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นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจากวิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
การสนับสนุนการ
คาใชจายในการวิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยีของ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุง อุตสาหกรรมไทย
ไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมีสัดสวน
รัฐตอเอกชน 30 : 70
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมีความ
สามารถในการแขงขันและ
มีความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไดใหการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology
Assistance Program: ITAP) จํานวน ๗๒6 โครงการ (โครงการตอเนื่อง ๕๗๙ โครงการ
และโครงการใหม ๑๔7 (โครงการ) และดํ าเนินการแลวเสร็ จ ๑๗๕ โครงการ ตัวอยาง
ผลงาน อาทิ โครงการจัดสรางตนแบบเตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงานและ
รั กษาสิ่ งแวดล อม โครงการพั ฒนาจั ดสร างเครื่ องจั กรทดแทนและปรั บปรุ งงานเพิ่ ม
ประสิทธิภาพหนวยผลิตในอุตสาหกรรมยา โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตยาอมแกไอ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแชลแลคเหลืองแบบเกล็ดจากครั่ง โครงการโลหะดามกระดูก
สันหลัง เปนตน
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เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
คูปองวิทยเพื่อ
โอทอป

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

๑. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดเปดตัวคูปองวิทยเพื่อ OTOP เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๙
ณ สํา นัก งานนวั ตกรรมแห งชาติ (องค การมหาชน) (สนช.) เพื่ อยกระดับ ผลิ ตภั ณ ฑ
โอทอปทั้งประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งสอดรับกับ
มาตรการโอทอป ๒.๐ โดยใหบ ริก ารใน ๖ ด าน คือ พั ฒนาคุณ ภาพวัต ถุดิบ พั ฒนา
นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ออกแบบกระบวนการผลิ ต ออกแบบ
เครื่องจักรและพัฒนาระบบมาตรฐาน เพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด และการ
สรางนวัตกรรมเพื่อนําไปสูการผลิตและบริการที่ทัน สมัยตลอดหวงโซมูลคา (Value
Chain) จนนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการโอทอปของ
ไทยใหสามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
๒. กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ แถลงข าวผลการดํ าเนิ นงานคู ป องวิ ท ย เพื่ อ โอทอป
ป ๒๕๕๙ (STI for OTOP Upgrade) และการผนึกกําลังเสริมสรางประชารัฐ เมื่อวันที่ ๑๕
มิ.ย. ๕๙ ณ อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยผลการดําเนินงานในป ๒๕๕๙
อนุมั ติการดําเนินการแลว ๒๓๖ ราย รวมเป นเงิน ๓๙.๖๗ ลานบาท เป นงบประมาณ
กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ ๒๗.๓๒ ลา นบาท (๖๘.๘๗%) และผู ป ระกอบการสมทบ
๑๒.๓๕ ลานบาท (๓๑.๑๓%) จากเปาหมาย ๒๐๐ ราย ซึ่งเปนผูประกอบการกลุม
อาหารและเครื่องดื่ม มากที่สุ ด จํ านวน ๑๕๗ ราย (รอยละ ๗๑) รองลงมาคื อ กลุ ม
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน ๒๘ ราย กลุมของใช ของตกแตงและของที่ระลึก จํานวน
๒๘ ราย และกลุมผาและเครื่องแตงกาย จํานวน ๙ ราย โดยคาดวาจะกอใหเกิดรายได
เฉลี่ ย ๕ ล า นบาทต อ รายในการประกอบธุ ร กิ จ OTOP และจะทํา ให มี มูล ค า การ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ ๑,๑๗๕ ลานบาทตอป
3. กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) เขารวมแสดงผลงานและจําหนายสินคาของผูประกอบการที่ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมศักยภาพภายใตโครงการยกระดับ OTOP ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (STI for OTOP Upgrade) ในงาน SMART SME EXPO 2016 จัดโดย
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สถานีโทรทัศน Smart SME ในเครือบริษัท พีเพิลมีเดียกรุป จํากัด ระหวางวันที่ ๓๐ มิ.ย.๓ ก.ค. ๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเปนการเชื่อมตอ
โอกาสสําหรับ SME ไทยทุกระดับภายใตแนวคิด "One Stop to Upgrade SMEs ทางดวน
