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ระยะที่ 1 ระยะที่  2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 3+
ในแผนฯ 6 (2530-2534) ได้
ก ำหนดให้มีกำรส่งเสริมกำร
วิจัยและพัฒนำของชำติใน
สำขำที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วน
และเหมำะสมกับประเทศไทย 
3 สำขำหลัก คือ 
เทคโนโลยีชีวภำพ  เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุ และเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์  ประเทศไทยยงั
ขำดแคลนบุคลำกรใน
สำขำวิชำดังกล่ำวอยู่มำก  
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
ก ำลังคน ว&ท 3 สำขำหลัก  
จึงได้ขออนุมัติ
ทุน ตปท. จ ำนวน  789 ทุน

ในแผนฯ 7 (2535-
2539)ประเทศยังมีควำม
ต้องกำรก ำลังคนใน 3 สำขำ
หลัก รวมทั้ง วิทยำศำสตร์
พื้นฐำน  พลังงำน สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำรทำงด้ำน ว&ท
จึงได้ขออนุมัติทุน  
จ ำนวน 1,299 ทุน
(ตปท. 1,199 
ใน ปท. 100)

ประเทศยังมีควำมต้องกำร
ก ำลังคนในสำขำวิชำส ำคัญๆ 
ที่รัฐบำลก ำหนดให้เป็นสำขำ
ยุทธศำสตร์ที่ประเทศไทยมี
ศักยภำพในกำรแข่งขันใน
ระดับโลก ได้แก่ อุตสำหกรรม
อำหำร อุตสำหกรรมยำนยนต์
และชิ้นส่วน อุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนสำขำที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น 
นำโนเทคโนโลย ี 
Bioinformatics เป็นต้น จึงได้
ขออนุมัติทุน
จ ำนวน 1,500 ทุน
(ตปท. 1,400 
ใน ปท. 100)

มีหน่วยงำนใหม่ๆ เกิดขึ้นใน 
วท.  (สดร. และ สทน.) 
รวมทั้ง  ม.รำชมงคล 9 แห่ง  
ม.รำชภัฎ 40 แห่ง ซ่ึงจะเป็น
หลักในกำรช่วยพัฒนำท้องถิ่น
ของตนเองให้มีควำมก้ำวหน้ำ
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งมีผลดีต่อทั้ง
เศรษฐกิจชุมชน ควำมเป็นอยู่
ของชุมชนและสังคม จึงได้ขอ
อนุมัติทุน
จ ำนวน 1,100 ทุน 
(ตปท. 1,000 
ใน ปท. 100)

ความเป็นมา
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ระยะท่ี  ระยะท่ี 2 ระยะท่ี  ระยะท่ี   

ทุนต า ประเท 789 1,199 1,400 1,000

ทุน นประเท 0 100 100 100

789 1,199 1,400 1,000
0 100 100 100

0
1,000
2,000

จ า
นว

นท
ุน

รวม ทุนต า ประเท  จ านวน  4, 88 ทุน
ทุน นประเท    จ านวน  00 ทุน

ครม. อนุมัติ 7 ก.พ.  2  5 ก.พ.   7   ส.ค. 46 27  พ.ย. 50
ระยะเวลา

ด าเนิน านโคร การ 25   – 2548 25 9 - 2554 2548 - 2565 2552 - 2570
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มี  6  สาขาวิชา โดยเพิ่มเติมวิชาที่เน้น ห้ ึกษา ห้สมบูรณ์ยิ่ ขึ้น
 .   เทคโนโลยโีลหะ วัสดุและพลั  าน             
2.   อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์  
 .   เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่ แวดล้อม 2  
4.   วิทยา าสตร์พื้นฐาน &
5.   สาขาอื่น ๆ  เช น บริหารเทคโนโลยี   
6.   นาโนเทคโนโลยี 

สาขาวิชาทีส่  ไป ึกษา
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จ านวนนักเรียนทุน จ าแนกตามสาขาวิชาต า ๆ
• โลหะและวัสดุ  ,056 (796) • พลั  าน 96 ( 6)

• อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ,060 (7 7)

• ชีวภาพและสิ่ แวดล้อม  ,250 (959)

• นิวเคลียร์ 6 (  )

• บริหารเทคโนโลยี  58 (94)

• IP  &  Patent Law 17 (10)• วิทยา าสตร์พื้นฐาน

• ฟิสิกส์ 99 (41) • คณิต าสตร์ 89 (40)

• เคมี 80 (31) • ชีววิทยา  05 (43)

• นาโนเทคโนโลยี  55 (86)

จ านวนนักเรียนทุน

(จ านวนผู้ส าเร็จการ ึกษา)

รวม    4,228 คน  (2,884) ข้อมูล ณ มิ.ย. 59



มีผู้ได้รับทุนรวมทั้ สิ้น  (25  -2558) 4,228 คน  ส าเร็จแล้ว  2,884 คน

ทุนต า ประเท  ,9 5 คน แบ  เป็น
โคร การระยะที่  789 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่ 2  , 99 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่   , 26 คน (ปี 2548-2558)
โคร การระยะที่   621 คน (ปี 2552-2558)

ส าเร็จแลว้ 2,729 คน
ทุน นประเท 29 คน แบ  เป็น

โคร การระยะที่ 2  00 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่   00 คน (ครบตามเป้าหมาย)
โคร การระยะที่   9 คน (ปี 2552-2558)

ส าเร็จแล้ว  55 คน ข้อมูล ณ มิ.ย. 59

ผลการด าเนิน าน
6



77

.

ปริญญาโท 534 คน

ปริญญาเอก  2,334 คน

ปริญญาตรี  6 คน

รวม  2,884 คน

นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษา

.

หน วย านอื่นๆ
392 คน

มหาวิทยาลัย  ,662 คน

หน วย าน น วท.
830 คน

จ าแนกตามระดับปริญญา จ าแนกตามหน วย าน
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นักเรียนทุนที่ก าลั  ึกษา

รวม 953 คน

สหรัฐอเมริกา, 318

อังกฤษ, 255

ไทย, 194

เยอรมนี, 54

ญี่ปุ่น, 
35

ออสเตรเลีย, 34

ฝรั่งเศส, 26

เนเธอร์แลนด์, 15

แคนาดา, 4
สวีเดน, 4

ออสเตรีย, 4

เดนมาร์ก, 3
สวิตเซอร์แลนด์, 2

จีน, 1

เชค, 1เดนมาร์ค, 1

เบลเยี่ยม, 1

สเปน, 1

จ ำนวน
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ระบบ าน/ก าลั คนภาครฐั/ บประมาณ

