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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2559
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
ส,งเสริมการใช
ประโยชน/จากวิทยา
ศาสตร/ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ค,าใชจ,ายในการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศเพื่อมุ,ง
ไปสู,เป8าหมายใหไม,ต่ํากว,า
รอยละ 1 ของรายได
ประชาชาติและมีสัดส,วน
รัฐต,อเอกชน 30 : 70
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห,งชาติ ทั้งนี้
เพื่อใหประเทศมีความ
สามารถในการแข,งขันและ
มีความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มรี ะดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย
(Innovation and
Technology
Assistance
Program: ITAP)
- การจัดงานแถลง
ข,าว
“Biotechnology
Lab to Market
ตอน เทคโนโลยี
ชีวภาพ สู,นวัตกรรม
ไล,ยุง และผลิตภัณฑ/
ความงาม”

กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย โปรแกรม ITAP สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร/และ
เทคโนโลยีแห,งชาติ (พว.) จัดงานแถลงข,าว “Biotechnology Lab to Market ตอน
เทคโนโลยีชีวภาพ สู,นวัตกรรมไล,ยุง และผลิตภัณฑ/ความงาม” เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๕๙
ณ อุทยานวิทยาศาสตร/ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร/ดานเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ที่เปdนการสกัดสารสกัดจากพืช
ไดแก, สมุนไพร และขาวใหออกมาเปdนรูปแบบของนวัตกรรมและผลิตภัณฑ/ที่ผูประกอบ
การสามารถนําไปต,อยอดเชิงพาณิชย/ได จํานวน ๒ ราย ไดแก,
๑. นวัตกรรมสูตรน้ําไล,ยุงชนิดไมโครแคปซูล โดย บริษัท บาริแคร/ จํากัด ซึ่งไดพัฒนา
“นวัตกรรม PASAR สําหรับน้ํามันหอมระเหย” ดวยการสรางไมโครเอนแคปซูเลชั่น
ที่เปdนอนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตร (๑๘๕ นาโนเมตร) ช,วยในการกักเก็บสารสกัด
ที่สําคัญในน้ํามันหอมระเหย ซึ่งจะช,วยเพิ่มความเสถียรของน้ํามันหอมระเหยใหมีความ
เสถียรสูง ไม,ใหระเหยง,าย โดยมีนวัตกรรมสูตรน้ําไล,ยุงดวยกระบวนการไมโครเอน
แคปซูเลชั่นของสารสกัดจากธรรมชาติ ๓ ชนิด ไดแก, ตะไครหอม ลาเวนเดอร/ และ
ยูคาลิปตัส ซึ่ง เปdนสารธรรมชาติที่มีประสิ ทธิภาพสูงในการไล,ยุง ไม,เ ปdนอันตรายต, อ
สุขภาพ ช,วยฆ,าเชื้อแบคทีเรียในอากาศไดมีประสิทธิภาพ
๒. นวัตกรรมสารสกัดโปรตีนจากขาวไรซ/เบอร/รี่เปdนผลิตภัณฑ/ความงาม โดย บริษัท
เบลลิส บิวตี้ จํากัด ซึ่งไดมาโดยการสกัดสารสําคัญจากขาวไรซ/เบอร/รี่ดวยวิธีใชเอมไซม/
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เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
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ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ทําใหไดสารแอนโทไซยานิน และโปรตีนสกัดจากขาวที่มีคุณสมบัติในการตานอนุมูล
อิสระที่สูง และโปรตีนสกัดที่ไดจากขาวไรซ/เบอร/รี่เมื่อไปผ,านกระบวนการไฮโดรไลซิส
(Hydrolysis) เพื่อใหเปdนโปรตีนสายสั้นซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ,มชื้นใหแก,
ผิวหนา
การจัดกิจกรรมสราง กระทรวงวิ ท ยาศาสตร/ ฯ โดย สํ า นั ก ส, ง เสริ ม และถ, า ยทอดเทคโนโลยี สํ า นั ก งาน
ความรู ความเขาใจ ปลัดกระทรวงวิท ยาศาสตร/ และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) ร,ว มกับ กรมวิ ทยาศาสตร/
บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห,งประเทศไทย (วว.) สํานักงาน
ในการยกระดับ
โอทอปดวย
พัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห,งชาติ (พว.) สํานักงานนวัตกรรมแห,งชาติ (องค/การ
มหาชน) (สนช.) และ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร/แห,งชาติ (องค/การมหาชน) (สทน.)
วิทยาศาสตร/
เทคโนโลยีและ
จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจในการยกระดับโอทอปดวยวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี
นวัตกรรม
และนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๙ ณ โรงแรมเชียงใหม,แกรนด/วิว จ.เชียงใหม, โดย
จั ด งานเพื่ อ เสริ ม สรางความเขมแข็ งใหแก, ผู ประกอบการ โอทอปเกิ ด การยกระดั บ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ/ OTOP ใหมี ศั ก ยภาพการแข, ง ขั น ทั้ ง ตลาดในประเทศและ
ต,างประเทศ ซึ่งมีผูเขาร,วมกิจกรรมกว,า ๑๒๐ คนจากหน,วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ผูประกอบการ ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ จะดําเนินการจัดกิจกรรมสรางความรู
ความเขาใจในการยกระดับ OTOP ดวยวิทยาศาสตร/ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ
OTOP วทน. ในปpงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๑๑ ครั้ง ทั่วประเทศ โดยจั ด
ที่จังหวัดเชียงใหม,เปdนแห,งแรก
การลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห,งชาติ (พว.)
ร,วมมือเพื่อสนับสนุน ร,วมกับ บริษัท สุพรีม โพรดักส/ จํากัด ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความร,วมมือเพื่อ
การพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดานสุขภาพ การแพทย/ สาธารณสุข สิ่งแวดลอมและ
ดานสุขภาพ
การเกษตร เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙ ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี
การแพทย/
แห,งชาติ จ.ปทุมธานี โดยความร,วมมือครั้งนี้จะทําใหเกิดการถ,ายทอดเทคโนโลยีระหว,าง
สาธารณสุข
๒ หน,วยงาน อันเปdนความร,วมมือในลักษณะที่ผูประกอบการจะเปdนผูตั้งโจทย/ในการ
สิ่งแวดลอมและ
ทํางานร,วมกันตั้งแต,แรกว,าสินคาหรือบริการใดสามารถทําตลาดได โดยในส,วนของ พว.
การเกษตร
มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งเมื่อได
ทํางานร,วมกันแลวจะนํามาซึ่งสินคาที่มีคุณภาพเปdนที่ตองการของตลาด และ พว. ยังมี
ความพรอมที่ จ ะใหบริ ก ารผู ประกอบการในรู ป แบบของศูน ย/ วิ เ คราะห/ แ ละทดสอบ
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๘.๒ เร,งเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
ส,งเสริมระบบการเรียนการ
สอนที่เชื่อมโยง
ระหว,างวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตร/และคณิตศาสตร/
การผลิตกําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหว,างการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย,อมมีช,องทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
ร,วมมือจากหน,วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การจัดกิจกรรม
สังเกตการณ/ดวง
จันทร/เต็มดวงใกล
โลกที่สดุ ในรอบ ๖๘
ปp “ซุปเปอร/ฟูลมูน
วันลอยกระทง”

การจัดกิจกรรมค,าย
วิทยาศาสตร/สําหรับ
เยาวชน “STEM
Maker Day Camp”
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59

