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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน กันยายน 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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

การลงนามความ
รวมมือ ภายใต
โครงการวิจัย
กระบวนการผลิต
ไบโอเมทานอลจาก
กาซชีวภาพระดับ
อุตสาหกรรม ขนาด
กําลังการผลิต
ไมนอยกวา 5,000
ลิตรตอวัน
(Commercial
Scale)

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
และบริษัท ครัยโอเทค ดีเวลลอปเมนท จํากัด (KTD) ไดรวมลงนามความรวมมือ ภายใตโครงการวิจัย
กระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากกาซชีวภาพระดับอุตสาหกรรม ขนาดกําลังการผลิต ไมนอย
กวา 5,000 ลิตรตอวัน (Commercial Scale) ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 9 วว.
เทคโนธานี คลองหา จ.ปทุมธานี โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค ดังนี้
(1) คนหาสภาวะเบื้องตนที่เหมาะสมของกระบวนการแยกไฮโดรเจนซัลไฟลออกจากกาซชีวภาพ
เสมือนจริง ดวยกระบวนการดูดซับทางเคมี เพื่อใชศึกษาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟลที่มีผลกระทบตอ
ตัวเรงปฏิกิริยา สําหรับกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลระดับ 1 ลิตรตอวัน (Pilot Scale)
(2) ใหคําปรึกษาในการออกแบบกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากกาซชีวภาพ ขนาดกําลัง
การผลิตไมนอยกวา 5,000 ลิตรตอวัน โดยนําขอมูลทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรจากกระบวนการ
ผลิตไบโอเมทานอลระดับ 1 ลิตรตอวัน (Pilot Scale) มาใชในการคํานวณออกแบบกระบวนการฯ
จนไดมาซึ่งแบบเบื้องตนทางวิศวกรรมกระบวนการ (Preliminary Design) และแบบพรอมสราง
ทางวิศวกรรมกระบวนการ (Detail Design) รวมทั้งผลการคํานวณในขนาดกําลังการผลิตไบโอเม
ทานอลไมนอยกวา 5,000 ลิตรตอวัน
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ผลการดําเนินงาน

เอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยใหมี
ความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน
การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
ดานการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการ
ออกแบบการผลิต
ยานพาหนะสมัยใหม
และโครงการสราง
น้ําหนักเบา

กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบการผลิต
ยานพาหนะสมัยใหมและโครงการสรางน้ําหนักเบากับบริษัท โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด และ
บริษัท สกุลฎซี อินโนเวชั่น จํากัด หนึ่งในกลุมบริษัทโชคนําชัย (CNC Group) เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวมวิจัย
และพัฒนายานพาหนะสมัยใหม รวมถึงชิ้นสวน โครงสราง และองคประกอบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
รวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมพิมพ การออกแบบ และผลิตโครงสรางน้ําหนักเบา ตลอดจน
รวมพัฒนาบุคลากรและกําลังคนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยียานพาหนะสมัยใหม
ทั้งนี้ การรวมมือกันในครั้งนี้จะสรางผลประโยชนใหกับวงการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย
มากยิ่งขึ้น โดย พว. ไดมีโครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพื่อนํามาขยายขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ
ในการผลิ ตนวัตกรรมและพัฒ นากระบวนการผลิ ตโดยระบบ Automation ทํ าให ผลิ ต ภัณฑ มี
คุณภาพมากยิ่ง ขึ้น รวมทั้ง พว. ยัง ได ใหการสนับ สนุนการสรางเครือขายภาคเอกชนการพั ฒนา
อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมรวมกับผูผลิตชิ้นสวนแบตเตอรี่ มอเตอร ระบบขับเคลื่อน ระบบ IT
ระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อใหเกิดการสรางโครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมที่ยั่งยื น
สรางความมั่นใจใหกับผูใชและเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศ
นอกจากนี้ พว. และบริษัท อินโนเวชั่นฯ ยังริเริ่มโครงการพัฒนาเรืออัจฉริยะในดานตางๆ ไมวา
จะเปนการใชแอพพลิเคชั่นเก็บขอมูลและวิเคราะหการขับขี่ของผูขับเรือ การใชระบบ GPS และ
มอเตอรขับเคลื่อนในการควบคุมตําแหนงของเรือ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการแลนออกนอก
เสนทาง และการใชระบบขอมูล IOT เก็บขอมูลเรือที่จําหนายออกไปเพื่อบริหารจัดการขอมูลคูคา
รวมทั้งนํามาสูการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอยอดในการสรางจุดแข็งการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเพิ่มคุณภาพไบโอ
กระทรวงวิท ยาศาสตร ฯ โดย ศู นย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ สํ า นักงานพั ฒ นา
ดีเซล H-FAME ใน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (เอ็มเทค พว.) รวมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
ระดับโรงงานสาธิต
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใตการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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และพรอมทดสอบใน
รถยนต ภายใต
โครงการ “สนับสนุน
การเพิ่มสัดสวนการ
ใชน้ํามันไบโอดีเซลให
สูงขึ้น”