New Growth Model สร้า ฐานเ รษฐกิจที่มั่นค และยั่ ยืน

หลุดพ้นจาก
ประเท รายได้

ปานกลา 

ปรับ 
Internal 
Process

ลดความ
เหลื่อมล้ า

เป็นมิตรต อ
สิ่ แวดล้อม

Inclusive
Growth

กฏระเบียบ

Green 
Growth

คน/คุณภาพชีวิต/ความรู/้ยุติธรรม

Growth & Competitiveness
การเกษตร – Zoning/อุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภาพ – อุตสาหกรรม/การท อ เที่ยวและ
บริการ/สุขภาพ
โคร สร้า พื้นฐาน – การคมนาคมและ
การสื่อสาร
การวิจัยและพัฒนา – ค า ช้จ ายด้านการวิจัย
และพัฒนาเป็นร้อยละ   ขอ  GDP/ Talent 
Mobility / Regional Science Parks
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NEW GROWTH MODEL GOALS IN 10-15 YEARS
Growth & Competitiveness

1. รายได้ต อหัวเพิ่มขึ้นเป็น  2,400 ดอลลาร์ สรอ. ต อปี – ปี 2554 อยู ที่ 4,420 ดอลลาร์ สรอ. ต อปี 
(Higher-income Country ต้อ มีรายได้มากกว า  2,275 ดอลลาร์ สรอ. ต อปี)

2. อัตราการขยายตัวขอ  GDP อยู ที่ร้อยละ 5.0-6.0 ต อปี – เฉลี่ยปี 2545 -54 อยู ที่ร้อยละ 4.2
3. เพิ่มการล ทุนด้าน R&D  ห้มากกว าร้อยละ   ต อ GDP – ปี 2554 อยู ที่ร้อยละ 0.24
*ประเท รายได้ปานกลา  ไม สามารถแข  ขัน นด้านค าแร ต่ ากับประเท  เช น พม า ลาว เขมร ได้ และก็
ไม สามารถแข  ขัน นด้านการผลิตสินค้าราคาแพ  คุณภาพสู กับประเท  เช น สิ คโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ต้

Inclusive Growth

1. GINI coefficient* ปรับลดล เหลือ 0.40 หรือน้อยกว า – ปี 2554 อยู ที่ 0.476
2. เพิ่มสัดส วน SMEs ต อ GDP  ห้มากกว าร้อยละ 40 ต อ GDP – ปี 2554 อยู ที่ร้อยละ  6.6 ( .86

ล้านล้านบาท)
3. ปีการ ึกษาเฉล่ียอยู ที่  5 ปี และอัตราการอ านออกเขียนได้อยู ที่ร้อยละ  00 – ปีการ ึกษาเฉล่ียอยู ที่ 

8.2 ปี (2554) และอัตราการอ านออกเขียนได้อยู ที่ร้อยละ 9 . 0 (2548)
*GINI coefficient เป็นตัววัดความเหลื่อมล้ า  ถ้ามีค าต่ าแสด ว ามีความเหลื่อมล้ าน้อย

Green Growth

1. ลดการปล อย GHG*  นภาคพลั  าน  ห้ต่ ากว า 4 ตัน/คน/ปี – ปี 255  อยู ที่  .  ตัน/คน/ปี และจาก
การ ึกษาคาดว า นอีก  0 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตัน/คน/ปี (การปล อย GHG ขอ ภาคพลั  านคิดเป็น
ร้อยละ 70 ขอ ประเท )

2. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ห้ได้ร้อยละ 40 ขอ พื้นที่ทั้ หมด ( 28 ล้านไร ) – ปี 2552 อยู ที่ร้อยละ   .6 ( 07
ล้านไร )

*GHG คือ Green House Gas เช น carbon dioxide, methane ฯลฯ ซึ่ ถ้ามีมากขึ้น นบรรยากา ที่
ปกคลุมโลก โลกจะร้อนขึ้น

หลุดพ้นจาก
ประเท รายได้
ปานกลา *

ลดความ
เหลื่อมล้ า

เป็นมิตรต อ
สิ่ แวดล้อม
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กรอบสาขาวิชาการจัดสรรทุนรัฐบาล กระทรว วิทยา าสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์พื้นฐานคณติศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา

วิทย์ และ วิ วฯ
ด้านโลหะและวัสดุ

 วัสดุ โลหะ  
• พอลเิมอร(์รวมถงึยาง)
• เซรามกิส์

 พลงังาน biofuel
• Nuclear
• Wind

 การผลติ
(manufacturing) และ
การออกแบบวศิวกรรม
เพือ่การผลติ

 เทคโนโลยี
อตุสาหกรรมยางพารา

 อืน่ๆ (เชน่ วศ.เครือ่งกล, ฯลฯ)

วิทย์ และ วิ วฯ
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิ วกรรม
 เทคโนโลยชีวีภาพ (รวม systems 

biology)

 พชื (รวมถงึพชือาหารและพชืพลงังาน การ

ผลติพันธุพ์ชื และเมล็ดพันธุ)์

 สตัววทิยา
 อาหาร
 สิง่แวดลอ้ม
 biochemical engineering
 microbiology
 mycology
 ยา วัคซนี
 ปิโตรเคมี
 นติวิทิยาศาสตร์
 nuclear technology (ไมใ่ชเ่พือ่

พลังงาน)
 อืน่ๆ (เชน่ พันธศุาสตร,์ ฯลฯ)

วิทย์ และ วิ วฯ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
 คอมพวิเตอร์
 การสือ่สาร
 เทคโนโลยสีารสนเทศ
 Microelectronics
 computational science

(modeling, image processing)

 photovoltaic system
 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม
มลัตมิเีดยี

 สถติศิาสตร์
 ดาราศาสตร์
 เทคโนโลยอีวกาศและภมูิ
สารสนเทศ

 big data processing and 
management

 อืน่ๆ (เชน่ วศ.ไฟฟ้า, ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์

Nanotechnology

อตุสาหกรรมเกษตร, Bio-informatics, Bio-medical engineering , เทคโนโลยแีบบจ าลองการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและผลกระทบ, เทคโนโลยรีะบบราง, medical devices, sensor technology, robotics and 

automation, เทคโนโลยยีานยนต์ และรถไฟฟ้า, water management, assistive technology

science policy, science education, intellectual property, logistics management , 
operations research, museum management , technology and innovation management, 

technology economics, sustainable technology

nanotechnology ใช้ในทุกสาขาหลัก

multidisciplinary

Technology Management

12



O โคร การและผล านวิจยั/วิชาการ 
มากกว า   7,800 รายการ

O ได้รับรา วัลวิจัย ทั้  นและต า ประเท 
มากกว า 220 รา วัล 

O มีการเสนอผล านเพื่อขอสิทธบิัตร 
และอนุสิทธิบัตร  มากกว า   80 รายการ

O จ านวน 89 คน  ดูแลนักเรียนทุน คปก. 
2 0 โคร การ

O เป็นอาจารย์สอน นมหาวิทยาลัย  ,529 คน 
ท า ห้สามารถเปิดสอนหลักสูตร หม ๆ สอน
นัก ึกษาปีละ 30,500 คน

