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บทสรุปผู้บริหาร 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
ไปสู่อุตสาหกรรมและบริการที่เน้นการผลิตเพ่ือส่งออกซ่ึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
รวดเร็วที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันอาศัยความได้เปรียบด้านแรงงานความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากร เป็นปัจจัย
หลักในสนับสนุนการผลิต และอาศัยการแข่งขันด้านราคาเพ่ือมุ่งสร้างรายได้จากการส่งออกในตลาดโลกเป็นหลัก 
ดังนั้นประเทศไทยจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกภายใต้สถานการณ์และ
แนวโน้มที่การแข่งขันในตลาดโลกมีความเข้มข้นมากขึ้น 

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านี้ได้ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่จะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลกทั้งนี้ หากพิจารณาทางด้าน
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ภาคเกษตรกรรมยงัคงเป็นหนึ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีแรงงาน 
เป็นส่วนใหญ่แต่มีอัตราส่วน GDP จากภาคการเกษตรค่อนข้างต่ า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคการเกษตรยังขาดการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพ่ือจ าหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร โดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในระบบจัดการการผลิตและการตลาด ตลอดจนวิธีการ
ท าการเกษตรเป็นเพ่ือการพาณิชย์เพ่ือเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเกษตรโดยวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการ
ผลิตให้ได้ผลผลิตสูงและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวมีผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service Center for Science and 
Technology Innovation: CSTI) ซึ่งจะหน่วยงานกลางที่จะบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเพ่ือให้ข้อมูลด้าน
นวัตกรรมพัฒนาทางวิชาการส าหรับการท าวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย
โครงการน าร่องของศูนย์ฯจะมุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาการส าหรับการท าวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคเกษตรกรรมโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าภาคการเกษตร 
ตลอดจนกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรมในการปฏิรูป
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ต่อไป 

 



ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ตามที่ได้มีการฝึกอบรมในประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2558 และการดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 – 16 
ธันวาคม 2558 นั้น จากการศึกษาพบว่าสาธารณรัฐเกาหลีสามารถพัฒนาตนเองจากประเทศยากจนที่ต้องเผชิญ
สภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมจากสงครามเกาหลีในปี 2493 -2496 จนปัจจุบันนี้กลายเป็นหนึ่ง ในกลุ่ม
ประเทศชั้นน าทางเศรษฐกิจของโลก ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จนี้มาจากการพัฒนาด้านการศึกษา และการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของตนเองให้มีคุณภาพ และสามารถผลิตเพ่ือส่งออกให้เป็นที่
แพร่หลายในระดับโลก  

 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเกาหลีเริ่มจากการที่รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และ
ทิศทางที่ชัดเจนในการน าพาเศรษฐกิจด้วยการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมี
การจัดท าแผนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะ 5 ปีฉบับแรก (2505 - 2509) ให้มีแนวทางที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จนในปี 2520 รัฐบาลได้รวมแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และได้มีการปรับปรุงแผนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะและ
ความสามารถที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีการส่งเสริมภาคเอกชนให้ท าการวิจัย
และพัฒนา การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และการสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการวิจัยและพัฒนา เช่น การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัย เป็นต้น
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ท าให้สาธารณรัฐเกาหลี กลายเป็นประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาอยู่ในล าดับต้นๆของ
โลกดังจะเห็นได้จาก ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ในปี 2556 
อยู่ที่ร้อยละ 4.15 มากกว่าจีนและญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.08 และ 3.47 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2552 - 2556 
(Total expenditure on R&D as a percentage of GDP, 2009 - 2013)  

ประเทศ/ปี พ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 
สหรัฐอเมริกา 2.90 2.82 2.77 2.81 - 
จีน 1.70 1.76 1.84 1.98 2.08 
ญี่ปุ่น 3.36 3.25 3.38 3.34 3.47 
สาธารณรัฐเกาหลี 3.56 3.74 3.74 4.03 4.15 
ไทย 0.24 0.22 0.39 - 0.48 
ที่มา: ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2557 หน้า 259-260 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558), 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 