สูความสําเร็จสําหรับเอสเอ็มอี"
4. เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน รมว.วท. ประกาศเดินหนา “คูปองวิทย
เพื่อโอทอป” โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชน สถาบันทางการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม ๓๕ หนวยงาน ตามแนวทาง
ประชารั ฐที่เกิดจากความตั้ งใจของทุ กฝ าย และมี แนวทางในการดํ าเนิ นงานร วมกันใน
ป ๒๕๖๐ ดังนี้
๑) ดานการสงเสริม พัฒนาและสนับสนุนชุมชน ประกอบดวย ๓ หนวยงาน ไดแก
กลุมหัตถกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และ SCG
Chemical โดยรวมกันดําเนินงานในการคัดกรองกลุมผูประกอบการที่ตองการเริ่มตนทํา
ผลิตภัณฑโอทอป กลุมผูประกอบการปจจุบันที่ตองการยกระดับดาว กลุมผูประกอบการ
ที่ตองการสงออกที่มีศักยภาพดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) ด านการยกระดั บผลิ ตภั ณฑ ด วยวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม โดย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ๖ หนวยงาน ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวง
วิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สป.วท.) กรมวิ ทยาศาสตร บ ริ การ (วศ.) สถาบั นวิ จั ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งประเทศไทย (วว.) สํ านักงานพั ฒนาวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)
และสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) และสถาบันการศึกษาเครือขาย
พันธมิตร ๗ แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
รวมกันดําเนินงานนํ าวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการวิ จัยและพัฒนาที่
เหมาะสมไปใชประโยชนผานกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหกับผูประกอบการโอทอป
๓) ด านการเข าสู ระบบการรั บรองมาตรฐาน ประกอบด วย ๓ หน วยงาน ได แก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และ
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กรมการพัฒนาชุมชน โดยรวมกันดําเนินงานสนับสนุนผูประกอบการเพื่อขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ
๔) ดานการตลาดและชองทางการจําหนาย ประกอบดวย ๑๐ หนวยงาน ไดแก กรม
พัฒนาธุรกิจการคา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด บริษัท ไทย
เบเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
บริ ษัท สยามพิ วรรธนจํ ากั ด มูลนิธิ สํานักงานพัฒนาตลาดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย และสมาพันธเอสเอ็มอีไทย โดยรวมกัน
ดํ าเนิ นงานพั ฒนาศั กยภาพทางการตลาดทั้ งช องทางการจั ดจํ าหน ายและการพั ฒนา
ผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคา และหนวยงานสนับสนุนดานการเงินและการ
ธนาคาร ประกอบดวย ๖ หนวยงาน ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม โดย
รวมกันดําเนินการในการเขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการตอยอดธุรกิจของผูประกอบการโอทอป
การจัดงาน Startup กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ ร วมกั บ ๑๑ หน วยงานภาครั ฐและเอกชน จั ดงานมหกรรม
Thailand & Digital Startup Thailand ๒๐๑๖ เพื่อสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม
Thailand
(Startup) ระหวางวันที่ ๒๘ เม.ย.๕๙ – ๑ พ.ค.๕๙ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
กรุงเทพฯ ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดรวมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และภาคเอกชนเตรียมการจัดงาน Startup Thailand & Digital
Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นใน 3 จังหวัด ไดแก
1. วันที่ 5 – 7 ส.ค. 59 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จ.เชียงใหม
2. วันที่ 26 – 28 ส.ค. 59 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จ.ขอนแกน
3. วันที่ 16 – 18 ก.ย. 59 ณ รอยัล ภูเก็ต มารีนา จ.ภูเก็ต
การพัฒนา 5
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย สํ า นั ก ส ง เสริ ม และถ า ยทอดเทคโนโลยี สํ า นั ก งาน
เทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
เครื่องจักรกล
สํ านั กงานพั ฒนาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ และสมาคมเครื่ องจั กรกลไทย
