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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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การจัดงาน
“INNOVATION
THAILAND EXPO
2018”

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จัดงาน
“INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ระหวางวันที่ 4-7 ต.ค. 61 ณ ฮอลล 98 ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในรูปแบบเทศกาลนวัตกรรม (Innovation
Festival) เพื่อ ชวยกระตุนใหทุกภาคสวนของประเทศเกิดการตื่นตัวในการพัฒ นาศักยภาพดาน
นวั ต กรรมและความเป น ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ นวั ต กรรม ตั้ ง แต ก ลุ ม เยาวชน สตาร ท อั พ
ผูประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูบริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเขามารับบริการตางๆ
จากหนวยงานภาครัฐ พรอมศึก ษาแนวทางการสรางธุรกิจนวัตกรรม และศึก ษาแนวโนมธุรกิจ
นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต 3F คือ 1) FAIR : งานแสดงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญที่สุดใน
รอบป 2) FIN : เปดโอกาสธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ และ 3) FUN : สนุกไดสาระกับ
ประสบการณหลากหลาย ที่ชวยใหชีวิตดีขึ้ น โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานทุกภาคสวนของ
ประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแตการใหทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย
และงานวิจัย การใชประโยชนงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม และรวมกันนําเสนอผลงานนวัตกรรม
ระดับประเทศ เพื่อสรางความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอยางรวดเร็ว ซึ่งมี
ผูเขารวมงานกวา 10,000 คน
สํ า หรั บ กิ จ กรรมภายในงานประกอบด ว ย โซนนิ ท รรศการ 7 โซน ได แ ก 1) โซนการ
เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” ที่นําเสนอโครงการแกลงดิน และศาสตรแหงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 2) โซน “นวัตกรรมประเทศไทย” นําเสนอผลงานนวัตกรรม 80 ผลงาน จาก 10 กลุม
อุตสาหกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และ 8 โครงการเดน 3) โซน “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)”
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กับ 126 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม จาก 15 หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสงเสริมและ
สนับสนุนผูประกอบการ และสตารทอัพ 4) โซน “อาชีพในศตวรรษที่ 21” นําเสนอทิศทางของ
อาชีพในอนาคต รวมทั้งฝกอบรมและใหคําปรึกษาแกเยาวชนรุนใหม 5) โซน “องคกรที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” โดย 20 บริษัทยักษใหญที่นํานวัตกรรมไปพัฒนา
และขับเคลื่อนองคกร 6) โซน “International Innovation” โชวผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ
จาก 6 ประเทศ 21 องคกร เชน เกาหลีใต โปแลนด ฮองกง ญี่ปุน อิสลาเอล และมาเลเซีย และ
7) โซนผูสนับสนุนและเพื่อตอกย้ําความเปนประเทศที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม
รวมทั้งภายในงานยังมีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูดานนวัตกรรม
จาก 50 วิทยากรทั้งในประเทศและตางประเทศ ใน 3 แนวคิดหลัก ไดแก 1) ASIAN Innovation
Leadership Forum มีกลุมเปาหมายเปนผูบริหารระดับสูง 2) Government Transformation
Forum มีกลุมเปาหมายเปนหนวยงานภาครัฐและหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น และ 3) Future
Business Forum มีกลุมเปาหมายเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม องคกร
ขนาดใหญ และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา ตลอดจนมีเวทีถายทอดสดของรายการ Shark Tank
Thailand ซึ่งจะมาเปดใหชมบรรยากาศการถายทํารายการจริงครั้งแรกของโลก ทั้งนี้ ภายในงาน
ยังไดมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตร เพื่อรวมกับขับเคลื่อนประเทศไทยสูประเทศ