ผลการดําเนินงาน

จัดงานแถลงขาวความสําเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพรอม
ทดสอบในรถยนต ภายใตโครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดสวนการใชน้ํามันไบโอดีเซลใหสูงขึ้น” เมื่อ
วันที่ 5 ก.ย. 61 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ซึ่งการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-FAME
ในระดับโรงงานสาธิตนี้ เปนความรวมมือเชิงบูรณาการระหวางพันธมิตรวิจัยจากทั้งญี่ปุนและไทย
โดยเฉพาะองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) สถาบันวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมชั้นสูง ประเทศญี่ปุน (AIST) และ บริษัท อิเดมิตสึ (Idemitus) โดย
การถายทอดเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ใหกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย
คือ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC) ตลอดจนทําการปรับปรุงระบบใหสามารถ
ผลิต H-FAME ไดในบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จํากัด (BBF) โดยน้ํามันไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-FAME
ที่ผลิตไดดังกลาวจะถูกนําไปผสมเปนน้ํามัน B10 เพื่อใชในการวิ่งทดสอบกับรถกระบะจํานวน 8 คัน
ระยะวิ่งทดสอบของแตละคัน ประมาณ 100,000 กิโลเมตร เพื่อสรางความมั่นใจกับทุกภาคสวน
และสอดรับกับขอเสนอของกลุมบริษัทผูผลิตรถยนตที่ตองการใหมีการปรับคุณภาพของไบโอดีเซล
ในกรณีที่ตองมีการใชสัดสวนการผสมไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น
การลงนามในบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ขอตกลงความรวมมือ และ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร จํากัด ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและ
การสงเสริมและพัฒนา พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และบันทึกขอตกลงการใหบริการ
งานวิจัยวิทยาศาสตร วิจัยและพัฒนา วทน. ในโครงการ “ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการเพิ่มมู ลคากาซปลอยทิ้ ง
เทคโนโลยีและ
จากโรงผลิตไฟฟาจากถานหิ นรวมกับผลิตภั ณฑพลอยไดกาซไฮโดรเจนเพื่อผลิต เมทานอล” เมื่ อ
นวัตกรรม (วทน.)
วันที่ 6 ก.ย. 61 ณ หองประชุม 13 วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี โดยการลงนามความรวมมือใน
และบันทึกขอตกลง ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนางานวิจัย วทน.และรวมมือในการใชทรัพยากร เครื่องมือ
การใหบริการวิจัย
อุปกรณ และบุคลากร รวมทั้งยังรวมกันพัฒนาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟาจากถานหิน
และพัฒนา วทน. ใน ดวยเทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อลดการปลดปลอยกาซทิ้ง โดยการสรางผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากกาซ
โครงการ “ศึกษา
คาร บอนไดออกไซด และกาซไนโตรเจนที่ ปล อยทิ้ง ทั้ง นี้ ความรวมมือดัง กล าวจะนํามาซึ่งความ
ความเปนไปได
มั่นคงและความเขมแข็งของการพั ฒนางานวิจัย รวมกับการพั ฒนาผลิต ภัณฑ และรับ ผิดชอบต อ
เบื้องตนในการเพิ่ม
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
มูลคากาซปลอยทิ้ง
จากโรงผลิตไฟฟา
จากถานหินรวมกับ
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ผลิตภัณฑพลอยได
กาซไฮโดรเจนเพื่อ
ผลิตเมทานอล”
การจัดงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการดาน
การวิจัยและพัฒนา
ทางการทหาร
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กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับ สํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก จัดงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการวิจัยและพัฒนาทางการทหาร เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 61 ณ หองประชุม
หวากอ 1-2 สวทน. กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม
การวิจัยและพัฒนา และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคโนโลยีระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีได เพื่อนําขอมูลมาจัดทํากรอบโจทย
วิจัยและสรางแผนที่นําทางเทคโนโลยีของกองทัพบก (ประจําปงบประมาณ 2562 – 2566) ใน
ประเด็นวิจัยสําหรับอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ (Defense Industry) โดยกองทัพบกไดจัดทํา
กรอบโจทยวิจัยเทคโนโลยีทางทหาร ที่มีศักยภาพในการผลักดันไปสูความมั่นคงของประเทศ และ
เปนกลุมที่สามารถใชประโยชนไดทั้งทางทหารและทางพลเรือน โดยแบงออกเปน 6 กลุม ประกอบดวย
1) ระบบปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน 2) ระบบการติดตอสื่อสาร 3) ระบบเฝาตรวจ
สนามรบ 4) รถยนตบรรทุก (รยบ.) ขนาด 1 ¼ ตัน 5) หุนยนตทางทหาร และ 6) การแพทยทหาร
ทั้งนี้ สวทน. ไดสงนักพัฒนานโยบายและผูเชี่ยวชาญดานนโยบาย ไปรับฟง ระดมความเห็นและให
ขอเสนอแนะในแตละกลุมเพื่อรวมหาแหลงเทคโนโลยี (Technology Resources) ที่เกี่ยวของกับ
แตละกลุมในปจจุบันทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาพัฒนาตอบสนองความตองการ
ดาน ยุทโธปกรณของกองทัพไดอยางเปนรูปธรรม
ความสําเร็จในการ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาสรางเครื่องจักร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) จัดงานแถลงขาวความสําเร็จในการพัฒนาสรางเครื่องจักร
ตนแบบ 5 เครื่อง
ตนแบบ 5 เครื่อง ภายใตโครงการพัฒนาสรางเครื่องจักรตนแบบดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อ
ภายใตโครงการพัฒนา การสรางสรรคคุณคา ประจําปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ณ หองโถง ชั้น 1 อาคาร
สรางเครื่องจักรตนแบบ พระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กรุง เทพฯ โดยมีศูนยเทคโนโลยีโ ลหะและวัสดุแห งชาติ
ดวยกระบวนการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (เอ็มเทค พว.) เปนหนวยงานในการบริหาร
วิศวกรรมเพื่อการ
จัดการโครงการฯ รวมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และสถานประกอบการที่เขารวมโครงการทั้ง
สรางสรรคคุณคา
4 บริ ษัท ได แก บริษัท เซ็นเซอร นิกส จํากัด บริษัท อาร แอล ซี อินโนเวชั่จํากัด บริษัท โซล า
ประจําปงบประมาณ เพาเวอรเทคโนโลยี จํากัด และ บริษัท อกรินโนเวท จํากัด ในการพัฒนาสรางเครื่องจักร เครื่องมือ
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อุปกรณ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใตหลักการ “วิศวกรรมยอนรอย” ซึ่งสามารถชวย
ในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ พัฒนาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน รวมถึงเครื่องมืออํานวยความสะดวกรองรับความตองการของผูปวยและผูสูงอายุ
ทั้ง นี้ ภายในงานได มี การนําเครื่ องจักรต นแบบทั้ง 5 เครื่ องมาจัด แสดง ซึ่ง เป นผลงานที่ มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่โดดเดนแตกตางกัน ดังนี้
(1) กลไกกายภาพบําบัดแบบเคลื่อนที่ได (บริษัท เซ็นเซอรนิกส จํากัด) เปนอุปกรณกายภาพ
บําบัดผูปวยที่มีความบกพรองในการทํางานของอวัยวะตางๆ ควบคุมดวยระบบประสาท เชน การ
เคลื่อนไหวรางกาย การทรงตัว เปนตน ออกแบบและพัฒนา เพื่อใหผูปวยสามารถเคลื่อนที่ไดดวย
ตัวเอง เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการใชงานแกผูปวย ชวยลดภาระนักกายภาพบําบัดที่
มีจํานวนไมเพียงพอ และทําใหใหผูปวยมีโอกาสเขาถึงการทํากายภาพบําบัดไดงายขึ้น
(2) เครื่องคั ดแยกแกวบรรจุภั ณฑค วามเร็วสูง (บริ ษัท เซ็นเซอรนิกส จํากัด) เปนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบและคัดแยกขอบกพรองของแกวบรรจุภัณฑที่ผานการหลอมมาแลว ลด
การใชพลั งงาน และความสูญ เสีย ที่เกิด จากกระบวนการหลอม โดยตรวจสอบแกวบรรจุภัณฑ ที่
ไมไดมาตรฐานดวยการทํางานของระบบเซ็นเซอรที่มีความไวสูง และนําขอมูลที่ไดมาประมวลผล
เปรีย บเทีย บกับค ามาตรฐานของโรงงาน แกวบรรจุภั ณฑ ที่ไ มผ านเกณฑจะถู กคั ดแยกออกจาก
สายการผลิต สามารถเพิ่มหรือลดฟงกชั่นการทํางานได สามารถเก็บขอมูลการผลิตแบบตอเนื่อง
เพื่อนําขอมูลที่ไ ดมาใชสําหรับ วิเคราะห การวางแผนการผลิ ต ชิ้นสวนและอุปกรณของเครื่ องถู ก
ออกแบบใหใชงานไดภายใตสภาวะที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงกวาปกติ
(3) เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก (บริษัท อาร แอล ซี อินโนเวชั่น จํากัด) เปนเครื่องฉีดพลาสติก
