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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน สิงหาคม 2561
หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
ลําดับ
ที่

1

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล :
ขอ ๘ การพัฒนาและ
สงเสริมการใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
คาใชจายในการวิจัย และ
พัฒนาของประเทศเพื่อ
มุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํา
กวา รอยละ 1 ของ
รายได ประชาชาติและมี
สัดสวนรัฐตอเอกชน 30
: 70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อให
ประเทศมีความสามารถ
ในการแขงขันและมี
ความกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกลเคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมใหมี
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การลงนามบันทึก
ความเขาใจวาดวย
เรื่อง การพัฒนาระบบ
การประกันภัยพืชผล
การเกษตรของ
ประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) (สทอภ.) รวมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ ธนาคารแหงประเทศไทย กรมสงเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวย เรื่อง
การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 ณ หอง
ประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรุงเทพฯ โดยการลงนามในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือกันศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรที่เหมาะสม
และครอบคลุมเกษตรกรสวนใหญทั่วประเทศไทย รวมทั้งศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐใน
การผลัก ดั นการพัฒ นาตลาดประกั นภั ย พืช ผลที่ยั่งยื นของประเทศ ตลอดจนร วมกั นนํ า ระบบ
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่พัฒนาไวไปทดลองใชจริงในพื้นที่นํารองกับกลุมเกษตรกร สหกรณ
และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะนําองคความรูและงานวิจัยมาเผยแพรตอสาธารณะ
และนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑใหเหมาะสมในการนําไปใชจริงในวงกวางทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การบูรณาการขอมูลภาคเกษตรโดยการเชื่อมโยงฐานขอมูลตางๆ และนําขอมูลวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล (Remote sensing) จากภาพถายดาวเทียม
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา หรือการเก็บขอมูลรายแปลงดวย Mobile Technology มาประยุกตใช จะ
สามารถสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระบบตลาดประกันภัยพืชผลและสินเชื่อเกษตรกรไดอยางยั่งยืน
ชวยลดอุปสรรคทั้งในการตรวจสอบ ประเมินความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกจากภัยธรรมชาติได
ตลอดจนกอใหเกิดการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาคเกษตรไปพรอมๆ กับการเขาถึงขอมูลเทคโนโลยี
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เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยใหมี
ความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
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อยางยั่งยืนของเกษตรกรไทย