นวัตกรรม ไดแก
- บันทึก ข อตกลงวาดวยความรวมมือดานทรัพยสินทางปญ ญาและนวัตกรรม รวมกับกรม
ทรัพยสินทางปญญา เพื่อรวมกันผลักดันใหเกิดการสรางสรรคและใชประโยชนจากนวัตกรรมและ
ทรัพยสินทางปญญา
- บันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงานการทูตนวัตกรรมและการสงเสริมผูประกอบการ
นวัตกรรมไทยสูตลาดโลก รวมกับกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยรวมมือกันในการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศดวยการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการนวัตกรรมที่เกี่ยวของ
- บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒนาระบบนวัตกรรมแหงชาติและระบบนิเวศ
นวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค (CREATIVE ECONOMY) รวมกับสํานัก งานสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค (องคก ารมหาชน) เพื่อ รวมกันพัฒนาระบบนวัตกรรมแหงชาติ (National
Innovation System) และระบบนิเวศที่สนับสนุนใหเกิดระบบเศรษฐกิจสรางสรรค (CREATIVE
ECONOMY) อยางเปนรูปธรรม
- บันทึกขอ ตกลงวาดวยความรวมมือในการพัฒ นาศักยภาพธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

3
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) รวมกับองคการสภาพัฒนาการคาฮอ งกง
(Hong Kong Trade Development Council : HKTDC) เพื่อรวมมือกันในการดําเนินงานพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการนวัตกรรม โดยการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Startup ของไทยและฮองกง
นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือในโครงการ HUAWEI CLOUD Thailand Startup Acceleration
Program กับบริษัท หัวเวย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือ น
ตั้งแต พ.ย. 61-เม.ย. 62 โดยนอกเหนือจากผลิตภัณฑและบริการตางๆ บนคลาวดของหัวเวยแลว
บริษัทยังจะใหการสนับสนุนทั้งในดานการใหคําปรึกษาการทําการตลาดและการบริหาร การพัฒนา
ผลิตภัณฑการฝกอบรมความรูดานบริการคลาวด การเขารวมเวิรคชอปดานเทคนิคหรือกิจกรรม
ดานนวัตกรรมตางๆ รวมถึงโอกาสการขยายโอกาสทางธุรกิจสูประเทศจีน ตลาดระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก ตลอดจนการเขารวมเปนคูคาธุรกิจรวมกับหัวเวยอีกดวย
โครงการ “Bangkok
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) รวมกับ
CyberTech District” ทรู ดิจิทัล พารค จัดงานเปดตัวโครงการ “Bangkok CyberTech District” เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61
ณ โรงแรมเรเนซองส ราชประสงค กรุงเทพฯ ซึ่งเปนการผสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการร ว มกั น ยกระดั บ พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนย า นปุ ณ ณวิ ถี สู “Bangkok
CyberTech District” ยานนวัตกรรมตนแบบดานดิจิทัลของประเทศไทย โดยโครงการ “Bangkok
CyberTech District” จะเปนศูนยกลางดิจิทัลและไลฟสไตลของคนเมืองยุคใหม และเปนยาน
นวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสําหรับสตารตอัพที่สมบูรณที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
พื้นที่แหงนี้จะทําหนาที่ดึงดูดบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญ (Talent) ทั้งในและตางประเทศใหเขามา
ประกอบธุรกิจ ชวยสรางโอกาสการเขาถึงแหลงความรู เงินทุน การเติบโตทางธุรกิจของผูประกอบการ
และสตารตอัพใหกาวสูระดับสากล รวมทั้งเพิ่มอัตราการจางงาน รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้น
ทั้งนี้ สนช. ยังไดจัดตั้งศูนยบริการ Startup Thailand Center บนพื้นที่กวา 200 ตร.ม.
ไวใหบริการแกผูประกอบการสตารตอัพทั้งชาวไทยและตางประเทศไดจัดตั้งบริษัทในไทยไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งแพลตฟอรมสําหรับปนเหลาสตารตอัพใหเปนนักรบทางเศรษฐกิจใน
ระดั บสากล เช น การปลูก ฝ ง บม เพาะบุค ลากรผู มี ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
(Cultivate Talents) การตอยอดธุรกิจนวัตกรรมระหวางสตารตอัพและบริษัทชั้นนํา (Integrate