ผลการดําเนินงาน
ที่พรอมดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ช,วยสนับสนุนให
ภาคเอกชนไดเขามาใชบริการวิเคราะห/และทดสอบผลิตภัณฑ/ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอม
ทั้งจะร,วมกันพัฒนาทั้งดานการวิจัยต,อยอดและบุคลากร เพื่อก,อใหเกิดประโยชน/สูงสุด
ต,อการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ/ การใหบริการทางการแพทย/อย,างครบวงจร
กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร/แห,งชาติ (องค/การมหาชน) (สดร.)
ร,วมกับเครือข,ายโรงเรียน ๑๖๐ แห,ง ภายใตการดําเนินโครงการกระจายโอกาสการ
เรียนรูดาราศาสตร/ “๗๗ จังหวัดเปuดฟ8าส,องโลกดาราศาสตร/เปuดโอกาสเรียนรูทั่วหลา”
จัดกิจกรรมสังเกตการณ/ดวงจันทร/เต็มดวงใกลโลกที่สุดในรอบ ๖๘ ปp “ซุปเปอร/ฟูลมูน
วันลอยกระทง” ในคืนวันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๙ โดย สดร. และเครือข,ายโรงเรียน ไดตั้งกลอง
โทรทรรศน/ใหบริการนักเรียนและชุมชนใกลเคียง และเชิญชวนประชาชนเขาร,วมส,อง
ดวงจันทร/และส,องวัตถุทองฟ8าอื่นๆ ที่น,าสนใจ อาทิ ดาวศุกร/ ดาวอังคารและดาวเสาร/
ผ,านกลองโทรทรรศน/หลายรูปแบบ ซึ่งไดตั้งจุดสังเกตการณ/หลัก ๓ แห,ง ไดแก, (๑) ลาน
กิจกรรมหนาศูนย/การคาเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม, (๒) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา และ (๓) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ใหความสนใจเขาร,วมสังเกตการณ/กว,า ๑,๐๐๐ คน

กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย องค/การพิพิธภัณฑ/วิทยาศาสตร/แห,งชาติ (อพ.) ร,วมกับ
บริษัท เอสโซ, (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) จัดกิ จกรรมค,า ยวิทยาศาสตร/สํ าหรั บ
เยาวชน “STEM Maker Day Camp” เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๙ ณ องค/การพิพิธภัณฑ/
วิทยาศาสตร/แห,งชาติ จ.ปทุมธานี โดยค,ายวิทยาศาสตร/สําหรับเยาวชน “STEM Maker
Day Camp” เปdนค,ายที่เปuดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีผ,าน
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นิ ท รรศการและกิ จ กรรมเสริ ม ศึ ก ษา ฝ• ก ทั ก ษะการคิ ด อย, า งเปd น ระบบแบบ STEM
Education ในรูปแบบค,ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร/ ๑ วัน ซึ่งช,วยเสริมสรางการเรียนรู
และจินตนาการของเยาวชน โดยมีเยาวชนเขาร,วมกิจกรรมกว,า ๔๐ คน
การจัดงานเทศกาล กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแห:งชาติ (อพ.) และ
ภาพยนตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห:งชาติ (พว.) ร:วมกับ สถาบันส:งเสริมการ
วิทยาศาสตรเพื่อการ สอนวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบั นเกอเธ: และศู นยวิ ทยาศาสตรเพื่ อ
เรียนรู ครั้งที่ ๑๒
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู
(Science Film
ครั้งที่ ๑๒ ในหัวขอ “วัสดุศาสตร (Materials Science)” ระหว:างวันที่ ๓ พ.ย. – ๑๖
Festival 2016)
ธ.ค. ๕๙ (ทุกวันอังคาร–วันอาทิตย) โดยจัดฉายภาพยนตรใหชมฟรีทั่วประเทศที่ศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ทองฟSาจําลองกรุงเทพ) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ในส:วนภูมิภาคจังหวัดต:างๆ และองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแห:งชาติ จ.ปทุมธานี
ซึ่งมีภาพยนตรที่นํามาจัดฉาย ๕ ประเภท รวม ๓๐ เรื่อง ดังนี้
๑. ภาพยนตรสาระบันเทิง ไดแก: (๑) หาคําตอบกับโทบี ตอน ทอง (๒) หาคําตอบ
กับโทบี ตอน กระดาษ (๓) หาคําตอบกับโทบี ตอน ยาง (๔) หาคําตอบกับโทบี ตอน
ทราย (๕) โลกสู:อนาคต ตอน ฮอโลแกรม และ (๖) เกานาทีครึ่ง ตอน สาวใยแมงมุม
เปZนตน
๒. ภาพยนตรนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ไดแก: มหัศจรรยชีวิตแห:งทะเลสาบคีมเซ
๓. ภาพยนตรวิทยาศาสตรธรรมชาติ ชีววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก: (๑) บาน
ของสัตว ตอน ทําเล (๒) มักซพลังคซีเนม:า ตอน วัสดุชีวภาพ (๓) มักซพลังคซีเนม:า ตอน
การกัดกร:อน (๔) รหัสโอะริงะมิ และ (๕) วิทยาศาสตรในซูเปอรฮีโร: เปZนตน
๔. ภาพยนตรแอนิเมชั่น หรือหนังสั้น ไดแก: (๑) พัมมิซสุดยอดวัสดุ (๒) ดาวเคราะห
ซิกม:า (๓) มีอะไรในดวงดาว และ (๔) ไขความลับทําไมถึงถูกยุงกัด เปZนตน
๕. ภาพยนตรวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ไดแก: ความลึกลับของคณิตศาสตร
นอกจากนี้ อพ. ยังมีกิจกรรมเสริมวิทยาศาสตรที่นําความรูดานวัสดุศาสตรมาใหผูเขาชม
ไดเรียนรูเพิ่มเติม ไดแก: กิจกรรมโอริกามิ กิจกรรมคอปเตอรกระดาษ กิจกรรมจากการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรของ Joachim Hecker นิทรรศการวัสดุสุดประหลาด (Strange
Matter) และนิทรรศการเคลื่อนที่จากศูนยวิทยาศาสตรออนตาริโอ (Ontario Science
Centre) ประเทศแคนาดา
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59