ขนาดเล็กที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม SMEs หรือการผลิตชิ้นงานตนแบบที่มีจํานวนไมมากแตมี
รูปแบบที่หลากหลาย สามารถนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส พลาสติก ชิ้นสวน
ยานยนต เครื่องมือแพทย ลดปริมาณการใชวัสดุเนื่องจากขนาดของเดือย (Sprue) ที่ตอกับ Runner
มีขนาดเล็กลง คาใชจายในการทํา Mold ลดลงและลดเวลาในการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง
ฉีดพลาสติกขนาดใหญ ใชพลังงานต่ํา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใชชิ้นสวนหลักในการผลิตและประกอบ
ภายในประเทศ เพื่อลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
(4) ตูพลังงานแสงอาทิตยอเนกประสงค (บริษัท โซลาเพาเวอรเทคโนโลยี จํากัด) เปนการพัฒนา
และประยุ กตจากรถครั วสนามของกองทั พและรถปฐมพยาบาล นํามาประยุ กตใ ชสนับสนุนการ
ประกอบอาหารหรื อช วยเหลืองานสาธารณภั ย ปฐมพยาบาลช วยเหลือประชาชนทั่ วไป โดยใช
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พลังงานแสงอาทิตย สามารถเคลื่อนยายไดงายและคลองตัว สามารถติดตั้งไดทุกพื้นที่ ตัวตูสามารถ
เปดได 3 ดาน โดยมีกระบอกไฮดรอลิก เปนตัวค้ํายันเปด-ปด ผนังดานขางชวยปองกันอันตราย
จากการใชงาน แผงโซลารเซลที่ติดกับตูอเนกประสงคมีขนาด 5,980 กิโลวัตต และมีแผงโซลาร
เซลอิสระที่ตั้งเพิ่มอีก 920 วัตต สามารถใชงานได 6-8 ชั่วโมงตอวัน สามารถยื่นขยายออกเปน
หลังคาและงายตอการเก็บ ดานในมีอุปกรณอเนกประสงค เชน อุปกรณปฐมพยาบาล และอุปกรณ
ประกอบอาหาร สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลาย
(5) ระบบลิ ฟทเ คลื่อนยายผูสู งอายุสําหรับ บานพักอาศั ย (บริษัท อกรินโนเวท จํากัด) เป น
ระบบลิ ฟต ที่พัฒ นาขึ้นโดยใช การขั บเคลื่อนด วยมอเตอรไ ฟฟาแบบไมมี หองเครื่อง ทํ าใหลิ ฟต มี
ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งในบานพักอาศัยได ประหยัดพลังงาน ค าบํารุงรักษาต่ํา ทํางานโดยไม มี
เสีย งรบกวน มีความทนทานสูง สวยงามเหมื อนเฟอรนิเ จอรต กแต งบ าน สามารถประกอบและ
ติดตั้ งได งาย ใช ระบบสมองกลฝง ตัวควบคุ มการทํางานของลิฟต รองรับ น้ําหนักผู โดยสารสูงสุ ด
200 กิโลกรัม ความสูงในการติดตั้งสูงสุด 9 เมตร ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด 15 เมตรตอนาที
มีระบบตรวจสอบอัต โนมัติกอนการเคลื่อนที่ เพื่ อความปลอดภัยของตัวลิฟต และผู โดยสาร เพื่ อ
ความปลอดภัยขณะลิฟตการทํางาน เทคโนโลยีนี้จะชวยแกปญหาสังคมผูสูงอายุ ชวยใหผูสูงอายุ
สามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น และลดการเกิดอุบัติเหตุของผูสูงอายุได
การจัดงาน Regional
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร
Science Park (RSP) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สอว.สป.วท.) รวมกับ อุทยานวิทยาศาสตร
Innovation Day
ภูมิภาคภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต จัดงาน Regional Science Park (RSP)
2018
Innovation Day 2018 ระหวางวันที่ 22-23 ก.ย. 61 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จดานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เชิงพาณิชยที่มี ศักยภาพของ สอว.สป.วท. รวมทั้งแสดงความพรอมในการใหบริการของอุทยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาคในดานตางๆ ใหเปนที่รูจักแกภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการมอบรางวัลสุด
ยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (MOST Innovation Awards 2018) ใน 2 สาขา ไดแก สาขานัก
ธุรกิจนวัตกรรมและสาขานวัตกรรม/กระบวนการเชิง พาณิช ย ใหแ กบริษัท หรือผู ประกอบการที่
ไดรับบริการของอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย นิทรรศการและแสดงภารกิจของบทบาทของ สอว.
สป.วท. และอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค การบรรยายและการเสวนา ตลอดจนใหคําปรึกษาดาน
การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมมาพั ฒนาผลิ ต ภั ณฑ ใ หมี ศั กยภาพทางธุร กิจและ
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การตลาด รวมทั้งการจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑของผูประกอบการที่ไดรับบริการจากอุทยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาค ตลอดจนพิธีมอบรางวัล MOST Innovation Awards 2018 ระดับประเทศ
การลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สํานักงาน
รวมมือในโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ITAP พว.) รวมกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
“การสนับสนุนการ
(SCB) และ บริษัท แชสซีพลัสอินฟล จํากัด (FabLab Thailand) ลงนามความรวมมือในโครงการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาด “การสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)” ภายใตโครงการ “ชนชรา
กลางและขนาดยอม แห ง อนาคต : การพั ฒ นานวั ต กรรมตามแนวคิ ด เศรษฐกิ จสร า งสรรค สํ า หรั บ ผู สู ง อายุ แ ละ
(SMEs)” ภายใต
ผูประกอบการสังคม” เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 ณ SCB Business Center สยามสแควร กรุงเทพฯ
โครงการ “ชนชรา
ซึ่ง ความร วมมื อในครั้ง นี้มีวัต ถุ ประสงค เ พื่อสนับสนุนกลุ ม ธุร กิจเพื่ อสัง คมผู สู ง อายุ และธุร กิจที่
แหงอนาคต : การ
เกี่ ย วเนื่ องทั้ ง ระบบทั่ วประเทศในการเป นผู ป ระกอบการ SMEs INNOVATION ด วยการนํ า
พัฒนานวัตกรรมตาม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาชวยพัฒนาและสรางสรรคผลิตภัณฑ บริการ และ
แนวคิดเศรษฐกิจ
แอปพลิเคชันตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ โดยโปรแกรม ITAP พว. จะสนับสนุน
สรางสรรค สําหรับ
ทุนพัฒนานวัตกรรมสูงสุดในวงเงิน 400,000 บาทตอโครงการ และ SCB จะสนับสนุนสินเชื่ อ
ผูสูงอายุและ
นวัตกรรมวงเงินสูงสุด 20 ลานบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง FabLab Thailand
ผูประกอบการสังคม” จะสนับสนุนองคความรู และคําปรึกษาในการพัฒนาโครงการของ SMEs ใหเปนรูปธรรม
การจัดงานสตารทอัพ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จัดงาน
แฟร “Government สตารท อัพแฟร “Government Procurement Transformation” ภายใตแนวคิด “ปลดล็อค
Procurement
ขอจํากัด พัฒนาสตารทอัพ สูตลาดภาครัฐ” ระหวางวันที่ 28-29 ก.ย. 61 ณ ฮอลล 5– 6 ศูนย
Transformation”
การแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เปนการนํา
นวัตกรรมของสตารทอัพมาใหภาครัฐ โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การทํางานและพัฒนาการใหบริการแกประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งเปนการเพิ่มการลงทุนใหกับ
ระบบนิเวศของสตารทอัพโดยภาครัฐจะเปนตัวเรงการตลาด โดยภายในงานไดตั้งเปาหมายใหเกิด
การซื้อขายระหวางภาครัฐกับสตารทอัพ ไมนอยกวา 1,000 ลานบาท รวมทั้งเปดเผยเปาหมาย
ตลาดภาครั ฐสําหรับสตาร ทอัพทางด านอุต สาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ (GovTech) ที่สามารถ
เติบโตไดถึง 30,000 ลานบาท หรือ 1% ของงบประมาณภาครัฐ ซึ่งการจัดงานนี้มีผูเขารวมงาน
กวา 5,400 คน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย
- Startup Zone จาก 80 สตารทอัพ เปนการจัดแสดงนวัตกรรมที่พรอมใหบริการแกภาครัฐ
และเอกชน ใน 7 โซลูชั่น (Solution) ไดแก (1) การพัฒนากําลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบาย
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สาธารณะ (2) การพัฒนาการทองเที่ยวและส งเสริมวัฒ นธรรมและพื้นที่ เรีย นรู (3) การบริการ
สาธารณูปโภค (4) การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ (5) รัฐบาลดิจิตอล (6) ความมั่นคงและการ
ปองกันประเทศ และ (7) การพัฒนาตลาดในประเทศ
- Business Matching การใหบริการจับคูธุรกิจระหวางภาครัฐกับสตารทอัพ
- Procurement Pavilion การใหค วามรูเ รื่ องกระบวนการจัด ซื้อจัด จางภาครั ฐ และการ
สนับ สนุนสตารทอัพจากหนวยงานภาครั ฐ ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (DGA) การทองเที่ยวแหงประเทศไทย โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และ สนช.
- เวที การสั ม มนาใหค วามรู เ กี่ย วกับ การพั ฒ นา GovTech และกรณีประสบความสํ าเร็ จ
รวมทั้งการใหบริการในโซลูชั่นตางๆ โดยสตารทอัพที่มีผลงานกับภาครัฐ
- เวทีการแขงขัน Gov Tech Solution Awards ชิงความเปนหนึ่งที่จะเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปพรอมกับรัฐบาล โดยสตารทอัพมืออาชีพ ใน 3 โจทยหลัก ไดแก (1)