Old and New Economy) การขับเคลื่อนการพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมาย (Drive Industry
Development) และการแลกเปลี่ยนสตารตอัพระหวางประเทศ เปนตน โดยคาดวาภายใน 3 ป
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การลงนามความ
รวมมือใน "โครงการ
การใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ

ผลการดําเนินงาน
จะมี Global Startup เกิดขึ้นภายในยานนวัตกรรมปุณณวิถี ไมต่ํากวา 100 ราย ซึ่งจะกอใหเกิด
รายไดประมาณ 3,500 ลานบาท
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) รวมกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสงเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) รวมถึงผูสนับสนุนการจัดงานจากนานาชาติ อาทิ สมาคม
คลาวดคอมพิวติ้ง ศูนยความรวมมือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกาหลี สถาบันไทย-เยอรมัน
หอการคาผูนําเขาและผูสงออกไถจง ประเทศไตหวัน และอีกกวา 200 บริษัท สนับสนุนการจัดงาน
CEBIT ASEAN Thailand 2018 ภายใตหัวขอ “Unlock Your Business” ระหวางวันที่ 18-20
ต.ค. 61 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท
อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนต จํากัด และบริษัท ดอชเชอ เมสเซ เอจี ประเทศเยอรมนี โดยงาน
CEBIT ASEAN Thailand 2018 มีรูปแบบการจัดงานใกลเคียงกับรูปแบบของงาน “ICT & Digital
Business” หรือ CEBIT ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงคเพื่อเนนยําและ
กระตุนใหผูประกอบการไดมีความตื่นตัวในการนําเทคโนโลยีใหมๆ ไปพัฒนาตอยอดในการแขงขัน
ทางธุรกิจและบริการ โดยมีเปาหมายดึงดูดผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและผูนําดานอุตสาหกรรมทั่ว
ทั้งเอเชียกวา 8,000 คน และนักลงทุนกวา 300 บริษัท ทั้งในและตางประเทศเขารวมงาน
ทั้งนี้ ภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 ประกอบดวย 4 เวทีหลัก ไดแก d!conomy
(แสดงสินคาและเจรจาธุรกิจ) d!tec (สตารทอัพ) d!talk (สัมมนาอัพเดทความรูโดยผูเชี่ยวชาญ)
และ d!campus (พบปะกับผูรวมอุตสาหกรรม) รวมทั้งยังมีการแสดงสินคาผลิตภัณฑและนวัตกรรม
ใหมๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลจากยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้ ภายในงาน
ยังครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับการพลิกโฉมธุรกิจ และสังคมสูความเปนดิจิทัล โดยในงาน
จะไดจัดแสดง 6 กลุมเทคโนโลยี ไดแก 1) การสื่อสาร โครงสรางระบบเครือขาย และความปลอดภัย
2) ขอมูลและระบบคลาวด 3) ตัวชวยทางธุรกิจ 4) อุปกรณตอพวง และอุปกรณเสริม 5) IOT และ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ 6) เทคโนโลยีใหม เชน AR/ VR/ อากาศยานไรคนขับ (UAV)/ หุนยนต/ การ
พิมพสามมิติ เปนตน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
และบริษัทจุลไหมไทย จํากัด กลุมบริษัทไรกํานันจุล ไดลงนามความรวมมือ ใน "โครงการการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มในธุรกิจไรกํานันจุล” เมื่อ
วันที่ 25 ต.ค. 61 ณ หอ งประชุมใหญ บริษัทจุลไหมไทย จํากัด จ.เพชรบูรณ ซึ่งความรวมมือ
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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
และ สถานศึกษาภาครัฐ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
นวัตกรรม (วทน.)
เพื่อการสราง
มูลคาเพิ่มในธุรกิจไร
กํานันจุล”

การจัดนิทรรศการ
“ดาวจรัสฟา”
(STARRY SKY
ILLUMINATION)

ผลการดําเนินงาน
ดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินการ 2 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือในการสงเสริมและ
สนับสนุนการใช วทน. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแ กสินคาเกษตร ในการพัฒ นานวัตกรรมเกษตร/
อาหาร/สมุนไพร/วัสดุ/พลังงานและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒ นาหรือ
คนควาทาง วทน. เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ความรวมมือใน
