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ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้ามาตอบโจทย์
สําคัญท่ีว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของผู้บริโภค
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีข้อจํากัด
ท้ังในด้านเงินทุน ทักษะแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และกําลังซื้อ ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
เขา้ถึงได้ ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจดุ ในราคาไมแ่พง 
หรือท่ีเรียกว่า “นวัตกรรมชาวบ้าน (Frugal Innovation)” 
จึงเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะช่วย
ใหผู้ป้ระกอบการสามารถยกระดับและสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหกั้บ
สินค้า หรือบริการ ได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก

ดังน้ันเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิด
นวตักรรมชาวบา้น (Frugal Innovation) รวมถงึกลไกการเกิด
การประยุกต์ใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว สสว. 
จึงได้จัดทําหนังสือ “แนวคิดธุรกิจใหม... เปลี่ยนโลกด้วย
“นวัตกรรมชาวบ้าน” (Frugal Innovation: The New 
Disruptive Business Paradigm)” เพ่ือเป็นสื่อในการ
ส่งต่อองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับนวัตกรรมชาวบ้านในบริบทของ
ประเทศไทย รวมถึงกรณีตัวอย่างที่ดีของประเทศอื่นๆ 
ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ นําไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้ SME สามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
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นวัตกรรมชาวบ้าน (Frugal Innovation) หรือนวัตกรรม
ต้นทุนตํ่า อาจมีชื่อเรียกอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น 
นวตักรรมเพือ่ตอบสนองกลุม่ตลาดใหม่ (Emerging Markets) 
นวัตกรรมรากหญ้า หรือนวัตกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

นวัตกรรมชาวบ้าน ถือเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ท่ีเน้นประโยชน์ใช้สอย มีความคุ้มค่าและ 
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบและวิธีการที่เรียบง่าย 
ลดการใช้ทรัพยากร/ปัจจัยท่ีมีอยู่อย่างจํากัด แต่ยังตอบสนอง
ความต้องการต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของราคาที่ 
คุ้มค่าและจับต้องได้ (Affordability) ง่ายต่อการใช้งาน (Simplicity) 
มีคุณภาพ (Quality) และมีความยั่งยืน (Sustainability)

แนวความคดิของนวัตกรรมชาวบา้น มาจากคําว่า “Jugaad 
Innovation” ซึ่งเป็นภาษาฮินดี หมายถึง ต้องแก้ไขให้ได้ 
ท่ามกลางความทุกข์ยาก ไม่ต้องทําให้สมบูรณ์แบบ แต่เป็น 
การสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมด้วยต้นทุนที่ตํ่า เป็นนวัตกรรม
เพ่ือแก้ไขปญัหา โดยวิธีการทีช่าญฉลาด สรา้งสรรค ์หลกัแหลม 
และเหมาะสม ท้ังน้ี มคีวามคลา้ยคลงึกับแนวคดิเรือ่งวิศวกรรม
ชาวบ้าน (Frugal Engineering) ด้วยเช่นกัน

นวัตกรรมชาวบ้าน
คืออะไร? 

นวัตกรรมชาวบ้าน
คืออะไร?

01
What is 
Frugal Innovation?
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แนวความคิด
ของนวัตกรรมชาวบ้าน 
(Frugal Innovation)  
มาจากคำ ว่า 
“Jugaad Innovation” 
«ึ่งเป็นภาษาÎินดี 
หมายถึง ต้องแก้ไขให้ได้ 
ท่ามกลางความทุกข์ยาก 
ไม่ต้องทำ ให้สมบูรณ์แบบ 
แต่เป็นการสร้างคุณค่า
หรือมูลค่าเพิ่ม
ด้วยต้นทุนที่ตí่า

9

กรอบแนวคิดเรื่องวิศวกรรมชาวบ้าน 
(Frugal Engineering)

ที่มา: Frugal Innovation: 
A Global Networks’ Perspective (2012)

ที่มา: http://www.tatamotors.com
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Frugal Innovation ถูกกล่าวถึงเป็น
ครั้งแรก เมื่อป พ.ศ. 2549 โดย Mr. Carlos 
Ghos ประธานบริษัท Nissan-Renault 
ซึ่งได้กล่าวถึงบริษัท TATA Motors ผู้ผลิต
รถยนต์ของอินเดียว่า ได้มีแนวคิดการพัฒนา
รถยนตท์ีเ่หมาะสมกับกลุม่ชนชัน้กลางและ
กลุ่มรากหญ้า ท่ีต้องการความปลอดภัย
มากข้ึน โดยเปลี่ยนแนวคิดในการสร้าง
รถยนต์แบบเดิม ที่เน้นความสะดวกสบาย
ความหรูหรา มาใช้หลักการ Frugal 
Innovation เป็นกรอบหลักในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ โดยการลดทอนชิน้สว่นประกอบ
ท่ีไม่จําเป็นออก อาทิ กระจกเงา ท่ีเหลือ
เพียง 1 บาน และน็อตยึดล้อรถยนต์ ท่ี
ลดเหลอื 3 ตวั/ลอ้ เปน็ตน้ สง่ผลใหส้ามารถ
ผลิตรถยนต์ท่ีมีความปลอดภัย และมี
สิง่อาํนวยความสะดวกทีเ่หมาะสม ในราคา
ประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 70,000 บาทเท่านั้น ถูกกว่ารถ
ในระดับเดียวกันถึง 3 เท่า
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1Bhatti Y., “Frugal Innovation: When doing less is new,” Centre for 
Entrepreneurship and Innovation, Said Business School, University  
of Oxford, March 2012.
2Gupta A., “Workshop on the Search for Game Changing Energy: 
Technologies for the Developing World,” Indian Institute of  
Management, May 2013.
3Banerjee, P., “Frugal Innovation,” Technology and Innovation  
Management, Vol. 13, 2015.

นอกจากนี้  ยังมีการนิยามและให้คําจํากัดความของ
นวัตกรรมชาวบ้านไว้อย่างหลากหลาย อาทิ 

Yasser Bhatti (2012)1 ซึ่งได้อธิบายเก่ียวกับ Frugal  
Innovation ไว้ว่า “เป็นการพัฒนานวัตกรรมท่ีไม่ได้มองแค่
ต้นทุน กำาไร แต่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็น 
การสรา้งโมเดลทางธุรกิจ การวิเคราะหห่์วงโซค่ณุคา่ และการสรา้ง 
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น”

Anil Gupta (2013)2  มองว่า “Frugal Innovation ไม่ใช่แค่
เรื่องความคุ้มค่าหรือจับต้องได้ (Affordability) เท่านั้น แต่เป็น
ปรชัญาการบรหิารจดัการความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกลุ่มผู้บริโภคระดับล่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือ 
ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม”

Banerjee (2015)3 ได้อธิบายว่า Frugal Innovation คือ 
"กระบวนการออกแบบนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของ
พลเมืองในประเทศกำาลังพัฒนา โดยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
ความเหมาะสม ความยืดหยุ่น ราคาไม่แพง และคุ้มค่า สามารถ
จับต้องเข้าถึงได้ง่าย"

จึงกล่าวได้ว่า 
Frugal Innovation คือ
การพัฒนานวัตกรรม
จากความเข้าใจผู้บริโภค 

โดยมีกรอบแนวคิดที่ให้ความสำ คัญ
กับการลดทอนสิ่งที่ไม่จำ เป็น 
ลดขั้นตอนที่ไม่สำ คัญหรือ

สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ 
ตามหลักการของ Lean นั้น 

จะมุ่งให้ความสำ คัญ
กับการสร้าง “คุณค่า” 
แก่ผู้บริโภคให้มากที่สุด 

โดยใช้ทรัพยากร
เท่าที่จำ เป็นเท่านั้น

Photo by Aman Bhargava on Unsplash
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ที่มา: Frugal Innovation: A Global Networks’ Perspective (2012)

นวัตกรรมชาวบ้านจะมีกรอบความคิดที่ครอบคลุมกับ
คําว่า นวัตกรรมรากหญ้า นวัตกรรมจากฐานสู่ยอดพีระมิด 
(Bottom of the Pyramid, BOP) นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
นวัตกรรมสังคม ฯลฯ ท้ังน้ีมีหลายรูปแบบในการพัฒนา
นวัตกรรม และต้องเป็นนวัตกรรมแบบทั่วถึง กล่าวคือ
เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมท้ังจากการวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการประยุกต์/ต่อยอดภูมิปัญญา เป็นต้น

กรอบแนวคิดนวัตกรรมชาวบ้าน

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมชาวบ้านเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคหรือตลาดใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) โดยไม่มีอุปสรรค
ทางดา้นราคา (Affordable) ซึง่แตกตา่งอย่างสิน้เชงิกับนวัตกรรมแบบท่ัวไปหรอื
แบบดั้งเดิม (Conventional Innovation) ไม่ว่าจะเร่ืองแรงจูงใจต่อการพัฒนา 
กระบวนการ จุดเน้นสําคัญ และกลุ่มเปาหมาย

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต้นทุนตํ่า
(Frugal Innovation)

นวัตกรรมแบบทั่วไป
หรือแบบดั้งเดิม
(Conventional Innovation)

แรงจูงใจตอ
การพัฒนา 
(Driver)

กระบวนการ
การพัฒนา 
(Process)

จุดเน้นสําคัญ 
(Core Capabilities)

กลุมเปาหมาย 
(Location)

ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะ
(What Do They Need?)

จากโจทย์ความต้องการ
ใช้งานหรือปัญหา 
สู่กรอบแนวทางการพัฒนา 
(Bottom-Up)

ตอบโจทย์การใช้งาน
(Functionality) นํ้าหนักเบา 
(Lightweight) ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptable)
มีความเรียบง่าย (Simple) 

ตลาดในกลุ่มประเทศ
กําลังพัฒนา และ
ตลาดเกิดใหม่ (Developing 
& Emerging Markets)

อยากสร้างสรรค์ / พัฒนา
สิ่งที่ดีที่ควร (What Would 
Be Nice to Have?)