ตนแบบ ภายใต
ไดแถลงขาว “ความสําเร็จการพัฒนา 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลตนแบบ ภายใตโครงการ
โครงการพัฒนาและ พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา” เมื่อ
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59
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ถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการ
สรางสรรคคณ
ุ คา

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน
วันที่ 26 ก.ค. 59 ณ อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ซึ่งไดรวมกันพัฒนา
เครื่องจักรกลตนแบบ จํานวน 5 เครื่อง ไดแก
1. การพัฒนาสรางรถจายอาหารสําหรับพอพันธุแมพันธุสุกร เปนการประยุกตใช
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อนํามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการ
ผลิตสุกร ลดการใชแรงงานภายในฟารม และลดการปนเปอนและการติดเชื้อ สําหรับรถ
จายอาหารสําหรับสุกรไดรวมเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาทํางานรวมกัน ไดแก ระบบการ
ชั่งอาหาร ระบบการผสมอาหาร ระบบการจายอาหาร และระบบการตรวจสอบการ
ทํางานตางๆ ซึ่งชวยใหเกษตรกรภายในประเทศไดใชงานโดยไมตองพึ่งพาตางประเทศ
และสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศไดอีกดวย
2. การพัฒนาสรางระบบควบคุมการจายน้ําดื่มสําหรับไกเนื้อ เปนการประยุกตใช
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อนํามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการ
ผลิตไกเนื้อหรือไกไขได ลดการใชแรงงานภายในฟารม ลดการปนเปอนและการติดเชื้อ
การทํางานของระบบควบคุมการจายน้ําดื่มโดยตัวระบบสามารถทํางานไดอัตโนมัติตาม
คาที่ตั้งไว โดยมีเซ็นเซอรตรวจสอบการขาดน้ําในทอ หากมีการขาดน้ําเกิดขึ้นตัวควบคุม
จะสั่ ง การให เ ติ มน้ํ า เข า ไปในระบบให เ ต็ มอยู ต ลอดเวลา และยั ง มีร ะบบการล า งท อ
อัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว เพื่อลางน้ําเกาที่สะสมอยูในทอปองกันการสะสมเชื้อโรคและ
ทําใหไกไดดื่มน้ําสะอาดไดตลอดเวลา
3. การพัฒนาสรางเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด เปนการประยุกตระบบการทํางาน
ของเครื่องบรรจุผงกาแฟสดแบบแคปซูลที่จะแบงออกเปนสถานีตางๆ ไดแก สถานีปอน
แคปซูล สถานีใสฟลเตอร สถานีบรรจุผงกาแฟ สถานีอัดผงกาแฟและสถานีปดผนึก
ซึ่งแตละสถานีจะเรียงลําดับกัน โดยแคปซูลกาแฟสดที่บรรจุดวยเครื่องนี้จะสามารถ
นําไปใชกับเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลมาตรฐาน ที่ใชแคปซูลแบบเดียวกันนี้ไดทุกยี่หอ
ซึ่งจะทําใหผูบริโภคกาแฟสดที่ชงเองดวยเครื่องแคปซูลและสามารถดื่มกาแฟสดไดใน
ราคาที่ถูกลงมากกวาแคปซูลที่นําเขาจากตางประเทศ
4. การพัฒนาสรางอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดไดหลายคัน ชนิดขนยายและ
ประกอบด ว ยหน ว ยแยก (สะดวก-ง า ยในการรื้ อ ถอน ขนย า ยและติ ด ตั้ ง ) ซึ่ ง เป น
เทคโนโลยีทันสมัยควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ ลดการใชแรงงาน และมีสัญญาณเตือน
การนํารถเขา-ออก ที่จอดไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยดวยระบบ Safety Lock สามารถ
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บันทึกเวลาจอดของแตละคัน และควบคุมการใชงานดวย Card อีกทั้งยังสามารถรองรับ
ขนาดรถยนตตามมาตรฐานที่มีใชกันแพรหลายในประเทศไทย
5. โครงการพัฒนาสรางเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู-ลานกรีฑา
สนามกีฬาและลานเอนกประสงค โดยคิดคนประดิษฐสรางนวัตกรรมตนแบบขึ้น เพื่อชวย
แกปญหาเครื่องตัดยาง ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุง ออกแบบคุณภาพการตัดใหสามารถตัด
แผนยางขนาดหนาประมาณ 3.5 มม. x กวาง 300 มม. ใหเปนเม็ดยางรูปทรงลูกเตาขนาด
3-4 ลบ.มม. อยางสม่ําเสมอ โดยมีอัตราการผลิตเม็ดยางที่ 200 กก./ชม. ชิ้นสวนวัสดุที่ได
ไมเปนฝุนผงยาง ไมใชตะแกรง ไมอุดตัน ประหยัดพลังงานไฟฟา และลดอัตราสิ้นเปลือง
ใบมีดตัด สวนเครื่องผสมยางมีการพัฒนาปรับปรุงโดยออกแบบใหผิวผนังถังเกลี้ยงเรียบลื่น
เพื่อปองกันยางที่ผสมเกาะติดกับผนังมีใบกวนและปาดชนิดติดตั้งอยูกับที่ปรับตั้งมุมองศา
