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MOU 51 Organizations

Inter-Ministry Collaborative
Platform for 
Food RDI

 16 Private Companies
 23 Universities
 12 Public Organizations



กาํหนดนโยบายด้าน วทน. - แผนแม่บท และ กรอบแผนการวิจยัพฒันาด้านนวตักรรมอาหาร - ขบัเคลือนการบูรณาการ “ เมืองนวตักรรมอาหาร”
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ฉายรงัสี ตรวจวิเคราะห์
เชือจลุินทรีย ์ตรวจวดั
กมัมนัตภาพรงัสี

ข้อมูลภมูิสารสนเทศใน
การจดัการพืนทีการ
เพาะปลูกและวตัถดุิบ

ปลายนํากลางนําต้นนํา
พฒันา
สาย
พนัธ ุ ์
คณุภาพ

บริหาร
จดัการ
เกษตร
กรรม

แปรรปู
ขนัต้น

เพิมคณุภาพ
การผลิต

เพิมผลิตภาพ
กระบวน
การผลิต

บรรจุภณัฑ์

ตรวจสอบ
มาตรฐาน

ผลิตภณัฑแ์ละการ
ส่งออก

พฒันา
ผลิตภณัฑ์
ใหม่

การตลาด
และต่อยอด

ธ ุรกิจ

วิจยัและพฒันา พฒันาผลิตภณัฑ ์บริการวิเคราะห ์ทดสอบ สอบเทียบ และรบัรองระบบคณุภาพ 

วิเคราะหท์ดสอบผลิตภณัฑ ์ทดสอบ สอบเทียบ และรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ

วิจยัและพฒันา บริการวิเคราะหท์ดสอบ เครอืงม ือและอปุกรณ์ ห้องปฏิบตัิการ โรงงานต้นแบบ และบริการพืนทีเช่าสาํหรบัการทาํวิจยัพฒันาของภาคเอกชน

ใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน วิเคราะหท์ดสอบ 
พฒันาผลิตภณัฑ ์และปรบัปรงุกระบวนการผลิต 

พฒันามาตรฐานการวดัแห่งชาติ บริการสอบเทียบ เครอืงม ือและอปุกรณ์

เงินทุนพฒันาผลิตภณัฑ์
นวตักรรมอาหาร

สนับสนุนผ ู้ประกอบการอตุสาหกรรมอาหารในส่วนภมูิภาค ผา่นกลไกของอทุยานวิทยาศาสตรภ์มูิภาค

 การบูรณาการ
ภายใน วท.



 พืนทีขยายเพิมเติมในปี 2560-2561
o ส่วนกลาง : มหาวทิยาลยัทมีศีกัยภาพและความพรอ้ม

o สว่นภมูภิาค : อุทยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

(1) พนืท ีRDI Center ของบรษิทั (อาคาร INC2)
(2) พนืทเีช่าสาํหรบั Pilot Plant (80% occupied)
(3) ทดีนิเปล่า (ประมาณ 10 ไร)่

 29,451 sqm.
Total Rental Space for 
Corporate R&D Center

 11,204 sqm. (38%)
Total Space 
Occupied/Reserved

 18,247 sqm (62%)
Total Space Available
(ยงัไม่รวมพืนทีทีคาดว่าจะจดัสรรให้
23 บริษทัทีอยู่ระหว่างการพิจารณา)

 เม ืองนวตักรรมอาหารแห่งแรก บนพืนที 200 ไร่
ณ อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย ประกอบด้วย

การพฒันาพืนทีเม ืองนวตักรรมอาหาร (ปี 2560-2561)
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แผนการดาํเนินงาน (ปี 2560-2561)
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พฒันาพืนทีส่วนขยาย

บรูณาการความ
ร่วมมือหน่วยงาน

ชกัชวนบริษทัเข้ามาตงั 
R&D Center ในพืนที

พฒันาบริการ
Service Platforms

Roadshow &
door-knocker
ร่วมกบั กต. และ BOI

Service customization 
and solution provider

Food Business Innovation (FBI) Contest
FoodTech Challenge / Hackathon

L / SMEs FoodTech StartupMNCs

o มหาวทิยาลยั
o อุทยานวทิยาศาสตร์

ภูมภิาค
เช่น

o หน่วยงานใน ก.วทิยฯ์
o หน่วยงานนอก ก.วทิยฯ์
o มหาวทิยาลยั และ

หน่วยงานร่วม MOU 

Pilot 
Plant

FoodTech
Incubator/ 
Accelerator

Innovation 
Food Lab

ความร่วมมอืกบั รพ. อภยัภูเบศร ์ในการพฒันา
ผลติภณัฑน์วตักรรมอาหารจากสมนุไพรรางจดื

ความร่วมมอืสถาบนัอาหารในการสรา้ง
SME Warrior ตลอดห่วงโชม่ลูคา่ของขา้ว

เช่น

One-Stop 
Service
& Help Desk

Global 
Network

Facilities
& Equipment

Nutrition & 
Food Safety

Talent 
Mobility

Academy FDA
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ส่งเสรมิและสนบัสนุนบรษิทัอาหารในการเพมิมลูค่าผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