โครงการ “ยุทธการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)
ปราบแมลงวันทอง
รวมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมสงเสริมการเกษตร จัดงานเปดตัวโครงการ “ยุทธการปราบ
ดวยตรอกนองโมเดล” แมลงวันทองดวยตรอกนองโมเดล” เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท
เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพฯ ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลิตพืช
และผลไมสงออกที่สําคัญของประเทศ ลดการใชสารเคมี และแกไขปญหาสารเคมีตกคางอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยนําตนแบบความสําเร็จจากการใชเทคโนโลยีนิวเคลียรทําหมันแมลงวันผลไมจาก
ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี มาใชปฏิบัติงานใน 10 พื้นที่เปาหมาย ไดแก จันทบุรี ระยอง ตราด
ชุมพร นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ขอนแกน และราชบุรี เพื่อสรางเขต
ประชากรแมลงวันผลไม สรางระบบควบคุม และกําจัดแมลงศัตรูพืชของผลไม ใหสามารถผลิตไม
ผลที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรการสุขอนามัยพืช
การจัดงาน Startup
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จัดงาน
Thailand League Startup Thailand League 2018 : DEMO DAY ระหวางวันที่ 16-17 ส.ค. 61 ณ ศูนยแสดง
2018 : DEMO DAY สินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมในแผนพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ที่ดําเนินตามนโยบายปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศที่
ตองการพัฒนา “วิสาหกิจเริ่มตน ใหเปนนักรบทางเศรษฐกิจใหม (New Economic Warrior:
NEW) โดยการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการเปดโอกาสใหทีมนัก ศึก ษาจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไดมาจัดแสดงผลงานตนแบบ (Prototype) จํานวน 190 ผลงาน จาก
190 ทีม กวา 31 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ผานการคัดเลือกจากการประกวดแขงขัน Pitching
Startup Thailand League: U-league ในภูมิภาคตางๆ ซึ่งภายในงานมีนักลงทุน นักธุรกิจ นิสิต
นักศึกษา เครือขายวิสาหกิจและสมาคมธุรกิจ เขารวมงานเพื่อตอยอดไอเดีย และสรางเปนธุรกิจ
Startup จริง
“โรงคัดบรรจุสับปะรด”
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ภายใตโครงการ
รวมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดงานเปดตัว “โรงคัดบรรจุสับปะรด” ภายใตโครงการถายทอด
ถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลคาพืชไรชุมชน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61 ณ ต.อาวนอย อ.เมือง
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ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอสั่งการ
ขอขัดของ
(ลานบาท)
การเพิ่มผลผลิตภาพ จ.ประจวบคีรี ขั น ธ โดยการจั ดสร างโรงคั ด บรรจุ ม าตรฐานและชุด เทคโนโลยีทํ า ความสะอาด
และมูลคาพืชไรชุมชน สับ ปะรดผลสดมี วั ต ถุป ระสงค เพื่ อ นํา วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม (วทน.) มาช วย
แกปญหาสับปะรด ตลอดหวงโซอุปทานอยางครบวงจรตั้งแตตนทาง กลางทางและปลายทาง ผาน
การถายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดผลสด วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวเพื่อแกไขปญหาอาการไสดําในสับปะรดผลสด ถายทอดเทคโนโลยีและใหคําแนะนําปรึกษา
ดานการใชบ รรจุภัณฑ ที่ไ ดรั บการพัฒ นาให เหมาะสมสํา หรั บสั บปะรดผลสด รวมทั้ งถ ายทอด
เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม จากสั บ ปะรด ซึ่ ง ผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากการ
ดําเนิ นงานโครงการฯ ในรูป แบบเปน งานวิ จัย หรือ เทคโนโลยี ก อใหเ กิ ดประโยชน โดยตรงแก
กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย ไดแก เกษตรกร กลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดผลสด ผูประกอบ
กิจการสงออกผลไมสด วิสาหกิจชุมชน และกลุมแมบานแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากสับปะรดในพื้นที่
สําหรับภายในโรงคัดบรรจุ ประกอบดวย เครื่องคัดขนาด เครื่องตัดแตงคัดผลดีผลเสีย อุโมงคลม
ทําความสะอาด เครื่องเคลือบแวกซ สายพานลําเลียงการบรรจุ เครื่องรัดกลอง เครื่องลดอุณหภูมิ
และหองเย็น และหองแปรรูปที่เปนไปตามมาตรฐาน GMP ทั้งนี้ โรงคัดบรรจุผลสับปะรดมาตรฐาน
จ.ประจวบคีรีขันธ ถือเปนโรคคัดบรรจุผลสดทันสมัยแหงแรกของประเทศไทยที่มีเครื่องจักรและ
กระบวนการผลิตมาตรฐานครบวงจร สามารถใชงานจริงในพื้นที่และเปนศูนยเรียนรูเพื่อการศึกษา
ใหแกผูผลิตผูประกอบการสับปะรดจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งยังสามารถประยุกตตอยอด
การใชประโยชนกับการผลิตผลไมชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธไดอีกดวย
นอกจากนี้ วว. ยังไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและบรรจุภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่มจากสับปะรด โดยไดนําสับปะรดจากกลุมเกษตรกรเปนวัตถุดิบ ซึ่งไดดําเนินการเก็บ
ตัวอยางสับปะรดพันธุปตตาเวีย 3 แบบ คือ สับปะรดกอนสงออก สงออก และหลังสงออก มาแปร
รูปเปนสับปะรดกวน ไดสับปะรดกวนที่แ ตกตางกัน 3 แบบ และนําไปทดสอบการยอมรับของ
ผูบริโภค วิเคราะหผลทางสถิติ ไดสูตรที่คะแนนการยอมรับมากที่สุด เพื่อนําไปถายทอดสูตรและ
กระบวนการผลิตใหกับกลุมเกษตรกรเปาหมาย
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
และความงามตนแบบ รวมกั บสํ านัก งานพาณิชย จังหวัดปทุมธานี จัดงานเปดตัวผลิตภัณฑเพื่อสุข ภาพและความงาม
จังหวัดปทุมธานี
ตนแบบจังหวัดปทุมธานี ภายใตโครงการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม
ภายใตโครงการสราง เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 ณ วว.เทคโนธานี คลองหา จ.ปทุมธานี ซึ่ง วว. และสํานักงานพาณิชย
มูลคาเพิ่มสินคา
จังหวั ดปทุม ธานีไดรว มกั นพั ฒนาผลิตภั ณฑตน แบบเครื่อ งสําอางจากพืช ทางการเกษตรที่เป น
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อัตลัก ษณของจังหวัดปทุมธานี โดยใชใบบัวหลวง ปลีกลวยหอมทอง และใบฝรั่งแปนสีทอง เปน
วัตถุดิบสําคัญในการสกัดสารสําคัญและนําไปใชเปนสารออกฤทธิ์หลักในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ตนแบบ จํานวน 20 ผลิตภัณฑ ประกอบดวย ผลิตภัณฑเครื่อ งสําอางจากบัวหลวง จํานวน 5
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางจากกลวยหอมทอง จํานวน 8 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑเครื่อง
สําอางจากฝรั่ ง จํ า นวน 7 ผลิต ภั ณ ฑ ทั้ง นี้ สํา นั ก งานพาณิ ช ยจัง หวั ด ปทุม ธานียั งได คั ด เลือ ก
ผูประกอบการที่มีศักยภาพ จํานวน 90 ราย มารวมโครงการฯ โดย วว. ไดถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบใหแกผูประกอบการที่ผานการอบรมกับโครงการฯ สามารถนําไปประกอบ
เปนธุรกิจได และยังสามารถนําแบรนดปทุมธานีไปใชงานได
การลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
รวมมือทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดรวมลงนามความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 ณ หอง
ประชุม กวท. อาคารวิจัยและพัฒนา 1 วว. เทคโนธานี คลองหา จ.ปทุมธานี โดยการลงนามความ
รวมมือกันในครั้งนีม้ ีกรอบระยะเวลา 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการเกษตรเพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม เชน การจัดการขอมูลการจัดการดิน น้ํา ปุย แบบสั่งตัด
การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว เปนตน และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการเกษตร
แมนยําและเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ตลอดหวงโซคุณคา เชน การพัฒนาดานการสํารวจ
ระยะไกล (Remote sensing) เทคโนโลยีเซนเซอรสําหรับการเกษตรกรรม การพัฒนาอาคาร
สําหรับการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่อง จักรกลในอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรกล
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร เปนตน รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีท างวิ ศ วกรรมระบบขนส ง ทางรางและวิ ศ วกรรมดา นอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสนใจร ว มกั น
นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือดานวิชาการที่เปนการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและนักศึกษา
ดานวิศวกรรม และการใหความรวมมือในการเผยแพรผลงานไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดการ
สรางงาน สรางอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.)
ขอตกลงความรวมมือ ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการยกระดับผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
“โครงการยกระดับ
ยอมไทย ดวยการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวสูตลาดสากล” เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61
ผูประกอบการขนาด ณ อาคารเอ็มทาวเวอร กรุงเทพฯ ซึ่งเปนความรวมมือขององคกรพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
กลางและขนาดยอม
ไทย ดวยการวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสีเขียวสู
ตลาดสากล”