ป!ญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

5
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การจัดงาน
นิทรรศการ
“นวัตกรรมของพ,อ”

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแห,งชาติ (องค/การมหาชน) (สนช.)
ไดจัดงานสัมมนา “ศาสตร/พระราชา สู,การพัฒนาอย,างยั่งยืน” พรอมทั้งจัดนิทรรศการ
“นวัตกรรมจากพ,อ” ในระหว,างวันที่ ๒๒ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๕๙ ณ ศูนย/การคาเซ็นทรัล
เวิลด/ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุ ประสงค/เพื่อ เผยแพร,พระอั จฉริยะภาพดานวิทยาศาสตร/
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ร, ว มนอมเกลานอมกระหม, อ มรํ า ลึ ก ในพระมหา
กระกรุ ณ าธิ คุ ณ และถวายความอาลั ย แด, พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช
รมว.วท. ไดรับรางวัล
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๙ ณ เมืองคอรค สาธารณรัฐไอรแลนด ไดมีการประกาศผล
ผูนํานโยบายสตารท ผูไดรับรางวัลในงาน Startup Nations Summit ประจําปg ๒๕๕๙ ซึ่งเวทีนี้ถือเปZนเวที
อัพระดับชาติของ
แห:งประชาคมสตารทอัพระดับโลกที่จัดขึ้นโดย Global Entrepreneurship Network
โลก ในงาน Startup โดยมีการมอบรางวัลใน ๓ สาขา ไดแก: ๑) สาขาผูขับเคลื่อนสตารทอัพระดับชุมชนเมือง
Nations Summit ๒) สาขาผูนําดานนโยบายสตารทอัพระดับชาติ และ ๓) สาขาผูริเริ่มกิจกรรมสตารทอัพ
ใหม:ๆ ซึ่งผลปรากฏว:า รมว.วท. ไดรับการประกาศใหเปZนผูไดรับรางวัลในสาขาผูนําดาน
ประจําปg ๒๕๕๙
นโยบายสตารทอัพระดับชาติ ซึ่งสาขานี้มีผูเขารอบสุดทายระดับรัฐมนตรี ๗ ท:านจาก
หลายประเทศในโลก อาทิ ออสเตรีย โปรตุเกส เปZนตน
นอกจากนี้ รมว.วท. ไดมีโอกาสร:วมหารือกับนายโจนาธาน ออรสมานส ประธานและ
ผูร:วมก:อตั้งเครือข:ายพัฒนาผูประกอบการโลก (Global Entrepreneur Network)
ในเรื่อ งภาวะผูประกอบการ (Entrepreneurship) ของโลก ซึ่ ง รมว.วท. ไดมีการ
นําเสนอผลงานที่ประเทศไทยไดดําเนินการในช:วงปgที่ผ:านมา เช:น การจัดงานสตารทอัพ
ไทยแลนด (Startup Thailand) และสตารทอัพไทยแลนดระดับภูมิภาค (Startup
Thailand & Digital Thailand) ซึ่งไดรับการสนับสนุนเปZนอย:างดีจากรัฐบาล เนื่องจาก
นโยบายของประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะใหสตารทอัพเปZนอีกหนึ่งกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตองการใชกลไกของสตารทอัพเปZนแรง
ดึงดูดคนรุ:นใหม:ใหมาช:วยแกปuญหาดานการเกษตร รวมถึงเพิ่มคุณค:าของการเกษตร
เพื่อเปZนแรงดึงดูดใหคนรุ:นใหม:กลับไปทํา งานที่บานเกิดแทนที่จะตองมาเปZนลูกจาง
ในบริษัทในเมืองหลวง ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กําลังทํางานร:วมกับมหาวิทยาลัย
กว: า ๓๐ แห: ง ทั่ ว ประเทศในการนํ า หลั ก สู ต รเรื่ อ งงผู ประกอบการเขาไปสอนใน
มหาวิทยาลัย
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59