การออกแบบที่สวยงาม
และถูกใจ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้งาน (Desirability 
and Design)

ตลาดในประเทศพัฒนาแล้ว 
(Developed Markets)

จากงานศึกษาวิจัยสู่ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ก่อนถึงมือ
ผู้ใช้งานจริง (Top-Down)

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต้นทุนตํ่า 
(Frugal Innovation) กับการพัฒนานวัตกรรม
แบบทั่วไป (Conventional Innovation)

13

นวัตกรรม
ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
และรุนแรง

นวัตกรรม
ที่ประหยัด

นวัตกรรม
สำ หรับคนจน

นวัตกรรมชาวบ้าน

รากหญ้า

รากหญ้า รากหญ้า

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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กล่าวอีกนัย คือ แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมชาวบ้าน
สามารถอธิบายได้ด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดดั้งเดิม 
(Historical Perspective) ที่มุ่งเน้นการประหยัดทรัพยากร 
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย และแนวคิดท่ีประยุกต
ใชใ้นบรบิทปจจุบนั คอื นอกจากการคาํนงึถึงการประหยัด
ทรัพยากร ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังให้
ความสําคัญกับการตอบสนองกลุ่มลูกค้าในตลาดเกิดใหม่
หรอืลกูคา้ในกลุม่ประเทศกําลงัพัฒนา ภายใต้คําจาํกัดความ
ที่ว่า “A Means and Ends to Do More with Less for 
More People” หรือ

 

“วิ¸ีที่จะทำ งานได้มากขึ้น 
โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง 

เพื่อตอบโจทย์คนจำ นวนที่มากขึ้น”

15

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

C.K. Prahalad (2002)4 ได้กล่าวถึงทฤษฎีพีระมิด
กลบัหัว  Bottom  of  the  Pyramid  (BOP) โดยจาํแนกกลุม่ลกูค้า
ออกเป็น 4 ชั้น โดยอ้างอิงจากรายได้ต่อป ซึ่งกลุ่มฐานของ
พีระมดิทีม่ปีรมิาณคนอยู่มากจาํเปน็ตอ้งพยายามตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวโดยอาศัยการพัฒนา
แนวคิดนวัตกรรมชาวบ้านที่ประกอบไปด้วย 10 ปัจจัยหลัก  
ดังนี้

1.  มีความทนทาน
2. มีนํ้าหนักเบา
3.  พกพาสะดวก
4.  ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
5.  มีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน
6.  เป็นรูปแบบการกระจายใหม่
7.  ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน และประยุกต์
8.  ใช้วัตถุดิบ และวัสดุจากท้องถิ่น
9.  เทคโนโลยีสีเขียว
10.  มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม และราคาไม่แพง

4Prahalad, C. K., and Hart, Stuart., “The Fortune at the Bottom 
of the Pyramid,” Strategy+ Business, Issue 26, 2002.
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ที่มา: The Fortune at the Bottom of the Pyramid (2002)
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ทฤษฎีพีระมิดกลับหัว Bottom of the Pyramid (BOP)
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ได้ทําการศึกษาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชาวบ้านในกลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยได้ให้นิยาม
นวัตกรรมชาวบา้นในบรบิทของการเปน็ปจัจยัสําคัญท่ีเอือ้ให้
ผูป้ระกอบการสามารถยกระดบัสนิคา้และบรกิารให้สามารถ
แข่งขันได้มากข้ึนน้ัน หมายถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การบริการ กระบวนการผลิต หรือกรอบแนวคิด ท่ีพัฒนา
มาจากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือจากการสั่งสม
ประสบการณ์ เพ่ือนํามาพัฒนาสินค้า กระบวนการผลิต 
รูปแบบการให้บริการ ฯลฯ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างตํ่า 
อย่างแท้จริง พอดี และราคาไม่สูงเกินไป 

นวัตกรรมชาวบ้าน
ในบริบทของประเทศไทย

ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าว ไม่จําเป็นต้องลํ้าสมัยหรือ
ซับซ้อนเสมอไป แต่ต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
อย่างถ่องแท้ ภายใต้แนวคิดท่ีเรียบง่าย ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค/ลูกค้า โดยลดทอนค่าใช้จ่ายและคุณสมบัติ 
(Features) ที่เกินความจําเป็น เกินความต้องการ สามารถ
ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์แนวคิดพ้ืนฐาน
ของนวตักรรมชาวบา้น คอื “ทาํน้อยแตไ่ดม้าก สามารถผลติ
และเผยแพร่ได้” โดยมีกรอบความคิดที่สําคัญ ดังนี้

ที่มา: สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2017)

เรียบง่าย 
ไม่«ับ«้อน

สามารถ
เข้าถึงได้

ตอบสนอง
ความต้องการ

ที่แท้จริง

ต้นทุนต่ำ 

องค์ความรู้
ท้องถิ่น

สร้างคุณค่า / 
มูลค่าเพิ่ม

กรอบแนวคิดนวัตกรรมชาวบ้าน
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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1. องคความรู้ท้องถ่ิน หมายถึง องค์ความรู้ ภูมิปัญญา
 ท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น ประสบการณ์ แนวทางการแก้ไข
 ปัญหาที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงความรู้ 
 ความเชี่ยวชาญจากภายนอก อาทิ มหาวิทยาลัย และ
 งานศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ท่ีสอดคล้องและ
 เหมาะสมกับพื้นที่หรือผู้ประกอบการนั้นๆ 

2. ต้นทุนตํ่า หมายถึง รูปแบบ กระบวนการผลิต รูปแบบ
 การให้บริการ ฯลฯ ที่เรียบง่าย ตรงตามความต้องการ
 ของผู้บริโภค/ลูกค้า ลดทอนค่าใช้จ่ายและคุณสมบัติ 
 (Features) ที่เกินความจําเป็น เกินความต้องการ 

3.  ตอบสนองความตอ้งการท่ีแท้จรงิ หมายถึง นวัตกรรม
 แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี น้ั น ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ห รื อ
 ตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่องของผู้ประกอบการ
 หรือพ้ืนท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
 ภาวการณ์ของธุรกิจหรือพื้นที่นั้นๆ

18

4. เรียบงาย ไมซับซ้อน หมายถึง เป็นการพัฒนาขึ้นจาก
 ความเข้าใจผู้บริโภค และหาทางแก้ไขปัญหาบนพ้ืนฐาน
 ความเรยีบงา่ยและมปีระสทิธิภาพ โดยไมจ่าํเปน็ตอ้งพัฒนา
 ขึ้นใหม่เสมอไป อาจเป็นการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือ
 แม้กระท่ังการสร้างสรรค์มุมมองทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือ
 ตอบสนองความต้องการลูกค้าก็เป็นได้ 

5.  สร้างคุณคา / มูลคาเพิ่ม หมายถึง การยกระดับมาตรฐาน
 และคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดํ า เ นินการอ ยู่  
 การจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย และการบริหาร
 จัดการธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ท้ังหมดล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด
 คุณค่า / มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า / บริการทั้งสิ้น   

6.  สามารถเข้าถึงได้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง
 เทคโนโลยี การนําไปใช้ การปรับใช้ การถ่ายทอด ตลอดจน
 การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้นั้นๆ ภายใต้ราคาและ
 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มีความง่ายต่อการใช้งาน สอดคล้อง
 กับภูมิปัญญา สภาพพ้ืนท่ี และระดับการศึกษาของคนใน
 พื้นที่หรือผู้ประกอบการ   

19
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

อินเดียถือเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากเป็น
อันดับ 2 ของโลก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
สูงเป็นอับดับ 3 ของโลก ถึงกระน้ัน ก็ยังถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายได้ปานกลาง - ตํ่า 
(Lower-Middle Income Economy) 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ประเทศอินเดียมี หน่วยงานชื่อว่า Government of India
Planning Commission ทําหน้าที่จัดทําแผน “Faster, 
Sustainable and More Inclusive Growth (2012 - 2017)”
โดยได้ย้ําถึงการพัฒนานวัตกรรมชาวบ้านว่า เป็นแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะช่วยลดต้นทุนและ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิ การพัฒนารถยนต์
และการพัฒนาอตุสาหกรรมไอที เปน็ต้น นอกจากน้ี รฐับาล
ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Innovation Council - NInC) จัดทํา “แผนพัฒนา
นวัตกรรม ป 2010 - 2020” ภายใตแ้นวคดิ “Indian Innovation
Ecosystem” มุ่งเน้นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม ให้ความสําคัญ
กับกรอบแนวคิด “ทําน้อยแต่ได้ผลมาก (More From Less 
for More)” โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
สินค้าหรือบริการท่ีมีความคุ้มค่าในราคาท่ีไม่แพง และ
ปลอดภัย 

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในแต่ละพ้ืนที่ของโลก จะมี
องคป์ระกอบหรอืแนวทางการจดัการความรูท้ีแ่ตกต่างกันตามแต่ภูมภิาค ขึน้อยู่
กับบรบิท สภาพแวดลอ้ม ข้อจาํกัด สภาพสงัคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

อินเดีย

กรณีตัวอย่าง
นวัตกรรมชาวบ้านที่ดี

กรณีตัวอย่าง
นวัตกรรมชาวบ้านที่ดี

02
Frugal Innovation's
Best Practices



22 23

แนวคิดธุรกิจใหม... เปลี่ยนโลกดวย “นวัตกรรมชาวบาน” 
Frugal Innovation: The New Disruptive Business Paradigm

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

มุ่งเน้นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำ คัญ
กับกรอบแนวคิด “ทำ น้อยแต่ได้ผลมาก 
(More From Less for More)” 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
สินค้าหรือบริการที่มีความคุ้มค่า
ในราคาที่ไม่แพง และปลอดภัย 

Photo by  swapnil-dwivedi on Unsplash

Indian
Innovation
Ecosystem 

23

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา ECG แบบปกติกับแบบภายใต้นวัตกรรมชาวบ้าน
ที่มา: GE Healthcare

23

บริษัท GE Healthcare สาขาอินเดีย ได้ใช้แนวคิด
นวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
ไฟฟาแบบมือถือ (Electrocardiogram - ECG)
สําหรับพ้ืนที่ชนบทและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในประเทศ
อินเดีย ตัวเครื่องมีน้ําหนักเบา เหมาะสําหรับพ้ืนที่
ห่างไกล พกพาได้ง่ายและใช้แบตเตอรี่ โดยจําหน่ายใน
ราคาเพียง 800 เหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ตัวเครื่องตรวจ
คลืน่หวัใจท่ัวไปจะมรีาคาประมาณ 5,000 เหรยีญสหรฐัฯ
และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจถึง 20 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน
ต่อครั้ง นอกจากนี้ ยังต้องมีช่างเทคนิคที่มีทักษะควบคุม
การทํางานของเครื่องตลอดเวลาด้วย
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ตู้อบทารกแบบทั่วไปกับแบบภายใต้นวัตกรรมชาวบ้าน
ที่มา: GE Healthcare

จากหลักการสร้างนวัตกรรมชาวบ้านท่ีเน้นการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ท่ีใช้งาน ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
เหลือเพียง 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อครั้ง ภายใต้หลักการ
ดังกล่าว บริษัท GE Healthcare ยังได้คิดค้นและพัฒนา 
“ตูอ้บเดก็ทารก” จาํหน่ายในราคาเพียง 3,000 เหรยีญสหรฐัฯ 
จากปกติมีราคาสูงถึง 12,000 เหรียญสหรัฐฯ 
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นวัตกรรมชาวบ้าน หรือที่เรียกว่า “นวัตกรรมท้องถ่ิน
(Zizhu Chuangxin) ของจีน” ถือเป็นหนึ่งในคํากล่าวของ
รัฐบาลจีน เพ่ืออธิบายแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมผา่นการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมกีารผลกัดนั
แนวคดินีม้าตัง้แตป่ 2006 เพ่ือใหบ้รรลเุปาหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจจาก “Made in China” เปน็ “Innovated in China” 
ภายในป 2020 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนนวัตกรรม
ของประเทศ 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
 ตลอดจนสถาบนัการศกึษา ในการแลกเปลีย่นขอ้มลู

 การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รวมทั้ง
 ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

2. การพัฒนาแหล่งเงินทุน โดยการออกนโยบาย
 ค้ําประกันการกู้ยืมของรัฐบาล ตลอดจนการก่อต้ัง
 หน่วยงานหรือผู้แทนการคํ้าประกัน

3.  การก่อต้ังสถาบันด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ
 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ

 นวัตกรรม นอกจากนี้ ยังก่อต้ังสถาบันการศึกษา 
 ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนานวัตกรรม ให้ความสําคัญ
 กับการลงทุนในส่วนวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิด
 นวัตกรรมใหม่ และการพัฒนาคุณภาพสินค้าใน
 ภาคธุรกิจ SME

จีน
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โดยหน่วยงาน The Chinese Ministry of Science 
and Technology (MOST) และ Chinese National 
Development and Reform Commission (NDRC) 
ได้กําหนดสินค้าและบริการท่ีจะเข้าข่ายเป็นนวัตกรรม
ท้องถิ่นนั้นต้องประกอบด้วย