ผลการดําเนินงาน

รวม 10 แหง ไดแ ก สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.) สํานัก งาน
นวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) สถาบันอาหาร (NFI) สํานัก งานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานัก งานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดย สถาบันนวัตกรรมและบมเพาะธุรกิจบาง
จาก (Bangchak Initiative and Innovation Center - BIIC) และบริษัท บางจาก รีเทล จํากัด
(BCR) ผูดําเนินธุรกิจกลุม Non-Oil โดยความรวมมือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อชวยกัน
ขับเคลื่อน SMEs ใหสามารถนําสินคาและผลิตภัณฑไปขายไดจริง รวมทั้งไดไอเดียและรูปแบบ
แนวทางในการพัฒนาสินคาใหตอบโจทยผูบริโภค นําไปสูการยกระดับผลิตภัณฑสูตลาดสากล
ทั้งนี้ ยังไดมีการเปดตัวโครงการ SPAR Awards : Taste of Thailand ซึ่งเปนโครงการ
ประกวดผูประกอบการไทย เพื่อคัดเลือกสินคาสูก ารวิจัยและพัฒนาใหเปน SPAR Signature
Products โดยแบงรางวัลออกเปน รางวัลผลิตภัณฑยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ
อั น ดั บ 2 ภายใต เกณฑ ก ารตั ด สิน 4 ด าน ได แ ก นวั ต กรรม (Innovation) ความแตกต า ง
(Differentiate) คุณภาพและมาตรฐาน (Quality Standard) และยอดขาย (Sales) ซึ่งมีกําหนด
ทดลองวางจําหนายภายในปนี้
การจัดงาน “GISTDA
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
Innovation Day
มหาชน) (สทอภ.) จัดงาน “GISTDA Innovation Day 2018” เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ณ หอง
2018”
วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อสรางความเข าใจใหกับผูป ระกอบการ และนั ก ลงทุ นในการนํ านวัต กรรมด านอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศไปใชประโยชนทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ภายใตแนวคิด “เศรษฐกิจ
ดานอวกาศและภูมิสารสนเทศ" และ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อชีวิตแนวใหม”
ทั้งนี้ ภายในงานไดมีการจัดแสดงนิทรรศการตางๆ อาทิ หอง GALAXI LAB ซึ่งเปนหองปฏิบัติการ
ทดสอบอิ ส ระแห ง แรกในประเทศไทยและภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ ผ านการรั บ รอง
มาตรฐาน AS9100D เพื่อใชในการทดสอบวัสดุโครงสรางสําหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
ทั้งธุรกิจการผลิตชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบํารุงอากาศยาน การใชเทคนิคพิเศษผาน Hololens
ซึ่งจะทําใหสามารถมองเห็นภาพ hologram ในลักษณะ 3 มิติเสมือนจริงตอบสนองกับวัตถุที่เรา
เห็น การใชเทคนิคดาน Augmented Reality (AR) ในการมองลึกลงไปใตผิวดิน เพื่อใหมองเห็น
ภาพรวมของการวางแผนบริหารจัดการโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองในอนาคต รวมทั้ง
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๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชือ่ มโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชอ งทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การจัดกิจกรรมการ
อบรม Fabrication
Lab ทางเทคนิค
สําหรับมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยง

ผลการดําเนินงาน
ระบบปฏิบัติการภาคพื้นดินที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทย ซึ่งจะนําเสนอประสิทธิภาพและศักยภาพ
ของการทํางานของระบบที่ใชในการรับสัญญาณดาวเทียมกวา 30 ดวงทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังมีระบบพิทักษไพรเพื่อติดตามการบุกรุกพื้นที่ปาของประเทศที่ดําเนินการรวมกับ
กรมปาไม ซึ่งจะทําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของปาทั้งกอนและหลัง สามารถวิเคราะหพื้นที่ตอง
สงสัยบุกรุกปา หรือการแจงเบาะแสจากประชาชน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดลงไปตรวจสอบ
และยืนยันในพื้นที่ ตลอดจนสามารถเขาดําเนินการจับกุมผูก ระทําความผิดไดอยางรวดเร็ว และ
ระบบ Portal ซึ่งเปนระบบที่รวบรวมขอมูลภูมิสารสนเทศและการบริก ารแผนที่ออนไลนจาก
หลากหลายที่มาจัดระเบียบใหงายตอการคนหาและใชงานเพื่อใหการบริการขอมูลภูมิสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อชวยลดปญหาความซ้ําซอนของการจัดทําและจัดเก็บ
ขอมูล เปนตน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.)
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จํานวน 10 แหง ไดแก 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 3) มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญ บุรี 4)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 6) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกลา พระนครเหนื อ 7) มหาวิ ทยาลัย บู รพา
8) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และ 10)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จัดกิจกรรมการอบรม Fabrication Lab ทางเทคนิค สําหรับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภายใตโครงการ
โรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ หองแหลงเรียนรู
วิทยาศาสตร (STEM LAB) อาคารวิทยาศาสตร 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ชลบุรี ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากําลังคนดาน STEM โดยสรางพื้นฐานใหเยาวชนในชวงชั้นมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึก ษาใหมีทัก ษะดานวิศวกรรม มีความคิดสรางสรรค สามารถนําความรูม าทดลอง สราง
นวัตกรรมได และสรางเสนทางอาชีพสูวิศวกรวิจัย วิศวกรออกแบบ และนวัตกรตอไปในอนาคต
ทั้งนี้ ไดตั้งเปาหมายใหเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่มีความสนใจใน
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ ละมีทัก ษะวิศวกรรมไมต่ํากวา 15,000 คน ครูไมต่ํากวา 8001,000 คน เขารวมกิจกรรม โดยมีสถานศึก ษาและแหลงเรียนรู เขารวมในโครงการไมต่ํากวา
150 แหงในทุกภูมิภาค และกําหนดใหมีการพัฒนาชิ้นงานหรือโครงงานไมต่ํากวา 150 ชิ้นงานที่
ใชไดจริง และ 300 ชิ้นงาน สามารถสงเขาประกวดในระดับภูมิภาค ประเทศและนานาชาติได
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