ครั้งนี้จะเปนการนํารองเพื่อเพิ่มมูลคาแกลบดําซึ่งเปนของเสียในโรงงานสาวไหม และการวิเคราะห
สารสกัดสําคัญในดักแดเพื่อผลิตเปนอาหารเสริม ซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคาและผลิตเปนผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพใหแกผูบริโภค
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) และสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) รวมกับ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ
(Shanghai Science & Technology Museum) จากประเทศจีน จัดนิทรรศการ “ดาวจรัสฟา”
(STARRY SKY ILLUMINATION) ระหวางวันที่ 5 ต.ค. 61– 5 ม.ค. 62 ณ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
อพ. ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งการจัดนิทรรศการ “ดาวจรัสฟา” มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้
ภายในนิทรรศการ “ดาวจรัสฟา” ไดนําเสนอภาพถายดาราศาสตรและภาพยนตรดาราศาสตรที่
ถายจากสถานที่ตางๆ ทั่วโลก ซึ่งเปนภาพที่งดงามเสมือนจริง โดยแบงออกเปน 7 โซน ไดแก
- โซนที่ 1 เหตุก ารณ สําคัญทางดาราศาสตร การจัดแสดงเหตุก ารณด าราศาสตรที่สําคัญ
ตั้งแตยุคอียิปตโบราณถึงปจจุบัน
- โซนที่ 2 ดวงดาราหมฟาเมืองไทย การจัดแสดงภาพถายทองฟายามค่ําคืนของประเทศไทย
- โซนที่ 3 หนึ่งโลกฟาเดียว การจัดแสดงภาพถายทองฟายามค่ําคืนของสถานที่สําคัญทั่วโลก
ทามกลางอารยธรรมเกาแกบนความเชื่อทางดาราศาสตร
- โซนที่ 4 ภาพเหมือนของเทหวัตถุ การจัดแสดงภาพเหมือนของวัตถุบนทองฟา เชน กาแล็กซี
เนบิวลา กลุมดาว พระอาทิตย พระจันทร และปรากฏการณทองฟา
- โซนที่ 5 ภาพถายค่ําคืนแหงดวงดาวแบบไทมแลปส การจัดแสดงภาพโดยใชเทคนิคการถายแบบ
Time-Lapse ทําใหเห็นการเคลื่อนที่ของดวงดาว จากการหมุนรอบตัวเองของโลกในระยะเวลา 7 นาที
- โซนที่ 6 ทองอวกาศเสมือนจริง ไดสัมผัสประสบการณการเดินทางทองอวกาศเสมือนจริง
โดยฉายภาพดวยเทคนิคทันสมัยของเครื่องฉายภาพเลเซอร 4K ที่มีความละเอียดสูง
- โซนที่ 7 หวงลึกแหงจักรวาลกับดาว 22 ลานดวง การจัดแสดงทองฟายามราตรีดวยเครื่อง
ฉาย Super Megastar II ซึ่งเปนเครื่องฉายภาพทองฟายามค่ําคืนที่ล้ําสมัยที่สุดในโลก สามารถฉาย
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ภาพดวงดาวไดราว 22 ลานดวง และสามารถมองเห็นกาแล็กซีทางชางเผือกทีเ่ ต็มไปดวยดวงดาว
หลายลานดวง
การจัด “งานเทศกาล
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) สํานักงานพัฒนา
การบินและอวกาศ” เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
ครั้งที่ 2 (Thailand เทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) รวมกับ
Aviation and
กองทัพอากาศ โดย ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพ สมาคม
Space Festival #2) เครื่องบินกระดาษพับ และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัด “งาน
เทศกาลการบินและอวกาศ” ครั้งที่ 2 (Thailand Aviation and Space Festival #2) ระหวาง
วันที่ 12-14 ต.ค. 61 ณ พิพิธภัณฑเทคโนโนยีสารสนเทศ อพ. ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ชวยกระตุนและเสริมสรางประสบการณใ นดานวิทยาศาสตรการบินและ
อวกาศ รวมถึงสรางเวทีใ หเยาวชน ครูอาจารย นัก เรีย น และประชาชนทั่วไป ไดแ สดงความรู
ความสามารถ ตลอดจนเปดแนวทางในการเลือ กอาชีพในสายงานทางวิทยาศาสตรการบินและ
อวกาศในอนาคตของเยาวชน เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยตอไป
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Gistda S-Venure เหาะเหิ น
เดิ น อากาศตามลา (ขยะ) อวกาศด วยเทคโนโลยี ผ า นการใช สื่ อ ผสมผสานที่ ส ร า งใหเ ด็ ก เกิด
จินตนาการแหงการปกปองโลก โครงการ Asian Try Zero - G โครงการที่นําไอเดียเด็กไทย สงตอ
ใหกับมนุษยอวกาศญี่ปุนนําไปทําการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ กิจกรรม Moon Finder
(ปฏิทินดวงจันทร) กิจกรรม “ประดิษฐเครื่องบินดวยกระดาษ” สนุกกับการประดิษฐเครื่องบินแบบ
ตางๆ ในรูปแบบสามมิติ กิจกรรม “โชวโดรน” และกิจกรรม “เครื่องรอนแบบเดินตาม” สนุกกับ