ผลที่ได้รับจากนักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษา 

รา วัลระดับชาติ
• นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่
• นักเทคโนโลยีดีเด่น
• นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
• รำงวัลลอรีอลั
• รำงวัลผลงำนสิง่ประดิษฐ์คิดค้น
• รำงวัลวิทยำนิพนธ์ดีเย่ียม

รา วัลระดับนานาชาติ
• รำงวัล International Exhibition of 

Inventions of Geneva
• The Ross Coffin Purdy  Award,

สหรัฐอเมริกำ
• Brussels Eureka World Exhibition,

เบลเยี่ยม 
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ประโยชน์ของนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม

O การเกษตร
O อุตสาหกรรม 
O การแพทย์
O พลั  าน
O ความมั่นค 

O การจราจร 
O ภัยพิบัติ
O การ ึกษา
O การสร้า เครือข ายการวิจัย
O การกระจายความเจริญ ห้เกิดขึ้นทั่วประเท 
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กิจกรรมขอ  ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.  
 นการดูแลนักเรียนทุน
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การดูแลนักเรียนทุน
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ทุนตร-ีโท-เอก   ทุนพัฒนาข้าราชการ (ในประเทศ) 
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ต่างประเทศ) ทุนปริญญา (ต า ประเท )

จัดปฐมนิเท และสมัมนาเตรียมความพร้อมขอ  นร. ทุน 
ก อน ึกษา นประเท  / ก อนเดินทา ไป ึกษาต า ประเท   ปีละ 4 ครั้ 

(เชิญ ส านัก าน ก.พ.  จิตแพทย์  รุ นพ่ีที่ส าเร็จแล้วและผู้แทนจากหน วย านต้นสั กัด)

การเตรียมความพร้อมขอ ผู้ได้รับทุน 
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จัด ห้นักเรียนทุนที่ก าลั เตรียมตัวเดินทา ได้พบกับ
ผู้แทนขอ มหาวิทยาลัย นต า ประเท 

King’s College, London
University of North Texas University of Birmingham 

James Cook University
University of Wollongong
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การพบกับนักเรียนทุนที่กลับมาเยี่ยมบ้านระหว า ปิดเทอม

เพื่อ ห้นักเรียนทุนได้พบกับ จนท. ขอ ส านัก าน ก.พ. และ จนท. ฝ่ายนักเรียนทุน  
เพื่อช วยแก้ไขปัญหา ห้กับนักเรียนทุน นระหว า ที่ ึกษา นต า ประเท 



2020

- เพื่อ ห้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้ทราบและแก้ปัญหา 
 ห้นักเรียนทุน 

- นักเรียนทุนที่ไม รู้จักกันได้มาพบกัน และได้พบกับเจ้าหน้าที่ขอ 
ส านัก าน ก.พ./ส านัก านผู้ดูแลนักเรียน นต า ประเท  ท า ห้การ
ประสาน านท าได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ก าลั  ึกษาอยู ต า ประเท 
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การเตรียมความพร้อมทีจ่ะท างาน 

O จัดสัมมนา นร. ทุน ที่ส าเร็จการ ึกษาประจ าปีๆ ละ 2 ครั้ 

เพ่ือ ห้นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษา ได้มาพบและรู้จักกัน ได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต อ
การท า าน การท าวิจัย  จัด ห้พบนักวิจัย TYSA (Thai Young Scientists Academy) มา
ชี้แนะทา วิชาการ (Peer Coaching)  นอกจากนี้ นักเรียนทุนได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์
ต อการเริ่มท า าน เช น เทคนิคการสอน  การท า าน นฐานะอาจารย์/นักวิจัย การเขียนและ
ตีพิมพ์ผล านวิชาการ การเขียนข้อเสนอโคร การวิจัย ตลอดจนการปรับตัว ห้เข้ากับ
สิ่ แวดล้อม นหน วย าน และแนะน าข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยขอ ส านัก านกอ ทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  และข้อมูลขอ แหล  ทุนอื่นๆ
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O จัดสัมมนา นร.ทุน ที่ส าเร็จการ ึกษาเฉพาะสาขาวิชา 
เพื่อสร้า เครือข ายการวิจัย  และเพื่อทราบทิ ทา การ
วิจัยขอ ประเท  นสาขาวิชาต า ๆ

การดูแลนักเรียนทุนให้ได้ท าวิจัย 

นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษาทา ด้านพลั  าน      
เพื่อสร้า เครือข ายการวิจัย

นักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษาทา ด้าน
นิวเคลียร์ เพื่อสร้า เครือข ายการวิจัย      
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กิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาลทา ด้านวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี
เครือข ายนักเรียนทุนทา ด้านเทคโนโลยีพลั  าน

• จัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร เพื่อได้รับควำมรู้
จำกวิทยำกรเรื่องกำรสร้ำงเครือข่ำย กิจกรรมที่
เหมำะสมของเครือข่ำยฯ บทบำทของเครือข่ำย
ในอนำคต รวมถึงกำรจัดกำรระบบสมำชิก
เครือข่ำย

• ด ำเนินกำรจัดท ำจลุสำรเพื่อประชำสมัพันธ์
เครือข่ำยฯ และ แนะน ำสมำชิกและผลงำนของ
สมำชิกที่มีควำมโดดเด่นน่ำสนใจ โดย
ก ำหนดกำรออกจุลสำร 3 เล่ม/ปี และ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น 
facebook และจดหมำยอิเลคทรอนิกส ์
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ประสาน านกับเจ้าสั กัดเพื่อช วยดูแล ห้ นร.ทุนที่จบแล้วได้
ท า านวิจัยและ ช้ความรู้ความสามารถ ห้มากที่สุด

จัด ห้หน วย านต้นสั กัดพบกับท าน ปกท.วท.  กรณีที่หน วย าน
มอบหมาย านที่มิ ช  านวิจัย/วิชาการ  มากเกินไป ท า ห้นักเรียน
ไม มีเวลาที่จะท า านวิจัย/วิชาการ

จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนทุนทา ด้านวิทยา าสตร์และเทคโนโลยี
http://stscholar.nstda.or.th ปรับปรุ ทุกๆ 2  ปี

http://stscholar.nstda.or.th/


โคร การติดตามการปฏิบัติ านขอ นักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้ ที่  (ปี48-49)

การไปเยี่ยมนักเรียนทุนที่ก าลังท างานอยู่ 
ณ หน่วยงานต้นสังกัด  

โคร การติดตามการปฏิบัติ านขอ นักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้ ที่ 2 (ปี52-55)

โคร การติดตามการปฏิบัติ านขอ นักเรียนทุน ก.วิทย์  ครั้ ที่  (ปี56-58)

พบกับนักเรียนทุนที่ส าเร็จการ ึกษาแล้ว และพบหน วย านต้นสั กัด เพื่อปรึกษาหารือถึ 
การส  เสริมและสนับสนุน ห้นักเรียนทุนได้ปฏิบัติ าน ห้เกิดประโยชน์สู สุดกับทา ราชการ
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จัดท าโคร การสนับสนุนทุนนักวิจัย หม  (วท.) 
ทุนละ 250,000 บาท ระยะเวลาท าวิจัย   ปี  