และ สถานศึกษาภาครัฐ
โครงการพัฒนา
ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
รุนใหมเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.)
ในภาคเอกชน หรือ
TM Academy

การจัดงาน “มหกรรม
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4

ผลการดําเนินงาน
รวมทั้งสามารถสรางผลลัพธ ใหเยาวชนเรียนตอดานวิศวกรรมศาสตรไมต่ํากวารอยละ 50 ของ
เยาวชนที่เขารวมโครงการ ซึ่งจะเปนการสงเสริมนโยบายการสรางนักนวัตกรของรัฐบาล เพื่อสราง
กําลังคนในการพัฒนาภาค อุตสาหกรรมไทยอยางมั่นคงและยั่งยืน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ
เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานเปดตัวโครงการพัฒนาผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
รุนใหมเพื่อยกระดับขีดความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมในภาคเอกชน
หรือ TM Academy เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อตอบโจทยในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุนใหมไมนอยกวา
300 คน ผานการถายทอดองคค วามรูแ ละประสบการณจากผูเชี่ยวชาญรุนพี่ เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถดานการแขงขันในภาคเอกชน รวมถึงสงเสริมการเคลื่อ นยายผูเชี่ยวชาญรุนใหม
ออกไปปฏิบัติงานในโครงการ Talent Mobility รวมกับผูเชี่ยวชาญรุนพี่ เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหแกสถานประกอบการและเพิ่มประสบการณการทํางานรวมกับภาคเอกชนแกผูเชี่ยวชาญรุนใหม
เพื่อสงเสริมการเคลื่อนยายบุคลากรดาน วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน (CE) และธุรกิจประกอบการทองถิ่น
(OTOP) ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
ทั้งนี้ โครงการ TM Academy ไดแบงกิจกรรมการดําเนินงานออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การอบรมองคความรูพื้นฐานและประสบการณการทํางาน รวมกับภาคเอกชนใน 3 กลุมสาขา คือ
1) กลุม วั สดุศ าสตร 2) กลุม สิ่งแวดลอ ม และ 3) กลุ มชี ววิ ท ยาและสมุนไพร ระยะที่ 2 การ
ปฏิบัติงานจริงของผูเชี่ยวชาญอุ ตสาหกรรมรุนใหมในสถานประกอบการ ภายใตก ารดูแ ลของ
ผู เ ชี่ ย วชาญรุน พี่ ที่ มี ประสบการณวิ จั ย พั ฒ นาร ว มกั บ ภาคเอกชน พร อ มทั้ ง ถอดบทเรี ย นการ
ดําเนินงานและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแพลตฟอรมการยกระดับศักยภาพและ
เพิ่มจํานวนผูเชี่ย วชาญรุนใหมโดยผูเชี่ยวชาญรุนพี่ที่ตอยอดจากแพลตฟอรมโครงการ Talent
Mobility เพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรดาน วทน. ของภาคเอกชน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) รวมกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งไทยและตางประเทศ จํานวน 100 หนวยงาน จาก 10 ประเทศ จัดงาน
“มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ” ประจําป 2561 (สวนกลาง) ระหวางวันที่ 16– 26
ส.ค. 61 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งไดรวมกันจัด
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
และสวนกลาง”
ประจําป 2561

ผลการดําเนินงาน
แสดงนิทรรศการและกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงศัก ยภาพและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ โดยนํา “9 ไฮไลทสรางแรงบันดาลใจ ป 2561”
ที่อยูในกระแสความสนใจแหงป อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร...ติด ถ้ํา นิทรรศการวิก ฤตขยะ
ภาพยนตร 4D Theatre เรื่อง การผจญภัยของแพนดา นิทรรศการเทคโนโลยีเปลี่ย นชีวิต
นิทรรศการยุ คขอ มูลครองโลก นิท รรศการอาหารแหงศตวรรษ Super Food และละคร
วิทยาศาสตร “ฟาสวางที่หวากอ” เปนตน มาจัดแสดงเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหแกเยาวชน นักวิจัย
นักวิทยาศาสตรและประชาชนทั่วไป โดยมีผูเขารวมงาน จํานวนกวา 1.1 ลานคน
ทั้งนี้ อพ. ยังไดรว มกั บกระทรวงศึก ษาธิ ก าร กระทรวงการท องเที่ ยวและกี ฬ า กระทรวง
มหาดไทย และสมาคมวิทยาศาสตรแ หงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน “มหกรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4” ประจําป 2561 ระหวางวันที่ 18-24
ส.ค. 61 ณ อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ
สําคัญของปในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หวากอ
ครบรอบ 150 ป และยังไดรวมรําลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
และดาราศาสตรของพระมหากษัตริยไทย รวมทั้งเพื่อเปนการขยายโอกาสการเรียนรูดาน วทน.
สูภูมิภาคและสรางแรงบันดาลใจใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัด
ใกลเคียงไดตระหนัก ถึงความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและไดคนพบสิ่ง
ใหมๆ โดยการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ไดมีการจัดเปนเมืองแหงการเรียนรู 8 เมือง
ไดแก เมืองพระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย เมืองบานของพอ เมืองจุดประกายความคิด วิทยสรางคน
เมืองโลกใตน้ํา เมืองดาราศาสตรแ ละอวกาศ เมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร เมืองใกลชิดวิทย...
ธรรมชาติ และเมืองพลังงานแหงชีวิต ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ
นิทรรศการเทิดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัช กาลที่ 4 “พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย” นิทรรศการเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย” นิทรรศการนาทีนี้ตองดิจิทัล (DIGITAL
NOW) นิทรรศการไขมหาสมบัติ (EGGIBITION) นิทรรศการเกษตรยุคใหม (SMART FARMER)
นิทรรศการดาวจรัสฟา (STARRY SKY ILLUMINATION) จากประเทศจีน รวมทั้งกิจกรรมคายตาม
รอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 4 กิจกรรมประกวดแขงขันตอบปญหาดาราศาสตรระดับประเทศ และ
กิจกรรม Day Camp สําหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ
เปนตน โดยมีผูเขารวมงาน จํานวนกวา 140,000 คน