ไดและแยกออกตางหากจากผนังถัง ผนวกกับการออกแบบใหถังสามารถหมุนเดินหนาและ
ถอยหลังได
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีแผนที่จะขยายผลออกจําหนายในเชิงพาณิชย และจะ
ผลั ก ดั น เข า สู บั ญ ชี น วั ต กรรม และระบบการประเมิ น ความพร อ มใช ข องเทคโนโลยี
Technology Readiness Levels เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาใหสามารถ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี และต อ ยอดความรู สู ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละสิ น ค า
ภาคอุตสาหกรรม
การจัดงาน Newton
๘.๒ เรงเสริมสราง
1. กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
UK-South East Asia แหงชาติ (พว.) รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ The Royal
สังคมนวัตกรรม โดย
Innovation
สงเสริมระบบการเรียน
Academy of Engineering (RAEng) ไดดําเนินโครงการ Leaders in Innovation
Leadership
การสอนที่เชื่อมโยง
Fellowships (LIF) Programme เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร า งศั ก ยภาพความเป น
Conference
ระหวางวิทยาศาสตร
ผูประกอบการใหกับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนการถายทอดผลงานวิจัยสู
เทคโนโลยี วิศวกรรม
การใชประโยชนเชิงพาณิชย รวมถึงการสรางเครือขายของนักวิจัยและผูประกอบการ
ศาสตรและคณิตศาสตร
ระดั บ นานาชาติ โดยให ก ารสนั บ สนุ น ทุ น แก นั ก วิ จั ย อาจารย ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
การผลิตกําลังคนในสาขาที่
เทคโนโลยี รวม ๑๕ ทุนตอป โดย พว. สนับสนุน ๘ ทุน และ สกว. สนับสนุน ๗ ทุน
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ทั้งนี้ โครงการ LIF ไดดําเนินการเปนเวลา ๒ ปตั้งแตป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ โดยนักวิจัย
ระหวางการเรียนรูกับการ
สามารถนําผลงานวิจัยของตนเองมาจัดทําแผนธุรกิจ และผลักดันใหเกิดผลงานที่สามารถ
ทํางาน การใหบุคลากร
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59
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ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
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2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) รวมกับ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถานทูตอังกฤษประจําประเทศไทย ไดจัดงาน
Newton UK-South East Asia Innovation Leadership Conference เมื่อวันที่ ๗
ก.ค. ๕๙ ณ โรงแรมดุสิ ตธานี กรุงเทพฯ เพื่ อเป นการสัม มนาและแสดงนิท รรศการ
ผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติของผูไดรับทุนจากโครงการ Leaders in Innovation
Fellowships (LIF) Programme และเปดเวทีใหนักวิจัยไทย ฟลิปปนสและเวียดนามได
กา วเขา สู โ ลกธุ ร กิ จที่ ขั บ เคลื่ อ นดว ยนวัต กรรม การต อ รองเจรจาธุ ร กิ จ การต อ ยอด
ผลงานวิจัยกับนักลงทุน หนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
โครงการ LIF ยังเปนโครงการที่นักวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
พรอมทั้งไดนําเสนอผลงานวิจัยตางๆ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการกระตุนใหเกิดการ
แขงขันและสรางศักยภาพดานการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูเครือขายวิจัย
อาเซียน ซึ่งจะทําใหประเทศมีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต
จัดกิจกรรมคาย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) และศูนย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
นักเรียนที่มีความ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
บกพรองทางการเห็น (สพฐ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันสงเสริมการสอน
ครั้งที่ ๙
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น ครั้งที่ ๙ ระหวางวันที่
๑๑-๑๔ ก.ค. ๕๙ ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ต.คลองหา อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี โดยมีผูเขารวมกิจกรรมคายฯ ประกอบดวย
๑. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น จํานวน ๔๐ คน
๒. ครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอด ๑๒ โรงเรียน
๓. โรงเรียนเรียนรวมจากโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็น จํานวน ๕ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสันติ
ราษฎร โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนเขายอย โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียน
มัธยมพัชระกิติยาภา ๓ จํานวน ๒๖ คน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59
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การจัดงานสัมมนา
และนิทรรศการ
นานาชาติ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๕๓
ปแหงการสถาปนา
วว. ภายใตแนวคิด
“Food for the
Future”

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน
๔. ศึกษานิเทศก จํานวน ๒ คน
โดยกิจกรรมแบงเปน ๔ ฐาน ไดแก ฐานสนุกกับเคมี ฐานฟสิกสนารู ฐานคณิตสนุกคิด
และฐานวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเห็นจะไดทํา
การทดลองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยปรับใหเหมาะสมกับศักยภาพในการเรียนรูของ
นักเรียนเปนหลัก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) จัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๓ ปแหงการ
สถาปนา วว. ภายใตแนวคิด “Food for the Future” ระหวางวันที่ ๒๘–๒๙ ก.ค. ๕๙
ณ หองวิภาวดีบอลรูม A,B,C โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว
กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
๑. งานสัมมนานานาชาติดานนวัตกรรมอาหาร
๒. งานสัมมนาผูประกอบการดานผลิตภัณฑอาหาร และจัดแสดงผลงานวิจัยดาน
อาหารเพื่อสุขภาพ
๓. จัดพิธลี งนามความรวมมือสานพลังประชารัฐสงเสริม OTOP/SMEs ดวย วทน.
๔. จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยพัฒนา/ถายทอดเทคโนโลยี/บริการอุตสาหกรรม
พรอมทั้งเปดตัวผลงานใหม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ไดแก
๑) ผลิตภัณฑบรรเทาอาการปวดไมเกรนจากสมุนไพรสกุลเบญจมาศ “4GRAINE"
โดยทําการวิจัยและพัฒนาจากสารสกัดดอกเกกฮวย มีประสิทธิภาพชวยบรรเทาอาการ
ปวดศีรษะจากไมเกรนอยูในรูปผลิตภัณฑเสริมอาหารแบบผงชงละลายน้ํา และมีกลิ่น
หอม
๒) ผลิตภัณฑเวชสําอางจากมะขามปอม Emsoftra® เปนผลิตภัณฑเวชสําอางใน
โครงการวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ วชสํ า อางจากมะขามป อ ม มี ผ ลงาน ๓ กลุ ม คื อ
ผลิตภัณฑสําหรับผิว ผลิตภัณฑสําหรับผม และผลิตภัณฑสําหรับชองปาก ซึ่งมีจุดเดน
คื อ มี ส ว นผสมของสารสกั ด ผลมะขามป อ มและสารสกั ด ผลมะแขว น ในสั ด ส ว นที่
เหมาะสม โดยเพิ่มฤทธิ์ชีวภาพของสมุนไพรใหแกผลิตภัณฑ ไดแก ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิย์ ับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสในกระบวนการสรางเม็ดสีเมลานิน ฤทธิ์ตานจุลินทรีย และ
ฤทธิ์ตานอักเสบ ทําใหมีคุณสมบัติโดดเดนและแตกตางจากผลิตภัณฑในทองตลาด และ
เหมาะสมกับผูที่มีสภาพผิวแพงาย
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การจัดงานมหกรรม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๙
(National Science
and Technology
Fair 2016)

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน
๓) ผลิตภัณฑเวชสําอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดองุนสูเชิงพาณิชย เปนผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ไดจากการดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากสารชีวภาพจาก
กากเมล็ดองุนไทย ซึ่งผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพตานความแก (nano anti-aging cream)
ชวยฟนฟูสภาพผิวหนา ประกอบดวย ครีมสําหรับปกปองผิวหนาในเวลากลางวัน และ
ครีมสําหรับฟนฟูผิวหนาในเวลากลางคืน ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวไดผานการประเมินความ
ปลอดภัย และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูเชิงพาณิชยใหแกบริษัท คอสซูติอินโนเวชั่น
แลบบอราทอรี่ จํากัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) เตรียมการ
จั ด งานมหกรรมวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ ประจํ า ป ๒๕๕๙ (National
Science and Technology Fair 2016) ภายใตแนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม” ระหวางวันที่ ๑๘๒๘ ส.ค. ๕๙ ตั้งแตเวลา ๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ อาคารเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร ฮอลล ๒-๘