และความสามารถในการแขง่ขนัดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยขีนัสงู

1.1  Focused Areas
Healthy and functional food
เช่น อาหารสขุภาพ อาหารผูส้งูอายุ   

 อาหารฟังกช์นั 

High value added food products
เช่น สารปรุงแต่งอาหาร สารสกดัทางโภชนาการ อาหาร

และวตัถุดบิเพอืผลติอาหารคณุภาพสงู อาหารฮาลาล

Supporting business for food innovation
เช่น บรรจุภณัฑอ์าหาร การตรวจสอบยอ้นกลบั

ความปลอดภยัทางอาหาร และ
เทคโนโลยกีารเกบ็และขนส่งอาหาร

1.3 Access to
Global Value Chain

เชือมโยงความร ู้

แหล่งเทคโนโลยี นวตักรรม 

พนัธมิตร และตลาดทวัโลก

1.2 Focused 
Customers

บริษทัข้าม
ชาติ
(MNCs)

บริษทัไทย
ขนาดใหญ่
และ SMEs

Startups

High-Value Added Food 
Product & Service :
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2.2 จดัให้ม ีสิทธิประโยชน์และแรงจงูใจ

ทีด ึงดดูให้ผ ูป้ระกอบการมาลงทุน

RDI ในเม ืองนวตักรรมอาหาร

 จดัทํามาตรการสทิธปิระโยชน์และแรงจงูใจ
เพอืดงึดดูการลงทุนดา้น RDI ร่วมกบัหน่วยงาน
ทเีกยีวขอ้ง เช่น BOI และ กรมสรรพากร

2.1 ปรบัปรงุระบบการบริหารจดัการและขนัตอนการให้บริการ

ของภาครฐัให้เอ ือต่อการดาํเนินธรุกิจ

 Food Innopolis Service Platform

 One-stop service ดา้น RDI เพอือํานวยความสะดวกใหผู้ป้ระกอบการพฒันา
นวตักรรมอาหาร ประกอบดว้ย ศนูยป์ระสานความร่วมมอืแบบเบด็เสรจ็ (Liaison) 
และศนูยใ์หค้าํปรกึษาเบอืงตน้ (Help Desk) จากหน่วยงานร่วมบรูณาการความร่วม 

 จดัใหม้ขีอ้เสนอการปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการและขนัตอนการใหบ้รกิารของ
ภาครฐัใหเ้ออืต่อการ ดาํเนินธรุกจิ (Ease of doing business)

 One-Stop Service : ศูนยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็และบรกิารครบวงจร
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Infrastructure : สง่เสรมิและเชอืมโยงโครงสรา้งพนืฐานดา้นมาตรฐาน 
วเิคราะหท์ดสอบและความปลอดภยัดา้นอาหาร

3.1 จดัให้ม ีโครงสร้างพืนฐานและสิงอาํนวยความ
สะดวกด้าน ว และ ท ในพนืทีทีม ีศกัยภาพ

 จดัทําแผนพฒันา FI เพมิเตมิในพนืททีมีศีกัยภาพ

 ปรบัพนืทแีละพฒันา คสพฐ. ดา้น วทน.
เพอืรองรบัการใหบ้รกิารภาคเอกชน

 พฒันาโรงงานตน้แบบเฉพาะทาง

 พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหท์ดสอบ

3.2 บริหารจดัการให้ม ีการใช้ทรพัยากรและโครงสร้างพนืฐาน
ด้าน ว และ ท ของหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพือให้บริการ
แก่อตุสาหกรรมอาหารอย่างค ุ้มค ่าและมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ

 จดัทําฐานขอ้มลูและระบบเชอืมโยงฐานขอ้มลู เช่น ฐานขอ้มลูดา้นกําลงัคน

ดา้นอุปกรณ์เครอืงมอื ดา้นเทคโนโลย/ีองคค์วามรู ้เพอืใชใ้นการบรหิารจดัการ

และเชอืมโยงในการนําทรพัยากรไปใชป้ระโยชน์อย่างคุม้ค่า 
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Research Development 
and Innovation : ใช้กลไกประชารฐัเชือมโยงผ ูป้ระกอบการเพือสร้างนวตักรรมอาหาร

โดยมีระบบการรกัษาข้อมลูความลบัและการจดัการทรพัยส์ินทาง

ปัญญา

4.3 สร้างระบบและกลไกการ
ให้บริการ
ทีทาํให้หน่วยงานพนัธมิตร และ
ผ ูป้ระกอบการเกิดความ
ไว้วางใจ และการเกบ็รกัษา
ความลบัในการพฒันา
นวตักรรมอาหารร่วมกนั

