
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี



• เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
• โมเดลการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่
• คลัสเตอร์ วทน
• การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน วทน
• การบริหารจัดการ วทน สู่ Thailand 4.0



โลกแหง่การเปลีย่นแปลง

อย่างเฉยีบพลนั

โลกแหง่ความสดุโตง่

โลกแหง่ความยอ้นแยง้

ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกศตวรรษที่ 21

ชุดของโอกาส

และความท้าทาย

ชุดใหม่

ชุดของระบบนิเวศน์

และขีดความสามารถ

ชุดใหม่

• ความสุดโต่งทางธรรมชาติ

• ความสุดโต่งทางเศรษฐกิจ

• ความสุดโต่งทางการเมือง

• ความสุดโต่งทางสังคม

• กฎกลายเป็นข้อยกเว้น/               

ข้อยกเว้นกลายเป็นกฎ

• เปลี่ยนจาก There is No Alternative 

เป็น Another World is Possible

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4

• Nanosecond Culture

• ประเด็นท้าทายสถาบันเสาหลักใน

ศตวรรษก่อน

• การจัดตั้งกระทรวงแห่งอนาคต
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วัฒนธรรมในการท างาน

วัฒนธรรมในการด ารงชวีติ

วัฒนธรรมในการเรยีนรู้

New Behavior set

โลกเปลี่ยนคนปรับ

• Social System                         Socio-Technical System

• Physical Humanity                  Digital Humanity

• Negative side of Good            Positive side of Bad

• Democratization of Information

• Demonopolization of Knowledge

• Disruption of Technology & Innovation

Learn

Unlearn

Relearn

• Power of Knowledge                Power of Shared Knowledge

• Producing Knowledge              Producing Meaning

• Production System                   Cyber-Physical System

New Mindset

New Skillset

New Toolset
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การปรับเปลีย่นสู่โลกในศตวรรษที ่21

• A Nation of Makers : USA

• Design in Innovation : United Kingdom

• Made in China 2025 : China

• Make in India : India

• Smart Nation : Singapore

• Creative Economy : South Korea
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• เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
• โมเดลการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่
• คลัสเตอร์ วทน
• การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน วทน
• การบริหารจัดการ วทน สู่ Thailand 4.0



TH 4.0 และ 3 กับดักการพัฒนาประเทศ

ระบบเศรษฐกจิขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Economy)

ระบบเศรษฐกจิไหลเวียน 
(Circular Economy)

ระบบเศรษฐกจิกระจายตัว 
(Distributive Economy)

โครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า

ความม่ันคง

ความมั่งคั่ง

ความยั่งยืน
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กับดัก ผลลัพธ์

กับดักความไม่
สมดุล

กับดักความ
เหลื่อมล  า

กับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง



การพัฒนาที่สมดุลผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า 
(Value-Based Ecosystem)

การเน้นเงินทุน
และทุนทางกายภาพ 

การเน้นปัญญามนุษย์
และเทคโนโลยี

การกระจายของ
ความมั่งคั่งและโอกาส

การกระจุกของ
ความมั่งคั่งและโอกาส 

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด

การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างไม่ยั งคิด

ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Economy)

ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน 
(Circular Economy)

ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว 
(Distributive Economy)
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การพัฒนา
ที่สมดุล

การพัฒนาที่เน้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ



• การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

• การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่น่าอยู่

• การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 

• การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และการใช้เทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบ

เรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การ

ค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่

เกิดขึ้นทั้งระบบ (Loss  Advantage)

• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรที่ “คิดดีท าดี” 

(Doing Good, Doing Well)

• ฯลฯ

ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy)
กลไกขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด

การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างไม่ยั งคิด ความยั่งยืน
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10

วาระ ตัวอย่างกลุ่มโครงการที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มเทคโนโลยี
สนับสนุน

ประเด็นปลดล๊อค

• การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ 

• การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ เมืองน่า
อยู่ 

• การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 
• การมุ่งเน้นธุรกิจ การผลิต และ การใช้

เทคโนโลยีท่ี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึง

ความได้เปรียบ เรื่องต้นทุน (cost 
advantage) เป็นหลัก มาสู่การ 
คํานึงถึงประโยชน์ท่ีได้จากการลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น ท้ังระบบ (loss 
advantage) 

• การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นองค์กรท่ี 
“คิดดีทําดี” (Doing Good, Doing 
Well)

• ส่งเสริมการใช้จุดแข็งของประเทศด้าน
ความ หลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรม เช่นฐานข้อมูล การจัดการ
ปรับปรุงกฏหมาย

• การจัดสรรจัดการทรัพยากร สร้าง
จิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

• โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 
150 ล้าน (กรมทรัพยากรนํ้า)