การสรางเครื่องรอนดวยตนเอง ทดสอบและปรับปรุงแกไขเครื่องรอนโดยใชวัสดุอุปกรณที่หางาย
เปนตน
การแขงขันจรวด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) รวมกับ บริษัท
ขวดน้ําระดับประเทศ ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) และมหาวิทยาลัยใน
ครั้งที่ 17 รอบชิง
สวนภูมิภาค ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม มหาวิทยาลัย
ชนะเลิศ
นเรศวร จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตสุราษฏรธานี และมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา จัดการแข งขั นจรวดขวดน้ํา
ระดั บ ประเทศ ครั้ ง ที่ 17 รอบชิง ชนะเลิ ศ เมื่ อ วั น ที่ 14 ต.ค. 61 ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อพ. ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงบันดาลใจ

ปญหา/ ขอเสนอแนะ งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

7
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

ใหกับเยาวชนไดเห็นวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องสนุก จับตองได ใชประโยชนไดจริง โดยเยาวชนจะได
ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แกปญหา และทํางานรวมกับทีมเพื่อสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหเปน
จรวดขวดน้ํา โดยการนําหลักการ STEM Education มาประยุกตใชในการแขงขันฯ
ทั้งนี้ มีเยาวชนสนใจเขารวมการแขงขัน จํานวน 1,286 ทีม โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศ
ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 96 ทีม ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในทุกประเภทจะไดรับทุนการศึกษาจาก
อพ. ทีมละ 15,000 บาท และโลเกียรติยศ รวมทั้งของรางวัลอีกมากมายจาก บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) โดยผลการแขงขัน มีดังนี้
- ทีมชนะเลิศประเภทความไกลแบบขวดเดียว ระดับประถมศึกษา ไดแก ทีม “Success full 2”
จากโรงเรียนหินลาดนารายณสาร ระดับมัธยมศึกษา ไดแก ทีม “LP4” จากโรงเรียนลิ้นฟาพิทยาคม
- ทีมชนะเลิศประเภทความไกลแบบหลายขวด ระดับประถมศึกษา ไดแ ก ทีม “Pegasus”
จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไดแก ทีม “เดชอุดม C” จากโรงเรียนเดชอุดม
- ทีมชนะเลิศประเภทความแมนยํา ระดับประถมศึก ษา ไดแก ทีม “T.C.S.2” จากโรงเรียน
ตรังคริสเตียนศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไดแก ทีม “SWEET” จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
- ทีมชนะเลิศประเภทความแมนยําที่นําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ (Water Rocket Design
Challenge) ระดับมัธยมศึกษา ไดแก ทีม “Falcon 9” จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปทุมธานี ซึ่งจะเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมแขงขันกับตัวแทนเยาวชนอีกกวา 11 ประเทศ ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ในการแขงขันจรวดขวดน้ํานานาชาติ “APRSAF Water Rocket Event” ตอไป
การจัดงานวิทยสรางคน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) จัดงานวิทยสรางคน
ตอน Gen-Z Genตอน Gen-Z Gen-Science เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 ณ ลานกิจกรรม สยามสแควรวัน กรุงเทพฯ
Science
โดยการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลงานจากการคิดคนสิ่งประดิษฐนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีฝมือ เยาวชนไทยที่ชวยพัฒ นาความกาวหนาทางสังคมมานําเสนอและเผยแพร เพื่อ
เสริมสรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนคนรุนใหม ไดแ สดงออกทางความคิด และสงเสริมการใช
ทักษะการเรียนรูแบบ STEM Education ไดฝกการคิดอย างเปนระบบ ดวยการนําวิชาความรูทั้ง
4 ศาสตรมาประยุก ตใ ช ใ นการสรางสรรค ผลงานนวั ต กรรมนําไปสูก ารพั ฒ นาประเทศเพื่อ ให
สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งเนื่องในวันที่ 19 ต.ค. ของทุกป เปนวันเทคโนโลยี
แหงชาติ การจัดงานครั้งนี้จึงเปนการยกยองบุคคลที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จ ใหมีกําลังใจในการ
