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สวทช. เปดตัวอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เฟส 2 ลงทุนราว 2,000
ลานบาท
• ตั้งเปาดึงดูดบริษัทไทยและเทศอีก 200 ราย ใชพื้นที่เกิน 50% ของ
โครงการ เพิ่มขึ้นเปน 5 เทา
• ชูศูนยรวมเพื่อวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรและใหญที่สุดในไทย
• ตอกย้ําแผน Fast Forward เรงเครื่องสรางพันธมิตร เพิ่มสิทธิบัตร
นวัตกรรม
กรุงเทพฯ (11 ตุลาคม 2550) – วันนี้ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ภายใตการบริหารงานของศูนยบริหาร-จัดการเทคโนโลยี สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ประกาศเปด
โครงการเฟสที่ 2 โดยลงทุนขยายอุทยานฯ เพิ่มทั้งสิ้นราว 2,000 ลาน
บาท ตั้งเปาดึงดูดจํานวนบริษัทเอกชนทําวิจัยและพัฒนาใชพื้นที่
มากกวาครึ่งหนึ่งของโครงการ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เฟส 2 ตั้งอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกับ ม. ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี มีพื้นที่
ใชสอยทั้งสิ้นประมาณ 72,000 ตรม. โดยคาดวาประมาณ 40,000 ตรม.
จะเปนพื้นที่สําหรับบริษัทเอกชนใชพื้นที่ในการทําวิจัยและพัฒนา การกอ
สรางโครงการเฟส 2 นี้ คาดวาจะเริ่มตนปลายเดือนตุลาคม 2550 และ
แลวเสร็จในป 2553
ศ. ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท รองผูอํานวยการ สวทช. กลาววา
“โครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยแหงนี้ รุดหนาไปกวาแผน
ดําเนินงานที่เราไดวางไวในตอนตน”
“โครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เฟส 1 นั้น เราตั้งเปาหมาย
ไวเพียงเพื่อรองรับหนวยงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง สวทช. และศูนยตางๆ ไดแก ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทค นาโนเทค
และทีเอ็มซี ซึ่งเราตั้งใจใหเปนแกนหลักของอุทยานฯ และเปนแมเหล็ก
ดึงดูดภาคเอกชนใหเขามาใชพื้นที่ทําวิจัยและพัฒนาสําหรับโครงการใน
เฟสที่ 2 ปรากฏวาในปจจุบัน โครงการเฟส 1 กาวหนากวาที่เราคาดไว
คือ มีบริษัทเอกชน เชน เบทาโกร และบริษัทในเครือสยามซิเมนต เขา
ใชพื้นที่โครงการเฟส 1 ไปประมาณ 11,000 ตรม. แลว ดังนั้น จึงตั้งเปา
ไววา อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เฟส 2 นี้ จะมีบริษัทเอกชนเขา
มาใชพื้นที่ไดเกินกวา 50% ของพื้นที่โครงการ” รองผูอํานวยการ
สวทช. กลาว
ศ. ดร. ชัชนาถ กลาววา โครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยนั้น
สอดคลองกับแผน Fast Forward ของ สวทช. เพื่อเรงงานดาน
นวัตกรรม และการวิจัยพัฒนาในประเทศไทย “โมเดลของอุทยานวิทยา
ศาสตรประเทศไทย ซึ่งเปนโมเดลหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมาแลวใน
ประเทศตางๆ ทั่วโลก จะเนนการเชื่อมโยงการทํางานใหใกลชิดขึ้น
ระหวางบริษัทเอกชนที่เนนการทําวิจัยพัฒนา ศูนยวิจัยชั้นนําของภาครัฐ
และสถาบันการศึกษา ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเกิดความ
รวมมือในการวิจัยและพัฒนา เพื่อชวยใหบริษัทตางๆ สามารถนํางานวิจัยที่มีอยูแลวไปตอยอดธุรกิจได หรือชวยใหเกิด
