recommendations 2017. 

 

ลําดับการพัฒนาท่ี 1. การสรางความสามารถทางเทคโนโลยีหลักจากโอกาสการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Core technological capabilities building with leveraging infrastructure development) 

ในระยะแรกเริ่ม สถานภาพของประเทศไทยยังไมมีความพรอมที่จะรองรับโอกาสดานยานยนตไฟฟา

เน่ืองจากยังไมมีเทคโนโลยีหลักดานแบตเตอรี่และมอเตอรสําหรับยานยนตไฟฟา และเทคโนโลยีการ

ติดตอสื่อสารระหวางยานยนตไดถูกครอบครองโดยผูใหบริการจากตางประเทศ เชน Grap จึงแนะนําวาควรมี

การเริ่มพัฒนาโดยการเริ่มจากการสะสมและสรางองคความรูและเทคโนโลยีของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

(Infrastructure) เนนไปที่เรื่องเทคโนโลยีการอัดประจุไฟฟา (แบบธรรมดา) ผานทางโครงการจัดซื้อจัดจาง

ดานโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ สวนเทคโนโลยีดานการกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีสมารทกริทเปนลําดับ

ความสําคัญตอมาที่จะตองพิจารณาสรางขีดความสามารถตามมา ทั้งน้ี ประเทศไทยควรสรางโปรแกรมความ

รวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จะเรียนรู และควรมีความรวมมือดานการพัฒนารวมกับพันธมิตร

ตางประเทศเพื่อที่จะสามารถ localize เทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชและพัฒนาตอยอดภายในประเทศไดเอง และ

ควรกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทีเ่กี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความรวมมือทางดานนโยบาย

กับกระทรวงอื่นๆ เชน กระทรวงพลังงาน ในเรื่องประสิทธิภาพพลังงานและระบบการอัดประจุ ซึ่งจะเปน

จุดสําคัญอยางย่ิงยวดตอความสําเร็จในดานการพัฒนาขีดความสามารถในระยะแรกเริ่ม และยังไมมีโปรแกรม

ยุทธศาสตรดานนวัตกรรมจากกระทรวงอื่น เน่ืองจากยังคงมีการเนนไปที่การจัดหาแนวทางการแกไขปญหา ซึ่ง

การพัฒนาในสวนน้ีในอนาคตจะนําไปสูระบบพลังงานใหม New energy system 
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ลําดับการพัฒนาท่ี 2. การพัฒนาดานการออกแบบและการสรางความสามารถในการผลิตยานยนตไฟฟา 

(Design and production capacity development (vehicle production)) 

โครงสรางทางการตลาดของยานยนตไฟฟาประกอบดวยโมเดลยานยนตไฟฟาแบบพรีเมี่ยมและแบบ

ประหยัด ในตลาดโลกแบรนด Tesla ไดข้ึนมาครอบครองตลาดระดับพรีเมี่ยมและโอกาสในการเขาไปมีสวน

แบงทางการตลาดของแบรนดอื่นๆ มีนอยลง รัฐบาลไทยสามารถใหตลาดภาครัฐในบางสวน เชน รถสามลอ

ไฟฟา รถจักรยานยนตไฟฟา และรถโดยสารขนาดเล็กไฟฟา ที่จะสนับสนุนการผลิตยานยนตไฟฟา

ภายในประเทศรวมกับเวอรกชอพของมหาวิทยาลยั ซัพพลายเออรของเครื่องยนตสันดาปภายใน และซัพพลาย

เออรของช้ินสวนและสวนประกอบ เชน แบตเตอรี่และมอเตอร ดวนแนวทางน้ีผูผลิตภายในประเทศสามารถ

สรางขีดความสามารถดานการออกแบบทีจ่ะปรับตัวไปสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาสมัยใหม ดวยนโยบายการ

ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสถานีอัดประจุของกระทรวงพลังงาน การใหตลาดภาครัฐของรถสามลอ

ไฟฟาน้ันยังไมไดพิจารณาการใหการสนับสนุนการผลิตภายในประเทศซึ่งมีความจําเปนที่จะตองมีความรวมมือ

ดานนโยบายที่จะบรรลุเปาหมายของการสนับสนุนอุตสากรรมยานยนตแหงอนาคตในประเทศ นอกจากน้ียังมี

ความตองการที่จะพัฒนาโมเดลทางธุรกิจของเวอรกชอพเพื่อการออกแบบและผลิตอยางย่ังยืนในประเทศไทย 

ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถในสวนน้ีในอนาคตน้ันจะนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีดานการขับเคลื่อนแบบ

อัตโนมัติโดยการพัฒนาอุปกรณ ICT  

 

ลําดับการพัฒนาท่ี 3. ระบบการใหบริการทางการตลาดกับสภาพแวดลอมดานนวัตกรรม (Service 

market system with ecosystem innovation) 

ตลาดการใหบริการของไทยมีขอจํากัดตามธรรมชาติคือภาษาและวัฒนธรรม มีการลอกแบบแพล็ต

พอรมของผูใหบริการที่เริ่มธุรกิจในประเทศไทยรวมถึง e-commerce, e-payment, e-book และอื่นๆ โดย

โครงสรางการใหบรกิารทีล่อกแบบมามีขอจํากัดทางดานโครงสรางสําหรับการขยายขนาดและสวนใหญแลวจะ

ถูกขายใหกับบริษัทในตางประเทศ ยานยนตแหงอนาคตจะต้ังอยูบนเทคโนโลยีการสื่อสารระหวางเครื่องจักร

และเครื่องจักรที่จะอํานวยความสะดวกใหกับการสรางแพล็ตฟอรมทางการตลาดดานการใหบริการ แมวาการ

ใหบริการแบบโคลนน่ิงโมเดลสามารถชวยในการสรางสภาพแวดลอมดานการใหบริการโดยการสนับสนุนการ

พัฒนาอุตสาหรรมยานยนตสมัยใหม การใหบริการที่เกี่ยวของ ไดแก Haup การใหบริการแบงปนน้ันมีความ

จําเปนที่จะใหการสนับสนุน นอกจากน้ียังสามารถออกแบบโปรแกรมสมารทโมบิลีต้ีที่ชวยอํานวยความสะดวก

ในการพัฒนาสภาพแวดลอมดานการใหบริการอยางมียุทธศาสตร โดยการเช่ือมโยงหมูบานในตางจังหวัดเขา

ดวยกันเพื่อการขนสงผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ไปยังตลาดที่เปนเมืองใหญ โดยการพัฒนาขีดความสามารถใน

สวนน้ีในอนาคตจะนําไปสูอุตสาหกรรมดาน share economy and service innovation 

ลําดับการพัฒนาท่ี 4. การสรางความสามารถของภาคอุตสาหกรรมระยะกลางและยาวแบบไดนามิกส 

(Mid and long term industrial dynamic capability) 

 การจะสราง 3 ความสามารถทางเทคโนโลยีแหงอนาคตที่กลาวมาขางตนได ควรกําหนดนโยบายที่มี

ยุทธศาสตรดาบสองคม เน่ืองจากประเทศไทยไมไดมีความสามารถที่พรอมที่จะเริ่มตนในเทคโนโลยีขางตน จึง

จําเปนตองใชความตองการมาชวยดึงและการสรางเทคโนโล ยีที่ ชวยผลักดัน  (demand pull and 
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technology push) ไปสูโปรแกรมเชิงนโยบายทั้ง 3 ขางตน ทําใหประเทศไทยจะสามารถสราง critical mass 

ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงาน มีความสามารถในการออกแบบและการผลิต และมีนวัตกรรมดานการ

ใหบริการ องคประกอบเหลาน้ีจะชวยสรางความตองการจากลางข้ึนบนสาํหรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ

กลางและระยะยาว (bottom-up demand for mid and long term industrial dynamics) รัฐบาลไทย

อาจจะกําหนดโปรแกรมดานการวิจัยและพัฒนาระยะยาวที่จะสรางความตองการจากลางข้ึนบนโดยการสราง

เทคโนโลยีที่ชวยในการผลักดัน สวนน้ีอาจประกอบกันข้ึนเปนแผนทีนํ่าทางสาํหรบัการพัฒนาอุตสาหกรรมยาน

ยนตแหงอนาคต โดยมีขอเสนอการพัฒนาสําหรับกลุม Technological tree ตอไปน้ี:   

• กลุมโครงสรางพ้ืนฐานและพลังงาน (Infrastructure and energy group): สถานีอัดประจุไฟฟาที่มี

มาตรฐานเฉพาะและโปรโตคอลในการสื่อสาร การกักเก็บพลังงาน การประกอบแบตเตอรี่และการ

บริหารจัดการแบตเตอรี่ (battery packaging and BMS) สมารทกริท (smart grid) และการบริหาร

ไฟฟา (electricity network management EV) 

• กลุมการออกแบบและการผลิต (Design and production group): มอเตอรและสวนอื่นๆ (motors 

and others) 

• กลุมนวัตกรรมการบริการ (Service innovation groups):  โมเดลทางธุรกิจ (business models)   

 

ลําดับการพัฒนาท่ี 5. การยกระดับซัพพลายเชนท่ีมีความชัดเจนในทิศทางการสะสมและสรางองคความรู

และนวัตกรรม (Supply chain upgrade with clarified and collective innovation direction) 

ซัพพลายเออรภายในประเทศมีความไมแนใจวาจะมีความตองการที่มากพอสําหรับสินคาและลังเลที่

จะลงทุน การสนับสนุนดานการเงินจากรัฐบาลสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่

แยกสวนจะไมสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ หากถาใชก็จะเพียงทําใหธุรกิจอยูไดไปเพียงอีกระยะ แต

ขอเสนอแนะลําดับการพัฒนา 4 โปรแกรมขางตน จะชวยสรางเปาหมายตอเน่ืองและยุทธศาสตรสําหรับซัพ

พลายเออรที่จะทําใหความไมแนนอนลดลงและจะทําใหเกิดการเขามารวมในโปรแกรมการพัฒนานวัตกรรม

ของยานยนตสมัยใหม รัฐบาลควรจะสรางและนําเปาหมายตอเน่ืองและยุทธศาสตรในรูปแบบของ master 

plan และโปรแกรมที่เกี่ยวของที่จะกระตุนใหซัพพลายเออรภายในประเทศสามารถเลือกโปรแกรมที่จะชวย

เรื่องการปรับตัวและเพื่อความอยูรอดตอไป ผูไดรับประโยชนโดยมากจะเปน Tier 2 เน่ืองจาก Tier 1 สวน

ใหญน้ันเปนตางชาติและซัพพลายเออรจากตางชาติ สําหรับ Tier 2 และ Tier 3 น้ัน ควรมีการรวมเปน

พันธมิตรกันกับเวอรกชอพของมหาวิทยาลัยที่จะออกแบบและผลิตยานยนตไฟฟา  

บทท่ี 4 PPTs สรุปการสัมมนาท่ีไดจากการระดมความเห็น  

จากงาน 10 S-Curves ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และงาน EV Forum ในวันที่ 26-28 เมษายน 2560 (ดู

เอกสารแนบ) 
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2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
1. สถานภาพ (status) ของอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

  อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) ถูกจัดเปนห น่ึงในกลุม

อุตสาหกรรมเกาที่มีศักยภาพ (First S-Curve) เน่ืองจากอยูบนพื้นฐานของกลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronic Industry: E&E) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิต 

และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ดังสามารถพิจารณาไดสัดสวนมูลคาการสงออกของ

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศในป 20161 ซึ่งมีคาเปนรอยละ 25 ตอมูลคาการ

สงออกรวม และมีคาเปนรอยละ 24 ตอมูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรม โดยมูลคาการสงออกยอนหลังเฉลี่ย

ยอนหลัง 3 ป2 คอนขางคงที่ ดังรูปที่ 1 และประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสินคาในกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอันดับที่ 13 ของโลกทั้งในป 2558 และ 2559 โดย 3 อันดับแรกคือ จีน 

ฮองกง และสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 1 รายงานสถานการณเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสป 2559 

 

 
รูปที่ 2 ประเทศผูสงออกสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 15 อันดับแรกป 2558 และ 2559 

                                            
1Electrical and Electronics (E&E) Industry 2016 ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 
2 รายงานสถานการณเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป2559 (ขอมูลเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2559) ศูนยขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 
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รูปที่ 3 หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส3 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเริ่มตนจากการยายฐานการ

ผลิตจากบริษัทตางชาติเน่ืองจากมีความตองการอาศัยแรงงานราคาถูกเพื่อลดตนทุนในผลิต และสงผลใหเกิด

การสราง Supply Chain ในประเทศและโดยมีผูประกอบการไทยเขาไปมีสวนรวมในการผลิต หวงโซอุปทาน

ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยดังรูปที่ 3 ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ข้ันตอน

แรกคือข้ันตอนการออกแบบเวเฟอรและแผงวงจรรวมซึ่งครอบคลุมผูผลิตในที่ Tier 3 ข้ันตอนที่ 2 เปนข้ันตอน

การผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสซึ่งครอบคลุมผูผลิตในที่ Tier 1 และ Tier 2 ข้ันตอนสุดทายคือข้ันตอนการ

ประกอบช้ินสวนในคอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสามารถแบงออกอยางคราวๆ 

ไดเปน 4 กลุมคือ 

1) กลุมใชไฟฟาภายในบาน อาทิ ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน เครื่องซักผา ไมโครเวฟ 

และหมอหุงขาว  

2) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อาทิ แผงวงจรไฟฟา สายไฟฟาและสายเคเบิ้ล และมอเตอร

ไฟฟา  

3) กลุมคอมพิวเตอรและสวนประกอบ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร พรินเตอร สแกนเนอร กลอง

ดิจิตอล และโมเด็ม  

4) กลุมอุปกรณโทรคมนาคม อาทิ เครื่องรับโทรศัพท โทรสาร และอุปกรณเครือขายตางๆ  

โครงสรางของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกสประกอบดวย สถาน

ประกอบการขนาดเล็กจํานวน 1,460 ราย สถานประกอบการขนาดกลางจํานวน 505 ราย และสถาน

ประกอบการขนาดเล็กจํานวน 377 ราย รวม 2,342 ราย (แหลงขอมูล: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ปรับปรุงขอมูล พฤษภาคม 2560) โดยสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเปนการลงทุนของ

ผูประกอบการสัญชาติไทย และสวนใหญมีลักษณะรับจางผลิต  

                                            
3 http://ftiweb.off.fti.or.th/demo/6101/userfiles/files/8_%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงขอมูลจํานวนผูประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แบงตามขนาดของ

สถานประกอบการ (แหลงขอมลู: สถาบันไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส, พฤษภาคม 2560) 

ขอมูลของแรงงานในอุตสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส พบวา ในปจจบุันมจีํานวนทั้งสิ้น 

729,726 คน (แหลงขอมูล: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, พฤษภาคม 2560) ซึ่งถือเปนจํานวนแรงงานไทย

ที่มากเปนอันดับที่ 2 รองจากอุตสาหกรรมเกษตร 

 
รูปที่ 5 ขอมูลสัดสวนการจางแรงงานไทยในอุตสาหกรรมตางๆ  

(แหลงขอมลู: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) : Borad of Investment (BOI), 2559) 

โดยรายช่ือผูสงออกที่มีมลูคาสงูสดุ 10 อันดับแรกของสินคาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส ป 2559 

ประกอบดวย 

1. บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 

2. บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

3. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

4. บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด 

5. บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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6. บริษัท ไซเปรส เซมิคอนดัคเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

7. บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

8. บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส จํากัด 

9. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

10. บริษัท ฟาบริเนท จํากัด 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห SWOT อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส4 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

1. อุตสาหกรรมฮารดดิสครักษามาตรฐานการผลิตหรือเขามาลงทุนเพิ่มในประเทศ
ไทย 

2. เปนฐานการผลิต IC Packaging 

3. สินคาที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ 

4. แรงงานมีฝมือและคุณภาพดีกวาประเทศเพื่อนบาน 

จุดออน 
(Weaknesses) 

1. ขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบเพื่อรองรับต้ังแต Education Research 
Industry 

2. พึ่ งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีตนนํ้า เชน Wafer 
Fabrication IC Design 

3. ลงทุนสูงและอาศัยแหลงเงินจากตางประเทศเปนหลัก 

4. ยายฐานการผลิตงาย เชน IC Packaging 

5. ขาดอุตสาหกรรมตนนํ้า 

6. ผูกําหนดนโยบาย (ฝายการเมือง) ยังขาดความรูความเขาใจ ขาดขอมูลที่เกี่ยวของ
กับ 

อุตสาหกรรม ทําใหนโยบายและมาตรการสนับสนุนขาดความตอเน่ือง 

7. ขาดการสนับสนุนดาน R&D อยางตอเน่ือง เชน ดาน Microelectronics / wafer-
bump 

8. แนวโนมการขาดแคลนแรงงานฝมือ 

9. การขาดทักษะดานการใชภาษาที่ใชในการปฏิบัติงานและการสื่อสารของบุคลากร
และวิศวกรไทย 

โอกาส 
(Opportunities) 

1. อุปสงคหรือความตองการเพิ่มข้ึนสูง 

2. ปจจัยดานนโยบายการสงเสริมการลงทุนของภาครัฐที่เอื้ออํานวย 

3. มี โอกาสสู งในการพัฒนาผลิตภัณฑ ไปสูอุตสาหกรรมอื่น เกี่ยวของ เชน 
อิเล็กทรอนิกสใน 

ยานยนต อิเล็กทรอนิกสการเกษตร Medical & Health Care 

4. โอกาสในการขยายการผลิตและการคาในลักษณะเปน Strategic Alliance รวมกับ
ประเทศในอาเซีย 

อุปสรรค 
(Threats) 

1. มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

2. กฎระเบียบ มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของสินคาเปนขอจํากัดทางการคามากข้ึน 

3. การเปดเสรีการคาอาเซียน (AFTA) เปนปจจัยที่สงผลตอการพิจารณาโยกยายฐาน
การผลิต 

                                            
4 Business Roadmap เปดแนวรุกบุก AEC กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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และการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ 

4. ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน 
 

  ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม กลุมผลติภัณฑของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสอัจฉรยิะ 

(Smart Electronics) สามารถแบงไดออกเปน 3 กลุมคือ 

1. กลุมผลิตภัณฑใหม : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, Sensors, 

RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, 

Wearable Devices, อุปกรณโทรคมนาคม 

2. กลุมผลิตภัณฑเดิมที่มี ศักยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ 

Flexible Printed Circuit 

3. กลุมกิจการออกแบบทางอิ เล็กทรอนิกส  : Microelectronics Design, Embedded 

System Design, IC Design 

จากกลุมผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) จะพบวา

กลุมผลิตภัณฑจะใหความสนใจไปในกลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส กลุมคอมพิวเตอรและสวนประกอบ และกลุม

อุปกรณโทรคมนาคม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

ดวยคุณลักษณะและธรรมชาติของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยซึ่งเปน

อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ  สนับสนุนระบบตรวจวัดและระบบ

ควบคุมสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive) ดังรูปที่  สนับสนุนระบบ

ตรวจวัดและระบบรายงานสถานะในพื้นที่การเกษตรสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Agriculture and Biotechnology) สนับสนุนระบบตรวจวัดและระบบรายงานสถานะของรางกายมนุษย

สําหรับอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) ดังน้ันการแนวทางสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจึง

จําเปนตองพิจารณาและกําหนดใหสอดคลองกันกับทิศทางของอุตสาหกรรมอื่นๆ  

 

2. ทิศทางของอุตสาหกรรมในระยะสั้น กลาง และยาว และเทคโนโลยีสําคัญ 

 จากแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีทั้งในประเทศและตางประเทศ ผล

จากการสังเคราะหการจัดทําการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อจัดทํายุทธศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม 2017 ในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และโอกาสของอุตสาหกรรมในตารางที่ 

1 ไดแสดงใหวาแนวทางการวิจัยและพัฒนาควรมุงเนนในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart 

Electronic System) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรอื่นๆ ของประเทศ 

  ระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronic System) เปนระบบที่รวบรวมฟงกชันการ

ทํางานตางๆ ไวในระบบเดียว อาทิ การตรวจวัด การควบคุมการทํางาน และการวิเคราะหประมวลผล 

โครงสรางของระบบประกอบดวย Harvesting Device, Energy Storage, Power Management, Sensors, 

Analog Front/Back End, Low Power Digital Processing, Wireless Transmission แ ล ะ  Power 

Actuators ระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะเปนระบบที่ถูกนําไปประยุกตใชในหลายสาขาดังรูปที่ 6 ถึง 10  
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รูปที่ 6 ระบบตรวจวัดระดับแรงดันในยางรถยนต 

 

  
รูปที่ 7 ระบบบานอัจฉริยะ 

 

รูปที่ 8 ระบบสะพานอจัฉริยะ รูปที่ 9 ระบบอจัฉริยะสําหรบัอากาศยาน 
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รูปที่ 10 ระบบฟารมอจัฉริยะ 

  

เทคโนโลยีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 

1. Embedded Technology 

2. Nanotechnology for Energy storage and saving 

- High performance electrodes/photoelectrodes 

- Nanoporus material 

- Fabrication processes 

- Catalyst design 

- Synthesis and manufacturing 

- Pre-pilot prototyping 

3. Internet of Things Technology 

4. Nanostructure Fabrication 

5. Nanoelectronics 

- Device integrated technology 

- Coating, Evaporation, Printing technology 

- Fabrication of multifunctional 0D,1D,2D,3D nanostructures (nanoparticle, 

nanowires, nanotube, nanoribbon) 

- Assembly of hierarchical nanoarchitectures 

- Synthesis : conducting, chromic materials carbon based materials 

6. Photonics & Optical Technology 

7. Printed Electronics and Organic Electronics 

8. Automation Technology 

9. Robotics Technology 

10. Sensor Technology 

11. Virtual & Augmented Reality Technology 

12. Wearable Technology 

13. Electric Vehicle Technology 

14. Big Data Analytics Technology 
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15. Artificial Intelligence Technology 

16. Natural Language Processing Technology 

17. Human Computer Interaction Technology / Brain Computer Interface 

18. Software Testing Technology 

19. Lithium carbon battery for E.V. 

 

3. แนวทางการเพ่ิมศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา  

 3.1 ดานการวิจัยและพัฒนา (Technology) 

 สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการวิจัย เชน เครื่องมือ อุปกรณ และซอฟตแวร 
ตางๆ ใหเอกชนเชาใชในราคาประหยัดเพื่อชวยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคสวน
ตางๆ อีกทั้งชวยลดภาระการลงทุนของเอกชน 

 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะในลักษณะ consortium สําหรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสรางศักยภาพตออุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร 

 จัดต้ังศูนยใหบริการทดสอบผลิตภัณฑเพื่อรับรองมาตรฐานในลักษณะ One-stop service 
 

3.2 ดานการพัฒนาบุคลากร (People) 

 จัดต้ังศูนยฝกอบรมการพัฒนาเฉพาะดานเพื่อสรางนักออกแบบที่มีความเช่ียวชาญและสราง

โปรแกรมเมอรที่มีความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อตอบสนองการใชงาน 

 

3.3 ดานกฎระเบียบ 

 ยกเวนอากรช้ินสวน/วัสดุสําหรับการวิจัยและพัฒนา 

 ผอนปรนกฎหมายใหสามารถทดลอง/งานวิจัยในพื้นที่จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) PPT สรุปการสัมมนาท่ีไดจากการระดมความเห็น 
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3. อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
1. ภาพรวมของอตุสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจแตละประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียและประเทศกําลังพัฒนา อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจโดยรวมของโลกมากข้ึน 
โดยในชวง 5 ปที่ผานมารายไดจากการทองเที่ยวเติบโตเฉลี่ยถึง 7.2% ตอป ซึ่งเรงตัวจากราว 5.6% ตอป 
ในชวงป 1995-2010 ทั้งน้ี ประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศกําลังพัฒนาในตะวันออกกลาง มีแนวโนมที่
จะใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวมากข้ึนอยางชัดเจน โดยสะทอนจากมูลคาการลงทุนดานการ
เดินทางและทองเที่ยวตอ GDP ของประเทศที่สูงกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางเศรษฐกิจในหลายประเทศที่หันมาพึ่งพาอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางเต็มตัว สงผลใหการแขงขันใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรงข้ึน นอกจากน้ี แตละประเทศยังมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวในอนาคต5 

 

 

ภาพท่ี 1: การวิเคราะหศักยภาพอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทย 
 
ที่มา WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL (2017) 
 

สําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทยน้ันจากการศึกษาขอมูลของ สภาการเดินทางและ
ทองเที่ยวโลก (WORLD TRAVEL & TOURISM: WTTC) พบวาป 2559 การทองเที่ยวสงผลตอ GDP รวม 2.9 
ลานลานบาท (20.6% ของ GDP รวมทั้งประเทศ) ซึ่งทําใหเกิดการจางงานรวม 5,739,000 อัตรา (15.1% 
ของการจางงานทั้งหมด) มีการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเดินทางและทองเที่ยวรวมมูลคา 245.5 แสน

                                            
5 SCB Economic Intelligence Center (2017), กระแสแรงแหงยุค ปรับลุคธุรกิจทองเที่ยว. 
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ลานบาท (7.1% ของการลงทุนทั้งหมด) และ Visitor exports generated 1,891 พันลานบาท (19.2% of 
total exports)    

โดยที่การทองเที่ยวและเดินทางในประเทศไทยขยายตัวมากที่สุดในอาเซียนใกลเคียงกับเวียดนาม 
คือ รอยละ 10.7 ตามดวยฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม  ไดคาดการณวาสัดสวนของรายไดของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยตอจีดีพีจะขยายตัว6.9% และขยายตัว 6.5% ตอปในชวง 10 ปขางหนาถึง
ระดับ 5.9 ลานลานบาท (169.9 แสนลานเหรียญสหรัฐ) เทากับ 1 ใน 3 ของจีดีพีรวมของประเทศ สวน
จํานวนการจางงานในอุตสาหกรรมทองเที่ยวคาดวาจะขยายตัว 6.9% ในป 2560 เปน6.1 ลานตําแหนง และ
คาดวาจะเพิ่มข้ึน 4.6% ทุกปคิดเปนการจางงาน 9.6 ลานตําแหนงเมื่อถึงป 2570 (24.98% ของการจางงาน
ทั้งหมดในประเทศ) เทากับวาจะมีตําแหนงงานใหมอีก3.9 ลานอัตราในภาคการทองเที่ยวของไทยในชวง10 ป
ขางหนา และการใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติระหวางที่พํานักในประเทศไทยคาดการณวาจะเติบโตอีก 
10.3% ในป2560 และเพิ่มข้ึน 7.3% ตอปในระหวางป 2560 – 2570 ซึ่งคาดวาจะมีมูลคารวม 4.2 ลานลาน
บาท (1.19 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ) หรือเทากับ 29.7% ของมูลคาการสงออกรวมในปเดียวกัน อัตราการ
ขยายตัวน้ีสูงกวาคาเฉลี่ยทั่วโลกที่ 4.3% 6 

การทองเที่ยวไทยขยายตัวในอัตราเฉลี่ยปละ 7.6% ซึ่งสูงกวาการเพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยวทั่ว
โลกในชวง 20 ปที่ผานมา โดยนับต้ังแตป 1995 ถึง 2015 นักทองเที่ยวตางชาติทั่วโลก ( international 
tourist arrival) มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยา จาก 527 ลานคน เปน 1,186 ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ย 
4.6% ตอป โดยไทยไดรับความนิยมในการเดินทางเขามาทองเที่ยวมากข้ึนในระยะหลัง ซึ่งจุดเดนของไทยคือ
ความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวและความคุมคาในการใชจาย ทําใหไทยไดสวนแบงตลาดนักทองเที่ยว
ตางชาติเพิ่มข้ึนเกือบเทาตัวจาก 1.3% เปน 2.5% นอกจากน้ี จากสถิตินักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามา
ไทยเกือบ 30 ลานคน ในป 2015 ซึ่งมีการใชจายเงินเฉลี่ย 5,142 บาท/วัน/คน และระยะเวลาพักอาศัยเฉลี่ย 
9-10 วัน โดยหากคํานวณคาใชจายเฉลี่ยตอวันกับจํานวนวันที่พักและจํานวนนักทองเทีย่วตางชาติ ทั้งหมดแลว 
พบวามีเม็ดเงินสะพัดเขาประเทศอยางมหาศาลถึง 1.46 ลานลานบาท7 

 
2. สถานการณทองเท่ียวไทยป 2559 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาสรุปสถานการณทองเที่ยวของประเทศไทยป 2559 วาการทองเที่ยว
โดยภาพรวมสรางรายได 2,510,779 ลานบาท เปนรายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ หรือตางชาติ
เที่ยวไทย 1,641,268 ลานบาท และรายไดจากการทองเที่ยวภายในประเทศ หรือไทยเที่ยวไทย 869,510 ลาน
บาท และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา รายไดรวมจากการทองเที่ยวขยายตัวรอย
ละ 11.09 โดยขยายตัวทั้ งรายไดจากการทองเที่ยวระหวางประเทศ และรายไดจากการทองเที่ยว
ภายในประเทศ ซึ่งขยายตัวรอยละ 12.64 และรอยละ 8.27 ตามลําดับ 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการทองเที่ยว จากรายไดรวมของภาคการทองเที่ยวในป 2559 กวา 2.51
ลานลานบาท ภาคการทองเที่ยวไดสรางมูลคาเพิ่มแกเศรษฐกิจไทยหรือมีความสําคัญคิดเปนสัดสวนรอยละ 
17.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยภาคธุรกิจที่ไดรับประโยชนจากการใชจายซื้อสินคา/
บริการของนักทองเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบดวย ธุรกิจสถานพักแรม ประมาณ 580,000 ลาน
บาท ธุรกิจอาหาร/เครื่องด่ืม ประมาณ 448,000 ลานบาท ธุรกิจการขนสงโดยสารทางบก ประมาณ 136,000 
ลานบาท ธุรกิจการขนสงโดยสารทางอากาศ ประมาณ 122,000 ลานบาท และธุรกิจบริการกีฬา/นันทนาการ 

                                            
6 ฐานเศรษฐกิจ (2560), ไทยท็อปเทนทองเที่ยวโลก ‘WTTC’จัดอันดับ-สรางรายไดรวมสูงสุดอาเซียน. 
7 SCB Economic Intelligence Center (2017), Insightทองเที่ยวไทยติดปก...ฉีกกรอบตลาดเดิม 
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ประมาณ 100,000 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากน้ี ธุรกิจในภาคการทองเที่ยวสวนใหญเปนธุรกิจบริการและ
กระจายตัวตามภูมิภาคตางๆ ภาคการทองเที่ยวจึงเปนแหลงสรางการจางงานที่สําคัญกวา 4,230,000 คน 
สรางรายไดภาษีแกรัฐ ประมาณ 64,200 ลานบาท และกอใหมูลคาการลงทุนในประเทศอีก ประมาณ 93,600 
ลานบาท 

ทั้งน้ี ภาคการทองเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการกระจายประโยชนทางเศรษฐกิจสูภูมิภาคตางๆ โดย
ในปที่ผานมา ภาคการทองเที่ยวไดสรางมูลคาเพิ่มในเขตพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง 8 แหง รวมประมาณ 
407,000 ลานบาท โดยเขตพัฒนาการทองเที่ยวที่มีมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวสูงสุด 2 อันดับแรกเปนเขต
พัฒนาการทองเที่ยวทางทะเล/ชายฝง คือ เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน และเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝง
ทะเลตะวันออก นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจากสัดสวนมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวตอมูลคาเพิ่มทั้งหมดในแตละ
พื้นที่ พบวา เขตพัฒนาการทองเที่ยวที่ภาคการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่
มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามนัซึ่งมีสดัสวนสูงถึงรอยละ 43.3 และเขตพัฒนาการ
ทองเที่ยวอารยธรรมลานนา รอยละ 10.5 ตามลําดับ8 
 
3. แผน / เปาหมายการทองเท่ียวของประเทศไทยใน ป 2560 

เปาหมายการทองเที่ยวของประเทศไทยน้ันจะมี 2 หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนดเปาหมายแตละป
อยู 2 หนวยงาน คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สําหรับป 2560 ทั้ง 
2 หนวยงานไดกําหนดเปาหมายไว ไดแก 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดกําหนดเปาหมายการทองเที่ยวของใน ป 2560 ไวดังน้ี   

 รายไดจากการทองเที่ยว เติบโตที่ 2.71 ลานลานบาทหรือเพิ่มข้ึน 8.17%   

 นักทองเที่ยวตางชาติมีการใชจายและสรางรายไดในการทองเที่ยวจํานวน 1.78 ลานลานบาท 
หรือเพิ่มข้ึน 8.5%   

 นักทองเที่ยวไทย มีการใชจายและสรางรายไดในการทองเที่ยวจํานวน 934,000 ลานบาท หรือ
เพิ่มข้ึน 7.48 %  

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดกําหนดเปาหมายการทองเที่ยวของใน ป 2560 ไวดังน้ี   

 รายไดจากการทองเที่ยว 2.77 ลานลานบาท เพิ่มข้ึน 10% จากป 2559 

 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ เพิ่มข้ึน 5.51% หรือ 34.39 ลานคน จากป 2559 

 จํานวนนักทองเที่ยวไทย เพิ่มข้ึน 6.19% หรือ 154 ลานคน/ครั้ง 

 
4. แนวโนมอตุสาหกรรมทองเที่ยวโลก (World Tourism Mega Trend) 

จากการศึกษาของ Horwath HTL พบวาแนวโนมการทองเที่ยวในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปโดยมี
แนวโนมที่สําคัญ 10 ดาน9  ไดแก นักทองเท่ียวสูงอายุ (Silver hair tourists) จากแนวโนมการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุทําใหมีนักทองเที่ยวสูงอายุ (Silver hair tourists) เพิ่มมากข้ึนซึ่งนักทองเที่ยวกลุมน้ีจะมีความ
ตองการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย คนรุนใหม (Generation Y&Z) หรือ Millennial และ 
iGen มีอิทธิพลตอการทองเทีย่วเชนกัน เน่ืองจากเปนกลุมที่ใชเทคโนโลยีที่แตกตางจากกลุมทองเที่ยวอื่น ซึ่งใช
เทคโนโลยีในการสื่อสารการบริโภคและการทองเที่ยว การเพ่ิมขึ้นของกลุมชนชั้นกลาง (Growing middle 
class) ซึ่งคาดวาจะเพิ่มข้ึนถึง 4.9 พันลานในป 2573 และคาดวาเอเชียจะมีการขยายตัวมากที่สุด ซึ่งกลุมคน

                                            
8 กรุงเทพธุรกิจ (2560), ภาคทองเที่ยวป 59 ดันรายได 17% ของจีดีพี 
9 Horwath HTL (2015), Tourism Megatrends 10 things you need to know about the future of Tourism 
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เหลาน้ีมีความสําคัญและสงผลตอการทองเที่ยว การมีแหลงทองเท่ียวใหมท่ีเกิดขึ้น (New destinations 
emerging) ที่มีความปลอดภัยซึ่งนักทองเที่ยวคนหาเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว ความตึงเครียดทางการเมือง
และการกอการราย (Political issues & terrorism) การจลาจลที่ไมสามารถคาดเดาไดเปนภัยคุกคามของ
การทองเที่ยวในจุดหมายปลายทางตางๆ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี (Technological (r)evolution) ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมเปนตัวปจจัยหลักที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะชวยดึงดูด
ลูกคากลุม Millennial และ iGen ซึ่งความเร็วของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปนเรื่องยากที่จะตามทันและมี
ความยุงยากในการจัดการ การถูกครอบงําดวยชองทางดิจิทัล (digital channels) โดยการเติบโตของสื่อ
สังคมออนไลน และการใชอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอภาคธุรกิจ
ทองเที่ยวทั้งหมด ความภักดี (Loyalty) ภายในอุตสาหกรรมลดลง การใชบัตรสะสมคะแนนจะลดลง และการ
สงเสริมการขายแบบสมาชิกจะเปลี่ยนไปโดยจะตองรวมกับการเพิ่มประสบการณการทองเที่ยวของสมาชิก 
การใชระบบดิจิทัลจะชวยใหสามารถพัฒนาโปรแกรมสมาชิกแบบใหมซึ่งอิงกับขอมูลแบบ Big Data ซึ่งจะชวย
เพิ่มประสบการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในการเดินทาง การใสใจสุขภาพและวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 
(Health and healthy lifestyle) จะมีความสําคัญมากข้ึนในการตัดสินใจของนักทองเที่ยวกลุมตางๆ เชน
นักทองเที่ยวสูงอายุ, กลุมคนรุนใหม Millennials และ iGen, นักทองเที่ยวชนช้ันกลาง ซึ่งการเทคโนโลยีและ
ระบบดิจิทัลชวยกระตุนความสําคัญของแนวโนมดานสุขภาพ ในมิติตางๆของการทองเที่ยว และสุดทายการ
ทองเที่ยวทั่วโลกจะเติบโตควบคูไปกับความมั่งค่ังและความเปนอยูของโลก ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainability) โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในโซ
อุปทาน (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

 

 
ภาพท่ี XX: 10 Mega trends in Tourism 

 
ที่มา Horwath HTL 
 
 
 

5. โซมูลคา (Value Chain) ของอตุสาหกรรมการทองเที่ยว 
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องคกรดานการทองเที่ยวโลก (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได

กําหนดโซมูลคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว10 11 ไววาการเดินทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวจะเกี่ยวของกับธุรกิจที่หลากหลายต้ังแต การเดินทางทองเที่ยว การขนสงในทองถ่ิน การเขาพัก

คางคืน การรับประทานอาหารของทองถ่ิน การซื้อสินคาและหัตถกรรมพื้นเมือง สถานที่ทองเที่ยว วัฒนธรรม

และสิ่งที่สรางประสบการณใหมๆ ในการทองเที่ยว รวมทั้งการมีบริการที่สนับสนุนการทองเที่ยว ซึ่ง ความ

เช่ือมโยงเหลาน้ีเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มตอระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น โดยการสนับสนุนภาคสวนตางๆ

เพื่อเช่ือมตอกับหวงโซคุณคาการทองเทีย่ว การจัดหาเงินทุน และการฝกอบรมที่เพียงพอเพื่อใหสามารถผลติสิง่

อํานวยความสะดวกตามความตองการของนักทองเที่ยว แผนภาพดานลางแสดงใหเห็นถึงหวงโซคุณคาการ

ทองเที่ยวและชวงของการบริการและสินคาที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมตอความตองการดานการ

ทองเที่ยว 

 

ภาพท่ี 3: Tourism Value Chain 

ที่มา UNWTO 

นอกจาก UNWTO แลวสภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก (WORLD TRAVEL & TOURISM 

COUNCIL: WTTC) ไดนําเสนอผลกระทบทางตรงและทางออมจากการใชจายจากการทองเที่ยว12 โดยจาก

ภาพที่ 4 จะเห็นไดวานักเดินทางทองเที่ยวมีการจายคาใชจายต้ังแตคาเดินทางกับยานพาหนะสาธารณะ เชน 

สายการบิน รถเชา รถไฟ หรือบริษัททองเที่ยว รานอาหาร รานขายของ สนามกีฬา สถานบันเทิงและ

นันทนาการ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไดรับการจัดทําข้ึนโดยจากองคกรหรือบริษัทที่ขายสินคาและบริการที่

เกี่ยวของ เชน การตลาดและประชาสัมพันธ การทําความสะอาด การบํารุงรักษา ผูใหบริการดานพลังงาน การ