1.  พัฒนาโดยบริษัทในประเทศจีน 
2.  ใช้ภูมิปัญญา / คนในพื้นที่
3.  มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมที่เพ่ิมข้ึน

 จากสินค้าหรือบริการเดิมที่ดําเนินการอยู่
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ประเทศจีนมีการนํานวัตกรรมชาวบ้านมาประยุกต์ใช้
อย่างแพร่หลาย เช่น วิศวกร R&D ของบริษัท SIEMENS ที่
ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่อง CT Scanner ที่ใช้งานง่าย
ไม่ต้องพ่ึงช่างเทคนิค ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้
สแกนผู้ป่วยได้เพ่ิมขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีสําหรับ
โรงพยาบาลและผูป้ว่ยในพ้ืนทีห่า่งไกล ขณะเดียวกันยังชว่ย
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ถึงร้อยละ 30 และลดปริมาณ
รับรังสีได้มากถึงร้อยละ 60  ปัจจุบัน ได้มีการส่งออกขายไป
ยังสหรัฐฯ และยุโรป

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ บริษัท 
Zhongxing Medical ผู้ผลิตเครื่อง X-Ray ในราคาถูกกว่า
เครื่องท่ัวไปถึง 20 เท่า ปัจจุบันได้รับการติดตั้งและใช้งาน
ในโรงพยาบาลทั่วประเทศจีน กว่าร้อยละ 50 

เครื่อง X-ray ของ บริษัท Zhongxing Medical
ที่มา: www.zm.com.cn

27

Photo by Shuttersstock
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ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังมีผู้ให้บริการด้าน IT รายใหญ่ คือ 
บริษัท Neusoft ได้พัฒนาวิธีการแพทย์ทางไกล เพื่อช่วยใน
การรักษาผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ตามหมู่บ้านชนบท
ห่างไกล ซึ่งเป็นวิธีที่ประเทศจีนต้องการเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากป 2050 จีนจะเต็มไปด้วยประชากรสูงวัยกว่า 
500 ลา้นคน วธีิการดงักลา่วจงึเปน็ทางออกทีม่ปีระสทิธิภาพ
สูง เมื่อเทียบกับการลงทุนสร้างโรงพยาบาลเพิ่ม

เครื่องวัดความดันอย่างง่ายเพื่อสะดวกในพื้นที่ห่างไกลของบริษัท Neusoft 
ที่มา: www.sohu.com
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หนึง่ในประเทศกลุม่ยุโรปเหนือ มปีระชากรราว 9 ลา้นคน
มีระบบเศรฐกิจที่พ่ึงพาการส่งออก สินค้าส่งออกสําคัญ 
ไดแ้ก่ การเกษตรปา่ไม ้กระดาษ เหลก็ ยานยนต ์อากาศยาน 
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน็ตน้ และถือเปน็
หนึ่งในประเทศผู้นําด้าน ICT พลังงานสะอาด และการวิจัย
อวกาศอีกด้วย

ความน่าสนใจของระบบธุรกิจสวีเดน คือ กว่าร้อยละ
60 ของผู้ประกอบการ SME เป็นกลุ่มบริษัทวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยภาครัฐมีกลไกและนโยบายส่งเสริม SME ที่
หลากหลาย ตั้งแต่การสนับสนุนด้านการเงิน ภาษี การวิจัย
และพัฒนา การยกระดับธุรกิจ การปรับโครงสร้างธุรกิจ 
ไปจนถึงการหาตลาดใหม่ๆ เป็นต้น โดยจัดต้ังหน่วยงาน
ที่ชื่อว่า Inclusive Business Sweden เพ่ือทําหน้าที่
ออกระเบียบ กําหนดทิศทาง จัดทํานโยบายและแนวทาง
การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาผู้ประกอบการ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ Frugal Innovation 
ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับ
ประชากรในระดับกลาง - ล่างของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“รว่มมอืกันสรา้งสรรค ์เพ่ือผลประโยชน์รว่มกัน” โดยกําหนด
เปาหมายการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

สวีเดน
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ที่มา: Inclusive Business Agenda Sweden (2015)

การเกษตรและป่าไม้
ปรับปรุงประสิท¸ิภาพและ

รายได้ของผู้ถือหุ้นขนาดเล็กกว่า 
10 ล้านคน เกิดการผลิต
และการจัดการโ«่อุปทาน

ร่วมกัน

พลังงาน
เข้าถึงพลังงานสะอาด 

ภายใต้การดำ เนิน¸ุรกิจ
ที่เข้าถึงฐานรากกว่า 

300 ล้านคน

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ร้อยละ 20 ของรายได้ 
จะมาจากการทำ ̧ ุรกิจ

ที่เชื่อมโยงโ«่อุปทาน
ในกลุ่มประเทศ
ด้อยพัฒนา 

ICT
พัฒนาระบบ ICT ให้
ประเทศกำ ลังพัฒนา 

30 ประเทศ เกิดประโยชน์
แก่ประชากรกว่า 

100 ล้านคน

แหล่งน้ำ และสุขาภิบาล
กลุ่มฐานรากกว่า 

100 ล้านคน 
เข้าถึงน้ำ ดื่มสะอาด 

และระบบสุขาภิบาลที่ดี

การสา¸ารณสุข
บริษัทด้านสุขภาพ ร้อยละ 30 

ให้ความสำ คัญ
ต่อการระบุปัญหาสุขภาพ
ในประเทศกำ ลังพัฒนากว่า 

10 ประเทศ

31

นอกจากนี้  ยังได้แบ่งข้ันตอนการพัฒนาออกเป็น 
4 ขั้นตอน คือ 

1.  การจัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการคิดขึ้นใหม่ หรือ
 การแบ่งปันส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีในพื้นที่และ
 จากภายนอก
2.  การร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ

 ความตอ้งการของกลุม่ประชากรในระดับกลาง - ลา่ง
 ของประเทศ ผ่านการประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
 การพัฒนา เช่น การสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญา
 ท้องถ่ิน การทําวิจัยย้อนรอย การถ่ายทอดความรู้
 จากผู้ประกอบการ และการใช้แนวคิดนวัตกรรม
 ชาวบ้านเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างนวัตกรรม
 ใหม่ของประเทศ

3.  การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและคนในพื้นที่
4.  การสนับสนุนทางการเงิน

โคมไฟรุ่น Sunnan
ที่มา: www.ikea.com
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บริษัท Ikea ของสวีเดนได้นําแนวคิดนวัตกรรม
ชาวบ้านมาปรับใช้ในการออกแบบสินค้า ตัวอย่างได้แก่
โคมไฟรุ่น Sunnan ได้มีแนวคิดเรียบง่าย ประหยัดพลังงาน
เพราะใช้พลังจากแผงโซล่าเซลล์เพ่ือชาร์ตพลังงานใน
ตอนกลางวัน 
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นวัตกรรมชาวบ้านเป็นแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมสําหรับกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนา ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา เพ่ือใช้ต่อสู้ 
กับขอ้จาํกัดด้านความรู ้ทรพัยากร แรงงาน และเงินทุน โดยเนน้ประโยชนใ์ช้สอย
ที่จําเป็นและราคาที่ย่อมเยา

กลไกการพัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้าน

ทั้งนี้  การพัฒนาธุรกิจหรือกลุ่มวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยการประยุกต ์
ใช้นวัตกรรมชาวบ้าน จะช่วยสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน สร้างมูลค่าของสินค้าและบริการ  
สรา้งโอกาสในตลาดใหม่ๆ  ดงันัน้ จงึมคีวามจําเปน็ 
ท่ีแต่ ละประ เทศต้องทราบ ถึงกลไก สําคัญ 
ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือท่ีจะสามารถ 
ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

กลไกการพัฒนา
และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้าน

03

Frugal Innovation's 
development & adoption 
mechanisms 
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กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่

1.  กลไกการพัฒนาและประยุกตใ์ชน้วตักรรมชาวบา้น 
 ทีเ่กิดจากผูผ้ลตินวัตกรรม (Innovator Self-Creation 
  Model)

2. กลไกการพัฒนาและประยุกตใ์ชน้วตักรรมชาวบา้น 
 ทีเ่กิดจากการผลกัดนัเชงินโยบายผา่นกลไกของรฐั  
 (Policy-Driven Mechanism Model)

3.  กลไกการพัฒนาและประยุกตใ์ชน้วตักรรมชาวบา้น 
 ทีเ่กิดจากกลไกตลาด (Market Mechanism Model)

4.  กลไกการพัฒนาและประยุกตใ์ชน้วตักรรมชาวบา้น 
 ที่เกิดจากการวิจัย พัฒนา และการแลกเปลี่ยน 
 เทคโนโลยีภายในประเทศ (Domestic R&D and 
 Technology Transfer Model)

5.  กลไกการพัฒนาและประยุกตใ์ชน้วตักรรมชาวบา้น 
 ท่ีเกิดจากการสร้างความร่วมมือและการแลกเปล่ียน 
 เทคโนโลยีแบบเปิด (Collaborative and Open  
 Source Technology Transfer Model)

จำ เป็นที่แต่ละประเทศ
ต้องทราบถึง
กลไกสำ คัญ

ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
เพื่อที่จะสามารถส่งเสริม

ให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืน
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ผู้ขับเคลื่อนกลไก แรงจูงใจ ทรัพยากร 

กลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมชาวบ้านและประโยชนตอผู้ใช้นวัตกรรม

ช่องทางการเผยแพร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ต่อผู้ใช้นวัตกรรม

ผู้ผลิตนวัตกรรม 
(Innovator)

หน่วยงานภาครัฐ
ที่เป็นผู้กําหนดนโยบาย 
(Policy Maker)

กลไกตลาด 
(Market Mechanism
Model) หรือผู้ใช้
นวัตกรรม (End Users)
 

ผู้กําหนดนโยบาย 
หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานด้านวิจัย พัฒนา 
และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ภายใน (Domestic R&D 
and Tech Transfer Units)

ภาคเอกชน
ผู้ผลิตนวัตกรรม 
และกลไกตลาด

•  พบปัญหาจากการทํางาน 
•  คิดค้นวิธีการ
 แก้ไขปัญหา
•  มองเห็นโอกาสใน
 การสร้างรายได้ทางธุรกิจ
•  ชอบคิด ประดิษฐ์ พัฒนา

•  นโยบาย
•  การเพ่ิมขีดความสามารถ
 ในการแข่งขัน
• แก้ไขปัญหา
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
• การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน

• ความต้องการของผู้บริโภค
• แรงจูงใจทางการเงิน
• โอกาสในการทําตลาด
• การแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร
• ค่านิยม กระแสนิยม

• ความต้องการของประเทศ
• โอกาสทางการตลาด
• การพัฒนาประเทศ  
 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
• การสร้างความได้เปรียบ  
 ในการแข่งขัน

• โอกาสทางการตลาด
• การสร้างความได้เปรียบ
 ในการแข่งขัน
• การลดต้นทุนด้านวิจัย
 และพัฒนา
• นวัตกรรมที่มีอยู่เดิม

•  การบอกเล่าปากต่อปาก
•  ช่องทางการตลาด 
 แบบดั้งเดิม
•  สื่อประชาสัมพันธ์
•  สื่อสังคมออนไลน์

•  กลไกของรัฐด้านการ
 เผยแพร่ เช่น สื่อของรัฐ
•  สื่อสาธารณะ
•  หน่วยงานด้านการตลาด
•  หน่วยงานเอกชน