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การประชุมวิชาการ
นานาชาติดานการ
พัฒนาผูมคี วามสามารถ
พิเศษ ครั้งที่ 15
(The 15th AsiaPacific Conference
on Giftedness
2018: APCG2018)

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.)
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันสงเสริม
การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม โอลิ ม ป ก วิ ช าการและพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึก ษา (สอวน.) มูลนิธิ บัณฑิต ยสภาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงประเทศไทย
(บวท.) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) สมาคมพัฒนาศักยภาพ
และอัจฉริยภาพมนุษย มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม มูลนิธิพลังแหงการเรียนรู ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด และ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
จัดการประชุมวิชาการนานาชาติดานการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (The 15th
Asia-Pacific Conference on Giftedness 2018: APCG2018) ระหวางวันที่ 20-24 ส.ค. 61
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาภาพจัด
ประชุ ม ครั้ ง นี้ เพื่ อ เป น เวที แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ ท างวิ ช าการด า นการวิ จัย และพั ฒ นาผู มี
ความสามารถพิเศษ และเผยแพรองคความรูพัฒนาเครือขายการทํางานระดับนานาชาติดานการ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพและสรางแรงบันดาลใจใหเยาวชนได
พัฒนาศักยภาพตนเองอยางถูกหลักและเต็มความสามารถ โดยมีวิทยากรดานการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนรูจ ากทั้งในและตางประเทศ จํานวน 19 คน จาก 9 ประเทศ ที่เขารวมประชุมและ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวชนผูมีความ สามารถพิเศษ ซึ่งมีผูสนใจลงทะเบียนเขารวมการประชุม
กวา 500 คน จาก 27 ประเทศ
ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายในหัวขอตางๆ จากวิทยากรชั้นนํา อาทิ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
จะสรางและดึงความสนใจเด็กอัจฉริยะและเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรูสูง แนวทางการบม
เพาะเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตรที่มีไอคิว (IQ) สูงใหเปนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง และรวมจัดคาย
บูรณาการศาสตรทั้งคณิตศาสตร ศิลปะ และดนตรี สําหรับเยาวชนเพื่อจุดประกายใหเยาวชนได
สนุกกับคณิตศาสตรรอบตัวจากสื่อการเรียนการสอน เปนตน นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดกิจกรรม
คายเยาวชนนานาชาติ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวมกลุมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและมีความสนใจที่แตกตางกัน ตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งสิ้น 255 คน จาก 13 ประเทศทั่วโลก
ใหเขารวมกิจกรรมในสาขาตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ความคิดสรางสรรค และสรางแรง
บันดาลใจ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูความสามารถระหวางกัน ตลอดจนสราง
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๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูก ารใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
พัฒนาหมูบา นอยาง
ยั่งยืนดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(วทน.) และกองทุน
หมูบานตามแนวทาง
ประชารัฐและสราง
นักวิทยาศาสตรชมุ ชน