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยเปดใหบุคคล
ทั่ว ไปเข า ชมงาน โดยไม มี ค า ใช จ า ยในการเข า ร ว ม ซึ่ งภายในงานจะมี ก ารจั ด แสดง
นิทรรศการตางๆ ดังนี้
๑. พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” และพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และพระบรมวงศานุ ว งศ ในด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
๒. นิทรรศการกลาง โดยนําเสนอประเด็นดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กําลังอยู
ในความสนใจของประชาชน หรือมีความสําคัญ มีผลกระทบตอความเปนอยูและการ
พั ฒ นาประเทศในอนาคต โดยในป ๒๕๕๙ มี นิ ท รรศการพิ เ ศษ อาทิ นิ ท รรศการ
นวัตกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ นิทรรศการยานยนตแหงอนาคตและการขนสง
นิทรรศการการแพทยในยุคดิจิทัล นิทรรศการอนาคตเทคโนโลยีชีวภาพโลก (World
Biotech Tour) นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นิทรรศการมหัศจรรยแหงวิทยาศาสตร เรื่องของ “ไข” และนิทรรศการในป
สากลของ UNESCO ถั่วพัลส ความหวังของประชากรโลก เปนตน
๓. กิจกรรมวิทยาศาสตร เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา อาทิ
กิจกรรมพื้นที่นักนวัตกรรมจากความคิดสรางสรรคสูผลงานสิ่งประดิษฐ (FAB LAB &
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๘.๓ ปฏิรูประบบการให
บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานวิจยั และ
พัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และพัฒนา
ไปสูการใชประโยชนเชิง

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน
Maker’s space) กิจกรรมหองทดลองวิทยาศาสตรสําหรับครอบครัวและเยาวชน
กิจกรรมลานประกวดแขงขันเครื่องบินกระดาษพับ กิจกรรมลานปลูกฝงปญญาเยาว
สําหรับพั ฒนาทัก ษะกระบวนการคิ ดของเด็กก อนวั ยเรียนในโครงการบ านนักวิ ทยา
ศาสตรนอยประเทศไทย เปนตน
๔. นิทรรศการศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย อาทิ การ
จัดแสดงผลงานความกาวหนาดานการวิจัย การประดิษฐคิดคน นวัตกรรมทางวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกิจการดานตางๆ
ของประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยของหนวยงานวิจัยในสั งกัดกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม เปนตน
๕. การประชุม สัม มนาและการถา ยทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย การประชุ ม
ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมทั้งสราง
เครือข ายความรวมมื อเพื่อ การพัฒ นางานดานวิท ยาศาสตร และนโยบายดา นวิทยา
ศาสตรของประเทศและภูมิภาค อาทิ การประชุมดานนโยบายวิทยาศาสตรในภูมิภาค
อาเซียน ASEAN STI Forum การประชุมความรวมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนดาน
วิทยาศาสตรในภูมิภาคอาเซียน ASEAN+3 for Gifted in Science เปนตน
1. ปจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอฯ มายัง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) กระทรวงวิทยาศาสตรฯ แลวทั้งสิ้น ๑๔7 ผลงาน และ
มีผลงานที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอ
ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 61 ผลงาน ซึ่ง พว. ไดสงรายละเอียดใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาตรวจสอบราคาและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยแลว ๔๓ ผลงาน
และอยูร ะหวางเตรียมนําสงรายละเอียดใหสํ านักงบประมาณพิจารณา จํา นวน ๑๘
ผลงาน ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแลว จํานวน
๒๖ ผลงาน โดยสํานักงบประมาณไดจัดทําบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเดือน มกราคม (๑๖
ผลงาน) และฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (๑๐ ผลงาน) เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นของรัฐ
ใชประกอบการพิจารณาจัดหาสินคาหรือบริการนวัตกรรมไทย
2. ในสวนของบัญชีสิ่งประดิษฐไทย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่พิจารณาการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไทย ปจจุบัน