 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันก าลังเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการค้า ด้านการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ด้านนวัตกรรมที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ด้านประชากรศาสตร์ที่จะก้าวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านพลังงาน อาหาร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมท่ีเข้าสู่ภาวะขาดแคลนและเสื่อมโทรมลง มีการใช้
ทรัพยากรจ านวนมาก ทั้งนี้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 
5,992 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งคน1ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ต้องพ่ึงพิงการน าเข้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วน พลังงาน เงินทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าฐานองค์ความรู้ 

 เมื่อเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืนๆ นับว่ายังอยู่ในอันดับที่ไม่ดีนัก กล่าวคือ ในปี 25582 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีอยู่ล าดับที่ 44 จากทั้งหมด 61 ประเทศ และมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ล าดับที่ 47 จากทั้งหมด 61 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้จ่ายด้านวิจัย
และพัฒนาโดยรวมของประเทศต่อ GDP อยู่ในล าดับที่ 52 จากทั้งหมด 61 ประเทศ และหากพิจารณาลงลึกไปถึง
จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท างานเต็มเวลาต่อ 1 ,000 คน ประเทศไทยมีเพียง 1.09 คนต่อ 
1,000 คน ในขณะที่สิงคโปร์และญี่ปุ่นอยู่ที่ 7.70 และ 6.80 คน ต่อ 1,000 คน ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2จ านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท างานเต็มเวลาต่อ 1 ,000 คน ปี 2552 - 2556 
(Total R&D personnel nationwide FTE per 1,000 people, 2009 - 2013)  

ประเทศ/ปีพ.ศ. 2552 2553 2554 2555 2556 
สิงคโปร์ 7.20 7.29 6.37 7.43 7.70 
จีน 1.72 1.90 2.14 2.40 2.60 
ญี่ปุ่น 6.89 6.86 6.81 6.67 6.80 
สาธารณรัฐเกาหลี 6.28 6.78 7.26 7.92 - 
ไทย 0.86 0.91 0.83 - 1.09 
ที่มา: ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2557 หน้า 265-266 (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558), 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 หากพิจารณาทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยมีแรงงานในภาคการเกษตรร้อยละ 34 
ของแรงงานทั้งหมด3 โดยมีพ้ืนที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ 41 ของพ้ืนที่ของประเทศ แต่มีสัดส่วน GDP จากภาค
การเกษตรเพียงร้อยละ 8.4  ขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นร้อยละ 16 ของแรงงานทั้งหมด
และมีสัดส่วน GDP คิดเป็นร้อยละ 40 ขณะที่แรงงานในภาคธุรกิจบริการคิดเป็นร้อยละ 22 และมีสัดส่วน GDP 
คิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร้อยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด แต่มีสัดส่วน GDP 

                                                           
1 IMD World Competitiveness Yearbook, 2015 
2ดัชนีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2557 หน้า 50 - 54, ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
3ส านักงานสถิตแิห่งชาติ ภาวะการท างานของประชากรปี 2558 



เพียงร้อยละ 35 จะเห็นได้ว่าแม้ภาคการเกษตรเป็นหนึ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจหลักของประเทศที่มีแรงงาน เป็น
ส่วนใหญ่แต่มีอัตราส่วน GDP จากภาคการเกษตรค่อนข้างต่ า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาคการเกษตรยังขาดการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่า คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือ
จ าหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์จุดแข่งและจุดอ่อนอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ดังที่ปรากฏใน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ยังพบว่า
อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอยู่ล าดับต้นๆเช่นข้าวและผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปเป็นต้น แต่จุดอ่อนของอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยคือ ยังประสบปัญหาทางการเงินขาดปัจจัย
เอ้ือด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่สนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นระบบต่อการลงทุนของภาคเกษตรกรรม
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านการวิจัยและพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม ตลอดจนการดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ มาท างานในประเทศไทย 

 ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
เกษตรกรและ SMEs ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย จึงควรมีการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่จะช่วย
ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าภาค
การเกษตรของไทย 

ชื่อโครงการ  

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service Center 
for Science and Technology Innovation: CSTI) 