 
•  ช่องทางในระบบสังคม
•  สื่อสาธารณะ
•  การบอกเล่า ร้องเรียน
 ของบุคคล
•  สื่อสังคมออนไลน์
•  ระบบอินเตอร์เน็ต

• ช่องทางของรัฐ
• หน่วยงาน
 ภาคเอกชน
• ช่องทางสังคม
• กฎหมายและ
 ระเบียบ

• ช่องทางการสื่อสาร
 ระบบเปิด
• เวทีและสื่อสาธารณะ
• อินเตอร์เน็ต
• สื่อสังคมออนไลน์

•  สถาบันการศึกษา
•  สถาบันการเงิน
•  หน่วยงานภาครัฐ/ 
 ภาคเอกชน

•  หน่วยงานของภาครัฐ
•  สถาบันการศึกษา
•  สถาบันการเงินของรัฐ
•  หน่วยงานภาคเอกชน

•  ช่องทางการตลาด
•  สื่อสาธารณะ
•  หน่วยงานภาครัฐ/ 
 ภาคเอกชน
•  หน่วยงานด้าน ICT

• หน่วยงานรัฐ
• ภาคเอกชน
• หน่วยงานด้านวิจัย 
 และพัฒนา 
• หน่วยงานด้านการ 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี

• ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต
• ตลาดและผู้บริโภค
• หน่วยงานภาครัฐ 
 และภาคเอกชน
• หน่วยงานด้านการส่ือสาร

•  สร้างโอกาสทางการตลาด
•  เพิ่มประสิทธิภาพ 
•  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
•  ลดต้นทุน

•  การเพิ่มประสิทธิภาพ 
•  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
•  ลดต้นทุน 
•  สร้างโอกาสทางการตลาด

•  ลดต้นทุน 
•  เพิ่มประสิทธิภาพ 
•  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
•  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

•  สร้างความสามารถ
 ในการแข่งขัน
•  เพิ่มประสิทธิภาพ 
•  สร้างมูลค่าเพิ่ม 
•  ลดต้นทุน

•  ตอบสนองความต้องการ
  และเข้ากับการดําเนินชีวิต
•  สร้างความสามารถในการ
 แข่งขัน 
•  เพิ่มประสิทธิภาพ  
•  ลดต้นทุน 
•  สร้างมูลค่าเพิ่ม

•  เงินทุน
•  แรงงานหรือบุคลากร
•  ประสบการณ์
 การทํางาน 
•  ทักษะและความชํานาญ
•  องค์ความรู้

•  บุคลากรของรัฐ
•  เงินงบประมาณ
•  เงินสนับสนุน
 จากภาคเอกชน
•  ข้อมูล ข่าวสาร
 ของรัฐ

•  ข่าวสาร ข้อมูล
•  เงินทุน
•  ความรู ้ความเชีย่วชาญ
•  บุคลากรที่มีทักษะ
•  เทคโนโลยีสื่อสาร
 และสารสนเทศ

• ข่าวสาร ข้อมูล
• เงินทุน
• ความรู ้ความเชีย่วชาญ
• บุคลากรที่มีทักษะ

• ข่าวสาร ข้อมูล
• เงินทุน
• ความรู ้ความเชีย่วชาญ
• บุคลากรที่มีทักษะ
• สารสนเทศและ
 การสื่อสาร
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01
กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ชาวบ้านที่เกิดจากผู้ผลิตนวัตกรรม 
(Innovator Self-Creation Model)

กลไกของการเกิดและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมโดย
ผู้ผลิตนวัตกรรม (Innovator) เป็นผู้ขับเคลื่อน เป็นรูปแบบ
ที่เกิดจากแรงจูงใจของผู้ผลิตนวัตกรรม พบเห็นกันมากใน
กลุ่มผู้ประกอบการ SME โดยอาศัยการนําความรู้ ทักษะ
หรอืความชาํนาญเฉพาะดา้น ตลอดจนภูมปิญัญาสว่นบคุคล
มาคิดค้น และพัฒนาออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม  

การประยุกต์ใช้หรือการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว 
ทําได้โดยผ่านการบอกเล่าถึงความสําเร็จของการนําไปใช้ 
ให้กับบุคคล หรือสถานประกอบการที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในลักษณะเดียวกัน 

เพิ่มกำ ลัง
การผลิต

ผู้ผลิตนวัตกรรม
Innovator

ผู้ใช้นวัตกรรม
(End User)

ลดต้นทุน
สถาบัน

การศึกษา/วิจัย

สถาบัน
การเงิน

หน่วยงาน
ภาครัฐ/

ภาคเอกชน

การบอกเล่า
ปากต่อปาก

สื่อสังคม
ออนไลน์

ช่องทาง
การตลาด
แบบดั้งเดิม

สื่อ
ประชาสัมพัน¸์

เพิ่ม
ประสิท¸ิภาพ

กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากผู้ผลิตนวัตกรรม

 การเกิด การเผยแพร่ การประยุกต์ใช้
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Freshville Farm
 

หนึ่งในผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม ผู้ริเริ่มคิดค้นและ
พัฒนาเครือ่งมอืดา้นการเกษตรแบบอจัฉรยิะ เชน่ ฟารม์เหด็
อัจฉริยะ ระบบแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และระบบปลูก
พืชไรด้นิปลอดสารพิษ เปน็ตน้ เพ่ือตอบโจทยก์ระแสเกษตร
ชุมชนเมือง มีจุดเริ่มต้นจากความสนใจด้านการทํา
การเกษตร ผสานกับความถนัดดา้นวิศวกรรม เกิดเปน็แนวคิด
สําคัญในการพัฒนานวัตกรรมด้านการทําการเกษตร คือ 
การควบคุมปัจจัยและสภาพแวดล้อมสําหรับการเจริญ
เตบิโตของพชืแต่ละชนิด หรอืการปรบัสภาพแวดลอ้มใหต้รง
ตามความต้องการของพืช เช่น การให้สารอาหารเฉพาะ
ที่ต้องการ การควบคุมระดับความชื้น ปริมาณนํ้า แสงแดด
และอุณหภูมิ โดยใช้วิธีการเพาะปลูกในโรงเรือน และการ
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เป็นต้น

นวัตกรรมฟาร์มเห็ดอัจฉริยะของ Freshville Farm

40

โรงเรือนที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบรางปลูกพืช

นวัตกรรมท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับ Freshville Farm คือ
“ตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะ” โดยภายในตู้จะมีหลอดไฟ LED
เพ่ือให้แสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมความชื้น ระบบระบาย
อากาศ และระบบการให้นํา้แบบอตัโนมติั เพ่ือรกัษาอณุหภมูิ
ความชื้น และแสงสว่าง 

ในปัจจุบัน  Freshville Farm ได้ผลิตและจําหน่าย
นวัตกรรมเพ่ือการเกษตรดังกล่าว ออกสู่ตลาดในราคา
ย่อมเยา นอกจากนี ้ยังไดจั้ดกิจกรรมอบรมและการให้ความรู้
เก่ียวกับการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด แก่กลุ่มลูกค้า
ที่สนใจหาอาชีพและรายได้เสริมจากการเพาะเห็ด

41
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เครื่องให้น้ำ กระเทียม

จากปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร
ในพ้ืนที่ชนบท คุณเอนก จันทิมา เกษตรกรผู้ปลูก
กระเทียมในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้
คดิคน้สิง่ประดษิฐท์างการเกษตรแบบงา่ยๆ ท่ีเรยีกวา่
“เครือ่งใหน้ํา้กระเทียม” ขึน้จากภมูปิญัญาชาวบา้น
และประสบการณ์ ท่ีตนมี  สิ่ งประดิษฐ์ ท่ีแสน
เรียบง่ายและราคาถูกนี้ ไม่เพียงช่วยให้คุณเอนก
สามารถรดนํ้าแปลงกระเทียมของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จากเดิม 1 - 2 ไร่ต่อคน
ต่อวัน มาเป็น 5 - 8 ไร่ต่อคนต่อวัน ด้วยจํานวน
แรงงานที่น้อยกว่าเดิม) แต่ยังตอบโจทย์การให้น้ํา
แก่พืชผลการเกษตรในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําได้เป็น
อย่างดี ด้วยหลักการทํางานง่ายๆ ของเครื่องปัมน้ํา
ขนาดเล็ก แม้ในท้องร่องที่มีปริมาณน้ําไม่มากนัก
เกษตรกรก็ยังสามารถสูบนํ้าข้ึนมารดแปลงเพาะ
ปลูกได้ 

นอกจากนี้ เครื่องให้นํ้ากระเทียมน้ียังสามารถ
ดดัแปลงเปน็เครือ่งพ่นยาฆา่แมลงไดอ้กีดว้ย ซึง่หลงั
จากท่ีคุณเอนกนํานวัตกรรมน้ีมาใช้งานจริงได้สําเร็จ 
ก็ได้มีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจํานวนมาก ตลอดจนได้รับ
การประชาสมัพันธ์ผา่นทางสือ่โทรทัศนแ์ละนติยสาร
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย

คุณเอนก จันทิมา
เครื่องให้นำ้ากระเทียม 
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Refun Bank

คุณอนน เชาวกุล เจ้าของธุรกิจรบัซ้ือขยะอนัดับต้นๆ ในจงัหวัดอบุลราชธาน ี
เริ่มต้นความคิดท่ีจะลดต้นทุนการคัดแยกขยะของบริษัท ในขณะเดียวกัน ก็มี
ความฝนัทีอ่ยากจะปลกูฝงัคา่นยิมการแยกขยะใหกั้บประชาชน จงึไดก่้อตัง้บรษิทั 
รีฟัน จํากัด ขึ้น พร้อมริเริ่มโครงการ “ธนาคารขยะ” เพื่อรับซื้อขยะจากหน่วยงาน
ห้างรา้นตา่งๆ ในจงัหวัด หลงัจากนัน้ จงึตอ่ยอดพัฒนาแอปพลเิคชนั “Refun Bank”
เพ่ือช่วยในการส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนา “ตู้รับซื้อขวดน้ําอัตโนมัติ” ภายใต้
สโลแกนทีว่่า “ท้ิงงายแลว้ยงัไดเ้งนิคืน” โดยไดร้บัความรว่มมอืจากหลายหนว่ย
งาน ทั้ง SPark และเพื่อนๆ ร่วมรุ่นวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธุรกิจตู้ รับซื้อขวดน้ําอัตโนมัติของ Refun
ไดเ้ริม่ทาํการคา้เชงิพาณิชย์ ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2560
ที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นที่ตู้รับซื้อขวดพลาสติก (PET)
อัตโนมัติ  มี กํ าลั งอัดและบรรจุขวดอ ยู่ที่ ราว 
8,000 ขวดต่อวัน โดยทําในรูปแบบ CSR สําหรับ
องค์กรเอกชนก่อน ท้ังน้ี สิทธิประโยชน์สําหรับ
องค์กร ท่ีใช้บริการ ตู้ ดังกล่าวจะได้รับ  ไ ด้แก่  
1) การสะสมเงนิผา่นบญัชอีอมทรพัย์ของธนาคารขยะ
2) คปูองเงนิสด  3) การสะสมแตม้ และ 4) การบรจิาค
ให้กับมูลนิธิต่างๆ