Digital Government การบริหารและบริการของภาครัฐ เพื่อบริการประชาชนไดอยางตรงความ
ตองการและเขาถึงไดสะดวกขึ้น ในกลุม G2G : ภาครัฐสูภาครัฐ G2B : ภาครัฐสูภาคธุรกิจ G2E :
ภาครัฐสูภาคขาราชการและพนักงานของรัฐ และ G2C : ภาครัฐสูประชาชน (2) Ease of Doing
Business การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนมีความคลองตัว
และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน และ (3) Public Services การบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ดานการแพทย ดานอาหาร และดานการทองเที่ยว
สํ า หรั บ ขั้ น ตอนปลดล็ อ คข อ จํ า กั ด การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของภาครั ฐ สํ า หรั บ สตาร ท อั พ ด า น
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ สนช. ไดดําเนินการเปดรับสมัครสตารทอัพ และหนวยงานภาครัฐที่
มีค วามประสงคใ ชบ ริการโซลูชั่ นของสตารอัพ โดยไดมี การลงนามบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อ
ภายใตโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐและตลาดภาครัฐสําหรับวิสาหกิจเริ่มตน (Government
Procurement Transformation) รวมกับหนวยงานกวา 40 หนวยงาน โดยเริ่มตน สนช. จะสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใหสตารทอัพทดสอบตลาดและการใชงานระบบกับภาครัฐที่เขารวมโครงการ รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการทํางานรวมกัน ตลอดจนการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําบัญชีจัดซื้อจัด
จางภาครั ฐ และปรั บปรุ งเกณฑอางอิง (Term of Reference) พิเศษ เพื่ อให ภาครั ฐสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสตารทอัพตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่คณะกรรมการฯ กําหนดได ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดอยูในระหวางการดําเนินงาน
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2 ๘.๒ เรงเสริมสราง
สังคมนวัตกรรม โดย
สงเสริมระบบการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
ศาสตรและคณิตศาสตร
การผลิตกําลังคนในสาขา
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการ
ทํางาน การใหบุคลากร
ดานวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานกับ
ภาคเอกชน และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมมีชองทาง
ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ
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ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอสั่งการ
ขอขัดของ
(ลานบาท)
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
การประชุม Thailand
Aerospace Youth มหาชน) (สทอภ.) รวมกับศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จํานวน 5 แหงทั่วประเทศ
ไดแก องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
Forum ครั้งที่ 2
(TAYF2018)
เทคโนโลยี (สสวท.) ภาควิชาวิศวกรรม การบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บริษัท Drone Academy Thailand
และบริษัท Dev Drone Mapper จัดการประชุม Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2
(TAYF2018) ภายใตแนวคิด “เปดโลกอากาศยาน เปดมานแรงบันดาลใจ” เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61
ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนึ่ง
ในกลไกเสริ ม สร างทั กษะความสามารถของเยาวชนไทยตั้ ง แต ร ะดั บ ประถมศึ กษาจนถึ ง ระดั บ
มัธยมศึกษาในดานเทคโนโลยีอวกาศ ใหมีความพรอมตอการใชเทคโนโลยีอวกาศใหเกิดประโยชน
สูงสุด ตามรูปแบบการเรียนรูแบบ STEM รวมทั้งยังสงเสริมการสรางแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกาย
ความคิดใหเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยใหเทาเทียม
กับนานาชาติ และสามารถตอยอดสูการสรางสรรคนวัตกรรมสูเชิงพานิชย ตลอดจนการเตรียมตัวสู
สายอาชีพนักพัฒนานวัตกรรมอวกาศในอนาคต ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวประกอบดวยกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อใหครอบคลุมความสามารถของเยาวชนจากทุกระดับและกลุมความสนใจ ดังนี้
- กิจกรรม Inspired Talk การพูดสรางแรงบันดาลใจใหรวมเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อน
การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย จากตัวแทนเยาวชนรุนใหมที่มีผลงานระดับนานาชาติ
- กิจกรรม STEM DRONE PROJECT การประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรูสิ่งแวดลอมดวยโดรน
- กิจกรรม YOUTH PRESENTER การประกวดการนําเสนอแนวคิดทางดานการประยุกตใช
เทคโนโลยีอวกาศระดับเยาวชน
- กิจกรรม APRSAF-Thailand Youth Poster กิจกรรมประกวดภาพวาดสรางแรงบันดาลใจ
- กิจกรรม The master debate on stage การโตวาทีระหวางผูที่มีประสบการณดานการ
พัฒนาดานอากาศยานและเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยจากหลากหลายสาขาอาชีพ
- กิจกรรม กอรางสรางโดรน การสรางอากาศยานไรคนขับแบบปกตรึง (Fixed-Wing) ดวยโฟม
- กิจกรรม Space Maker Workshop การทดลองออกแบบและสรางจรวด
- กิจกรรม Aircraft Design Workshop การออกแบบและทํ าใหแ ผนวัส ดุที่เตรียมให ให
สามารถบินได
- กิจกรรม Drone Coding Workshop การประยุกตใชโดรนเพื่อสงเสริมการศึกษาในรูปแบบ
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STEM ผานการเขียนโปรแกรมอยางงาย
- กิจกรรม Drone Mapping Workshop การประยุ กต ใช โดรนเพื่อสง เสริ มการศึกษาใน
รูปแบบ STEM ผานการสรางแผนที่จากโดรน
- กิจกรรม Drone Traffic Workshop การเยี่ ย มชมศูนย วิจัย เพื่อพั ฒนาเชิ ง กลยุ ทธและ
ปฏิบัติการดานการบินและอวกาศ (Strategic and Operation Aerospace Research: SOAR)
- กิ จกรรม การผลิ ต ชิ้ น ส ว นอากาศยาน การเยี่ ย มชมห อ งปฏิ บั ติ การความเป น เลิ ศ และ
นวัต กรรมการบิ นและอวกาศ หรื อ "กาแลคซี่" (GISTDA’s Aerospace Laboratory of
Exellence and Innovation: GALAXI)
นอกจากนี้ ภายในงาน TAYF2018 สทอภ. ยั ง ได ร วมมื อกับสํ านักงานนวัต กรรมแห ง ชาติ
(องคการมหาชน) (สนช.) จัดการแขงขันรอบสุดทาย โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม ดาน UAV
Application ซึ่ง การประกวดในครั้ งนี้มี ผ ลงานที่ผ านเข ารอบสุ ด ทาย จํานวน 10 ผลงาน จาก
ทั้งหมด 10 ทีม โดย 2 ผลงานที่ไดรางวัลชนะเลิศ ไดแ ก ผลงานนวัตกรรมอากาศยานไรนักบิ น
สําหรับการพนสารสง เสริมการเจริญเติบโตของผลไม เพื่อการส งออก จากทีมบริษัท อารแอนด ดี
เอ็นไว-อิ นโนเทค จํากัด และผลงานอากาศยานไร นักบินสาหรั บผลิ ต กุง ในระบบป ดโดยอาศั ย
หลักการทางชีวภาพ จากทีมศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งผูชนะไดรับโลรางวัลและการสงเสริมตอยอด
ผลิตภัณฑ Business matching รวมทั้งไดรับการผลักดันเขาโครงการแผนการพัฒนาผูประกอบการ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม Entrepreneurial Development Program (EDP) เพื่อ
สรางความเปนเลิศในการเปนผูประกอบการ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจน
สิทธิการเขาวิจัยและทดสอบในหองปฏิบัติการความเปนเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ หรือ
"กาแลคซี่" เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจการสราง UAV Ecosystem ในประเทศไทยไดอยางยั่งยืนตอไป
การจัดประกวดผลงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
การตูนแอนิเมชันรอบ และเทคโนโลยีแหงชาติ (ซอฟตแวรพารค พว.) รวมกับ บริษัท เว็ลธ แมเนจเมนท ซิสเท็ม จํากัด
สุดทาย ภายใตโครงการ จัดประกวดผลงานการตูนแอนิเมชันรอบสุดทาย ภายใตโครงการ Software Park - WealthMagik
เงินออมสรางชาติ Awards Season 3 ในหัวขอ “สนุก และงายกับกองทุนรวม” เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61
Software Park WealthMagik
ณ หอประชุมศุกรีย แกวเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดา กรุงเทพฯ
เงินออมสรางชาติ
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหคนไทยไดเรียนรู และเขาใจการวางแผนการเงินวาเปนเรื่องสนุกและงาย
Awards Season 3 รวมทั้งยังรูจักนําเทคโนโลยีและเครื่องมือดานการเงินมาชวยบริหารการออมลงทุนอยางสม่ําเสมอ
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งายกับกองทุนรวม”