ป!ญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

6
ลําดับ
นโยบายรัฐบาล
ที่
3 ๘.๓ ปฏิรูประบบการให
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปdนอุปสรรคต,อ
การดําเนินงานวิจยั และ
พัฒนาต,อยอดหรือใช
ประโยชน/ รวมทั้งส,งเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุ,มจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจยั และพัฒนา
ไปสู,การใชประโยชน/เชิง
พาณิชย/โดยส,งเสริมความ
ร,วมมือระหว,าง
มหาวิทยาลัย หน,วยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

4

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
ความร,วมมือระหว,าง
วท. และ มท. ในการ
ผลักดันจังหวัดกระบี่
ใหมุ,งสู, Krabi Oil
Palm City

๘.๔ ส,งเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ,ของ
ประเทศ เช,น ดานพลังงาน
สะอาด ระบบราง
ยานยนต/ไฟฟ8า การจัดการ
น้ําและขยะ ใชประโยชน/

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร/ฯ โดย สํานักส,งเสริมและถ,ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) และศูนย/เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห,งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร/และเทคโนโลยีแห,งชาติ (เอ็มเทค พว.) ร,วมกับ
จังหวัดกระบี่และหน,วยงานพันธมิตร จัดงานเสวนาเพื่อความยั่งยืนดานกระบวนการผลิต
น้ํามันปาล/มดวยเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรค/คุณค,า และไดแถลงข,าวความ
ร,วมมือในการพัฒนางานเพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ใหมุ,งสู, Krabi Oil Palm City เมื่อวันที่
๘ พ.ย. ๕๙ ณ โรงแรมมาริไทม/ ปาร/ค แอนด/ สปา รีสอร/ท จ.กระบี่ โดยความร,วมมือ
ดังกล,าวเปdนการดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาสรางเครื่องจักรตนแบบดวยกระบวน
การวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรค/คุณค,า ซึ่งเปdนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาสราง
เครื่องจักรอุปกรณ/ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหสามารถลดการนําเขาและพึ่งพาตนเองในการพัฒนาเทคโนโลยี
ของประเทศไดในระยะยาว โดยไดหารือและระดมความคิดเห็นร,วมกันในการพัฒนา
เทคโนโลยี ซึ่ ง ช, ว ยสนั บ สนุ น พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ปาล/ ม น้ํ า มั น และยกระดั บ
อุตสาหกรรมปาล/มน้ํามัน โดยในปpแรกมีแผนดําเนินงานใน ๔ โครงการ คือ
๑. โครงการพัฒนาสรางชุดอุปกรณ/ช,วยในการเก็บทะลายปาล/มตนสูง เพื่อช,วยใน
กระบวนการเก็บเกี่ยวผลปาล/มที่มีอายุตั้งแต, ๕ ปpขึ้นไป
๒. โครงการพัฒนาสรางอุปกรณ/และระบบการวัดปริมาณน้ํามันสําหรับปาล/มน้ํามัน
เพื่อใชวัดความสุกของผลปาล/ม
๓. โครงการแท,นดั้ มพ/เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพรอมสายพานลําเลีย งผลปาล/ ม
ซึ่งเปdนอุปกรณ/ที่ช,วยในกระบวนการขนส,งทลายปาล/มสู,ลานเท
๔. โครงการพั ฒนาสรางรถกวาดและคี บ ผลปาล/ ม บนลานเท เพื่ อใชทดแทนรถ
แทร็กเตอร/ที่ใชดันผลปาล/มบนลาน