• Targeted PPP project on local issues development
• Smart Socitey Concept เช่น ภูเก็ต และอยุธยา
• Smart Logistic เช่น ขอนแก่น

• โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือก เพื่อเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศ
• การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกจากทรัพยากร 

และปัญหาท้องถิ่น  เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ขยะ ของเหลือ
ท้ิงทางการเกษตร เป็นต้น กําหนดสัดส่วนการขายและใช้งาน
พลังงานทางเลือกและพลังงานปกติ 

• การวิจัยพลังงานอนาคตร่วมกับการนําเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศ 
เช่น undersea turbines

• .จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ได้แก่  
• ฐานข้อมูล BIO-DATA (BEDO)
• ฐานข้อมูล โรคสัตว์และพืช
• ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย 

• โรงงานต้นแบบแห่งชาติ (National Pilot Plant) สําหรับการผลิตขนาด
กลางเพื่อวิสาหกิจขนาดย่อม ทําหน้าท่ี translate Idea to products

• บูรณาการกฎหมายและมาตรการเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) สร้างเสริมจิตสํานึกทางจริยธรรมให้สังคม 

• การใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ 
• Producer Company: ยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยโมเดล

ทางธุรกิจแบบใหม่
• ยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพร

• Big Data/ DATA 
science 

• High Performance 
Computing 

• AI 
• IOT 
• Sensors 
• Renewable 

Energy 
• Waste 

management 
such membrane, 
additive , 
materials 

• Digital platform 
• GIS image 

processing

• การบูรณาการกฏหมายสิ่งแวดล้อม
ให้สอดคล้องกิจกรรมเศรษฐกิจ 

• การบูรณาการกฏหมาย ผังเมือง 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ธนาคาร 
ท่ีดิน และ สิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องกัน 
(มีผลกระทบมากกับเมือง 
ท่องเท่ียว) 

• การเร่งขั้นตอนการศึกษาด้านการ
วางรางของ ก.คมนาคม 

• ควรมีมาตรการสนับสนุนอย่าง
จริงใจ จากกระทรวงพลังงาน / 
กฟผ

• ปรับปรุงกฏหมายอุทยานให้
สอดคล้องและสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์

• บูรณาการระบบทรัพย์สินทาง
ปัญหาของ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ 

• Digital Government 
• Zoning การทําสินค้าเกษตร เพื่อ

สะดวกในการบริหารจัดการ พืชผล
ให้ครบตาม value chain (รู้ตลาด 
ปลูก ขาย) 

ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน (Circular Economy)

10



• การสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอให้กับคนยากจน 40% แรก

• การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมี

เงื่อนไข

• การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม

• การยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตร

• การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและปรับทักษะแรงงานให้สอด

รับกับโลก ยุค 4.0

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 

• การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด

• การพัฒนา Innovation Hubs ให้กระจายในระดับภูมิภาค 

• การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 

• ฯลฯ

ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive Economy) 
กลไกขับเคลื่อนสู่ความม่ันคง 

การกระจายของ
ความมั่งคั่งและโอกาส

การกระจุกของ
ความมั่งคั่งและโอกาส ความมั่นคง
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12

วาระ ตัวอย่างกลุ่มโครงการที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มเทคโนโลยี
สนับสนุน

ประเด็นปลดล๊อค

• การสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอให้กับ
คนยากจน 40% แรก 

• การจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ํา
กว่าเกณฑ์ที่กําหนด แบบมีเงื่อนไข

• การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
• การยกระดับผลผลิตภาพของภาค

การเกษตร 
• การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและ

ปรับทักษะด้าน แรงงานให้สอดรับ
กับโลกยุค 4.0

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีโลก 

• การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับ
กลุ่มจังหวัด

• การพัฒนา Innovation Hubs ให้
กระจายในระดับ ภูมิภาค

• การสร้างเศรษฐกิจระดับฐานรากใน
ชุมชน 

• การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบประชารัฐ

• บัตรสวัสดิการเลือกได้ตามความต้องการแต่ละ 
ครอบครัว

• ระบบชุมชนช่วยดูแล (กระจายอํานาจการดูแล 
และติดตามด้วยสังคมในพื้นที่ )

• พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้อง มาตรการส่งเสริม 
และสร้างความเข้าใจใน social business 
สําหรับ สนับสนุนวสิาหกิจเพื่อสังคม

• โครงการเกษตรวมแปลง
• การศึกษาแบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา เน้น

ภาคปฏิบัติมากข้ึน 
• กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนว ประชารัฐ 2 

หมื่นล้าน/ SMEs Transformation Loan 1.5 
หมื่นล้าน

• SEZ/EEC >> พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาม
ความสามารถและประสิทธิภาพของพื้นที่ 

