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วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
นวัตกรรม

From Thailand 3.0 to Thailand 4.0STI เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน Thailand 4.0

• ความง่ายในการประกอบธุรกิจที่ใช้นวัตกรรม
• การพัฒนาคลัสเตอร์วิจัยและนวัตกรรม
• การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี      

การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
• การพัฒนาทักษะส าหรับอนาคต

• เมืองอัจฉริยะและเมืองที่น่าอยู่
• อุตสาหกรรมสีเขียว
• สังคมที่ไม่พึ่งพาคาร์บอน

• การขจัดความยากจน
• การปรับทักษะ ยกระดับทักษะ และเพิ่มพูน

ทักษะให้หลากหลาย
• การเพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตรและ SMEs
• การสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

เศรษฐกจิหมุนเวียน

เศรษฐกจิแบบกระจายตัว

เศรษฐกจินวัตกรรม

Thailand 4.0: 
เศรษฐกิจฐานคุณคา่



นโยบาย วทน. เทคโนโลยีส าคัญ 
ต่อประเทศ

จัดล าดับ STI ที่ส าคัญ
รายสาขา

การร่วมทุนรัฐและ
เอกชนในด้าน R&I กองทุนเพิ่มขีด

ความสามารถใน
การแข่งขันของ

ประเทศฯ

บัญชี
นวัตกรรม

การปฏิรูป
กระบวนการ

งบประมาณและ
การจัดซื้อจัดจ้าง

เงินทุนส าหรับ
เทคโนโลยีการจัดหาด้วยการวิจัย การพัฒนาและเข้าซื้อ

Talent และ เทคโนโลยี

การสร้างและพัฒนา Talent และ
เทคโนโลยี ภายในประเทศ

เครือข่ายความร่วมมือในระดับ
โลก/ภูมิภาค/ท้องถิ่น

พื้นที่นวัตกรรม
ความง่ายในการด าเนินธุรกิจที่

ใช้นวัตกรรม

Thailand 4.0

แผนที่ยุทธศาสตร์ วทน.



เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อประเทศ
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พื้นที่นวัตกรรม

ระดับนานาชาติ: EECi

เฉพาะทาง: เมืองนวัตกรรมอาหาร

ระดับภูมิภาค: อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค



Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi)

ความพเิศษของพืน้ที่
• เน้นการวิจัย Frontier และ Translation
• การจัดหาด้วยการวิจัย
• เป็นพ้ืนทีท่ดลองทดสอบกฎระเบียบ เทคโนโลยแีละ

นวัตกรรมใหม่
• โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศ ส าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย



SPACE
KRENOVAPOLIS

Open Innovation

Innovation Ecosystem

Triple Helix / Quadruple Helix 

Innovation Clusters

BIOPOLIS

ARIPOLIS

6 อุตสาหกรรมส าคัญใน 3 เมืองนวัตกรรม
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เร่ิมก่อสร้าง: ตุลาคม 2561
พร้อมด าเนินการ: ตุลาคม 2563

พร้อมด าเนินการ

ศรีราชา ชลบุรี

เครื่องมือและ

อุปกรณท์างการแพทย์

แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและ
ยานยนตส์มยัใหม่

ระบบอตัโนมตั ิหุ่นยนตแ์ละ

อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ

การบินและอวกาศเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

วงัจนัทรว์ลัเลย์ ระยอง



EECi ที่วังจันทรว์ัลเลย์

ลงทุนไปแล้ว (ปี 2556-2559) กว่า 9,000 ล้านบาท

โดย

แผนการลงทุนในระยะถัดไป (ปี 2560-2565) กว่า 3,000 ล้านบาท++
รวมมูลค่าการลงทุน 10 ปี กว่า 12,000 ล้านบาท++

หมายเหตุ:ไม่รวมการลงในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ



1B : พร้อมด ำเนินกำรในปี 2564
1A : พร้อมด ำเนินกำรในปี 2563

EECi ที่วังจันทร์วัลเลย:์ BIOPOLIS และ ARIPOLIS
BIOPOLIS & ARIPOLIS ใน EECi

เงินลงทุนก่อสร้าง 1A&1B: 4,000 ล้านบาท
(รวมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ)