 จดัใหม้รีะบบรกัษาความลบัและสนับสนุน
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญาทงั
ในและต่างประเทศ

   

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมวิจยั
พฒันาเชิงพาณิชยร์ะหว่างเอกชน
และหน่วยวิจยั โดยเน้นการนํา
ผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑม์ ูลค่าเพิมสงู

เช่น ขา้ว ผกั ผลไม ้อาหารทะเล สมนุไพร 
สตัวปี์ก(ไก่เนือ) ธญัพชื พชืนํามนั ไขมนั นม 
และ ผลติภณัฑน์ม

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั
พฒันาและนวตักรรมอาหาร

(1) อาหารสขุภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม
และ อาหารฟังกช์นั

(2) อาหารมลูค่าสงู
(3) สารสกดั สารเตมิแต่ง และ 

สารเจอืปนอาหาร
(4) การยกระดบัเทคโนโลยใีนการแปรรปู

อาหารของบรษิทัดว้ยเทคโนโลยี
สมยัใหม่
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Talent : ส่งเสรมิและสนบัสนุนให ้Talent จากทวัโลกมาร่วมวจิยัพฒันากบับรษิทัและหน่วยงานใน
เมอืงนวตักรรมอาหาร และพฒันาบุคลากรดา้นอาหารรว่มกบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง และ BOI

5.1 กระต ุ้นและอาํนวยความสะดวกให้
บุคลากร วทน. ภาครฐัแล
มหาวิทยาลยั 
ไปทาํงาน RDI ร่วมกบับริษทัเอกชน

 จดัใหม้ ีTalent Mobility Unit ในการอาํนวยความ
สะดวกดา้นการเคลอืนยา้ยบคุลากรวจิยัและพฒันา
ดา้นอาหารจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชน รวมถงึบุคลากร
ความรูช้นัสงูดา้น วทน. เช่น ผูเ้ชยีวชาญชนันําระดบั
นานาชาต ิผูเ้ชยีวชาญเกษยีณอายุ ในการทํา RDI 
ร่วมกบับรษิทัเอกชน

5.2 พฒันาความสามารถบุคลากร
วิจยัด้านนวตักรรมอาหาร

 พฒันาบุคลากรวจิยัผ่านการทําวจิยัและพฒันา
โดยมหีวัหน้าทมีวจิยัเป็นนกัวจิยัระดบัโลก 
รวมถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยผูเ้ชยีวชาญ 
ตปท.

 พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะทาง
เช่น หลกัสตูรการจดัการนวตักรรมอาหาร
สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู และหลกัสตูรสาํหรบั
ระดบัปฏบิตักิาร

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้ผ ูเ้ชียวชาญชนันําระดบั
นานาชาติ

 ร่วมกบั BOI และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 
สง่เสรมิและสนบัสนุนใหภ้าคเอกชน
มกีารใชแ้ละพฒันาผูเ้ชยีวชาญชนันํา
ระดบันานาชาต ิจากฐานขอ้มลูของ 
BOI ในการทาํวจิยัพฒันาและ
นวตักรรมดา้นอาหาร



11

FDA

Facilities

Talent
Mobility

Academy

Nutrition &
Food Safety

Global 
Network

อาํนวยความสะดวก
การขนึทะเบยีน
อาหารและยา

อุปกรณ์เครอืงมอืในการผลติ
ระดบัโรงงานนําร่อง

ศนูยบ์รกิาวเิคราะหท์ดสอบ

การเคลอืนยา้ยบุคลากร
วจิยัและพฒันาดา้น

อาหารจากรฐัสู่
ภาคเอกชน

ฝึกอบรมและพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร เพมิพนู
ทกัษะความรูท้นัสมยัระดบั
โลก

ศนูยว์จิยัและพฒันาดา้น
อาหารโภชนาการและ

ความปลอดภยัทางอาหาร

ประสานงานความร่วมมอื 
ตปท. เพอืถ่ายทอดความรู้
และใหค้าํปรกึษาดา้นการ
วจิยัและพฒันานวตักรรม

Sensory 
Evaluation 
Lab

Advanced 
Processing 
Pilot Plant

Advance
d 
Analysis 
Lab

Clinical 
Nutrition 
Lab

Synchroton
Light Research 
Lab

Innovatio
n Food 
Lab

One-Stop 
Service

&
Help Desk

Food 
Safety
Lab

Service Platforms
ประสานและเชือมโยงบริการ

ด้านเทคโนโลยีและการวิจยัพฒันา



One Stop 
Service
Incentives

and Privileges

1,100 Experts in Food Sciences and Technology

1,500 Researchers

5,000 Students in Food Sciences and Technology
(per year)

20 Pilot Plants

2,500 m2 space
100
Laboratories

INTEGRATED NATIONWIDE RESOURCES
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