• การให้กลุ่มมหาวิทยาลัยให้เป็นแกนนาํด้าน
นวัตกรรมเพื่อผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้งาน
ของ SME 

• กองทุนหมู่บ้าน
• โครงการสานพลังประชารัฐ

• Big Data 
• High Performance 

Computing
• AI
• Precision 

Agriculture

• การปฏิรูปการศึกษาทั้งในส่วน หลักสูตร 
ครู และ การกระจาย งบประมาณ 

• ระบบการประเมินและวัดผล
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ครู ต่อ
ผลลัพธ์ 

• เงินในบัญชทีี่ไม่มีการเคลื่อนไหวเปน็
เวลานานไปกองอยู่ที่ ธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งไม่มีใครสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้

ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว (Distributive Economy)



• การยกระดับ Digital Skill Literacy, ICT Literacy, 

Information Literacy และ Media Literacy 

• การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

• การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

• การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี การออกแบบ

และความคิดสร้างสรรค์ 

• การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

• การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ

• การบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่พร้อมด าเนินการทั้งในแพลท

ฟอร์มในโลกจริง และโลกดิจิทัล 

• ฯลฯ

ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy) 
กลไกขับเคล่ือนสู่ความมั่งคั่ง 

การเน้นเงินทุน
และทุนทางกายภาพ 

การเน้นปัญญามนุษย์
และเทคโนโลยี

ความมั่งคั่ง

13
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วาระ ตัวอย่างกลุ่มโครงการที่เกี่ยวขอ้ง กลุ่มเทคโนโลยี
สนับสนุน

ประเด็นปลดล๊อค

• การยกระดับ Digital Skill 
Literacy, ICT Literacy, 
Information Literacy และ 
Media Literacy

• การยกระดับขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

• การสร้างคลัสเตอร์ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยี การออกแบบและ
ความคิดสร้างสรรค์ค์

• การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม 

• การพัฒนาทักษะและงานใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

• การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ืออํานวยต่อการทําธุรกิจ 

• การบริหารจัดการสมัยใหม่ที่
พร้อมดําเนินการทั้งใน                     
แพลทฟอร์มในโลกจริง และ           
โลกดิจิทัล

• Big Data/ Data Science 
• การปฏิรูประบบวิจัยและนวตักรรม ผ่านกลไก สวนช
• Thailand 4.0 Technology Cluster (frontier, 

sectorial, platform) 
• Customization Talent Scheme 
• การบ่มเพราะและสนับสนนุผู้ประกอบการผ่าน โครงการ

ของ สนช, สวทช, และ DEPA 
• Tech-VISA 
• World Bank's Ease of doing business QR Code 

Payment (ธ.กรุงไทย/ ธ.ออมสิน)/ Promptpay/ 
Fintech Sandbox 

• Digital ID Platform:e-KYC (e-know your 
customer) 

• CLMV clear collaboration platform (ก. คลัง)
• ลงทุนในinfraastructure ด้านมาตรฐานและการ

ทดสอบ ตามอุตสาหกรรมมุ่งเป้า
• Clinical trial 
• Targeted industry Testing 

• ส่งเสริมการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับ 
angel/seed 

• โครงการสนับสนนุธรุกิจประกันภัย เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ธุรกิจชีวภาพ: ส่วนการสร้างระบบนเิวศน์
มูลค่าเพิ่ม (ออกผลิตภัณฑ์ profressional insurance)

• Big Data
• Cyber 

Security

• การปรับกฏหมาย และ incentive ให้สู้กับ
ประเทศใกล้เคียงได้ (สิงคโปร) ์ 

• การบูรณาการและรวมศูนย์ข้อมูลภาครัฐ 
รวมถึงการเปิดข้อมูล (open data) ของ
ภาครัฐ 

• ปรับปรุงระเบียบงบประมาณให้เอ้ือด้านการ
ลงทุนในเอกชน (Direct investment) กรณี
ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น  ทั้งการ ลงทุนและ
การแบ่งปันผลประโยชน ์(Prefer Share) 

• ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธรุกิจ 
โดยเฉพาะที่เป็น ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ก.
คลัง) 

• เร่งกฏหมายบังคับ Byhe Dole Act เพื่อ
ส่งเสริม Bio-economy 

• เร่งระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็ว 

ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)
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• เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
• โมเดลการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่
• คลัสเตอร์ วทน
• การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน วทน
• การบริหารจัดการ วทน สู่ Thailand 4.0
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Imaging 
Tech.AI

Remote 
SensorTelemedicine IoT

Nanotech.
Medical 
Robotic

เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Telemedicine

ประโยชน์

• การเข้าถึงการรักษาของผู้อยู่ห่างไกล
• การวินิจฉัยที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
• รักษาได้ทันท่วงที



• เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
• โมเดลการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่
• คลัสเตอร์ วทน
• การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน วทน
• การบริหารจัดการ วทน สู่ Thailand 4.0



การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0

22

นวัตกรรมเป็นเรื่องไกลตัว ไม่
ค่อยมีผลต่อการประกอบ

ธุรกิจและการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน

ใช้งานไม่ได้จริง

เข้าถึงได้ยาก สามารถเข้าถึงได้ง่าย

โอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมเป็นไปได้ยาก

โอกาสที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมเป็นไปได้ง่าย

เน้นการรังสรรค์นวัตกรรม
จาก Supply-Side

เน้นการรังสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ Demand-Side

นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว มี
ผลต่อการประกอบธุรกิจและ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน

ใช้งานได้จริง
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36 เทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อเพิ่มมูลคา่ในอุตสาหกรรมการเกษตร

• ข้าว/มันส าปะหลงั/ยางพารา/ถั่วเขียว/พริก/มะเขือเทศ
• อ่ืนๆ เช่น เห็ด สตรอเบอรี่ กาแฟ

1ใเทคโนโลยีการผลิต
(สายพันธุ์/ผลิตเมล็ดพันธุ์/การจัดการแปลง/ผลผลิต)

• บิวเวอเรีย ก าจัดเพลี ย 
• NPV ก าจัดหนอนกระทู้
• สเตรปโตไมซิส ก าจัดเชื อราและแบคทีเรียในพืชตระกูลแตง

เทคโนโลยีสารชีวภัณฑ์
• เคร่ืองสีข้าวชุมชน
• สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ
• ระบบการขึ นทะเบียน TAMIS
• โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง
• โรงอบและเคร่ืองอบแห้ง

ผลผลิตทางการเกษตร

อุปกรณ์ เครื่องจักร อื่นๆ 

• การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
• มาตรฐานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร

เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต

• ไรน  านางฟ้า/ไรแดงสยาม อาหารสัตว์น  าวัยอ่อน
• เทคโนโลยีเลี ยงกุ้งระบบปิด
• การเพาะเลี ยงนางพญาชันโรง/การเพ่ิมคุณภาพน  าผึ ง
• อ้อยอาหารสัตว์
• อาหารหมักโคตามช่วงอายุ
• ชุดตรวจโรคสัตว์
• จุลินทรีย์บ าบัดกลิ่นฟาร์มปศุสัตว์

เทคโนโลยีด้านสัตว์ 
(การเพาะเลี ยง/อาหารสัตว์)

• ปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง
• ปุ๋ยไส้เดือน
• การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุต่างๆ
• การจัดการน  าเพ่ือการเกษตร

เทคโนโลยีการจัดการดนิและน  า

เทคโนโลยี

1ใเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติทีเ่ป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
• สาร TAP ทดแทนแอมโมเนีย และ GRASS ทดแทนกรดซัลฟูริค



เทคโนโลยี ‘เกือบ’ พร้อมใช้เพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีราง



• เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
• โมเดลการขับเคลื่อนประเทศชุดใหม่
• คลัสเตอร์ วทน
• การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน วทน
• การบริหารจัดการ วทน สู่ Thailand 4.0



(ร่าง) การบริหารจัดการระบบวิจัย 4.0 
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.)

ส ำนักงำนเลขำธิกำร สวนช.

ระ
ดับ

นโ
ยบ

าย
ระ

ดับ
ปฏ

ิบัต
ิกา

ร

กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง
และเป้าหมายของการวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ

(Policy Direction)

กําหนดนโยบายจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณการ
วิจัยและนวัตกรรม (Budgeting 

Allocation) 

กําหนดระบบติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งปรับปรุงตัวชี้วัดเชิง

ยุทธศาสตร์ (Monitoring and 
Evaluation)

กําหนดกรอบการกํากับดูแลระบบวิจัยและ
นวัตกรรม (Regulatory Framework) 

ด้านการปรับปรุงและกําหนดกฎ ระเบียบ 
รวมถึงกฎหมายที่สําคัญ

หน่วยทุน

หน่วยวิจัย

หน่วยรับรองมาตรฐาน

หน่วยวิจัย หน่วยวิจัย หน่วยวิจัย

หน่วยบริหารจัดการ

หน่วยวิจัย

Resource Management : S&T , Manufacturing Infrastructure (BIG Infrastructure)

ระบบทดสอบและมาตรฐาน (NQI system: Standard &Testing)

กลไกสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เช่น Tax incentive, Bio-Law, Bayh Dole Act, Patent Box

Technology Management Office Talent Management office

Database Management Office เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย IP และผลิตภัณฑ์