วัตถุประส ค์
1.  เพื่อกระตุ้นและสร้า ความพร้อม นการเริ่มต้น

ท าวิจัย ห้กับนักเรียนทุนที่เพิ่ ส าเร็จการ ึกษา 
(กลับมาไม เกิน 5 ปี)

2. เพื่อสร้า แร จู  จ นการเป็นนักวิจัยอาชีพ
3. เพื่อสนับสนุน บประมาณการท าวิจัยแก 

นักเรียนทุนที่มีโคร การวิจัย แต ขาด บประมาณ

 ห้ทุนวิจัยไปแล้ว จ านวน  771 โคร การ   (ปี 2548 – 2558)
ก าลั อยู  นระหว า พจิารณา ปี 2559 จ านวน  91 โคร การ
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O สต .
O   คณะเ รษฐ าสตร์  มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
O   สถาบันทรัพย์สินทา ปัญญา จุฬาฯ
O สถาบันรับรอ มาตรฐาน ISO
O   คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการขอ  ก.วิทย์ฯ

ผลการประเมิน
การด าเนิน านมีประสิทธิภาพ ได้ผลตามเป้าหมาย

นักเรียนทุนที่กลับมาได้ท า านวิจัย 80% 

การประเมินผลโคร การ
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O มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ประเมินความคุ้มค า
ขอ โคร การ  โดย ช้แนวทา การประเมินตามกรอบขอ 
ส านัก านคณะกรรมการพัฒนาการเ รษฐกิจและสั คม
แห  ชาติ  และส านัก บประมาณ                 

การประเมินผลโคร การ (ต อ)

“โคร การนักเรียนทุนรัฐบาลด้าน ว และ ท
มีความคุ้มค าสมควรด าเนินการต อไป”
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คณะท างานสง่เสรมิการลงทนุภาคเอกชน:

10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคต

New Engine Of Growth
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วเิคราะห ์
4 แนวโนม้โลกอนาคต..กบัไทย

• เทคโนโลยใีหม่ 12 อยา่ง
• การเชือ่มโยงเศรษฐกจิ.สงัคม.คน
• การรวมเป็นเมอืง
• สงัคมผูส้งูอายุ

วเิคราะห ์
4 แนวโนม้โลกอนาคต..กบัไทย

• เทคโนโลยใีหม่ 12 อยา่ง
• การเชือ่มโยงเศรษฐกจิ.สงัคม.คน
• การรวมเป็นเมอืง
• สงัคมผูส้งูอายุ

สมัภาษณ ์ ผูล้งทนุ 70+ ราย
• ตา่งประเทศและในประเทศ 
• เจาะผูล้งทนุและเจา้ของเทคโนโลยี

ชัน้น า (จนี-ญีปุ่่ น-เกาหลใีต ้ยโุรป 
สหรัฐอเมรกิา)

สมัภาษณ ์ ผูล้งทนุ 70+ ราย
• ตา่งประเทศและในประเทศ 
• เจาะผูล้งทนุและเจา้ของเทคโนโลยี

ชัน้น า (จนี-ญีปุ่่ น-เกาหลใีต ้ยโุรป 
สหรัฐอเมรกิา)

หารอื   กบั 15 หน่วยงาน  
• คณะท างานสง่เสรมิการลงทนุ

ภาคเอกชน

หารอื   กบั 15 หน่วยงาน  
• คณะท างานสง่เสรมิการลงทนุ

ภาคเอกชน

น าเสนอ ทา่น รมต.คลัง..รอง นรม.น าเสนอ ทา่น รมต.คลัง..รอง นรม.

น าเสนอ นายกรัฐมนตรีน าเสนอ นายกรัฐมนตรี

First S-Curve: ยกระดบัอตุสาหกรรม
ปจัจบุนัเพือ่ตอ่ยอดการเจรญิเตบิโต

ยานยนตแ์หง่อนาคต

ทอ่งเทีย่วระดบัคณุภาพ

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

เกษตรเชงิประสทิธภิาพ และเทคโนโลยชีวีภาพ 

อาหารแหง่อนาคต

อตุสาหกรรมชวีภาพ: พลงังาน-เคมชีวีภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

อตุสาหกรรมดจิติอล

อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ 

อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ

New S-Curve: พฒันาอตุสาหกรรมอนาคต
เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิไทยแบบกา้วกระโดด

ระยะสัน้ถงึปานกลาง ระยะยาว

1 2

5+5 อตุสาหกรรมเป้าหมาย.. ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ + 
เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่



3737

การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ดจิติอล

อตุสาหกรรม
การแปรรปู
อาหาร 

อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิ
สอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรม
ยานยนต์
สมยัใหม่

อตุสาหกรรม 
การทอ่งเทีย่ว

กลุม่รายไดด้แีละ
การทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ 

หุน่ยนตเ์พือ่
อตุสาหกรรม

เชือ้เพลงิ
ชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

อตุสาหกรรม
การขนสง่
และการบนิ 

เตมิ 5 
อตุสาหกรรม

ใหม่

พัฒนาจาก

ตอ่ยอด 5 
อตุสาหกรรม

เดมิ

การพฒันาอตุสาหกรรมใหมม่รีากฐานสบืเนือ่งมาจากการตอ่ยอดอตุสาหกรรม
ปจัจบุนั 
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การตอ่ยอดอตุสาหกรรมเดมิ จะสามารถเพิม่รายไดป้ระชากรไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 70 จากเป้าหมาย อกีรอ้ยละ 30 จะมาจากอตุสาหกรรมใหม่

367.6

173.1

786.4

946.332.5

159.9

48.5

13.3
9.8

10.1
34.5

การ
ทอ่งเทีย่ว
กลุม่รายได้
ดแีละการ
ทอ่งเทีย่ว
เชงิสขุภาพ

อเิล็กทรอ-
นกิสอ์จัฉรยิะ 

24.5
18.4

ยานยนต์
สมยัใหม่

เป้าหมายของ
ประเทศไทย

25.2

อตุสาห-
กรรมใหม่

อตุสาหกรรม
อืน่ๆ2

29.0

การแปร
รปูอาหาร 

การเกษตร
และ

เทคโนโลยี
ชวีภาพ 

ปัจจุบัน

ผลติภัณฑม์วลรวมของประเทศไทย, พันลา้นเหรยีญสหรัฐในมลูคา่ปี 25571 ขอ้มลูเบือ้งตน้

SOURCE: WorldBank; Global insights; NESDB; Team analysis

1 Converted from GNI per capital and population; using conversion rate from GNI to GDP from historical data. Back up calculation available. Then adjust GDP contribution in 2005 USD 
terms from global insights to real 2014 terms and match with World Bank. Data available until 2030 2 Growth rate projected by IHS global insights 

