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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน มีนาคม 2560
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

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

โปรแกรมสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
(Innovation and
Technology
Assistance
Program: ITAP)
- พิธีลงนาม
บันทึกความเขาใจใน
โครงการ “การ
สนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาด
กลางในกลุมอุตสาห
กรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมอื่นที่

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
รวมกั บสํานัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึก ความเขาใจในการ
ดําเนินโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลางในกลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ระยะที่ 2”
เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันการสรางนวัตกรรม
ที่เปนผลิตภัณฑสามารถขายไดจริงในเชิงพาณิชย และมุงเนนกลุมเปาหมายที่เปน SME
ดานอาหาร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องสําอางทั่วประเทศ โดยใชวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งเปนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและ
เครือขายผูเชี่ยวชาญในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง พว. จะรวมสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
และบริหารจัดการทุนวิจัย รวมทั้งผลักดันผลิตภัณฑจากงานวิจัยไปสูการใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย เพื่อสนับสนุนให SME เติบโตบนเศรษฐกิจฐานความรู โดยการสงเสริม
กิจกรรมปลายน้ํา เชน การอบรมใหความรูทางการตลาด การนําผลิตภัณฑไปจัดแสดง
ทั้งในและตางประเทศ เปนตน รวมถึงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและเพื่อตอบ
สนองตอความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการสรางนวัตกรรม
ที่ตอบโจทยทางธุรกิจผานกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับการ
จัดการดานธุรกิ จ และการออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อใหผูประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางสามารถแขงขันได รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถของนัก วิจัยใหส ามารถ
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เอกภาพและประสิทธิภาพ เกี่ยวของ ระยะที่ 2” ทํางานรวมกับภาคเอกชนอยางมีคณ
ุ ภาพ
โดยใหมีความเชือ่ มโยงกับ
ทั้งนี้ การดําเนิ นโครงการฯ ในระยะที่ 2 นี้ ได จัดสรรงบประมาณจํ านวนทั้งสิ้ น
ภาคเอกชน
110 โครงการ ซึ่งทั้งสององคกรจะรวมกันบริหารจัดการงานวิจัยตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา เพื่อ ผลั ก ดั นงานวิจัย ที่เกิ ดขึ้นให สามารถขายไดจริง นอกจากนี้ สกว.
ยังอนุญาตใหใชตราสินคา Innovative House ที่ สกว. จดทะเบียนไวเพื่อรับรองวาเปน
ผลิตภัณฑที่ผานกระบวนการวิจัยบนบรรจุภัณฑที่พัฒนาขึ้น ทําใหผูบริโภคมั่นใจไดวา
เปนผลิตภัณฑที่มีผลการวิจัยรองรับ
การจัดกิจกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)
“TCELS Life
(ศลช.) รวมกับ บริษัท บัวหลวงเวนเจอรส จํากัด จัดกิจกรรม “TCELS Life Science &
Science &
MedTech Acceleration Program” ภายใตโครงการ Thailand Startup for Life
MedTech
Sciences 2017 เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรม วี กรุงเทพ เอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟ
Acceleration
เทล กรุงเทพฯ เพื่อรวมกันผนึกกําลังขับเคลื่อนเสนทางธุรกิจ Life Sciences Startups
Program”
สูมิติใหมแหงวงการธุรกิจ โดย ศลช. ไดจัดกิจกรรมใหความรูและพัฒนาผูประกอบการ
หนา ใหม ดา นชี ววิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีก ารแพทย ในกลุ ม ของอุ ต สาหกรรม
ชีววิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณในการใช
ชีวิต ของผูป วย ผู พิก าร หรือ ผู สูง อายุ ยา เครื่ อ งสํ าอาง และอาหารเสริ ม ตลอดจน
อุปกรณเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกในการใชชีวิต รวมทั้งเปนเวทีเพื่อพบปะแลก
เปลี่ยนความรูและประสบการณกับนักลงทุน ในการสรางชองทางทางการเงินใหมๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการหนาใหม โดยในป 2560 ตั้งเปาหมายคัดเลือก
Startup ใหได ๑๐ บริษัท ซึ่งการหาพันธมิตรในการขยายตลาดไปตางประเทศ จะเริ่ม
จากกลุมประเทศอาเซียน
การจัดงาน CEO
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
Innovation Forum และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จัดงาน CEO Innovation Forum 2017 ภายใต
2017 ภายใตหัวขอ หัวขอ “นวัตกรรมนําไทยสูประเทศพัฒนาแลว” เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 ณ โรงแรมสวิส
“นวัตกรรมนําไทยสู โซเทล เลอ คองคอร ด กรุงเทพฯ โดยมีรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงวิ ทยาศาสตรแ ละ
ประเทศ
เทคโนโลยี เปนประธานเปดงานและไดเสวนาพิเศษในหัวขอ “นโยบายและยุทธศาสตร
ประเทศในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยนวัตกรรม” รวมกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรอมดวยผูบริหารจากภาค
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เอกชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศ
ไทย จํากัด ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดมาตรการแรงจูงใจเพื่อสงเสริมการ
ลงทุนและความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน ไดแก
1) มาตรการด า นยกเว น ภาษี สํ า หรั บ ค า ใช จ า ย RDI 300% สํ า หรั บ กลุ ม
อุตสาหกรรม
2) กองทุนสนั บสนุนการพัฒ นาผูป ระกอบการเทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรม (TED
Fund) จํานวน 2,500 ลานบาท
3) กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เปาหมายที่รวมดําเนินการกับ BOI
4) มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งและผลิตภาพของ SMEs โดยการสนับสนุน
จาก ITAP เพื่อเพิ่มมูลคาทางเทคโนโลยีสูตลาดโลก
5) การพัฒนานวัตกรรมสําหรับ SMEs ดวยคูปองนวัตกรรม และคูปอง OTOP
6) มาตรการผลิตและพัฒนากําลังคนที่ใชนวัตกรรมเขมขน ผานโครงการวิล (WiL)
โรงเรีย นในโรงงาน ที่ถ ายทอดความรู ด านอุต สาหกรรมมาสอนนัก เรี ยนสายอาชี ว ะ
ใหเรียนและปฏิบัติงานจริงในโรงงานไปดวยในเวลาเดียวกัน
7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอกิจกรรมวิจัย และพัฒนา ซึ่งมีโครงการ
นํารองไปแลวคือเมืองนวัตกรรมอาหาร
8) สนับสนุนผลงานวัตกรรมของไทย โดยการอนุญาตใหหนวยงานรัฐดําเนินการ
ดวยวิธีพิเศษในการจัดซื้อจัดจางนวัตกรรมที่อยูในบัญชีนวัตกรรมไทย
ทั้งนี้ สวทน. ไดมีการนําเสนอผลการสํารวจการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทย
ประจําป 2559 ซึ่งไดเปดเผยตัวเลขคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของไทยที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเห็นไดจากในป 2557 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนทั้งสิ้น
63,490 ลานบาท คิด เปน 0.48% ของ GDP และในป 2558 ขยับขึ้ นมาเป น
84,671 ลานบาท คิดเปน 0.62% ของ GDP โดยเฉพาะการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต และเคมี โดยในป 2558 มีการลงทุนเพิ่มขึ้น
จากเมื่อ 10 ปที่ผานมา มากถึง 73% ซึ่งการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนี้ จึงไดตั้งเปาหมาย
ในสิ้นป 2561 ไทยจะมีการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาเปน 1% ของ GDP
นอกจากนี้ จํ านวนบุ คลากรด า นการวิ จัย และพั ฒ นาของประเทศไทยก็ เพิ่ ม ขึ้ น
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๘.๒ เรงเสริมสราง
การจัดงาน Talent
สังคมนวัตกรรม โดย
Mobility for Food
สงเสริมระบบการเรียนการ Innovation 2017
สอนที่เชือ่ มโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชอ งทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
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เชนกัน โดยเฉพาะบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก
จากในป 2557 มีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 84,216 คน คิดเปนสัดสวน
12.9 คน ตอประชากร 10,000 คน แบงเปนของภาครัฐ 54% ภาคเอกชน 46%
และในป 2558 มีจํ านวนบุค ลากรด า นการวิ จัย และพั ฒ นามากขึ้ น เปน 89,617
คิดเปนสัดสวน 13.6 คน ตอประชากร 10,000 คน แบงเปนของภาครัฐ 45% และ
ภาคเอกชนมีมากถึง 55%
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จัดงาน Talent Mobility for Food Innovation
2017 ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ มี.ค. ๖๐ ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ภายใตแ นวคิด "ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยการวิจัยและพัฒนา" เพื่อ
สรางการรับรูและตระหนักถึงศักยภาพของบุคลากรดานอาหารของไทย เพื่อสงเสริมให
เกิดการเผยแพรผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชยได รวมทั้ง
สงเสริมให เกิ ด ความรวมมือ ดานการทําวิ จัยระหวางผูประกอบการและนั ก วิจัย โดย
นโยบายสงเสริมบุคลากรดาน วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ เพื่อเขาไป
ขับเคลื่อนและปฏิบัติงานเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน หรือ โครงการทาเลนท
โมบิลิตี้ ทําใหนักวิจัยและนักเรียนทุนมาทํางานในภาคเอกชนโดยสามารถนับอายุงาน
และการใชทุนได รวมทั้งยังสามารถนําผลการปฏิบัติ งานในภาคเอกชนไปใชในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการไดตามเกณฑการตกลงของตนสังกัด ซึ่งปจจุบันมีการเคลื่อนยาย
บุคลากรไปยังองคก รเอกชนแลวทั้งสิ้น ๕๖๘ คน โดยมีภาคเอกชนเขารวมโครงการ
๑๗๗ บริษัท และมีมหาวิทยาลัยเขารวมแลวกวา ๒๑ แหงทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เมืองนวัตกรรมอาหารยังไดจัดทําเว็บไซต FI-Databank เพื่อเพิ่มโอกาสให
ภาคอุตสาหกรรมสามารถเขาถึงงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โครงสรางพื้นฐานนักวิจัย
และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเว็บไซตดังกลาวจะเชื่อมโยงกัน
ระหวางภาคอุตสาหกรรม การวิจัยในการสรางมูลคาเพิ่ม และการใชประโยชนในเชิง
พาณิช ยจากผลงานวิ จัย เพื่อ ร วมสนับสนุนใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถ
แขงขันได และเติบโตอยางยั่งยืนครบวงจร ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา รวมถึงภายในงานยัง
มีการจัดแสดงนิทรรศการขอมูลนักวิจัยและหนวยงานสนับสนุน การจัดพื้นที่ Matching
Zone จํานวนกวา ๑๕ จุด เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ นักวิจัย จากภาครัฐ และ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