ป!ญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

7
ลําดับ
ที่

5

นโยบายรัฐบาล
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไม,เพียงแต,จะใช
เทคโนโลยีจากต,างประเทศ
ส,งเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปdน
ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปdน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ/หรือ
เทคโนโลยีจากต,างประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถ,าย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร/
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปdนโครง
สรางพื้นฐานทางป!ญญาที่
สําคัญในการต,อยอดสู,การ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

นรม. ตรวจเยี่ยมผล
การบริหารจัดการน้ํา
ชุมชนในพื้นที่
อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ นรม. พรอม รมว.มท. รมว.กษ. และอธิบดีกรมชลประทาน โดย
เดินทางไปยังสระเก็บน้ําพระราม ๙ ณ ต.บึงชําออ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชม
ระบบแกมลิงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช โดยมี ปกท.วท. และ ผสสนก. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจในครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการ
สระเก็บน้ําพระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดําริตั้งขึ้นเพื่อช:วยบรรเทาปuญหาน้ําท:วม
น้ําแลง น้ําเค็ม และดินเปรี้ยวในพื้นที่ และไดเยี่ยมชมตัวอย:างความสําเร็จของชุมชน
ที่สามารถแกไขปuญหาในพื้นที่ไดดวยการนําแนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการน้ํา
และการเกษตรมาประยุกตใชจนประสบความสําเร็จ เช:น การปลูกปาลมน้ํามันเพื่อเพิ่ม

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59

ป!ญหา/
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ใชเชิงพาณิชย/ของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ
พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ต,างๆ เช,น
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย/
วิเคราะห/หองปฏิบัติการ
สถาบัน และศูนย/วิจัย
เปdนตน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