ความรวมมือดานงานวิจัยซึ่งจะชวยใหลดตนทุนในการดําเนินงาน ลดระยะเวลาการวิจัย และพัฒนาคุณภาพสินคาไดมาก
ขึ้น เนื่องจากมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนองคความรูโดยนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญระดับประเทศ ใชหองปฏิบัติการ
อุปกรณเทคโนโลยีตางๆ รวมกัน เพื่อความคุมคาและประโยชนสูงสุด”
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ดร. เจนกฤษณ คณาธารณา ผูอํานวยการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย กลาววา “จากโครงการในเฟสแรก
ที่มี สวทช. และศูนยตางๆ ในสังกัด เปนแกนหลัก และมีบริษัทธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวนกวา 50 รายใช
พื้นที่ในการทําวิจัยพัฒนา เราพรอมที่จะกาวไปอีกขั้นหนึ่งโดยการเปดเฟสที่ 2 เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่ทําใหภาค
เอกชนไดเขามามีสวนรวมทําใหเกิดงานวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น ดวยการ-แลกเปลี่ยนความรู ผูเชี่ยวชาญ และใช
เทคโนโลยีรวมกัน เพื่อผลักดันใหธุรกิจวิจัยขยายตัวมากขึ้นในประเทศไทย เราตั้งเปาดึงดูดบริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นอีกกวา
200 บริษัท โดยเพิ่มขึ้นเปน 5 เทาจากปจจุบัน โดยกลุมเปาหมายจะเปนบริษัทที่ตองการทําการวิจัยในสาขาตางๆ อาทิ
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี”
“อุทยานวิทยาศาสตรมล
ี ักษณะที่แตกตางจากโครงการทั่วๆ ไป บริษัทธุรกิจที่สนใจสวนใหญจะตองศึกษาวิเคราะหวา มี
โครงสรางพื้นฐาน รูปแบบความรวมมือ และเห็นตัวอยางความสําเร็จของธุรกิจที่เขารวมกอนการตัดสินใจใชพื้นที่ โดยจะ
ไมจองพื้นที่ลวงหนาเหมือนการจองโครงการเพื่อการอยูอาศัย ซึ่งหากเทียบกับโมเดลการเขาใชพื้นที่ของบริษัทเอกชน
ในอุทยานวิทยาศาสตรโดยทั่วไปในหลายประเทศ ที่ผานมานั้น จะเปนไปในลักษณะที่อุทยานวิทยาศาสตรตองใชเวลา
นานรวม 10 ปกวาที่จะมีเอกชนเขาเต็มพื้นที่ของโครงการ” ศ. ดร. ชัชนาถ กลาวย้ํา
ตัวอยางบริษัทที่เนนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่รวมดําเนินการอยูในอุทยาน-วิทยา
ศาสตรแหงนี้ อาทิ ศูนยวิทยาศาสตรเบทาโกร, เอสซีจี ซีเมนต บริษัทในเครือปูนซีเมนตไทย, ศูนยวิจัยชิเซโด, โน
วาเทค เฮลธแคร, ศูนยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง และมีสถาบันการศึกษาในอาณาบริเวณ ไดแก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร โดยอุทยานวิทยาศาสตรแหง
นี้กอใหเกิดการจางงานจํานวนกวา 500 คน ซึ่งเปนนักวิจัยและวิศวกร 60% และมีมูลคาทางเศรษฐกิจราว 3,000 ลาน
บาทตอป
ศ. ดร. ชัชนาถ กลาววา “เนื่องจากปจจุบันการวิจัยและพัฒนาของไทยยังตามหลังหลายประเทศที่อยูในกลุม-ประเทศ
กําลังพัฒนาเชนเดียวกับเรา หากเราตองการที่จะมีเศรษฐกิจที่รุงเรืองและยั่งยืน เราจะตองขับเคลื่อนประเทศของเราให
เขาไปอยูในกลุมประเทศ ‘ผูคิดคน และสรางสรรค’ นวัตกรรม ไมใชเปนเพียง ‘ผูรับเอานวัตกรรมมา และแคผลิตตาม’
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยจะชวยเรงทําใหนวัตกรรมเกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับแผน Fast Forward ของ สวทช.