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พาณิชยโดยสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

โครงการคูปอง
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับและพัฒนา
ขีดความสามารถของ
SMEs ไทยไปสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙)
มาตรการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบคุ คล
สําหรับคาใชจายดาน
การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ๓๐๐%

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน
มีหนวยงานภาครัฐและนักประดิษฐทั่วประเทศยื่นขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไทย รวม ๔๒๖
ผลงาน จําแนกเปนดานการแพทยและสาธารณสุข ๑๔๘ ผลงาน ดานเกษตรกรรม ๖๐
ผลงาน ด านความมั่น คง ๑๑ ผลงาน ด านคมนาคม ๙ ผลงาน และด านอื่น ๆ ๑๙๘
ผลงาน ซึ่งขณะนี้ไดผานการพิจารณาของคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชี
สิ่งประดิษฐไทยและไดเสนอขอขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไทยตอคณะอนุกรรมการกําหนด
ความต อ งการของภาครั ฐ ที่ ใช น วัต กรรมไทยแล ว รวม ๑๓๐ ผลงาน และสํ า นัก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการขึ้น
บัญชีสิ่งประดิษฐไทย คาดวาจะสามารถเปดรองรับการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไทยจาก
ทั่วประเทศภายในเดือน ส.ค.5๙
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ใหการสนับสนุนเงินทุนสําหรับผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก (SMEs) ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชนในเชิง
พาณิชย หรือเชิงสังคม ซึ่งมีเปาหมายในการสรางธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจ จํานวน ๒๕๐ โครงการ ภายใตงบประมาณสนับสนุนจํานวน ๕๐๐ ลานบาท
และสร างมู ล ค าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ คิด เป น มู ลค า กว า ๕๐,๐๐๐ ล านบาท ป จ จุ บั น
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) ไดใหการสนับสนุนผูประกอบ
การ SMEs แลวจํานวน 173 โครงการ วงเงินสนับสนุน 148,848,823 บาท จาก
มูล ค า โครงการรวม 325,351,432 บาท ประมาณการมู ล ค า การลงทุ น ใหม ก ว า
2,116.6 ลานบาท
ปจจุบันสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไดรวมกันจัดทําระบบบริหารการวิจัย
และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม หรื อ ระบบ RDIMS เพื่ อ เป น ช อ งทางใหม ใ ห
ผูประกอบการภาคเอกชนสามารถใชสิ ทธิ ยกเวน ภาษี ๓๐๐% ไดด วยตนเอง (SelfDeclaration) สําหรับโครงการวิจัยฯ ที่มีมูลคาโครงการไมเกิน ๓ ลานบาท โดยการขอ
รับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เปนรายบริษัท แทนการรับรองโครงการวิจัยฯ เปนราย
โครงการแบบเดิม (Pre-approval) ซึ่ง พว. และ วว. จะทําหนาที่ตรวจประเมินระบบ
บริหารการวิจัยฯ ตามขอกําหนดระบบ RDIMS ที่พัฒนาขึ้น โดยประกาศใชตั้งแตวันที่
๖ ก.ค.59 เปนตนไป นอกจากนี้ พว. เปดโอกาสใหผูประกอบการที่สนใจสามารถเขา
อบรมหลักสูตร “ความรูเบื้องตนสิทธิประโยชนตามมาตรการยกเวนภาษี ๓๐๐% และ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

12
ลําดับ
ที่

4

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเตรียมความพรอมรับ
การตรวจประเมิน ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถยื่นคําขอรับการตรวจประเมินระบบฯ ได
ตั้งแตวันที่ ๑ ก.ย.๕๙ เปนตนไป
กองทุนรวมลงทุนใน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และตลาด
กิจการ SMEs
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรวมกันจัดตั้งกองทรัสตในรูปแบบกองทุนรวมลงทุนใน
กิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๖ ธ.ค.๕๗ วงเงิ นรวม ๒,๓๐๐ ลา นบาท โดยธนาคารกรุ ง ไทยสนั บสนุ น ในวงเงิ น
๒,๐๐๐ ลานบาท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ๒๐๐ ลานบาท และ พว. ๑๐๐
ล า นบาท ทั้ ง นี้ ผู ป ระกอบการจะได รั บ เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น คํ า ปรึ ก ษาด า นการเงิ น
องคความรูในการลงทุน และการบริหารสําหรับกิจการที่มีแผนจะเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีเปาหมายรวมลงทุนกับ SMEs ใน ๓ กลุม ไดแก SMEs ระยะ