รายไดใหแก:เกษตรกร การใชร:องน้ําในสวนเปZนที่รับน้ํา เรือดูดตะกอนลอกร:องน้ําที่
ประดิษฐขึ้นมาใชเอง และเทคโนโลยี การติดตามปริม าณน้ํ า online ของ สสนก.
นอกจากนี้ ชุมชนไดนอมนําแนวพระราชดําริการทําการเกษตรแบบผสมผสานตามแนว
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปรับพื้นที่น้ําในร:องสวนเปZนที่เลี้ยงปลา ปลูกตะไคร
ปลูกกลวย และการทํ านาเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเปZนพื้น ที่
ตนแบบความสําเร็จใหกับชุมชนอื่นต:อไป ซึ่งภายหลังจากการเยี่ยมชมพื้นที่ นรม. ไดร:วม
หารื อกั บคณะผูติ ดตาม ถึ งแนวทางขยายผลการพั ฒนาพื้น ที่แ กมลิง อัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ประสงคใหมี ก ารทํ า งานในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง พื้ น ที่ ข องหน: ว ยงานทั้ ง วท. และ
กระทรวงอื่นๆ ใหเปZนเหมือนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากพื้นที่ ๑๐๐,๐๐๐ ไร:
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในเบื้องตนก:อน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
พิธีลงนามว,าดวย
ความร,วมมือดานการ (องคการมหาชน) (สทอภ.) ไดจัดพิธีลงนามว:าดวยความร:วมมือดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดลอม และทรัพยากรทางทะเล
ประยุกต/ใช
และชายฝu{ง บริเวณจังหวัดระยอง ร:วมกับ ๓๐ หน:วยงาน เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙
เทคโนโลยีภมู ิ
ณ โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช และบริเวณสถานีเรดารชายฝu{งหาดพยูน จ.ระยอง โดยมี
สารสนเทศในการ
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลยวัฒน รองผูว:าราชการจังหวัดระยอง เปZนประธานในพิธีเป|ด
บริหารการจัดการ
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบเรดารชายฝu{งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล มีการ
สิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรทางทะเล ดําเนินงานเพื่อติดตั้งระบบเรดารชายฝu{งสําหรับตรวจวัดกระแสน้ําและคลื่นลมทะเลใน
และชายฝ!‡ง บริเวณ ลักษณะ Real Time เพื่อใหบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศเปZนระบบ เพื่อ
สรางความมั่นใจในการจัดการภัยพิบัติและจัดการพื้นที่ชายฝuง รวม ๑๘ จุด คลอบคลุม
จังหวัดระยอง
พื้นที่ ๑ หมื่นตารางกิโลเมตร ประกอบดวย สถานีเรดารชายฝu{ง ๑๓ สถานีหลัก และ
๕ สถานีย:อยในพื้นที่ชายฝu{งอ:าวไทยตอนบนและพื้นที่เศรษฐกิจ
สําหรับขอมูลที่วัดไดจากสถานีระบบเรดารชายฝu{งภาคพื้นดิน ไดแก: ขอมูลคลื่นและ
กระแสน้ํา ทิศทาง ความสูง และรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ํา คลอบคลุมพื้นที่
ขนานไปกับชายฝu{ง และพื้นน้ําทะเลห:างจากฝu{ง ๑๐-๓๐ กิโลเมตร โดยสรุปผลในรูปแบบ
แผนที่ทุกๆ ๑ ชั่วโมง ทําใหทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลน้ําที่แน:นอน ซึ่งเปZนขอมูล
พื้นฐานประกอบกับขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแผนที่ภาพถ:าย

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59
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การเป|ดศูนย
ถ:ายทอดเทคโนโลยี
ยืดอายุลาํ ไยเพื่อการ
ส:งออก จ.ลําพูน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59