5
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
หนวยงานสนับสนุนไดพบปะ แลกเปลี่ยนและเกิดความรวมมือดานการทําวิจัยระหวาง
กัน พรอมรับคําปรึกษาดานขอรับการสนับสนุนแหลงทุนวิจัยจากภาครัฐ ภายใตก าร
สนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จัย (สกว.) สํ านั ก งานพั ฒ นาวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (พว.) และ
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จกรรมที่ สํา คั ญ คื อ พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ
“โครงการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของประเทศและการยกระดับ
ความสามารถการแขงขันในภาคเอกชนดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม”
ระหวาง สกว. และ สวทน. ซึ่งจะสงผลใหมีแหลงเงินทุนสนับสนุนรวมหรือความรวมมือ
เครือขาย สําหรับการเคลื่อนยายบุคลากรในโครงการ ทาเลนท โมบิลิตี้ เพิ่มเติม อีกทั้ง
ผูประกอบการจะมีทางเลือกในการรับทุนวิจัยตามลักษณะงานวิจัยไดมากขึ้น

3

๘.๓ ปฏิรูประบบการให
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสูก ารใชประโยชนเชิง
พาณิชยโดยสงเสริมความ
รวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

6
ลําดับ
นโยบายรัฐบาล
ที่
4 ๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดานพลังงาน
สะอาด ระบบราง
ยานยนตไฟฟา การจัดการ
น้ําและขยะ ใชประโยชน
จากผลการศึกษาวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
ของไทยตามความ
เหมาะสม ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
สงเสริมการใชเครื่องมือ
วัสดุและสินคาอื่นๆ ที่เปน
ผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกวาง
โดยจัดใหมีนโยบายจัดซื้อ
จัดจางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ
จะใหมีเงื่อนไขการถาย
ทอดเทคโนโลยีเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองไดใน
อนาคตดวย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การจัดประชุม
วิชาการและแสดง
นิทรรศการ
อุตสาหกรรมระบบ
ขนสงทางรางรถไฟ
ครั้งที่ ๓