3 Assuming that existing sectors' growth rates will be uplifted to global top decile 4 Calculated from additional GDP growth of 5 existing sectors (Comparing new 
GDP to IHS Global Insights-predicted 2030 GDP) using indirect effect multiplier (from supply chains) and induced effect (from employee spending)

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ1 2

Direct impact

Indirect and induced impact4

70% 30%

เพือ่กา้วสูก่ารเป็น
ประเทศพฒันาแลว้
ภายในปี 2575 
เศรษฐกจิไทยตอ้ง
ขยายตวั ประมาณ
รอ้ยละ 6 ตอ่ปี

1 เหรยีญสหรัฐตอ่คนตอ่ปี

ประเทศพฒันาแลว้ 
ภายในปี 2575

Asset
based

รายได้
ประชากร
5,4101

Knowledge 
based

รายได้
ประชากร
12,7461

17 ปีขา้งหนา้

6%/ปี

เตมิ 5 

อตุสาห-

กรรมใหม่ปจัจบุนั
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อตุสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

อตุสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่

• พัฒนาเป็นฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) โดยเริม่จากการประกอบรว่มกับ
ผูผ้ลติ (OEM) เพือ่น าไปสูอ่ตุสาหกรรมแบตเตอรี ่และระบบขบัเคลือ่นรถไฟฟ้าตอ่ไป

• ขยายธรุกจิในหว่งโซค่ณุคา่ของอตุสาหกรรมยานยนต ์โดยเฉพาะในดา้นการ
ออกแบบและจดัท าตน้แบบ (Surface integration design & prototyping) 

• สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติทีม่ปีระสทิธภิาพและความแมน่ย าสงู 
(Catalytic manufacturing)

• พัฒนาธรุกจิอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละชืน้สว่นรถยนตท์ีก่า้วทนัมาตรฐานโลก 
เชน่ ชิน้สว่นระบบความปลอดภัย ชิน้สว่นระบบสง่ก าลัง (Transmission System
Parts)

• ผลติรถจกัรยานยนต์ (ขนาดมากกวา่ 248 cc) โดยมกีารขึน้รปูช ิน้สว่นเครือ่งยนต์

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (1/3)

• ยกระดับอตุสาหกรรมการผลติวงจรรวมทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้

• ผลติระบบอเิล็กทรอนกิสท์ ีใ่ชใ้นยานยนต ์และอปุกรณ์ทีใ่ชก้บัผลติภัณฑ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู เชน่ อปุกรณ์
โทรคมนาคม 

• ออกแบบและผลติระบบทีอ่ยูอ่าศยัอจัฉรยิะ และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอจัฉรยิะ 
(Smart appliances) ซึง่เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตได ้(Internet of
Things) 

• ออกแบบและผลติอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสป์ระเภทสวมใส่ เชน่ Fitbits

• การออกแบบทางอเิล็กทรอนกิส ์การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิสข์นาดเล็ก
(Microelectronics) และการออกแบบระบบฝงัตวั(Embedded systems)
รวมถงึการผลติกจิการผลติสารหรอืแผน่ส าหรับไมโครอเิล็กทรอนกิส ์
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การเกษตรและเทคโนโลย ี
ชวีภาพ 

อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วกลุม่
รายไดด้แีละการทอ่งเทีย่วเชงิ
สขุภาพ 

• ยกระดบัประสบการณ์และคณุคา่จากการทอ่งเทีย่ว (Value 
Proposition) เพือ่ดงึดดูกลุม่นักทอ่งเทีย่วทีม่รีายไดป้านกลางถงึสงูจาก
ประเทศแถบเอเชยีแปซฟิิค

• จดัระเบยีบและสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมทีห่ลากหลายตามสถานที่
ทอ่งเทีย่วเพือ่เพิม่คณุคา่และประสบการณ์ เชน่ กฬีาทางน ้า(Water 
Sports) 

• สนับสนุนธุรกจิการฟ้ืนฟทูางการแพทย ์และศนูยฟ้ื์นฟสูขุภาพ 
(Wellness and Rehabilitation) โดยตอ่ยอดจากอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ (Medical tourism) ทีเ่ขม้แข็ง

• สง่เสรมิประเทศไทยในการเป็นศนูยร์วมของการแสดงสนิคา้และ
นทิรรศการระดบันานาชาต ิ(MICE) 

• ธุรกจิเทคโนโลยกีารเกษตรข ัน้สงู เชน่การใชร้ะบบเครือ่งรับรู ้(Sensors) 
การใชเ้ทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลูระดับสงู (Advanced analytics) และ
ระบบอัตโนมัติ

• การวจัิยและการลงทนุทางเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) เชน่ 
การปรับปรงุพันธุพ์ชืและสตัว ์

• อตุสาหกรรมการคดัคณุภาพ บรรจ ุเก็บรกัษาพชืผกัผลไม ้หรอืดอกไม ้
ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู เชน่ การใชร้ะบบเซ็นเซอรต์รวจสอบเนือ้ในผลไม ้

• กจิการผลติผลติภัณฑจ์ากยางธรรมชาติ

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (2/3)
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อตุสาหกรรม
การแปรรปูอาหาร 

• อตุสาหกรรมเกีย่วกับการเพิม่มาตรฐานดา้นการตรวจสอบยอ้นกลับใน
กฎระเบยีบความปลอดภัยดา้นอาหาร 

• กลุม่อตุสาหกรรมวจัิยและผลติโภชนาการเพือ่สขุภาพ

— อาหารทีม่กีารเตมิสารอาหาร (Fortified foods) 

— ผลติอาหารไทยไขมนัต า่ พลังงานต า่ และน ้าตาลต า่

— ผลติสารออกฤทธิ ์(Active Ingredient) และสารสกัดจาก
วตัถดุบิทางธรรมชาต ิ 

— อาหารทางการแพทย ์(Medical Food) และอาหารเสรมิ 
(Food Supplement)

• อตุสาหกรรมผลติภัณฑอ์าหารแปรรปูทีใ่ชโ้ปรตนีจากแหลง่ทางเลอืก
เชน่ โปรตนีเกษตร

ตอ่ยอด 5 อตุสาหกรรมเดมิ (3/3)

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ1.ksFHPYwArDZvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vpmqvtj/EXP=1203954686/**http:/www.antibiotics.or.jp/jara/tool/logo
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyJ1.ksFHPYwArDZvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11vpmqvtj/EXP=1203954686/**http:/www.antibiotics.or.jp/jara/tool/logo
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หุน่ยนตเ์พือ่หุน่ยนต์ หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการผลติยานยนต ์กระบวนการผลติฉีดพลาสตกิ และ
อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ – หุน่ยนตเ์ชีย่วชาญเฉพาะดา้นด าน ้าและการแพทย์