หน้าที่และการให้บริการ 

ศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแบบเบ็ดเสร็จ จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการ
ส าหรับการท าวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยโครงการน า ร่องของศูนย์ดังกล่าว
จะมุ่งเน้นการพัฒนาทางวิชาการส าหรับการท าวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ
อุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลักโดยใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าภาคการเกษตร ซึ่งเป็นการน าทรัพยากร
ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยศูนย์ดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น บริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนสถานประกอบการ
รายย่อย ในลักษณะ One-Stop Service Center ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จในกระบวนการผลิตตั้งแต่
ต้นน าจนถึงปลายน้ า โดยจะเป็นทั้งศูนย์บ่มเพาะสถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล 
ให้ค าแนะน า ด้านการวิจัย หรือ การประกอบธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลตลาด และข้อมูลมาตรการภาษีหรือความ
ช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐเพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับภาคเอกชนในการลงทุนในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ



นวัตกรรม ให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพการผลิต ขั้นตอนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า 
และการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม นอกจากนี้ CSTI ยัง
จะสามารถเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจในการพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือการค้า (commercialization) และ/หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการค้าและข้อมูลตลาดส าหรับการขยายตลาดในอนาคต 

ตัวอย่างรูปแบบความช่วยเหลือ 

การคิดค้น ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด เช่น การคิดค้นที่เปิดมะพร้าวโดยไม่ต้องใช้
เครื่องมืออ่ืน (ฝากระป๋องบนมะพร้าว) การพัฒนาพันธ์ข้าวให้มีคุณค่าทางสารอาหารเพ่ิมขึ้น หรือ เครื่องวัดความ
สดของอาหาร ซึ่ง CSTI จะเป็นหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาคเอกชน กับ สถาบันวิจัยต่างๆ ของประเทศ 
เป็นต้นการคิดค้นและพัฒนาสินค้า และในระยะเริ่มแรกหากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องการเงินทุน ทาง
ศูนย์ฯจะมีหน่วยที่ให้ค าแนะน าในข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนตลอดจนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ/หรือสิทธิประโยชน์
ทางภาษีและทางวิชาการส าหรับการท าวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม เนื่องจาก 
CSTI จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งรวมถึง 
กฎหมาย ระเบียบ และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ศูนย์ฯจะให้ความช่วยเหลือในการจดสิทธิบัตรส าหรับ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาอีกด้วย โดยเมื่อผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ส าเร็จ ทางศูนย์ฯ จะเป็น
ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านการตลาดตลอดจนแนวโน้มตลาดในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงาน บทบาทและหน้าที่ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานกลางในการประสานข้อมูลด้านนวัตกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานหลักในการส่งเสริมนวัตกรรมในโครงการน าร่อง

ซึ่งให้ความส าคัญในภาคการเกษตร 
กระทรวงการคลัง จัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
กระทรวงพาณิชย์ ให้ความรู้ในการแนวโน้มตลาด การเข้าถึงตลาด และการ

ส่งเสริมการขายสินค้าเชิงพาณิชย์ 
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากร 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความรู้ในด้านการท าการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม 
ส านักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ก าหนดกรอบ แผน แนวทางและทิศทางในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

 



การจัดตั้งศูนย์ฯ CSTI จะส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการบูรณาการข้อมูลและความเชี่ยวชาญจากหลาย
หน่ วยงาน เป็นส าคัญ  โดยหน่ วยงานรับผิ ดชอบหลัก ในการ จั ดตั้ ง ศู นย์ ข้ อมู ลด้ านนวั ตกรรมนี้ คื อ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการหน่วยงานหลักในการเร่งพัฒนาประสานและบูรณาการข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อมูลด้านการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนเร่งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนมีมาตรการสนับสนุนให้ภาคเอกชนและนักลงทุน
ต่างประเทศจัดตั้งศูนย์วิจัยในประเทศไทยนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีบทบาทใน
การส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณส์นับสนุนสินค้าเกษตรในสาขาที่มศีักยภาพยกระดับสินค้าชุมชนโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเชื่อมโยงและร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาสถาบันวิจั ยภาคการผลิตและชุมชน
เครือข่ายวิสาหกิจต่างๆทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจะมีบทบาทในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้จัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ชัดเจนรวมทั้งสร้างกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนวิจัยบุคลากรวิจัยการบริหารจัดการความรู้ และการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร
และ SMEs โดยจะมีกระทรวง ICT สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือให้การเข้าถึงข้อมูล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็ว 