ผลการดําเนินงาน
ดาวเทีย มเพื่ อติ ดตามสถานการณอย: างใกลชิด ขอมู ลที่ ไ ดรั บจากสถานี ระบบเรดาร
ชายฝu{งทั้งหมดนี้จะสามารถบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหปuญหาต:างๆ ที่เกิดผลกระทบทางชายฝu{งทะเลทั้งภัยทาง
ธรรมชาติและการกระทําที่เกิดจากมนุษย โดยเปZนการใหบริการผ:านระบบและเปZน
ขอมูลสาธารณะ เพื่อใหทันต:อการรับมือและวางแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นต:อไป โดย
ผูใชสามารถดูขอมูลไดทางเว็บไซต http://coastalradar.gistda.or.th
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห:งประเทศไทย
(วว.) ไดจัดพิธีเป|ดศูนยถ:ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลําไยเพื่อการส:งออก เมื่อวันที่ ๒๖
พ.ย. ๕๙ ณ อ.บานโฮ:ง จ.ลําพูน โดยศูนยดังกล:าวถือเปZนศูนยตนแบบที่ช:วยเพิ่มขีด
ความสามารถของเอกชนและชุมชนเกษตรกรลําไยใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่ อการแกไขปu ญหาลํ าไยลนตลาด รวมทั้ง เปZ นการสรางช: องทางในการ
ส:งเสริมบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาในการถ:ายทอดเทคโนโลยีใหตรงตามความ
ตองการของสภาพปuญหา และเปZนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการศึกษาดูงาน
ของกลุ:มผูประกอบการ เกษตรกรผูปลูกลําไย นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่ง วว. ได
เขาไปสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรผูปลูกลําไยในพื้นที่ จ.ลําพูน และแกไขปuญหา
การส:งออกลําไยสด ภายใตการดําเนินงานของศูนยถ:ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลําไยเพื่อ
การส:งออก โดยไดดําเนินการอย:างครบวงจรและเปZนรูปธรรม ไดแก: โรงรมก•าซซัลเฟอร
ไดออกไซด ซึ่งจะเปZนตนแบบของโรงรมที่ไดมาตรฐานสากลใหกับผูประกอบการและ
เกษตรกร
การถ:ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานลําไยเพื่อส:งออก วว. ไดเป|ดสอน
๓ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสวนลําไย ไดแก: (๑) กระบวนการรมควันลําไยดวยก•าซ
ซัลเฟอรไดออกไซด (๒) การจัดการสวนลําไย และ (๓) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลําไยสด รวมทั้งไดพัฒนา QR Code เพื่อตรวจสอบยอนกลับตั้งแต:จากสวนผูผลิตลําไย
ถึง ผูส: ง ออก ยกระดั บมาตรฐานดานคุณ ภาพ เพิ่ ม คุณ ค:า ใหกั บ ผลิ ต ภัณ ฑและความ
ปลอดภั ยใหแก: ผ ลผลิต พัฒ นาระบบมาตรฐานผู ประกอบการลํา ไยเพื่อ การส: งออก
รวมถึงดําเนินงานพัฒนาระบบมาตรฐานและรับรองระบบ GMP ตามมาตรฐาน Codex
โดยมีเปSาหมายใหผูประกอบการผ:านการรับรองระบบ จํานวน ๒ ราย/ปg การเสริม
รายไดผูปลูกลําไย การปลูกเห็ดในแปลงลําไย พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากลําไย บรรจุ
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ภัณฑลําไยสด เครื่องมือช:วยเก็บลําไย การผลิตลําไยอินทรียนอกฤดู การผลิตปุ…ยอินทรีย
เคมี สําหรับจุดเด:นของโรงรมก•าซซัลเฟอรไดออกไซดแห:งนี้ คือ การนําเทคโนโลยีการ
รมควันลําไยดวยก•าซซัลเฟอรไดออกไซดของ วว. เขามาประยุกตใชซึ่งมี ๓ ระบบ ไดแก:
๑. ระบบการรมควันดวยก•าซซัลเฟอรไดออกไซดที่สามารถควบคุมปริมาณก•าซซัลเฟอร
ไดออกไซดที่ตกคางในเนื้อลําไยไดอย:างมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบปSองกันการรั่วไหลของก•าซซัลเฟอรไดออกไซดจากกระบวนการและในพื้นที่
ทํางานในโรงงาน
๓. ระบบการควบคุมก•าซซัลเฟอรไดออกไซดที่ปล:อยออกนอกโรงงาน เปZนระบบที่มีการ
หมุนเวียนน้ํากลับไปใชซ้ํา ไม:มีการระบายน้ําทิ้ง และมีผลพลอยไดเปZนยิปซั่ม สามารถใช
เปZนวัสดุปรับปรุงสภาพดินได
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล:าวส:งผลใหการควบคุมปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดตกคางในเนื้อลําไย
มีประสิทธิภาพ ช:วยลดการใชกํามะถัน ลดปริมาณการปล:อยก•าซซัลเฟอรไดออกไซด
ออกสู:บรรยากาศ อีกทั้งไม:ก:อใหเกิดผลกระทบต:อสิ่งแวดลอม ทําใหช:วยยืดอายุการเก็บ
รักษาผลลําไยหลังการเก็บเกี่ยวไดนานขึ้นประมาณ ๓๐–๔๕ วัน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (พ.ย.59) – 30 พ.ย.59
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