อตุสาหกรรม
การแพทย์
ครบวงจร 

การแพทยท์างไกลผา่น ICT เพือ่ตดิตาม ปรกึษา วนิจิฉัย และรักษา – ผลติอปุกรณ์ทางการ
แพทยเ์พือ่การวนิจิฉัยและตดิตามผลระยะไกล (Remote health monitoring devices) –
ยาประเภทชวีวตัถตุน้แบบ (Biologic) และชวีวตัถคุลา้ยคลงึ (Biosimilar) 

อตุสาหกรรมการ
ขนสง่และการบนิ

กจิการสาธารณูปโภคและบรกิารเพือ่การขนสง่ – ศนูยร์วมกจิการโลจสิตกิสท์นัสมยั –
การบรกิารซอ่มบ ารงุอากาศยาน (Maintenance, Repair and Overhaul: MRO) –
อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นอากาศยาน (OEM) – ธรุกจิมลูคา่สงูทีต่อ้งการความเร็วจากการ
ขนสง่ทางอากาศ (Time-Sensitive Products) – สถาบนัศกึษาและอบรมดา้นการบนิ

เชือ้เพลงิชวีภาพและ
เคมชีวีภาพ

เชือ้เพลงิชวีภาพรุน่ที ่2 – อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพครบวงจร โดยการพัฒนาอตุสาหกรรม
กลางน ้า – ไบโอพลาสตกิ – เขา้สู่ Bioeconomy

ดจิติอล Embedded Software, Enterprise Software และ Digital content – E-commerce 
(ขาย-ซือ้-จา่ย-สง่) – วเิคราะหข์อ้มลูของและผูบ้รโิภค (Consumer insights Analytics
and Data Center) – Cloud Computing – Cyber security – Internet of Things–
enabled Smart City – Creative media and animation

เตมิ 5 อตุสาหกรรมใหม่
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กลุม่ผูผ้ลติ
หุน่ยนต์

กลุม่ผูใ้ช้

หุน่ยนต์
กลุม่งานวจิยั
ตน้แบบ

โรงงานอตุสาหกรรมที่
กระจายอยูท่ั่วไป

• หักคา่เสือ่มอตัราเรง่
เมือ่ลงทนุใชหุ้น่ยนต์

• หักภาษีสองเทา่
ส าหรับสนิคา้ในบญัชี

นวัตกรรมหรอืน าเงนิ
ลงทนุหักลดหยอ่น 
300 % 

กรงุเทพฯ-มหาวทิยาลัย

ควรใหร้วมในพืน้ที่
ใกลเ้คยีงกบันคิม
อตุสาหกรรมหุน่ยนต์

ชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวันออก

• Venture capital

• เงนิทนุใหก้บั
มหาวทิยาลัยเพือ่ใหม้ี
หอ้งทดลองกลางเป็น
ศนูยพั์ฒนาหุน่ยนต์
ส าหรับบรษัิทเอกชน
รายยอ่ยไดย้มื-เชา่ใช ้

• Joint Matching Fund
และสทิธปิระโยชนก์าร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนาด
กลาง-ขนาดใหญ่

• ผูเ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ (วซีา่, 
ภาษีเงนิได)้

• สง่เสรมิการลงทนุ 

• ยกเลกิอตัราอากร
ชิน้สว่น

• นโยบายอตุสาหกรรม 
ใหม้ขีนาดของตลาด
เพยีงพอ

• ผูเ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ (วซีา่, 
ภาษีเงนิได)้

• พืน้ทีเ่มอืงส าหรับ
คลัสเตอรใ์หม่

• หุน่ยนตท์ ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่รวมถงึ

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นการผลติยานยนต ์โดยเฉพาะ
หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นการเชือ่มโลหะ ซึง่มักจะมาใน
รปูแบบแขนหุน่ยนตท์ีม่แีกนเคลือ่นทีแ่บบหมนุ 
(Articulated robot)

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นกระบวนการผลติฉดีพลาสตกิ

— หุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

• หุน่ยนตเ์ชีย่วชาญเฉพาะดา้น เชน่ดา้นด าน ้าและ
การแพทย์

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก: เป็นอตุสาหกรรมหลกัของโลกในอนาคต..ใหญก่วา่รถยนต์
ขยายตวัรอ้ยละ 15 ตอ่ปี และเอเชยีเป็นตลาดใหญอ่ันดบัหนึง่

• ไทย: มใีชอ้ยูแ่ลว้ในหลายอตุสาหกรรม น าเขา้ปีละ 6 แสนลา้นบาท
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพอตุสาหกรรมในไทยไดอ้ยา่งมหาศาล
มกีารสรา้งบคุคลากรในประเทศ
ใชแ้ทนแรงงานทั่วไป..สรา้งงานคณุภาพ

• นักลงทนุ: ประเทศไทยเหมาะเพราะมอีตุสาหกรรมชิน้สว่นทีแ่ข็งแรง

หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรม
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อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ
ความส าคญัของอตุสาหกรรม

• โลก: คาดวา่จะเตบิโตเร็วเป็นอันดับตน้ๆของอตุสาหกรรมในประเทศพัฒนาแลว้ทีร่อ้ยละ 3.4 ตลอด 15 ปี
ผูโ้ดยสารขยายตัวสงู โดยเฉพาะในเอเชยี โดยจะมเีครือ่งบนิพาณชิย ์10,000 ล าทั่วโลกในปี 2562
มกีารสั่งเครือ่งบนิจ านวนมากในเอเชยี
มเีพยีงไทย กับสงิคโปร ์ทีม่คีวามพรอ้มแตส่งิคโปรม์ขีอ้จ ากัดดา้นพืน้ทีร่องรับ

• ไทย: มสีนามบนิอูต่ะเภา..มรัีนเวยพ์รอ้ม มพีืน้ทีว่า่ง 5,000 ไร ่(ใหญก่วา่สนามบนิสงิคโปร)์ 
เป็นสนามบนิทอ่งเทีย่วและขนสนิคา้ของอาเซยีน
สรา้งธรุกจิและอาชพีรายไดส้งูใหค้นไทย  

• นักลงทนุ: พรอ้มมานานแลว้ หากเปิดโครงการลงทนุทันที

อตุสาหกรรมการขนสง่และการบนิ

กลุม่
ธุรกจิ
การบนิ

สนามบนิพัทยา-อู่
ตะเภา

กลุม่อตุ-
สาหกรรม
มลูคา่สงู

สนามบนิพัทยา-อู่
ตะเภา และพืน้ที่
นคิมอตุสาหกรรม
รอบนอก

สถาบนั
ศกึษาและ
วจิยัดา้น
การบนิ

สนามบนิพัทยา-อู่
ตะเภา และ
มหาวทิยาลัยที่
สนใจ 

กลุม่ธุรกจิ
ดา้นการ
ขนสง่

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงกับ
สนามบนิอูต่ะเภา

ธรุกจิ Terminal/ 
Cargo/ MRO

• สทิธปิระโยชนก์าร
ลงทนุ

• จงูใหม้เีทีย่วบนิ
มากๆ

• จัดตัง้ Certified 
Body เพือ่รับรอง
มาตรฐานการผลติ
และบรกิารใน
อตุสาหกรรมการ
บนิ