พัฒนาบุคลากรที่จะเปนอนาคตของชาติ และเปนแรงบันดาลใจใหแกเยาวชนไทยไดหันมาสนใจ
กิ จกรรมดา นวิท ยาศาสตร ม ากยิ่ งขึ้น และตระหนั ก ถึง ความสํา คั ญ ทางด านวิ ท ยาศาสตร แ ละ
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เทคโนโลยีตั้งแตเยาววัย
ทั้งนี้ ภายในงานวิทยสรางคน ตอน Gen-Z Gen-Science ครั้งนี้ ประกอบดวย นิทรรศการ
เสนทางสูฝนปนคนพันธุวิทย ที่เปนการจัดแสดงผลงาน ภายใตโครงการ “วิทยสรางคน” พรอม
showcase นําเสนอสิ่งประดิษฐตอยอดสูนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกวา 11 ผลงาน อาทิ สิ่งประดิษฐ
เชิงวิศวกรรมดานการบินและอวกาศ การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐ (AI) และอินเตอรเน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of things : IoT) หุนยนตเพื่อการเกษตรยุคใหม เปนตน และกิจกรรมบรรยาย
พิเศษจากบุคคลเบื้องหลังความสําเร็จดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมารวมถายทอดความรูผาน
ประสบการณจริง เพื่อจุดประกายความคิด เสริมสรางแรงบันดาลใจในการริเริ่มสรางสรรคผลงาน
สิ่งประดิษฐใหมๆ โดยมีหัวขอการบรรยายที่นาสนใจ อาทิ Panel Discussion “สรางสังคมอุดมนักคิด
ขยายเมล็ดพันธุสายวิทย 4.0” Talk of the (Science) Team ยอดนักปน… ผูผ ลักดันคนพันธุว ทิ ย
และ Think Tank วิทยาศาสตรสรางชาติ ยุคเปลี่ยนผานวิถีแหงนวัตกรรม รวมทั้งยังมีการทดลองเลน
กับวิทยประดิษฐของเลน จากผูทรงคุณวุฒิที่มาใหความรูและสงตอแรงบันดาลใจใหกับเยาวชนรุนใหม
ที่มีความสนใจในการสรางสรรคผลงาน ไดนําเอาความรูไปบูรณาการเพื่อพัฒนาตอยอดเปนชิ้นงาน
นวัตกรรม
พิธีลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
รวมมือผลิตนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ Japan Advanced Institute
ปริญญาเอกดาน
of Science and Technology (JAIST) จัดพิธีลงนามความรวมมือผลิตนักศึกษาปริญญาเอกดาน
วิทยาการความรู
วิทยาการความรู (Knowledge Science) วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) และ
(Knowledge Science) วิทยาการวัสดุศาสตร (Material Science) เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 61 ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
วิทยาการสารสนเทศ จ.ปทุมธานี โดยความรวมมือกันในครั้งนี้จะทํางานรวมกันในการผลิตนักศึกษาปริญญาเอกในสาขา
(Information
วิทยาการวัสดุศาสตร (Material Science) Nanotechnology และ Biotechnology เพิ่มขึ้น ซึ่ง
Science) และ
การดําเนินการมีระยะเวลา 5 ป (2561-2565) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน 30 คน
วิทยาการวัสดุศาสตร เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เและแลกเปลี่ยน
(Material Science) เรียนรูตามนโยบายการพัฒนากําลังคนดาน วทน. ใหเปนกําลังสําคัญของประเทศตอไป
กิจกรรมคายเวที
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) รวมกับ สมาคม
นักวิทยาศาสตรรุนเยาว วิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมสงเสริมการ
ครั้งที่ 14 (Thailand สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมคายเวทีนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 14
Young Scientist
(Thailand Young Scientist Festival : TYSF) ระหวางวันที่ 25-28 ต.ค. 61 ณ อพ. ต.คลองหา
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๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูก ารใชประโยชน

ผลการดําเนินงาน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความรู ความสามารถ
ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรและความคิดสรางสรรค ผานการประกวดทางวิทยาศาสตร
ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งเปด โอกาสใหกับเยาวชนไดแ ลกเปลี่ยนความรูดานผลงานทาง
วิทยาศาสตร และนําไปจัดแสดงสูสาธารณชน ตลอดจนคัดเลือกผลงานของเยาวชนที่มีความโดดเดน
เขารวมแขงขันในเวทีระดับนานาชาติตอไป
ทั้งนี้ การประกวดแขงขันทางวิทยาศาสตร ไดแบงสนามแขงขันออกเปน 2 แหง ไดแก อพ.