ผลการดําเนินงาน

เพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมสูงวัยได
อยางมั่นคง
สําหรับในปนี้ไดจัดการประกวดโดยแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทนักเรียน นักศึกษา
และประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งมีทีมที่ใหความสนใจรวมสมัครสงผลงานเขาประกวด จํานวน 108 ทีม
ทั้งนี้ ไดมีทีม ที่ผานเขารอบสุด ทาย จํานวน 16 ทีมจาก 2 ประเภท ซึ่ง ไดรับ โลเกียรติย ศพรอม
ทุนการศึกษาและเงินรางวัล มูลคารวม 260,000 บาท
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ขอตกลงความรวมมือ นวัต กรรมแห ง ชาติ (สวทน.) ร วมกับ บริ ษัท สยามมิ ช ลิ น จํากัด มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม และ
โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลล านนา ลงนามบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อโครงการพั ฒ นา
กําลังคนดาน
กําลังคนดานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 ณ หองพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม ซึ่งการดําเนินโครงการดังกลาวเปนการบูรณาการโปรแกรมโรงเรียน
ในโรงงานตั้งแตในระดับ ปวส. ปริญญาตรี (สหกิจ) ไปจนถึงปริญญาโท ดวยระบบพัฒนากําลังคน
เชิงปฏิบัติการ (Michelin Talent Academy) เพื่อชวยในการพัฒนาความรูดานวิทยาการขอมูล
(Data Science) โดยมีความรวมมือทั้งในดานการพัฒนาโครงการและดานการพัฒนากําลังคน ซึ่ง
แบงเปน 2 สวน คือ 1) ความรวมมือพัฒนาผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
และ 2) ความรวมมื อในการสร างและพั ฒนาตนแบบระบบการพัฒ นากําลัง คนทางเทคนิค และ
บัณฑิตนักปฏิบั ติในอุตสาหกรรมยางลอ ดวยวิธีบูรณาการการเรี ยนรูกับการทํางาน หรือการจัด
การศึกษาแบบโรงเรียนในโรงงานรวมกับทีมงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางาน (Work– integrated Learning : WiL)
๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
ปจจุบั นมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคํ าขอขึ้ นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย มายั งสํานักงาน
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น 534 ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ตอการดําเนินงานวิจัย
จํานวน 270 ผลงาน ทั้ง นี้ สํานักงบประมาณได ป ระกาศขึ้นบั ญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบร อยแล ว
และพัฒนาตอยอดหรือใช
จํานวน 226 ผลงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
จํานวน ๔๗ ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 145 ผลงาน)
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
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เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