• สทิธปิระโยชน์
ดา้นภาษี และเงนิ
อดุหนุนงานสอน
และวจัิย

• ความรว่มมอืกับ
บรษัิทชัน้น าดา้น
การบนิ (หัก
ลดหยอ่น R&D)

• ผูส้อนและ
เชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ

ICT/ ยา/ DC 

• สทิธปิระโยชน์
การลงทนุ

• ผูเ้ชีย่วชาญ

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

เงือ่นไขส าคญั: 

• การอนุญาตใหใ้ชท้ีร่าชพัสดบุรเิวณสนามบนิและระยะเวลาการเชา่ใช ้

• การประกาศเขตเศรษฐกจิพเิศษ (ปลอดภาษี/อากร น าเขา้ ปรวิรรตเงนิตรา) 

• สทิธปิระโยชนก์าร
ลงทนุ

• มโีครงสรา้งสาธาร-
ณูปโภคพืน้ฐานทีไ่ด ้
มาตรฐาน

• มพีืน้ทีเ่พยีงพอ
ส าหรับการจัดตัง้
warehouse ใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกบั
ทา่เรอืหรอืทา่อากาศ
ยาน

• ระบบอากรและ
ศลุกากรทีม่ี
ประสทิธภิาพ และ
สะดวกรวดเร็ว

• กจิการสาธารณูปโภคและบรกิารเพือ่การขนสง่ เชน่ 
Inland Container Depot (ICD) กจิการขนถา่ยสนิคา้
ส าหรับเรอืบรรทกุสนิคา้ และสนามบนิพาณชิย์

• ศนูยร์วมกจิการโลจสิตกิสท์นัสมยั เชน่ การขนสง่ทาง
อากาศ (Air Cargo) ศนูยก์ระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ
ดว้ยระบบทีท่ันสมัย (Inernational Distribution 
Center: IDC) และการขนสง่แบบ Cold Chain 

• การบรกิารซอ่มบ ารงุอากาศยาน (Maintenance, 
Repair and Overhaul: MRO) โดยมุง่เนน้ทีก่ารซอ่ม
บ ารงุโครงสรา้งเครือ่งบนิล าตัวแคบ (Narrow-body 
Airframe maintenance) และอตุสาหกรรมผลติ
ชิน้สว่นอากาศยาน (OEM) 

• พัฒนาพืน้ทีโ่ดยรอบเป็นเขตอตุสาหกรรมส าหรับธุรกจิที่
มมีลูคา่สงู (High-value Manufacturing) และธุรกจิที่
ตอ้งการความเร็วจากการขนสง่ทางอากาศ (Time-
Sensitive Products)

• ใหบ้รกิารฝึกอบรมนกับนิและลกูเรอื (Pilot and cabin 
crew) และบคุลากรดา้นเทคนคิ (Technician)
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การรกัษา
ทางไกล

อุปกรณ์
การแพทย์

ยา-วจิยั-
พฒันา-ผลติ

พืน้ทีว่จัิยและพัฒนา: 
โรงเรยีนแพทย/์คลสั
เตอรก์ารแพทย ์เชน่ 
กรงุเทพ พัทยา

• สง่เสรมิการลงทนุ 

• การอนุมัตแิละ
สนับสนุนใหใ้ช ้

อปุกรณ์ใหมใ่น
ประเทศ

• การตกลงระหวา่ง
ประเทศใหใ้ชอ้ปุกรณ์
ทีไ่ทยผลติ

พืน้ทีว่จัิยและพัฒนา: 
โรงเรยีนแพทย/์คลสัเตอร์
การแพทย ์เชน่ กรงุเทพ 
พัทยา

พืน้ทีว่จัิยและพัฒนา: 
โรงเรยีนแพทย/์คลสั
เตอรก์ารแพทย ์เชน่ 
กรงุเทพ พัทยา

• เงนิทนุใหก้ับ
มหาวทิยาลยัสนับสนุน
กจิกรรม

• สทิธปิระโยชนก์าร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนาด
กลาง-ขนาดใหญ่

• สนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ

• การปรับระบบการ
ทดสอบและทดลองยา
ใหส้ัน้ลงตามขอ้เท็จจรงิ
ทางการแพทย ์เพือ่ให ้
ยาใหม่ๆ มาทดลองและ
ผลติในประเทศไทย

• สง่เสรมิการลงทนุ 

• ลดภาษีเงนิไดน้ติ ิ
บคุคลและแกไ้ข
โครงสรา้งอากร 
ส าหรับกลุม่
อตุสาหกรรมเครือ่ง
อปุกรณ์ทางการแพทย์

• ใหม้กีารใชร้ะบบใหม่
ในประเทศไทย และมี
ระบบผลตอบแทนใหม ่
เชน่ แพทยส์ าหรับ
บรกิารใหค้ าปรกึษา 
วนิจิฉัยโรค และ
ตดิตามผลระยะไกล

• ใหบ้รกิารดา้นการแพทยผ์า่นอนิเตอรเ์น็ตและ
สมารท์โฟน (eHealth and mHealth) เพือ่ตดิตาม 
ปรกึษา วนิจิฉัย และรักษา

• ผลติอปุกรณ์ทางการแพทยเ์พือ่การวนิจิฉยัและ
ตดิตามผลระยะไกล (Remote health monitoring 
devices) ส าหรับ กลุม่ผูม้โีรคเรือ้รัง ผูส้งูอาย ุและ ผูท้ี่
ตอ้งการวนิจิฉัยโรคดว้ยตนเอง 

• วจิยัและผลติยาชวีวตัถคุลา้ยคลงึ (Biosimilar) ซึง่
คอืยาสามัญของยาชวีวัตถตุน้แบบ (Biologic)

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก:  คาดวา่จะเตบิโตเร็วเป็นอันดบัตน้ๆของอตุสาหกรรมในประเทศพัฒนาแลว้ทีร่อ้ยละ 3.4 
ตลอด 15 ปี

โลกและเอเชยีมคีวามตอ้งการมากขึน้รักษาพยาบาลทางไกล อปุกรณ์การแพทยแ์ละยา
ใหม่ๆ  มากขึน้ตามสงัคมผูส้งูอาย ุ

• ไทย: มคีวามสามารถและมฐีานอตุสาหกรรมแลว้ระดบัด ีทัง้ในดา้นความรูค้วามช านาญ และ
บคุลากร  

• นักลงทนุ: พรอ้มถา้มกีฎระเบยีบ และ การสนับสนุนเพยีงพอ 

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 
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กลุม่ผูผ้ลติ
เอทานอล/
เคม-ีพลา-
สตกิชวีภาพ กลุม่ผูใ้ช้