สําหรบั Refun Bank ซึ่งเปน็แอปพลเิคชันธนาคารขยะนัน้ 
ปัจจุบัน ได้มีองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ โรงพยาบาล และ
คอนโดมิเนียม ฯลฯ ที่มีปัญหาขยะจํานวนมากและต้องการ
หารายไดจ้ากการบรหิารจดัการขยะเหลา่นัน้เขา้มาเปน็สมาชกิ
จํานวนมาก โดยหลังจากนําขยะมาขายแล้ว องค์กรเหล่านั้นก็
จะได้รับเงินฝากเข้าไปในบัญชีธนาคารขยะ โดยจะมีการสรุป
ยอดเงินฝากทุกเดือน ในขณะท่ี Refun Bank จะได้รับส่วน
แบ่งร้อยละ 3 - 5 จากยอดซื้อ และค่าบริการแอปพลิเคชันเป็น
ค่าตอบแทน

ผลิตภัณฑ์ตู้รับซื้อ
ขยะอัตโนมัติ Refun

43



44 45

แนวคิดธุรกิจใหม... เปลี่ยนโลกดวย “นวัตกรรมชาวบาน” 
Frugal Innovation: The New Disruptive Business Paradigm

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

45

กลไกการเกิดและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านโดย
อาศัยการผลักดันเชิงนโยบายผ่านกลไกของรัฐ โดยการ
กําหนดนโยบาย จัดทําแผนงานหรือยุทธศาสตร์ จัดสรร
งบประมาณ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ดาํเนนิการ เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการสรา้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

การเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมดําเนินการผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ เช่น การรณรงค์ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์
การจัดอบรม การให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ การดําเนิน
โครงการต่างๆ ของภาครัฐ และหน่วยงานเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

02
กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากการผลักดัน
เชิงนโยบายผ่านกลไกของรัฐ 
(Policy-Driven Mechanism Model)

เพิ่มโอกาส
ทางการตลาด

สร้างมูลค่าเพิ่ม

ผู้ผลิตนวัตกรรม
Innovator

ผู้ใช้นวัตกรรม
(End User)

ลดต้นทุน
หน่วยงาน

และกลไกของรัฐ
ด้านการส่งเสริม

กลไกของรัฐ
ด้านการเผยแพร่

หน่วยงาน
ด้านการตลาด

สื่อสา¸ารณะ
หน่วยงาน

เอกชน

นโยบาย
ของรัฐ

กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากการผลักดันเชิงนโยบาย
ผ่านกลไกของรัฐ

เพิ่ม
ประสิท¸ิภาพ

 การเกิด การเผยแพร่ การประยุกต์ใช้
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค

อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(STeP)

อุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเป็นเสมือนจุดกําเนิด
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีท้องถ่ินในหลายๆ พ้ืนที่ โดย
ในเล่มน้ี จะขอยกตัวอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์ท่ีสําคัญใน
ระดับภูมิภาค จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) อุทยาน
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUSP) และ
อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SPark) 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “STeP” จัดต้ังขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปญัหาดา้นการนาํงานวจิยัไปตอ่ยอด
เชงิธรุกจิ โดยทีผ่่านมา พบวา่นวตักรรมจํานวนมากไม่ได้รับ
การพัฒนาต่อยอดเพ่ือถูกนํามาใช้จริง และไม่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ STeP จึงถูกต้ังมา
เพ่ือเป็นศูนย์ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการและ
การต่อยอดงานวิจัยเชิงธุรกิจ ส่งเสริมสนับสนุนความ
เช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคอุตสาหกรรม 
(University-Industry Collaboration) การเชื่อมโยง
งานวิจัยกับต่างประเทศ การบ่มเพาะ และการสนับสนุน
การจัดตั้งธุรกิจ Startup  

46

เช่นเดียวกับ STeP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
จดัตัง้ PSUSP ขึน้ตามการสนับสนนุจากรฐับาลเพ่ือใหบ้รกิาร
ในส่วนของการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การยกระดับ
ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการทําวิจัย
และพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เป็นกลไกในการสนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปัจจุบัน PSUSP
สามารถสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุน และภาคเอกชนมากขึ้น
อย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการจัดการงานวิจัย การจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือนําผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตลอดจนองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUSP)
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บทบาทของ SPark ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ การเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ที่แข่งขัน
ได้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการ “นํา
นวตักรรมออกไปใชง้าน สรา้งผูป้ระกอบการ
ด้วยเทคโนโลยี” การดําเนินงานของ SPark 
มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสาํหรบัภาคเอกชน
โดยเฉพาะ โดยส่งเสริมการพัฒนาการบริการ
โครงสร้าง พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ก่อให้เ กิดกิจกรรมท่ีนําไปสู่การประดิษฐ์  
คิดค้นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ฐานความรู้
ในดา้นต่างๆ มาบรูณาการเพ่ือนําไปสูก่ารสรา้ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี มู ล ค่ า เ พ่ิ ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจน
สนับสนุนให้ เ กิดคลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี นาํไปสูก่ารพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ี
ต่อไป

อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(SPark)
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กลไกในการเกิดและการประยุกตใ์ชน้วัตกรรมชาวบา้น
โดยอาศัยกลไกตลาด จะเกิดจากความต้องการของผู้ใช้ 
(End Users) ซึ่งเป็นผู้ระบุความต้องการ และเป็นแรงจูงใจ
ให้เกิดการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ หรือท่ีเรียกว่า
Market Pull ซึง่จะเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิเมือ่ความตอ้งการ
ของผู้บริโภคถูกถ่ายทอดมาถึงผู้ผลิตนวัตกรรม การเกิด
นวัตกรรมในลักษณะน้ีจึงอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก
ของตัวผู้ผลิตนวัตกรรม

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมดังกล่าวสามารถทําได้ทันที 
เพราะนวัตกรรมถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตลาดอยู่แล้ว

03
กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากกลไกตลาด 
(Market Mechanism Model)
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กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากกลไกตลาด

ตอบสนอง
การดำ รงชีวิต

เพิ่ม
ประสิท¸ิภาพ

ลดต้นทุน

ผู้ผลิตนวัตกรรม
Innovator

ผู้ใช้นวัตกรรม
(End User)

สร้างมูลค่าเพิ่ม

สร้าง
ภาพลักษณ์
ที่ต้องการ

ความสำ เร็จ
ของนวัตกรรม

ที่พื้นที่อื่น

การบอกเล่า 
ร้องเรียนทาง
สื่อสา¸ารณะ

ช่องทาง
ในระบบสังคม

สื่อสังคม
ออนไลน์ระบบ

อินเตอร์เน็ต

ตลาด
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

Heel Soother

จากกระแส “รักสุขภาพ” ในปัจจุบันของผู้บริโภคท้ัง
ในและต่างประเทศ ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ด้าน
วัตถุดิบท้องถ่ินในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ “ยางพารา” ที่มี
อยู่เป็นจํานวนมาก ทําให้ คุณอาทิตย สวัสดิรักษา ผู้ก่อตั้ง
บรษิทั รบัเบอรส ์อนิโนเทค จาํกัด นาํงานวิจยัทีต่นเองศึกษา
ร่วมกับแพทย์ออร์โธโปดิกส์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง “ผลิตภัณฑ์พ้ืนรองเท้าจากยางพารา” มาผลิตและ
จําหน่ายภายใต้แบรนด์ “Heel Soother” 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ผลติภัณฑ์พ้ืนรองเทา้ดงักลา่วยังผลติจาก
ยางพารา 100% และผลจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี
ลักษณะ Double Layer Wave Pattern ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติใกล้ เคียงกับเน้ือเ ย่ือ
ส้นเท้าของมนุษย์ปกติ ช่วยกระจายแรงกด ลดแรงกระแทก
และลดความดันในส้นเท้าได้มากกว่าร้อยละ 50 ทํา
ความสะอาดได้ง่าย สัมผัสกับผิวหนังได้โดยตรงปราศจาก
การระคายเคือง และมีอายุการใช้งานนาน 5 - 7 ป ปัจจุบัน
บริษัทกําลังขยายธุรกิจ โดยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปยางพาราที่มาจากนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์แผ่นรอง
รองเท้าเพื่อสุขภาพ 

Heel Soother
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Max Gloves

อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจในจังหวัดสงขลา คือ บริษัท 
42 เนเจอรลั รบัเบอร ์จาํกดั ทีเ่หน็ถึงกระแส “รกัสขุภาพ” และ
ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราที่ประสบปัญหา
นํ้ายางพาราดิบล้นตลาดและราคายางตกตํ่า จึงจับมือกับ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
ไทย (iTAP) ของ สวทช. ทําการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากยางพาราท่ีหลากหลายและตอบโจทย์การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น 1) ถุงมือ
เคลือบยางพารา (Max Gloves) ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา
เอนกประสงค์ เพ่ือปองกันการบาด กันลื่น เหมาะสําหรับ
ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น งานไม้ งานเหล็ก งานก่อสร้าง 
งานเกษตรกรรม 2) หมอนยางพาราแท้ 100% ไม่เป็น
อันตรายจากสารเคมีตกค้าง ปราศจากเชื้อโรคและไรฝุ่น 
มคีวามยืดหยุ่นและความหนาแนน่สงูจงึไมแ่ข็งตวั สามารถ
ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 7 ป 
3) เครื่องบริหารมือ Max Care ผลิตจากยางพารา เพ่ือ
ออกกําลังกล้ามเนื้อฝ่ามือและต้นแขน และ 4) ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากยางพาราอื่นๆ ได้แก่ ที่รองแก้วจากยางพารา 
และตุกตาจากเศษยางพารา เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ 
Max Gloves

กลไกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบนี้
จะเ กิดขึ้นบ่อยครั้ ง เมื่อประเทศต้องการท่ีจะพัฒนา
อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง และต้องการปกปองให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ เช่น การผลิต
นวัตกรรมเ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด 
หรือการผลิตนวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุนด้านพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม

การเผยแพร่นวัตกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลา โดย
เบ้ืองต้นจะมุ่งเจาะจงกลุ่มเปาหมาย เมื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวออกสู่ตลาด จึงขยายการเผยแพร่จน
เกิดการแลกเปลี่ยนกับนอกพื้นที่หรือต่างประเทศต่อไป 

04
กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากการวิจัย พัฒนา 
และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีภายในประเทศ 
(Domestic R&D and Technology 
Transfer Model)
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กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากการวิจัย 
พัฒนา และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีภายในประเทศ

ผู้ผลิตนวัตกรรม
Innovator

ผู้ใช้นวัตกรรม
(End User)

ความต้องการ
ของประเทศ

หน่วยงาน
ด้านวิจัย
และพัฒนา

หน่วยงาน
ของรัฐ

การถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ภายใน

หน่วยงาน
ภาคเอกชน

ช่องทางของ
รัฐ

ช่องทาง
ทางสังคม

ก®หมาย
และระเบียบ

ความ
สามารถในการ

แข่งขัน

สร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ลดต้นทุน

เพิ่ม
ประสิท¸ิภาพ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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TSUS GROUP

บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (TSUS GROUP) 
เ กิดขึ้ นจากกลุ่ ม นักศึกษาและผู้ ช่ วย นัก วิจั ย ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มองเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจจากผลงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก่อนจะขอ
ความร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาและสมัครขอรับเงิน
สนับสนุนจากทางภาครัฐ เพ่ือนํามาต่อยอดวิจัยและพัฒนา
เปน็สนิคา้ตน้แบบ (Prototype) และผลติภัณฑ์จรงิเชงิพาณิชย์
ในที่สุด
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หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาว ลองผิดลองถูกทางธุรกิจมากว่า
15 ป จาก หจก. TSUS Energy Consultant ท่ีเริ่มต้นในป 2544 
โดยมีเปาหมายที่จะ 