ผลการดําเนินงาน

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

แบงหมวดหมูผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ๒๒๖ รายการ ดังนี้
การแพทย
การเกษตร
วิทยาศาสตร
กอสราง
อาวุธยุทโธปกรณ
และความมั่นคง
อื่นๆ

ราง พ.ร.บ. สงเสริม
การใชประโยชน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. ....

๑๒๗ รายการ
๒๓ รายการ
๘ รายการ
18 รายการ
๔ รายการ

สํานักงาน
ยานพาหนะและขนสง
โฆษณาและเผยแพร
โรงงาน
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม

๑ รายการ
๓ รายการ
๑ รายการ
๑ รายการ
๑๙ รายการ

๒๑ รายการ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบราง พ.ร.บ. สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61 โดย พ.ร.บ. สงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... มี
สาระสําคัญ อาทิ การใหสิทธิหนวยงานผูทําวิจัย ไดแก 1) มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย รัฐวิสาหกิจ
ในการเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาของผลงานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐ
ใหสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได 2) หนวยงาน วิจัยที่ไดรับสิทธิหากไมนําผลงานวิจัยไป
ใชประโยชนภายใน 2 ป สิทธิในทรัพยทางปญญาของผลงานวิจัยนั้นจะกลับมาเปนของหนวยงาน
ใหทุน และ 3) นักวิจัย และผูมีสวนรวมในผลงานวิจัยนั้น ยังคงมีสิทธิไดรับสวนแบงผลประโยชน
ตอบแทนหรือรายไดที่เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
โดยไดรับสวนแบงในสัดสวนที่เหมาะสมตามกฎหมายสิทธิบัตร เปนตน
การจัดงานแสดงโชว
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.)
ผลงาน “นวัตกรรมผา รวมกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทออีสาน - ลานนา
ราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงโชวผลงาน “นวัตกรรมผาทออีสาน-ล านนา รวมสมัย” ภายใต
รวมสมัย” ภายใต
โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทออีสานดวยนวัตกรรม ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 61
ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงคและเปาหมาย
โครงการเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑผาทออีสาน หลั กเพื่ อนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรม (วทน.) มาประยุกต ใช กับ ผาทออีส านและ
ลานนาในรูปแบบตางๆ เพื่อกอใหเกิดการเพิ่มมูลคา เสริมสรางศักยภาพ สรางความแตกตาง และ
ดวยนวัตกรรม
สามารถตอยอดทางธุรกิจกับผูซื้อทั้งในและตางประเทศได รวมทั้งรวมกันผลักดันผูประกอบการ
ประจําป 2561
OTOP และ SMEs ในพื้นที่ 10 จังหวัด ทางภาคอีสาน ไดแก ขอนแกน อุดรธานี อุบลราชธานี
กาฬสินธุ บุรีรัมย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ และสุรินทร และ 3 จังหวัดทางภาคเหนือ
ไดแก ลําพูน เชียงราย และแพร จํานวน 110 กลุม รวม 1,034 คน
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ทั้งนี้ ภายในงานยังไดจัด กิจกรรมการจับคูธุรกิจระหวางผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมกับผูซื้อตางชาติ (จีน ญี่ปุน และยุโรป) รวมทั้งยังมีกิจกรรม
การสาธิตการทําผาทอดวย 5 นวัตกรรม ที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย สามารถเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ
ใหผูประกอบการไดมีโอกาสเรียนรูตั้งแตกระบวนการคิด กระบวนการสรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑ
จนถึงกระบวนการขาย ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไดอยางเต็มตัว ตลอดจนการจัดนิทรรศการโชวผล
สําเร็จจากนวัตกรรมผาทอ และการแสดงแฟชั่นโชวผลงานสุดอลังการ
การจัดงาน “มหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
วิทยสรางอาชีพ
รวมกับกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) และหนวยงานเครือขาย อาทิ สภาเกษตรกรแหงชาติ กรมการ
ยกระดับภูมิภาค”
พัฒนาชุมชน โครงการสานพลังประชารัฐ และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนตน ดําเนินการจัดงาน
“มหกรรมวิทยสรางอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 20-21 เม.ย. 61 ณ จ.นาน มีผูเขารวมงาน จํานวน 970 คน
- ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 7-8 พ.ค. 61 ณ จ.บุรีรัมย มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,290 คน
- ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 15-16 มิ.ย. 61 ณ จ.อํานาจเจริญ มีผูเขารวมงาน จํานวน 439 คน
- ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 23-24 ก.ค. 61 ณ จ.นครพนม มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,261 คน
- 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 มีผูเขารวมงาน จํานวน 1,122 คน
- ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 16-17 ส.ค. 61 ณ 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
- ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผูเขารวมงาน จํานวน 559 คน
- ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 3-4 ก.ย. 61 ณ จ.หนองคาย มีผูเขารวมงาน จํานวน 620 คน
- ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 6-7 ก.ย. 61 ณ จ.ฉะเชิงเทรา มีผูเขารวมงาน จํานวน 698 คน
- ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 8-9 ก.ย. 61 ณ จ.ระยอง มีผูเขารวมงาน จํานวน 547 คน
- ครั้งที่ 16 ระหวางวันที่ 10-11 ก.ย. ณ จ.นครสวรรค มีผูเขารวมงาน จํานวน 785 คน
- ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ณ จ.สงขลา มีผูเขารวมงาน จํานวน 621 คน
ทั้งนี้ การจัดงานดั งกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันดําเนินโครงการยกระดับโอทอป ใน 10
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จังหวัดพื้นที่เปาหมาย ไดแก จังหวัดแมฮองสอน นราธิวาส ปตตานี กาฬสินธุ นครพนม ชัยนาท ตาก
บุรีรัมย อํานาจเจริญ และนาน และโครงการ 1 ตําบล 1 นวัตกรรมเกษตร ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
๘.๔ สงเสริมใหโครงการ การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
ลงทุนขนาดใหญของ
ขอตกลงความรวมมือ รวมกับ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวน
ประเทศ เชน ดาน
โครงการการพัฒนา ภูมิภาค (กฟภ.) และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
พลังงานสะอาด ระบบ
รถโดยสารประจําทาง “โครงการการพัฒนารถโดยสารประจําทางใชแลวของ ขสมก. เปนรถโดยสารไฟฟาเพื่อพัฒนาขีด
ราง ยานยนตไฟฟา
ใชแลวของ ขสมก.
ความสามารถของผูประกอบการไทย” เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ
การจัดการน้ําและขยะ
เปนรถโดยสารไฟฟา โดยความรวมมือในโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนผูประกอบการไทยในการสรางขีด
ใชประโยชนจากผลการ เพื่อพัฒนาขีดความ ความสามารถในการผลิตรถโดยสารไฟฟา และทําใหเกิดการทดลองใชงานไดจริงในรูปแบบของรถ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
สามารถของ
โดยสารประจําทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดมีมติใหบริจาค
และนวัตกรรมของไทย
ผูประกอบการไทย
รถปลดระวาง จํานวน 4 คัน เพื่อเขารวมโครงการฯ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถานี
ตามความเหมาะสม
อัดประจุสําหรับรถโดยสารไฟฟารวมกับ พว. จํานวน 2 สถานี 4 หัวจาย รวมทั้ง กฟภ. ไดสนับสนุน
ไมเพียงแตจะใช
งบประมาณและขอมูลที่เกี่ยวของใหกับ พว. และผูประกอบการ ในการวิจัยและพัฒนารถโดยสาร
เทคโนโลยีจากตาง
ประจําทางใชแลวเปนรถโดยสารไฟฟา ตลอดจนยังสนับสนุนบุคลากรรวมกับ กฟน. กฟผ. ขสมก.
ประเทศ สงเสริมการใช
และหนวยงานที่เ กี่ย วข องอื่นๆ ในการพิ จารณาผูป ระกอบการที่มี ศักยภาพ และติด ตามผลการ
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
ดําเนินงานของโครงการฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
ทั้ ง นี้ โครงการฯ จะสนับ สนุนผู ป ระกอบการในด านงบประมาณไม เ กิน 75% ของมู ล ค า
วิจัยและพัฒนาภายใน
โครงการ หรือไมเกิน 7 ลานบาท และใชเวลาดําเนินการไมเกิน 9 เดือนในการสงมอบผลงานรถ
ประเทศในวงกวาง โดย
โดยสารไฟฟาที่สรางขึ้นจากพื้นฐานของรถโดยสารประจําทางใชแลวที่ผานเกณฑการจดทะเบียน
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
เปนรถโดยสารไฟฟาตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก โดยประกาศใหผูประกอบการที่สนใจ
จางของภาครัฐที่เอื้อ
และมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไปตามเกณฑ ส ามารถยื่ น ขอรั บ การพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ได โดยต องเป น
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
ผูประกอบการไทย มี ทุนจดทะเบีย นไม เกิน 200 ล านบาท มีประสบการณดําเนินการดานการ
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประกอบรถโดยสารหรือผลิตแมพิมพสําหรับโครงสรางขนาดใหญมาแลวไมต่ํากวา 1 ป และไมเปน
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
นิติบุคคลที่ลมละลาย หรือถูกฟองรอง ซึ่งสามารถสงขอเสนอโครงการเพื่อเสนอพิจารณาไดจนถึง
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
วันที่ 30 ต.ค. 61 และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ จะนํารถที่ไดมาทดลองวิ่งใหบริการในเขตพื้นที่การ
หรือเทคโนโลยีจาก
เดินรถที่ 1 ตอไป
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
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เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบัติการสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน
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การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
“โครงการการใช
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการสราง
มูลคาเพิ่มเศรษฐกิจ
สมุนไพรไทย สงเสริม
สังคมคุณภาพ และ
เตรียมความพรอมสู
สังคมผูสูงอายุ”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ไบโอเทค พว.) และจังหวัดนครพนม ไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ “โครงการการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจ
สมุนไพรไทย สงเสริมสังคมคุณภาพ และเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ” เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 61
ณ หองโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กรุงเทพฯ โดยการลงนามในครั้งนี้
มีวัต ถุประสงคเพื่ อส งเสริมและสรางเครือข ายในการใช วิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพั ฒนา
ระบบการผลิ ต สมุ นไพรคุ ณภาพด วยเทคโนโลยี Plant Factory รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การพั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรแบบชีวอนามัยและการใชประโยชนสมุนไพรไทยใหมีคุณภาพไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ตลอดจนเปน
การส ง เสริ ม สั ง คมสุ ข ภาพและเตรี ย มความพร อมสู สั ง คมผู สู ง อายุ ด วยการสร างอาชี พ แกกลุ ม
ผูสูงอายุจากโรงเรียนผูสูงอายุตําบลนาราชควายที่จะเขามารวมมีบทบาทในโครงการนี้ดวย