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนสงทางราง รวมกับ กระทรวงคมนาคม
โดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงจราจร การไฟฟาแหงประเทศไทย บริษัท
รถไฟฟ า ร.ฟ.ท. จํ า กั ด การไฟฟ า ขนส ง มวลชนแห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย และ Railway
Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุน รวมกันจัดการประชุมวิชาการ
และแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนสงทางรางรถไฟ ครั้งที่ ๓ (RISE 3) ภายใต
หัวขอ “อนาคตอุ ต สาหกรรมระบบรางไทย : ก า วกระโดดไปดวยยุทธศาสตร ความ
รวมมือการจัดซื้อจัดจางที่มีเงื่อนไขความรวมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ไทย” ระหวางวันที่ ๙-๑๐ มี.ค. ๖๐ ณ แอรพอรต เรลลิงก มักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อ
สนับสนุนนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อ งทางระบบ
ขนสงทางราง และสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีอยางแทจริง โดยคาดหวังวาจะมี
ผูเขารวมงานไมนอ ยกวา ๑,๒๐๐ คน ซึ่งผลที่ไดรับจากการจัดงานจะจัดทําสรุปเปน
รายงานวิชาการเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและ
พึ่งพาตนเองในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบราง ที่นํามาสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชน และทําใหประเทศมีความยั่งยืนในระยะยาวตอไป

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

7
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การจัดงาน
Thailand Food
Innovation Forum
2017

การจัดงานสัมมนา
สื่อมวลชน
ตางประเทศ

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60

ผลการดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดร.อรรช
กาฯ) เขารวมเปนประธานเปดงาน Thailand Food Innovation Forum 2017 ณ
หองแกรนด บอลรูม ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการคา
ไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ
ใหแกบริษัทในอุตสาห กรรมอาหารโดยเฉพาะ SMEs และ Startup ไดนําผลงานวิจัย
พัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารไปขยายผลเชิงพาณิชย และมีการจัดแสดงนิทรรศการ
จากหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
อาหาร โดยมี ก ารปาฐกถาพิ เศษในหั วข อ “การสนั บสนุ นนวั ตกรรมอาหารของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” โดย ดร.อรรชกาฯ ซึ่ง วท. มีนโยบายและกลไก
การดํ า เนิ น งานเพื่อ สนับ สนุ น และส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการในอุต สาหกรรมอาหารให
สามารถสรางสรรคนวัตกรรมอาหาร และพัฒนาสินคามูลคาเพิ่มสูงออกสูตลาด โดยใน
ปงบประมาณ 2560 ไดจัดสรรงบประมาณ 391 ลานบาท สําหรับ 96 โครงการวิจัย
พัฒนาดานเกษตรและอาหาร รวมทั้งยังไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายใน
กระทรวงฯ เพื่อขับเคลื่อน “เมืองนวัตกรรมอาหาร” โดยมุงเนน 3 สาขาเปาหมายที่มี
ศักยภาพสูงในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑและบริการในอุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง คือ
1) อาหารสุ ข ภาพและอาหารฟ ง ก ชั่ น เช น โภชนเภสั ช ภั ณ ฑ (Nutraceutical)
ผลิตภัณฑไขมันและน้ํามันเพื่อสุขภาพ
2) อาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน สารสกัดอาหาร สารปรุงแตงอาหาร
3) ธุรกิจที่สนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เชน มาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหาร
การตรวจสอบยอนกลับ บรรจุภัณฑ และระบบการขนสง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใตสํานัก
งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
รวมกับ กรมประชาสัมพันธ จัดงานสัมมนาสื่อมวลชนตางประเทศ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙
มี.ค. ๖๐ ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนประธานเปดการสัมมนาและกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “การผลักดัน
ประเทศไทยกาวเขาสูเมืองนวัตกรรมอาหารของภูมิภาค” ภายใตนโยบายประเทศไทย
๔.๐ ของรัฐบาล ซึ่งปจจุบันมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารไทยมีสัดสวนถึง ๑๐.๕% ของ

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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ลําดับ
ที่

5

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
การจัดงาน ASEAN
เตรียมใหมีโครงสราง
Next 2017
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสูก าร
ใชเชิงพาณิชยของภาค
อุตสาหกรรมใหมีความ
พรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ เชน
การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนย
วิเคราะหหองปฏิบัตกิ าร
สถาบัน และศูนยวิจัย