จัดเลี้ยง การผลิตอาหาร การออกแบบและการพิมพ เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการจางงานและอาชีพแกทองที่ ทํา

                                            
10 DEVCO and UNWTO (2013), Sustainable Tourism for Development, forthcoming. 
11 OECD/UNWTO/WTO (2013), AID FOR TRADE AND VALUE CHAINS IN TOURISM. 
12 WTTC (2017), TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2017. 
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ใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตางๆ เชน การเกษตร เทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย การสื่อสาร 

การศึกษา การธนาคาร และสาธารณูปโภคตางๆ จึงถือไดวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหน่ึงที่

สรางผลตอระบบเศรษฐกิจของพื้นที่สูง 

 

 

ภาพท่ี 4: HOW MONEY TRAVELS THE DIRECT, INDIRECT AND INDUCED EFFECT OF 

TOURISM SPENDING 

ที่มา WTTC 
 
 
 

6. เทคโนโลยีทีเ่กีย่วของกบัการทองเที่ยว 
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ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในเกือบทุกอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ก็เปนหน่ึงในอุสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหธุรกิจและผูที่เกี่ยวของ

ตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดและแขงขันได  

เทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวนํามาใชสวนใหญจะเปนดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) 

เน่ืองจากเปนเทคโนโลยีที่สามารถประยุกตกับธุรกิจและสงเสริมการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม ยกตัวอยาง

เชน การหาขอมูลทองเที่ยว (Travel Information Search) เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน (Virtual 

Reality: VR) อุปกรณแปลภาษา (Languages translator) การระบุพื้นที่ทองเที่ยว (Geolocation) การใช

หุนยนตเพื่อการบริการ (Robotics) เปนตน 

 

ภาพท่ี 5: ตัวอยางเทคโนโลยีท่ีมีของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในปจจุบัน 
 

นอกจากน้ี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ไดทําการศึกษาและคาดการณเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมทองเที่ยว ดังน้ี13  

                                            
13 สวทช. (2560), Matrix of Technology vs S-Curve & New S-Curve Industry 
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 3D Printing Technology/ Rapid Prototyping 

 Advanced Bioprocessing Technology 

 Artificial Intelligence Technology 

 Automation Technology 

 Big Data Analytics Technology 

 Bio-Analytical Technology 

 Biodegradable Materials Technology 

 Bioinformatics 

 Biomaterial Production Technology 

 Cell Culture and Tissue Engineering 
Technology 

 Cleaner Technology 

 Decentralized Sequential Transaction 
Database 

 Drug Delivery System 

 Electric Vehicle Technology 

 Embedded Technology 

 Functional Materials Technology 

 Gene and Molecular Technology 

 Genetic Engineering Technology 

 Human Computer Interaction Technology/ 
Brain Computer Interface 

 Internet of Things Technology 

 Material Characterization Technology 

 Membrane Technology 

 Metrology, Standardization, Testing Quality 
Assurance (MSTQ) related Technology 

 Nano-Characterization and Testing 

 Nano-encapsulation 

 Nano-materials Syntheses 

 Nanostructure Fabrication (Top down, 
Bottom up) 

 Printed Electronics and Organic Electronics 

 Sensor Technology 

 Software Testing Technology 

 Virtual & Augmented Reality Technology 

 Wearable Technology 

 
7. ทิศทางและเปาหมาย 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวน้ัน ประเทศไทยไดมีการกําหนดทิศทางและเปาหมายไว

หลายระดับ ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่กําหนดเปาหมายไววา “ประเทศไทยมีรายไดจาก

การทองเที่ยวเพิ่มข้ึนและมีขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวสูงข้ึน”14 และ กระทรวงทองเที่ยว

และกีฬา ไดกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกัน ไดแก  “การเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว” และ “การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยว

อยางสมดุล”15  

ดังน้ัน เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยไปในทางเดียวกันและบรรลุ

เปาหมายของประเทศที่วางไว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทน. จึงกําหนดทิศทางในการ

สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไว คือ  

“การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาใหสินคาและบริการดานการทองเท่ียว” 

ปญหา / ขอเสนอจากภาคอุตสาหกรรม 

                                            
14 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(2560), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 
15 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2560) แผนพัฒนาการทองเที่ยวฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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จากการศึกษาและสํารวจความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวเบื้องตนน้ันมีประเด็น
ปญหาและขอเสนอเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจํานวนมากและหลายหลาย แตสามารถสรุปปญหาและ
ขอเสนอหลักๆ ได ดังน้ี 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง/ติดตอของนักทองเที่ยว 
2. ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
3. การเพิม่มลูคาในสินคา/บริการดานทองเที่ยว 
4. การเพิม่ศักยภาพทางการตลาดของธุรกจิทองเที่ยว 
5. การสนับสนุนแหลงทองเที่ยวใหมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม 
6. การสงเสรมิใหเกิดการทองเที่ยวอจัฉริยะ (Smart Tourism)  
7. การสงเสรมิการบรหิารจัดการความเสี่ยง (Risk and Crisis Management) ดานการทองเที่ยว 

 
8. เทคโนโลยี / โจทยวิจัย  

เพื่อใหสามารถปรับปรุงปญหาและขอเสนอเพื่อการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดน้ัน จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม 

ซึ่งในเบื้องตนสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีหรือโจทยเพื่อการวิจัยที่ควรมีการสงเสริมสําหรับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศใหมีศักยภาพและมีขีดความสามารถเพิ่มมากข้ึน โดยจําแนกเปน 5 

ดานหลัก ไดแก เทคโนโลยีเพื่อการเดินทางและการทองเที่ยว (Travel & Tourism Technology) เทคโนโลยี

เพื่อการสื่อสาร (Information Technology) เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนประสบการณทองเที่ยว (Tourism 

Experience Technology) เทคโนโลยีเพื่อการคาและบริการดานการทองเที่ ยว (Services & Retails 

Technology) และเทคโนโลยีสนับสนุน (Technology Support) ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดเทคโนโลยีได 

ดังน้ี 

1. Online booking System 
2. Language Translation 
3. Artificial Intelligence 
4. Travel Security 
5. Identification Devices 
6. Mobile Hospitality Services 
7. Near Field Communication (NFC) 
8. Sensor Technology 
9. Wearable Technology 
10. Immersive Technology 
11. Customer Data analytics 
12. Digital Technology/Digital Content 
13. Geoinformatics 
14. Metrology 
15. Payment Gateway  
16. Internet of Things (IoT) 

17. API Integration 
18. Public WiFi 
19. Intelligent Center 
20. Information Management System
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9. มาตรการการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยการใชวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ัน จะประกอบดวย 3 ดานไดแก 1) ดานการยกระดับความสามารถและเพิ่มมูลคา
ใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2) ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว/รูปแบบทองเที่ยวเฉพาะทาง และ 3) ดาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหเอื้อตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
1. ดานการยกระดับความสามารถและเพ่ิมมูลคาใหแกอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ประกอบดวย 

1.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร/แรงงานระดับทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีการทองเที่ยว 
1.2 สนับสนุนการเขาถึงชองทางทางการเงินเพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีในการใหบริการของ

ผูประกอบการ 
1.3 สงเสริมการลงทุนดานเทคโนโลยีการบริการ และสนับสนุนรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมบริการใหมๆ  
1.4 สนับสนุนบริการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีแกธุรกิจบริการอยางครบวงจร 

 
2. ดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียว/รูปแบบทองเท่ียวเฉพาะทาง ประกอบดวย 

2.1 สนับสนุนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานบริการ เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการทองเที่ยวของ
ประเทศ 

2.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการสํารวจแหลงทองเที่ยวใหมดวยเทคโนโลยี
ภูมิสนเทศ 

2.3 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบทองเที่ยวเฉพาะทาง 
 

3. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหเอ้ือตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ประกอบดวย 
3.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว 
3.2 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนสงเพื่อการทองเที่ยว 
3.3 สงเสริมการพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 
3.4 สนับสนุนการพัฒนาศูนยสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวในการเช่ือมโยงขอมูลและจัดการความรู (KM) 

ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
3.5 สนับสนุนการปรับปรุงกฎระเบียบหรือขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง 
3.6 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการใหสอดคลองกับ พรบ.การทองเที่ยว 
3.7 สนับสนุนการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง 

 
ตารางสรุปแนวทางการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

เพ่ือสรางมูลคาใหสินคาและบริการดานการทองเท่ียว 
ปญหาและขอเสนอแนะ เทคโนโลยี ระยะเวลา มาตรการ 

ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง/ติดตอของ
นักทองเที่ยว 

 Online booking System 

 Language Translation 

 Artificial Intelligence 

1-5 ป 1. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากร/แรงงาน
ระดับทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีการ
ทองเที่ยว 

2. สนับสนุนการเขาถึงชองทางทางการเงิน
เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีในการ
ใหบริการของผูประกอบการ 

3. สงเสริมการลงทุนดานเทคโนโลยีการ

ความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว 

 Travel Security 

 Identification Devices 

5-10 ป 

การเพ่ิมมูลคาในสินคา/  Mobile Hospitality 1-5 ป 



38 | ห น า  

 

ปญหาและขอเสนอแนะ เทคโนโลยี ระยะเวลา มาตรการ 
บริการดานทองเที่ยว Services 

 Near Field 
Communication (NFC) 

 Sensor Technology 

 Wearable Technology 

 Immersive Technology 

บริการ และสนับสนุนรูปแบบธุรกิจ
นวัตกรรมบริการใหมๆ  

4. สนับสนุนบริการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
แกธุรกิจบริการอยางครบวงจร 

5. สนับสนุนการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานบริการ เพ่ือสรางความ
เชื่อม่ันในการทองเท่ียวของประเทศ 

6. สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
แหลงทองเท่ียวและการสํารวจแหลง
ทองเท่ียวใหมดวยเทคโนโลยีภูมิ
สนเทศ 

7. สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนารูปแบบทองเท่ียวเฉพาะทาง 

8. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ
พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ใหแกนักทองเท่ียว 

9. สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการขนสงเพ่ือการ
ทองเท่ียว 

10. สงเสริมการพัฒนาและใชประโยชน
จากเทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความ
สะดวกดานการทองเท่ียว 

11. สนับสนุนการพัฒนาศูนยสารสนเทศ
เพ่ือการทองเท่ียวในการเชื่อมโยง
ขอมูลและจัดการความรู (KM) ของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 

12. สนับสนุนการปรับปรุงกฎระเบียบ
หรือขอบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวของ
อยางจริงจัง 

13. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการใหสอดคลองกับ 
พรบ.การทองเท่ียว 

14. สนับสนุนการบูรณาการความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของอยาง
จริงจัง 

การเพ่ิมศักยภาพทาง
การตลาดของธุรกิจ
ทองเที่ยว 

 Big data 

 Customer Data 
analytics 

 Digital Technology 
/Digital Content 

1-10 ป 

การสนับสนุนแหลง
ทองเที่ยวใหมและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเดิม 

 Geoinformatics 

 Metrology 

1-5 ป 

การทองเที่ยวอจัฉริยะ 
(Smart Tourism)  

 Payment Gateway  

 Internet of Things (IoT) 

 API Integration 

 Public WiFi 

5-10 ป 

การสงเสริมการบรหิาร
จัดการความเส่ียง (Risk 
and Crisis 
Management) 

 Intelligent Center 

 Information 
Management System 

1-5 ป 
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ภาพท่ี 6: แนวทางการสงเสรมิเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียวตามโซมูลคา (Value 

Chain) ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
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4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and 

Biotechnology) 
1) สถานภาพของภาคเกษตรในปจจุบนัและทศิทางของอตุสาหกรรมในอนาคต 

1.1 สถานภาพของภาคเกษตรไทยในปจจุบัน 

ภาคเกษตรเปนตนนํ้าของสินคาสงออก เปนแหลงวัตถุดิบทีส่ําคัญของประเทศ มผีลผลิตมวล

รวมภาคเกษตรเพียงรอยละ 9.1 ของ GDP แตกลับจางงานกวา 22 ลานคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของ

ประชากร เกษตรกรสวนใหญเพาะปลูกพืชไร รองลงมาเปนกลุมไมผลไมยืนตน และปศุสัตว 

ในป 2558 ประเทศไทยสงออกพืชไร (ขาว มัน ออยและนํ้าตาล) มากทีสุ่ด คิดเปนมลูคา 

390,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนสทุธิที่เกษตรกรไดรับกลบัอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะเกษตรกรผู

ปลูกขาวทัง้นาปและนาปรังยังคงประสบปญหาขาดทุนติดตอกันเปนเวลาหลายป และรายไดตอหัวในภาค

เกษตรเฉลี่ยอยูที่ 43,542 บาท/คน/ป ซึ่งตํ่ากวานอกภาคเกษตรถึง 7.5 เทา16 

 

 

 

                                            
16 นายชรพล จันทร, กรอบแนวคิดเชิงนโยบายของการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและยกระดับรายไดของเกษตรกรดวยเทคโนโลยีและนวตักรรม, 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559  
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ขอมูล: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE), สํานักงานสถิติแหงชาต ิ(NSO), สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (NESDB) ที่มา: วิเคราะห

โดยศูนยขอมูลและการคาดการณเทคโนโลย,ี สวทน. *จํานวนแรงงานมีความแตกตางกันระหวางขอมูล OEA กับ NSO เน่ืองจาก OEA จะเก็บ

เฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ แต NSO จะเก็บแรงงานในพืชที่ไมใชพืชเศรษฐกิจที่สําคัญดวย  

 

ขอมูล : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 เรียบเรียงและวิเคราะห โดย ศูนยขอมูลและการคาดการณเทคโนโลย,ี สวทน. 

ทิศทางและเปาหมายของภาคเกษตรไทยในอนาคต 

ภาคเกษตรไทยคาดวาจะไดรับผลกระทบจากแนวโนมตาง ๆ เชน ภัยธรรมชาติที่มีแนวโนม

รุนแรงและความถ่ีสงูข้ึน การแขงขันและการกีดกันทางการคาเพื่อปกปองสินคาภาคเกษตรและเกษตรกรใน

ประเทศตนเอง สังคมสงูวัยและแรงงานเกษตรทีม่ีความรูมากข้ึน เหลาน้ีจะเปนแรงผลักดันใหมีการนํา

เทคโนโลยีเขามาใชมากข้ึนเพื่อทุนแรง ลดการใชปจจัยการผลิต ตลอดจนเกบ็ขอมลูที่จําเปนเพื่อการตรวจสอบ

ยอนกลบัโดยคูคาหรอืผูบริโภค ผูเช่ียวชาญไดระบุเทคโนโลยีที่มีความสําคัญตอภาคเกษตรของไทยในอนาคตไว 

3 เทคโนโลยี ไดแก เทคโนโลยีปรับปรงุพันธุ เทคโนโลยีเกษตรแมนยํา และเทคโนโลยีการพยากรณและเตือน

ภัย17 

                                            
17 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การปรับตัวภาคเกษตร, สว
ทน. 2559 



42 | ห น า  

 

 

ที่ผานมาเทคโนโลยีชีวภาพดานการปรับปรุงพันธุและภูมปิญญาด้ังเดิมมีบทบาทอยางมากตอ

การเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร อยางไรก็ตาม คาดการณวาในอีก 30 ปขางหนา เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่

นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีชีวภาพจะเริม่เขามามบีทบาทอยางมากตอการเพิม่ข้ึนของผลผลิตตอไร สวนหน่ึง

มาจากการเติบโตอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยี

ลดการอัดตัวกันของดิน (compaction reduction) และเทคโนโลยีเกษตรแมนยํา (precision farming) ซึ่ง

เปนการใชขอมูลและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศมาประกอบการบรหิารจัดการระดับ

แปลงเพื่อใหสามารถใชปจจัยการผลิต เชน ปุย นํ้า ยาฆาแมลง ไดอยางมปีระสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่ โดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดาวเทียม และระบบอัตโนมัติเขามาสนับสนุน  

 

ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป  มีเปาหมายยกระดับรายไดเกษตรกรใหพนจาก

กับดักรายไดปานกลาง หรอืมีรายไดมากกวา 390,000 บาท/คน/ป ภายในป 2579 โดยมุงเนนใหเกษตรกรมี

ความสามารถในอาชีพของตนเอง (smart farmers) มีสถาบันเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

(smart farmer groups) ซึ่งจะนําไปสูภาคการเกษตรทีม่ีศักยภาพ (smart agriculture) ตอไป 
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จากกรอบแนวคิดสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและจากการระดมสมองวันที่ 20 เมษายน 2560 สามารถสรุป

ทิศทางการพัฒนาเกษตรกรโดยแบงกลุมเปาหมายตามศักยภาพที่แตกตางกัน 3 กลุม18  ไดดังน้ี 

กลุมเปาหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวอยางผลผลิต 

เกษตรกรรายยอย

รายไดตามมาตรฐาน

ครองชีพ 

พัฒนาทักษะการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ และการตลาด 

เพื่อใหไดผลผลิตตามมาตรฐานและกฎระเบียบ 

รวมกลุมเพื่อลดตนทุนและสรางรายไดเสริมจากการใหบริการ

นอกกลุม 

ผลผลิตมาตรฐาน 

บริการทางการเกษตร 

พืชเสริมโตไว  

พืชตลาดเฉพาะ 

เกษตรกรรายใหญ 

ทําเกษตรเชิง

พาณิชย 

เกษตรสมัยใหม เกษตรแมนยํา  

การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ  

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

พืชไรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 

พลังงานและเคมีชีวภาพ เชน 

ออย 

เกษตรกรรุนใหม 

เกษตรกรในอนาคต 

เกษตรสมัยใหม เกษตรอัจฉริยะ โรงเรือนอัจฉริยะ พืชตลาดเฉพาะ พืชมูลคาสูง 

พืชโรงเรือน พืชสมุนไพร 

เอกชนและเกษตรกรไดรวมกําหนดทิศทางและเปาหมายโดยรวมของภาคเกษตร ไดดังน้ี 

ผลผลิต ผลิตผลทางการเกษตรทีป่ลอดภัย (Safety) มีคุณภาพไดมาตรฐาน (Standard) มีกระบวนการผลิตที่

ย่ังยืน (Sustainability) ตรวจสอบได (Traceability) และมศัีกยภาพในการแขงขัน (Competitive) 

เกษตรกร ประยุกตใชเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหมในวงกวาง ชวยเพิ่มรายได ลดตนทุนการผลิต เพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชปจจัยการผลิต และมีความสามารถในการปรบัตัว 

ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศ เกิดอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน ธุรกิจใหบริการทางเทคโนโลยีการเกษตร

สมัยใหม, ธุรกจิผลิตภัณฑชีวภาพ เชน สารชีวภัณฑ กําจัดศัตรูพืช วัคซีนสัตว ผลิตภัณฑเสรมิอาหารสัตว เปน

ตน 

นอกจากน้ี ผูเขารวมยังไดเสนอใหระบุโจทยการพฒันาเทคโนโลยีหรือการสรางความรวมมือแบบ consortium 

เปนรายสินคา เน่ืองจากศักยภาพและปญหาของแตละกลุมมีความแตกตางกัน โดยสามารถสรุปทิศทางการ

พัฒนาผลผลิตรายสินคาตามนโยบายของภาครัฐและทิศทางการลงทุนของเอกชนไดดังตาราง อยางไรก็ตาม 

แนวทางการพฒันาเทคโนโลยีของแตละกลุมจําเปนตองหารอืตอไป 

ชนิดพืช ทิศทางการพัฒนา/ผลิตภัณฑ 

ขาว ลดพื้นที่ปลูก บริโภคในประเทศ เปนแหลงผลิตและสงออกขาวมูลคาสูง ตลาดเฉพาะ เชน ขาว GI 

ขาวอินทรีย ขาวคุณคาทางอาหารสูง  

                                            
18 การระดมสมองวันที่ 20 เมษายน 2560 และ นายชรพล จันทร, กรอบแนวคิดเชิงนโยบายของการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและยกระดับรายได

ของเกษตรกรดวยเทคโนโลยีและนวตักรรม, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 
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ออย มัน เพิ่มพื้นที่ปลูก ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนวัตถุดิบแกอุตสาหกรรมอาหาร 

พลังงาน และเคมีชีวภาพ 

ผลไมสวน  พืชผลเมืองหนาว มาตรฐานเกษตรปลอดภัยหรือมาตรฐานอินทรีย เพื่อบริโภคในประเทศ 

ผลไมเมืองรอนเปนสินคาสงออกในรูปผลสด แปรรูป 

ผัก ผักทองถิ่นและผักชนิดใหม ๆ ที่สด สะอาด ปลอดภัย ไดมาตรฐาน เพื่อบริโภคในประเทศ 

ยาง วัตถุดิบคุณภาพสําหรับยางลอ 

สมุนไพร สารสกัดในเครื่องสําอางและยา 

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า เปนผูผลิตอาหารทะเลที่สําคัญของโลก อาหารแชแข็ง อาหารแปรรูป อาหารสัตว 

ปศุสัตว เปนผูผลิตโปรตีนที่สําคัญของโลก เชน เน้ือไก หมู ไข และผลิตภัณฑแปรรูป 

สรางความม่ันคงดานวัตถุดิบอาหารสัตว เชน การปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวอยางยั่งยืนหรือนําเขา 

 

2. ชองวางในการพฒันา (development gaps) ของภาคเกษตรไทย 

ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 2560-2564 ไดวิเคราะหจุดออนของภาคเกษตรไทย ไวดังน้ี 

 พื้นที่เกษตรรอยละ 80 อยูนอกเขตชลประทาน  

 สินคาเกษตรผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม เชน ขาว 8 ลานไร 

 สินคาเกษตรหลายชนิดขายในข้ันปฐม  

 เกษตรกรรอยละ 70 เปนรายยอย และไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง มีฐานะยากจนและขาด
เทคโนโลยีในการบรหิารจัดการผลผลิตของตนเอง  

 สถาบันเกษตรกรขาดความเขมแข็ง ขาดโอกาสตอรองทางการตลาด 
ชองวางการพฒันาเทคโนโลยี (technology gap) ของภาคเกษตรไทย มีดังน้ี 

เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ 

ประเทศไทยมีศักยภาพดานการปรับปรงุพันธุโดยเฉพาะพันธุขาว สามารถพัฒนาพันธุใหมได

ปละ 5-6 พันธุ มีหนวยงานดานการปรับปรงุพันธุอยูมากมาย แตละแหงมีศักยภาพที่โดดเดนแตกตางกัน อีกทัง้

มีความเช่ียวชาญในพืชตางชนิดกัน อยางไรก็ตาม หนวยงานเหลาน้ียังขาดความเช่ือมโยงกันเปนเครือขายที่

เขมแข็งระดับประเทศ ทําใหโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีไมถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ บางหนวยงาน

อาจไมไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอและตอเน่ือง เน่ืองจากถูกมองวาไมใชหนวยงานรับผิดชอบหลกั

ดานการปรับปรงุพันธุ และอาจสงผลใหการวิจัยเพื่อการปรบัปรงุพันธุพืชเศรษฐกิจอกีหลายชนิดถูกละเลย

หรือไมไดรับการสนับสนุน 
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เทคโนโลยีเกษตรแมนยํา 

หนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ของประเทศไทยมโีครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแมนยํา

อยูเกือบครบทุกองคประกอบ ไมวาจะเปนการใชขอมลูดาวเทียมควบคูกับการวางแผนเพาะปลกู การดัดแปลง

อุปกรณเซนเซอรเพือ่ตรวจวัดและเกบ็ขอมลูภายในแปลง การพัฒนาโรงเรอืนอัตโนมัติ ตลอดจนการพัฒนา

แอพพลเิคช่ัน เชน ปุยสั่งตัด หรอืแอพพลิเคช่ันตรวจวัดสีใบขาว นอกจากน้ี บริษัทเทคโนโลยีเกิดใหมหรือ 

start-up หลายบริษัทไดเริม่หันมาใหความสําคัญกับการพฒันาซอฟทแวรเพื่อชวยเกษตรกรบรหิารจัดการการ

เพาะปลูกมากข้ึน อยางไรก็ตาม จากการสํารวจสถานภาพพบวาประเทศไทยขาดในสวนของการประมวลผล

และคาดการณ ซึ่งจําเปนตองใชขอมลูจํานวนมากที่มีการเกบ็ขอมูลอยางตอเน่ือง ทัง้น้ี โครงการนํารองสวน

ใหญอาจไมไดมีเปาหมายในการเก็บขอมลูระยะยาวเพือ่นํามาพัฒนาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ

ระบบคาดการณ 

 

เทคโนโลยีระบบพยากรณและเตือนภัยเพ่ือการเกษตร 

เทคโนโลยีการพยากรณอากาศแมจะยังไมสามารถทําใหแมนยําไดรอยละ 100 แตการ

รับทราบขอมูลพยากรณอากาศลวงหนา ประกอบกบัประสบการณทีส่ั่งสมมา ก็เพียงพอทีจ่ะชวยใหเกษตรกร
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สามารถตัดสินใจไดดีข้ึน ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลติอันเน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศที่ไมแนนอน ตัว

แปรตาง ๆ ที่ไดจากขอมูลพยากรณอากาศ เปนขอมลูพื้นฐานสําคัญทีส่ามารถนําไปตอยอดในการพยากรณอื่น 

ๆ ได เชน การพยากรณนํ้า การพยากรณการระบาดของแมลง การคาดการณปริมาณผลผลิต อีกทั้งเมื่อนํา

ขอมูลอากาศมาบูรณาการกบัขอมลูอื่น เชน ขอมูลพกิัดแผนที่แปลง ยังสามารถแปรผลเปนปริมาณนํ้าทีส่ะสม

ในแปลงเพื่อชวยใหเกษตรกรวางแผนการบริหารจัดการนํ้าใหเกิดประสิทธิภาพสงูสุดได ขอมลูทั้งหมดน้ี 

สามารถพฒันาเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่กิจกรรมทางการเกษตร ทีจ่ะชวยใหเกษตรกรบริหาร

จัดการแปลงไดดีข้ึน  

การรายงานพยากรณอากาศเพื่อการเกษตรของประเทศไทยสามารถรายงานไดลวงหนา 3 

เดือน แต เปนการรายงานในระดับภูมิภาคและรายงานในลกัษณะรอยละของพื้นที่ ซึ่งคอนขางกวางและไม

เพียงพอที่เกษตรกรจะนําไปประกอบการตัดสินใจวางแผนเพาะปลกูในระดับแปลงได  

หลายหนวยงานพยายามพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานการเกษตรออกมามากมาย 

แตยังคงมีความทาทายอกีมาก เชน การสรางความนาเช่ือถือใหกับการพยากรณ และการนําขอมลูดังกลาวสง

ใหถึงมือเกษตรกร ในรูปแบบที่เขาใจงายและทําใหเห็นผลจริง  

ภาครัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณในการสรางศักยภาพของระบบพยากรณอากาศของ

ประเทศ ทั้งโครงสรางพื้นฐาน ไดแก การเพิม่จํานวนสถานีตรวจวัดอากาศ และการจัดหาคอมพิวเตอร

ประสิทธิภาพสงู ตลอดจนการพฒันาศักยภาพดานแบบจําลอง โดยต้ังเปาหมายใหมีการนําเอาขอมูลไปพัฒนา

ใหอยูในรปูแบบที่เกษตรกรเขาถึงได มีการติดตามผลอยางใกลชิดเพื่อปรบัปรุงใหตรงตามความตองการของ

ผูใช และมีการใหบริการที่ตอเน่ืองเปนมืออาชีพ 

ตัวอยางสถานภาพการพฒันาระบบเตือนภัยดานการเกษตร 

โครงการ หนวยงาน รายละเอียดโครงการ 

พยากรณอากาศดาน

การเกษตร 

กรมอุตุนิยมวิทยา การรายงานสภาพอากาศในระดับภูมิภาค และการให

คําแนะนําตอการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรสําหรับพืช

เศรษฐกิจ เชน ไมผล ยาง และปศุสัตว 

โครงการพยากรณอากาศ

ชุมชน (2554 - 2556) 

มูลนิธิ Oxfam 

มูลนิธิสายใยแผนดิน 

มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

ศูนยจัดการความรูดาน

การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

เกษตรกรอาสาสมัครเก็บขอมูลสภาพอากาศรายวัน เพื่อ

นําเขาในแบบจําลองคาดการณอากาศ WRF และรายงาน

พยากรณอากาศทองถิ่นรายสัปดาหผาน SMS ใหกับ

เกษตรกรในจังหวัดยโสธรจํานวน 159 ครอบครัว 

โครงการจัดตั้งศูนยจัดการ

ศัตรูพืช 

กรมสงเสริมการเกษตร ศูนยกลางการถายทอดความรูแกกลุมเกษตรกรใหจัดการ

ศัตรูพืชมีแผนจัดตั้งศูนยตําบลละ 1 ศูนย  
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โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

ติดตามสถานการณการปลูก

ขาว 

กรมการขาว แจงขอมูลขาวสาร และเตือนภัยศัตรูขาว มีเครือขาย

ศูนยวิจัยขาว 27 แหง ศูนยจะรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน

อ่ืนๆ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และสงไปที่ศูนยปฏิบัติการสถานการณขาวเพื่อ

ประมวลและสรุปเปนรายงาน ประกาศแจงเตือนผานเวบ

ไซต รวมทั้งไดจัดตั้งเครือขายเฝาระวังโดยชาวนา 

 

3. PPTs สรุปผลการสัมมนาท่ีไดจากการระดมความเห็น 

จากการระดมความเห็นผูประกอบการและเกษตรกรในวันที ่20 เมษายน 2556 ได

ดําเนินการเพียงผูประกอบการใน “กลุมเกษตรแมนยํา Precision Agriculture (PA)” ซึ่งประกอบดวย

ผูประกอบการจากกลุมเทคโนโลยีตอไปน้ี 
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ผลจากการระดมความเห็นวันท่ี 20 เมษายน 2560 

 

4. ยุทธศาสตร วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพฒันาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 

4.1 โจทยวิจัย  

 การปรับแตงอุปกรณหรือเทคโนโลยีที่นําเขามาใหมีตนทุนถูกลงและเหมาะกับสภาพแวดลอมของไทย 
โดยอุปกรณที่ควรใหความสําคัญ ไดแก 

 เครื่องจักรกลหรือหุนยนตเกบ็เกี่ยวพืชผลทางการเกษตร 

 อุปกรณนําทางรถแทรกเตอรดวยระบบ GPS 

 ชุดตรวจสอบผลผลิตและสารตกคางทีส่ามารถทําไดอยางรวดเร็ว เชน  bio-sensor 

 เซนเซอรอัจริยะทางการเกษตรสําหรบัโรงเรือนในพื้นทีก่ันดาร 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลภาครัฐที่ทําใหเกษตรกรสามารถรวบรวมขอมูลจากพื้นที่ของตนเองข้ึนมา
อยางสม่ําเสมอ เชน ระบบประกันพืชผล (crop insurance) โดยระบบควรประกอบดวยขอมูลเพื่อ
ใหบรกิารตอไปน้ี 

 บริการภาพถายดาวเทียม อัพเดตบอยมากพอ ใชงานไดงายเพราะมีพื้นที่ครอบคลมุมากกวา 

 แผนที่สภาพอากาศยอนหลังครอบคลุม climate change cycle 

 แผนที่เสนทางทีส่ามารถกําหนด quota ในสวนการทําเกษตรแยกจากการอปุโภคบริโภค 

 สภาพดินและการเปลี่ยนแปลง (soil map) 

 ขอมูลนํ้าและการเปลี่ยนแปลง 

 ภูมิปญญาด้ังเดิม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (GAP) 

 การวิจัยดานแบบจําลอง 
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 การพัฒนาแบบจําลองหรือวิธีการทํานายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดินและจัดทําแผนที่ดิน (soil 
map) จากขอมลูดินทีป่ระเทศไทยมอียู ซึ่งเปนขอมลูดินที่ดีที่สุดใน ASEAN 

 การพัฒนาแบบจําลองการเจรญิเติบโตของพืชเศรษฐกจิไทย (Crop model) การแพรระบาดของ
แมลง 

 การแปรผลภาพถาย (Image processing)  

 การตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอมและการแปรผล NDVI  

 วิจัยตนแบบสายพันธุเศรษฐกจิทนแลง พืชที่ทนตอโรค เชน ไวรัส มะเขือเทศ การพฒันาไมผลใหสุก
ชากวาปกติเพื่อลดความเสียหาย 

4.2 มาตรการสนับสนุนและสงเสริม 

4.2.1 โครงสรางพ้ืนฐาน 

 โครงสรางพื้นฐานดานการประเมินพันธุประสิทธิภาพสงู (Phenotyping screening facility) 

 สถานีตรวจวัดอากาศและระบบพยากรณอากาศความแมนยําสูงระดับทองถ่ิน 

 เครือขายธนาคารเช้ือพันธุพืชที่ไดมาตรฐานการใหบริการในระดับสากล 

 การพัฒนาระบบขอมลูเพื่อการเพาะปลูก (government open data platform for agriculture) ที่
มีความละเอียดระดับแปลง มีขอมลูการเปลี่ยนแปลงที่อัพเดต และใหบริการไดจรงิอยางมอือาชีพ 

4.2.2 กําลังคนสาขาขาดแคลน 

 นักปรบัปรุงพันธุ นักเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ นักบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรม 

 นักสรรีะวิทยาพืชและแมลง (Plant, insect physiology) 

 นักพัฒนาแบบจําลองสภาพอากาศ 

 บุคลากรวิศวกรรมที่มีความเขาใจภาคเกษตรกรรม 
4.2.3 กฎหมายหรือมาตรการอ่ืนๆ 

 มาตรการดานกําลงัคน 

 มาตรการสงเสริมใหเกิดธุรกจิบริการเทคโนโลยีเกษตรเพื่อสรางตลาดแรงงานหรือ “ความตองการ” 
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร เชน การสงเสริมใหนักวิจัยไดพบปะรวมตัวกันต้ังเปนบริษัท 

 สนับสนุนทุนวิจัยหรอืทุนศึกษาตอในดานเกษตรแมนยํา เน่ืองจากบุคลากรที่ทํางานดานน้ีตองมีความรู
หลายดาน เชน เกษตร remote sensing, data science, ซึ่งนักวิจัยอาจมีความชํานาญเพียงบาง
เรื่อง 

 มาตรการใหการศึกษาดานเกษตรแมนยํากับกลุมเกษตรกร 

 ผลักดันเรือ่งการปรับพื้นที่เกษตรใหเปนวาระแหงชาติและสนับสนุนเงินใหเปลา 70% แกเกษตรกรที่
ตองการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการปรับพื้นที่ซึง่มี
ตนทุนสูง โดยเฉพาะภาคอีสาน ทําใหเกษตรกรไมสามารถทาํไดเอง รัฐควรเขามาสนับสนุน  

 มาตรการลดหยอนภาษีสนับสนุนการนําเขาเทคโนโลยีเพื่อมาวิจัยและทดลอง 

 สงเสริมเทคโนโลยีเกษตรแมนยําในนโยบายหรอืกลุมงานทีร่ฐัไดสรางชองทางไวแลวเชนเกษตรแปลง
ใหญ ประชารัฐ พื้นที่นํารอง 
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 มาตรการประกันพืชผลเกษตร (crop insurance) หรือมาตรการอื่นที่สนับสนุนใหภาครัฐมีขอมูล
เกษตรกร เน่ืองจากรัฐไมมจีํานวนเจาหนาทีเ่พียงพอทีจ่ะเกบ็ขอมูลตางๆ ซึง่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  

 การจัดสรรคลื่นความถ่ีและหมุดดาวเทียมเพื่อการเกษตร  

 มาตรการวิเคราะหประเมินความคุมคาในการลงทุนในเทคโนโลยีของรัฐ เชน เทคโนโลยีดาวเทียม 

 ระบบการตรวจสอบและข้ึนทะเบียนที่มีความคลองตัว เชน ควรเช่ือมโยงขอมูลเพื่อใหสามารถออก
เอกสารรับรองมาตรฐาน GAP ไดอยางรวดเร็ว  
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5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
1. สถานภาพของอุตสาหกรรม  

1.1 สภาวะอุตสาหกรรม  
อุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางมากทั้งในแงการผลิต  

การจางงาน และการสงออก มีการใชวัตถุดิบที่มีอยูอยางหลากหลายในประเทศเปนหลัก และมีการเช่ือมโยง
กับภาคเกษตรกรรมในทุกภูมิภาค โดยในป 2559 ประเทศไทยจัดเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก  
มีมูลคาการสงออก 28,106 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 991,468 ลานบาท19 คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.46  
ของมูลคาการสงออกสินคาอาหารของโลก (ดังแสดงในตารางที่  1) โดยสินคาอาหารที่มีการสงออก 
ประกอบดวย สินคาเกษตรอาหารข้ันตน (Commodity) ประมาณรอยละ 45 และอาหารแปรรูป (Processed 
food) ประมาณรอยละ 55 และมีการใชแรงงานสูงถึง 1.2 ลานคน20 แตอยางไรก็ตาม การเติบโตของมูลคา
การสงออกในระยะหาปที่ผานมาลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.6 อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลง ซึ่ง
พิจารณาไดจากหลายประเทศทั่วโลกมีการเติบโตของมูลคาการสงออกโดยเฉลี่ยที่ลดลงเชนกัน       

นอกจากน้ี สภาวการณการแขงขันที่รุนแรงของตลาดอาหารโลก และความตองการของผูบริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอยางมาก ทั้งดานการเพิ่มขึ้นของความตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 
ตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานความปลอดภัย และตองการอาหารที่ตอบสนองความตองการ
เฉพาะกลุม รวมทั้ งปจจัยแวดลอมภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เชน คาจางแรงงานที่ เพิ่มสูงข้ึน  
ทําใหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศลดลง อุตสาหกรรมอาหารจึงจําเปนตอง
ปรับโครงสรางการผลิตจากสินคาอาหารแปรรูปที่มีมูลคาเพิ่มตํ่าไปสูอาหารแปรรูปที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High 
Value Added: HVA)  ซึ่งตองอาศัยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ ตลอดจนใชความรู
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะหสอบเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานสินคา รวมทั้งเทคโนโลยีใน
การเก็บรักษา ขนสง และนําเสนอสินคาตอผูบริโภค  

ตารางท่ี 1: มูลคาการสงออกสินคาอาหารของโลก จําแนกตามรายประเทศ ป 2555 – 2559 (ลานเหรียญสหรัฐฯ)   
 
อันดับ 

ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559 
การเติบโต 

(รอยละ) 

1 สหรัฐอเมริกา 129,647 131,081 139,048 123,187  126,939  -0.29 

2 เนเธอแลนด 74,048 80,860 82,943 72,275  75,700  0.91 

3 เยอรมนี 69,544 76,363 77,247 65,883  68,057  -0.11 

4 จีน 54,917 59,231 62,433 61,925  64,774  4.26 

5 บราซิล 69,742 73,549 69,927 63,799  61,475  -2.97 

6 ฝรั่งเศส 67,486 72,129 69,555 60,163  58,852  -3.09 

                                            
19 ที่มา: Global Trade Atlas  
20 ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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อันดับ 
ประเทศ 2555 2556 2557 2558 2559 

การเติบโต 

(รอยละ) 