ผลการดําเนินงาน
มิตรภาพและการสื่อสารขามวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ปจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มายังสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น 509 ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรม ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน 264 ผลงาน ทั้งนี้ สํานัก งบประมาณไดประกาศขึ้นบัญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแล ว
จํานวน 219 ผลงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๔๗ ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 138 ผลงาน)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.)
รวมกับสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาหมูบานอยางยั่งยืนดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และกองทุน
หมูบานตามแนวทางประชารัฐและสรางนักวิทยาศาสตร ชุมชน ภายใตโครงการหมูบานวิทย ตาม
แนวคิดศาสตรพระราชา ประจําภูมิภาค : ภาคตะวันออก เฉี ยงเหนือ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ
โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนใหสามารถนําองคความรู
ดาน วทน. ไปสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งเปนรากฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
รวมทั้งองคความรูดาน วทน.ไปเผยแพรใหประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีบุคลากรกองทุนหมูบานและชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขารวมงาน จํานวนกวา 1,000 คน
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ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบดวย การชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของ “หมูบานวิทย
แนวคิดศาสตรพระราชา” และ “นัก วิทยาศาสตรชุมชน” แนวทางการจัดทําขอเสนอโครงการ
“หมูบา นวิทยแ นวคิดศาสตรพระราชา” และการให ความรูดานวิทยาศาสตรใน 2 ดา น คือ
นวัตกรรมการเกษตรปลอดภัย และการพัฒนาผาทอดวย วทน. เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนงานดาน
วทน. ระดับพื้นที่ในชุมชนตอไป
การจัดงาน “มหกรรม กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ โดย สถาบั นวิจั ยวิทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยีแ ห งประเทศไทย (วว.)
วิทยสรางอาชีพ
รวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) และหนวยงานเครือขาย จัดงาน “มหกรรมวิทยสรางอาชีพ
ยกระดับภูมภิ าค”
ยกระดับภูมิภาค” ประจําเดือน ส.ค. 61 ดังนี้
- ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 2-3 ส.ค. 61 ณ จ.แมฮองสอน มีผูเขารวมงาน จํานวน 544 คน
- ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 9-10 ส.ค. 61 ณ จ.ตาก มีผูเขารวมงาน จํานวน 835 คน
- ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 15-16 ส.ค. 61 ณ จ.ชัยนาท มีผเู ขารวมงาน จํานวน 1,122 คน
- ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 16-17 ส.ค. 61 ณ จ. เพชรบุรี มีผูเขารวมงาน จํานวน 620 คน
- ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 22-23 ส.ค. 61 ณ จ.กาฬสินธุ มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,198 คน
- ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 27-28 ส.ค. 61 ณ จ.กระบี่ มีผูเขารวมงาน จํานวน 967 คน
- ครั้งที่ 11 ระหวางวันที่ 29-30 ส.ค. 61 ณ จ.นราธิวาส มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,151 คน
ทั้งนี้ การจัดงานมีวัตถุประสงคเพื่อนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปชวย
ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและสินคาโอทอปใหไดคุณภาพ ลดตนทุนการผลิต และนําไปสูการ
จําหนายไดจริงในเชิงพาณิชย สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให
ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากกับดักการมีรายไดปานกลางสูก ารสราง
รายไดสูงขึ้น ควบคูไปกับการลดความเหลื่อมล้ํา กระจายรายไดและโอกาสอยางทั่วถึง
การลงนามในสัญญา
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
โครงการภายใต
ไดลงนามในสัญญาโครงการภายใตงบประมาณ Big Rock กระทรวงวิทยาศาสตรฯ “ยกระดับโอทอป
งบประมาณ Big Rock ในพื้นที่ 10 จังหวัดเปาหมาย” ไดแก จังหวัดแมฮองสอน นราธิวาส ปตตานี กาฬสินธุ นครพนม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ชัยนาท ตาก บุรีรัมย อํานาจเจริญ และนาน กั บ 5 มหาวิทยาลัยภาครัฐ ไดแ ก มหาวิทยาลั ย
“ยกระดับโอทอปใน นครพนม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ
พื้นที่ 10 จังหวัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 ณ หองประชุม
เปาหมาย”
ชั้น 5 อาคารถายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อ น
นโยบายดานการปฏิรูปเชิงโครงสรางที่มุงเนนการพัฒนาประเทศไทยดวยนโยบายนวัตกรรมของ
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รัฐบาลใหเปนรูปธรรม โดยการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เขามาชวยพัฒนา
ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มคุณคาใหสามารถแขงขันในตลาดและ
สรางรายไดใหกับชุมชนอยางยั่งยืน รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบการ OTOP และกลุม
เกษตรกรไดนําเสนอความตองการพัฒนาทาง วทน. เพื่อจับคูเทคโนโลยีกับภูมิปญญาหรือสินคา
ของตน ซึ่งจะไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๘.๔ สงเสริมใหโครงการ การจัดงานสัมมนา
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ภายใตหัวขอ “EEC มหาชน) (สทอภ.) รวมกับ National Space policy Secretariat ,Cabinet Office of Japan
ประเทศ เชน ดาน
Mega Infrastructure จัดงานสัมมนาภายใตหัวขอ “EEC Mega Infrastructure Project Development : An
พลังงานสะอาด ระบบ
Project Development Innovation Approach by New Space Technology Frontier” เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ ศูนย
ราง ยานยนตไฟฟา
: An Innovation
การประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ
การจัดการน้ําและขยะ
Approach by New โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อก อใหเกิดการวางรากฐานเทคโนโลยีระบุตําแหนงดวย
ใชประโยชนจากผลการ Space Technology ดาวเทียม (GNSS) และ ICT ในอุตสาหกรรมการกอสราง การวางผังเมือง รวมถึงการบริหารจัดการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
Frontier”
นครอัจฉริยะ (Smart City) โดยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุนจะชวยตอยอดใหผูประกอบการใน
และนวัตกรรมของไทย
ประเทศไทยเกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมตนแบบ
ตามความเหมาะสม
ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมในประเทศไทยยกระดับเทียบเทาสากลและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ไมเพียงแตจะใช
รวมทั้งเปนการผลัก ดันการใชเทคโนโลยี GNSS ใหแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ ดวย ทั้งนี้
เทคโนโลยีจากตาง
ภายในงานไดมีผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ จากประเทศญี่ปุนมาบรรยายและตอบประเด็นขอซักถาม
ประเทศ สงเสริมการใช
ในดานตางๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่กอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
Corridor : EEC) รวมกันและพรอมที่จะนําเทคโนโลยีจากญี่ปุนมาชวยเหลือปรับใชในพื้นที่
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกวาง โดย
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
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หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
“การจัดตั้งและ
ดําเนินการเมือง
นวัตกรรมอาหารสวน
ขยาย”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ “การจัดตั้งและดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารสวนขยาย” กับสถาบัน
วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงประเทศไทย (วว.) สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) สถาบัน
เทคโนโลยี นิ ว เคลีย ร แ ห ง ชาติ (องคก ารมหาชน) (สทน.) และ 13 มหาวิ ท ยาลั ย ทั่ วประเทศ
ประกอบด ว ย จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันที่ 20
ส.ค. 61 ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งการลงนาม
ในครั้งนี้เปนสวนขยายไปสูภูมิภาคและพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยี และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น เพื่ อ ส ง เสริ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ รวมทั้งการผลิตสินคาและบริการที่มี
มูลคาเพิ่มต่ําไปสูสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง มีมาตรฐานและตอบโจทยรสนิยมของผูบริโภค
ทั่วโลก
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ขอตกลงความรวมมือ นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
เพื่อสงเสริมบริษัทจด ไทย และสมาคมการจั ด การธุ ร กิ จแห ง ประเทศไทย (TMA) เมื่ อ วั น ที่ 23 ส.ค. 61 ณ ตลาด
ทะเบียนขนาดกลาง หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อสงเสริมและผลักดันใหบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ขนาด
และขนาดเล็ก
กลางและเล็ ก ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย ฯ และตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ รวมทั้ ง
ผูประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรม อาหารและธุรกิจที่เกี่ยวของ นํานวัตกรรมมาใชในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งจะเปนการยกระดับอุต สาหกรรมอาหารไทยใหเติบโต
เพื่อใหสามารถแขงขันไดทั้งในตลาดไทยและตลาดสากล ตลอดจนสามารถสราง Well-being
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๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