และสถาบันวิจัย วิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หงประเทศไทย (วว.) ต.คลองหา อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ซึ่งมีเยาวชนเขารวมการประกวดใน 7 ประเภท ดังนี้ 1) การประกวดวาดภาพการตูน
ทางวิทยาศาสตร จํานวน 5 ทีม 2) การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร จํานวน 18
ทีม 3) การประกวดกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 10 ทีม 4) การประกวดตอบ
ปญหาทางวิทยาศาสตร จํานวน 16 ทีม 5) การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมนักวิทยาศาสตรนอย
จํานวน 6 ทีม 6) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 35 ทีม
และ 7) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 65 ทีม รวมทั้ง
ยังทีมชนะเลิศจากการแขงขัน Science Show ระดับประถมศึกษา อีกจํานวน 1 ทีม รวมเยาวชน
จํานวน 358 คน และครูที่ปรึกษา จํานวน 156 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 514 คน
ปจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย มายังสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น 546 ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน 277 ผลงาน ทั้งนี้ สํานัก งบประมาณไดประกาศขึ้นบัญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบรอยแล ว
จํานวน 249 ผลงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จํานวน ๔๗ ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน 145 ผลงาน และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จํานวน 23 ผลงาน)
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เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
การประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ าร เรื่อง การ
จัดทํากรอบยุทธศาสตร
การวิจัยขั้นแนวหนา
(Frontier Research
Strategy) ครั้งที่ 2 :
กลุมนักวิจัยรุนใหม

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํากรอบยุทธศาสตรการวิจัยขั้น
แนวหนา (Frontier Research Strategy) ครั้งที่ 2 : กลุมนักวิจัยรุนใหม เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61
ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ไดเปดโอกาสใหกลุมนักวิจัยรุนใหมมา
ระดมสมองเพื่อจัดทํากรอบยุทธศาสตรการวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research Strategy) ซึ่ง
เริ่มตนดวยการตั้งโจทยวิจัยขั้นแนวหนาที่ทาทายในลักษณะ Research Mission ที่สามารถตอบโจทย
ยุทธศาสตรชาติ มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร หรือสามารถแกปญหาใน
อนาคตซึ่งเปนความตองการของประเทศได และสามารถสรางความมั่นคงใหกับประเทศไดในระยะยาว
(National Security) รวมทั้งสามารถตอยอดไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive
Advantage)
ทั้งนี้ ในเบื้องตนไดมีการกําหนดเปาหมายการวิจัยภายใตหัวขอ “การวิจัยเพื่อสนับสนุนภาพ
อนาคต : คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 100 ป และมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี โดยไดแบงกลุมระดมความคิดเห็น
ออกเปน 4 กลุม คือ 1) อาหารอนาคต 2) การแพทยและสาธารณสุข 3) ความมั่นคงทางพลังงาน
และ 4) การปองกันภัยคุกคามและรับมือกับความเสี่ยง/โอกาสในอนาคต
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
ขอตกลงความรวมมือ เทคโนโลยีแ ห งชาติ (นาโนเทค พว.) ได ล งนามบัน ทึก ข อ ตกลงความร วมมื อ ในโครงการศูน ย
ในโครงการศูนย
เครือขายการวิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยี (ระยะที่ 3) รวมกับ 11 ศูนยเครือขายฯ จาก 7
เครือขายการวิจัยและ มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จุฬาลงกรณ
พัฒนาดานนาโน
มหาวิท ยาลั ย สถาบั น วิ ท ยสิริ เ มธี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก น และ
เทคโนโลยี (ระยะที่ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ วันที่ 4 ต.ค. 61 ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ
ซึ่งการดําเนินงานในระยะที่ 3 ในป 2561-2564 นี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการสรางเครือขาย
วิจัยเฉพาะทางที่ทํางานวิจัยรวมกับ นาโนเทค พว. และสรางฐานเทคโนโลยีตอยอดผลงานไปสูการ
ใชประโยชน เพื่อใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผานการดําเนินงานตาม
หัวขอวิจัยในประเด็นมุงเนนของนาโนเทค พว. ประกอบดวย 5 ขอบขายวิจัย ไดแก นาโนเทคโนโลยี
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โครงการอีสาน 4.0
พลิกโฉมประเทศไทย
ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.)”