7 สเปน 43,943 47,375 49,289 44,957  47,600  2.24 

8 แคนาดา 43,237 43,578 45,502 43,218  42,960  -0.10 

9 อิตาลี 38,561 41,781 42,802 38,567  39,930  1.11 

10 เบลเยี่ยม 37,679 39,869 40,594 35,109  36,464  -0.51 

11 อินเดีย 27,652 31,912 33,856 28,825  28,191  1.11 

12 ไทย 30,099 28,606 30,157 28,122  28,106  -1.59 

 โลก 1,191,940 1,254,515 1,290,951 1,162,772 1,143,151 -0.87 

 สัดสวนมลูคาการ

สงออกสินคา

อาหารของไทย

เทียบกับมลูคา

สงออกสินคา

อาหารของโลก  

2.53 2.28 2.34 2.42 2.46  

 ที่มา: Global Trade Atlas   
 

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) เปนหน่ึงใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่
รัฐบาลกําหนดใหเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของประเทศตาม
นโยบาย Thailand 4.0 โดยมุงเนนตอยอดจากศักยภาพที่มีอยูเดิม แตปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีข้ันสูงและ
นวัตกรรมในการแปรรูปอาหารเพิ่มมากข้ึน เพื่อตอบสนองแนวโนมความตองการของตลาดอาหารโลก ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยสงเสริมอุตสาหกรรมยอย21 อาทิ 

 อุตสาหกรรมสารสกัดและผลิตภัณฑจากสาร
สกัด และสารออกฤทธ์ิ 

 อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวกับการเพิ่ม
มาตรฐานดานการตรวจสอบยอนกลับ 

 กลุมอุตสาหกรรมผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
เชน อาหารทีม่ีการเติมสาร (Fortified Food) 
อาหารทางการแพทย (Medical Food) อาหาร
ไทยที่ใชเทคโนโลยีในการผลิตใหมีไขมันตํ่า 
นํ้าตาลตํ่า และพลงังานตํ่า 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารแปรรปู
ที่ใชโปรตีนจากแหลงทางเลือก เชน 
ผลิตภัณฑโปรตีนจากแมลง 

 

                                            
21 ที่มา: ขอเสนอ 10 อุตสาหกรรมเปาหมายกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราว
ประชุมเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เสนอโดยกระทรวงอุตสาหกรรม  
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จากขอมูลการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารของไทยถือเปน
สาขาที่ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากที่สุดในสาขาภาคการผลิต โดยมีมูลคาการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเปน 12,063 ลานบาท (ดังแสดงในภาพที่ 2) แตเมื่อพิจารณามูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนาตอมูลคา
ยอดขายมีสัดสวนเพียงรอยละ 1.09 เทาน้ัน  

 
ภาพท่ี 2: มูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมอาหาร 

           และอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ (ลานบาท) 

 
ที่มา: ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)   

 
ทั้งน้ี รัฐบาลไดจัดใหมีมาตรการสนับสนุนและสงเสริมใหมกีารลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

(Food for the Future) อาทิ การสงเสริมดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร โดยการจัดต้ัง
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เพื่อสงเสริมบริษัทเอกชนใหดําเนินการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน
พื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดใหเปน Food Innopolis ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความพรอมทั้งดานโครงสรางพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานบุคลากรวิจัย และผูเช่ียวชาญในการใหคําแนะนําในกิจกรรมวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม โดยมีสิทธิประโยชนและแรงจูงใจเปนพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกลาว     

1.2 แนวโนมความตองการของผูบริโภคในตลาดอาหารโลก    
ทิศทางตลาดอาหารของโลกกําลังกาวสูการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรูปแบบการผลิตและการจําหนาย  

อันสืบเน่ืองมาจากแรงขับเคลื่อนทางโครงสรางทางสงัคมและพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบงเปน 
4 ประการ22 ประกอบดวย 1) การเปนสังคมเมืองที่เพิ่มข้ึน (Urbanization) 2) การกาวสูสังคมแหงผูสูงวัย 
(Ageing society) 3) การเพิ่มข้ึนของกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-Communicable diseases: NCD) เชน 
โรงเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง เปนตน และ4) การเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากข้ึน (Internet 
penetration)   

แรงขับเคลื่อนทั้ง 4 ประการขางตน สงผลกระทบใหเกิดแนวโนมความตองการของผูบริโภคในตลาด
อาหารโลก ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
 

                                            
22 ที่มา: The OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 
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ตารางท่ี 2: แนวโนมความตองการของผูบริโภคในตลาดอาหารโลก  
 

แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

(1) การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร ท่ี
ดี
ต อ
สุ ข
ภ า
พ
แ ล
ะ มี
ร ส
ช า
ติ ท่ี
ดี
ด ว
ย 
(He
alt
hy 
an
d 
Tas
ty)   

ผูบริโภคตองการอาหารท่ีดีตอสุขภาพ โดยมีปริมาณนํ้าตาลต่ํา ไขมันต่ํา และพลังงานต่ํา รวมท้ัง ไมใส
สารเติมแตงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ แตยังคงรสชาติเปนท่ีพึงพอใจของผูบริโภค  

(2) ก ร
ะ แ
ส
การ
บริโ
ภ ค

วิถีชีวิตประจําวันของผูบริโภคซ่ึงมีความเรงรีบ ทําใหเกิดกระแสการบริโภคอาหารแบบเรงดวน อาหาร
ฟ า ส ท ฟู ด  อ า ห า ร พ ร อ ม ท า น  ห รื อ เ กิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า รบ ริ โภ ค อ า ห า ร ไม ต ร ง เว ล า  
การบริโภคขณะเดินทางไปทํางาน หรือการซ้ืออาหารผานหนาตาง (Drive-through)  
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แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

อ า
ห า
ร
แ บ
บ
เร ง
ด ว
น  

(3) การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร ท่ี
เชื่อ
มโย
ง
ไปสู
ภ า
ว ะ
ผ อ
น
ค ล
าย  

การบริโภคอาหารเพ่ือเขาถึงภาวะท่ีเชื่อมโยงกับความ “สบาย” เชน วัฒนธรรมทองถิ่น ความทรงจําในวัย
เยาว ประสบการณกับครอบครัว ซ่ึงมักจะสื่อถึงความเรียบงาย ความปลอดภัย และความผอนคลาย ตรง
ขามกับการใชชีวิตในปจจุบันซ่ึงมักจะเปนวิถีชีวิตแบบเรงรีบท่ีมีความเครียด 

(4) การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร
จ า
ก
แ ห
ล ง
ทาง

การบริโภคอาหารจากแหลงอาหารใหม เชน อาหารจากแมลง อาหารจากสาหราย หรือเน้ือสังเคราะห
จากสเต็มเซลล เพ่ือแกปญหาสําคัญ เชน ราคาอาหารท่ีเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง ประชากรลนโลก และ
ภาวะขาดแคลนอาหาร เปนตน 
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แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

เลือ
ก
ใ ห
ม ๆ 
(Ne
w 
So
urc
es)  

(5) การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร ท่ี
ยั ง
ค ง
ควา
ม
เปน
ธรร
ม ช
า ติ
แ ล
ะ
ผ า
น
การ
แ ป
ร
รู ป
น อ
ย  

โดยเฉพาะการปรุงเพ่ือยังคงในลักษณะของผลผลิตทางการเกษตรไวใหมากท่ีสุด หรืออาหารอินทรียซ่ึงงด
การใชสารเคมีอันตรายในยาฆาแมลงและปุย งดการเติมสวนผสมสังเคราะหและวัตถุกันเสีย 

(6) การ
ผ ส

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคท่ีการติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง ทําให
เกิดการสูญเสียเอกลักษณดานอาหารของทองถิ่นและภูมิภาค เกิดวัฒนธรรมการบริโภคใหม เชน 
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แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

ม ผ
ส า
น
วั ฒ
น ธ
รรม
การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร
จ า
ก
แ ต
ล ะ
ภู มิ
ภ า
ค  

Mcdonalization หรือเกิดอาหารฟวชันซ่ึงเปนการควบรวมองคประกอบของอาหารและรสชาติจากหลาย
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 

(7) การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร
จ า
ก
แ ห
ล ง
ผ ลิ
ต
ต น
ตํารั
บ 

การบริโภคอาหารจากแหลงผลิตตนตําหรับ ซ่ึงมีเร่ืองราวสัมพันธกับวัฒนธรรมทองถิ่นและผูอยูอาศัย ณ 
แหลงน้ัน ๆ 

(8) การ การแพรกระจายของโรควัวบาหรือเชื้อไขหวัดนก ทําใหผูบริโภค ใหความสนใจกับแหลงท่ีมาและ
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แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

บริโ
ภ ค
อ า
ห า
ร ท่ี
ราค
าสูง
กวา
อ า
ห า
ร
ป ก
ติ
เพ่ือ
ควา
ม
ม่ั น
ใ จ
ว า
อ า
ห า
ร มี
คุ ณ
ภ า
พ
แ ล
ะ
ป ล
อ ด
ภัย  

กระบวนการผลิตวัตถุดิบ และยินยอมจายคาอาหารในราคาสูงกวาปกติเพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีมีการควบคุม
คุณภาพและปราศจากโรค 

(9) การ
บริโ
ภ ค
อ า
ห า

แนวโนมการบริโภคอาหารราคาประหยัด อาหารลดราคา หรืออาหารภายใตตราสินคาของผูจัดจําหนาย 
ในกลุมผูบริโภครายไดนอยและผูบริโภครายไดปานกลาง 
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แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

ร
ราค
า
ป ร
ะ ห
ยัด 

(10)  
ก ร
ะ แ
ส
การ
บริโ
ภ ค
เพ่ือ
สุ ข
ภ า
พ 

อายุไขเฉลี่ยของประชากรท่ีสงูขึน้ ประกอบกับคาใชจายดานสุขภาพของผูสูงอายท่ีุสูง ทําใหเกิดกระแสการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารฟงกชัน หรือ อาหารซ่ึงสามารถใหผลดีตอร างกายตาม
วัตถุประสงคของการบริโภคน้ัน ๆ นอกเหนือไปจากคุณคาทางโภชนาการท่ัวไป 

(11) การ
เต รี
ย ม
อ า
ห า
ร
เฉพ
า ะ
บุ ค
คล 

การเตรียมอาหารเฉพาะบุคคลโดยคํานึงถึงทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการใน
การบริโภคหรือเพื่อรักษาโรคแบบเจาะจงรายบุคคล 

(12)  
การ
ใ ส
ใ จ
สิ่งแ
ว ด
ล อ

ผูบริโภคสนับสนุนกระบวนการผลิตอาหารที่ใสใจสิ่งแวดลอมมากข้ึน เชน คํานึงถึงมลพิษจาก
โรงงาน ใชพลังงานทดแทน ใชวัสดุรีไซเคิล เปนตน 
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แนวโน
มความ
ตองการ

ของ
ผูบริโภ

ค 

คําอธิบาย 

ม 
ที่มา: Barilla Center for Food and Nutrition 
 

สําหรับกลุมตัวอยางอาหารที่ตอบสนองตอแนวโนมความตองการของผูบริโภคดังที่ไดกลาวขา งตน  
ซึ่งกําลังเปนที่นิยมในปจจุบันและมีศักยภาพในอนาคต ไดแก กลุมอาหารเพื่อสุขภาพ (Health and 
Wellness) โดยจากฐานขอมูล Euromonitor International พบวา ในป 2560 คาดวาตลาดอาหารสุขภาพ
ของโลกมีมูลคาสูงถึง 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 7.29 ขณะที่ตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพของไทยมีมูลคา 5,237 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 181,577 ลานบาท 

กลุมผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ (Health and Wellness) ที่มีศักยภาพในตลาดอาหารโลกและมี
การเติบโตที่ดี (ดังแสดงในภาพที่ 3) ประกอบดวย  

- อาหารท่ีไมทําใหเกิดการแพ (Food Intolerance) อาหารที่ปราศจาก gluten หรือ lactose 

หรืออาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน โดยไมรวมถึงอาหารที่กอใหเกิดอาการภูมิแพ 
- อาหารเชิงหนาที่หรืออาหารที่มีการเติมสาร (Functional Food) ผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องด่ีม

ซึ่งมีการเพิ่มปริมาณสารอาหาร เชน วิตามิน หรือเกลือแรใหมากกวาปริมาณที่พบปกติผาน

กระบวนการผลิต โดยไมรวมถึงผลิตภัณฑซึ่งมีการเพิ่มปริมาณสารอาหารเพื่อชดเชยสวนที่หายไป

จากกระบวนการผลิต 
- อาหารและเครื่องด่ืมออแกนิกส (Organic Beverages) อาหารหรือเคร่ืองดื่มซ่ึงไดรับการรับรองให

เปนอาหารอินทรีย งดการใชสารเคมีอันตรายในยาฆาแมลงและปุย งดการเติมสวนผสมสังเคราะหและ

วัตถุกันเสีย 
- อาหารควบคุมนํ้าหนัก (Weight Management)  
- อาหาร Better for you ผลิตภัณฑอาหารหรือเคร่ืองดื่มซ่ึงมีการลดปริมาณไขมัน นํ้าตาล เกลือ แปง 

หรือคาเฟอีนใหนอยกวาปริมาณท่ีพบปกติผานกระบวนการผลิต โดยไมรวมถึงผลิตภัณฑซ่ึงมีปริมาณ

สารเหลาน้ีนอยตามธรรมชาติอยูแลว 
- อาหาร Naturally Healthy อาหารหรือเคร่ืองดื่มท่ีมีสารอาหารตามธรรมชาติซ่ึงสามารถสรางเสริม

สุขภาพนอกเหนือไปจากสารอาหารตามขอมูลโภชนาการ เชน อาหารท่ีมีกากใยสูง ผลิตภัณฑจากนมถั่ว

เหลือง นมเปร้ียว ถั่ว ขนมกรุบกรอบจากผลไมและนํ้าผึ้ง นํ้ามันมะกอก ผักผลไม 100% นํ้าผลไม 

แครนเบอร่ี นํ้าแรธรรมชาติ ชาเขียว ชาสมุนไพร และชาธรรมชาติ เปนตน 
ภาพท่ี 3 : การเติบโตของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ (Health and Wellness) ของโลก ป 2554 – 2558   
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ที่มา: Euromonitor International ใน Statista  

1.3 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
จากแนวโนมความตองการของผูบริโภคในตลาดอาหารโลกที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการผลิตอาหาร

และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารจงึมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อนํามาประยุกตใชในการผลิตอาหารเพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของผูบริโภคมากที่สุด เทคนิคหรือวิธีการที่ใชในการถนอมอาหารจึงมี 
การพัฒนามากข้ึนโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแปรรูปอาหารแบบด้ังเดิม  
(Conventional Technology) เพื่อใหการแปรรูปและถนอมรักษาอาหารมีประสิทธิภาพที่สูงย่ิงข้ึน วิธีการ
แปรรูปอาหารแบบด้ังเดิม เชน การแชเย็น (chilling) การแชเยือกแข็ง (freezing) การทําแหง (drying)  
การหมัก (fermenting) การปรับสภาวะให เปนกรด (acidifying) การใชสารกันเสีย (preservatives)  
การพาสเจอไรซ (pasteurization) และการสเตอริไลซ (sterilization) อาจมีการใชลดลงและถูกแทนที่โดย
วิธีการใหมหรือเทคนิคที่ไดปรับปรุงข้ึนจากวิธีการด้ังเดิม เพื่อทําใหการเก็บรักษาและถนอมอาหารมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

เทคโนโลยีที่คิดคนและพัฒนาข้ึนใหมเพื่อนํามาใชในการแปรรูปอาหาร (Innovative Technology)  
มักเปนเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของอาหารทางดานตางๆ นอยกวาวิธีการแปรรูป
อาหารแบบด้ังเดิมและตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่มีการดําเนินชีวิตประจําวันที่รีบเรง 
และมีเวลาในการเตรียมอาหารนอยลง นอกจากน้ัน การที่ผูบริโภคตองการอาหารที่มีคุณภาพทางดานตางๆ 
สูงข้ึน และตระหนักถึงความปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑอาหารจึงควรผาน
กระบวนการแปรรูปใหนอยที่สุด เพื่อยังคงลักษณะที่สดและใกลเคียงกับธรรมชาติและมีความปลอดภัยจากสิ่ง
ปนเปอนตางๆ มีการลดการใชสารเคมีชนิดตางๆ ที่เติมลงไปในอาหารโดยเฉพาะสารกันเสีย รวมทั้งลด
องคประกอบของอาหารที่มีผลตอสุขภาพและสภาวะทางโภชนาการ เชน นํ้าตาลและเกลือ เปนตน เทคโนโลยี
ที่ไดรับความสนใจมากข้ึนในปจจุบันจึงเปนเทคโนโลยีที่ใชวิธีการที่ไมทําใหเกิดความรอนหรืออาจเปนวิธีที่ใช
ความรอนในระดับตํ่า และเปนเทคนิคที่สามารถกระทําไดที่อุณหภูมิปกติหรือที่อุณหภูมิหอง ทําใหสามารถ
กําจัดขอเสียตางๆ ที่เกิดจากการใชอุณหภูมิสูงกับอาหารได  อาทิเชน การถนอมรักษาอาหารโดยไมใชความ
รอน (Non Thermal Preservation) เชน การใชความดันสูง (High Pressure Processing) และการใช
สนามไฟฟาแบบจังหวะ (Pulsed Electric Field) เปนตน  
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ภาพท่ี 4: ตัวอยางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบด้ังเดิม (Conventional Technology)  
และเทคโนโลยีท่ีคิดคนและพัฒนาขึ้นใหม (Innovative Technology) 

 
 
 
 

 

 

 
 

การนํา Innovative Technology มาประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารในชวงหลายปที่ผานมามี
แนวโนมเพิ่มมากข้ึน ตัวอยางเชน เทคโนโลยีความดันสูง (High Pressure Processing: HPP)23 พบวา การ
วิจัยที่เกี่ยวของกับ HPP ไดมีการนําไปประยุกตใชงานในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย โดยมีการจด
สิทธิบัตรเพิ่มข้ึนในชวง 10 ปที่ผานมา ในป 2550 – 2554 จํานวนสิทธิบัตรถูกจดจํานวน 166 สิทธิบัตร และ
ใ น ป  
2555 – 2559 จํานวนสิทธิบัตรเพิ่มข้ึนเปน 331 สิทธิบัตร โดยประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรจํานวนมาก ไดแก 
จีน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต และญี่ปุน  

สําหรับประเทศไทย การนํา Innovative Technology มาใชในอุตสาหกรรมอาหารยังไมแพรหลาย
มากนัก เน่ืองจาก เปนเทคโนโลยีใหม ผูประกอบการจึงยังขาดความเช่ือมั่นในเทคโนโลยี และใชงบประมาณ
ลงทุนสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีด้ังเดิม รวมทั้งบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในเทคโนโลยียังมีอยูอยาง
จํากัด อยางไรก็ดี ในสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยของไทย ไดมีการศึกษา และวิจัยและพัฒนา Innovative 
Technology รวมทั้งในบางมหาวิทยาลัยมีโรงงานตนแบบดวย แตมุงเนนเพื่อการเรียนการสอนเปนหลัก  
การนําไปสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อการทําวิจัยและพัฒนา หรือประยุกตใชในเชิงอุตสาหกรรมยังมีคอนขาง
จํากัด       

 
ตารางท่ี 3: ตัวอยาง Innovative Technology โดยแสดงศักยภาพ ความพรอม และชองวางของการ
พัฒนาเทคโนโลยี  
 

เทคโนโลยี ศักยภาพ ความพรอมของเทคโนโลยี ชองวางของการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Missing 

Link) 
Microwave 
assisted 
processing  

  คาพารามิเตอรที่เหมาะสมในการ
ผลิต 

High pressure   การลงทุนดานเครื่องมืออุปกรณ 
และคาพารามิเตอรที่เหมาะสมใน

                                            
23 ที่มา: ศูนยคาดการณเทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)   

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม  
(Conventional Technology) 

การแชเย็น (chilling) การแชเยือกแข็ง (freezing)  
การทําแหง (drying) การหมัก (fermenting)  

การปรับสภาวะใหเปนกรด (acidifying)  
การใชสารกันเสีย (preservatives) การพาสเจอไรส 

(pasteurization) และการสเตอริไลส (sterilization) 

 
เทคโนโลยีที่คดิคนและพัฒนาข้ึนใหม 

(Innovative Technology) 
High Pressure Processing (HPP), Pulsed 
Electric Field (PEF), Microwave, Freeze 

concentration, Plasma, Membrane Based 
Processing, Nutrigenomics,  
Electromagnetic Freezing   
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เทคโนโลยี ศักยภาพ ความพรอมของเทคโนโลยี ชองวางของการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology Missing 

Link) 
processing  การผลิต  
Encapsulation 
and controlled – 
released for 
health food  

  การ scale up ในเชิง
อุตสาหกรรม 

Gut-microbiota 
research for 
health  

  การลงทุนดานเครื่องมืออุปกรณ 
และความรวมมือในการวิจัยและ
พัฒนา 

Bio-based 
material system 
for packaging   

 การพัฒนาระดับการผลิตเพื่อเชิง
พาณิชย  

Food automation 
system, 
machinery and 
sensor  

  การสรางความรวมมือในการพัฒนา

ดานเทคโนโลยี ICT และเทคนิค
เชิงวิศวกรรม  

ที่มา: คณะทํางานดานการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

 

2. ชองวางในการพัฒนา (Development Gaps) ท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม 
จากการวิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาดอาหารโลก และความพรอมและศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของไทย ซึ่งประกอบดวยผูมีบทบาทสําคัญตางๆ ไดแก บริษัทเอกชน 
หนวยงานภาครัฐที่กําหนดนโยบาย หนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน หนวยงานดานการวิเคราะหทดสอบ 
และหนวยงานใหความรูและสนับสนุนการวิจัย เชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย สามารถนํามาสรุปชองวาง
ในการพัฒนา (Development Gaps) ที่สําคัญของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (ดังแสดงในตารางที่ 4)   

 
ตารางท่ี 4:  ชองวางในการพัฒนา (Development Gaps) ท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 
ประเด็น  ชองวางในการพัฒนาอุตสาหกรรม   

1. ดานเทคโนโลย ี - ขาดโรงงานตนแบบดาน Innovative Technology เชน 

HPP,PEF, Microwave เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการในการ

วิจัยและพัฒนา และการ scale up ไปสูผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย   

- ผูประกอบการไทย ขาดองคความรู ความเขาใจและ

ความสามารถดาน Innovative Technology รวมท้ังเงินทุน

ในการเร่ิมธุรกิจการผลิตอาหารท่ีใชนวัตกรรมขั้นสูง 
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ประเด็น  ชองวางในการพัฒนาอุตสาหกรรม   

- ขาดฐานขอมูลดานสารสาํคญั Ingredient และ active 

compound  

- ขาดหองปฏิบัติการดาน Sensory Testing เพ่ือสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาผลติภัณฑอาหารสขุภาพเพ่ือใหไดอาหารท่ีดี

ตอสุขภาพและมีรสชาติท่ีดีดวย (Healthy and Tasty)   

- ขาดงานวิจัยทางดาน flavor, taste, trigeminal nerve 

และ gut-brain axis เพ่ือประเมินคุณภาพของอาหารและ

ตรวจพิสูจน authenticity ของแหลงท่ีมาเชิงภูมิศาสตร 

2. ดานบุคลากร  - บุคลากรขาดทักษะการ scale up และการ operate 

Innovative Technology  

- ขาดบคุลากรทางดาน Regulatory Science  

- ขาดบคุลากรดาน Industrial Food Scientist  

3. ดานการวิเคราะหทดสอบและดานมาตรฐาน  - กระบวนการพิจารณาใบอนุญาตผลิตภัณฑอาหารมีความ

ลาชา ไมสะดวก และมีกระบวนการหลายขั้นตอน     

- ขาดหองปฏิบัติการวิเคราะหทดสอบอาหารสขุภาพ เชน 

Functional Food, Novel Food และการวิเคราะห

สารสําคญั ท่ีมีประสิทธิภาพเทียบเทากับผลวิเคราะหจาก

หองปฏบิัติการในตางประเทศ ซ่ึงทําใหผูประกอบการตองสง

ผลิตภัณฑไปวิเคราะหในตางประเทศ   

- ความสามารถในการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบยีน

ผลิตภัณฑอาหารสขุภาพ   

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขาดการอัพเดทขอมูล

ดานเทรนดตลาดและเทคโนโลยี จึงสงผลใหผูประกอบการท่ีมี

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หรือนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ไม

สามารถขึ้นทะเบยีน อย. ได เพราะเทคโนโลยีน้ันไมอยูใน

บัญชีรายชื่อเทคโนโลยีของ อย.     

4. ดานการพัฒนาธุรกิจ - การบูรณาการงานของรัฐใหเปน one stop service  

เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ (ease of doing 

business) แกภาคเอกชน  

- ขาดการบูรการการความรวมมือของหนวยงานภาครัฐในการ

สงเสริมใหผูประกอบการอาหารสามารถวิจัยและพัฒนา และ
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ประเด็น  ชองวางในการพัฒนาอุตสาหกรรม   

ผลิตสินคาที่ตอบโจทยตลาด  ขาดศูนยขอมูลดานการวิจัย

ตลาด และการคาดการณและวิเคราะหเทคโนโลยีอาหาร   

- ขาดศูนยใหบริการขอมูลและดําเนินการดาน Regulatory 

อยางครบวงจร เชน ใหบริการและรวบรวมหรือประเมิน

ขอกําหนด 

และกฎระเบียบดานอาหารของตางประเทศ 

- ผูประกอบการระดับ SME ไมสามารถเขาถงึแหลงขอมูลดาน

เทคโนโลยี การตลาด และการสนับสนุนจากรัฐ   

- ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชนจากหนวยงานรัฐ เชน BOI มี

ขั้นตอนท่ีซับซอน และใชเวลานาน  

ที่มา:  
1. การประชุมหารือภาคเอกชน และ มหาวิทยาลัยที่รวมลงนาม MOU เพื่อขับเคล่ือนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 

เม่ือวันที่ 27 พ.ค. 59 ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. การประชุมหารือรวมกับผูแทนและผูบริหารที่กํากับดูแลงานดานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย จํานวน 15 แหง 

เม่ือวันที่ 13 ก.ค 59 ณ สวทน.   
3. การประชุมระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพดาน

การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารจํานวน 15 แหง เม่ือวันที่ 5-6 สิงหาคม 59 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
4. การประชุมระดมความเห็นเพื่อวิเคราะหความตองการดานการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารจากภาคเอกชน 

วันที่ 6 ก.พ. 60 ณ สวทน.  
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อจัดทํายุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม กลุมอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหาร (Food for the Future) วันพฤหัสบดีที่  20 เมษายน 2560 ณ โรงแรม คราวน พลาซา 
กรุงเทพฯ 

 

3. ยุทธศาสตรวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากการวิเคราะหสภาวการณของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของไทย แนวโนมความตองการของ

ผูบริโภคในตลาดอาหารโลก ความพรอมดานเทคโนโลยี และชองวางการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมกับความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะและจากผูมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย 
และภาคเอกชน จึงถูกนํามาจัดทําเปนยุทธศาสตรวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
(ดังแสดงในภาพที่ 5 และตารางที่ 5)  

 
ภาพท่ี 5: กรอบแผนยุทธศาสตรวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
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แผนงานท่ี 1 : ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุม และอาหาร
ฟงกชั่น ประกอบดวย 4 แผนงานยอย ดังน้ี  

แผนงานท่ี 1.1: ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพ 

- การพิสูจนคุณคาทางอาหาร 
- การกําหนดอาหารเฉพาะโรค  
- อาหารสําหรับผูปวยที่ใหทางระบบทางเดินอาหาร (GI) หรือใหทางหลอดเลือดดํา ซึ่งในขณะ

น้ียังไมสามารถผลิตไดในประเทศไทย 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสุขภาพที่มรีสชาติและคุณลักษณะตรงตามความตองการ

ของผูบริโภค (Healthy & Tasty Food) 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารจากสมุนไพร (food from herbs)  
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารพรีไบโอติกส และ โปรไบโอติกส  (Prebiotics and 

probiotics food) 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับสารที่กอใหเกิดการแพในอาหาร (Allergens in Foods) 

 
 

แผนงานท่ี 1.2: ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารผูสูงอาย ุ
- การวิจัยพฒันาผลิตภัณฑอาหารสําหรบัผูสูงอายุอาทิเชน อาหารทีม่ีเกลือตํ่า อาหารไขมันตํ่า 

อาหารทีบ่ดเค้ียวและยอยงาย อาหารทีม่ีนํ้าตาลตํ่า และอาหารทีม่ีปริมาณเย่ือใยสูง 
- การวิจัยและพัฒนาดานการรบัรสและประสาทสมัผสัของผูบริโภคกลุมผูสูงอายุ 
- การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑอาหารสําหรับผูสูงอายุ  
แผนงานท่ี 1.3 : ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารฟงกชั่น 
- การพสิูจนคุณคาทางอาหาร และสารสําคัญในอาหาร   
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- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในระดับพันธุโมเลกุล  (Omics) เชน Nutrigenomics เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธและอิทธิพลขององคประกอบของอาหารแตละชนิดตอการทํางานของ
รางกายในระดับพันธุกรรม โปรตีน และเซลล 

- การวิจัยพฒันาและนวัตกรรมเพื่อศึกษาและยืดอายุการเก็บรักษาอาหารฟงกช่ัน 
แผนงานท่ี 1.4 : ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารฮาลาล 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานอาหารฮาลาล และ วัตถุดิบสําหรับผลิต

อาหารฮาลาล 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการตรวจสอบยอนกลับสําหรับผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

(Traceability test)  
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการตรวจสอบสารตองหามสําหรับผลิตภัณฑอาหารฮาลาล  
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสารทดแทนที่ใชในอาหารฮาลาล 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารฮาลาลใหม (Novel halal food products) 

แผนงานท่ี 2 : ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารมูลคาสูง 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการผลิตอาหารออรกานิกส (organics food)  
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมจากขาว ผักผลไม และอาหารทะเล ตลอดทั้งหวงโซมูลคา 

(value chains)  
- การวิจัยและพัฒนาแหลงอาหารชนิดใหม เชน สาหราย  
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากวัสดุเศษเหลือในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อ

เพิ่มมลูคา 
- การวิจัยพฒันา นวัตกรรมการตรวจสอบยอนกลบัสําหรบัผลติภัณฑอาหารมลูคาสงู 

(Traceability test)  
- การวิจัยพฒันา นวัตกรรมบรรจุภัณฑที่ยอยสลายไดและเปนมิตรกบัสิง่แวดลอมสูง และวัสดุ

ชนิดใหมสําหรับบรรจุภัณฑอาหาร  บรรจุภัณฑอัจฉริยะ (smart packaging) 
แผนงานท่ี 3 : ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสารสกัด สารเติมแตง และสารเจือปนอาหาร 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีในการสกัดสารเพื่อผลิตสารสกัดจากอาหาร 

(food ingredients) ที่รวมถึงเทคโนโลยีในการสกัด การทําใหเขมขน การแยกหรือทําให
บริสุทธ์ิ การผสมหรือการเตรียมสูตร เชน การเตรียมสารสกัดใหอยูในรูปที่สามารถควบคุม
การปลดปลอยในอาหารได (control release formulation) 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสารทดแทนที่ใชในอาหารเพื่อสุขภาพ เชน สารทดแทน 
ฟอสเฟต หรือสารกอมะเรง็ที่มกีารประกาศหามใชในอาหาร หรือ สารทดแทนสําหรับอาหาร
ฮาลาล   

แผนงานท่ี 4 : ดานยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหารสู
ความเปนเลิศ เพ่ือการใหบริการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งประกอบดวย ๔ แผนงานยอย ดังน้ี 

แผนงานท่ี 4.1 : โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑตนแบบ
อาหาร 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารโดยการหมัก (Fermentation) และการใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการแปรรูป (bioconversion) 
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- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานการแปรรูปดวยไมโครเวฟ และคลื่นความถ่ีสูง โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีในการทําแหงอาหาร 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการแปรรูปโดยการบรรจุในถุงที่สามารถฆาเช้ือดวยความรอน 
(retort pouch) 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานการแปรรูปอาหารดวยการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 
(freeze-drying) 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดวยการดัดแปรสภาพบรรยากาศ
ในการเก็บรักษา (modified atmosphere) 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีการบรรจุอาหารใหม 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารดวยความดันสู ง  (high pressure 

processing) 
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานการแปรรูปดวยการแชแข็งดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(electromagnetic freezing) และการละลายอาหารแชแข็งดวยคลื่น วิท ยุ  (Radio 
Frequency Thawing) และการฉายรังสี 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการแปรรูปดวย Pulse Electric Field (PEF)/ High Pulse 
Electric Field (HPEF)  เทคโนโลยีเมมเบรน (membrane technology) เทคโนโลยีโอห
มิก (OHMIC) และเทคโนโลยีพลาสมา (plasma technology) 

- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดาน micro bubble และการเคลือบดวยประจุไฟฟา 
(electrostatic coating) 

แผนงานท่ี 4.2 : โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมการประเมินคุณภาพ
อาหารดวยประสาทสัมผัส 

- การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมทางดานการประเมินคุณภาพทางเคมีประสาทสัมผัส (chemical 
senses) ในระดับโมเลกุล (molecular sensory) ดานกลิ่นรส และประสาทสัมผัสรวม และ
ความสัมพันธระหวางสมองและทางเดินอาหาร (gut-brain axis) เพื่อประเมินคุณภาพของ
อาหารและตรวจพิสูจน authenticity ของแหลงที่มาเชิงภูมิศาสตร 

แผนงานท่ี 4.3 : โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานโภชนาการอาหาร
และการขึ้นทะเบียนอาหาร 

- การวิจัยและพัฒนาเพื่อทดสอบผลิตภัณฑอาหารในทางคลินิก (Clinical trial)  
- การวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลโภชนาการอาหาร Nutritional Library เพื่อตรวจวิเคราะห

สารดวยเทคนิคตาง ๆ เชน Mass Spectrophotometry  
- การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ อรองรับการข้ึนทะเบียนอาหารใหม  (novel food 

registration) กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แผนงานท่ี 4.4 : โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมการวิเคราะห ทดสอบ

อาหารขั้นสูง 
- การวิเคราะหทดสอบโครงสราง และองคประกอบอาหารข้ันสูงในลักษณะที่ไมกอใหเกิดการ

ทําลายตัวอยางที่ทดสอบ (non-destructive testing & analysis) เชน การวิเคราะห
ทดสอบดวยลําแสงซินโครตรอน (Synchrotron beam) 

- การวิเคราะห ทดสอบที่ใชการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ (Cell line Testing Center)  
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- การวิเคราะหทดสอบอัตลักษณของสารสําคัญในอาหาร (finger print) และ องคประกอบ
ทางเคมีของอาหาร (chemical ingredient) เพื่อใชสําหรับกําหนดมาตรฐานอาหารในระดับ
นานาชาติ 

- การวิเคราะหทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Testing) ในดานเคมีและจุลชีววิทยาเพื่อการ
รับรองความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม เซนเซอร (sensors) สําหรับอุตสาหกรรม เพื่อการวิเคราะหแบบ
รวดเร็วและเรียลไทม (real time) โดยใชเทคโนโลยีข้ันสูง เชน เทคโนโลยีนาโน 

- การวิเคราะหทดสอบบรรจุภัณฑอาหาร 
 

ทั้งน้ี วัตถุดิบซึ่งเปนผลิตผลทางการเกษตรเปาหมายหลักของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหาร 

สําหรับเมืองนวัตกรรมอาหาร ประกอบดวยวัตถุดิบในกลุม ดังตอไปน้ี 

(1) ขาว 

(2) ผัก และผลไม  

(3) อาหารทะเล 

(4) สมุนไพร 

(5) สัตวปก (ไกเน้ือ) 

(6) ธัญพืช 

(7) พืชนํ้ามัน และไขมัน 

(8) นม และผลิตภัณฑนม 
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ตารางท่ี 5:  สรุปกรอบหัวของานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร   

 

แผนงานที่ 1: ดานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมอาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุม และอาหารฟงกช่ัน แผนงานที่ 2: 
ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

อาหารมูลคาสูง 

แผนงานที่ 3:  
ดานวิจัยพัฒนาและ นวตักรรม
สารสกัด สารเติมแตง และสาร 

เจือปนอาหาร 

แผนงานวิจัยพัฒนาและนวตักรรม
อาหารสุขภาพ 

แผนงานวิจัยพัฒนาและ 
นวัตกรรมอาหารผูสูงอายุ 

แผนงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมอาหารฟงกชั่น 

แผนงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมอาหารฮาลาล 

- การพิสูจนคุณคาทางอาหาร 
- การกําหนดอาหารเฉพาะโรค  
- อาหารสําหรับผูปวยที่ใหทางระบบ

ทางเดินอาหาร (GI) หรือใหทาง
หลอดเลือดดํา ซ่ึงในขณะนี้ยังไม
สามารถผลิตไดในประเทศไทย 

- การวิจัยพัฒนานวัตกรรมอาหาร
สุขภาพที่มีรสชาติและคุณลักษณะ
ตรงตามความตองการของผูบริโภค 
(Healthy & Tasty Food) 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมอาหาร
จากสมุนไพร (food from herbs)  

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมอาหารพ
รีไบโอติกส และ โปรไบโอติกส 
(Prebiotics and probiotics 
food) 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมที่
เก่ียวของกับสารที่กอใหเกิดการแพ
ในอาหาร (Allergens in Foods) 

 

- การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับผูสูงอายุ
อาทิเชน อาหารที่มีเกลือ
ต่ํา อาหารไขมันต่ํา 
อาหารที่บดเคี้ยวและยอย
งาย อาหารที่มีน้ําตาลต่าํ 
และอาหารที่มีปริมาณ
เยื่อใยสูง 

- การวิจัยและพัฒนาดาน
การรับรสและประสาท
สัมผัสของผูบริโภคกลุม
ผูสูงอายุ 

- การวิจัยและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑอาหารสําหรับ
ผูสูงอายุ  

 

- การพิสูจนคุณคาทางอาหาร 
และสารสําคัญในอาหาร   

- การวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมในระดับพันธุ
โมเลกุล (Omics) เชน 
Nutrigenomics เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธและอิทธิพลของ
องคประกอบของอาหารแตละ
ชนิดตอการทํางานของรางกาย
ในระดับพันธุกรรม โปรตีน 
และเซลล 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือ
ศึกษาและยืดอายุการเก็บ
รักษาอาหารฟงกชั่น 

 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานอาหารฮา
ลาล และ วัตถุดิบสําหรับผลิต
อาหารฮาลาล 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการ
ตรวจสอบยอนกลับสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 
(Traceability test)  

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการ
ตรวจสอบสารตองหามสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล  

- การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
สารทดแทนที่ใชในอาหารฮา
ลาล 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
อาหารฮาลาลใหม (Novel 
halal food products) 

 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการผลิต
อาหารออรกานิกส (organics 
food)  

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม จากขาว 
ผักผลไม และ อาหารทะเล ตลอด
ทั้งหวงโซมูลคา (value chains)  

- การวิจัยและพัฒนาแหลงอาหาร
ชนิดใหม เชน สาหราย  

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารจากวัสดุเศษเหลือใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพ่ือ
เพ่ิมมูลคา 

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการ
ตรวจสอบยอนกลับสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูง 
(Traceability test)  

- การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑที่ยอยสลายไดและเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมสูง และวัสดุชนดิ
ใหมสําหรับบรรจุภัณฑอาหาร  
บรรจุภัณฑอัจฉริยะ (smart 
packaging) 

- การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ดาน
เทคโนโลยีในการสกัดสารเพ่ือผลิต
สารสกัดจากอาหาร (food 
ingredients) ที่รวมถึงเทคโนโลยี
ในการสกัด การทําใหเขมขน การ
แยกหรือทําใหบริสุทธิ์ การผสม
หรือการเตรียมสูตร เชนการเตรียม
สารสกัดใหอยูในรูปที่สามารถ
ควบคุมการปลดปลอยในอาหารได 
(control release formulation) 

- การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสาร
ทดแทนที่ใชในอาหารเพ่ือสุขภาพ 
เชน สารทดแทน ฟอสเฟต หรือ
สารกอมะเร็งที่มีการประกาศหาม
ใชในอาหาร หรือ สารทดแทน
สําหรับอาหารฮาลาล   
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แผนงานที่ 4: ดานการยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานการ วิจัย พัฒนา นวัตกรรมอาหารสูความเปนเลิศ เพื่อการใหบริการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ

ตนแบบอาหาร 

โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมการประเมินคณุภาพอาหารดวย

ประสาทสัมผัส 

โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมดานโภชนาการอาหารและการ

ขึ้นทะเบียนอาหาร 

โครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรมการวิเคราะห ทดสอบอาหารขั้นสูง 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปอาหารโดยการหมัก 
(Fermentation) และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการแปรรูป 
(bioconversion) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม ดานการแปรรูปดวยไมโครเวฟ และ
คล่ืนความถี่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีในการทําแหงอาหาร 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม การแปรรูปโดยการบรรจุในถุงที่
สามารถฆาเชื้อดวยความรอน (retort pouch) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมดานการแปรรูปอาหารดวยการทํา
แหงแบบแชเยือกแข็ง (freeze-drying) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการจัดการหลังการเก็บเก่ียวดวยการ
ดัดแปรสภาพบรรยากาศในการเก็บรักษา (modified 
atmosphere) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมดานเทคโนโลยีการบรรจุอาหารใหม 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปอาหารดวยความดันสูง 
(high pressure processing) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมดานการแปรรูปดวยการแชแขง็ดวย
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic freezing) และการ
ละลายอาหารแชแข็งดวยคล่ืนวทิย ุ(Radio Frequency 
Thawing) และการฉายรังสี 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปดวย Pulse Electric 
Field (PEF)/ High Pulse Electric Field (HPEF)  เทคโนโลยี
เมมเบรน (membrane technology) เทคโนโลยีโอหมิก 
(OHMIC) และเทคโนโลยีพลาสมา (plasma technology) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรมดาน micro bubble และการเคลือบ
ดวยประจุไฟฟา (electrostatic coating) 

การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมทางดานการ
ประเมินคุณภาพทางเคมีประสาทสัมผัส 
(chemical senses) ในระดับโมเลกุล 
(molecular sensory) ดานกล่ินรส และ
ประสาทสัมผัสรวม และความสัมพันธ
ระหวางสมองและทางเดินอาหาร (gut-
brain axis) เพ่ือประเมินคุณภาพของอาหาร
และตรวจพิสูจน authenticity ของ
แหลงที่มาเชิงภูมิศาสตร 

 

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือทดสอบ
ผลิตภัณฑอาหารในทางคลินิก (Clinical 
trial)  

การวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูล
โภชนาการอาหาร Nutritional Library 
เพ่ือตรวจวิเคราะหสารดวยเทคนิคตางๆ 
เชน Mass Spectrophotometry  

การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือ
รองรับการขึ้นทะเบียนอาหารใหม 
(novel food registration) กับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

การวิเคราะหทดสอบโครงสราง และ
องคประกอบอาหารขั้นสูงในลักษณะที่ไม
กอใหเกิดการทําลายตวัอยางทีท่ดสอบ (non-
destructive testing & analysis) เชน การ
วิเคราะหทดสอบดวยลําแสงซินโครตรอน 
(Synchrotron beam) 

การวิเคราะห ทดสอบที่ใชการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ (Cell-line Testing Center)  

การวิเคราะหทดสอบอัตลักษณของสารสําคัญ
ในอาหาร (finger print) และ องคประกอบ
ทางเคมีของอาหาร (chemical ingredient) 
เพ่ือใชสําหรับกําหนดมาตรฐานอาหารในระดับ
นานาชาต ิ

การวิเคราะหทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid 
Testing) ในดานเคมีและจุลชีววทิยาเพ่ือการ
รับรองความปลอดภัยของอาหาร (Food 
Safety) 

การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม เซนเซอร (sensors) 
สําหรับอุตสาหกรรม เพ่ือการวิเคราะหแบบ
รวดเร็วและเรียลไทม (real time) โดยใช
เทคโนโลยีขั้นสงู เชน เทคโนโลยีนาโน 

การวิเคราะหทดสอบบรรจุภัณฑอาหาร 
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สรุปการระดมความเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายอุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือจัดทํายุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม  

กลุม Food for the Future วันพฤหัสบดีท่ี 20 เมษายน 2560  

ณ โรงแรม คราวน พลาซา กรุงเทพฯ 

ระยะเวลา 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 
แนวโนมหรือ
เปาหมายของกลุม
อุตสาหกรรม  
 

- อาหารสุขภาพ 
- นํา waste ในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปเกษตรมาเพิ่มมูลคา หรือตอยอด

เพื่อเปนผลิตภัณฑที่รักษโลก  
- ปญหาโครงสราง: Need new platform/ paradigm สําหรับนักวิจัยจบใหมวา

จะมีอาชีพไดอยางไร 
- การกินอาหารที่มีความหลากหลายในหน่ึงวัน เพื่อใหมีคุณคาอาหารครบถวน 

 
 
 

 

- อาหารสุขภาพ 
- ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

สะอาด สะดวก รวดเร็ว 
- ระบบ Auto process packaging 
- กลุมอุตสาหกรรมของผูสูงอายุ/ 

คนสวนมากจะนึกถึงอาหาร
สุขภาพ อาหารปลอดสารพิษ 
ภาครัฐควรมีมาตรการใหใช
สารชีวภาพในการปลูก จะไดไม
เกิดสารตกคาง 

- Food ingredient ลดการนําเขา/ 
พัฒนา Thai products) 

- ยกระดับสินคาชุมชนที่เปน OTOP 
ใหเปน SME และใหเขาสู
อุตสาหกรรม 

- NTB ที่แรงขึ้น 
- การผลิตสารออกฤทธ์ิ สารสกัด 

เริ่มมีการแขงขันกันมากขึ้น แต
ละประเทศจะกําหนดมาตรฐาน 
เพื่อกีดกันสารฯ ที่คิดคนและผลิต
ในประเทศอ่ืน 

- ประเทศไทยอาจจะไมสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได ถาอย. ไม

- สัมมาชีพเต็มพื้นที่สําหรับเกษตกร 
39 ลานคน base on “Safe 
agricuture ขายไดทั่วโลก” 

- ไทยเขาสู aging โดยสมบูรณควร
มอง demand ดานน้ี 

- มีผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่มาจากเกษตรอินทรียมีผลสวน
รักษาโรคในทางธรรมชาติบําบัด 
โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ชวย
รักษาโภชนาการไดใหใกลเคียง
อาหารสด 100% 

- Functional food ที่สามารถ
รักษาโรคได 

- Main food ingredient 
supplier 

- Small farming as majority of 
farms – less labor 

- การใชอาหารในการรักษา/บําบัด
โรค 

- ความตองการอาหารที่ตรงกับ
พันธุกรรม มีความเหมาะสมของ
แตละบุคคล 

- Well designed integrated 
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ระยะเวลา 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 
เขมแข็ง และไมมีความเช่ียวชาญ
เพียงพอที่จะมีบทบาทในการ
กําหนดมาตรฐานสากล 

- Thai food industry become 
in trend setter with 
meaningful varieties 

- Signature Thai food that 
become well-known as 
world food 

- กระแสอาหารไทย 
- ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพสงออกไป

ทั่วโลก ผลิต Food ingredient 
เองทดแทนการนําเขา 

- Innovative food service 
- Leader in health food 

products (regional) 
- Regional food research hub 
- Automation in production 
- Health concious/ Balance 

meal with tasty can be 
easily access 

- ผูผลิตและ ผูบริโภคควรหาจุดที่
เหมาะสมในการเลือกชองทาง
การขาย 

- อุตสาหกรรมวิจัยและผลิต
โภชนาการเพื่อสุขภาพและ 
aging  

logistics ( transport) system 
- Full automation or semi-

auto 80-90% machine 
สําหรับการผลิตสินคาเกษตรแปร
รูป เชน ผลิตสับปะรดกระปองที่
สงออกเปนอันดับหน่ึงของโลก 

- ธุรกิจอาหารที่มีมาตรการและ
แนวคิดแบบ sustainability 
ครบวงจรและสงเสริมใหธุรกิจที่
เก่ียวของสามารถพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

- อาหารเพื่อการบําบัดโรคไมติดตอ
การนําสมุนไพรไทยไปปรับปรุง 
ดวยเครื่องมือและเครื่องจักรที่
มุงเนนการลดการใช man 
power และมีประสิทธิภาพสูงใน
แงของความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 
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ระยะเวลา 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 
- อาหารเก่ียวกับ NCD 
- คิดคนนวัตกรรมอาหารผูสูงอายุ 

อาหารเสริม เพื่อลดโรคไมติดตอ 
NCD 

- งานวิจัยเก่ียวกับภาวะโภชนาการ
ทางรางกายของคนไทยในแตละ
ชวงอายุวัย เพื่อเลือกบริโภคให
เหมาะสม ไมกอใหเกิดโรค NCD 

- ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
- อาหารเพื่อสุขภาพ/ ตอบโจทย 

lifestyle ของคนยุค social 
media  

- เครื่องมือที่สามารถทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหารใหกับ
ผูบริโภคไดทันตอเวลา use 
semi- automation 

ผลิตภัณฑ  
- อาหารเพื่อสุขภาพ 
- clean food 
- no additive food 
- organic food 
- natural food 

- farm สุขภาพ 
- อาหารเสริมสําหรับทุกวัย 
- อาหารเสริมเพื่อการออกกําลังกาย 
- ผลิตภัณฑ สารสกัด จากสมุนไพร 
- green packaging 

- Biodegradable packaging use 
for most food products 

- Innovative packaging for 
convenience 

- Food for elderly – more 
availability 

- อาหารโปรตีนสูงเพื่อผูสูงอายุ 
- อาหารแคปซูล (for energy)  

- smart food for treating 
diseases 

- อาหารในรูปแบบ capsule ที่มี
สารอาหารครบถวนโดยไมตอง
อยูในรูปของอาหาร 

- GM, Functional food จากตน
นํ้า 
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ระยะเวลา 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 
- smart packaging 
- convenient food 
- ready to eat 

- อาหารเพื่อผูสูงอายุ 
- อาหารเฉพาะผูปวย 
- NCD food 
- Nutrigenomic  
- free from gluten fat sugar 
- Raw food (อาหารไมแปรรูป)  

 
  

เทคโนโลยี/โจทยวิจัย - Automation factory 
- monitoring system for processing 
- Microwave assisted thermal sterilisation 
- Pressure assisted thermal sterilisation 
- High pressure processing 
- technology for extend shelf life 

 

- อยากพัฒนา food packaging ที่
เปน samart packaging เชน 
prolong shelflife/ green 
label/ recycle 

- การสกัดสารอาหารจากพืช/ สัตว
เพื่อใหงายตอการจัดเก็บ หรือ
บริโภค 

- Robot ในการบรรจุอาหารเพื่อ
ทดแทนคน 

- Technology ที่เปน novel ที่ทํา
ใหตนทุนต่ําลง waste & energy 
ลดลง 

- เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ลํ้าสมัย 
จะทําใหศักยภาพการแขงขันของ
ไทยลดลงเพราะพืชจะสามารถ
ปลูกไดทั่วโลก ไมใชแคประเทศ

มาตรการสนับสนุน 1-20 ป 
- ปญหาสําคัญที่อุตสาหกรรมไม

สามารถตอสูจากตางชาติได 
เพราะไมสามารถสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ ไดอยางตอเน่ือง  

- ขาดงบประมาณทํา RD ทํา
อยางไรใหคาใชจายน้ีหายไป 

- การทํา RD ในอุตสาหกรรม
อาหารมีความเส่ียง เพราะทุก
การวิจัยไมไดสําเร็จเสมอไป และ
มีคาใชจายทุกครั้ง ทําอยางไรให
คาใชจายน้ีหายไป 

- แกเรื่องการออกกม.ใหมเพื่อ 
zero cost ในอุตสาหกรรม
อาหารที่เปน new products 

- ใหนักวิจัย/องคกรวิจัยของรัฐ
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ระยะเวลา 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 
ไทยตอไป 

- Pulse electric field 
- Gut science 
- Microbio research 
- วิเคราะหวิจัยอาหารการเกษตร

แปรรูปที่เปนอันดับ 1-5 ของไทย 
เพื่อหาขอดี – ขอเดน เพื่อเปน
อาหารที่รักษาสุขภาพหรือรักษา
โรค เชน เบาหวาน ความดัน อัล
ไซนเมอร  
 
 

ไดรับสิทธิในหุนของ
บริษัทเอกชน เปนคาใชจายใน
การทํา RD 

- การผลิตที่ไมมี waste  

มาตรการที่ตองการ
การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- มาตรการทางภาษี  
- มาตรการการคุมครองผูผลิตวัตถุดิบ 
- รวมการจัดซ้ือของรัฐ (โรงเรียน+เรือนจํา+คายทหาร) จากโรงงานใน list 

มาตรฐาน  
- สรางธุรกิจ food additive ไมใชธุรกิจอาหารใสขวด ใสกระเบื้อง  
- สงออกวัฒนธรรมอาหารไปประเทศ Tropical Zone เหมือนกับพวกที่กิน

เครื่องเทศ รสคลายไทย  
- รัฐสนับสนุนคาใชจายของอาหารทางการแพทยในโรงพยาบาลที่เบิกจายได 

(คนไขไมตองจายเงินเอง) เพื่อลดภาระคาใชจายของ end user  
- รัฐลงทุนซ้ือบริษัทดานอาหารในยุโรป (know how + brand)  
- รัฐลงทุนซ้ือบริษัทที่มีหนาราน Modern trade เพื่อสรางตลาด สรางชองทาง 
- ขอจํากัดดาน อย. การยื่นจดทะเบียนสะดวกรวดเร็ว 
- ขอกําหนดปริมาณสารสกัด 
- การตรวจวิเคราะห 
- ลดภาษีการนําเขาวัสดุ ผลิตภัณฑ เครื่องจักร ช้ินสวน การขนสง 

- ศูนยวิจัยของภาครัฐที่ผลิตงานวิจัย
ตามความรองขอตาม 

- ความตองการของอุตสาหกรรม
เฉพาะราย (ทําตอเน่ือง) 

- เช่ือมโยงตลาดโลกดวย digital 
- อยากเห็น objective/ 

competitive investment ใน 
lab ของมหาวิทยาลัย/ ศูนยวิจัย
ของรัฐ 

- โรงงานตนแบบ 4.0  

- บูรการการความรวมมือในการ
สงเสริมใหผูประกอบการอาหาร
สามารถผลิตสินคา ตอบโจทย
ตลาด ไมแยกการทํางานเหมือน
แตละกระทรวงในปจจุบัน 

- สนับสนุนใหองคความรู การดูแล
สุขภาพถึงมือประชาชน 
ประชาชนมีความมุงม่ัน ใสใจ 
(ตระหนัก) ในการดูแลสุขภาพได
ดวยตนเอง ไมตองไปหาหมอ
เสมอไป 
อยากใหนํ้าประปาไทยดื่มได 
ปลอดภัย 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
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ระยะเวลา 1-5 ป 5-10 ป 10-20 ป 
- ลดขั้นตอนการลดหยอนภาษี 
- สนับสนุนการนําภูมิปญญาแพทยแผนไทย 
- Government procurement 
- สนับสนุน infra technology entrepreneur คน 
- สนับสนุน entrepreneur platform สําหรับคนรุนใหม 
- สนับสนุน คนและความรู R&D 
- หนวยงานสนับสนุนการผลิตการวิจัย 
- สนับสนุนการใชขอมูล data analysis 
- Standard and regulation: GMP HACCP 
- Integrate tech/ Agenda base/ Program base: value chain จากตนนํ้า – 

ปลายนํ้า ความเช่ือมโยง หรือการบูรณการ 
- การพัฒนาบุคลากร ที่เก่ียวกับ regulatory science – career path ที่ชัดเจน 
- Implementation ตามแผนยุทธศาสตร/ Consortium (ประชารัฐ) ทําใหทุก

ภาคสวนไดประโยชน เทาเทียม มีสวนรวมในการดําเนินการ มีความรูสึก 
ownership รวมกัน 

- Implementation ดานการสนับสนุนตางๆ เชน ภาษี มีเงื่อนไขมาก ยุงยาก 
- Ease of doing business 

ขาดแคลน เน่ืองจากความเส่ีอม
โทรมของส่ิงแวดลอม และการ
เปล่ียนอาชีพของเกษตกร อาจ
ทําใหอุตสาหกรรมที่อาศัย
วัตถุดิบจํานวนมากเริ่มไมมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
อาจจะตอง move ไป
อุตสาหกรรมอ่ืนที่อาศัยฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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อาหารและเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพ (สารอาหารฟงกชัน) 

Fortified/Functional Food and Beverage (Functional Ingredient) 

 โลกในปจจุบันมีแนวโนมพัฒนาไปสูสังคมเมืองมากข้ึน สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตประจําวัน

ของผูบริโภคซึ่งมีความเรงรีบ ใชเวลาในการทํางานมากข้ึน และออกกําลังกายนอยลง ซึ่งเปนสาเหตุของภาวะ

โรคอวน โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันเลือดสูง และโรคไมติดตออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ผูบริโภคจึงแสวงหาวิธีการ

สรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งการเขาถึงแหลงขอมูลทาง

อินเทอรเน็ตในปจจุบันทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผูบริโภคจึงสามารถสืบคนเพื่อศึกษาขอมูลดานสุขภาพและ

ขอรับคําแนะนําดานโภชนาการจากสื่อตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อสังคมออนไลน เชน 

Facebook Instagram Line Twitter รวมทั้งการติดตอกับผูผลิตและจัดจําหนายอาหารเพื่อสุขภาพได

โดยตรง24 

 แนวทางการพัฒนาเพื่อแขงขันดานการเพิ่มยอดขายอาหารเพื่อสุขภาพ แบงออกไดเปนสองวิธีหลัก 

คือ แนวทางอาหารธรรมชาติ (Nature) เปนการสงเสริมการบริโภคอาหารตามธรรมชาติที่มีสารอาหารที่สมดุล

และมีประโยชนตอรางกาย มีปริมาณสารบางประเภทนอย เชน นํ้าตาล เกลือ ไขมัน คอเลสเตอรอล โดย

อาจจะเปนอาหารจากธรรมชาติ 100% หรือเปนอาหารที่ไดรับการรับรองวาเปนอาหารออรแกนิก อีกแนวทาง

หน่ึงคือ แนวทางอาหารคือยา หรือโภชนเภสัช (Neutraceutical) เปนการพัฒนาอาหารโดยการเพิ่มสวนผสม

ที่มีสรรพคุณในการเสริมสรางสุขภาพดานหน่ึง ๆ โดยเฉพาะ เชน ประโยชนทางยา การปองกันโรค การรักษา

โรค เปนตน กลุมอาหารเพื่อสุขภาพที่เกี่ยวของกับแนวทางน้ีโดยตรงคือ ประเภท Fortified/Functional ที่มี

การเพิ่มประมาณสารอาหารเพื่อสุขภาพผานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม25 

 อาหารและเครื่องด่ืมฟงกชัน (Fortified/functional food and beverage) คือ อาหาร เครื่องด่ืม 

และสวนผสมซึ่งสามารถใหผลดีตอรางกายตามวัตถุประสงคของการบริโภคน้ัน ๆ นอกเหนือไปจากคุณคาทาง

โภชนาการทั่วไป โดยอาจชวยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง ชวยในการบรรเทาอาการของโรค

เรื้อรัง หรือสรางเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนการเจริญเติบโต พัฒนาการ และเพิ่มสมรรถภาพของรางกาย

โดยรวม ทั้งน้ี อาหารและเครื่องด่ืมฟงกชัน อาจเปนอาหารและเครื่องด่ืมทีไ่ดรับการเพิม่เติมปรมิาณสารอาหาร

ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติใหมากข้ึน หรือไดรับการใสสารอาหารที่ไมมีอยูตามธรรมชาติในอาหารและเครื่องด่ืม

น้ัน ๆ เพื่อใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมที่หลากหลายมากข้ึน26 

 ขอมูลจาก Global Market Information Database (GMID) โดย Euromonitor International ได

แสดงใหเห็นวา ตลาดอาหารเพื่อสขุภาพประเภท Fortified/Functional และ Naturally Healthy ของโลกมี

มูลคาที่สูงถึงเกือบ 250,000 ลานเหรียญสหรัฐในป 2016 และคาดการณวาจะมีมูลคาสูงถึงมากกวา 300,000 

ลานเหรียญสหรัฐในป 2021 (รูปท่ี 1) โดยประเภท Fortified/Functional มีอัตราการเติบโต CAGR ของ

                                            
24 Health and Wellness in Thailand, Euromonitor Intetnational, April 2016. 
25 Navigating Wellbeing: Today and Tomorrow in Functional Food and Drinks – World, Euromonitor International, February 
2010. 
26 Functional Foods: Opportunities and Challenges, the Institute of Food Technologists. 
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ตลาดอาหารและตลาดเครื่องด่ืมในชวงหาปที่ผานมาที่ 0.6% และ 2.8% เทียบกับประเภท Naturally 

Healthy ที่มีอัตราการเติบโต CAGR ที่ 0.7% และ 0.7% สําหรับตลาดอาหารและตลาดเครื่องด่ืมตามลําดับ 

 

รูปที่ 1 ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของโลก จําแนกตามประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ 

ที่มา Euromonitor International 

 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพประเภท Fortified/Functional ของโลกมีการเติบโตอยางตอเน่ืองในทุก

ภูมิภาค โดยเฉพาะอยางย่ิงภูมิภาคเอเชียแปซิฟกซึ่งมีแนวโนมเติบโตสูงที่สุดทั้งจากขอมูลในอดีตและขอมูล

คาดการณในอนาคต (รูปท่ี 2) ขอมูลจาก GMID โดย Euromonitor International ไดแสดงใหเห็นวา 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีมูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพประเภท Fortified/Functional ในป 2016 สูงเกือบถึง 

100,000 ลานเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และละตินอเมริกาที่มีมูลคา

ตลาดอยูที่ประมาณ 63,000 ลานเหรียญสหรัฐ 34,000 ลานเหรียญสหรัฐ และ 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ

ตามลําดับ และภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ยุโรปตะวันออก และออสเตรเลเชีย มีมูลคาตลาดเพียง

ประมาณ 9,100 ลานเหรียญสหรัฐ 6,400 ลานเหรียญสหรัฐ และ 4,500 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ 

 สําหรับประเทศไทย มูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในป 2016 สูงถึง 5,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมี

อัตราการเติบโต CAGR ในชวงป 2011-2016 อยูที่ 3.8% และคาดการณวาในป 2021 จะมีมูลคาตลาดสูงถึง 

7,000 ลานเหรียญสหรัฐ (รูปที่ 3) โดยประเภท Fortified/Functional ของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีมูลคาป 

2016 สูงเปนอันดับหน่ึง อยูที่ประมาณ 3,200 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกวามูลคาตลาดประเภท Naturally 

Healthy ซึ่งเปนอันดับสอง อยูที่ประมาณ 1,100  ลานเหรียญสหรัฐ อยางมีนัยสําคัญ 
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รูปที่ 2 ขอมูลตลาดอาหารและเครื่องดื่มฟงกชันของโลก จําแนกตามภูมิภาค 

ที่มา Euromonitor International 

 

 

รูปที่ 3 ขอมูลตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของประเทศไทย จําแนกตามประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ 

ที่มา Euromonitor International 

 สําหรับตลาดอาหารเปนยาของโลกน้ัน มีแนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑดวยสารอาหารฟงกชัน 

(Functional ingredient) ตามเปาหมายของการเสริมสรางสุขภาพ ปองกันและรักษาโรคแบบเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งสัมพันธกับสารอาหารฟงกชันประเภทตาง ๆ ดังน้ี27 

 ระบบยอยอาหาร – probiotics, prebiotics, สารอาหารเพื่อสุขภาพตับ 

                                            
27 Navigating Wellbeing: Today and Tomorrow in Functional Food and Drinks – World, Euromonitor International, February 
2010. 
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 ระบบภูมิคุมกัน – probiotics, สารตานอนุมูลอิสระ, วิตามินซี, วิตามินดี, สารสกัดจาก Elderberry 

 สุขภาพหัวใจ – sterols/stanols/esters จากพืช, โอเมกา 3, เปปไทดออกฤทธ์ิทางชีวภาพ , 

squalene จากธัญญพืช, ไฟเบอรที่ละลายนํ้าได, สารตานอนุมูลอิสระ, โปรตีนจากถ่ัวเหลือง 

 การควบคุมนํ้าหนัก – ไฟเบอร เพิ่ มความรูสึกอิ่ม , emulsion เพิ่ มความรูสึกอิ่ม , กรดไขมัน 

conjugated linoleic acid (CLA) เพิ่มการเผาผลาญไขมัน, L-carnitine เพิ่มการเผาผลาญไขมัน, 

สารใหความหวานแทนนํ้าตาล, สารสกัดจากชาเขียว 

 ความงามจากภายใน – คอลลาเจน, co-enzyme Q10, เม็ดสี lycopene จากมะเขือเทศ, เม็ดสี 

lutein จากผักใบเขียว, ชาเขียวและชาขาว, วานหางจระเข, เมล็ดองุน 

 สุขภาพชองปาก – สารใหความหวาน xylitol, probiotics, แครนเบอรี่, สารสกัดจากสมุนไพร 

 สุขภาพสมอง – โอเมกา 3, สารตานอนุมูลอิสระ, แปะกวย, จินเส็ง, ไขมัน lecithin, co-enzyme 

Q10 

 ขอมูลจาก GMID โดย Euromonitor International ไดแสดงใหเห็นวา สารอาหารฟงกชันประเภท 

Probiotics มีมูลคาตลาดของโลกในป 2016 สูงที่สุดถึงประมาณ 24,400 ลานเหรียญสหรัฐ (โดยบริษัท 

Danone Groupe 6,945 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัท Yakult Honsha Co Ltd 5,178 ลานเหรียญสหรัฐ และ

บริษัท Chobani LLC 2,029 ลานเหรียญสหรัฐ) และมีอัตราการเติบโต CAGR ในชวงป 2011-2016 ที่

ประมาณ 1% (รูปท่ี 4) สารอาหารฟงกชันประเภทที่มีมูลคาตลาดรองลงมาคือ วิตามิน แรธาตุ xylitol และ 

โปรตีน ซึ่งมีมูลคาประมาณ 7,300 ลานเหรียญสหรัฐ 5,000 ลานเหรียญสหรัฐ 4,000 ลานเหรียญสหรัฐ และ 

3,000 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ โดยประเภทวิตามิน แรธาตุ และ xylitol มีอัตราการเติบโต CAGR ที่ติด

ลบ แตประเภทโปรตีน มีอัตราการเติบโต CAGR ในชวงหาปที่ผานมาสูงถึงประมาณ 11% 

 

รูปที่ 4 ขอมูลตลาดอาหารและเครื่องดื่มฟงกชันของโลก จําแนกประเภทสารอาหารฟงกชัน 

ที่มา Euromonitor International 

 สําหรับประเทศไทย ขอมูลจาก GMID โดย Euromonitor International ไดแสดงให เห็นวา 

สารอาหารฟงกชันประเภทที่มีมูลคาตลาดในป 2016 สูงที่สุดคือ omega ที่ประมาณ 600 ลานเหรียญสหรัฐ 
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(โดยบริษัท Nestle SA 267 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัท Danone Groupe 189 ลานเหรียญสหรัฐ และบริษัท 

Mead Johnson Nutrition Co 121 ลานเหรียญสหรัฐ) และประเภท probiotics มีมูลคาตลาดรองลงมา

เพียงเล็กนอย ที่ประมาณ 560 ลานเหรียญสหรัฐ (โดยบริษัท Nestle SA 191 ลานเหรียญสหรัฐ บริษัท 

Yakult Honsha Co Ltd 150 ลานเหรียญสหรัฐ และบริษัท Royal FrieslandCampina NV 79 ลานเหรียญ

สหรัฐ) โดยทั้งสองประเภทน้ี มีอัตราการเติบโต CAGR ในชวงป 2011-2016 ที่ประมาณ 7-8% (รูปท่ี 5) 

สารอาหารฟงกชันประเภทที่มีมูลคาตลาดรองลงมาคือ ไฟเบอร แรธาตุ xylitol วิตามิน และ choline ซึ่งมี

มูลคาประมาณ 140 ลานเหรียญสหรัฐ 135 ลานเหรียญสหรัฐ 46 ลานเหรียญสหรัฐ 30 ลานเหรียญสหรัฐ 

และ 4 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ 

 

รูปที่ 5 ขอมูลตลาดอาหารและเครื่องดื่มฟงกชันของประเทศไทย จําแนกประเภทสารอาหารฟงกชัน 

ที่มา Euromonitor International 

ตารางที่ 1 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารฟงกชันในประเทศไทย จําแนกตามกลุมผลิตภัณฑ 

กลุมผลิตภัณฑ ตัวอยางสารอาหารท่ีเติมลงไป 
นมพรอมด่ืม นมเปรี้ยว นมแคลเซียมสูง 
นมโฟลิคสูง 

วิตามินและเกลือแร คอลลาเจน นํ้ามันปลา สารพฤกษเคมี 
เช้ือพรีและโปรไบโอติก พรอมทั้งลดปริมาณนํ้าตาลและไขมนั 

นํ้าผลไม นํ้าผกั ธัญพืช วิตามินและเกลือแร สารพฤกษเคมี คอลลาเจน สารสีแคโรที
นอยด (เบตาแคโรทีน ลูทีน ไลโคปน) 

นมถ่ัวเหลอืง นมถ่ัวเหลืองผสมนํ้าผลไม
และธัญพืชอื่น ๆ 

วิตามินและเกลือแร สารพฤกษเคม ีคอลลาเจน สารแคโรที
นอยด พรอมทัง้ลดปรมิาณนํ้าตาล และไขมัน 

ซุปไกสกัด ซุปไกสกัดชนดเม็ด รงันก กรดอะมโิน วิตามินและเกลือแร สมุนไพร นํ้ามันปลา เปลี่ยน
สารใหความหวานเปนชนิดอื่น ๆ 

เครื่องด่ืมมอลตและช็อคโกแลต วิตามินและเกลือแร 
เครื่องด่ืมชาเขียว ชาอูหลง ชาดํา วิตามินซี และสารพฤกษเคม ี

(คาเทซิน) 
เครื่องด่ืมใหพลังงาน วิตามิน กรดอะมิโน 
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เครื่องด่ืมวิตามิน 
เครื่องด่ืมแกเมาคางชนิดนํ้า 
กาแฟพรอมด่ืม 
เครื่องด่ืมทดแทนเกลือแร 
เครื่องด่ืมคิวเท็น 
เครื่องด่ืมนํ้าอัดลมไรนํ้าตาล 
เครื่องด่ืมเติมกรดอะมิโน 
เครื่องด่ืมเปปไทดจากถ่ัวเหลือง 

นํ้าผึ้ง 
วิตามินและเกลือแร กลูตาไทโอน วิตามิน 
กรดอะมโิน สารพฤกษเคม ี
วิตามินและเกลือแร 
โคเอนไซมคิว 10 
ปราศจากนํ้าตาล วิตามิน 
กรดอะมโิน 
เปปไทดจากถ่ัวเหลือง 

ไขไก DHA สูง DHA โอเมกา 3 
กะทิธัญพืช ไมมีกะทจิากมะพราว 

ที่มา สถาบันอาหาร, 2552 

ตารางที่ 2 ตัวอยางผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มฟงกชันในประเทศไทย 

บริษัท ตัวอยางผลิตภัณฑ 
บริษัท ยูนิฟ เพรสซิเดนท เอ็นเตอรไพรส จํากัด เครื่องด่ืม “ยูนิฟ ไอ เฟรม” (ปจจบุันออกจากตลาด

ไปแลว) 
บริษัท สหพฒันพิบลูย จํากัด (มหาชน) 1. เครื่องด่ืมเพื่อความงาม “ไอ เฮลทต้ี คิวเทน” 

2. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ “ฮารท ติ เบเนคอล”  
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) เครื่องด่ืม “อะมโิน โอเค” 
บริษัท โคคา โคลา จํากัด เครื่องด่ืมสปารคลิ่ง “อไลฟ” 
บริษัท สงิห คอรปอเรช่ัน จํากัด เครื่องด่ืม “บีอิง้” 
บริษัท ทรัพยอนันต เยนเนอรลัฟูด จํากัด 1. เครื่องด่ืมเพื่อความงาม “เซปเป บิ้วต้ี ดริงค” 

2. เครื่องด่ืม “บิวติ ชอท” 
บริษัท ที ซี ยูเนียน โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
และ/หรือ บริษัท ที ซี แนลเชอรัล จํากัด 

1. เครื่องด่ืมเพื่อความงาม “บลิงค คอลลาเจน ดริงค” 
2. เครื่องด่ืม “บลิง๊ค นาโน โคคิวเทน” 
3. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ “เวคกี้รลีิฟ” 

บริษัท สกอต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด 1. สก็อตคอลลาเจน อ ี
2. สก็อตคอลลาเจน เอ็ม-ซิงค 

บริษัท ทปิโก จํากัด 1. นํ้าผลไมซปุเปอรสตาร 
2. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ “ดาการะ” (รวมกบับริษัท 
ซันโทรี)่ 

บริษัท มาลี จํากัด 1. นํ้าผลไมผสมคอลลอเจน “มาลี พลสั” 
2. นํ้าผลไม “Healti puls” ซึ่เปนนํ้าทบัทิมผสมสาร
สกัดจากเมล็ดองุนผสมโอเมกา 3 

บริษัท เปปซี-่โคลา (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด ชาเขียวพรอมด่ืมเพื่อสุขภาพและความงาม “ลิปตัน 
ไนน”  

บริษัท โอสถสภา จํากัด 1. เครื่องด่ืมบํารงุสมอง “เปปทีน” 
2. เครื่องด่ืม “แฮงก” 
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บริษัท อายิโนะโมะโตะ เซลส (ประเทศไทย) จํากัด 1. เครื่องด่ืมบํารงุสมอง “เบรนฟต” 
2. เครื่องด่ืมที่ชวยบํารุงผิว “สกนิฟต” 

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จํากัด 1. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพพรอมด่ืม “ไบรทต้ี” 
2. เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพเขมขน “อรายซ (Arise)” 

บริษัท เครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด เครื่องด่ืมชูกําลงัผสมนํ้าผลไม และสารสกัดจาก
สมุนไพรภายใตแบรนด “เรดด้ี” 

ที่มา สถาบันอาหาร, 2552 

 จากการสืบคนขอมูลสิทธิบัตรของโลกในหัวขออาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันในชวงป 1996-2016 จาก

ฐานขอมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation จัดกลุมดวย Priority date โดย Derwent World Patents 

Index (DWPI) พบสิทธิบัตรที่เกี่ยวของจํานวน 180 สิทธิบัตร โดยประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรมากที่สุดคือ

สหรัฐอเมริกา จํานวน 109 สิทธิบัตร รองลงมาคือประเทศญี่ปุน 24 สิทธิบัตร จดผาน World Intellectual 

Property Organization (WIPO) 9 สิทธิบัตร และจดผาน European Patent Office (EPO) 8 สิทธิบัตร 

และผูจดสิทธิบัตรที่มีจํานวนมากที่สุดคือ Ajinomoto Co. Inc. จํานวน 8 สิทธิบัตร รองลงมาคือ Abbott 

Laboratories 5 สิทธิบัตร Campbell Soup Company, Chang Alice, Mars Incorporated, Nestec SA, 

Unilever Plc บริษัทละ 3 สิทธิบัตร 

 

รูปที่ 6 Landscape ผลการวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตรอาหารและเครื่องดื่มฟงกชัน 

ที่มา Thomson Innovation 

 ทั้งน้ี สิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชัน สามารถแบงตามการประยุกตใชไดเปน 3 

ประเภท ไดแก 

1. Fortifying invention คือ สิทธิบัตรอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันเพื่อเสริมสรางสุขภาพโดยรวม  ไดแก 

อาหารและเครื่องด่ืมซึ่งมีการเพิ่มปริมาณสารอาหารตาง ๆ (เชน โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน คารโบไฮเดรต 

ไฟเบอร วิตามิน เกลือแร นํ้ามันมีคุณประโยชน (essential oil) probiotics prebiotics coenzyme) 

ผลิตภัณฑซึ่งมีการเพิ่มสารเติมแตง (additive) สารละออง (aerosol) หรือสารตานการสลายตัวของ

สารอาหาร 

2. Healing invention คือ สิทธิบัตรอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันซึ่งมีการเพิ่มปริมาณสารอาหารตาง ๆ เพื่อ

ปองกันและรักษาโรคตาง ๆ ไดแก โรคหอบหืด โรคปอด อาการกรนหรือภาวะผิดปกติในระบบหายใจ โรค

อวน ภาวะผิดปกติในระบบยอยอาหาร โรคหัวใจ ภาวะผิดปกติในหลอดเลือด การควบคุมความดันและ
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ระดับนํ้าตาลในเลือด โรคภูมิแพอันเน่ืองมาจากระบบภูมิคุมกันผิดปกติ ภาวะผิดปกติในระบบขับถาย การ

เพิ่มความตานทานของเซลลผิวหนังตอรังสียูวี ภาวะผิดปกติในระบบสมอง เชน โรคอัลไซเมอร โรคพารกิน

สัน หรือโรคจิตเภท 

3. Processing invention คือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันหรือ

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ ไดแก การเตรียมผลิตภัณฑอาหารแชแข็งโดยการใชฟลมและเทคนิค

สุญญากาศ รูปแบบผลิตภัณฑที่แสดงขอมูลโภชนาการดวยรูปภาพและโลโก ฟลมจากกลูเตนหรอืธัญญพืชที่

ทานไดหรือยอยสลายไดดวยตัวเอง สารเติมแตงสําหรับการอัดแทงอาหารซีเรียล สารตานการเกิดฟองใน

เครื่องด่ืมประเภทนม การเตรียมผลติภัณฑดวยการดูดนํ้า (dehydration) การพาสเจอรไรซที่สภาวะตาง ๆ 

การเพิ่มความเสถียรของวิตามินในผลิตภัณฑที่ไวตอแสง สารตานการเจริญเติบโตของแบคทีเรียใน

ผลิตภัณฑ ระบบนําสงสารอาหารสําคัญเพื่อการดูดซึมและออกฤทธ์ิแบบเฉพาะเจาะจงดวยเทคนิค 

encapsulation กระบวนการสกัดสารอาหารและการเตรียมผลิตภัณฑที่สามารถพองตัวไดเอง (puffable 

product) 

 

รูปที่ 7 จํานวนนักวิจัยไทยที่ดําเนินงานวิจัยที่เก่ียวของกับอาหารฟงกชันและอาหารเสริมในแตละมหาวิทยาลัย 

ที่มา แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม Functional foods, สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2559 
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 นักวิจัยในประเทศไทยที่ตีพิมพผลงานวิจัยดานอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันและอาหารเสริมใน

วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติระหวาง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2559 (เดือนมกราคม) มีจํานวน

ทั้งสิ้น 130 คน (รูปท่ี 7) มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพรวม 490 เรื่อง สามารถงานวิจัยไดเปน 5 กลุม ไดแก28 

1. การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของวัตถุดิบทางธรรมชาติ รวมถึงผลการสกัดและ/หรือการปลูกพืชและ/หรือการ

เลี้ยงสัตวตอปริมาณและสมบัติเชิงหนาที่ของสารอาหารฟงกชันที่มีในวัตถุดิบทางธรรมชาติ (198 เรื่อง) 

2. การศึกษาผลของการเติมสารอาหารและ/หรือกระบวนการแปรรูปที่มีตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณและ

สมบัติเชิงหนาที่ของสารอาหารฟงกชันและผลิตภัณฑอาหาร (139 เรื่อง) 

3. การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของสารอาหารฟงกชันและผลิตภัณฑอาหารในระดับเซลล เน้ือเย่ือ และ/หรือ

สัตวทดลอง (122 เรื่อง) 

4. การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของสารอาหารฟงกชันและผลิตภัณฑอาหารในมนุษย 28 เรื่อง 

5. การศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของสารอาหารฟงกชันในผลิตภัณฑอาหารฟงกชันที่มีขายในตลาดทั้งในระดับ

หลอดทดลอง เซลล เน้ือเย่ือ สัตวทดลอง และ/หรือ มนุษย (3 เรื่อง) 

 จะเห็นไดวางานวิจัยที่ศึกษาสมบัติเชิงหนาที่ของสารอาหารฟงกชันและผลิตภัณฑอาหารในมนุษยและ

การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑที่มีขายในตลาดยังมีจํานวนนอยมาก นอกจากน้ีงานวิจัยสวนใหญของประเทศ

ไทยยังอยูในระดับหองปฏิบัติการ มีเพียงไมกี่งานวิจัยที่มีการศึกษาในระดับโรงงานนํารอง  ซึ่งตองการการ

พัฒนาตอยอดใหสามารถนําผลงานวิจัยไปปรับใชกับภาคอุตสาหกรรมได 
ตารางที่ 3 ความเช่ียวชาญของนักวิจัยในแตละมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยั ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
การศึกษาฤทธ์ิของสารอาหารฟงกชันและอาหาร
ฟงกชันในระดับเซลล เน้ือเย่ือ สัตวทดลอง และ/
หรือ มนุษย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การศึกษาผลของกระบวนการแปรรูปทีม่ีตอ
สารอาหารฟงกชันและอาหารฟงกชัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

สารอาหารในกลุม Prebiotic เชน อินูลิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เช้ือจุลินทรียและผลิตภัณฑอาหารในกลุม 
Probiotic 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การศึกษาปริมาณและประโยชนของแรธาตุ เชน  
แคลเซี่ยมและเหล็กในวัตถุดิบทางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑอาหาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่มา แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม Functional foods, สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2559 

                                            
28 แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม Functional foods, สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2559 
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 ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันในประเทศไทย29 

1. ควรมีการนิยามอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันของประเทศไทยใหชัดเจนข้ึน เพื่อใหสามารถจําแนกชนิดของ

ผลิตภัณฑอยางถูกตองตรงกัน 

2. ควรจะมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันของประเทศไทย เพื่อใหสามารถ

วางแผนพัฒนาทั้งทางดานการพัฒนาบุคลากร โครงสรางพื้นฐานทางดานการวิจัยและพัฒนา การสราง

มาตรฐานดานการวิเคราะหและทดสอบ 

3. ควรสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนาดานอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันในประเทศไทย 

อาทิ หองปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาดานอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันที่ไดมาตรฐาน เครื่องมือ ครุภัณฑดาน

การวิจัยและพัฒนา เครื่องมือสําหรับทดสอบทดลอง รวมทั้งอุปกรณทดสอบทดลองในระดับโรงงาน

ตนแบบ 

4. ควรบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันจากนักวิจัยจากหลากหลายสาขา ต้ังแตตน

นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จากการศึกษางานวิจัยของประเทศไทย พบวา งานวิจัยทางดานอาหารและ

เครื่องด่ืมฟงกชันของไทยสวนใหญยังอยูในระดับหองปฏิบัติการ การที่จะพัฒนาตอยอดสูการใชงานเชิง

พาณิชย จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การศึกษารวบรวมและวิเคราะห

ศักยภาพดานวัตถุดิบสาหรับการผลิต การศึกษาความเปนไปไดทางของผลิตภัณฑเชิงพาณิชย การศึกษา

และออกแบบกระบวนการผลิตการศึกษาดานการขยายขนาดกระบวนการผลิต การศึกษาเพื่อการผลิตใน

ระดับอุตสาหกรรม 

5. ควรสนับสนุนสงเสริมใหเกิดเครือขายดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันใน

ประเทศไทย โดยครอบคลุมจากนักวิจัยจากหลากหลายสาขา ต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ซึ่ง

ปจจุบันมีเครือขายวิจัยอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนเครือขายนักวิจัยจากหลากหลายมหาวิทยาลัย 

6. ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการบูรณาการโครงสรางพื้นฐาน E-Infrastructure และหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการ 

7. ควรมีการกําหนดมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ Functional Foods ซึ่งตองมีผลการทดสอบทาง

วิทยาศาสตรที่นาเช่ือถือจากหองปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะหที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

8. ควรมีหองปฏิบัติทดสอบและวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันในประเทศไทย ที่ไดรับการ

รับรองมาตรฐานสากล 

                                            
29 แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม Functional foods, สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี, 2559 
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 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันของประเทศไทย 

กลุมผลิตภัณฑ (Product group) 

 Functional carbohydrate, Functional protein, Functional lipid, Probiotic, Natural 

extracts, Vitamin/mineral 

มูลคาเพิ่ม (Value add) 

 1 แสนลานบาท 

เปาหมาย (Target) 

 เกิดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันในประเทศไทยที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางย่ังยืน 

 เพิ่มมูลคาและสรางผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ 

 สรางผูประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหม และยกระดับผูประกอบขนาดกลางและขนาดเล็กดวย

นวัตกรรมดานอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชัน 

 สรางบุคลากรและแรงงานฝมือเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันและอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของ 

เทคโนโลยีฐานที่ควรไดรับการพัฒนา (Technology platform) 

 Chemical/Bio-assays 

 Bioprocessing 

 Food rheology, Mechanics, Tribology 

 Simulated gut models 

 Metabolomics 

 Sensor and sensory systems 

 Encapsulation 

 Green extraction 

 Molecular culinary 

 Nutrition data analytic 

การวิจัยและพัฒนารวมกับภาคอุตสาหกรรม 

 การวิจัยและพัฒนาที่เปนโจทยจากความตองการของพันธมิตรต้ังแต

เริ่มตน (รวมวิจัย/รับจางวิจัย)  รวมถึงรวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ และรับถายทอด

เทคโนโลยีจากพันธมิตรตางประเทศ 

 การลงทุนคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหม พัฒนาตอยอดจากผลิตภัณฑที่

ไดพัฒนาแลวสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
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 การใหบริการทางวิชาการ การเปนที่ปรึกษา การฝกอบรมเฉพาะทาง

ใหกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

 กลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว เวช

สําอาง กลุมโรงพยาบาล สมาคมผูประกอบการ กลุมผูประกอบการรายยอยและผูประกอบการใหม 

มาตรการสนับสนุนและสงเสริม 

 ใช S&T ในการลดอุปสรรคในการข้ึนทะเบียน สรางความสามารถในการรับรองมาตรฐานที่ มี

ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 สรางมาตรฐานการตรวจวัดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อผลักดันใหเปนมาตรฐาน

ระดับประเทศและระดับสากล 

 เรงสรางผูประกอบการนวัตกรรมอาหารรายใหมในการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูง และเรงการเติบโต

ของธุรกิจสําหรับผูประกอบการนวัตกรรมดานอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชัน 

 พัฒนากําลังคนดานอาหารและเครื่องด่ืมฟงกชันและการประยุกตใชในดานตาง ๆ 

 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ เชน โรงงานผลิตระดับ pre-commercial scale  

 สรางความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค 

งบประมาณสนับสนุน 

 งบประมาณ 3,000 ลานบาท โดยเปนงบบูรณาการวิจัย 2,000 ลานบาท และงบสนับสนุนจากสวน

อื่น เชน งบรวมวิจัยภาคเอกชน/งบลงทุน (in kind/in cash) 1,000 ลานบาท 

หนวยงานบริหารจัดการดานงบประมาณ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

หนวยงานบริหารจัดการดานนโยบาย 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) หรือ สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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6. อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics) 
1. สถานภาพและทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคตของโลก   

จากรายงาน World Robotics 2016 Industrial Robots30 ของสหภาพหุนยนตนานาชาติ (International 

Federation of Robotics: IFR) แสดงใหเห็นวาประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ือง โดยในป 2558 (ค.ศ. 2015) มีปริมาณการขายหุนยนตอุตสาหกรรมสูงที่สุดเปนจํานวนมากถึง 

253,748 หนวย (อัตราการเติบโต 15%) คิดเปนมูลคารวม 11.1 พันลานเหรียญสหรัฐ ในขณะที่อุตสาหกรรม

ตางๆ น้ันก็มีแนวโนมการใชงานหุนยนตเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองเพื่อแกปญหาดานแรงงานขาดแคลนและพัฒนา

ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผานการเพิ่มผลิตภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยอุตสาหกรรม

ยานยนตเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีการใชงานหุนยนตมากที่สุด และรองลงมาเปนอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส โดย 5 ประเทศหลัก คือ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน อเมริกา และเยอรมนี มีสัดสวนการขาย

หุนยนตอุตสาหกรรมรวมสูงถึง 75% ของปริมาณหุนยนตอุตสาหกรรมทั้งโลก โดยมีประเทศจีนเปนประเทศที่

มีความตองการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมและการเติบโตของตลาดหุนยนตอุตสาหกรรมมากที่สุดในโลก ซึ่ง

ครองสัดสวนของยอดขายในตลาดโลกจํานวน 27% และยังมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต ปจจุบันจีนกําลัง

จะพัฒนาตนเองข้ึนมาเปนผูผลิตหุนยนตอุตสาหกรรมรายใหญของโลก ซึ่งจะสงผลใหจีนกลายเปนผูที่มีบทบาท

สําคัญในอุตสาหกรรมน้ีในระยะตอไป  

 
รูปที่ 1: แสดงการเติบโตของหุนยนตอุตสาหกรรม   

                                            
30 World Robotics Report 2016; International Federation of Robotics (IFR) 
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รูปที่ 2: แสดงจํานวนการใชงานหุนยนตอุตสาหกรรมรายอุตสาหกรรม 

 

ในขณะที่บริษัทไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอส (PricewaterhouseCoopers - PwC) ไดเปดเผยผลสํารวจวา 64% 

ของผูบริหารทั่วโลกเช่ือวาในอนาคตวิทยาการหุนยนต (Robotics) จะถูกนํามาใชในรูปแบบการทําธุรกิจและ

ถูกประยุกตใชอยางแพรหลายครอบคลุมแทบทุกสายอุตสาหกรรม 31  เชนเดียวกับผลสํารวจ Tech 

breakthroughs megatrend32  ที่ทําการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีมากกวา 150 ประเภททั่วโลก เพื่อ

คนหาวาเทคโนโลยีใดจะเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการและกลุมอุตสาหกรรมมากที่สุด 

โดยประเมินจากผลกระทบตอธุรกิจและศักยภาพในเชิงพาณิชยในอีก 5-7 ป ขางหนาสําหรับกลุมประเทศ

กําลังพัฒนา และ 3-5 ป สําหรับกลุมประเทศที่พัฒนาแลว โดยผลสํารวจพบวามีเทคโนโลยีสําคัญ 8 

เทคโนโลยี (Essential eight technologies) ที่จะมีบทบาทอยางมากในอนาคต ไดแก  

1) ปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence: AI)  
2) ความเปนจริงเสริม (Augmented reality: AR)  
3) บล็อกเชน (Blockchain)  
4) โดรน (Drones)  
5) เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเช่ือมตออุปกรณและเครื่องมือตางๆ (The Internet of Things: IoT)  
6) หุนยนต (Robots)  
7) ความเปนจริงเสมือน (Virtual reality: VR)  
8) เทคโนโลยีการพิมพแบบ 3 มิติ (3D printing) 

                                            
31 CEO pulse (Pulse on robotics); PwC (เขาถึงเมื่อวันที่ http://www.pwc.com/gx/en/ceo-
agenda/pulse/robotics.html) 
32 Tech breakthroughs megatrend; PwC 
(http://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html) 
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จากรายงานแสดงใหเห็นวาเทคโนโลยีสําคัญสวนใหญจะอยูในกลุมของวิทยาการหุนยนต ( Robotics)  

ไมวาจะเปนเทคโนโลยี AI , AR, VR, Drones, 3D printing และ Robots ซึ่งที่ผานมาการใชงานหุนยนตและ

เทคโนโลยีหุนยนตยังจํากัดอยูในภาคอุตสาหกรรมการผลติเปนสวนใหญ แตในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติในระดับโลกมีความเจริญกาวหนาไปอยางมาก ทําใหหุนยนตเริ่มที่จะมีความสามารถในการ

เรียนรู มีความคิดสามารถตัดสินใจเองไดเอง และมีการเช่ือมตอระบบสื่อสารสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและ

เช่ือมโยงขอมูลกับสิ่งอื่นๆ การทํางานของหุนยนตในอนาคตจึงสามารถตอบโจทยความตองการของมนุษยได

หลากหลายมากข้ึน หุนยนตจึงจะเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึนเรื่อยๆ ดวยการประยุกตใชใหตอบ

โจทยความตองการของมนุษยในดานตางๆ อาทิเชน การบริการ การใชงานในบาน การแพทย การเรียนการ

สอน และการเกษตร ซึ่งทาง Japan Robotics Association ไดคาดการณไววาหุนยนตบริการ (Service 

Robots) น้ันจะเติบโตอยางกาวกระโดด โดยภายในป 2025 ตลาดหุนยนตหุนยนตบริการ (รวมหุนยนตภายใน

บาน หุนยนตการแพทย และหุนยนตบริการ) จะมีมูลคาสูงกวาหุนยนตอุตสาหกรรมและมีมูลคามากถึง 66 

พันลานเหรียญสหรัฐ33  

 
รูปที่ 3: แสดงคาดการณตลาดหุนยนต โดย Japan Robotics Association4 

ในปจจุบัน นอกจากบริษัทที่เปนผูนําในการผลิตหุนยนตอยูแลวอยางบริษัท ABB, Yaskawa, Kuka, Fanuc, 

Kawasaki, Epson, Nashi และ Denso แตบริษัทเทคโนโลยีช้ันนําของโลกก็ยังหันมาลงทุนพัฒนาเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐดวยเชนกัน ตัวอยางเชน บริษัท Google, Microsoft, Apple, 

Facebook, Tesla, Amazon, Samsung และ Baidu ฯลฯ ซึ่งที่เคยเปนขาวโดงดังอยางมาก คือ ในป 2556 

เพียงปเดียว Google ไดซื้อบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุนยนตไปถึง 8 บริษัท นอกจากน้ี บริษัทขนาดใหญอีก

จํานวนมากก็หันมาลงทุนพัฒนาทางดานเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐเหมือนกัน ตัวอยางเชน บริษัท 

Toyota ที่ไดลงทุนต้ังบริษัทลูกดานการวิจัยช่ือ Toyota Research Institute Inc. (TRI) ข้ึนเพื่อเนนการวิจัย

ดาน AI และหุนยนตเปนพิเศษ รวมถึงยังมีบริษัทธุรกิจนวัตกรรมรายใหมทางดานเทคโนโลยีหุนยนต 

                                            
33 Projection by the Japan Robotics Association, 2005  
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(Robotics Startup Companies) เกิดข้ึนใหมอีกจํานวนมาก ซึ่งแคเฉพาะในป 2559 มีบริษัท StartUp ดาน

เทคโนโลยีหุนยนต จํานวน 128 บริษัท สามารถระดมเงินลงทุนไดรวมถึง 1.95 พันลานเหรียญสหรัฐ34 

นอกจากน้ี นายบิลล เกตส ได เคยกลาวไววาเทคโนโลยีหุนยนตจะเปนเทคโนโลยีที่สําคัญถัดไปที่จะ

เปลี่ยนแปลงโลก35 และตอไปในทุกๆ บานจะตองมีหุนยนตไวใชงานภายในบาน แสดงใหเห็นวาแนวโนมใน

อนาคตนอกจากในภาคอุตสาหกรรมแลว วิทยาการหุนยนตจะถูกนํามาใชอยางกวางขวางทั้งในภาคบรกิารและ

ในชีวิตประจําวันทั่วไปจนกลายเปนเรื่องปกติ  จนอาจกลาวไดวาโลกกําลังกาวเขาสู “ยุคหุนยนต” (Robot 

Revolution) ทําใหประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน อเมริกา  จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ตางกําหนดใหอุตสาหกรรม

หุนยนตเปนอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีนโยบายและมาตรการสงเสริมใหเกิดการใชงานและการพัฒนา

อุตสาหกรรมอยางจริงจัง  

 

2. ความตองการและตลาดของอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย  

ในปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมความตองการใชงานหุนยนตและระบบอัตโนมัติอยางมากในภาคอุตสาหกรรม 

โดยอุตสาหกรรมหลักที่มีความตองการใชหุนยนตและระบบอัตโนมัติ คือ อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ีประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุสมบูรณแบบในป 2568 โดยจะมีประชากรราว 20% ของประชากรทั้งหมดที่มีอายุเกิน 60 ป และในป 

2588 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเพิ่มเปน 36% ที่สําคัญประชากรไทยจะลดลงเหลือ 63.8 ลานคน ทําใหใน

ปจจุบันจํานวนประชากรแรงงานมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองเปนผลใหเกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการของไทย และสงผลใหอุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานเขมขนยายฐานการ

ผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานซึ่งมีคาจางงานราคาถูกและจํานวนแรงงานมากกวา ในขณะที่อุตสาหกรรม

ภายในประเทศไทยที่ตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงานก็มีแนวโนมจะนําเทคโนโลยีมาใชทดแทน

แรงงานคนมากข้ึน รวมทั้งกระแสแนวโนมการแขงขันในตลาดโลกที่มีมากข้ึน สงผลใหปจจุบัน บริษัทขนาด

ใหญ บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมตองมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการผลิตสินคาและบริการการโดยการ

นําเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาชวยใหมีประสทิธิภาพการผลติดีข้ึน ทําใหอุตสาหกรรมของไทยก็กําลัง

ปรับตัวในการเปลี่ยนถายจากอุตสาหกรรมที่เนนการใชแรงงานจํานวนมากไปเปนการใชเทคโนโลยีทีสู่งข้ึนแทน 

เทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติเปนเทคโนโลยีหน่ึงที่มีการนํามาใชและเปนที่ตองการอยางมากใน

อุตสาหกรรมตางๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติสามารถชวยเพิ่มความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี ที่ผานมา

แนวโนมความตองการดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติจึงเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นจากมูลคาการนําเขา

ช้ินสวนและอุปกรณในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในภาพรวมของประเทศไทยที่เพิ่มข้ึน โดยในป 2557 มีการ

                                            
34 2016 Best year ever for funding robotics startup companies; The Robot Report 

(https://www.therobotreport.com/news/ 2016-was-best-year-ever-for-funding-robotics-
startup-companies) 
35 A robot in every home (2014); Scientificamerican.com 
(http://www.scientificamerican.com/article/a-robot-in-every-home/) 
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นําเขาเครื่องจักรและช้ินสวน อุปกรณระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในภาพรวมมีมูลคาสูงถึง 271,024.50 ลาน

บาท36 สอดคลองกับที่สหภาพหุนยนตนานาชาติ (IFR) ระบุวาประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศที่ตลาดหุนยนต

เติบโตอยางตอเน่ืองในภูมิภาคเอเชีย1 ทั้งน้ี มีการประมาณการวาในป 2559 (ค.ศ. 2016) ประเทศไทยมีการใช

งานหุนยนตอุตสาหกรรม (Operational stock) จํานวนประมาณเกือบ 30,000 หนวย37 จากขอมูลการตลาด

ของอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติของไทยทําใหเห็นวา ถาผูประกอบการสามารถพัฒนาเทคโนโลยี

หุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการไดก็

สามารถมีโอกาสในตลาดน้ี  

ตารางท่ี 1: แสดงมูลคาการนําเขาช้ินสวนและอุปกรณในระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในภาพรวม7 

ป พ.ศ.  มูลคาการนําเขาช้ินสวนและอุปกรณในระบบการผลิต 
แบบอัตโนมัติ (ลานบาท) 

2548 113,511.10 

2549 109,114.60 

2550 153,537.00 

2551 184,839.40 

2552 150,730.40 

2553 199,637.80 

2554 221,295.80 

2555 298,528.40 

2556 269,993.70 

2557 271,024.50 

 

ตารางท่ี 2: แสดงจํานวนหุนยนตอุตสาหกรรม (Operational stock) ในประเทศไทย8 

ป พ.ศ. จํานวนหุนยนตอุตสาหกรรม (หนวย) 

2555 17,116 

2556 20,337 

2557 23,893 

2558 26,449 

2559* 29,449 

                                            
36 โครงการจัดทํายทุธศาสตรการเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยดวยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (2558); สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/
ฟโบ 
37 ขอมูลจาก  World Robotics Report 2015/2016 ; International Federation of Robotics (IFR)  
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  * ขอมูลประมาณการโดยรวมจากจํานวนที่มีในป 2558 กับจํานวนที่นําเขาในป 2559  
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3. สถานภาพของอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย  

3.1 ความสามารถดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรม 

ที่ผานภาคอุตสาหกรรมของไทยสวนใหญตองพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติจาก

ตางประเทศ ยังไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติไดเอง โดยเฉพาะ SMEs ยังขาดความรู

ในการปรับเปลี่ยนและประยุกตใชงานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ รวมทั้งขาดความเขาใจในการ

เลือกรับเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยใหเหมาะสมกับงาน ทําใหการผลิตยังคงมีตนทุนที่สูง

และผลิตภาพที่ตํ่า ยากตอการแขงขัน โดย “โครงการจัดทํายุทธศาสตรการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย

ดวยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ”7 ไดวิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยีดานระบบอัตโนมัติของสถาน

ประกอบการ โดยแบงออกเปน 5 ระดับตามที่ในตารางที่ 3 ซึ่งจะเห็นผูประกอบการสวนใหญมีความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติคอนขางจํากัด มีเพียงความสามารถในการเลือกและนํามาติดต้ังใชงานใน

องคกร บางสวนมีความสามารถในการซอมบํารุงรักษา แตสวนใหญแลวขาดความสามารถในการปรับเปลี่ยน

ระบบอัตโนมัติและการพัฒนาข้ึนมาเอง จึงทําใหผูประกอบการไทยสวนใหญมคีวามสามารถทางดานเทคโนโลยี

อยูในระดับที่ 1 - 3 สวนที่มีความสามารถในระดับ 4 และ 5 มีจํานวนที่นอยมาก ในความสามารถระดับที่ 5 

เปนความสามารถที่อยูในโรงงานขนาดใหญที่มีวิศวกรและบุคลากรดานน้ีโดยเฉพาะ  โดยเริ่มมีหลายบริษัทที่

ลงทุนพัฒนาดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอตัโนมัติของตัวเองเพือ่ใชในกระบวนการผลิตของบริษัทเอง เชน 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

จํากัด (มหาชน) เปนตน  

ตารางท่ี 3: แสดงความสามารถทางเทคโนโลยีดานระบบอัตโนมัติของสถานประกอบการ7 

ความสามารถทางเทคโนโลยี 
(Technological Capability) 

ความหมาย 
ประมาณการสัดสวน

ของผูประกอบการไทย 
(รอยละ) 

1. No technological 
capability 

ไมมีความสามารถในการซ้ือหรือจัดหาเทคโนโลยียังตอง
พึ่งพาผูเช่ียวชาญภายนอกในการจัดซ้ือจัดหา ตองพึ่งพา
คําแนะนําจากผูขายหรือตัวแทนจาหนายรวมทั้งที่
ปรึกษาภายนอกยังนําเทคโนโลยีเหลาน้ันเขามาใช ยัง
ขาดความเขาใจในวิธีการเลือกใชเครื่องจักร 

20 

2. Acquisition and  

adoption capability 

มีความสามารถในการจัดหา และใชเทคโนโลยีเองได มี
ความเขาใจในเทคโนโลยี มีความสามารถในการประเมิน
เทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในองคกร 

40 

3. Maintenance capability มีความสามารถในการซอมบํารุงเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู 25 

4. Modification capability มีความสามารถในการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีที่มีอยูใน
บริษัทได 

10 
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5. Development capability ความสามารถในการพัฒนาหรือสรางเทคโนโลยีเองได 
สามารถพัฒนาเครื่องจักรเพื่อตอบสนองกระบวนการ
ผลิตของตนเองได  

5 

สวนอุตสาหกรรมหุนยนตในประเทศไทยไดถูกกําหนดใหเปนหน่ึงในหาอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

เพื่อจะเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ เน่ืองจากเปน

อุตสาหกรรมที่ยังไมมีในประเทศไทย แตในปจจุบันมีผูประกอบการที่สามารถผลิตหุนยนตหรือระบบหุนยนตที่

ขายในเชิงพาณิชยในจํานวนที่นอยมาก จากการวิเคราะหสถานภาพของผูประกอบการไทยตามหวงโซคุณคา 

(Value Chain) ของอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติแสดงตามตารางที่ 4 โดยประกอบดวย 4 สวน

หลัก คือ  

1) ผูจําหนายช้ินสวนและอุปกรณ (Parts, components & accessories suppliers) มีทั้งที่
เปนผูผลิตเองในประเทศ ผูนําเขามาจําหนายในประเทศ และผูนําเขาเทคโนโลยีระบบ
อัตโนมัติจากตางประเทศเขามาใชงาน โดยช้ินสวนที่เปนโครงสรางของระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติสวนใหญสามารถหาซื้อหรือผลิตไดเองภายในประเทศ แตอุปกรณสําคัญทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือเซ็นเซอรตางๆ ที่ใชในการควบคุมระบบยังคงตองนําเขามาจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ เน่ืองจากประเทศไทยขาดความสามารถในการผลิตอุปกรณ
พื้นฐานในการสรางหุนยนตและระบบอัตโนมัติเอง และที่ผานมาภาษีนําเขาช้ินสวนมีอัตราที่
สูงกวาภาษีการนําเขาเครื่องจักร เปนผลใหช้ินสวนมีราคาแพง 

2) ผูพัฒนาซอฟตแวรหรือจําหนายซอฟตแวร  (Software developers/ suppliers) มีทั้งที่
เปนผูพัฒนาซอฟตแวรเองในประเทศ และผูนําเขามาจําหนายในประเทศ ซึ่งผูประกอบการ
ไทยที่มีความสามารถในการเขียนและพัฒนาซอฟตแวรตางๆ ดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
หุนยนตไดอยางมีคุณภาพยังมีจํานวนนอย และสวนมากจะเขียนซอฟตแวรเฉพาะตามความ
ตองการแตละการใชงานของลูกคา ไมไดเปนแพลตฟอรมซอฟตแวร  

3) ผู ผ ลิ ต หุ น ย น ต  ( Original robot designers / Robot manufacturer) ป จ จุ บั น มี
ผูประกอบการที่สามารถผลิตหุนยนตหรือระบบหุนยนตที่ขายในเชิงพาณิชยในจํานวนที่นอย
มาก เน่ืองจากขอจํากัดตางๆ เชน ขาดนโยบายในการสนับสนุนอยางจริงจังในการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และจากภาษีนําเขาช้ินสวนมีอัตราที่สูงกวาภาษี
การนําเขาเครื่องจักร เปนผลใหช้ินสวนสําคัญที่ใชในการสรางหุนยนตจึงมีราคาแพง รวมถึง
การผลิตในจํานวนที่นอย ทําใหตนทุนในการพัฒนาสูงกวาการซื้อและนําเขามาทั้งระบบ ซึ่ง
ผูประกอบการที่ผลิตหุนยนตซึ่งเปนแบรนดตัวเองและเปนที่รูจักกันดีมีเพียง บริษัท ซีที 
เอเชีย โรโบติกส จํากัด ที่ผลิต “หุนยนตดินสอ” ซึ่งเปนหุนยนตบริการในการดูแลผูสูงอายุ 
โดยในปจจุบันไดมีการขายไปยังตางประเทศแลว เชน ประเทศญี่ปุน และ บริษัท ทีเอ็มจีไอ 
จํากัด ที่ผลิต "Sensible Tab" ซึ่งเปนหุนยนตชวยฟนฟูการเคลื่อนไหวของแขนในผูปวยอัม
พฤกษหรืออัมพาต ที่ผานมาตรฐาน ISO 13485 แลว 

4) ผูบูรณาการระบบ (System Integrators: SI) หรือ ผูใหบริการระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 
คือ ผูประกอบการที่ออกแบบและสรางระบบการผลิตแบบอัตโนมัติตามความตองการของ
บริษัทผูใชงาน ในบางกรณี SI ก็เปนผูพัฒนาซอฟตแวรดวยเชนเดียวกัน ซึ่งในปจจุบัน SI มี
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จํานวนไมเพียงพอตอความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาด SI ที่มีความสามารถ
ทางเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 4: แสดงการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย 

Supply Chain Parts, components & 
accessories suppliers 

Software developers/  
suppliers 

Original robot designers 
(Robot manufacturer) System Integrators (SI) 

Valued Added ตํ่า/ กลาง สูง กลาง/ สูง สูง 

สถานภาพของ
ผูประกอบการไทย 

 สวนมากนําเขาอุปกรณสําคัญ
ตางๆ จากตางประเทศ แตมี
ภาษีท่ีสูง ทําใหมีตนทุนท่ีสงู 
ผูประกอบการไทยมีการผลิต
บางอุปกรณ เชน actuator, 
motor driver และ 
controller บาง แตความ
ละเอียดและถูกตองแมนยําสงู
ยังไมได 

 ซอฟตแวรพ้ืนฐานสวนใหญจะมา
พรอมกับชิ้นสวนตางๆ เชน 
ซอฟตแวรดานการควบคุมจะมา
กับ controller หรือเปน service 
ใหกับผูซ้ือ 

 ผูประกอบการไทยท่ีมีความสามารถ
ในการเขียนและพัฒนาซอฟตแวร
ตางๆไดอยางมีคุณภาพยงัมีจํานวน
นอย และสวนมากจะเขียนซอฟตแวร
เฉพาะตามความตองการแตละการใช
งาน ไมไดเปนแพลตฟอรมซอฟตแวร 

 ปจจุบันยงัมีศักยภาพในระดับต่ํา โดยมี
หุนยนตท่ีขายเชิงพาณิชย ในจํานวนท่ี 
นอยมาก  

 หุนยนตอุตสาหกรรม : อยูในระดับของการ
วิจัยและพัฒนาตนแบบ  

 หุนยนตบริการ: มีการผลิตขายเชงิพาณิชย 
แตมีจํานวนนอยมาก เชน หุนยนตดินสอ 
และหุนยนตจัดยา 

 หุนยนตการแพทย: มีศักยภาพอยูในระดับ
การวิจัยและพัฒนาตนแบบ เชน หุนยนต 
exoskeletons แตตองใชเวลานาน 
เน่ืองจากตองผาน Clinical Trials 

 มีจํานวนไมเพียงพอตอความ
ตองการท้ังในเชงิปริมาณและ
คุณภาพ 

 ศักยภาพอยูในระดับต่ํา ขาด 
SI ท่ีมีความสามารถทาง
เทคโนโลยี  

 ขาดเงินทุนในการเร่ิมหรือ
พัฒนาธุรกิจ 

สวนที่ตองพัฒนา
เพ่ือสราง

ความสามารถใน
การแขงขัน 

 การปรับมาตรการและ
โครงสรางภาษขีองชิ้นสวน
หรืออุปกรณท่ีใชในการผลิต
ใหสามารถแขงขันกับการ
นําเขาเคร่ืองมือหรือหุนยนต
สําเร็จรูปได 

 พัฒนาความสามารถของ
ผูประกอบการใหสามารถเขียน
ซอรฟแวรระดับสูงและแพลตฟอรม
ซอฟแวรได 

 พัฒนาผูประกอบการดานหุนยนตบริการท่ี
มีมูลคาสงู (high-value services) และ
หุนยนตท่ีทํางานเฉพาะทาง 

 มีมาตรการสงเสริมการเขาสูตลาดภาครัฐ
ในประเทศ  และกระตุนอุปสงคใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติและบริการ 

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของใน
ดานตางๆ และการกําหนดมาตรฐานหรือ
ดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน การกําหนด

 พัฒนาความสามารถในการ
ทําดาน System Integration 
ใหเพ่ิมมากขึ้น 
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ชนิดของหุนยนตอยางชัดเจน 
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นอกจากผูประกอบการในหวงโซคุณคาที่กลาวมาขางตนยังมีหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ ประกอบดวย   

1) สมาคมวิชาการหุนยนตแหงประเทศไทย (TRS: Thai Robotics Society) เกิดจากการ
รวมตัวกันของนักวิชาการดานหุนยนตของไทยที่เปนกลุมอาจารย นักวิจัย บุคลากรจาก
ภาคอุตสาหกรรม ที่มีความสนใจที่เกี่ยวของกับการศึกษา วิจัย หรือการประยุกตใชงาน
ทางดานวิทยาการหุนยนต เพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา
เทคโนโลยีหุนยนตในประเทศไทย โดยสมาคมฯ จะมีการจัดทําวารสารวิชาการหุนยนตและ
จัดประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ เพื่อเผยแพร
ผลงานการศึกษา วิจัยทางดานวิทยาการหุนยนต38  

2) สมาคมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน สมาคมปญญาประดิษฐประเทศไทย  (AIAT: Artificial 
intelligent association of Thailand) ส ม าค ม ส ม อ งก ล ฝ ง ตั ว ไท ย  (TESA: Thai 
Embedded Systems Association) สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA: Thai Machinery 
Association) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยไทย (THAIMED: Thai 
Medical Device Technology Industry) ในกรณีของหุนยนตการแพทย 

3) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) ซึ่งในปจจุบันยังไมไดมีกลุมดานหุนยนตโดยตรง 
แตมีกลุมที่ เกี่ยวของ คือ กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ และกลุม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร 

4) หนวยงานสนับสนุนตางๆ ตัวอยางเชน สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เปนหนวยงานที่รับอบรม
บุคลากรในดานการใชงานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ รวมถึงรับออกแบบและสรางระบบ
การผลิตแบบอัตโนมัติ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนหนวยงานใหบริการทดสอบ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (PTEC) 
เปนหนวยงานใหบริการทดสอบผลิตภัณฑ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ซึ่ง
ดําเนินงานดานการใหบริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ และ
ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (TCELS) ซึ่งไดดําเนินการ
สนับสนุนโครงการการพัฒนาหุนยนตทางการแพทยตางๆ  

3.2 การวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย 

(1) หนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันวิจัย 

การวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทยสวนใหญจะสัมพันธกับสาขา

ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟา อิเล็คทรอนิกส และคอมพิวเตอร โดยมีหนวยวิจัยหรือหองปฏิบัติการ

ที่มีทํางานวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติ9 ดังน้ี  

 ส ถ าบั น วิท ย าก าร หุ น ยน ต ภ าค ส น าม  ( Institute of Field Robotics: FIBO) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําหนาที่ทั้งวิจัยและใหบริการวิชาการดาน
วิทยาการหุนยนต ระบบอัตโนมัติ และ การจัดการเทคโนโลยี โดยมีกลุมงานวิจัย 4 กลุม

                                            
38 โครงการศึกษาความตองการบุคลากรและเทคโนโลยีดานวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย (2557); สวทน./ฟโบ  
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ห ลั ก  ไ ด แ ก   
1) งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม 2) งานวิจัยดานหุนยนตทางการแพทย 3) งานวิจัยดาน
หุนยนตภาคสนาม และ 4) งานวิจัยดานหุนยนตเพื่อการศึกษาและความบันเทิง 

 The Regional Center of Robotics Technology จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทํางาน
วิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการควบคุมระบบทางกลทั้งหุนยนตอุตสาหกรรม การสํารวจ 
การผลิต ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE  

 Human Robotics Laboratory จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทํางานวิจัยเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับ มนุษยหุนยนต และการทํางานรวมกัน
ระหวางหุนยนตกับมนุษย หรือโคบอต (Collaborative robot: Cobot)   

 หองปฏิบัติการ Mechatronics Asian Institute of Technology (AIT) ทําวิจัยดาน
วิทยาการหุนยนต การควบคุมและการวัด โดยเกี่ยวของทั้งการออกแบบและสรางทั้ง
ฮารดแวรและซอฟทแวรของระบบแมคคาทรอนิกสระบบหุนยนต และการควบคุม 

 ศูนยเครือขายวิจัยประยุกตทางเทคโนโลยีหุนยนตและชีวการแพทย  (Center for 
Biomedical and Robotics Technology - BART LAB) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ ง
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการแพทยและวิศวกรรมสําหรับพัฒนาวิทยาการหุนยนตการแพทย 
และเทคโนโลยีชวยการผาตัดโดยใชคอมพิวเตอร การใชความรูปญญาประดิษฐมา
ประมวลขอมูลทางการแพทย 

 Industrial Robot Research and Development Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ทํางานวิจัยและพัฒนาดานระบบหุนยนตที่ ใชใน
ภาคอุตสาหกรรม เชน แขนกลอุตสาหกรรม ระบบวิช่ัน ระบบควบคุม ระบบการวัด
แบบตางๆ  

 หองปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหุนยนต และระบบควบคุมอัตโนมัติข้ันสูง เชน ระบบ PLC ที่
จําลองการทํางานการควบคุมของระบบอัตโนมัติภายในโรงงานอุตสาหกรรม  

 Biorobotics Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ทํางานวิจัย
เทคโนโลยีสําหรับชวยเหลือผูพิการ โดยมีความรวมมือกับ Robotics Lab ที่ประเทศ
ญี่ปุน 

 Intelligent Robotics and Mechatronics Laboratory (SKUBA) ม ห า วิท ย าลั ย 
เกษตรศาสตร ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการแพทยและวิศวกรรมสาหรับพัฒนาวิทยาการ
หุนยนตการแพทยและเทคโนโลยีชวยการผาตัดโดยใชคอมพิวเตอร 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารข้ัน
ลาดกระบัง ทําวิจัยและพัฒนาดานวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติในการใชงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในดานตางๆ เชน การผลิต การควบคุม และการวัด 
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 ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) ซึ่งทํางานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ  

 

 

โดยหัวของานบริการวิชาการที่ นักวิจัยสนใจจะทํารวมกับภาคอุตสาหกรรมน้ันจะเนนต้ังแตการออกแบบ

โครงสรางทางกล การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบหรือดานวิศวกรรม การเช่ือมตอ

เซ็นเซอรและตัวขับเคลื่อนตางๆเชนมอเตอรและระบบนิวเมตริก การใชคอมพิวเตอรวิช่ันและการประมวลผล

สัญญาณ การใชงานระบบอัตโนมัติในโรงงานและการควบคุมตรวจสอบออนไลน ระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัว 

และการประยุกตใชงานระบบหุนยนตเพื่อการแพทย การสํารวจ การเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตของคนใหดีย่ิงข้ึน ซึ่งกลุมหัวของานบริการวิชาการของนักวิจัยในดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติแสดงดัง

รูปที่ 49 

 

 
รูปที่ 4: กลุมหัวของานบริการวิชาการของนักวิจัยดานวิทยาการหุนยนต9 

 

(2) ระดับความพรอมใชงานของงานวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติ 

จากผลสํารวจงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทยดาน Advanced technology, robotics and 

automation และระดับความพรอมใชงาน (Technology Readiness Level: TRL) ของที่ประชุมอธิการบดี
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แหงประเทศไทย (ทปอ.) 39 ทําใหเห็นโอกาสของผลงานวิจัยดานน้ีของประเทศวาสามารถพัฒนาข้ึนมาใชไดเอง

ในประเทศ และแสดงใหเห็นวาผลงานวิจัยดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติน้ันครอบคลุมในดาน

สําคัญตางๆ ทั้งการประยุกตใชในดานการเกษตรและอาหาร ดานการแพทย ดานการบริการและการศึกษา 

และดานอุตสาหกรรม โดยผลงานวิจัยสวนใหญมีความพรอมใชงานอยูในระดับที่ 4 - 8 ซึ่งแสดงใหเห็นโอกาส

ในการตอยอดสูเชิงพาณิชยหรือการนําไปใชงานจริง  

 
รูปที่ 5: ผลสํารวจงานวิจัยในประเทศไทยดาน Advanced technology, robotics and automation10 

 

                                            
39 รายงาน CUPT- SI – Advanced Manufacturing, Robotics and Automation (2560); ที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย (ทปอ.) 