BIOPOLIS: Platform สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพสู่ระดับโลก

Center for Computational Science + Research and Development Center for Cyber-Physical System

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

การคดักรอง

และทดสอบ
กระบวนการผลิต อุตสาหกรรมชีวภาพ

ชั้นแนวหนา้

ธนาคารชีวภาพ

แห่งชาติ

Center for Bio-Innovation 
and Engineering (OMICS 

center)
+

In vitro and In vivo 
Research and Testing 

Center (I2RC)

ดลาด

มาตรฐานและ
การทดสอบ

พืช

แบคทีเรยี

สตัว์

มนุษย์

• บูรณาการสิง่อ  านวยความ

สะดวกในการวิจยัดา้น

omics
• ความเรว็ในการคดักรอง

และทดสอบสูง

• Big data และการ
วิเคราะหข์อ้มูล

▪ พลงังานชีวภาพ
▪ ชีวเคมี
▪ ชีววสัดุ
▪ Functional 

Ingredients
▪ เวชส าอาง
▪ โภชนเภสชั
▪ เภสชัภณัฑ์

สวทช @ EECi BIOPOLIS
(จากหอ้งแลปสูโ่รงงานตน้แบบ)

เศรษฐกิจฐานชีวภาพของไทย ประชาคม ASEAN
โลก

• Plant Factory

• Cell Factory

• Green Extraction

• Nano Encapsulation



ตัวแปรส าคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ: จากการเพิ่มมูลค่าสู่การสร้างมูลค่า

Modern Farm

ออ้ย

มันส ำปะหลัง

1

2

BiochemBioenergy

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1wPrc4N3LAhUVB44KHXlRAQIQjRwIBw&url=http://www.mintpressnews.com/development-reverse-sugar-drives-land-conflicts-across-world/170204/&bvm=bv.117868183,d.c2E&psig=AFQjCNGK1Q4cGy9ZkCIUanYRv-IQ0TypeA&ust=1459061097123830
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja3oix1d3LAhWMxY4KHUMJAQcQjRwIBw&url=http://www.casstech.com.au/&psig=AFQjCNFU0YTf9rseEsjCYBcJRTr2SM0Gyg&ust=1459057817068995


R&D ในระดับ
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยี
Cyber-Physical

ขอ้มูลดิจทิลั

กระบวนการดิจทิลั

ระบบอตัโนมตัิ (A)
หุ่นยนต์ (R)
ระบบอจัฉริยะ(I)

การตลาด

มาตรฐานและ

การทดสอบ

สิ่งของ

คน

นวตักรรมดา้นระบบ

และบริการ

นวตักรรมการ

ค านวณ

ARIPOLIS–EECi
(จากหอ้งแลปสู่
โรงงานตน้แบบ)

Intelligent Economy@EEC ประชาคม ASEAN โลก

Center for Computational Science + Center for Cyber-Physical System
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นวตักรรม

ดา้นเซนเซอร์

บริการ

IoE
ธุรกจิ

Cyber-Physical

ARIPOLIS: ทิศทางการพัฒนา Intelligent Economy

Industry 5.0

เกษตรอจัฉริยะ

เมืองอจัฉริยะ

• บูรณาการสิง่อ  านวยความ

สะดวกในการวิจยั

• ความเรว็ในการพฒันา

เทคโนโลยสูีง

• Big data และการ

วิเคราะหข์อ้มูล



ปัจจุบัน กระบวนการแก้ไขปัญหา อนาคต

ARIPOLIS

Industry 5.0

เกษตรอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะ

Center for 

System & 
Service 

Innovation

Center for 

Computing
Innovation

Syste
m

In
te

grato
rs

อุตสาหกรรม 2.X

เกษตรแบบดั้งเดิม

ชุมชนที่ไม่ยั่งยืน

AR/VR

Digital 
Engineering

HPC

NQI for Smart 
Electronics and 

Intelligent 
System

(1,000 MB)