1)  แก้ไขปญัหาดา้นผลผลติไมม่คีณุภาพจากกระบวนการผลติ 
2) ความต้องการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือ

 อุปกรณ์ต่างๆ และ 
3) ความต้องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะ SME ให้มีการใช้เทคโนโลยี
 ในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

มาสู่บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (TSUS GROUP) 
นับตั้งแต่ป 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับงานทางด้าน
วิศวกรรม ไฟฟา เครื่องกล ความร้อน ความเย็น และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้รูปแบบธุรกิจหลัก 2 ส่วน คือ 

1)  การวิจัยและพัฒนาจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
  โดยเน้นผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน อาทิ เครื่องผลิตน้ําร้อน
 พลังงานแสงอาทิตย์ ปัมความร้อนสําหรับการทําน้ําร้อน 
 เค ร่ืองผลิตไอนํ้าแบบประหยัดพลังงานสําหรับสปา 
 เครื่องผลิตไบโอดีเซล และเครื่องกลั่น เป็นต้น 

2)  บริการงานที่ปรึกษา ทําวิจัย ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุง
 รักษางานทางด้านวิศวกรรม ในสาขาไฟฟา เครื่องกล 
 พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานประกอบการและ
 โรงงานทั่วประเทศ และ

3)  เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน
 ชั้นนําในระดับสากล อาทิ Flow Battery ย่ีห้อ Red Flow 
 Lithium Battery ย่ีห้อ Everexceed, Grid Inverter ย่ีห้อ 
 Fronius และ Solar Hot Water ยี่ห้อ Solimpeks เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และ
การบริการของ 
TSUS GROUP

นับเงินฟาร์ม
และตู้ "Smart Think"
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นับเงิน¿าร์ม

อีกหนึ่งธุรกิจครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีคิดค้นนวัตกรรมง่ายๆ แต่
ตอบโจทย์ธุรกิจเกษตรยุคใหม่ จากคุณพ่อที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
เกษตรยุคใหม่ที่ประเทศอิสราเอล คุณแม่ที่จบเกษตรโดยตรง และลูกๆ ที่มี
ความเชีย่วชาญดา้นวิศวกรรมและการตลาด เกิดเปน็ “นบัเงนิฟารม์” ฟารม์เกษตร
ปลอดสารพิษ และธุรกิจการจดัการฟารม์เกษตรอจัฉรยิะ ภายใตช้ือ่ “Smart Think 
Control” ท่ีต่างคนต่างนําความรู้ความชํานาญของตนเองมาพัฒนาธุรกิจของ
ตนเอง ประกอบกับไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก SPark ทีด่แูลอย่างใกลช้ดิในหลายๆ 
ดา้น ไมว่่าจะเปน็เรือ่งการวจิยัและพัฒนา การระดมทนุในเวทตีา่งๆ และการเปดิ
ช่องทางจัดจําหน่ายและการตลาด ทําให้ในวันน้ีทั้งสองธุรกิจของครอบครัวนี้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยนวัตกรรมตู้คอนโทรลเลอร์ “Smart 
Think” ท่ีนอกจากจะสามารถวัดค่าความชื้น 
อุณหภูมิ ค่า pH และค่า Ec แล้ว เครื่องนี้ยัง
คํานวณผลค่าต่างๆ เพ่ือสั่งจ่ายนํ้าหรือให้ปุยได้
อย่างอัตโนมัติ เพียงสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน
บนมอืถือ ก็สามารถบรหิารจดัการฟารม์จากทีไ่หน
ก็ได ้สง่ผลใหไ้ดผ้ลผลติทางการเกษตรท่ีมปีรมิาณ
ต่อไร่มากขึ้น คุณภาพสมํ่าเสมอมากขึ้น และ
ใช้ระยะเวลาปลูกต่อรอบเก็บเกี่ยวท่ีสั้นลงอย่าง
เห็นได้ชัด

ปัจจุบัน “นับเงินฟารม”  ไม่เพียงแต่จะขายผัก
ปลอดสารพิษจากฟาร์มตนเอง แต่ยังพัฒนาไปสู่การขาย
ระบบบรหิารจดัการฟารม์แบบครบวงจร ทัง้โรงเรอืนสาํเรจ็รปู
และตูค้อนโทรลเลอร ์“Smart Think” นอกจากนี ้ยังจดักิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในจังหวัดอุบลฯ และพ้ืนที่
ใกล้เคียง เพ่ือให้สามารถนําเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้
กับแปลงเกษตรของชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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05
กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจากการสร้าง
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบเป�ด 
(Collaborative and Open Source 
Technology Transfer Model)

กลไกในการเกิดและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านโดยอาศัย
การสรา้งความรว่มมอืและการแลกเปลีย่นเทคโนโลยีแบบเปดินีเ้กิดจาก
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สามารถทําได้ทั่วโลกผ่านช่องทางที่เป็น
ระบบเปิด (Open System) หรือนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
ซึ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อาศัยความรวดเร็วในการ
ออกสูต่ลาด ชว่งชงิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัจากการผลตินวัตกรรม
ท่ีตอบสนองสังคมได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์จากการต่อยอด
การพัฒนาที่มีอยู่เดิม 

การเผยแพร่นวัตกรรมน้ีต้องอาศัยช่องทางที่เป็นระบบเปิด เช่น 
ระบบอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ หรือการแลกเปลี่ยนบนเวที
และสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ต จะทําให้การพัฒนา
นวัตกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
และมปีระสทิธิภาพ รวมถึงผา่นระบบโซอ่ปุทานท่ีมกีารเชือ่มตอ่กันอย่าง
บูรณาการ (Collaborative Supply Chain) ซึ่งจะทําให้ผู้ผลิตนวัตกรรม 
ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ตลอดจนผู้ใช้นวัตกรรม สามารถแลกเปล่ียน
ข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วและเกิดการร่วมมือกันมากขึ้น

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
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กลไกการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมชาวบ้านที่เกิดจาก
การสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบเปด

ผู้ผลิตนวัตกรรม
Innovator

ผู้ใช้นวัตกรรม
(End User)

ระบบ
การสื่อสาร

แบบเป�ด

ผู้จัดหา
ปัจจัยการผลิต

นวัตกรรม
ที่มีอยู่เดิม

ตลาด
และลูกค้า

ช่องทาง
สื่อสารแบบ
ระบบเป�ด

สื่อสังคม
ออนไลน์

เวทีและ
สื่อสา¸ารณะ

อินเตอร์เน็ต

สร้าง
มูลค่าเพิ่ม

เข้ากับ
การดำ เนินชีวิต

เพิ่ม
ประสิท¸ิภาพ

ลดต้นทุน

แข่งขันได้

ตอบสนอง
ความต้องการ

ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว

 การเกิด การเผยแพร่ การประยุกต์ใช้
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LnwShop.com

ในยุคท่ีระบบ IT และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อ
วิถีการดําเนินชีวิตของผู้คนท่ัวโลก การติดต่อสื่อสารและ
การคา้ขายก็สามารถทําไดง้า่ยขึน้และไรขี้ดจาํกัด ดว้ยจดุนีเ้อง ท่ี
ทาํให ้คุณปฐมพล แสงอุไรพร และเพ่ือนๆ กลุม่วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาธุรกิจขึ้นมาจาก
สิ่งท่ีชอบ ท่ีถนัด ด้วยโจทย์ท่ีอยากจะเปลี่ยนสังคม แต่ต้องมี
รายได้ จึงเล็งเปาหมายมาที่ธุรกิจ E-commerce เพราะเห็นถึง
โอกาสของตลาดที่เป็นระบบเปิด ย่ิงคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
มากเท่าไหร่ ธุรกิจนี้ก็จะย่ิงมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้น และด้วย
ความช่วยเหลือและบ่มเพาะธุรกิจกับซอฟต์แวร์พาร์ค 
บริษัท แอล เอ็น ดับเบิ้ลยู จํากัด หรือที่รู้จักในชื่อ Lnw Co.,Ltd
จึงได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552

รูปแบบ
การให้บริการ
ของ LnwShop
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ดว้ยชอ่งว่างของตลาดท่ียังไมม่ผีูเ้ลน่มากนกั  การพัฒนา
ระบบร้านค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ LnwShop.com จึงถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ประกอบการสามารถ
เปิดหน้าร้านออนไลน์ (e-Tailing) และปรับแต่งเพื่อสะท้อน
ความเป็นตัวของตัวเองได้ตามต้องการ โดยมี LnwMall 
ทาํหนา้ทีเ่สมอืนเปน็หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ ท่ีมรีา้นคา้ออนไลน์
จํานวนมากเข้ามาอยู่ และมี LnwMarket เป็นตลาดกลาง
สําหรับประกาศซื้อ-ขายสินค้าฟรี 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร้านค้า
ออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
การเปดิรา้นคา้บน Facebook ระบบสนบัสนุนการทํา Search 
Engine Optimization (SEO) อย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนา
แอปพลิเคชันบนมือถือท่ีใช้งานได้ฟรีตลอดชีพ ระบบดูแล
และสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ งหน้าร้ าน-หลั งร้ าน
เชน่ ระบบสมาชกิ ระบบคลงัสนิคา้ ระบบใบรายการ เหมอืนได้
ซอฟต์แวร์มาช่วยในการทํางานอย่างครบวงจร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
ทําให้ LnwShop ได้รับความนิยมในฐานะห้างสรรพสินค้า
ออนไลน์มากย่ิงขึ้น โดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SME
เปิดร้านค้าออนไลน์แล้วกว่า 510,000 ร้าน
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การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้าน
ของ SME

04

Frugal Innovation's 
adoption by SME

การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมชาวบ้านของ SME

•  เงินทุน
  (Capital Investment)
•  ความรู้ความเข้าใจของ  
 ผู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
 (Knowledge and Capability)

• สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ให้บริการ
 ด้านวิจัยและพัฒนา (Research Unit)
• กลไกของรัฐในการส่งเสริม 
 (Government Mechanism)
• กลไกด้านตลาดและความต้องการของผู้บริโภค 
 (Market Mechanism)
• กระแสของสังคม (Social Influence)
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 (Information Exchange)

•  ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Task Technology Fit)
•  ลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 (Functionality)
•  อรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Technology Usefulness)

มิติด้าน
บริบทสังคม

มิติด้านผู้ใช้

มิติด้าน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับใช้เทคโนโลยีของผู้ประกอบการ SME
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานวัตกรรมชาวบ้านมาใช้โดย 
ผู้ประกอบการ SME สามารถจําแนกออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 
มิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มิติด้านผู้ใช้ และมิติด้าน
บรบิทสงัคม ซึง่ประกอบไปดว้ย 10 ปจัจยัทีสํ่าคญัดงัตอ่ไปนี้

1.  ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Task Technology Fit)
2.  เงินทุน 
 (Capital Investment)
3.  ลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 (Functionality)
4.  ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรม (Knowledge and Capability)
5.  สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาที่ให้บริการ
 ด้านวิจัยและพัฒนา (Research Unit)
6. กลไกของรัฐในการส่งเสริม     

 (Government Mechanism)
7.  กลไกด้านตลาดและความต้องการของผู้บริโภค
 (Market Mechanism)
8. กระแสของสังคม 
 (Social Influence)
9.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 (Information Exchange)
10.  อรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Technology Usefulness)

1.  ความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Task Technology Fit)