การสรางเครื่องกําเนิด
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการในการสรางเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3
GeV ซึ่งกระทรวงวิท ยาศาสตร โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) จะ
แสงซินโครตรอน
ดําเนินการกอสราง ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
ระดับพลังงาน 3
GeV
Corridor of Innovation : EECi) โดยเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV นี้
สามารถผลิตผลงานวิจัยที่สรางคุณประโยชนมากมายใหกับประเทศ อาทิ การวิจัยสารประกอบใน
พืชและสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค การศึกษาโครงสรางของโปรตีน ไวรัส และเอนไซม
เพื่ อหากลไกของการติ ดเชื้ อ ซึ่ง จะเป นขอมู ล ที่นําไปสู การออกแบบยารั กษาโรคใหม ๆ เป นต น
รวมถึงงานวิจัยทางการแพทยชั้นสูงในการศึกษากลไลการทํางานในระดับโมเลกุลของสารสกัดของ
ตัวอยางตางๆ ที่จะไปยับยั้งเซลลมะเร็ง ซึ่งจะนําไปสูการหาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต
ทั้งนี้ ยังมีงานวิจัยดานอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง เพื่อตอบสนองความตองการในงานพัฒนาวัสดุ
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การจัดงานมหกรรม
จีน - อาเซียน ครั้งที่
15 (The 15th
China-ASEAN
Expo)