 

106 | ห น า  

 

รูปที่ 6: ผลสํารวจระดับ TRL ของผลงานวิจัยในประเทศไทยดาน Advanced technology, robotics and automation10 

 

4. ชองวางในการพัฒนา (Development gaps) ท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  

(1) ขาดการกําหนดนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดานหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติอยางจริงจังในการกําหนดมาตรการสงเสริมในดานตางๆ  เชน การกําหนดกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การกําหนดมาตรฐาน มาตรการสงเสริมการใชงาน มาตรการสงเสริมทาง

การตลาด และมาตรการสงเสริมทางการเงิน ฯลฯ  

(2) ขาดองคกรที่ใหการสนับสนุนและหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทําใหขาดความเช่ือมโยง 

การบริหารจัดการฐานขอมูล และเปนศูนยกลางขอมูลระหวางภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา/วิจัย  

ภาคอุตสาหกรรมขาดชองทางในการเขาถึงขอมูลงานวิจัย  

(3) ภาคอุตสาหกรรมขาดความรูในการปรบัเปลีย่นและประยุกตใช รวมทั้งขาดความเขาใจในการ

เลือกรับวิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยใหเหมาะสมกับงาน 

(4) ขาดความสามารถในการผลิตอุปกรณพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติภายในประเทศ ทําใหยังตองนําเขาช้ินสวนจากตางประเทศ แตภาษีการนําเขาช้ินสวนมี

อัตราที่สูงกวาภาษีการนําเขาเครื่องจักร ทําใหตนทุนในการพัฒนาสูงกวาการซือ้และนําเขามาทั้งระบบ จึง

ทําใหขาดแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติข้ึนมาใชในภาคอุตสาหกรรมเอง   

(5) ผูประกอบการสวนใหญยังขาดความสามารถทางเทคโนโลยีและขาดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ รวมถึงตนทุนในการพัฒนาที่เน่ืองจากช้ินสวนมีอัตราภาษีที่ สูงทําใหมีขอจํากัดในการ

พัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติเพื่อขายในเชิงพาณิชยอยางจริงจัง และเน่ืองจากยังไมมีนโยบาย

สนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจนดวย 

(6) System Integrators (SI) มีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  ขาดแคลนบุคลากร SI ที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยี  

(7) การวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีหุนยนตและระบบอัตโนมัติในสถาบันการศึกษาหรือ

สถาบันวิจัยสวนใหญยังไมสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม และขาดความเช่ือมโยงกับ

ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยที่มีมูลคานอยและไมมีความตอเน่ือง ทํา

ใหไมสามารถทํางานวิจัยในลักษณะที่เปนโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญที่มีผลกระทบในภาพรวม 

หรือสามารถตอยอดไปสูเชิงพาณิชยจริงๆ ได  

(8) การเรียนการสอนและหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในดานหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติสวนใหญยังไมสามารถผลติบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติที่ตรงกับความตองการของภาคออุตสาหกรรมได  

 

5. ยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  
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5.1 การพัฒนาผลิตภัณฑหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเปาหมาย  (Industrial Innovation 

Consortium) เพื่อจัดทํายุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม – กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ40 

เพื่อใหทราบถึงความตองการหรือโจทยของภาคเอกชน (ทั้งผูใชงาน/ผูพัฒนา/SI) ในดานการวิจัยเทคโนโลยี

สํ าคัญ  (Core Technologies) และน วัตกรรม  ของกลุมอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัต โนมั ติ 

ไดขอสรุปวาประเทศไทยมีความจําเปนที่ตองพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตเพื่อประยุกตใชในดานตางๆ ทั้งการใช

งานในอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย การบริการและการศึกษา โดยพิจารณาจาก 1) ผลิตภัณฑหรือ

ระบบที่ประเทศไทยมีโอกาสในการแขงขันเมื่อเทียบกับการนําเขาจากตางประเทศ 2) ผลิตภัณฑหรือระบบที่

ผลิตแลวสามารถขายในเชิงพาณิชยไดเน่ืองจากมีการใชงานหรือมีตลาดในประเทศ และ 3) ผลิตภัณฑหรือ

ระบบที่มีมูลคาสงู โดยสรุปผลิตภัณฑหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ภาคเอกชนเหน็วาประเทศไทยควรตองมีการ

พัฒนาข้ึนมาเองในประเทศเพื่อประยุกตใชงานในดานตางๆ แสดงตามในรูปที่ 7  

 

 
รูปที่ 7: ผลิตภัณฑหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ประเทศไทยควรพัฒนาขึ้นมาเองในประเทศเพื่อประยุกตใชงานในดานตางๆ 11 

 

โดยมองวาผลิตภัณฑหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่ประเทศไทยควรตองเรงพัฒนาในระยะตน ประกอบดวย 1) 

ผลิตภัณฑที่มีความจําเปนในการใชงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในปจจุบัน ตัวอยางเชน Automation 

module, Vision system และ Unmanned aerial vehicle (UAV) platform 2) สิ่งที่มีความซับซอนไม

มากและใชระยะเวลาในการพัฒนานอย เชน Automatic Storage and Retrieval Systems (ASRS) และ 

                                            
40 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมเปาหมาย  (Industrial Innovation Consortium) เพ่ือจัดทํา

ยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม – กลุมอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (วันที่ 20 เมษายน 2560); สวทน.  
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Automated guided vehicle (AGV) และ 3) ผลิตภัณฑที่สามารถตอยอดเพื่อนําไปใชงานจริงหรือขายในเชิง

พาณิชยจากสิ่งที่มีการพัฒนามาในระดับหน่ึง ตัวอยางเชน Exoskeleton robots, Rehabilitation robotics 

และ PR robots สวนการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ

อัตโนมัติน้ันไมสามารถแบงตามชวงเวลาไดเน่ืองจากระดับความลึกและซับซอนที่ตางกัน และบางเทคโนโลยี

ตองใชระยะมากเวลาในการพัฒนา โดยการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนต

และระบบอัตโนมัติแสดงตามในรูปที่ 8  

 
รูปที่ 8: การพัฒนาในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ11 

 

5.2 ยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมดานอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 

1) ผลิตภัณฑหุนยนตและระบบอัตโนมัติท่ีจะพัฒนาในระยะตน ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก 

(1) กลุม Rehabilitation robots/ Assistive technology คือ หุนยนตหรือระบบหุนยนตที่ชวย

ในการฟนฟูผูป วย และชวยเหลือมนุษยในดานตางๆ เชน Exoskeleton robots ที่ มี

โรงพยาบาลและหมอตองการนํามาใชในการรักษาและฟนฟูผูปวย และมีมูลคาการตลาดที่

คอนขางมาก เปนตน  

(2) กลุมหุนยนตบริการ (Service robots) ซึ่งสามารถประยุกตใชงานในการชวยอํานวยความ

สะดวกดานตางๆ ของมนุษย ทําใหมนุษยมีความเปนอยูดีข้ึน มีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
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เชน หุนยนตดูแลผูสูงอายุ หุนยนตใชงานภายในบาน หุนยนตประชาสัมพันธ และหุนยนต

เพื่อการศึกษา   

(3) กลุมหุนยนตเคลื่อนที่ ไดแก UAV / AGV/ Unmanned system ซึ่งสามารถประยุกตใชงาน

ไดหลากหลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และดานความบันเทิง เชน ใชในการสํารวจ

หรือตรวจสอบ  

(4) กลุม Industrial automation ที่ควรพัฒนาประกอบดวย Automation Module/ Non-

articulated type robots/ เครื่องจักรกลอัตโนมั ติ/ ASRS (Automatic Storage and 

Retrieval Systems) ซึ่งจะชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการผลิตของ

อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศได  

2) การพัฒนาแพลตฟอรมเทคโนโลยี (Technology Platform) ท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

(1) Control & management platform 

(2) Vision system  

(3) Sensor system 

(4) UAV platform 

(5) Navigation system  

(6) Human - robot interaction 

(7) AI software  

(8) Wireless communication/ IoT 

(9) Big data  

 

3) มาตรการสนับสนุนและสงเสริม  

ดานวิจัยและนวัตกรรม  

(1) สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรม หรืองานวิจัย

ที่มีศักยภาพในประยุกตใชในดานตางๆ ไดจริง ทั้งงานในอุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย 

การบริการและการศึกษา  

(2) การจัดสรรงบประมาณวิจัยของโครงการที่มีศักยภาพสามารถตอยอดไปสูเชิงพาณิชยหรือ

นําไปใชงานไดจริงในลักษณะของโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญเพื่อใหสามารถ

ผลกระทบในภาพรวม รวมความตอเน่ืองของการใหงบประมาณวิจัย 

(3) สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตระบบอัตโนมัติระหวาง มหาวิทยาลัย/ 

สถาบันวิจัย และหนวยงานวิจัยตางประเทศ กับภาคอุตสาหกรรมของไทย  

(4) สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสใหภาคอุตสาหกรรมสามารถ

เขาถึงงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

(5) สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร และสงเสริม

การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหกับภาคอุตสาหกรรมและบริการ  

ดานกําลังคน  
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(1) การพัฒนา System Integrators (SI) ใหมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีและ

ทักษะทางดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  

(2) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

ในดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม  

(3) การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมผานหลักสูตรฝกอบรมตางๆ เพื่อ

ยกระดับความรูและความสามารถในดานหุนยนตและระดับอัตโนมัติที่ใชในงานอุตสาหกรรม 

และมีศูนยในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง (Training center) 

(4) การพัฒนาศูนยการเรียนรูดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติที่มีอุปกรณและเครื่องมือให

บุคลากรไดศึกษาเรียนรู ตลอดจนการฝกปฏิบัติในดานที่เกี่ยวของตางๆ      

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

(1) มีหนวยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการทําหนาที่สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาด าน

หุนยนตและระบบอัตโนมติั ตลอดจนศูนยกลางที่เช่ือมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ 

และเปนศูนยกลางขอมูลระหวางภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาและวิจัย เพื่อให

ภาคอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ได   

(2) มีศูนยทดสอบ (Testing center) ที่เกี่ยวของการพัฒนาหุนยนตและระบบอัตโนมัติ และ

ศูนยวิจัยทางคลินิก (Clinical trial) ที่รองรับการพัฒนาหุนยนตหรือระบบหุนยนตทาง

การแพทย 

(3) มีศูนยในการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ ของหุนยนต  

(4) การจัดต้ังศูนยสงเสรมิการพัฒนาและใชงานหุนยนตและระบบอัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial transformation center หรือ Application center)  

ดานกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ  

(1) การปรับโครงสรางภาษีอากรขาเขา ช้ินสวน/ อุปกรณ ที่สําคัญใชในการพัฒนาหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติ  

(2) การกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานหุนยนต เชน การกําหนดชนิดของหุนยนตและ

มาตรฐานของหุนยนตแตละชนิด 

(3) การจัดทํามาตรฐานที่เกี่ยวของดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติของประเทศไทย และ

สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานที่สามารถใชรวมกันได 

(4) การปรับปรุง กฎหมาย/ กฎระเบียบ ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน และ 

ทะลายขอจํากัดของภาครัฐในการสนับสนุนการลงทุนตอยอดในเทคโนโลยีใหมๆ เชน Non-

Tariff Barriers (NTB) -like เพื่อปองกันการเขามาอยางรวดเร็วของหุนยนตของหุนยนตจาก

ตางประเทศ  

(5) การใหสิท ธิประโยชนแกผูซื้ อระบบอัตโนมั ติและหุนยนตที่ประกอบและสราง เอง

ภายในประเทศ เพื่อกระตุนอุปสงคในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (Demand 

driven) รวมถึงการสงเสริมการตลาดของภาครัฐเอง  
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(6) มาตรการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการถายทอดเทคโนโลยีระหวาง

มหาวิทยาลัย/ สถาบันวิจัย และหนวยงานวิจัยตางประเทศ กับภาคอุตสาหกรรมของไทย  

 

(ราง) แผนงาน Robotics and Automation (5 ป) ในยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 
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7. อุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส (Aviation and Logistics) 
1. สถานภาพ (Status) ของอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

1.1 สถานภาพตางประเทศ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) เปนอุตสาหกรรมการบริการ

ประเภทหน่ึง ที่แสดงถึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในหลากหลายมิติของธุรกิจที่มีความเกี่ยวของและ
สัมพันธกันตลอดหวงโซอุปทาน (Supply chain) เชน อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนอากาศยาน (Aircraft Parts) 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องยนต (Jet Engines)อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณการบิน (Avionics) อุตสาหกรรม
ประกอบเครื่องบิน (Airplane Manufacturers) อุตสาหกรรมสายการบิน (Airline Business) อุตสาหกรรม
การทาอากาศยาน (Airport Management Service) อุตสาหกรรมการบริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic 
Control Service) อุตสาหกรรมการซอมบํารุงเครื่องบิน (Maintenance, Repair and Operating; MRO) 
อุตสาหกรรมโภชนาการสายการบิน (Catering Services) และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว (Tourism 
Industry) ทั้งทางตรงและทางออม ที่อาศัยการคมนาคมทางอากาศ โดยรวมธุรกิจการบินตางๆ ในบริบทการ
บินเปนองคประกอบหน่ึงของอุตสาหกรรมแหงชาติที่ทํารายได GDP ปละหลายแสนลานบาท หวงโซอุปทาน
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสแสดงดังรูปที่ 1  

 

 
 

รูปท่ี 1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส41 
 

 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก และเปน
อุตสาหกรรมหน่ึงที่มีการแขงขันกันสูงมาก อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสในหลายๆ ประเทศจะเปนของ
รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ  สามารถแบ งออกตามกรมการขนสงสหรัฐอเมริกา (US Department of 
Transportation; DOT)42 ไดเปน 4 ประเภท คือ 

1. International มีที่น่ังมากกวา 130 ที่น่ังข้ึนไป สามารถรับสงผูโดยสารไดทั่วโลก บริษัทเหลาน้ีมักมี
รายไดมากกวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ ข้ึนไป 

2. National ปกติจะมีที่น่ัง 100-150 ที่น่ัง และมรีายไดระหวาง 100 -1,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
3. Regional มักมรีายไดนอยกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐ มักบนิในระยะสั้นๆ 
4. Cargo สําหรับขนสงสินคา 

                                            
41 ปรับปรุงจาก GE Aviation Corporate Strategy โดย สวทน. 
42 https://www.transportation.gov/aviation 
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สถาบันการบินพลเรือน43 ไดรายงานขอมูลขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(Civil Aviation Organization; ICAO) ระบุตัวเลขเบื้องตนของจํานวนผูโดยสารทัง้หมดในเที่ยวบินประจําในป 
2559 วาอยูที่ประมาณ 3.7 พันลานคน เพิ่มข้ึนรอยละ 6 จากปกอน จํานวนเที่ยวบินขาออกทั่วโลกเพิม่ข้ึนเปน 
35 ลานเที่ยวบิน และปริมาณการขนสงผูโดยสารทั่วโลก (Revenue Passenger-Kilometers; RPKs) อยูที่ 
7,015 พันลานคน-กิโลเมตร เพิ่มข้ึนรอยละ 6.3 ปริมาณการผลิตดานผูโดยสารทั้งหมดของสายการบินทั่วโลก 
(Available Seat-Kilometers; ASKs) เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 6.4 ในขณะที่ปริมาณการขนสงสินคาของ
เที่ยวบินประจําทั่วโลกในป 2559 ซึ่งจะวัดจากปริมาณสินคาตัน-กิโลเมตร น้ัน ขยายตัวอยูที่รอยละ 2.6   

ขอมูลของ ICAO น้ี สอดคลองกับขอมูลการวิเคราะหของสมาคมขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ (International Air Transport Association; IATA) โดย IATA คาดการณวาในป 2560 สายการบิน
ทั่วโลกจะมีผลกําไรสุทธิอยูที่ 29.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนรอยละ 4.1 ของรายไดทั้งหมด 736 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ในแงของการขนสงสินคาทางอากาศน้ันมีแนวโนมสูงข้ึนเปน 55.7 ลาน
ตัน จาก 53.9 ลานตัน ในป 2559 และรายไดจะเพิ่มเปน 49.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มีผูโดยสารเครื่องบิน
จํานวน 4 พันลานคน และปริมาณสินคา 55.7 ลานตัน โดยเกือบรอยละ 1 ของ GPD โลก หรือประมาณ 769 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ จะเปนการใชจายในการขนสงทางอากาศ 

จากขอมูลของ ICAO และ IATA ประเมินไดวาอุตสาหกรรมการบินโลกยังคงมีแนวโนมขยายตัว 
สอดคลองตามการคาดการณของบริษัทเครื่องบินรายใหญของโลกอยาง โบอิ้ง44 และ แอรบัส45 ที่คาดการณวา 
ในอีก 20 ปขางหนา (ป 2559-2578) อุตสาหกรรมการบินของโลกจะมีเครื่องบินเพิ่มข้ึนกวา 33,000 ลํา สราง
มูลคาการซอมบํารุงเครื่องบิน (MRO) กวา 1.831 ลานเหรียญสหรัฐ ตองการนักบินเพิ่มข้ึนกวา 562,200 คน 
ชางเทคนิค 540,700 คน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีอัตราความตองการนักบินสูงถึง 232,000 คน 
และชางเทคนิค 217,700 คน แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 การคาดการณอุตสาหกรรมการบินอีก 20 ป ขางหนา 

 
 

                                            
43 แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สํานักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน (มกราคม 2560) 
44 Boeing Current Market Outlook 2016–2035 
45 Airbus Global Market Forecast, Mapping Demand 2016/2035 
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1.2 สถานภาพในประเทศไทย 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics) ในประเทศไทย กําลังไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายเน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และราคาไมสูงมากจากการใหบริการของสายการ
บินตนทุนตํ่า (Low cost airline) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสมีหวงโซอุปทานเกี่ยวของและสัมพันธกับ
หลายธุรกิจ ที่สงผลประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางตรงและทางออม แสดงดังรูปที่ 3 เริ่มจาก
อุตสาหกรรมตนนํ้า เชน อุตสาหกรรมอากาศยาน (Aircraft industry) ธุรกิจใหเชาอากาศยาน (Aircraft 
leasing) และอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนและอะไหลเครื่องบิน (Aircraft parts) จากน้ันจะเขาสูอุตสาหกรรม
กลางนํ้า เชน การบริการทาอากาศยาน ธุรกิจบริการภายในทาอากาศยาน (Ground handling, catering, 
เติมนํ้ามันอากาศยาน บริการคลังสินคา เปนตน) การบริการเดินอากาศ การซอมบํารุง สุดทายจะเขาสู
อุตสาหกรรมปลายนํ้า เชน สายการบิน ธุรกิจขายต๋ัวเครื่องบิน และรานคาปลีกภายในทาอากาศยาน เปนตน 

 

 
รูปท่ี 3 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการบินในประเทศ46 

ในป 2559 บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.)47 รายงานวา บวท. ใหบริการ
สายการบินตางๆ ประมาณ 9.09 แสนเที่ยวบิน เฉลี่ยเติบโตข้ึนมากข้ึนรอยละ 9-10 มีการขนสงผูโดยสารกวา 
127 ลานคน ขนสงสินคา 1.37 ลานตัน48 ทั้งน้ี บวท. ได ประเมินวา ในป 2564 ประเทศไทยจะมีเที่ยวบิน
เพิ่มข้ึนเปน 1.5 ลานเที่ยวบินตอป และจะเพิ่มข้ึนไปถึง 2 ลานเที่ยวบินตอป ในป 2570  

อยางไรก็ตาม สายการบินยังมีแนวโนมขยายตัว ทั้งการเพิ่มเสนทางบินและเพิ่มจํานวนอากาศ
ยานในฝูงบิน ปจจุบันประเทศไทยมีเครื่องบินพาณิชย 696 ลํา (รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1) นักบิน 6,072 
คน (กัปตัน 2,376 คน นักบินผูชวย 3,600 คน นักบินเฮลิคอปเตอร 96 คน)49 มีแรงงานกลุมขนสงผูโดยสาร/
สินคาทางอากาศ 55,346 คนแรงงาน และแรงงานกลุมผลิต/ซอมอากาศยาน 2,701 คน50  

 
 
 

                                            
46 แผนปฏิบัติการ ...สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ธุรกิจอากาศยาน) 2556, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
47 https://www.aerothai.co.th/ 
48 สถิติขอมูลการขนสงทางอากาศภายในประเทศ ประจําป 2016, กรมทาอากาศยาน และสถิตขินสงทางอากาศ ทอท. 
49 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
50 สํานักงานสถิติแหงชาติ 2553 
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ตารางท่ี 1 รายการทะเบียนอากาศยานไทย (Thai Aircraft List) จํานวน 696 ลํา51 
อากาศยานพาณิชย 

ลําดบั บริษัท 
จํานวน

อากาศยาน  
(ลํา) 

ลําดบั บริษัท 
จํานวน

อากาศยาน  
(ลํา) 

1 AC  AVIATION  CO., LTD. 5 24 SABAIDEE AIRWAYS CO.,LTD. 8 
2 

ADVANCE AVIATION CO.,LTD. 5 
25 SAKON-NAKHON SKY ADVENTURE CO., 

LTD. 
2 

3 
ADVANCE AVIATION JET CO.,LTD. 2 

26 SFS AVIATION CO.,LTD. (SI-CHANG 
FLYING SERVICE CO.,LTD.) 

6 

4 
AIR INTER TRANSPORT  CO., LTD. 3 

27 SIAM AIR TRANSPORT COMPANY 
LIMITED 

4 

5 ASIA ATLANTIC AIRLINES CO.,LTD. 2 28 SIAM AIRNET CO.,LTD. 1 
6 ASIAN AEROSPACE SERVICES LTD. 2 29 SIAM LAND FLYING   CO.,LTD. 5 
7 ASIAN AIR CO., LTD. 1 30 SKYVIEW  AIRWAYS  CO., LTD. 3 
8 BANGKOK  AIRWAYS THAI  PUBLIC  

COMPANY LIMITED 
34 

31 
SOLAR AVIATION CO.,LTD 2 

9 BANGKOK HELICOPTER SERVICES 1 32 Southwings Thailand Co., Ltd. 1 
10 

FLYING MEDIA CO.,LTD. 11 
33 SRIRACHA AVIATION COMPANY 

LIMITED 
1 

11 H.S. AVIATION  CO., LTD. 1 34 THAI AIRASIA Co.,Ltd.  50 
12 HAPPY  AIR  TRAVELLERS   CO., LTD. 1 35 Thai AirAsia X Co., Ltd. 6 
13 

HELILUCK  AVIATION  CO., LTD. 2 
36 THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL  

PUBLIC  COMPANY LIMITED 
114 

14 JET ASIA  AIRWAYS  CO., LTD. 5 37 THAI AVIATION SERVICES LIMITED 12 
15 KANNITHI  AVIATION CO., LTD. 3 38 THAI EXPRESS AIR CO., Ltd. 1 
16 K-MILE AIR  CO.,LTD. 3 39 THAI FLYING SERVICES CO.,LTD. 5 
17 MINEBEA  AVIATION CO.,LTD. 1 40 THAI LION  MENTARI  CO., LTD. 24 
18 MJETS  LIMITED (MINOR AVIATION 

LIMITED) 
7 

41 
THAI SKY ADVENTURES CO., LTD. 1 

19 
NOK AIRLINES CO.,LTD. 33 

42 THAI SMILE AIRWAYS COMPANY 
LIMITED 

20 

20 
NokScoot Airlines Co.,Ltd. 3 

43 THAI VIETJET AIR JOINT STOCK CO., 
LTD. 

3 

21 
ORIENT THAI AIRLINE Co., LTD. 20 

44 UNITED OFFSHORE AVIATION CO., 
LTD. 

6 

22 RABBIT WINGS AIRWAYS CO.,LTD. 1 45 VIP JETS LIMITED 1 
23 RPS  SYSTEM  CO., LTD. 1  รวม 423 

อากาศยานเอกชน 

ลําดบั บริษัท 
จํานวน

อากาศยาน  
(ลํา) 

ลําดบั บริษัท 
จํานวน

อากาศยาน  
(ลํา) 

1 
PRIVATE 157 

7 H.R.H. THE CROWN PRINCE MAHA 
VAJIRALONGKORN 

4 

2 THAI  FLYING  CLUB 8 8 NAKHONPHANOM UNIVERSITY 11 
3 AERONAUTICAL  RADIO  OF  

THAILAND  LTD. 
6 

9 BANGKOK AVIATION CENTER 
COMPANY LIMITED. 

30 

                                            
51 สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2559 
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4 GOVERNMENT  AIRCRAFT  (CIVIL 
AVIATION TRAINING CENTER - CATC) 

28 
10 SRIRACHA AVIATION COMPANY 

LIMITED 
17 

5 GOVERNMENT  AIRCRAFT  
(DEPARTMENT OF AIRPORT) 

4 
11 

ROYAL SKYWAYS CO., LTD. 6 

6 ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY 
OF THAILAND 

2 
 

รวม 273 

รวมทั้งหมด 696 

 
2. ชองวางในการพัฒนา (Development gaps) ท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยถือวามีบทบาทหลักในการปฏิวัติการบินเชิงพาณิชยในเอเชีย เพราะปจจุบัน
กรุงเทพมหานครเปนหน่ึงในศูนยกลางดานการบินทีใ่หญทีสุ่ดในโลก โดยป 2559 มีปริมาณนักเดินทางมากกวา 
90 ลานคนตอป ที่เดินทางผานสนามบินในกรุงเทพฯ (จาก 127 ลานคนทั่วประเทศ) ซึ่งถือวาเปนสนามบินที่มี
ระบบทันสมัยแหงหน่ึง สําหรับสายการบินในประเทศเปดใหบริการในหลายระดับทั้งสายการบินตนทุนตํ่าไป
จนถึงสายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการตลาดของการขนสงทางอากาศของ
ภูมิภาค  

ทั้งน้ี การเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจในภูมิภาคยอมสงผลตอความตองการใน
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสของประเทศไทย เน่ืองจากมีผูใชบริการมากข้ึน จํานวนเครื่องบินพาณิชยที่
เพิ่มข้ึน ตามมาดวยการใหบริการซอมบํารุงอากาศยาน บริษัทแอรบัสไดประเมินตัวเลขตลาดโลกดานงาน
บริการซอมบํารุงอากาศยานพบวาอาจจะมีมูลคาสูงถึง 1.8 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในอีก 20 ปขางหนา และ
คาดวาอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (MRO) จะเกิดการเติบโตเพิ่มสูงข้ึนเฉลี่ยรอยละ 4.6 ตอป ในชวง
เวลาดังกลาว สงผลใหเฉพาะตลาดเอเชียแปซิฟกน้ันจะมีมูลคาดานการบริการซอมบํารุงอากาศยานกวา 
646,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

ลาสุดรัฐบาลไดมีแผนงานที่จะสรางศูนยกลางดานอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของ
ไทยในพื้นที่สนามบินอูตะเภา และมีการสงเสริมการกอสรางรถไฟความเร็วสูงระหวางสนามบินอูตะเภา และ
อีกสองสนามบินหลักไดแก สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งน้ี การพัฒนาของสนามบินอูตะเภา 
สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญไดทําใหเกิดชองวางในการพัฒนา (Development gaps) ที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ซึ่งถือไดวาเปนโอกาสของประเทศ
ไทยในการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงเต็มรูปแบบที่นําโดยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส และ
อุตสาหกรรมกาวหนาที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งชองวางในการพัฒนาที่สําคัญมีดังน้ี 
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รูปท่ี 4 ขาวแผนการพัฒนาดานอากาศยานของรัฐบาล 

2.1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
- ประเทศไทยตองเตรียมความพรอมดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนศูนยกลางการบินใน

ภูมิภาคอาเซียน และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส การซอมบํารุงอากาศยานของสายการบิน
ตางๆ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจสายการบินตนทุนตํ่า (Low Cost Airline) ตลอดจนการพัฒนา
สนามบินใหไดมาตรฐานสากล การสรางศูนยซอมบํารุงอากาศยานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ  การผลิต
บุคลากรใหมีความรูความสามารถ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ วัสดุอากาศยานที่ไดมาตรฐาน และ
สนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการสรางความรวมมือระหวางสายการบินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมซอมบํารุง
อากาศยาน 

2.2 ดานการศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรการบินตามแนวทางขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยตองพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบินใหเปนแนวทางที่ไดมาตรฐานเดียวกัน
ปจจุบัน ICAO ไดจัดทําหลักสูตร TRANAIR PLUS Programme สําหรับฝกอบรมดานการบินเพื่อใหบริการแก
ประเทศสมาชิก ซึ่งสถาบันการศึกษาของไทยตองนําไปศึกษาและรวมมือกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
บิน และนําไปอบรมใหเปนไปตามมาตรฐานของ ICAO 

- จากสถานการณอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสที่ เติบโตข้ึน คาดวาจะสงผลใหขาดแคลน
บุคลากร ดานการบินจํานวนมาก ประมาณรอยละ 25 อาทิ นักบิน เจาหนาที่ควบคุมการบิน พนักงานตอนรับ
ประจําเครื่องบิน ชางซอมบํารุงเครื่องบิน และบุคลากรที่เกี่ยวของ ดังน้ันประเทศไทยตองพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับปญหาดังกลาว สถาบันการศึกษาที่เปดหลักสูตรการบิน ตองเตรียมความพรอมเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาดานการบิน มีหองทดลองฝกบิน ระบบทดสอบ มีอุปกรณการบินที่ทันสมัย  

- วิจัยและพัฒนาวัสดุ ช้ินสวน อุปกรณเกี่ยวกับการบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการบิน สําหรับ
เครื่องบินขนาดเล็ก กลางและใหญ การศึกษาเทคโนโลยีตางๆ เพื่อลดตนทุนดานโลจิสติกสของประเทศ 

2.3 ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ 
- กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการแกปญหามาตรฐานการบินพลเรือน จากกระบวนการออกใบรับรอง

ผูดําเนินการเดินอากาศใหม (AOC Re-certification) ใหแกสายการบินที่ใหบริการเสนทางระหวางประเทศ 
ตามมาตรฐาน ICAO 
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- ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบเกี่ยวของ เชน การตรวจมาตรฐานในโครงการตรวจสอบดานการ
รักษาความปลอดภัย (Universal Security Audit Programme; USAP) ตามมาตรฐานของ ICAO รวมทั้ง
การจัดหาพื้นที่การวิจัยและพัฒนารวมกัน การสนับสนุนทุนวิจัย การสงเสริมสนับสนุนการรวมลงทุนจาก
ตางชาติ และการถายเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอากาศยาน 

 
3. ยุทธศาสตร วทน. (วิจัยและนวัตกรรม, กําลังคน, งบประมาณ, โครงสรางพ้ืนฐาน (รวมกฎหมาย)) และ
โจทยวิจัยท่ีสําคัญ ในระยะตางๆ ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมรายสาขา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (Industrial Innovation Consortium) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 
ณ โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพ ไดแบงประเด็นการระดมสมองออกเปน 4 ประเด็น ครอบคลุมระยะเวลา
สั้น (1-5 ป) ระยะกลาง (5-10 ป) และระยะยาว (10-20 ป) ดังน้ี (ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปดังรูปที่ 5) 

1) แนวโนมหรือเปาหมายของกลุมอุตสาหกรรม  
2) ผลิตภัณฑ/บริการ  
3) เทคโนโลยี หรือโจทยวิจัย และ  
4) มาตรการสนับสนุน 

 
 

รูปท่ี 5 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจสิติกส 
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสน้ี ผูเขารวมสวนใหญประกอบดวยผูประกอบการ

เกี่ยวกับอากาศยาน มีหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาบางสวน ซึ่งผูเขารวมยัง ถือวาไมมากนักและ
อาจจะเปนครั้งแรกๆ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ  
(สวทน.) ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุมอุตสาหกรรมน้ี ซึ่งผูเขารวมยังคงสับสนกับการเขารวม
ประชุมในครั้งน้ี จึงนําไปสูขอเสนอแนะใหเปลี่ยนช่ือกลุมเปน “อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace 
Industry)” เพื่อใหอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้ามากข้ึน หากมองช่ือกลุม
อุตสาหกรรมเดิมจะเนนไปทางปลายนํ้ามากกวา (ซึ่งทางกลุมก็ไดนําเสนอเปนขอเสนอเพิ่มเติมไว) ทั้งน้ี กลุม
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อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกสมีการตีความหมายคําวา “โลจิสติกส” ครอบคลุมแคไหน ซึ่งสรุปในการ
ระดมสมองครั้งน้ีใหมองครอบคลุมเฉพาะโลจิสติกสทางการบิน 
  ในกลุมอุตสาหกรรมฯ มีการตีความวัตถุประสงคของการจัดประชุมที่ ต้ังไวในการจัดทํา
ยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรมวาจะตีกรอบพูดแคเรือ่งน้ีหรือไม แตดวยความหลากหลายของผูเขารวมประธาน
ไดเปดกวางในการนําเสนอประเด็นอืน่ๆ ไดดวย เพื่อใหเห็นภาพรวมอุตสาหกรรมดานน้ี โดยการนําเสนอขอมูล
ในข้ันแรกของกลุมเปนการนําเสนอเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลก เนนการคาดการณการเติบโตของ
อุตสาหกรรมการบินในระดับโลกและระดับประเทศ และหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมการบิน 
  ที่ประชุมไดสรุปประเด็นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร วทน. และโจทยวิจัยที่
สําคัญ ในระยะตางๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส 4 ประเด็น มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

1. ประเด็นแนวโนมหรือเปาหมายของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส  
 

 
 

ที่ประชุมพิจารณาแยกเปน 3 ประเด็น ไดแก ดานการผลิต ดานโครงสราง และดานการ
ใหบริการ ซึ่งในระยะสั้นประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรมการบินบางอยางที่ไมใช
วัสดุโลหะช้ันสูง เชน อุปกรณตกแตงภายในหองโดยสาร ซึ่งวัสดุเหลาน้ีสามารถวิจัยเพื่อใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานในระยะสั้นได ในระยะกลางในที่ประชุมเห็นวาควรมีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิต
ช้ินสวนอากาศยาน และในระยะยาวควรพัฒนาไปสูการประกอบช้ินสวนที่สําคัญๆ ได 

ดานโครงสรางที่ประชุมใหความสําคัญเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบสนามบินให
ไดมาตรฐานสากล และการออกแบบดานการควบคุมการบิน เพราะวาในอนาคตแนวโนมการเดินอากาศ
จะตองมีความแมนยําในการจัดจราจรทางอากาศมากข้ึนเน่ืองจากจํานวนเครื่องบินที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

ในขณะที่ดานการใหบริการทางกลุมมองวาประเทศไทยมีการใหบริการดานการบินที่ดีอยูแลว
และในปจจุบัน แนวโนมการพัฒนาดานน้ีนาจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการตามอัตราการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนผูโดยสาร 
2. ประเด็นผลิตภัณฑและบริการ  
 

 
ที่ประชุมพิจารณาแยกออกเปนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ไวชัดเจน โดยระยะสั้น

จะเนนไปที่การออกแบบผลิตอากาศยานขนาดเล็ก เชน UAV หรือเครื่องบินขนาดเล็ก นอกจากน้ันผลิตภัณฑ
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ดานวัสดุตกแตงภายในเครื่องบิน และอุปกรณภาคพื้นดินหลายอยางเปนสิ่งที่สามารถวิจัยพัฒนาและผลิตใช
ทดแทนการนําเขาไดในระยะสั้น 

สําหรับระยะกลางและระยะยาว เปนการตอยอดในการผลิตอากาศยานขนาดกลางและขนาด
ใหญ ตลอดจนเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลติช้ินสวนอากาศยานใหได สําหรับระยะเหลาน้ีในที่ประชุมไดมอง
ถึงเรื่องการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบสนามบิน (Better airport) สวนเช่ือมตอสนามบิน 
(Terminal) และการจัดการจราจรทางอากาศเพื่อใหการใชนานฟาไดอยางคุมคา (Airspace optimization) 
ซึ่งควรทําควบคูไปดวย 
 

3. ประเด็นเทคโนโลยีหรือโจทยวิจัย  
 

 
 

ในที่ประชุมนําเสนอไวเปน 2 ระยะคือระยะสั้นเปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาของ
เทคโนโลยีที่มีอยูเดิม ซึ่งเปนการรวบรวมงานวิจัยที่มอียูหรือเทคโนโลยีที่มีอยูมาวิจัยตอยอดใหไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ันไดมีการเสนองานวิจัยดานการลดตนทุนทางโลจิสติกสไวในระยะสั้น 

ในระยะถัดไปควรมีการวิจัยองคความรูดานอากาศยานข้ันสูงข้ึน ตลอดจนการจัดการใหมีการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทช้ันนําในตางประเทศ 
 

4. ประเด็นมาตรการสนับสนุน  

 
ในที่ประชุมมีการอภิปรายหลายๆ เรื่องที่นําไปสูความตองการมาตรฐานสนับสนุน เน่ืองจาก

การลงทุนดานอากาศยานเปนการลงทุนที่ตองใชเงินทุนสูง และยังตองมีการรับรองตามมาตรฐานที่ชัดเจนใน
ทุกดาน โดยขอสรุปความตองการการสนับสนุนไวดังตอไปน้ี 

- ความตองการการรวมมือพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกันของภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาคการศึกษา 
โดยเสนอใหมีการจัดองคกรที่ไมแสวงกําไรข้ึนมาเปนการเฉพาะทําหนาที่เช่ือมโยงความรวมมือของทั้งสามฝาย
ใหสอดคลองซึ่งกันและกัน ที่ประชุมพบวางานที่เกิดข้ึนในแตละฝายไมไดรับรูซึ่งกันและกันในปจจุบัน 

- ความตองการการพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมการบินทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาค
การศึกษา 