Economy ของประเทศไทยใหแข็งแกรงและยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดงาน
สัมมนา “Food Innovation and New Business Opportunity” เพื่อสนับสนุนการใหความรู
และเสริมสรางทักษะที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ เทคโนโลยีใหมในการแปรรูป การวิจัย
และพัฒนา กฎหมาย ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนใหคําปรึกษา และสงเสริมให บจ. ที่ดําเนิน
ธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหารสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐเพื่อตอยอดการทําธุรกิจในอนาคต
การจัดประชุมเชิง
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย ศู น ย ท ดสอบระบบขนส ง ทางราง (ศรท.) สถาบั น วิ จั ย
ปฏิบัตกิ ารในหัวขอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) รวมกับบริษัท ซีอารอารซี ชิงเตา ซื่อฟาง จํากัด
เรื่อง “High Speed (CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. : CRRC Sifang) ผูผลิตรถไฟและรถไฟความเร็วสูงรายใหญ
Rail : The Latest
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอเรื่อง “High Speed Rail : The
Technology and
Latest Technology and Opportunity for Local Manufacturing” เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 61 ณ
Opportunity for
โรงแรมรอยัล ออรคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยี
Local Manufacturing” ดานรถไฟฟาความเร็วสูง และรับฟงแผนการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงขายระบบ
รางในประเทศไทย รวมทั้งระดมขอคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนในการกําหนดทิศทางและโอกาส
ของภาคอุตสาหกรรมดานระบบรางของไทยในตลาดรถไฟความเร็วสูงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ
สากล ตลอดจนบทบาทกาวตอไปของหนวยภาครัฐในการสนับสนุนผูประกอบการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพทางการแขงขันในระดับสากล
ทั้งนี้ วว. และบริษัท ซีอารอารซี ชิงเตา ซื่อฟาง จํากัด ยังไดรวมลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง
(Letter of Intent : LOI) เรื่อง High Speed Train Teaching Program Establishment กับ
มหาวิทยาลัยในไทยและจีน จํานวน 6 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยปกกิ่ง เจียวตง (Beijing
Jiaotong University) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย เชีย งใหม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปนการรวมมือกันในดานการศึกษาและ
การฝกอบรมบุคลากรของไทยใหมีความพรอมสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงตอไป
ในอนาคต โดยการถายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงผานการจัดทําหลักสูตร HSR (High
Speed Rail) และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งหนังสือแสดงเจตจํานงความรวมมือในครั้งนี้
มีอายุ 3 ปนับจากป 2561 นี้เปนตนไป
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ลงนามบันทึกความรวมมือการ
ความรวมมือการ
พัฒ นาระบบมาตรฐานหองปฏิ บัติก ารวิเคราะห ทดสอบ สอบเทีย บ วิ จัย พัฒนาและถ ายทอด
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พื้นฐานดานวิทยาศาสตร พัฒนาระบบมาตรฐาน
และเทคโนโลยี ดานการ หองปฏิบตั กิ าร
วิจัยและพัฒนา และดาน วิเคราะห ทดสอบ
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สอบเทียบ วิจัย
สรางพื้นฐานทางปญญาที่ พัฒนาและถายทอด
สําคัญในการตอยอดสู
เทคโนโลยี
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบตั กิ ารสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน
การประชุม
คณะกรรมการการ
รวมมือวาดวยการคา
การลงทุน และความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย – จีน
ครั้งที่ 6

ผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61
ณ หองประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม วศ. กรุงเทพฯ โดยความรวมมือในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อชวยใหบุคลากรดําเนินงานไดอยางคลองตัว เปนการดึงจุดแข็งของแตละหนวยงาน
ที่มีอยูมาชวยเสริมการทํางานรวมกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ การ
ใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชรวมกัน ประหยัดทรัพยากรและลดตนทุน และการดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใชใหเกิดประโยชนตอการสรางนวัตกรรม รวมทั้งชวยสรางขีดความ สามารถการแขงขันได
ตรงตามความตองการ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งมีคณะผูบริหาร
ขาราชการและเจาหนาที่ของ 3 หนวยงานเขารวมงาน จํานวนกวา 30 คน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 รวท. (ดร.สุวิทย เมษินทรีย) ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการการ
รวมมือวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวางไทย– จีน ครั้งที่ 6 ณ ตึก
สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝายเห็นชอบใหยกระดับและกระชับความสัมพันธ
ของการเปนหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางรอบดาน
รวมถึงความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรและการสอดประสานดานนโยบายที่ไทยกําลังมุงสูก ารเปน
Thailand 4.0 กับ “ขอริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเสนทาง” ของจีน ที่สามารถเกื้อกูลและสรางประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกันได ตลอดจนไดตั้งเปาหมายทางการคา 140,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป
2564
ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวไดมีการลงนามเอกสารสําคัญ 6 ฉบับ เพื่อ สานความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ ไดแก 1) เอกสารแสดงผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 เพื่อมุงเสริมสราง
ความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางกัน 2) บันทึกขอตกลงความรวมมือจัดตั้งคณะทํางานสงเสริม
การคาอยางไรอุปสรรคระหวางกระทรวงพาณิชยไทยกับจีน เพื่อประสานการแกไ ขปญหาและ
อํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกั น 3) พิธีส ารหลักเกณฑการตรวจสอบการกั ก กั นและ
สุขอนามัย เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับภาคเอกชนไทย ใหสามารถสงออกสินคาสัตวปกไปยัง
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การประชุมวิชาการ
“1st Symposium
on Mushroom
Research and
Cultivation
Technology :
Progress &
Challenges”