กลุม่งานวจิยั
ตน้แบบ

เอทานอล: โรงกลัน่
น ้ามัน / ผูใ้ชน้ ้ามันทั่ว
ประเทศ

เคมชีวีภาพ: โรงงาน-
ประชาชน

เอทานอล

• ใชใ้นน ้ามันรถมากขึน้

• ลดภาษียานยนตท์ีใ่ช ้
เอทานอล

เคม-ีพลาสตกิชวีภาพ

• มาตรการการเงนิ 
และมาตรการสงัคม
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑเ์คมี
ชวีภาพและพลาสตกิ
ชวีภาพ

กรงุเทพฯ-มหาวทิยาลยั

พืน้ทีใ่กลเ้คยีงคลสัเตอร์

พืน้ทีป่ลกูออ้ย-มัน

พืน้ทีบ่รเิวณมาบตาพดุ
ส าหรับอตุสาหกรรม
ตอ่เนือ่ง

• Venture capital

• เงนิทนุใหก้ับ
มหาวทิยาลยัสนับสนุน
กจิกรรม

• สทิธปิระโยชนก์าร
ลงทนุกรณีบรษัิทขนาด
กลาง-ขนาดใหญ่

• ผูเ้ชีย่วชาญตา่งประเทศ

• สง่เสรมิการลงทนุ

• การใหค้วามชว่ยเหลอื
การเงนิเพิม่เตมิเพือ่
ชว่ยผลตอบแทนทาง
การเงนิ

• นโยบายอตุสาหกรรม 
ใหม้ขีนาดของตลาด
เพยีงพอ

• ผูเ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ (วซีา่ 
ภาษีเงนิได)้ ส าหรับ 
Gen2-3

• พืน้ทีส่ าหรับคลสัเตอร์
ใหม่

• อตุสาหกรรมเคมชีวีภาพครบวงจร โดยการพัฒนา
อตุสาหกรรมกลางน ้า เชน่ การผลติกรดแลคตกิและกรด
ซกัซนิกิจากเอทานอล เป็นสะพานเชือ่มระหวา่ง
อตุสาหกรรมตน้น ้า (ผลติเอทานอล) และปลายน ้า 
(อตุสาหกรรมเคม)ี ทีม่อียูแ่ลว้ 

• ไบโอพลาสตกิ หรอืคอืผลติภัณฑเ์คมทีีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดลอ้มและผลติภัณฑพ์อลเิมอร์ ชนดิพเิศษ 

• ใชเ้ทคโนโลยผีลติเชือ้เพลงิชวีภาพรุน่ทีส่อง เพือ่
ยกระดับอตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพทีม่อียูแ่ลว้ใน
ปัจจบุัน 

• เพิม่การวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติเชือ้เพลงิ
ชวีภาพรุน่ทีส่าม 

เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ 

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอุตสาหกรรม

• โลก: ก าลงัสรา้งมาตรฐานใหม.่.เศรษฐกจิชวีภาพ (BioEconomy)

สหรัฐอเมรกิา ยโุรป ญีปุ่่ น มาเลเซยี รับเป็นกฎหมายแลว้

• ไทย: มภีาคเกษตรใหญท่ีส่ดุในภมูภิาค และน าอาเซยีนได ้(หากไมท่ ามาเลเซยีจะน า)  

• นักลงทนุ: ประเทศไทยมคีวามพรอ้ม..ขอใหม้นีโยบายอตุสาหกรรมชดัๆ 

อตุสาหกรรมเชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ    
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การ
พาณิชย์
อเิล็กโทร-
นกิส์

กลุม่สนบั
สนุน
กจิกรรม

ภาพยนตร ์
Animation

เมอืงใหญท่ัว่ประเทศ
เชน่ กรงุเทพ 
เชยีงใหม ่ภเูก็ต อืน่ๆ

• เงนิทนุใหก้บั
มหาวทิยาลัย
สนับสนุนกจิกรรม

• สทิธปิระโยชน์การ
ลงทนุกรณีบรษัิท
ขนาดกลาง-ขนาด
ใหญ ่หกัคา่วจิัยและ
พัฒนา

• ผูเ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ

กรงุเทพ-มหาวทิยาลัย

เมอืงใหญ่

เมอืงใหญท่ัว่ประเทศ
เชน่ กรงุเทพ 
เชยีงใหม ่ภเูก็ต อืน่ๆ

• แผนยทุธศ์าสตร์
อตุสาหกรรม
ภาพยนตร์

• เงนิทนุใหก้บั
มหาวทิยาลัย
สนับสนุนกจิกรรม

• สทิธปิระโยชน์การ
ลงทนุกรณีบรษัิท
ขนาดกลาง-ขนาด
ใหญ ่หกัคา่วจิัยและ
พัฒนา

• ผูเ้ชีย่วชาญ
ตา่งประเทศ

• สง่เสรมิการลงทนุ

• กฎหมายดา้นธรุกจิ
ออนไลน ์ตัง้แต่
เสนอขาย-ซือ้-
จา่ยเงนิ-สง่ของ-
ประกนั

• ระบบ e-payment 
ครอบคลมุทัว่
ประเทศ โดย
เชือ่มตอ่สถาบนั
การเงนิทกุประเทศ

• Embedded Software, Enterprise Software 
และ Digital content 

• ธุรกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนกิสท์ัง้ในและตา่งประเทศ 
(E-commerce Player)

• ศนูยร์วมรวบและวเิคราะหข์อ้มลูของผูบ้รโิภค
(Analytics and Data Center) เพือ่ใหบ้รกิารการ
วเิคราะหข์อ้มลูเจาะลกึของตลาด(Consumer Insights)

• หนว่ยจดัเก็บขอ้มลูและการประมวลผลออนไลน์
(Cloud Computing) และการป้องกันอันตรายในโลก
ออนไลน์ (Cyber Security) 

• พัฒนาเมอืงอจัฉรยิะโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเชือ่มตอ่
อนิเตอรเ์น็ทของอปุกรณ์ตา่งๆ (Internet of Things–
enabled Smart City) 

• อตุสาหกรรมสือ่สรา้งสรรคแ์ละแอนนเิมช ัน่ (Creative 
media and animation) 

ดจิติอล

พืน้ที่

ความ
ตอ้งการ

ความส าคญัของอตุสาหกรรม

• โลก: กา้วไปสู ่Digital Economy เต็มตัว .. ความตอ้งการในเอเชยีไมจ่ ากดั

• ไทย:มคีวามตอ้งการในประเทศ แต ่การพัฒนาอตุสาหกรรมยงัชา้

มบีคุคลากรพอสมควร   

• นักลงทนุ: นักลงทนุมคีวามพรอ้ม..ขอใหม้นีโยบายอตุสาหกรรมชดัๆ 

อตุสาหกรรมดจิติอล  
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นักเรียนทุนมีปัญหา ?????

ขอ ห้แจ้ 

ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช.
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http://stscholar.nstda.or.th
scholar@nstda.or.th

สวัสดีครับ