ปัจจัยสำ คัญ
ที่ทำ ให้เกิดการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คือความเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน
ที่จะนำ ไปใช้

ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม คือความเหมาะสมกับลักษณะของงานที่
จะนําไปใช้เนื่องจากนวัตกรรมชาวบ้านที่ได้รับการพัฒนา  
มักตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ผลิต
ต้องตอบคําถามการใช้งานให้ได้ จึงจะสามารถพัฒนา
คุณลักษณะของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นได้
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ที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองว่าการซื้อ
เทคโนโลยีจะต้องใช้เงินลงทุนสูง อัตราการคืนทุนต่ํา มี 
ความเสี่ยงสูงต่อการใช้งาน เช่นเดียวกับการลงทุนซื้อ 
นวัตกรรม เน่ืองจากนวัตกรรมส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยง 
เรื่องความน่าเชื่อถือด้านการใช้งาน มาตรฐาน และ 
การรับรองคุณภาพ ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้ว 
แต่สร้างการรับรู้ในแง่ลบส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME 
หลีกเลี่ยงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังน้ัน 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภายนอก อาทิ สินเชื่อ 
ดอกเบี้ยตํ่าด้านเทคโนโลยี หรือการประกันสินเชื่อ 
จากภาครัฐ จึงเป็นเรื่องสําคัญ

2. เงินทุน 
 (Capital Investment)

ปัจจัยด้านเงินทุน
เป็นตัวชี้วัดที่สำ คัญ

ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
...ดังนั้น 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส่วนใหญ่ จะต้องอาศัย 

แหล่งเงินทุนจากภายนอก
ในบางครั้ง
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมบางอย่างถูกผลติข้ึนมามรีปูแบบ
ท่ีซับซ้อน ยากต่อการใช้งาน ทําให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่างๆ ไม่ถูกนํามาใช้ ในขณะที่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีประสบความสําเร็จส่วนมากจะมีรูปแบบการใช้งานง่าย  
ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การมีสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีบอกลักษณะ 
การใช้งาน ตลอดจนมีรูปทรงที่บ่งบอกได้ชัดเจนถึงการทํางาน
ของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมน้ัน เปน็ตน้ ซึง่สิง่นีเ้ปน็ตวักําหนด
ความสําเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยี   
 และนวัตกรรม (Functionality)

ผู้ผลิตนวัตกรรมที่ดี
จะต้องสอดแทรกการสอน
และการฝึกฝนการใช้งาน

ในการออกแบบ 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้

ที่จะใช้งาน และเกิดความชำ นาญ
หรือทักษะเมื่อใช้งาน

อย่างต่อเนื่อง

Photo by  Antonio Grosz on Unsplash
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สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ความพร้อมของผู้ใช้งาน 
ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนความเข้าใจ
ในลักษณะการใช้งาน
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จึงเป็นสิ่งจำ เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องมีลักษณะ
การใช้งานที่ง่าย เป็นท่ีเข้าใจของผู้ใช้แล้ว ปัจจัยสําคัญ 
อีกประการหนึ่ง คือ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ หรือ
ความเขา้ใจของผูใ้ชง้านเอง ทีม่ตีอ่เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ดังนั้น ความพร้อมของผู้ใช้งาน ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนความเข้าใจในลักษณะการใช้งานของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง

4. ความรู้ความเข้าใจ
 ของผู้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Knowledge and Capability)
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สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จําเป็นต้องเข้าใจบริบทของการนําเทคโนโลยีไปใช้   
ให้ความสําคัญกับความต้องการ หรือข้อจํากัดในการ 
นําไปใช้ นอกจากน้ี จะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน
ด้านการผลิต การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
หรือผู้ผลิตเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 
จำ เป็นต้องเข้าใจบริบท

ของการนำ เทคโนโลยีไปใช้

5. สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา
 ที่ให้บริการด้านวิจัยและพัฒนา 
 (Research Unit)

ภาครัฐมีบทบาทสำ คัญ
ในการส่งเสริมการนำ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมไปใช้ 
…เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จำ นวนมากจะต้องอาศัย
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำ งาน

ของตนเอง

กลไกของรัฐในการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ไปใช้ ครอบคลุมตั้งแต่ 

1)  การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการผลิต  
 เผยแพร่ และประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

2)  การสง่เสรมิใหเ้กิดการประยุกตใ์ช ้โดยภาครฐัเปน็ตวักลาง 
 เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารท่ีเปน็ประโยชน์ ตลอดจนใหค้วามรู ้
 เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นๆ 

3)  สนับสนุนให้ SME ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลด 
 ต้นทุนการผลิต 

4)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจให้ 
 ครอบคลุมทั่วประเทศ

6. กลไกของรัฐในการส่งเสริม   
 (Government Mechanism)
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สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กระแสความต้องการของผู้บริโภค หรือความต้องการ
ฝั่งตลาด (Demand Side) จะทําให้ผู้ผลิตนวัตกรรมเล็งเห็น
ถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รัฐบาลจะให้ข้อมูลเก่ียวกับตลาด กลไกด้านการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทใน 
การสร้างความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ข้อมูลทาง 
การตลาดจึ ง เป็นปัจจัยหลัก  ท่ีจะส่ งผลต่อโอกาส 
แห่งความสําเร็จของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมนั้นๆ 

Photo by Redd Angelo on Unsplash

7. กลไกด้านตลาดและ
 ความต้องการของผู้บริโภค
 (Market Mechanism)

การทราบถึงความต้องการ
ของตลาดทำ ให้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้น
สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่ตรงประเด็น 
โอกาสแห่งความสำ เร็จ
จึงมีมากตามไปด้วย

Photo by Shuttersstock
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สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล กระแสสังคมเป็นข้อมูล
จํานวนมหาศาลที่สร้างค่านิยม วัฒนธรรม และชักจูงให้
คนในสังคมมีแนวโน้มท่ีจะคล้อยตามในเร่ืองต่างๆ โดย
เฉพาะกระแสการบรโิภคสนิคา้ท่ีจะสง่ผลตอ่การดาํเนินธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการ ซึง่หากผูผ้ลติตอ้งการประสบความสําเรจ็ 
จะต้องสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการของ
สังคม และสามารถสร้างให้เกิดค่านิยมใหม่ๆ ได้

การสร้างนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี

ที่เป็นที่ต้องการของสังคม 
สามารถสร้างให้เกิด

ค่านิยมของสังคมใหม่ๆ ได้

8. กระแสของสังคม 
 (Social Influence)

9. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 (Information Exchange)

การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสามารถอาศัย
องค์ความรู้ที่แพร่กระจาย
อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ต

กระแสโลกาภิวัฒน์และการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต  
สง่ผลใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและองคค์วามรูต้า่งๆ 
สามารถทําได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  เช่นเดียวกับ 
การสรา้งนวตักรรม การประยกุตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยี
ปัจจุบันท่ีสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล 
เพ่ือสร้างความเชื่อ และทัศนคติที่ดีของผู้บริโภคต่อการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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อรรถประโยชน์
ของเทคโนโลยีเป็นอีกปัจจัย

ที่มีความสำ คัญ
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

เทคโนโลยีสว่นใหญ่ทีป่ระสบความสําเรจ็ย่อมสง่ผลให้
เกิดอรรถประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ลดต้นทุน เพิ่ม
ประสทิธิภาพ เพ่ิมกําลงัการผลติ เพ่ิมความรวดเรว็ ตอบสนอง 
ต่อรูปแบบของการดําเนินชีวิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ฯลฯ  
อรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีจึงเป็นอีกปัจจัยท่ีมีความสาํคัญ
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยทั่วไป

Photo by Crew on Unsplash

10. อรรถประโยชน์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (Technology Usefulness)
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สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นวัตกรรมชาวบ้าน 
อะไร? ที่ไหน? อย่างไร?

05
Frugal Innovation 
What? Where? How?

นอกจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสถาบัน
การศึกษา ท่ีจะเป็นเพ่ือนคู่คิดให้กับผู้ประกอบการ SME  
ท่ีสนใจหรือริเริ่มสร้างและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชาวบ้าน การปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดหรือมุมมองใน 
ด้านต่างๆ อาทิ ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า/ผู้บริโภค 
กรอบการพัฒนานวัตกรรม และความยืดหยุ่นขององค์กร 
เป็นต้น ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่ส่งผลอย่างมากต่อปัจจัย 
ความสําเร็จในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมชาวบ้าน

นวัตกรรมชาวบ้าน 
อะไร? ที่ไหน? อย่างไร?
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1. เข้าใจความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า/ผู้บริโภค 
(Understanding The Customer) ซ่ึงเมือ่เขา้ใจอย่างถอ่งแท้แลว้
ก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีตอบโจทย์ลูกค้า/
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ท้ังในดา้นราคาทีจ่บัตอ้งได้ ฟังก์ชัน่
ท่ีง่ายต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และสําคัญที่สุด คือ สามารถ
สรา้งมลูคา่เพ่ิมหรอืความเปน็อยู่ทีด่ขีึน้ใหกั้บลกูคา้/ผูบ้รโิภคได้

2. กรอบการพฒันานวตักรรมจากลางสูบน (Bottom-Up
Innovation) กล่าวคือ การเอาปัญหาหรือความต้องการของ
ลกูคา้/ผูบ้รโิภคมาเปน็ศูนย์กลาง (Core) ของการพัฒนา จากนัน้
จึงค่อยพัฒนาต่อยอด โดยคํานึงถึงต้นทุนและความจําเป็น
เป็นหลัก ซึ่งจะทําให้ได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย 
ไม่ซับซ้อน ตอบสนองความต้องการเฉพาะเรื่อง ในราคาที่
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

3. ความยืดหยุนขององคกร (Organizational Agility) 
ก็มีส่วนสําคัญ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจ SME ที่มี
จํานวนคนไม่มากนัก โครงสร้างองค์กรเป็นแบบหลวมๆ โดย
องค์กรที่จะประสบความสําเร็จในด้านการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชาวบ้าน/ต้นทุนต่ํา จะต้อง 1) เป็น
องค์กรท่ีความยืดหยุ่นสูง 2) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ
ในทุกแผนกเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนคิดค้นและพัฒนา
ไปจนถึงการทําในเชิงพาณิชย์ 3) นอกจากพนักงานในองค์กร
แล้วควรเปิดโอกาสให้คู่ค้า (Suppliers) ได้เข้ามามีบทบาทใน
ขั้นตอนการผลิตและการคํานวณต้นทุนต่างๆ และ 4) จะ
สามารถทําเรื่องข้างต้นได้ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้อง
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

การปรับเปลี่ยนมุมมองหรือกรอบแนวคิดการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมชาวบ้าน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิด
ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ราคาที่เหมาะสมและจับต้องได้ (Affordability) ใน
มุมมองของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นหลักการสําคัญของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต้นทุนตํ่าเลยทีเดียว โดยผู้ผลิตจะต้องสามารถ
คาํนวณตน้ทุนของตนเองและสามารถกําหนดราคาทีเ่หมาะสม
สําหรับเทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหา
บางอย่างของผู้บริโภคได้เท่านั้น ไม่ใช่เทคโนโลยีแบบซับซ้อน
หรือมีครบทุกฟังก์ชั่นแบบที่ขายทั่วไปในตลาด