ผลการดําเนินงาน
จี น ได ม ากขึ้ น 4) บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ ส ง เสริ ม การลงทุ น ระหว า งไทยและจี น ใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางกัน 5) บันทึก ขอตกลง
ความรวมมือโครงการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) กับกระทรวง พาณิชยจีน เพื่อสงเสริมความรวมมือทางยุทธศาสตร เชิญชวนนัก
ลงทุนจีนมาลงทุนในพื้นที่ EEC และ 6) บันทึกขอตกลงความรวมมือดานอวกาศ อาทิ โครงการสง
นัก วิ จัย ไทยขึ้ น ไปวิจั ย และทดลองบนสถานี อ วกาศนานาชาติเ ที ย นกง และการนํ าเทคโนโลยี
ดาวเทียมของจีนมาใชในการพัฒนาดานการเกษตรของไทย เปนตน
นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดเสนอใหจัดทําความตกลงฉบับใหมอีก 5 ป โดยสราง
ความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมในเชิงลึกมากขึ้นครอบคลุมสาขาความ
รวมมือเดิม และขยายกรอบความรวมมือเพิ่มเติม ไดแก 1) ความรวมมือในเรื่องการเสริมสราง
พัฒ นาศัก ยภาพ การเพิ่ม ขีดความสามารถของบุคลากรไทย และการถายทอดองคความรูดาน
เทคโนโลยีอวกาศ โดยเฉพาะการวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศของจีน 2) ความรวมมือในเรื่อง
Quantum Computing ซึ่งขอใหจีนสนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อเปนฐานสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีทางดาน Quantum Computing 3) ประเทศไทยกําลังสรางความสามารถในการวิจัยที่
เกี่ยวของกับ Biopharma โดยใช EECi เปนฐานสําคัญในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากทางประเทศ
จีนมีความสามารถสูงในเรื่องดังกลาว จึงเชิญชวนใหมาพัฒนารวมกัน 4) Thailand 4.0 ตองการ
เพิ่มประสิทธิผลในทุกดาน โดยเฉพาะการเกษตรแมนยําและเกษตรสมัยใหม ซึง่ จีนมีเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่หลากหลาย จึงอยากใหประเทศจีนถายทอดเทคโนโลยีดังกลาวและพัฒนางานรวมกัน
และ 5) Herbal medicine เปนสิ่งที่จีนและไทยมีความสนใจรวมกัน และเล็งเห็นวาการจัดตั้ง
Nanomedicine Innovation Hub รวมกันนาจะเปนประโยชนในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกรวมกัน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานัก งานพัฒนาวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงชาติ (พว.)
รวมกับเครือขายการวิจัยเห็ด ไดแก มหาวิทยาลัย เชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแ หงชาติ สมาคมนักวิจัย
และนักเพาะเห็ดแหงประเทศไทย และเครือขายเกษตรกร จัดการประชุมวิชาการ “1st Symposium
on Mushroom Research and Cultivation Technology : Progress & Challenges” ระหวาง
วันที่ 30-31 ส.ค. 61 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
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17
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน
การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแก เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ดสกุลนางรมนางฟา เห็ดขอนขาว
เห็ดกระดาง และเห็ดเศรษฐกิ จสําคัญอื่นๆ เพื่อวางกรอบแผนการพัฒนาเห็ดเศรษฐกิ จ 2 ดาน
ประกอบดวย การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมใหมที่เนนพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงเห็ด
เศรษฐกิ จที่ใ หผ ลผลิ ต สู ง และการพั ฒนาบุค ลากรนั ก วิ จัยรุ น ใหม สร า งนัก เพาะเลี้ย งเห็ด และ
ปรับปรุงพันธุเห็ด เพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีก ารเพาะเลี้ยงเห็ดของประเทศไทย รวมทั้ง
สร า งเวที แ ลกเปลี่ ย นองค ค วามรูร ะหว า งเกษตรกร นั ก วิ จั ย ไทยและต า งประเทศ ซึ่ ง มี ผูร ว ม
ลงทะเบียนทั้งสิ้น จํานวน 166 คน โดยเปนอาจารยและนัก วิจัย 119 คน เกษตรกร 28 คน
บริ ษั ท เอกชน 9 คน เครื อ ขา ยความร วมมื อ ระหว า งประเทศภูมิภ าคอาเซี ย น BIOTEC-Asian
Collaboration 5 คน และนัก วิจัยจากปะเทศเวียดนาม 5 คน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานการ
ประชุมฯ ประกอบดวย การบรรยายพิเศษโดยผูเชี่ยวชาญไทยและตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน
ญี่ปุน เกาหลี และอินโดนีเซีย รวมทั้งยังมีการอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนูใหแกเกษตรกรในพื้นที่
จ.ราชบุรี และจังหวัดใกลเคียง โดยผูเชี่ยวชาญจากจีน ในวันที่ 3 ก.ย. 61 เพื่อเรียนรูค วามกาวหนา
ของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับเกษตรกรไทยตอไป
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