โดยจากเฟสแรก เราไดสรางพื้นฐานดวยการจัดตั้ง สวทช. และศูนยตางๆ ขึ้นแลว กาวตอไปของการเติบโตคือ การ
กระตุนใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทอยางจริงจังในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง”
ประเทศไทยใชเงินเพียงรอยละ 0.28 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือจีดีพี ในการวิจัยและพัฒนา เทียบกับ
ประเทศมาเลเซียซึ่งใชเงินในดานนี้ถึงรอยละ 0.63 ของจีดีพี ซึ่งมากกวาเราถึง 2.5 เทา นอกจากนี้ ประเทศอุตสาหกรรม
ใหมและประเทศอุตสาหกรรมตางๆ มีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนามากกวาไทยหลายเทา ไมวาจะเปนประเทศสิงคโปรที่
มีการลงทุนถึงรอยละ 2.24 ประเทศไตหวันซึ่งมีการลงทุนถึงรอยละ 2.42 เกาหลี รอยละ 2.63 หรือญี่ปุน รอยละ 3.2
ประเทศที่พัฒนาแลวที่ประสบความสําเร็จในดานวิจัยและพัฒนานั้น สัดสวนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของภาค
เอกชนจะสูงกวาภาครัฐ โดยมากกวา 2 ใน 3 ของการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาจะมาจากภาคเอกชน ในขณะที่ สัดสวน
การลงทุนในการวิจัยพัฒนาของภาคเอกชนของไทยอยูที่ 1 ใน 3 โดยภาครัฐยังคงเปนหนวยงานหลักในการทําการวิจัย
และพัฒนา
ดร. เจนกฤษณ กลาววา อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เฟส 2 จะประกอบดวยกลุมอาคาร 4 หลังที่เชื่อมตอกัน มี
พื้นที่รวมทั้งสิ้น 124,000 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ใชสอยไดทั้งสิ้นประมาณ 72,000 ตรม. ซึ่งจะแบงพื้นที่สําหรับบริษัท
เอกชนคิดเปน 56% และสําหรับ สวทช. 44% จะเริ่มตนกอสรางปลายเดือนตุลาคม 2550 และจะกอสรางแลวเสร็จภาย
ในป 2553
อาคารทั้ง 4 หลัง ประกอบดวย อาคาร 3 หลังที่ไดรับการออกแบบพิเศษใหเหมาะสําหรับธุรกิจที่ทําการวิจัยดานตางๆ ได
แก เทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และนาโนเทคโนโลยี และอีกอาคารหนึ่งจะเปน
อาคารเพื่อการคนควาวิจัยของภาคเอกชนโดยเฉพาะการออกแบบนี้อยูภายใตแนวคิด Work-Life Integration เนนให
เกิดความสมดุลระหวางการทํางาน สันทนาการ และการพักผอน และแนวคิดดังกลาวสงผลอยางมาก ในเชิงการจัดการ
และการออกแบบอาคาร ใหเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของคนยุคใหม รูปแบบการทํางาน อยางเปนเครือขาย และ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เฟส 2 นาจะเปนอาคารแรกๆ ของประเทศไทยที่นําแนวคิดดังกลาวมาเปน
แกนสําคัญในการออกแบบ
ดร. เจนกฤษณ ไดกลาวถึง กลยุทธการตลาดของโครงการอุทยานวิทยาศาสตรเฟส 2 วา เนนการชูจุดแข็งของอุทยาน
วิทยาศาสตรและของประเทศไทย
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“ประการแรก ชี้ใหเห็นถึงความโดดเดนของประเทศไทยในดานภูมิศาสตร เรามีความสมบูรณดานชีวภาพมากที่สุดใน
ภูมิภาคซึ่งจะชวยใหบริษัทที่สนใจทําการวิจัยในสาขานี้มีตัวอยางงานวิจัยและตัวอยางที่ใชในการ-ทดลองอยางกวาง
ขวางและหลากหลาย
ประการที่สอง คือ มีนักวิจัยที่มีความรูความสามารถพรอมใหคําปรึกษาและรวมวิจัยพัฒนาจากศูนยวิจัยแหงชาติถึง 4
ศูนยภายในอุทยานวิทยาศาสตร ไดแก ไบโอเทค เอ็มเทค เนคเทค นาโนเทค มีนักวิจัยรวมกันกวา 1,000 คน อีกทั้งมี
บริการตางๆ ที่ครบวงจร เพื่อใหงานวิจัยสูธุรกิจ เชน ใหเงินทุน หรือเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ใหคําปรึกษาดานการลงทุน ธุรกิจ
และทรัพยสินทางปญญา
ประการสุดทายคือ สิทธิประโยชนดานภาษีซึ่งผูเชาพื้นที่จะไดรับจากรัฐบาลไทย โดยทั่วไป ผูเชาพื้นที่จะไดสิทธิและ
ประโยชนเทียบเทาการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเขต 3 ในพื้นที่เขต 1 เมื่อดําเนินกิจกรรมวิจัยและ
พัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย รวมทั้ง ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ไดรับการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป รวมทั้ง
สามารถขอรับการรับรองเพื่อยกเวนภาษีโดยกรมสรรพากร ในรูปของการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจํานวน รอยละ
100 ของรายจายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย เปดดําเนินการตั้งแตป 2545 ถือเปนศูนยรวมเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรและ
ใหญที่สุดในประเทศไทย
###
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ:
สวทช.:พินทิพย เอี่ยมนิรัตน
โทรศัพท 02-564 7000 ตอ 1466
บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส จํากัด:
อัปษร เพชรชาติ หรือ ไพโรจน ภาชนะปรีดา
โทรศัพท (02) 664 9500 ตอ 112 หรือ 115
โทรสาร (02) 664 9515
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