ผลการดําเนินงาน
กอ สร า ง เช น คอนกรี ต สู ต รใหม โลหะ หรื อ วัส ดุ ค อมโพสิ ท ชนิ ด ใหม เป น ต น และงานด า น
สิ่งแวดลอม สําหรับการวิเคราะหการปนเปอนในสิ่งแวดลอมไดแมนยํามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการศึกษา
ความเชื่อมโยงระหวางโรคพืชและโมเลกุลที่พืชดูดซึมเขาไปได นําไปสูการหาแนวทางปองกันการ
เกิดโรคในพืชและลดความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยัง รวมไปถึงงานวิจัยที่มีความสําคั ญ
อยางยิ่ง คือ การศึกษาโบราณคดีในเชิงนิติวิทยาศาสตร ซึ่งเครื่องกําเนิดแสงในระดับพลังงาน 3 GeV
จะสามารถหาที่มา ตลอดจนการถายภาพ 3 มิติ ดวยเทคนิคทางแสงซินโครตรอน เพื่อไขปริศนา
ขอมูลโบราณที่ขาดหายไป และการผลิตของใหมเพื่อการบูรณะ เปนตน ซึ่งจากการประเมินมูลคา
ทางเศรษฐกิจพบวา การมีเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV จะสามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหแกประเทศไดถึง 6,000 ลานบาท/ป และงานวิจัยที่เกิดจากเครื่องกําเนิดแสงซินโครต
รอนจะเปนรากฐานการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่จะ
สามารถชวยยกระดับคุณภาพการศึกษา องคความรู และคุณภาพชีวิตของประชาชน กอใหเกิดการ
สรางและพัฒนาผูประกอบการใหมในประเทศ สูการพัฒนาคุณภาพสินคา เพิ่มศักยภาพการผลิต
ลดการนําเขาสินคา และกอใหเกิดการยกระดับผลงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑใหม และสรางนวัตกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย โครงการศูนย ถายทอดเทคโนโลยี ไทย-จี น (Thailand-China
Technology Transfer Center : TCTTC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(พว.) และหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สป.วท.) กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) และศูนยความเปน
เลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.) ไดเขารวมงานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 15
(The 15th China-ASEAN Expo) ระหวางวันที่ 12-15 ก.ย. 61 ณ นครหนานหนิง เขตปกครอง
ตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดขึ้นภายใตหัวขอหลัก "รวมสรางเสนทางสายไหม
ทางทะเลศตวรรษที่ 21 และประชาคมนวัตกรรมจีน-อาเซียน" (Jointly Building the 21st
Century Maritime Silk Road, Forging a China-ASEAN Community of Innovation) เพื่อ
มุงผลั กดันความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคา รวมทั้ งสง เสริม การยกระดับความเปนหุ นสวน
ยุทธศาสตรระหวางจีนกับอาเซียน ทั้งนี้ ยังไดนําผูประกอบการไทย จํานวน 16 บริษัท เขารวม
กิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching) กับนักธุรกิจชาวจีน รวมทั้งนําผลิตภัณฑนวัตกรรมใน
หมวดอาหารเพื่อสุขภาพและชีวการแพทย (Bio-medicine and Healthy Foods) ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง (Cosmetic Products) และผลิตภัณฑดานการแพทย (Medical Products) เขารวม
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การลงนามบันทึก
ความเขาใจในความ
รวมมือเพื่อพัฒนา
มาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพของประเทศ

การลงนามความ
รวมมือดานความเทา

ผลการดําเนินงาน
จัดแสดงในโซนนิทรรศการดานเทคโนโลยีขั้นสูงภายในงานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 อีกดวย
นอกจากนี้ TCTTC พว. และหนวยงานในสัง กัด กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ยั งไดเ ขารวมการ
ประชุมวาดวยความรวมมือดานนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี จีน-อาเซียน ครั้งที่ 6 (The
6th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation) ซึ่ง
เปนหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใตงานมหกรรม จีน-อาเซียน ครั้งที่ 15 โดยภายในงาน ประกอบดวย
การประชุม High – Level Dialogue การประชุมหารือความรวมมือทวิภาคี การเจรจาธุรกิจ การ
ประชุมคูขนานผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ และการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม รวมทั้ง
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง พว. กับศูนยความรวมมือทางนวัตกรรมแหงสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตรจีน (Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center)
และศูนยถายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน (China-ASEAN Technology Transfer Center) ภายใต
กรอบความร วมมื อ STEP Program เพื่ อผลั กดั นและสนับ สนุ นความร วมมื อด านวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหวางประเทศไทยและประเทศจีน โดยครอบคลุมกิจกรรมตางๆ
เชน การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร การสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาผูประกอบการของทั้งสองประเทศ และการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนตน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย สํ า นั กงานปรมาณู เ พื่ อ สั นติ (ปส.) ร ว มกั บ มหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึก ความเขาใจในความรวมมือเพื่อพัฒนามาตร
วัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61 ณ หองประชุมใหญ ปส. กรุงเทพฯ ซึ่งเปน
การสรางเครื อขายการบูร ณาการงานร วมกัน เพื่ อสนับสนุนและผลั กดั นใหป ระเทศไทยมี ความ
เขมแข็ งในด านมาตรวัดรั งสีทางชีวภาพอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ความรวมมือกันในครั้งนี้เ ปนจุด เริ่มต น
เพื่อใหเกิดความเขาใจและความชัดเจนในการบูรณาการงานดานการพัฒนาและบริหารจัดการดาน
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพที่เหมาะสมในการประเมินคารังสีของคนไทย สามารถขับเคลื่อนงานดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ การพัฒนาระบบเครือขายหองปฏิบัติการและเทคนิคการวิเคราะหดานมาตร
วิทยารังสีทางชีวภาพไดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการ
ทําวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของทุกฝายอยางทั่วถึง ซึ่งจะมี
สวนสําคัญในการพัฒนาใหการกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียรและรังสีของประเทศเกิดความ
เขมแข็ง มีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล ทั้งในสถานการณปกติและสถานการณฉุกเฉิน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
มหาวิทยาลัยเกียวโต ไดลงนามความรวมมือดานความเทาเทียมทางเพศ กิจการระหวางประเทศ และ
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เทียมทางเพศ กิจการ
ระหวางประเทศ และ
การประชาสัมพันธ
ในโครงการวิจัย
เกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดลอมดาน
Biorefinery
(อุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ)

ผลการดําเนินงาน
การประชาสัมพันธ ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอมดาน Biorefinery (อุตสาหกรรม
พลังงานและเคมี ชีวภาพ) เมื่อวั นที่ 28 ก.ย. 61 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด โดยความ
รวมมือกันในครั้งนี้ไดมุงเนนเรื่อง biomass to energy and values added chemical ซึ่งภายใต
โครงการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 3 โครงการ ไดแก
(1) โครงการการเปลี่ยนชีวมวลทางเกษตรเปนเชื้อเพลิงและสารเคมีโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาที่ไรแสง
(2) โครงการการพัฒนาวัสดุคารบอนจากชีวมวลสําหรับ การประยุกตในงานการกักเก็บ พลังงาน
และ (3) โครงการนวัตกรรมในการประยุกตใชชีวมวลสําหรับการสังเคราะหวัสดุเรงปฏิกิริยาและ
อุปกรณพลังงานเนนนาโนเทคโนโลยี
ทั้งนี้ จากงานวิจัยดังกลาวยังไดมีการผลักดันและเชื่อมโยงขยายความรวมมืองานวิจัยออกไป
ยังประเทศภูมิ ภาคอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห งสหภาพเมีย นมา และสาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว รวมทั้ ง ยั ง ร วมมื อกันในด านวิช าการเพื่ อแลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
บุคลากรนักวิจัยรวมกัน
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