AGV

Material 
Handling 

Robot

Living Lab 
for 

Autonomous 
Vehicles

Center for 

Sensing 
Innovation

Precision 
Farming

Indoor 
Positioning

Engineering 
Design Center

Fabrication 
Lab

Testbed for 
Smart 

Warehouse 
with IoE

Prototyping

ARIPOLIS: Platform ขับเคล่ือนสู่ Smart Thailand



EECi พืน้ทีพ่ฒันาส าหรบัยานยนตไ์รค้นขบั

พืน้ทีท่ดลองทดสอบส ำหรบัยำนยนตแ์หง่อนำคต

ADAS Regulatory 
Sandbox

ศูนย์ทดสอบ
สถานีอ้างองิ
พกัิดดาวเทียม

โครงสร้าง     
พืน้ฐานรองรับ
การทดสอบ

นวัตกรรมระบบ 
Sensor 



EECi ที่ Space Krenovapolis

EECi (SKP)

ภาคการศกึษา

พืน้ที่

อตุสาหกรรม

ชมุชน

มหาวทิยาลยับูรพา

• หมู่บา้นแหลมฉบงั

• หมู่บา้นสหพฒัน์

• หมู่บา้นอ่าวอุดม

• นิคมอตุสาหกรรม

แหลมฉบงั

• นิคมป่ินทอง

ทีอ่ยู่อาศยั
+100 Units for staffs

+24 Units for guests

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

กฬีาและสนัทนาการ:
- สนามแบดมนิตนั

- ยมิออกก าลงั

โครงพืน้ฐานสนบัยสนุน

- โรงพยาบาล

- Internet (CAT)

- น ้า/ไฟฟ้า

Digital Park

Thailand : ศูนย์นวัตกรรมด้านระบบน า
ทางด้วยดาวเทียม

โครงการนวัตกรรมด้านอวกาศ    
ท้ังระบบภาคพื้นดินและดาวเทียม

: ห้องปฏิบัติการด้านอากาศยานและ
วัสดุศาสตร์

: ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และการวางแผนในด้านการบินและ
อวกาศ

: สถาบันสิรินธรด้าน๓มิสารสนเทศ

: พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ด้านอวกาศ

โครงสร้างพืน้ฐานรองรับ

ตัวอย่างบริษัทที่มีความร่วมมือ



เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

Linkage with international

knowledge resources

R&D Facilities R&D
Coach

Ingredients &
Packaging Library

เครือข่ายและความร่วมมือ
▪ 36 บริษัทเอกชน
▪ 23 มหาวิทยาลัย
▪ 12 หน่วยงานรัฐ
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ทิศทางการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร

FI Phase I

FI Phase II

FI Phase III

@ อทุยานวิทยาศาสตรแ์ห่ง
ประเทศไทย

Regional Science Park

CMU : Healthy & Functional 

Food

KKU : Functional Ingredients

PSU : Seafood & Halal Food 

Headquarter

เชิญชวนหน่วยงำนรับวิจัยระดับโลกให้มำตั้งใน 
Food Innopolis

@ อทุยานวิทยาศาสตร์
ภมิูภาค, มหาวิทยาลยั, 
และ หน่วยงานของรฐั

@ ศนูยวิ์จยัของภาคเอกชน



อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ
(เชียงใหม่)

อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ขอนแก่น)

อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้
(สงขลำ)

อุทยานวิทยาศาสตรภ์ูมิภาค

• นวัตกรรมข้าว
• การแปรรูปการเกษตรและอาหาร
• ซอฟต์แวร์และดจิทิลั
• นวัตกรรมด้านพลังงานและวัสดุ

• อุปกรณ์อัจฉริยะ
• ปศุสัตว์
• โรงในท้องถิ่น เช่น มะเร็งตับ
• อุปกรณ์เกบ็พลังงาน

• การวิจัยที่เกี่ยวกับยาง
• การแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะอาหารทะเล
• ยาและสุขภาพ
• เกษตรอัจฉริยะ



• โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ

• บัญชีนวัตกรรม

• การจัดหาด้วยการวิจัย

• กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

• การทดลองทดสอบด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยี

• การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

• กฎหมาย Startup

• อื่นๆ

ความง่ายในการด าเนินธุรกิจที่ใช้นวตักรรม
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