- ความตองการดานการปรับปรุงกฎระเบียบและการควบคุมใหทันสมัยรวมถึงเอื้อตอการพัฒนาทุก
ดาน เชน การเปดชองกฎระเบยีบใหสามารถทําการทดลองอากาศยานแบบใหมๆ ไดเพื่อเปนการเปดโอกาสให
ภาคเอกชนและภาคการศึกษาสามารถทําการทดลองใหมๆ ได นอกจากน้ียังไดมีการนําเสนอเรื่องการออก
กฎหมายรวมทุนจากเงินทุนตางชาติในอุตสาหกรรมน้ีใหดึงดูดใหตางชาติเขามาลงทุนเพิ่มข้ึน 

- ความตองการพื้นที่ทํางานรวมเฉพาะดานอากาศยาน 
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- ความตองการดานทุนวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากงานวิจัยและพัฒนาดานอากาศยานตองใช
งบประมาณและนักวิจัยเฉพาะดาน ซึ่งแหลงทุนตองเขาใจบริบทการเสนอของบประมาณวิจัยดานน้ีเปนพิเศษ 

- ความตองการดานการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งควรไดรับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล 
 

นอกจากน้ีในกลุมมีความเห็นวาเพือ่ใหการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีอยางตอเน่ืองควรจัดใหมีการ
พบปะเพื่อระดมความคิดเห็นบอยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและสรางความรวมมือในการพัฒนาซึ่งกันและกัน 
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8. อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-Based Industry) 
ในบริบทโลกอุตสาหกรรมฐานชีวภาพเปนอุตสาหกรรมที่กําลังพัฒนา เพื่อทดแทน

อุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งกําลังลดบทบาทลงเน่ืองจากการหมดไปของทรัพยากรฟอสซิล โดยการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางชีวภาพ วัตถุดิบชีวมวล รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อเปนผลิตภัณฑหรือ

นวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการตลาดปจจุบัน และตลาดซึ่งจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และ

จากเทคโนโลยีดานตางๆที่พัฒนาข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสงเสริมใหมีการใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ วัตถุดิบชีวมวล และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรใหเกิดประโยชน 

และมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยเฉพาะสารที่มีมูลคาสูงที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆทั้งน้ี เน่ืองจากวัตถุดิบ

สําหรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ มาจากภาคการเกษตรเปนหลัก ทั้งในลักษณะพืชผลทางการเกษตร และวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตร ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ จึงจําเปนตองพิจารณาอยางเปนองครวม 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และประเทศสามารถมุงสูความเปน 

Biorefinery ที่สามารถบริหารจัดการในระดับไรของเสีย (Zero Waste) ได  

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศไทยนับวาเปนอุตสาหกรรมที่กําลังพัฒนา ซึ่งมีความ

เขมแข็งในแตละชวงของหวงโซมูลคา และความสามารถทางดานเทคโนโลยีในระดับที่แตกตางกันไป ทั้งน้ี 

รวมถึงการเช่ือมตอของแตละชวงของหวงโซมูลคา ที่จําเปนตองมีการเช่ือมโยงกันโดยสมบูรณ กลาวโดยสรุป

คือ ภาคการเกษตรจําเปนตองสามารถผลิตวัตถุดิบเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมฐานชีวภาพไดทั้งในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ ภาคโลจิสติกส จําเปนตองมีการจัดการเพื่อใหเกิดความคุมคาของการผลิตและขนสงวัตถุดิบทางการ

เกษตรเพื่อเขาสูเขตอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ภาคการผลิต จําเปนตองปรับตัวทั้งทางดานเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมจากการใชวัตถุดิบปโตรเคมีเปนวัสดุชีวภาพ อีกทั้งภาคการตลาด ถือวาเปนปจจัยหลักในปจจุบัน 

ที่เปนตัวกําหนดอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ทั้งในระดับตลาดในประเทศ ตลาดภูมิภาค ไป

จนถึงตลาดโลก เน่ืองจากในปจจุบันตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพยังสูงกวาของอุตสาหกรรมป

โตรเคมีอยูมาก ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมน้ีจึงยังไมดีเทาที่ควร 

ปจจุบัน ในบริบทของประเทศไทย ถือวามีศักยภาพและมีความพรอมอยางย่ิงในเรื่องของ

วัตถุดิบต้ังตน อาทิเชน ออยและมันสําปะหลัง แตประเทศไทยยังไมสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพเทียบเทากับเทคโนโลยีช้ันสูงจากตางประเทศได โดยในปจจุบันประเทศไทยมีงานวิจัยมากมาย

เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ขณะที่การนําไปสูอุตสาหกรรมน้ันยังเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก เน่ืองจาก

ติดปญหาหลายๆดาน อาทิเชน การติดปญหาการขยายกําลังการผลิตจากระดับหองปฏิบัติการไปสูโครงการนํา

รองเพื่อนําไปใชจริงในภาคอุตสาหกรรม เปนตน และประเทศไทยยังตองการการพัฒนากลไกดานการตลาด

เพื่อสงเสริมใหอุตสาหกรรมมีการสามารถในการแขงขันได 

เปาหมายและทิศทางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพสรางมูลคา 100,000 ลานบาท ใหแกประเทศไทยในป 2570 

 อุตสาหกรรมชีวภาพมีการจางงานทักษะจํานวน 100,000 คน ในป 2570 

 ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของอาเซียนในป 2565 
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ทิศทางของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 ป 2563 เกิดการเช่ือม Intermediate Building Blocks เขาสูกระบวนการกลางนํ้าและปลายนํ้า โดย

ใหมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการทดแทนการนําเขาผลิตภัณฑชีวภาพจากตางประเทศ 

 ป 2565-2570 ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในระดับอาเซียน รวมถึง

การทดแทนการใช Petroleum-based Products และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพชนิดใหมและ

สามารถเขาสูตลาดได 

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Biobased Industry) สามารถจําแนกตามผลิตภัณฑไดดังน้ี 

1. สารเคมีชีวภาพ 

 Bio-succinic acid 

 Bio-lactic acid 

2. พลังงานชีวภาพ 

 Bioethanol 

 Biogas 

 Biobutanol 

 Biodiesel 

 Kerosene 

3. วัสดุชีวภาพ 

 Poly (lactic acid) 

 Bio-Poly(ethylene terephthalate) 

 Poly (succinic acid) 

 Bio-Polyethylene 

 Activated Carbon 

 Bio-composite 

 Starch-based Plastics 

 Poly (butylene succinate) 

 

เทคโนโลยีหลักในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

1. เทคโนโลยีหลักในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 

1.1 การผลิตพืชผลทางการเกษตร 

 Precision Farming  

 Mechanization       

 Automation            

1.2 คุณภาพของพืชผลทางการเกษตร 
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 Crops Quality and Productivity  

 Crop Conventional Breeding  

 Biotechnology Breeding  

 Post Harvest Technologies  

1.3 การใชประโยชนของวัสดุชีวมวลชนิดอื่นๆ 

 Utilization of other bio-raw material  

2. เทคโนโลยีหลักในกระบวนการเปลี่ยนสารชีวมวลไปสูสารตัวกลางใหมๆ  

 Microbial and Enzyme Technology  

 Omics (genomic, proteomic and metabolic technology) 

 Systemic Biology 

 Pretreatment Technology 

 Fermentation 

 Downstream Process Technology  

3. เทคโนโลยีหลักในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

 Chemical Process 

 Compounding Technology 

 Conversion  Technology 

 Packaging Technology 

 Polymerization Technology  

 

ความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศไทย 

1. ความสามารถทางเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ 

 วิจัยมุงใช Sugar Based จากออยและมันสําปะหลัง 

 มีโรงงานตนแบบใชเซลลูโลสิก 

 มีการพฒันาใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการผลิตนํ้ามันปาลม 

 ใชแรงงานเขมขน ยังใชเครื่องจักรกล เครื่องจักรอัตโนมัติ เทคโนโลยีควบคุมดูแลฟารมเปนสวน

นอย 

2. ความสามารถทางเทคโนโลยีในกระบวนการเปลี่ยนสารชีวมวลไปสูสารตัวกลางใหมๆ 

 ใชกระบวนการทางกายภาพเปนหลกั เชน กรด/เบสเขมขน ตัวทําละลาย ไอนํ้า และแรงดัน  และ

กระบวนการทางชีวภาพโดยเอนไซน อาศัยเทคโนโลยีเอนไซมนําเขาเปนหลัก  

 มีการพฒันาเอนไซมโดยใช Synthetic Biology ระดับหองปฏิบัติการ 

 มีกระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม 

 มีโรงงานตนแบบบริการสําหรับการขยายผลงานวิจัยสูการผลิตอุตสาหกรรม แตยังใชไมคุมคา 
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 อุตสาหกรรมนิยมซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยเฉพาะเอนไซมที่ใชในอุตสาหกรรมอาศัยการ

นําเขาเปนหลกั ประเทศไทยยังไมมีความสามารถในการผลติเอนไซมระดับอุตสาหกรรม 

 ขาดกําลังคนที่มทีักษะสูงในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะbioprocess ในภาคอุตสาหกรรม 

3. ความสามารถทางเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

 มีผลิตภัณฑมูลคาปานกลางเชิงการคา 

 การเช่ือม intermediate building blocks เขาสูกระบวนการกลางนํ้าและปลายนํ้า โดยใหมี

ความคุมคาเชิงเศรษฐกจิ 

 

ชองวางในการพัฒนา (development gaps) ท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม 

1. กระบวนการผลิตวัตถุดิบ 

 ลดราคาวัตถุดิบ และพฒันาระบบบรหิารจัดการวัตถุดิบ เพือ่เพิ่มความสามารถในการแขงขันเรื่อง

ราคากับตลาดตางประเทศ 

 คุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบตองมกีารปรบัปรุง เชน ปรมิาณนํ้าตาลในออย หรอืปริมาณแปง

ในหัวมัน หรือคุณลักษณะของแปงและนํ้าตาลทีเ่หมาะสมตอการเปลี่ยนเปน building blocks 

intermediates หรือ bio-based products 

 ผลผลิตตอไรควรสงูข้ึน 1-2 เทา 

 ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอและสม่ําเสมอสอดคลองกับความตองการของกระบวนการผลิต 

 ความมั่นคงของวัตถุดิบ 

 ลดราคาตนทุนวัตถุดิบ และระบบบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันเรือ่ง

ราคากับตลาดตางประเทศ 

 คุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบตองมกีารปรบัปรุง เชน ปรมิาณนํ้าตาลในออย หรอืปริมาณแปง

ในหัวมัน หรือคุณลักษณะของแปงและนํ้าตาลทีเ่หมาะสมตอการเปลี่ยนเปน building blocks 

intermediates หรือ bio-based products 

 ผลผลิตตอไรควรสงูข้ึน 1-2 เทา 

 ปริมาณวัตถุดิบเพียงพอและสม่ําเสมอสอดคลองกับความตองการของกระบวนการผลิต 

 ความมั่นคงของวัตถุดิบ 

2. กระบวนการเปลี่ยนสารชีวมวลไปสูสารตัวกลางใหมๆและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

2.1 รัฐบาลขาดนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

 ขาดการสนับสนุนตลาดในประเทศ สําหรบัผลิตภัณฑที่มาจากฐานชีวภาพ 

 กฎระเบียบยังตองการการปรับปรุงใหเหมาะสมตอการปรบัปรุงอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

2.2 มาตรการแรงจูงใจกระตุนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 มาตรการทางการเงิน เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพ  

2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอยางเปนองครวม 
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 สงเสริมพื้นที่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-refinery  Zoning) เพื่อใหเกิดการเช่ีอมโยงหวง

โซอุปทานของทัง้วัตถุดิบและผลผลิตอุตสาหกรรม 

2.4 สรางความสามารถในการพัฒนาสารมูลคาสูงใหมๆ 

 พัฒนาความสามาถดานเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑฐานชีวภาพใหสามารถแขงขันไดกับ

ผลิตภัณฑทีม่าจากปโตรเลียม เพื่อเพิ่มแนวโนมตลาดในอนาคต 

 สงเสริมการผลิตหัวเช้ือของกระบวนการ Fermentation ในระดับอุตสาหกรรม หรือ 

เอนไซมทีม่ีความพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถตอบโจทยภาคอุตสาหกรรมได  

2.5 สรางความสามารถในดานกระบวนการผลิต 

 พัฒนางานวิจัยและความสามารถในการเพิ่มหรือขยายผลผลติแบบครบวงจรจากระดับ

หองปฏิบัติการไปสูการผลิตจรงิ ดวยความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเนน

ในเรื่อง Bioprocess  ตลอดกระบวนการ 

 เรงพัฒนากําลังคนทางดาน Fermentation/Downstream Bioprocess ทั้งจํานวนและ

คุณภาพ 

2.6 เรงสรางความเช่ือมโยงระหวางภาคการศึกษา-วิจัย กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสรางความเขมแข็ง

แบบ 

การสงเสริมอุตสาหกรรมในภาพรวม 

 พัฒนาฐานขอมลูในสวนของงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของประเทศไทย  

 แนะนํา-จับคูผูเช่ียวชาญหรือองคกรทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพตอ

ภาคเอกชน และมีสวนรวมในการดําเนินการเช่ือมความสมัพนัธดังกลาว  

 สงเสริมใหภาคการศึกษา-วิจัยสรางความสามารถในการตอบสนองความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม ทัง้ในดานงานวิจัย และกําลังคน โดยการทําวิจัยมุงเปาทีเ่ปนความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

 สงเสริมการใชโครงสรางพื้นฐานอยางเต็มที่และเพียงพอเพือ่ตอบสนองตอการเพิม่

ความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑและผลิตระดับอุตสาหกรรม เชน โรงงานตนแบบ 

 นําเขาผูเช่ียวชาญจากตางประเทศในสาขาที่จําเปนตองสรางความสามารถทางเทคโนโลยีใน

ประเทศ 

2.7 ปรับปรุงกฎระเบียบ มาตรฐานของอุตสาหกรรมใหมีความคลองตัวและเปนสากล 

 สนับสนุนและกําหนดมาตรฐานตางๆ หรือออกกฎหมาย เพือ่สงเสริมอุตสาหกรรมน้ีในทกุ

รูปแบบ 

2.8 เรงพัฒนาตลาดในประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรม 

 สงเสริมการจัดซื้อจัดจางภาครัฐสําหรับผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

 พัฒนากฎระเบียบของประเทศในการใชผลิตภัณฑฐานชีวภาพ 

 สงเสริม Value Chains ตลอดทัง้สายโซอปุทาน 
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ประเด็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นดานนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1. ประเทศไทยควรมีนโยบายสําหรบัอุตสาหกรรมชีวภาพที่ชัดเจน และสอดคลองกันในทุกกระทรวงที่

เกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนไปอยางราบรื่นตลอดหวงโซอปุทาน โดยเฉพาะ 

กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. จําเปนตองพจิารณาปรับปรงุแกไขนโยบายสําคัญทีเ่หมาะสมสําหรับการพฒันาอุตสาหกรรม เชน 

GMOs รวมถึงกฎระเบียบตางๆ ทั้งในอุตสาหกรรม หรือดานการวิจัย เชนระบบการเงินทีเ่กี่ยวกบัทุน

วิจัยใหมีความเหมาะสม 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ มีการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆภายในเศรษฐกจิฐานชีวภาพ

เอง เชนเกษตรและอาหาร ชีวเวชภัณฑ ดังน้ัน ในการพัฒนาจึงตองดําเนินการอยางเปนองครวมทัง้

ระบบ 

4. อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ เปนอุตสาหกรรมที่ตองการเปลี่ยนผานจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี แตยังตอง

แขงขันเรื่องราคาในตลาด ซึ่งตนทุนของอุตสาหกรรมปโตรเคมียังตํ่ากวาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพมาก 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนการสรางความมั่นคงทางตลาด และเปดโอกาสทางการตลาดใหกบัอุตสาหกรรมฐาน

ชีวภาพ ในระยะตนรัฐจําเปนตองมีมาตรการสนับสนุนดานการตลาดภายในประเทศสําหรับ

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

5. ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินการระดับประเทศและผลักดันใหมีการทํางานตามแผนอยางเปน

รูปธรรม 

ประเด็นดานการบริหารจัดการและการสรางความเข็มแขง็ของอุตสาหกรรม 

6. จําเปนตองพฒันาอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทาน และบรหิารจัดการวัตถุดิบทางเกษตรใหตนทุนตํ่า 

ในขณะเดียวกันสรางสาร หรือ ผลิตภัณฑมลูคาสงูจากวัสดุเหลือใชทางชีวภาพ ซึ่งจะเปนการเพิม่

ความสามารถในการแขงขัน 

7. อยางไรก็ตาม การสรางมลูคาเพิม่ใหแกวัสดุเหลือใชทางชีวภาพ อาธิเชน กากมันสําปะหลงัทีเ่หลือจาก

กระบวนการผลิตเอทานอลสามารถนําไปผลิตเปนอาหารสัตวได หรือแมกระทั่ง กะลามะพราวทีเ่หลือ

ทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหาร สามารถถูกเปลี่ยนเปนถานกัมมนัตที่มีมลูคาสูงได ตองการการจัดการใน

ระดับพื้นที่ทีเ่ปนระบบและมีประสิทธิภาพสูง ทัง้เพือ่เปนเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน และยัง

เพื่อความเหมาะสมตอวิถีชีวิตทรัพยากร และสิ่งแวดลอมในชุมชนน้ันๆ  

8. ควรมีการต้ังเปาหมายผลิตภัณฑในแตละกลุมใหชัดเจน โดยเฉพาะกลุมวัสดุชีวภาพ ซึ่งปจจบุัน

นอกจากมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ตลาดยังตองการวัสดุทางเลอืกทีม่ีคุณสมบัติเฉพาะทางสูงมาก 

ดังน้ัน ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมดานวัสดุ จึงมีความสําคัญมาก 

9. ควรมีความชัดเจนดานตลาด เพื่อใหสามารถกําหนด application ของผลิตภัณฑได ซึ่งการไดมาของ 

application จําเปนอยางย่ิงที่ตองเขาใจคุณสมบัติที่ตองการของผลิตภัณฑเปาหมายน้ันๆ เชน

คุณสมบัติ Stiffness, Hardness, Tensile strength และอืน่ๆ  
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10. นวัตกรรมผลิตภัณฑ ประเทศไทยตองสรางความสามารถในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหมๆ  เพื่อ

ตอบสนองตอตลาด และสิง่แวดลอม เชน bio-composite สามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม

มูลคาสงู ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการบิน และอื่นๆ โดยเฉพาะการพฒันาสาร 

หรือ ผลิตภัณฑทีเ่ปนนวัตกรรมใหมๆ  จากสิง่เหลอืใชทางการเกษตร (waste-to-value) และพัฒนา

ใหเกิด co-products มากกวา by-products เชนการนํา Glycerol ที่เปน by-product จาก

กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล สามารถนํามาใชประโยชนในการผลิต Epichlorohydrin ได 

11. พัฒนากําลงัคนอุตสาหกรรมทุกระดับ ทัง้อาชีวศึกษา และปริญญาตรี-โท-เอก โดยเฉพาะกําลังคนดาน 

Fermentation/Downstream Bioprocess เน่ืองจากบุคลากรทางดาน Bioprocess จําเปนตองมี

ความรูทั้งในเรื่อง Engineering Research และ Scientific Research   

ประเด็นดานการสรางความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 

12. การสรางความสามารถเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาความสามารถของ microbial technology  เพื่ออุตสาหกรรม โดยใหมีความสามารถ

ในการสรางหัวเช้ือเอนไซมสําหรบัอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อลดการนําเขาและเพิ่มผลผลิต

ของผลิตภัณฑเปาหมาย หรือแมกระทัง่การตอยอด microbial technology จากตางประเทศ 

- พัฒนาความสามารถในการขยายขนาดการผลิตจากระดับวิจยัและพัฒนาไปสูการผลิตระดับ

อุตสาหกรรม 

- การใช facility ของการวิจัยพัฒนา การขยายขนาดการผลิตที่มีในประเทศอยางเต็มศักยภาพ 

- สรางความสามารถดาน Fermentation และ Downstream Process ใหเต็มศักยภาพระดับ

อุตสาหกรรม 

13. ในปจจบุัน มีการใหบริการดานการทดสอบ คุณภาพ มาตรฐานกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ จงึควร

มีการรวบรวมขอมูลการใหบรกิาร เพือ่ใหผูประกอบการ หรอืนักวิจัยสามารถเขาถึงได รวมถึงการ

วางแผนความตองการในอนาคตเพื่อใหมีการจัดการวางระบบไดทันตอความตองการ 

14. ควรมีการประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีสําหรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพภายในประเทศ และ

ระบเุทคโนโลยีทีจ่ําเปนและวางแผนการเขาถึงเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรบัใชเองใน

ประเทศ 

ประเด็นดานความเชื่อมโยง การไหลเวียนขององคความรูและเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรม 

15. ในดานการวิจัย ควรสรางกลไกการเช่ือมโยงระหวางการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตใหคลองตัว 

และมีความสมัพันธกันอยางดี 

16. ปจจุบันยังมีปญหาความเช่ือมโยงของภาคการศึกษา-วิจัย และอุตสาหกรรม ในหลายดาน ทัง้ความ

ตองการงานวิจัยของภาคเอกชน และการตอบสนองงานวิจัยตอภาคเอกชน การเขาถึงการบริการทาง

เทคโนโลยี หรอื โครงสรางพื้นฐาน 

17. Consortium เปนกลไกสําคัญในการสรางความเช่ือมโยงของภาคการศึกษา-วิจัย และอุตสาหกรรม 

เพื่อใหเกิดการไหลเวียนขององคความรูและเทคโนโลยี และสงผลตอการสรางความเขมแข็งและ
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ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของ consortium มีสาม

ประการ ไดแก โจทยวิจัย-โครงสรางพื้นฐาน-ความเช่ือมโยง 

ประเด็นโจทยวิจัยของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 พัฒนาผลิตภัณฑที่มมีูลคาสูงสําหรับสารเคมีชีวภาพ 

 เพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตสารเคมีชีวภาพ 

 ผลิตผลิตภัณฑวัสดุชีวภาพชนิดใหม 

 เพิ่มความสามารถในการผลิตพลงังานชีวภาพ 

 ลดตนทุนการผลิตและตนทุนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 เพิ่มระบบการจัดการนํ้าเสียจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 ใชพลังงานในกระบวนการฐานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ 

 เพิ่มความสามารถในกระบวนการ Bio-refinery  

 พัฒนากําลงั ดาน Fermentation/Downstream Bioprocess  

 

ประเด็นยุทธศาสตรวิจัยอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) 

ยุทธศาสตรวิจัย 1 การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการวัตถุดิบ 

1.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมสมัยใหมเพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรบัอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาวัตถุดิบชีวภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อตอบสนองความตองการของ

อุตสาหกรรมชีวภาพ 

1.3 การวิจัยเพื่อหาแหลงวัตถุดิบชีวภาพใหมๆเพื่อพฒันานวัตกรรมที่จะตอบสนองตลาดในอนาคต 

ยุทธศาสตรวิจัย 2 การวิจัยกระบวนการประสิทธิภาพสูงเพ่ือเปลี่ยนวัตถุดิบชีวภาพเปนสาร building 

block intermediates  

2.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการใชประโยชนจากจุลินทรียในการเปลี่ยนวัตถุดิบเปนสาร building block 

intermediates  

2.2 การวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถดาน Bioprocess ตลอดกระบวนการ 
ยุทธศาสตรวิจัย 3 การวิจัยกระบวนการประสิทธิภาพสูงเพ่ือเปลี่ยน สาร building block 
intermediates  เปนสารมูลคาสูง 

3.1 การวิจัยเพื่อเปลี่ยนสาร building block intermediates ใหเปนสารเปาหมายมลูคาสงู ทั้งในรปู

สารเคมีชีวภาพ  

      วัสดุชีวภาพ หรือพลังงานชีวภาพ 
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ยุทธศาสตรวิจัย 4 การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ biorefinery เชิงพ้ืนท่ีท่ีมีความสอดคลอง เหมาะสมกับ

การเกษตร อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ แนวโนมตลาดและความคุมคาทางเศรษฐกิจในแตละพ้ืนท่ี 

4.1 การวิจัยเชิง socio-economy เพื่อระบุประเภทวัสดุชีวภาพและกลุมผลิตภัณฑที่เหมาะสมในแตละ

พื้นที่ ที่สอดคลองกับตลาดในภาพรวม และความเปนไปไดทัง้ทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมใน

การผลิต 

4.2 การวิจัยเพื่อเปลี่ยนของเหลือใชจากกระบวนการใหมีมลูคาทางเศรษฐกจิ หรือเปนประโยชนตอ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรวิจัย 4 พัฒนากําลังคนอุตสาหกรรมทุกระดับ ท้ังอาชีวศึกษา และปริญญาตรี-โท-เอก 

โดยเฉพาะกําลังคนดาน Fermentation/Downstream Bioprocess  

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) 

ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดนโยบายของประเทศที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงนโยบายและกฎระเบียบมาตรฐานทีส่อดคลอง

ของทุกกระทรวงทีเ่กี่ยวของ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันากําลงัคนทุกระดับ ตลอดหวงโซมลูคา 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางกลไกการตลาดภายในประเทศเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม  

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาหวงโซอปุทานของอุตสาหกรรมฐานชีวภาพใหเช่ือมโยงทัง้ระบบอยางสมบรูณ เพื่อเขาสู

การเปน Biorefinery  

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการพัฒนาและใชงานโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพสูง 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบวิจัยสําหรบัอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอยางเปนองครวม ใหมกีารเช่ือมการวิจัย 

และการสรางองคความรูพื้นฐาน เขากับการวิจัยเชิงประยุกต และการวิจัยระดับอุตสาหกรรม 

ขอเสนอการจัดต้ัง BIO-BASED INDUSTRY CONSORTIUM  

เพ่ือผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพใหสอดคลองกันท้ังระบบ มีการทํางานในสองระดับ ไดแก  

1. Policy Forum เปนกลุมผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการปรบันโยบาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่มี

ผลตอการพฒันาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพใหเหมาะสม รวมถึงการเช่ือมโยงการลงทุนและใชประโยชน

จากทรัพยากรที่มีอยู เชน โครงสรางพื้นฐาน pilot plant อยางมีประสทิธิภาพ การต้ังเปาและการ

บรหิารจัดการงานวิจัยระดับประเทศ และการพฒันาบุคลากรเพื่อใหบรรลุและตอบสนองความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรม 

2. Translational Research Consortium เปนกลุมผูมีบทบาทสําคัญในประชาคมวิจัยทั้งในภาค

การศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน มีการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 ทําการวิจัยมุงเปาเพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม ซึง่ในขณะเดียวกัน ถือเปนการ

เตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมดวย  
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2.2 การวิจัยระดับอุตสาหกรรม ดาน Enzyme Technology 

2.3 Frontier Research ในสาขา Systemic Biology ที่มีเปาหมายในการพฒันาสารเปาหมาย

สําหรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

2.4 เครือขาย Fermentation and Downstream Bioprocess ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งในสวน

ภาคการศึกษา วิจัย และอุตสาหกรรม ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะการทํางานใน

อุตสาหกรรม รวมถึงการประสานงานในเครือขายใหเกิดการใชประโยชนจาก pilot plant อยาง

เต็มศักยภาพ 

ผูเขารวมประชุม  

 ดร.พิพฒัน  วีระถาวร สมาคมพลาสติกชีวภาพประเทศไทย 
1 เกรียงศักด์ิ วงศพรอมรัตน สถาบันพลาสติก 
2 เอมิกา อภิรักษพรชัย PTT Chemical International 
3 กรกมล กอไพศาล PTT Chemical International 
4 ประกฤษฎ์ิ  แสงทองอโณทัย บริษัท แอดวานซไบโอเคมิคิล (ประเทศไทย) จํากัด 
5 ทวีป  พลเสน กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลงังาน  กระทรวง

พลังงาน 
6 วริสร เจริญพานิช บริษัท ทีพบีีไอ จํากัด (มหาชน) 
7 ชัชวาล คุรุภากรณ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
8 ณัฐพัชร โหบาง Research and Development Center , BETAGRO 

GROUP (FTC) 
9 ดร. บุญยรัชต  กิติยานันท วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคม ี
10 ดร. พูนทรพัย ตรีภพนาถกูล ภาควิชา วิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11 ดร. ศันสนลกัษณ  รัชฎาวงศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี
12 ทิพวรรณ รัตนกิจ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
13 พิพัฒน สุทธิวิเศษศักด์ิ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด 
14 วรรณณี แสนทวีสุข สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
15 วรรณวิมล อารยะปราณี มหาวิทยาลัยรังสิต 
16 ศิษฏพงศ รัตนกิจ สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
17 ศุภมงคล ศรีสถาพร บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด 
18 สมชาย ดารารัตน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
19 อริศรา สินอุดม สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
20 อัญชิสา  กฤษณรังคุณ  บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด  
21   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ ไทย(วว.) 
22-
30 

  walk-in 
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9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
1) สถานภาพ (Status) ของอุตสาหกรรมในปจจุบัน (ผูเลน หวงโซมูลคา การเปรียบเทียบใน

ตลาดโลก) และทิศทางของอุตสาหกรรมในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทตอภาคเศรษฐกิจและสังคมเพิ่ม

สูงข้ึน ต้ังแตภาคการผลิต การเงินการธนาคาร การคาการพาณิชย การขนสง การเกษตร สาธารณสุขและ

การแพทย และการใหบริการดานอื่นๆดวย การเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลขาวสาร

จึงเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาและสรางความเจริญเติบโตใหเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

จากแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยสูการประยุกตใชนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy) ตามประเทศช้ันนําของโลก เชน มาเลเซีย เกาหลีใต ที่ไดมีการปรับเปลี่ยนระบบของประเทศสูการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ 

ความสําคัญของการพัฒนาประเทศไทยสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประกอบดวย การลดตนทุน

ในการผลิต ทั้งข้ันตอนของการผลิตและการคาขายที่สื่อสารผานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอรเน็ตที่

สามารถตอยอดการผลิตสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหเพิ่มสูงข้ึน ขยายการคา

และการบริการเชิงพาณิชยในรูปแบบ E-Commerce ใหขยายวงกวางมากข้ึน สงผลกระทบสูการสรางงานใน

ลักษณะใหมๆ และขยายการจางงาน อาทิ การสรางนักวิเคราะหขอมูล (Data Scientists/ Data Analysts) ที่

ปรึกษาธุรกิจ E-Commerce เปนตน นอกจากน้ัน การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู

ของประชากรในประเทศใหมีคุณภาพสูงข้ึน เชน การนําไปใชพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและระบบการเรียนรู

ผานอินเตอรเน็ต (E-Learning) เพื่อใหสามารถเรียนรูและสื่อสารทางไกลภายใตโลกไรพรมแดน 

อุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบดวย “ผูเลน (Players)” ที่บทบาทสําคัญสําคัญตอหวงโซมูลคา 

(Value Chain) ดังน้ี 

 

  

ผูเลน บทบาท ตัวอยางบริษัท ตัวอยางอุตสาหกรรม 

Content 

Providers 

Creators/ Originators ด า น

เน้ือหาดิจิทัล เชน รูปภาพ เพลง 

วิดิโอ ขาว และขอมูลตางๆ 

ระดับโลก 

 

สิ่ งพิมพ  ภาพยนตรและสิ่ ง

บันเทิง 

Content 

Providers 
    Service 

Providers 
Equipment 

Providers 

Software  Internet Software 

& Services 

 Devices 

   รูปท่ี 1 ผูเลน (Players) และบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
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ผูเลน บทบาท ตัวอยางบริษัท ตัวอยางอุตสาหกรรม 

 

ไทย 

   

Service 

Providers 

หนวยงาน บริ ษัทที่ สรางและ

ดําเนินการดานเครือขายถายทอด

และเผยแพรเน้ือหาดิจิทัล  

ระดับโลก 

  

   

 

ไทย 

 

  

 

 ก า ร ถ า ย ท อ ด   ก า ร
ออกอากาศ 

 สายสงสัญญาณ โทรทัศน 
 Integrated 

Telecommunication 
Services 

 Wireless 
Telecommunication 
Services 

Equipment 

Provider 

ผูผลิตโครงสรางพื้นฐานตางๆทั้ง

อุปกรณฮารดแวร และเครือขาย 

ระดับโลก 

 

  

ไทย 

   

 เคเบิ้ลใยแกว และดาวเทียม 
 อุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อ

การสื่อสาร 
 อุป กรณ เก็ บ ข อ มู ลแล ะ

อุ ป ก ร ณ ต อ พ ว ง กั บ
คอมพิวเตอร 

Software ผูผลิตและพัฒนาซอฟตแวรตางๆ ระดับโลก  Application Software 
 Systems Software 
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ผูเลน บทบาท ตัวอยางบริษัท ตัวอยางอุตสาหกรรม 

 

 

 

ไทย 

 

Internet 

Software & 

Services 

ผูผลิตและพัฒนาการบริการผาน

ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น  (Online-

Services) 

ระดับโลก 

  

 

 

ไทย 

 

 

 

 Internet Retail 
 Internet Software and 

Services 

Devices ผูผลิตและพัฒนาอุปกรณที่ ชํ้า

สําหรับการสื่อสารและถายทอด

เน้ือหาดิจิทัล  

ระดับโลก 

  

 

 

ไทย 

 

 อุ ป ก ร ณ เ พื่ อ ก า ร
ติดตอสื่อสาร 

 อุ ป ก รณ ต า งๆ ใน ระบ บ
คอมพิวเตอร 

(แหลงขอมูล : เวบไซต https://consultingedge.files.wordpress.com/2012/02/digital-value-
chain.png) 
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นอกจากน้ัน เมื่อพิจารณาธุรกิจตางๆพบวาเทคโนโลยีดานดิจิทัลเขามามีบทบาทสําคัญเปน
อยางมาก ต้ังแตอุปกรณเซนเซอร การใหบริการ Cloud เพื่อใชการจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ดังปรากฏตามรูปดานลางน้ี 

 
รูปท่ี 2 เทคโนโลยีดิจิทัลและบทบาทของการเปน "ตัวสนับสนุน (Enabler)"  

ในอุตสาหกรรมและธุรกิจตางๆ 
(แหลงขอมูล: European A.T.Kearney/ WHU Logistics study 2015, Digital Supply Chains: 
Increasingly Critical for Competitive Edge) 
  จากขอมูลดังกลาว เห็นไดวาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) เปนเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุน

อุตสาหกรรมตางๆ ไดมากมาย (Cross-Cutting Technology) ที่สามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการตางๆได นอกจากทําใหเกิดการทํางานที่เปนระบบ สามารถเช่ือมโยงกันไดแลว ยังสามารถ

ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ สรางนวัตกรรม ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจใหมๆใหเกิดเพิ่มข้ึนอีก

ดวย หวงโซมูลคา (Value Chain) ของอุตสาหกรรมดิจิทัลปรากฏดังรูปดานลางน้ี 



 

136 | ห น า  

 

 

 
รูปท่ี 3 The Digital Value Chain 

(แหลงขอมูล: SAP Point of View, Enable Your Digital Value Chain and Run Simple with 
SAP S/4HANA, April 2015) 

องคประกอบทีส่ําคัญของหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมดิจิทลั ประกอบดวย  
1. การเช่ือมโยงกระบวนการตางๆไวดวยกัน (Connected processes): การเช่ืองโยงลูกคา ทรัพยากร 

แหลงวัตถุดิบ ทีส่ามารถกอใหเกิดการสรางผลกระทบโดยตลอดต้ังแตการออกแบบ จนถึงการปฏิบัติ 
2. Real-time Insights: การวิเคราะหทั้งภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็วและทันเวลา เพื่อนําไปสู

การขับเคลื่อนขอมลูธุรกิจเชิงลึกที่พรอมใชงานได (Business Insight) 
3. Modern Technology Platform ทันสมัยและสามารถเขาถึงไดงาย ใชงานสะดวกสําหรับผูใช 

การพัฒนาประเทศสูยุคเศรษฐกิจดิจิทลัไดถือกําเนิดข้ึนต้ังแตป ค.ศ.1995 ตามทฤษฎีของ 
Don Tapscott ที่ปรากฏบทความในหนังสือ “The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of 
Networked Intelligence” ใจความสําคัญคือการใชระบบอินเตอรเน็ตเขามาเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต เชน 
ธุรกิจการคา การผลิตและการขาย การสื่อสาร และการคมนาคม ขนสง เปนตน 

กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ไดกําหนดนิยามของ “เศรษฐกจิดิจทิัล (Digital 
Economy)” ไวคือ ระบบเศรษฐกจิและสังคมที่มีกระบวนการตางๆหรือการดําเนินงานทางระบบดิจิทลัหรือ
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อิเลก็ทรอนิกส โดยอาศัยโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้เทคโนโลยีที่มีการ
หลอมรวมหรอืเทคโนโลยีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 

 
รูปท่ี 4 มาตรการและกลไกในการพัฒนาสู Digital Economy สําหรับมาเลเซียและเกาหลีใต 

  หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวไดมีการริเริ่มนโยบายและพัฒนา
ประเทศสูเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวอยางเชนประเทศผูนําในเอเชีย ไดแก: 
มาเลเซีย 
  เริ่มนโยบาย Digital Economy เมื่อป ค.ศ.2012 โดยกําหนดใหอุตสาหกรรมดิจิทัลมีผลตอ 
GDP ของประเทศเปนสัดสวนอยางนอยรอยละ 17 ของ GDP ในป ค.ศ.2020 ใชเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อน
ประเทศในทุกมิติ เพื่อนําไปสูการยกระดับรายไดมวลรวมประชาติ (Gross National Income: GNI) โดย
มาตรการหน่ึง คือ การสงเสริมการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ที่รูจักกันวา “Multimedia Super 
Corridor: MSC” ที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกนักลงทุนที่จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดเปนระยะเวลา 10 ป 
การไดรับการยกเวนภาษีศุลกากรของเครื่องจักรและเครื่องมือ และสามารถจางแรงงานตางชาติที่มีฝมือได
อยางไมจํากัดจํานวน รวมทั้งการออกกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภค
ดวย และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยเฉพาะอยางย่ิงในเทคโนโลยีสําคัญ อาทิ Big Data และการ
วิเคราะหขอมูลที่สนับสนุนการเคลื่อนยายขอมูลมหาศาลระหวางประเทศไดอีกดวย 
เกาหลีใต 
  เกาหลี ใต เป นผู นํ าของโลก ในการพัฒ นาเทคโนโล ยีส ารสนเทศ (IT-Information 
Technology) และสื่อดิจิทัล (Digital Media) จากขอมูลการจัดอันดับความเร็วของอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ของประเทศตางๆในโลกโดย บริษัท Akamai Technologies, Inc. ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา เกาหลีใต
เปนประเทศที่มีอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่สุดในโลก 26.7 MB ตอวินาทีในป ค.ศ.2015 จากความกาวล้ําดาน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญดานการติดตอสื่อสารและโทรคมนาคม ทําใหเกาหลีใตสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สามารถรองรับทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมไดอยางตอเน่ือง รวมถึงการพัฒนา
อุปกรณที่สามารถรองรับระบบสื่อสารออนไลนกับผูใชงานไดอยางรวดเร็ว เชน บริษัท Sumsung เปนบริษัท
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ผูนําในการผลิตและสงออกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสช้ันนําของโลก สามารถสงออกสินคาไดสูงถึง 206.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐในป ค.ศ.2016 เพิ่มข้ึนจากป ค.ศ.2015 1.8% 