เริ่มตน (Startup) ที่มีศักยภาพสูง SMEs ที่มีศักยภาพในการเติบโต และใชเทคโนโลยี
เปนฐานการผลิตหรือบริการหรือดานนวัตกรรม รวมทั้ง SMEs ที่มีประโยชนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศ เปน Supplier ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาด
ใหญ เปนสมาชิกของสภาหอการคาไทย หรือหนวยงานภาครัฐ
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๙ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
๘.๔ สงเสริมใหโครงการ การจัดงาน
“เทคโนโลยีชิ้นสวน จับมือพันธมิตร จัดงาน “เทคโนโลยีชิ้นสวนยานยนต ประจําป ๒๕๕๙ (Auto Parts
ลงทุนขนาดใหญของ
Tech Day 2016)” ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงาน
ประเทศ เชน ดานพลังงาน ยานยนต ประจําป
๒๕๕๙ (Auto Parts ประกอบดวยการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตไทย
สะอาด ระบบราง
ยานยนตไฟฟา การจัดการ Tech Day 2016)” อุตสาหกรรมการบิน และยานยนตไฟฟาจากภาครัฐ เอกชน และการศึกษา นอกจากนี้
ยังมีการบรรยายพิเศษและเสวนาโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
น้ําและขยะ ใชประโยชน
และตา งประเทศ ผลงานการออกแบบผลิต ภั ณฑ ที่ ไ ดรั บ รางวัล จากภาคการศึ ก ษา
จากผลการศึกษาวิจัย
รวมถึงการเยี่ยมชมหองปฏิบัติการและหนวยบริการวิเคราะหทดสอบภายในอุทยาน
และพัฒนา และนวัตกรรม
วิทยาศาสตรประเทศไทย และการสัมผัสและทดลองยานยนตไฟฟาดวย
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
สงเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59
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ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถาย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสูการ
ใชเชิงพาณิชยของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ
พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ เชน
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย
วิเคราะหหองปฏิบัติการ
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การจัดตั้งศูนยความ
เปนเลิศดานการ
คนหาตัวยา
(Excellent Center
for Drug
Discovery: ECDD)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
(ศลช.) ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดตั้ง “ศูนยความเปนเลิศดานการคนหา
ตัวยา (Excellent Center for Drug Discovery: ECDD)” เพื่อรองรับงานวิจัยดาน
การศึกษากลไกการเกิดโรค และการคนหาสารออกฤทธิ์ทางยา โดยใชเทคโนโลยีดาน
เซลลที่ทันสมัย และไดเปดตัวศูนยฯ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๕๙ ณ อาคารพรีคลินิก คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการดําเนินงานของศูนยดังกลาวจะเปนจุดเริ่มตน
ของการสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เชน
นักเคมี แพทยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทั้งนี้ ภายในศูน ยฯ ยังมี การจัด ตั้งระบบที่มีม าตรฐานในระดั บสากลเพื่อ การเก็ บ
รวบรวมสารเคมีที่สกัดจากสมุนไพร ทรัพยากรธรรมชาติชนิดตางๆ สารสังเคราะหและ
สารคัดแปลงโครงสรางจากนักเคมีทั่วประเทศ การพัฒนาระบบการตรวจวัดฤทธิ์ทางยา
ของสารในระดับหองปฏิบัติการ เชน ระบบการทดสอบฤทธิ์ของสารกับเซลลมะเร็งกวา
๑๐๐ ชนิ ด การศึ ก ษาพั ฒ นายาต า นเชื้ อ มาลาเรี ย และการพั ฒ นายาเพื่ อ รั ก ษา
โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม ตลอดจนโรคอื่นๆ ที่พบบอยในผูสูงอายุ เปนตน โดยใช

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59
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สถาบัน และศูนยวิจัย
เปนตน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (ก.ค.59) – 3 ส.ค.59

ผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสามารถทําการทดสอบไดปริมาณมากในเวลาที่สั้น สารสวนหนึ่ง
ที่ทดสอบฤทธิ์ในการปองกันและรักษาโรคเปนสารองคประกอบในอาหาร ซึ่งจะทําให
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฟงกชั่นและสุขภาพ และมีสวนในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตามโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
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