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60

ผลการดําเนินงาน
GDP คิดเปนมูลคาการสงออกประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยประเทศไทย
เปนผูสงออกอาหารรายใหญที่สุดอันดับที่ ๑๓ ของโลกและ ๘๐% ของวัตถุดิบที่ใชใน
อุตสาหกรรมอาหารเปนวัตถุดิบทองถิ่นในประเทศไทย รวมถึงประเทศไทยยังมีศักยภาพ
ในการวิจัยพัฒนาและพัฒนากําลังคนดานอาหาร และมีหนวยบริการทดสอบอาหารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากผลการสํารวจครั้งลาสุด พบวาคาใชจายดานการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมของประเทศในป ๒๕๕๘ คิดเปน ๐.๖๒% ของ GDP หรือประมาณ ๒,๔๔๖
ลานดอลลารสหรัฐ โดย ๗๐% มาจากภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลยังไดสรางแรงจูงใจในการ
ลงทุนโดยมอบสิทธิประโยชนสําหรับภาคเอกชนที่เขารวมโครงการ สามารถไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการขายผลิตภัณฑที่มาจากการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ในพื้นที่เมืองนวัตกรรมอาหารเปนเวลา ๘ ป และลดหยอน ๕๐% อีก ๕ ป เปนตน โดย
มีผูเขาร วมสั มมนาประกอบด วย สื่อ มวลชน นัก การทูตจากประเทศในเอเชีย ยุโรป
สหรัฐอเมริกา รวมถึงองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน
เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดร.อรรชกา
สีบุญเรือง) เปนประธานเปดงาน ASEAN Next 2017 ภายใตแ นวคิด Creating Smart
Community through STI Collaboration ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุง เทพฯ เพื่ อเป น
เวทีใ นการสงเสริมความรวมมือ ดานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรม (วทน.)
ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา และเปนแนวทางในการพัฒนา วทน. ใหเกิดการใช
ประโยชนในระดับภูมิภาค และยังเปนการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ ๕๐ ปของ
การก อ ตั้ ง อาเซี ย น และเฉลิม ฉลองวาระโอกาสครบรอบ ๔๐ ป ข องความสั ม พั น ธ
อาเซียน– สหภาพยุโรป ซึ่งงาน ASEAN Next 2017 จัดขึ้นระหวางวันที่ ๖– ๑๐ มี.ค. ๖๐
โดยความสําคัญ ของการจัดงานในครั้ง นี้ ประเทศไทยไดเสนอขอริเริ่ มใหมที่ เรีย กวา
“ASEAN Competencies Scheme” ซึ่งเปนโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรดาน วทน.
ของอาเซียนในสาขาตางๆ โดยประเทศไทยไดกําหนดใหมีการอบรมและสัมมนา จํานวน
๕ สาขา ไดแก
๑) วัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Material Testing)
๒) เทคโนโลยี แ ละก ารจั ด การทรั พยากรจุ ลิ น ทรี ย (Technologies and
Management of Microbial Resources)
๓) การอบรมความปลอดภัยระบบราง (Railway Structural Health Monitoring)

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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เปนตน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60

ผลการดําเนินงาน
๔) Nuclear เทคโนโลยีนิวเคลียรและรังสี (Technology and Radiation)
๕) การหารื อ เพื่ อ ก อ ตั้ ง ศู นย ค ลั ง ข อ มู ล น้ํ า และภู มิ อ ากาศ (ASEAN Hydro
Informatics and Climate Data Center)
ทั้งนี้ ภายในงานไดมีการบรรยายพิเศษและการอภิปรายกลุมในประเด็นตางๆ ดาน
ความรวมมือของอาเซียนและสหภาพยุโรปในการพัฒนาขีดความสามารถของ วทน.
และบุคลากรที่เกี่ยวของ จากวิทยากรทั้งชาวไทยและตางประเทศ ซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
การผลั ก ดัน ความร ว มมื อ วทน. ในกรอบอาเซี ย น และกรอบความร วมมื อ ระหว า ง
ประเทศ อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง ๑) Industry ๔.๐: ASEAN Challenges เปน
ประเด็นทาทายใหมสําหรับอาเซียนในการพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันในตลาดโลก
๒) STI Megatrend for the Future of ASEAN กระแสของเทคโนโลยีใหมๆ
ที่นาสนใจ และเปนประโยชนตอการพัฒนาอาเซียนใหเปน Smart Community รวมทั้ง
ไดมีการอภิปรายกลุมในหัวขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาของอาเซียนเพื่อเปน Smart
Community โดยใช วทน. เปนตัวขับเคลื่อน ซึ่งผูอภิปรายประกอบดวย ผูแ ทนจาก
ยุโรปและประเทศสมาชิก อาเซียน ตลอดจนมีการจัดสัมมนาและฝกอบรม เพื่อพัฒนา
บุคลากรอาเซียนดาน วทน. ภายใตขอริเริ่มใหม “ASEAN Competencies Scheme”
และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานดาน วทน. ที่เปนประโยชนตออาเซียน เชน
๑) TISTR: Renders testing services to empower the development of
railway infrastructure for sustainable connectivity of Thailand to ASEAN
๒) SLRI: Introduction to Synchrotron Light Research Institute
๓) SLRI: Introduction to the Current Siam Photon Source
๔) SLRI: Introduction to the Future Siam Photon Source
๕) SLRI: Synchrotron Technology: Activities with ASEAN
๖) NARIT: Radio Telescope
๗) TINT: Regional Capacity Building and Cooperation under ASEAN
Network for Nuclear Power Plants Safety Research and ASEAN Large
Nuclear and Radiation Facility Network
๘) OAP: Brighter ASEAN Future in Radiation & Nuclear Safety and
Security