2. ฟงกชั่นของเทคโนโลยีที่เรียบงาย ตอบโจทยหรือ
แก้ปญหาเฉพาะด้าน (Product Features) ซึ่งในการที่จะ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตน้ทนุตํา่ใหส้ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างแท้จรงิ จะตอ้งคาํนึงถึงกรอบ
วิธีคดิ 2 เรือ่งหลกั คอื 1) อะไรคอืปญัหาหรอืปจัจยัสาํคญัจาํเปน็
ที่ผู้บริโภคต้องการความช่วยเหลือ และ 2) อะไรคือเทคโนโลยี
ท่ีสามารถตอบโจทย์เหล่าน้ัน จะสามารถคิดค้นและสร้างอย่างไร
ในราคาที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาได้โดยไม่ลําบาก 

3. การปรบัหวงโซมูลคา/กระบวนการผลติ (Reshaping
Supply Chain/Process) ที่ตอบสนองต่อการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นทุนต่ํ่า เน่ืองจากหลายครั้ง
ที่มีการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาแล้ว แต่ไม่สามารถ
ทําในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งมีเหตุผลจากหลายสาเหตุ อาทิ
ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ กระบวนการผลิตและ
เครื่องจักรที่มีอยู่ไม่เอื้อต่อการผลิต ขาดระบบการสร้าง
ความเชือ่มัน่ในสนิค้า/บริการและระบบการขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนไม่มีระบบขนส่งและบริการหลังขาย เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว สิ่งที่ผู้สนใจหรือมีความคิดริเริ่มสร้างและพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีชาวบ้าน ต้องคิดและตระหนักอยู่ตลอดเวลา 
มีอยู่ 3 เรื่องหลักๆ ดังนี้
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

สุดท้ายนี้ สำ หรับผู้ที่สนใจ
หรือมีความคิดริเริ่ม
ที่จะทำ ̧ ุรกิจบนพื้นฐาน
ของการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีชาวบ้าน
แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร 
หรือไปขอคำ ปรึกษาที่ไหน 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
บางส่วนมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเริ่มต้นในการหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ ดังนี5้

5รวบรวมรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 
เฉพาะจังหวัดที่ลงพื้นที่ทําการศึกษาเท่านั้น

ที่มา: สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 
“รายงานการศึกษาโครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริม SME 
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม: กรณีศึกษาเทคโนโลยีชาวบ้าน 
(Frugal Innovation),” 2560.
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เชียงใหม่ เชียงใหม่ 

1. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (สวทช.) จังหวัดเชียงใหม่
2. ศนูย์สง่เสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่1 กระทรวงอตุสาหกรรม
3. สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
  (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่
4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (The Federation of
 Thai Industries Chiangmai Chapter)
5. มหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
 เชียงใหม่ (TDCI)
7. ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (EIRDC)
8. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9. ศนูย์บม่เพาะวสิาหกิจ (BIC) มหาวทิยาลยัฟารอ์สีเทอรน์
10. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC)
11. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
 และขนาดย่อมไทย สาขา เชียงใหม่ - ลําพูน: สสวท.
 (ATSME)
12. หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLOUBI)
13. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
 เชียงใหม่ (STeP)
14. เครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดย่อม (ภาคเหนือ) หรือ NNSPSME



88 89

แนวคิดธุรกิจใหม... เปลี่ยนโลกดวย “นวัตกรรมชาวบาน” 
Frugal Innovation: The New Disruptive Business Paradigm

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

8888

กรุงเทพมหานคร
1.  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2.  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 และสังคม
3.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4.  สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
5.  สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ  
 นวัตกรรม (สวทน.)
6.  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 (สวทช.) 
7.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 (วว.)
8.  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9.  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

สงขลา 
1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
3. มหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 (PSUSP)

อุบลราช¸านี 
1. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กระทรวงอุตสาหกรรม
2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
3. มหาวิทยาลัยของรัฐ อาทิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
 การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
4. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SPark)

อุบลราช¸านี

กรุงเทพมหานคร

สงขลา 
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ช่องทางการติดต่อ

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ

สายด่วน 1358
โทรศัพท์ 0 2202 4414 -18, 
0 2202 4511
โทรสาร 0 2354 3299

โทรศัพท์ 0 2123 1234 
โทรสาร 0 2123 1200

โทรศัพท์ 0 2281 3095 
0 2281 1900

โทรศัพท์ 0 2017 5555
โทรสาร 0 2017 5566
E-mail: info@nia.or.th
Website: www.nia.or.th

โทรศัพท์ 0 2109 5432, 
0 2160 5432
โทรสาร 0 2160 5438

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(สวทน.)

75/6 ถ.พระรามที่ 6 
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ 
แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชัน้ 21 เลขที ่33/4 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310

เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวง
วัดสามพระยา เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200

73/2 ถนนพระรามท่ี 6 แขวง
ทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี
ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 

หน่วยงาน ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 2564 7000
โทรสาร  0 2564 7001 - 5
Call Center 0 2564 8000

โทรศัพท์ 0 2577 9000 
โทรสาร 0 2577 9009 
Call Center 0 2577 9300

โทรศัพท์ 0 2345 1000
โทรสาร 0 2345 1296 - 99

โทรศัพท์ 0 2561 2775
โทรสาร 0 2561 2775

โทรศัพท์ 0 2470 9296

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการ
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ 
คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
Knowledge Exchange (KX)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  
ปทุมธานี 12120

เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า 
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง 
ปทุมธานี 12120

โซน ซ ีชัน้ 4 ศนูย์การประชมุ
แห่งชาติสิริกิติ์ 60 
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110

50 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900

อาคารเคเอกซ์
110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวง
บางลาํภูลา่ง เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600
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ช่องทางการติดต่อ

เชียงใหม่

หน่วยงาน ที่อยู่  ชอ่งทางการตดิตอ่

โทรศัพท์ 0 5322 6264
โทรสาร 0 5322 6265

โทรศัพท์ 0 5324 5361 - 2 
โทรสาร 0 5324 8315

โทรศัพท์ 0 5324 7282

โทรศัพท์ 0 5330 4346 - 7 
โทรสาร 0 5324 6353

โทรศัพท์ 0 5394 1000 
โทรสาร 0 5321 7143

โทรศัพท์ 0 5394 2088 
ต่อ 208
โทรสาร 0 5394 2088 
ต่อ 413

โทรศัพท์ 0 5320 1800 - 4     
โทรสาร 0 5320 1810

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 
ภาคเหนือ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม

สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) สาขาเชยีงใหม่

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TDCI)

ศูนย์นวัตกรรม วิจัยและพัฒนา
ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น (EIRDC)

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

158 ถนนทุ่งโฮเตล็ ต.วัดเกต 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 

ชั้น 1 อาคารศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 
158 ถนนทุ่งโฮเตล็ ต.วัดเกต 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50000

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

ชั้น 2 อาคาร 40 ป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 

120 ถนนมหิดล ต.หายยา 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

หน่วยงาน ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 5388 5654, 
0 5388 5775
โทรสาร 0 5388 5654, 
0 5388 5775

โทรศัพท์ 0 5320 1800 - 4    
โทรสาร 0 5320 1810

โทรศัพท์ 0 5208 0500 

โทรศัพท์ 08 0497 0306     
โทรสาร 0 5324 8461

โทรศัพท์ 0 5321 0731 - 2 
โทรสาร 0 5321 0733

โทรศัพท์ 0 5394 2088 - 91 
ต่อ 208
โทรสาร 0 5394 2088 - 91 
ต่อ 413

โทรศัพท์ 0 5326 1953     
โทรสาร 0 5326 1953

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (BIC) 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
เชียงใหม่ (TCDC)

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไทย สาขา เชยีงใหม่ - 
ลําพูน: สสวท. (ATSME)

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLOUBI)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

เครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ภาคเหนือ) 

ชั้น 3 อาคารราชภัฏ 70 ป
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
202 ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

120 ถนนมหิดล ต.หายยา 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

1/1 ถนนเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

158 อาคารหัตถกรรม
ถนน ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50000

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

ช้ัน 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ 
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

ถนน ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต 
อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
50000
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ช่องทางการติดต่อ ช่องทางการติดต่อ

สงขลา

หน่วยงาน ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 7421 1906 - 8 
โทรสาร 0 7421 1904

โทรศัพท์ 0 7431 1511

โทรศัพท์ 0 7428 2000 
โทรสาร 0 7455 8941

โทรศัพท์ 0 7428 9333
โทรสาร 0 7428 9339

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที ่11 กระทรวงอตุสาหกรรม

อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(PSUSP)

165 ถนนกาญจนวนิช 
ต.นํ้าน้อย อ.หาดใหญ่
สงขลา 90110

161/5 ถนนกาญจนวนิช 
หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง 
อ.เมือง สงขลา 90000

15 ถนนกาญจนวณิชย์ 
อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 

ช้ัน 12 อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
สงขลา 90110

อุบลราช¸านี

หน่วยงาน ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 0 4531 4135, 
0 4531 4216 - 7, 0 4531 3772
โทรสาร 0 4531 1987

โทรศัพท์ 0 4524 4668

โทรศัพท์ 0 4535 3000 - 3

โทรศัพท์ 0 4543 3456, 
08 1059 3867

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 7 กระทรวงอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(SPark)

222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ 
ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
อุบลราชธานี 34000

ถนนสุรศักดิ์ อ.ในเมือง 
อุบลราชธานี 34000

85 ถนนสถลมาร์ค 
ต.เมอืงศรไีค  อ.วารนิชาํราบ 
อุบลราชธานี 34190

อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง 
และปฏิบัติการเทคโนโลยี
ชีวภาพ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค 
ต.เมอืงศรไีค  อ.วารนิชาํราบ 
อุบลราชธานี 34190
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

เจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ‘  ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs
  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ที่ปรึกษา 

 ‘  ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ‘  ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย 
 ‘  ผศ.ดร. พิชิต ขจรเดชะ
 ‘  ดร. ธีรนันทา ฤทธิ์มณี
 ‘  ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
 ‘  นางบุญเจือ วงษ์เกษม 
 ‘  นายอิทธิศักดิ์ ลือจรัสไชย 
 ‘  นายบุญาชาติ ไชยปาริฉัตร์
 ‘  นายชวกร ศรีเงินยวง
 ‘  นางสุภัทรา พ่วงแพ 

ผู้ให้การสนับสนุน 

 ‘  เครื่องให้นํ้ากระเทียม (คุณเอนก จันทิมา)
 ‘  เชียงใหม่ เมกเกอร์ คลับ (Chiang Mai Maker Club)
 ‘  เฟรชวิลล์ ฟาร์ม (Freshville Farm)
 ‘  ชุมชนคนทําเห็ด (Hug Hed Farm)
 ‘  นับเงินฟาร์ม
 ‘  บริษัท แอล เอ็น ดับเบิ้ลยู จํากัด (Lnw Shop)
 ‘  บริษัท ทีซัส เอ็กเซลเล้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 ‘  บริษัท รับเบอรส์ อินโนเทค จํากัด
 ‘  บริษัท รีฟัน จํากัด
 ‘  บริษัท 42 เนเจอร์รัล รับเบอร์ จํากัด
 ‘  บริษัท RST Robotics จํากัด
 ‘  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ‘  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TDCI)
 ‘  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC)
 ‘  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 ‘  สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 ‘  สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 ‘  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 ‘  ห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮลท์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ 
 ‘  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUSP)
 ‘  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (SPark)
 ‘  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
 ‘  My Bio Product (คุณธนะชัย โล่ห์พัฒนะกิจ)
 ‘  Top Robot Kids (คุณอุกฤษฎ์ ชํามริ)
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