ความโดดเดนดานดิจิทัลของเกาหลใีตที่สามารถเปนผูนําดานการใชงานเน้ือหาดิจิทลั (Digital 
Content) ที่เปนที่รูจักกันในช่ือ “Korean Wave” ที่เปนการแพรกระจายขอมูลทางวัฒนธรรมเกาหลีใตที่เปน
ผูนําของโลกดานอุตสาหกรรมบันเทิง รวมทั้งรัฐบาลไดมีการปรับเปลี่ยนการใหบริการประชาชนใหเปนแบบ
ออนไลนเพิ่มมากข้ึน และการใหความรูดานการใชงานระบบอินเตอรเน็ตใหทั่วทุกภูมิภาค เพื่อผลักดันให
ประชากรสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว และกระตุนการบริโภคผานเทคโนโลยีออนไลน
ภายในประเทศเพิ่ม 

นโยบายของประเทศไทย 
ดังน้ันจึงเห็นไดวาสําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

ความกาวหนาของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ผลักดันใหประเทศไทยกาวสู Thailand 4.0  

 
เมื่อวันศุกรที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 ไดมีการประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู

เศรษฐกิจดิจิทัล ตามขอเสนอจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝายเศรษฐกิจ และประกาศเปน
คําแถลงนโยบายของรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตอสภานิติบัญญัติแหงชา ติ โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปน้ี 
“สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทําให
ทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและ
การคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการ
อื่นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค”   
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรของการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559  
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โดยมีแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรประกอบดวย  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทลั การสรางสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีเปาหมายและตัวช้ีวัดในระยะ 5 ป ปรากฏดังรูปดานลางน้ี 

 
  ดังน้ัน เมื่อศึกษาสถานภาพความพรอมของประเทศไทยในการพัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาประยุกตใชเพื่อใหเปนสวนหน่ึงของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมในทุกดาน มีขอมูลที่นาสนใจดังน้ี 
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รูปท่ี 5 การจัดอันดับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม (ICT) ของประเทศตางๆท่ัว

โลก 
ตามรายงานของ ICT Indicator ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ 

International Telecommunication Union: ITU โดยเปนการจัดอันดับการพัฒนาดาน ICT ของประเทศ
ตางๆทั่วโลก 167 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับอยูที่ 74 จาก 167 ประเทศสําหรับป 2558 จากขอมูล
น้ีทําใหประเทศไทยถูกจัดใหอยูในประเทศที่มีการพัฒนาดาน ICT ในระดับที่มีการกาวหนารวดเร็วมากที่สุดใน
รอบ 5 ป (Most dynamic improvement countries) เมื่อป 2010 ประเทศไทยอยูที่อับดับ 92 ไตอันดับข้ึน
จาก 5  ปที่ผานมา 18  อันดับ ทําใหประเทศไทยถูกจัดเปนประเทศที่กาวกระโดดเรว็เปนอนัดับที่ 1 ของเอเชีย
แปซิฟค 

 

รูปท่ี 6 การจัดอันดัลประเทศท่ีกาวกระโดดดาน ICT 
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2) ชองวางในการพัฒนา (Development Gaps) ท่ีสําคัญของอุตสาหกรรม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลัใหเปนไปตามแนวโนมและตลาดโลกน้ัน รวมทัง้การดําเนินงาน

ใหเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรของการพฒันาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) น้ัน

พบวาประเทศไทยยังมีชองวางและปญญาอกีหลายประการ อาทิเชน: 

2.1 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ  

  โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมวัดไดจากจํานวนประชากรที่ใชอินเตอรเน็ต จํานวนหมายเลข

โทรศัพทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่ที่จดทะเบียนตอจํานวนประชากร และจํานวนผูใหบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงแบบไรสายซึ่งพบวาประเทศไทยมีตัวเลขแสดงจํานวนเหลาน้ีที่คอนขางตํ่า ตํ่ากวาประเทศใกลเคียง 

เชน เวียดนาม สาเหตุหลักที่สําคัญ ประกอบดวย ความไมทั่วถึงของการใหบริการทั้งระบบไฟฟาและระบบ

โทรศัพท การแพรกระจายและใชงานของคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตกระจุกตัวอยูแตในเมือง เพราะบริษัทที่

ใหบริการไดรับผลตอบแทนสูงกวาพื้นที่ในชนบทที่ตองมีการลงทนุที่สงู เพราะอยูในพื้นที่หางไกล สงผลกระทบ

โดยตรงตอโอกาสในการเขาถึงและใชอุปกรณทั้งคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตสําหรับประชาชนที่อ ยูในพื้นที่

ชนบท 

2.2 ปญหาดานบุคลากรดิจิทัล 

  จากรายงานการสํารวจของ United Nations (UN) เมื่อป ค.ศ. 2014 พบวาประเทศไทยยัง

มีบุคลากรที่มีความรู ศักยภาพ และรูวิธีของการใชประโยชนจากเทคโนโลยี ICT เปนจํานวนนอย ประเทศไทย

ยังตองเรงพัฒนาบุคลากรดานน้ี เพราะเปนปจจัยสําคัญในการยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของ

ประเทศไทยได ดังน้ัน ประเทศไทยมีความตองการบุคลากรดาน ICT โดยเฉพาะอยางย่ิงโปรแกรมเมอร 

นักพัฒนาซอฟตแวร อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดานน้ี คือ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 

ทําใหการเขาถึงและใชงานขอมูลในอินเตอรเน็ตลาชาและไมมีประสิทธิภาพ 

 

รูปท่ี 7 แผนภูมิแสดงรอยละของผูทํางานดาน ICT จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ, สํานักงานสถิติ

แหงชาติ พ.ศ.2558 
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  จากขอมลูของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2558 สํารวจผูทีท่ํางานดาน ICT พบวามีแนวโนม

เพิ่มเติมสงูเมื่อเทียบจากปพ.ศ.2557 ประมาณ 7% ซึ่งถือวาเปนแนวโนมที่ดี แตอยางไรก็ดีจากขอมูลที่สํารวจ

ไดพบวา ผูที่ทํางานดาน ICT เกินกวา 50% ไมไดสําเรจ็การศึกษาโดยตรงดาน ICT จากขอมลูน้ีเปนสวนหน่ึงที่

สะทอนความตองการของตลาดแรงงานดาน ICT ในปจจุบันและอนาคต 

2.3 ปญหาดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ  

  กฎหมายและกฎระเบียบของไทยยังไมเอื้อตอการพฒันาไปสูการเปน Digital Economy 

ของประเทศ รวมทั้งไมอํานวยความสะดวกใหแกการวิจัยและพัฒนาไดอยางเต็มที่ รวมถึงความไมพรอมที่ทําให

นักลงทุนยังไมมีความเช่ือมั่นในการขยายกิจการภายในประเทศได โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

2.3.1 ปญหาเรื่องกฎระเบียบและการขออนุญาตการวิจัย  

การวิจัยในหลายเรื่องที่สําคัญ เชน การวิจัยเกี่ยวกับคลื่นความถ่ีในยาน ISM Band เปนไปได

ยากและตองทําการขออนุญาตดวยข้ันตอนที่คอนขางซับซอนและใชเวลาทุกครั้ง ทําใหนักวิจัยสวนมากขาด

โอกาสในการสรางช้ินงาน และการทดสอบ สงผลตอการขาดการผลติสนิคาในเรื่องดังกลาว เน่ืองจากติดปญหา

กฎระเบียบ ซึ่งเมื่อเทียบกับตางประเทศแลว งานวิจัยสวนมากจะเปดกวางใหสามารถดําเนินงานวิจัยได เชน 

การทดสอบคลื่นความถ่ีตางๆ ในยาน ISM Band ซึ่งเปนคลื่นความถ่ีของประชาชนที่สามารถดําเนินการไดตาม

ขอกฎหมายที่มีความแรงสัญญาณไมเกินตามที่กําหนด แตประเทศไทยจะใหอนุญาตเปนเพียงบางสวนที่ใชงาน

ไดเทาน้ัน รวมถึงกฎระเบียบการนําเขาของวิจัยบางอยางที่ตองขออนุญาตดวยข้ันตอนที่ซั บซอน เชน 

เครื่องพิมพสามมิติ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับสรางช้ินงาน จําเปนตองขออนุญาตหลายข้ันตอน ซึ่งเมื่อ

เทียบกับตางประเทศเปนของใชธรรมดาที่ใชไดในบาน และหาซื้อไดทั่วไป 

2.3.2 ปญหาเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการพัฒนาสู “เศรษฐกิจดิจิทัล” 

  การติดตอสื่อสารและทําธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐยังคงเปนแบบด้ังเดิม คือ การกรอก

ขอมูลในเอกสาร หรือการใชวัสดุเพื่อแสดงเปนหลักฐานในข้ันตอนตางๆ ทําใหเสียเวลาและยังสิ้นเปลือง

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมากอีกดวย 

2.3.3 ปญหาเรื่องกฎหมายกฎระเบียบดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy Protection) 

  ประเทศไทยยังไมมีความชัดเจนในเรื่องการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาขอมูล

สวนบุคคลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ  ถึงแมวาในขณะน้ีกําลังมีการประกาศมาตรการคุมครอง

สิทธิของผูใชบริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในความเปนสวนตัวและเสรีภาพในการ

สื่อสารทางโทรคมนาคมที่ชัดเจนและเปนทางการ การขาดซึ่งมาตรการสนับสนุนเหลาน้ี ทําใหผูใชบริการขาด

ความมั่นใจ กลัวปญหาการรั่วไหลของขอมูล รวมทั้งนักลงทุนตางชาติขาดความเช่ือมั่นในการวางขอมูลใน

ประเทศ 

2.3.4 ปญหาดานลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา 
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 ประเทศไทยยังไมสามารถจัดการปญหาเรื่องลิขสิทธ์ิของผลงานในรูปแบบดิจิทัลไดอยาง

เด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ ทําใหผูประกอบการที่เลือกการทําใหถูกตองตามลิขสิทธ์ิไมสามารถดําเนินธุรกิจได

อยางย่ังยืน เชน ธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร และเพลง เปนตน 

2.4 ปญหาดานมาตรการและแรงจูงใจตางๆ 

อุปสรรคประการหน่ึงที่สําคัญ คือ ภาษีการนําเขาสิ่งที่ตองใชในการวิจัยที่สูงกวาการนําเขา

เครื่องจักร มาตรการในปจจุบันน้ี ไดระบุวา การนําเขาเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุสําหรับการวิจัย จะตองมี

การเสียภาษีนําเขาเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาษีในการนําเขาเครื่องจักรทั้งเครื่อง น้ัน

ไมมีการเสียภาษี เน่ืองจากไดรับการสนับสนุนการยกเวนภาษีของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(Thailand Board of Investment: BOI) ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลใหงานวิจัยที่สรางภายในประเทศจะมีราคา

สูงกวาเมื่อนําเขาเครื่องจักรสําเร็จรูป ดังน้ันจึงไมมีการลงทุนการวิจัยดังกลาวเกิดข้ึนภายในประเทศ 

3) ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กําลังคน งบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน 

(รวมกฎหมาย)) โจทยวิจัยท่ีสําคัญในระยะตางๆ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมรายสาขา 

3.1 ยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กําลังคน งบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน) 

3.1.1 การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล 

การสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสรางงานเชิงนวัตกรรม 

การสรางงานเชิงนวัตกรรมดานดิจิทัล คือการสรางสิ่งประดิษฐ เครื่องมือ หรือ นวัตกรรมที่

ชวยในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงดานเทคโนโลยีของประเทศ อยางไรก็ตามการเรียนการสอนปจจุบัน

มุงเนนการวิจัยดานทฤษฏีและเนนตัวช้ีวัดของการตีพิมพมากกวาการสรางช้ินงานที่สามารถใชงานได ทําให

นักเรียนนักศึกษาที่จบออกมาไมมีประสบการณในการสรางช้ินงาน หรือความคิดสรางสรรคในการสราง

นวัตกรรมใหมๆ  

ภาคการศึกษาจึงควรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดของการรับนักศึกษา และผลงานการเรียนจบ โดย

การรับนักศึกษาที่พิจารณาจากผลงานที่เคยสรางมากกวาการพิจารณานักศึกษาจากเกรด และสนับสนุนให

นักศึกษาจบการศึกษาจากการสรางช้ินงานที่มีประโยชน และมีผลตอการสรางนวัตกรรม มากกวาการ

สนับสนุนนักศึกษาให ตีพิมพผลงานเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะการศึกษาดานวิศวกรรม  รวมทั้ ง

สถาบันการศึกษาสรางเสนทางอาชีพ (Career Path) ใหแกนิสิต นักศึกษาหรือบุคลากรในระบบใหไดรับการ

ทดลองทํางาน หรือฝกปฏิบัติงานจรงิในบริษัทหรือสถานประกอบการ เพื่อใหนิสิต นักศึกษาเหลาน้ันเขาใจการ

การลงมือปฏิบัติจริง การแกไขปญหา เปนแนวทางหน่ึงในการสรางศักยภาพของบุคลากร 

 

การสรางบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน 

ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรดานดิจิทัลที่มีคุณภาพอยูจํานวนมาก ซึ่งการสรางบุคลากร

ดานน้ีมีความสําคัญมากตอการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกลาวในอนาคต แมจะมีมหาวิทยาลัยหลายแหง
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เปดรับนักศึกษา แตจํานวนบุคลากรที่จบการศึกษาและเลือกประกอบอาชีพดานน้ี ที่มีคุณภาพก็ยังคงไม

เพียงพอตอความตองการ 

ภาครัฐควรใหการสนับสนุนในการศึกษาดวยการสรางประสบการณไปพรอมกัน เน่ืองจากเทคโนโลยี

ดานดิจิทัลมีการพัฒนาอยางรวดเรว็ การศึกษาแตในสถานศึกษาอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอการทํางานจริงใน

อนาคต ภาครัฐอาจมีการสนับสนุนใหมกีารเริม่ทํางานรวมกันระหวางภาคการศึกษาต้ังแตมัธยมตน หรือ มัธยม

ปลายรวมกับภาคเอกชน ซึ่งเปนโจทยที่แทจริงของการทํางาน 

การสงเสริมนักวิจัยภาครัฐออกไปทํางานในภาคเอกชน 

ปจจุบันภาครัฐมีโครงการ Talent Mobility ในการสงเสริมงานวิจัยของเอกชนดวยนักวิจัย

จากภาครัฐ อยางไรก็ตามภาคเอกชนอีกหลายแหงก็ยังบุคลากรดานการวิจัยอีกจํานวนมาก จึงอยากใหภาครัฐ

มีการสนับสนุนมากข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัล 

การสรางแหลงเรียนรูเปนภาษาไทย 

ขอมูลความรูที่มีการรวบรวมไวในระบบ online เกี่ยวกับขอมูลดิจิทัลมีคอนขางมาก แตสวน

ใหญมักเปนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาตางประเทศที่นักวิจัยตองใชเวลาคอนขางมากในการทําความเขาใจ ถึงแม

จะสามารถอานภาษาอังกฤษไดในระดับหน่ึง แตการทําความเขาใจในเรื่องเฉพาะทางอาจไมเขาใจครบถวน

สมบูรณในบริบทของการอธิบายน้ันๆ   

สําหรับในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ญี่ปุน ฝรั่งเศส และ เยอรมัน การเรี ยนเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีหรือวิศวกรรมจะมีตําราเฉพาะทางที่เปนภาษาของประเทศน้ัน ๆ  ที่ทําใหนักวิจัยสามารถเรียนรูตอ

ยอด และเขาใจเทคโนโลยีหรือศาสตรตางๆ ไดงายข้ึนและเขาใจอยางทองแทมากข้ึน จากขอมูลจํานวน

บทความภาษาไทยใน Wikipedia มีประมาณ 115,0001 (แหลงขอมูล: https://en.wikipedia.org/wiki/ 

List_of_Wikipedias) คิดเปนประมาณ 1 ใน 10 ของบทความภาษาญี่ปุน หรือ 1 ใน 50 ของบทความ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวาคอนขางนอย 

ดังน้ันการสงเสริมการสรางแหลงขอมูลภาษาไทยเกี่ยวกับสาขาวิชาดิจิทัล หรือขอมูลความรู

อื่นๆ จึงควรมีการสนับสนุนใหจัดทําเพิ่มเติม เชน การสนับสนุนเผยแพรแหลงขอมูลภาษาไทยของงานวิจัย 

หรือ บทความที่นาสนใจอื่นๆ จากมหาวิทยาลัย หรือมีเงินสนับสนุนสําหรับคนที่แปลขอมูลลงใน wikipeadia 
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3.1.2 งบประมาณ 

 

รูปท่ี 8 งบประมาณสําหรับ 22 โครงการนํารองภายใตนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ประกาศเมื่อวันท่ี  

12 กันยายน 2557 (แหลงขอมูล: เวบไซตหนังสือพิมพประชาชาติธรุกิจ 14 มกราคม 2559) 

  จากขอมูลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดกําหนดกรอบงบประมาณรองรับ

โครงการนํารองภายใตนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 3,755 ลานบาทใน 8 แผนงาน งบประมาณสวนใหญใชเพื่อ

การสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานระบบคอมพิวเตอรและการเช่ือมโยงเครือขาย (Computers and 

Connectivity) 1,356 ลานบาท เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการอินเตอรเน็ตในทุกพื้นที่ 

นอกจากน้ันเปนการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชน การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการ SMEs 

การสรางทุนมนุษยสําหรับยุคดิจิทัล และการสรางสังคมคุณภาพ รวมไปถึงการสราง Smart City ที่นํารองที่

จังหวัดภูเก็ต ขอมูลดังกลาวเพื่อใชเปนการกําหนดกรอบงบประมาณที่ใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลดาน

การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและสรางศักยภาพบุคลากรดิจิทัลตอไป 

3.1.3 โครงสรางพ้ืนฐาน (รวมกฎหมาย) 

- การวางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภูมิภาคอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ โดยเบื้องตนภาครัฐบาลควรเปนผูลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เพิ่มโอกาสการใชอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง (Wifi) การใหบริการ High-Speed Broadband ใหมากข้ึน โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในพื้นที่
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หางไกล ประชาชนที่มีรายไดนอย ใหประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยี และหนวยงานภาครัฐควรมีสวนใน

การสนับสนุนตนทุนในการใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อลดตนทุนใหบริษัทผูใหบริการขยายไปยังพื้นที่

หางไกลใหมากย่ิงข้ึน สงผลใหอัตราคาใชบริการอินเตอรเน็ตมีราคาถูก 

- การสงเสริมใหประชาชนมีความรูเทาทันเทคโนโลยีและสามารถใชเทคโนโลยีให เกิดประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน เชน การใหความรู การจัดฝกอบรม โดยเฉพาะการใชอินเตอรเน็ตในประชาชนทั่วๆไป 

โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่หางไกล หรือมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีไดนอย 

- ภาครัฐบาลควรกําหนดมาตรการและกลไกในการทําธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐใหมีการใชระบบดิจิทัลหรือ

ออนไลนมาใชใหมากที่สุด เพื่อลดการใชกระดาษและเอกสารตางใหลดลง (paperless) รวมถึงการกําหนด

กฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนที่ ไดประยุกตใช เทคโนโลยี 

(Authentication) เขามาดวย เพื่อลดการใชสําเนาบัตรประชาชนไปในที่สุด เอื้อสูการพัฒนารั ฐบาล

อิเล็กทรอนิกสในที่สุด 

- การออกกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคลบนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Data Privacy Protection) และ

กลไกการปองกันอาชญากรรมของคอมพิวเตอร (Cyber-Crime) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

การตัดสินใจของผูใชบริการโทรคมนาคม ทําใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการใชบริการสื่อสาร

โทรคมนาคม กระตุนนักลงทุนทั้งประเทศและตางประเทศใหเขามาประกอบกิจการดานน้ีเพิ่มมากข้ึน  

- หนวยงานภาครัฐควรรวมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเสนทางสื่อสารและเช่ือมตอระหวางประเทศ 

(International Gateway) เพื่อใหเกิดการสงผานและแลกเปลีย่นขอมูลเขาออกระหวางประเทศไดสะดวกมาก

ข้ึน 

โจทยวิจัยท่ีสําคัญในระยะตางๆ 
โจทยวิจัยท่ีสําคัญในระยะ 1 – 5 ปแรก 
1. การสรางชิ้นงานนวัตกรรมจากการตอยอดเทคโนโลยีตางชาติ 

ประเทศไทยยังไมมีศักยภาพมากพอในการเปนผูนําดานเทคโนโลยี หรือมีกําลังการสรางและ

ผลิตช้ินสวนจํานวนมาก อยางไรก็ตามประเทศไทยสามารถทําหนาที่เปนผูตามเทคโนโลยีจะตองตามอยางชาญ

ฉลาด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเทคโนโลยีน้ันๆ เชน การนํา platform digital 

ที่มีอยูมาพัฒนาใหเกิดประโยชน การนําช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสมาสรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยประเทศ เปนตน 

2. การสราง Data Foundation 

ในการสรางและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล จําเปนตองอาศัยขอมูล หรือ data 

foundation ในการขับเคลื่อน ซึ่งขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลเชิงสถิติ ที่ไดจากการเก็บขอมูลบนเว็บไซต หรือ 

ขอมูลจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะมีประสิทธิภาพไดจําเปนจะตองมีมาตรฐาน (standardize) ใน

การจัดเก็บขอมูล กลาวคือ รูปแบบและวิธีการจัดเก็บขอมูลจะสงผลตอการจัดการและการวิเคราะหอยางเปน

ระบบ ซึ่งการเก็บขอมูลบนพื้นฐานของดิจิตอลจะชวยใหขอมูลมีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห การจัดเก็บ 

และการนําไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพ องคความรูตาง ๆ สามารถนําไปตอยอดไดอยางดี  
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 ภาครัฐสามารถใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวได ในการสํารวจถึงความตองการ และ

ความสามารถในการผลิตที่แทจริงของประเทศไทย ทําใหมีการวางแผน มาตรการ และ การประเมินที่ถูกตอง 

รวมถึงการกําหนดโจทยวิจัยที่สําคัญของประเทศ และสําหรับภาคเอกชน ขอมูลดังกลาวจะมีประโยชนเชนกัน

ในการวางแผนการตลาด การต้ังราคาสินคา การประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได เปนตน อยางไรก็

ตามความมั่นคงทางดานขอมูลเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางมากในการสราง Data foundation ดังกลาว 

การรวบรวมขอมูลดังกลาวอาจจะใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการแบงปน เพื่อการใชขอมูล

อยางมีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐอาจจะมีคาตอบแทนบางสวนใหได 

  

3. การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค Big data Analytic  

อีกโจทยที่สําคัญสําหรับประเทศคือการวิเคราะหขอมูลหลังจากที่มีการเก็บขอมูลจาก Data 

foundation มา เพื่อการนําขอมูลดังกลาวไปใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตามการวิเคราะหขอมูลให

เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจะตองอาศัยการจัดทํา format ที่เปนระบบเพื่อการเก็บขอมูลดังกลาวมาใชงานได 

ซึ่งภาครัฐอาจจะตองหาวิธีการดําเนินงานในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลตอการ

ตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธขององคกรตางๆในประเทศที่สามารถเขาถึงและนําไปใชงานไดสะดวกและ

เกิดประโยชนสูงสุด 

4. การสรางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

โจทยของการสรางเศรษฐกิจดิจิทัล  คือ ทําอยางไรที่จะใหภาคธุรกิจมีความคุนเคยและมาทํา

บนพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัลใหได เชน การสราง platform ที่ SME สามารถใชงานในการสรางธุรกิจไดแบบเต็ม

รูปแบบ ซึ่งปจจุบันการไปทําธุรกิจที่ไมไดอยูบน platform ของ digital จริงๆ จะทําใหการเก็บขอมูลจากสิ่ง

เหลาน้ียาก ซึ่งการปรับเปลี่ยนการทํางานแบบเดิมของ SME เปน digital process ใหไปเปน digital 

business มีความยากกวาการใหผูบริโภคปรบัเปลีย่น เน่ืองจากผูบรโิภคจะถูกกระแสสงัคมในการผลักดันใหไป

ใชเทคโนโลยีเองได ตัวอยางเชนในปจจุบัน คนสวนใหญจะคุนเคยกับการใช smart phone อยางไรก็ตามการ

สรางเศรษฐกิจดิจิทัล จะตองมาควบคูกับความปลอดภัยในการดําเนินการ เน่ืองจากจะมีภาคสวนของการทํา

ธุรกรรมรวมอยูดวย ซึ่งเปนภาคสวนที่ตองการความปลอดภัยเปนสําคัญ 

5. Security of Electronic Payment 

ความปลอดภัยเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดสําหรับการสรางธุรกิจดิจิตอล โดยเฉพาะใน

เรื่องการทําธุรกรรม ซึ่งในความเปนจริงการสรางระบบทีม่ีความปลอดภัย 100% อาจจะไมสามารถทําได แต

อยางนอยจะตองมรีะบบทีส่ามารถแจงเตือนเมื่อมผีูบกุรกุได ซึ่งการสรางความปลอดภัยดานธุรกรรมจะชวย

สงเสริมใหธุรกิจทองเที่ยวเพิม่ข้ึนดวย 

ผลิตภัณฑในระยะ 1 – 5 ปแรก 

1. Smart Device สําหรับผูสูงอายุ  

เน่ืองจากประเทศไทยกําลังเขาสูสงัคมผูสงูอายุ smart device สําหรบัผูสูงอายุจึงเปนตลาดที่นาจะสา

มาถสรางรายไดใหแกประเทศไทย รวมถึงสามารถขยายตลาดออกไปยังกลุมลูกคาในอาเซียนไดอีกดวย 
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2. IoT Device 

อุปกรณที่ใชในเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มีแนวโนมการเติบโตที่ดีทั่วโลกและ

ประเทศไทยเอง เอกชนก็มีความพรอมสําหรับการสรางโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอการใชโครงขายการ

สื่อสารสําหรับ IoT ดังน้ันผลิตภัณฑที่จะเปนที่นาสนใจที่ภาคเอกชนนาจะสามารถทําไดคืออุปกรณ IoT ที่

สามารถประยุกตกับอุปกรณไดหลายรูปแบบ เชน เครื่องมือสําหรับติดตามสุขภาพผูสูงอายุ เครื่องมือติดตาม

การเดินทางของรถ ของสัตวตาง ๆ การรายงานขอมูลของสถานีตรวจวัดอากาศ การรายงานพืชผลทางการ

เกษตร อุปกรณที่สวมใสสะดวกและสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน (Wearable Devices) เปนตน 

3. Autonomous & Artificial Intelligence (AI) 

ระบบอัตโนมัติที่ทําการออกแบบมาเพื่อทํางานที่เฉพาะทางที่เปนโจทยในประเทศไทย เชน 

การปลูกเห็ด โดยมีการออกแบบระบบที่สามารถตรวจวัดและทาํหนาที่เฉพาะทางสําหรับการปลูกเห็ดสายพันธุ

ตางๆ เพื่อใหมีการควบคุมที่แมนยําและมีประสิทธิภาพกวาการควบคุมจากคน การทํางานของระบบอัตโนมัติ

จะสงผลอยางมากตอการสรางอุตสาหกรรม 4.0 อยางไรก็ตามระบบดังกลาวควรเปนระบบที่ไดรับการ

ออกแบบใหเหมาะสมกับโจทยตางๆ ของประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมการสรางระบบอัตโนมัติเหลาน้ีสามารถ

ออกแบบและวิจัยไดดวยบริษัทในประเทศ และอาจนํามาเช่ือมโยงกับเทคโนโลยี IoT ไดอีกดวย   

4. ซอฟแวรการจัดการทรัพยากร และการควบคุม 

ปจจุบันประเทศไทยมีการใชซอฟแวรสําหรับการจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource 

Planning: ERP) อยู ในหลายธุรกิจ เน่ืองจากซอฟแวร ดังกลาวสนับสนุนการทํางาน การตรวจสอบ 

ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพสูง อยางไรก็ตามประเทศไทยยังขาดซอฟแวรในระดับลางลงมา เชน  

manufacturing execution system (MES) และ Machine to Machine software ซึ่งจะสนับสนุนการ

ทํางานรวมกับระบบอัตโนมัติ ซึ่งประเทศไทยยังคงมีตลาดดานน้ีเปดกวาง และสามารถสรางผลิตภัณฑได 

โจทยวิจัยท่ีสําคัญในอนาคต 5 – 20 ป 

1. Software ท่ีสราง Software 

 เปนเครื่องมือทีส่รางโปรแกรมเบื้องตนข้ึนมาได เพื่อประหยัดเวลาและบุคลากรดาน 

programmer  

2. Smart Software & Device for ASEAN 

 เพื่อการขยายตลาดของการใชงานอปุกรณ Smart Software & Device สามารถขยายไปยัง

กลุมลูกคาทีม่ีโจทยใกลเคียงกบัประเทศไทยในอาเซียนได 

 

 

 

 



 

149 | ห น า  

 

4) PPT สรุปการสัมมนาท่ีไดจากการระดมความเห็น 
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10. อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 

1. สถานภาพ (status) ของอตุสาหกรรมในปจจุบนั (เชน ผูเลน หวงโซ มูลคา เปรียบเทียบ
กับระดับโลก ฯลฯ) และทศิทางของอตุสาหกรรมในระยะสัน้ กลาง และยาว 

อุตสาหกรรมการแพทย เปน อุตสาหกรรมหน่ึงในนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และนโยบายที่จะ

ยกระดับประเทศไทยใหเปน Medical Hub of Asia ซึ่งเครื่องมือแพทย มีบทบาทสําคัญอยางมากใน

อุตสาหกรรมการแพทย   โดย สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานวา 

- สถานการณการคาเครื่องมือแพทย โดยตลาดเครื่องมือแพทยของโลก ในป พ.ศ. 2558 มีมูลคารวม
ประมาณ 11 ลานลานบาท  

- ตลาดเครื่องมือแพทยของไทยในป พ.ศ. 2558 มีมลูคารวมประมาณ 149.3 พันลานบาท  

- มูลคาการนําเขาเครือ่งมอืแพทยของไทย มมีูลคา 56,700 ลานบาท (รอยละ 38) 

- มูลคาการสงออกเครื่องมือแพทยของไทย มีมลูคา 92,600 ลานบาท (รอยละ 62)   

- ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2553 – 2559 มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทกุป   

- โดยป พ.ศ. 2559 มีการขยายตัวเพิม่ข้ึนจากป 2558 คิดเปนรอยละ 6.63 มูลคารวม 159.2 พันลาน
บาท  

- ตลาดการนําเขาเครื่องมือแพทย เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยปละ รอยละ 9.4  

- ตลาดสงออกเครื่องมือแพทย เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยปละ รอยละ 3.4  

- มูลคาตลาดเครื่องมือแพทยรวมของโลกมีมลูคาเปนครึ่งหน่ึงของมูลคาตลาดยา  โดย ผูผลิตเครื่องมือ
แพทยรายใหญของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และจีน ตามลําดับ 

- ตลาดเครื่องมือแพทยที่ใชในการวินิจฉัยภายนอกรางกาย (in vitro diagnostic device (IVD)) มีสวน
แบงทางการตลาดและมีแนวโนมขยายตัวสูงสุด สงผลตอความตองการผลิตภัณฑในกลุมใหเพิ่มสูงข้ึน 
เชน นํ้ายา ชุดตรวจ ตัวสอบเทียบ สารควบคุม เปนตน   

- ผูประกอบการสวนใหญ รอยละ 71 เปน SMEs รองลงมาคือ ขนาดใหญ รอยละ 17 และขนาดกลาง 
รอยละ 12 ตามลําดับ 

- ผูประกอบการเครือ่งมือแพทยสวนใหญ ผลิตสินคาประเภทวัสดุทางการแพทย ถึงรอยละ 42 
รองลงมาคือ ครุภัณฑทางการแพทย (รอยละ 27) นํ้ายาและชุดวินิจฉัยโรค (รอยละ 5)  บริการและ
ซอฟแวร (รอยละ 4) และ อื่นๆ (รอยละ 22) 

- มูลคานําเขาและสงออกเครื่องมือแพทยไทย จําแนกตามกลุม Global Medical Device 
Nomenclature  (ที่มา : สถาบันพลาสติก) แสดงดังภาพ  
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จะเห็นไดวาอันดับการนําเขาและการสงออกของกลุมเครื่องมือแพทยมีความสัมพันธกันใน 3 อันดับแรก ดังน้ี  

อันดับการนําเขา กลุมเคร่ืองมือแพทย อันดับการสงออก 

1 Electro mechanical medical devices 3 

2 Ophthalamic and optical devices 2 

3 Single-use devices 1 

  

กลไกขับเคลือ่นเพื่อยกระดบัประสทิธผิล (Productive Growth Engine)  

เปาหมาย :  

1. ใหมีผลิตภัณฑและนวัตกรรมเครือ่งมอืแพทยทีท่ันสมัยของประเทศไทย  
2. เครื่องมือแพทยไทยตองไดรบัมาตรฐานการผลิตตาม ISO 13485 และมาตรฐานผลิตภัณฑ CSDT 

เพื่อใชภายในประเทศ   
3. ทดแทนการนําเขาเครื่องมือแพทยไดอยางนอยรอยละ 30 ปในปแรก และเพิ่มข้ึน ถึงรอยละ 75 

ของการใชผลิตภัณฑเครือ่งมอืแพทยในประเทศในปที่ 5  
4. สามารถสงออกเครื่องมือแพทยไทยไปตางประเทศ (CLMV) ได   
5. เพิ่มมลูคารวมของอุตสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยใหมีมลูคา 205,573.75 ลานบาท ภายใน 20 ป 
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ปจจุบัน : 

- ในกระทรวงสาธารณสุข มีเครือ่งมอืแพทยและนวัตกรรมทางการแพทยจํานวนมาก ภายในกรมการ
แพทยมีมากกวา 300 รายการ โดยมีตนแบบผลิตภัณฑทีม่ีศักยภาพ ประมาณ 10 รายการ และยังมี
ในหนวยงานอื่นๆ อีก เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศูนยความ
เปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (ศลช.)  และสถาบันการศึกษา เปนตน  

- ในภาคเอกชน มีกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องมอืแพทยและสุขภาพ มีจํานวนสมาชิก 104 บริษัท 
ปจจุบัน ตลาดเครื่องมือแพทยโลกมีมลูคาหลักหน่ึงลานบาท เทียบแลวไทย คิดเปนสัดสวนไมถึง 1% 

- โอกาสที่อุตสาหกรรมน้ีจะเติบโตไดมากข้ึน จะตองผลิตสินคาของไทยภายใตนโยบาย “ไทยทํา ไทย
ใช ไทยเจริญ”  

ผลลัพธ : ผลิตภัณฑและนวัตกรรมเครือ่งมือแพทยทีท่ันสมยัของประเทศไทยภายในป พ.ศ.2564  

1. ผานมาตรฐานการผลิตตาม ISO 13485 และมาตรฐานผลิตภัณฑ CSDT  
2. มีการใชงานภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขาเปนมูลคา 26,130 ลานบาท ภายใน 5 ป 
3. สามารถสงออกไปตางประเทศ (CLMV) มูลคานับหมื่นลานบาท 

 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย ไดแก 

หนวยงานภาครัฐ : 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเครื่องมอืแพทย 

- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

- สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

- สํานักสงเสรมิอุตสาหกรรม 

- สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน 
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สถาบันการศึกษาและการวิจัยพัฒนา :  

- สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  

- ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS) 

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- มหาวิทยาลัยรังสิต 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน  เปนตน 
 

สมาคมและชมรมท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยไทย : 

- สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือ่งมอืแพทยไทย 

- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมผูผลิตเครื่องมือแพทยและสุขภาพ 

- สมาคมการคาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 | ห น า  

 

2. ชองวางในการพฒันา (development gaps) ที่สาํคัญของอตุสาหกรรมเครือ่งมือแพทย 

 
ประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตช้ินสวน และการประกอบเปนเครื่องมือแพทย และการ

บริการหลังการขาย โดยผูซื้อหลักๆ คือ Individual Patients (คนไขที่เลือกซื้อใชเอง) แตสิง่ที่ยังขาด

แคลนคือ การทํา Prototype ต้ังแตกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือแพทย การข้ึนทะเบียน  และ

เครื่องมือแพทยขนาดใหญ รวมไปถึงเครื่องมือแพทยที่ใชในการรกัษา 

 

ปญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย 
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  

- มีอุปสรรคในการพฒันาช้ินงานตนแบบ (Prototype) ทั้งในสวนของทีป่รึกษา ผูเช่ียวชาญในการให
คําแนะนํา และอุปกรณ สถานที่ในการทดลองผลิตเครื่องมือแพทย รวมไปถึงการเขาถึงเทคโนโลยี 
และงานวิจัยอื่นๆ  

- การทดลองทางคลินิก (Clinical Trial) ที่ตองมีกฎระเบียบขอบังคับมาก และใชระยะเวลาและเงิน
ลงทุนสูง 

- Biocompatibility Lab  หรือ หอง Lab ในการวิเคราะห ทดลอง ทดสอบ อื่นๆ 
ขั้นตอนในการผลิตชิ้นสวนและการประกอบเครื่องมือแพทย 

- การหาช้ินสวนที่ผานการผลิต หรือประกอบจากโรงงานที่ผานการรบัรองมาตรฐาน (ISO 13485, 
GMP, GDP) เพื่อมาประกอบมาเปนเครื่องมือแพทย เปนไปไดยาก 

- จํานวนการสั่งผลิตมีไมมากพอที่จะสัง่ผลิตไดจากโรงงานที่มมีาตรฐาน 

- ระยะเวลาในการขอข้ึนทะเบียนเครือ่งมอืแพทย ใหไดมาตรฐาน ยาวนาน  
ขั้นตอนในการจัดจําหนาย  
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- ขาดการยอมรับการใชผลิตภัณฑจากบุคลากรทางการแพทย และผูใช 

- มีสินคาทดแทน จากตางประเทศ (จีน) ที่นําเขามาไดงาย และมีราคาถูกกวา  

 
แผนทีน่ําทางของอตุสาหกรรมเครื่องมือแพทย ในระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 – 

2579) 
(ที่มา : กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข) 

 
 

แผนทีน่ําทางของอตุสาหกรรมเครื่องมือแพทย ในระยะสัน้ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(ที่มา : กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข) 
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ผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทยเปาหมายในระยะเวลา 5 ป  
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3. แผนงานยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม : อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย (ราง) 
  

 
  

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเครอืขายอุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อจัดทํายุทธศาสตรวิจัยและ

นวัตกรรม : กลุมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพ 

ลุมพินี  ที่ประชุมลงความเห็นวา  เวลาที่ใชการประชุมนอยไปและควรมีขอมูลพื้นฐานกอนการประชุม  เพื่อ

นํามาวิเคราะหและสรปุไดอยางมีศักยภาพในทีป่ระชุม 

ขอเสนอแนะและประเด็นท่ีนําเสนอ 

1. ควรมีการศึกษาและสํารวจเชิงลึก เพื่อดูแนวทางการวิจัยและการตลาด 

2. จัดใหมีหนวยงานที่เปนเจาภาพในการสนับสนุนดานตางๆ  เพื่อเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกให

ภาคเอกชนในการแกปญหา 

3. ควรมี Key leader opinion เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัย การผลิตผลิตภัณฑหรือสรางนวัตกรรมดาน

เครื่องมือแพทย  

 

 