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)
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ผลการดําเนินงาน

๙) BIOTEC: Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
นอกจากนี้ จะมีการประชุมโตะกลมระดับเจาหนาที่เพื่อกําหนดแนวทางความรวมมือการ
ดําเนินงานดาน วทน. ไทย – เยอรมนี อีกดวย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณความรูระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป ที่จะนําไปสูโครงการ
ความรวมมือดาน วทน. ในสาขาที่สนใจรวมกันในอนาคต
การลงนามขอตกลง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ดร.อรรช
สงเสริมความรวมมือ กาฯ) ไดลงนามบันทึกขอตกลงการจัดทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักร
ดานวิทยาศาสตร
ไทยกั บ รัฐ บาลแหง สาธารณรัฐ ฟ ลิ ปปน ส วา ด วยความรว มมือ ด า นวิ ท ยาศาสตรแ ละ
และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี รวมกับ Mr. Fortunato Dela Pena รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร
ระหวางสองประเทศ และเทคโนโลยีแหงฟลิปปนส โดยมี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี รวม
ในมิตขิ องความสนใจ เปนสักขีพยาน ณ ตึก สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อสงเสริม
รวมกัน
ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสองประเทศในมิติของความสนใจ
รวมกั น โดยมี รูปแบบของความรวมมือ อาทิ การวิ จัยและพัฒนารวม การแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญ และผูแทนองคการดานการศึกษา การวิจัยอุตสาหกรรมและ
การคาที่สนใจความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนขอมูลและ
เอกสารวิชาการ และการจัดประชุมและสัมมนาทวิภาคีในสาขาที่มีความสนใจรวมกัน
โดยมีหนวยประสานงานหลักฝายไทย คือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และฝาย
ฟลิปปนส คือ Department of Science and Technology
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย ศู น ย พั น ธุ วิศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ชาติ
ขอตกลงความ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ไบโอเทค พว.) และสถาบันวิจัย
รวมมือดานวิชาการ การเกษตรและป าไมแ หง ชาติ (NAFRI) สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว ได
และงานวิจัย รวมถึง ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานวิชาการและงานวิจัย เพื่อรวมกันดําเนินงานวิจัย
ถายทอดองคความรู และพั ฒ นาสร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขัน รวมถึ ง ถา ยทอดองค ค วามรู แ ละ
และเทคโนโลยีดาน เทคโนโลยีด านการเกษตร เมื่อ วันที่ ๒๙ มี .ค. ๖๐ ภายในงานประชุม วิ ชาการ พว.
การเกษตร
ประจําป ๒๕๖๐ (NAC2017) ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี
ระยะเวลาความรวมมือ ๕ ป (ป ๒๕๖๐-๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันดําเนิน
งานวิ จั ย และพั ฒ นา การสร า งขี ด ความสามารถและการถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีดานการเกษตร เชน การเก็ บรวบรวมและประเมินเชื้อพันธุกรรมของขาว
(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60
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ผลการดําเนินงาน
ขาวโพด และพืชอื่นๆ ทั้งลักษณะฟโนไทปและลักษณะจีโนไทป เปนตน นับเปนการชวย
สรา งความสามารถทางด านเทคโนโลยี ชีว ภาพให กั บ ภู มิ ภาคอาเซี ย นทั้ง การพัฒ นา
บุคลากรและการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งดานการเกษตร
อยางยั่งยืนรวมกัน

(ใช้ ส่ง สลน.) ผลงานนโยบาย ข้ อ 8 (มี.ค.60) – 4 เม.ย.60

ปญหา/
ขอขัดของ

ขอเสนอแนะ

งปม.
(ลานบาท)