แผนการด าเนินงาน 
ระยะสั้น (Short-Term) 
จัดตั้งศูนย์ฯ CSTI สังกัดภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง

ในการรวบรวม ประสาน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล R&D โดยในระยะแรกจะเน้นการพัฒนาด้านผลิตผลทาง
การเกษตรเนื่องจากเป็นสินค้าหลักของประเทศและปริมาณการผลิตรวมทั้งมีผลกระทบต่อประชากรของประเทศ
ค่อนข้างมากแต่กลับสร้างมูลค่าได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งการใช้ R&D และนวัตกรรมจะท าให้สินค้าเกษตรมี
ความสามารถทางการแข่งขันและมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

ระยะยาว (Long-Term) 
ยกระดับศูนย์ฯ CSTI โดยปรับให้เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และขยายบทบาทหน้าที่ของ

ศูนย์ฯ CSTI ให้สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลครอบคลุมสินค้าในภาคอุตสาหกรรม สามารถยกระดับสินค้าชุมชน 
พัฒนาธุรกิจ SME สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและนักลงทุนต่างประเทศ ขยายการลงทุนในการจัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์วิจัย 

รายละเอียดการด าเนินงาน 

1. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและสร้างเครือข่ายภาคี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในบริหารจัดการศูนย์ เพ่ือเป็นแกนกลางในการ

ด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : ห้องปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ บริการต่างๆ และบุคลากรในการขับเคลื่อน รวมถึงการสร้างเครือข่าย พันธมิตรระหว่างหน่วยงาน
เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงธุรกิจและวิชาการ หลังจากนั้นจึงพัฒนาให้เกิดเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักข้ึนตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรีต่อไป  



2. จัดตั้งศูนย์ในส่วนกลางและด าเนินการขยายไปยังส่วนภูมิภาค 
จัดตั้งศูนย์ในส่วนกลางบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ และจัดท า

แผนการด าเนินงานในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้
ความส าคัญกับหน่วยงานในภูมิภาค โดยให้สิทธิประโยชน์แก่โครงการที่ตั้งในภูมิภาคให้ได้รับมากขึ้น 

3. จัดท าแผนแม่บทในระยะยาว 
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทในระยะยาว เพ่ือก าหนดเป้าหมาย แผนด าเนินการที่ชัดเจน รวมถึงสร้างความ

มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โดยให้มีการทบทวนกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรที่เปลี่ยนไป และมีการจัดท าแผนงาน แผนงบประมาณ และเป้าหมายประจ าปีของหน่วยงาน โครงการ 
และโปรแกรมที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน งบประมาณ ตัวชี้วัดด้วย 

4. ปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสม 
ด าเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้ง่ายต่อการด าเนินธุรกิจ การลงทุน รวมถึงการเชื่อมโยงระบบการขอ

อนุญาต การขอรับการสนับสนุนโดยภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมให้เอกชนเกิดความสะดวกในการลงทุน 
 
ความท้าทาย  
 ความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดท าหรือการบริหารโครงการ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ ากัดทั่วไปในการ
จัดการโครงการหรือการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ โดยความท้าทายเหล่านี้ เป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารโ ครงการ
ค้นหาแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าหมายต่อไป  

ทั้งนี้ความท้าทายหลักที่เกิดจากการจัดตั้งศูนย์ CSTI ในประเทศไทยนั้นมี 4ประการดังต่อไปนี้ 
1. การบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูล 

การจัดตั้งOne-stop service center for Science and technology innovation มีแนวคิดหลัก 
คือ การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยและการพัฒนาและข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มาไว้ใน
จุดเดียว เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมผู้บริหารโครงการจึงต้องมีการประสานงานในแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็วที่สุด  

2. การจัดหาที่ตั้งและท าเล 
 สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการจัดท าโครงการ คือ การจัดหาที่ตั้งหรือท าเลที่ดี เพื่อให้เกิดความสะดวกใน

การเดินทางเพ่ือติดต่อประสานงาน และการเข้าถึงโครงการได้ง่ายเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดต้นทุนการขนส่งต่างๆ 
อีกด้วย ดังนั้นการจัดตั้ง CSTI จึงต้องจัดหาที่ตั้งที่มีความเหมาะสม มีระบบการคมนาคมที่ดีจะท าให้ผู้มาใช้บริการ
สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ต้องมีทางเลือกในการเดินทางหลายเส้นทางเพ่ือความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ เนื่องจากจะมีหน่วยงานต่างๆ เดินทางไปใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

3. ความต่อเนื่องด้านงบประมาณ 
จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความผันผวน

และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ ในการบริหารโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ซึ่งโครงการ CSTI เป็นการลงทุนในระยะยาว จึงต้องการความต่อเนื่องในการจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งโครงการ  การด าเนินโครงการในแต่ละปีในการจัดสรรงบประมาณให้แก่
บุคลากรหรือจัดหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงงบประมาณในการติดตามประเมินผลด้วย 

 



4. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การรวบรวมข้อมูลในด้านการวิจัยและการพัฒนาจากหน่วยงาน

ต่างๆ จึงต้องมีกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จะบังคับใช้เพื่อรองรับในการด าเนินงาน เพ่ือมอบอ านาจหรือสิทธิขาด
ให้ผู้บริหารโครงการในการน าข้อมูลมาจากมาหน่วยงานต่างๆ ได้ เนื่องจากข้อมูลในด้านดังกล่าวอาจจะเป็นข้อมูล
ที่เปิดเผยสู่สาธารณะไม่ได้ เพราะความปลอดภัยหรือผลประโยชน์ต่างๆ  

 
ผลกระทบ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนวัตกรรม (Science and 
technology innovation: STI) มีส่วนส าคัญในการเพ่ิมระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic 
Product: GDP) หรือรายได้ของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตกรกรมมเพ่ือให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับ
ดักรายได้ปานกลางตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ หากประเทศไทยจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  (One-Stop-
Service) ด้าน STI ดังที่กล่าวข้างต้น จะมีส่วนส าคัญที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge-Based Society) การส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) อย่างไรก็ดี 
ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญท่ีประเทศไทยจะก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางไปได้นั้น ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้  

1. ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ (Economic Competitiveness) 
ศูนย์CSTI มีบทบาทส าคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยจะน าไปสู่การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการคิดค้น ถ่ายทอด และต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ  

2. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม (Income Distribution) 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ด้าน STI ที่ตั้งอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะท าให้

ประชากรสามารถเข้ารับการบริการได้อย่างทั่วถึง โดยสามารถเลือกเข้ารับการปรึกษา แนะน า จากศูนย์บริการได้
ทุกพ้ืนที่ ดังนั้น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการตั้งศูนย์บริการดังกล่าว จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้ในประเทศ โดยเฉพาะการเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชน
ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมระดับรายได้สู่รากหญ้า กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และรายย่อยในประเทศ  

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ (Value-added Product) 
การสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ โดย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่า งเป็นรูปธรรม โดย
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาด ซึ่งจะเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการส่งออกของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) และ
ท าให้ประเทศได้รับประโยชน์และมีมูลค่าเพ่ิมอยู่ในประเทศมากที่สุด  

 
 



4. การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Land Use) 
การบริหารจัดการที่ดินให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ

น าไปสู่การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรที่มี
ความส าคัญส าหรับประเทศไทย โดยหากมีการน าวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเพาะปลูก เช่น การออกแบบเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดการน้ า การปรับปรุงดิน เป็นต้น จะ
น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ศูนย์ CSTI ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะ
สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร ให้ค าปรึกษาแนะน า ทดลอง เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตใน
ภาคการเกษตร 

5. ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศโดยตรง โดยมุ่งเน้น

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยศูนย์
CSTI จะมีความเชื่อมโยงให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 
Industry) ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 
Design) ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการขนส่ง  
 

***************************************************************************************************** 