ผลการดําเนินงาน
เพื่อการแพทยและสาธารณสุข นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม นาโนเทคโนโลยีเพื่ออาหารและ
การเกษตร นาโนเทคโนโลยีเพื่อมาตรวิทยาและการวิเคราะหทดสอบ และนาโนเทคโนโลยีเพื่อพลังงาน
ทัง้ นี้ ตัวอยางผลงานในแตละดานที่จะรวมกันพัฒนา เชน การพัฒนาชุดตรวจติดตามทางการ
แพทย ระบบบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรม เซ็นเซอรแบบพกพาสําหรับการตรวจวัดโลหะหนักและ
สารปนเปอน ระบบอัจฉริยะเพื่อใชงานดานการเกษตร ตัวเก็บประจุประสิทธิภาพสูง และอนุภาค
นาโนสําหรับใชเปนสารมาตรฐานสําหรับการสอบเทียบ เปนตน โดยคาดวาเมื่อสิ้นสุดโครงการจะ
สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากกวา 1,200 ลานบาท ซึ่งความรวมมือกันในครั้งนี้เปน
หนึ่งในภารกิจสําคัญที่จะสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับแผนที่นํา
ทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศดวย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่จะนําพาประเทศไทยสูไทยแลนด 4.0
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการรวมนําเสนอผลงานวิจัยจากศูนยเครือขายทั้ง 11 แหง และการ
นําเสนอประสบการณของนักวิจัยรุนใหมในกิจกรรม Nanovation Talk หัวขอ “นวัตกรรมนาโน
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมีหัวขอที่นาสนใจ ไดแก Bionics Research From Frontier to
innovation, Startup เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมมีปญหาและแกปญหาดวย E Nose
แกลบที่ไรคาสูอุ ตสาหกรรมซิลิก านาโนพันลาน จากหอ งแล็บสูเบื้อ งหลังอุ ตสาหกรรมนาโนใน
ประเทศไทย เสริมพลังงานสะอาด ทดแทนการนําเขาดวยเทคโนโลยีเคลือบผิวระดับนาโน และ
ยกระดับอาหารสัตวโลก Enzyme Protease
กระทรวงวิ ทยาศาสตร ฯ โดย สํานัก งานเลขานุก ารคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุ ทยาน
วิท ยาศาสตร สํ านัก งานปลั ด กระทรวงวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (สอว.สป.วท) รว มกั บ 4
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดประชุมการดําเนิน
“โครงการอีสาน 4.0 พลิกโฉมประเทศไทยดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)”
เมื่ อ วั นที่ 26 ต.ค. 61 ณ อุ ทยานวิ ทยาศาสตรภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ จ.ขอนแก น โดยมี
เครือขายบริหารจัดการน้ําภาคและกลุมผูประกอบการเขารวมการประชุม ซึ่งการดําเนินโครงการ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ทั้งนี้ ไดวาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว 5 ดาน คือ 1) บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 2) แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผลการดําเนินงาน
ผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อ มล้ําทางสังคม 3) สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคูกับ การแก ปญ หาด านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อ ม 4) ใชโอกาสจากการพั ฒ นา
โครงข า ยคมนาคมที่ เ ชื่ อ มโยงพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ หลั ก ภาคกลางและพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค และ 5) พัฒนาความรวมมือ
และใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตาม
แนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ยังนําโดรนทางการเกษตรไปมอบใหกับกลุมเกษตรกรกลุมเกษตรผูปลูก พริกใน
อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเปนแหลงผลิตพริกสดแหลงใหญของประเทศ ไวใชเปนอุปกรณในการ
พนยา สารเคมี และปุยน้ํา โดยไมตองสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง และไดแจกไก 3 โลว (LOW) ซึ่ง
เปนไกที่มียูริคต่ํา ไขมันต่ํา และคอเรลเตอรอลต่ํา หรือเรียกวา “ไกไมเกาท” ที่ไดรับการพัฒนา
พันธุมา จํานวน 200 ตัว นํามาแจกเกษตรกรเพื่อนําไปประกอบอาชีพ รวมทั้งแจกเนื้อเยื่อกลวย
พันธุตักศิลา 101 กลวยน้ําหวาอินทรีย จํานวน 100 ตน ตลอดจนจะแจกน้ําเชื้อโคพันธุ “โคราช
วากิว” จํานวน 100 โดส

4

๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดาน
พลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนตไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ
ใชประโยชนจากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ สงเสริมการใช
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
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วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกวาง โดย
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
การจัดงาน “CAS
เตรียมใหมีโครงสราง
Innovation EXPO
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร (Bangkok) 2018”
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบตั กิ ารสถาบัน

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับสถาบันบัณ ฑิตวิทยาศาสตรจีน (Chinese Academy of
Sciences : CAS) จัดงาน “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018” ระหวางวันที่ 9-14 ต.ค. 61
ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการ
ตระหนักรูดานงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความสําคัญอยางทั่วถึง และสงเสริมใหเกิด
แรงบันดาลใจในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม รวมถึงเปดโอกาสใหทุกภาคสวนของประเทศไทยไดรับรู
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีของประเทศจีน และผลงานความรวมมือระหวางไทย-จีน
ดานการพัฒนาวิทยาศาสตร เพื่อ ใหเกิดการตอยอดกิจกรรมความรวมมือระหวางสองประเทศใน
อนาคต
ทั้งนี้ ภายในงานไดมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัต กรรม (วทน.) ของประเทศจีน ที่นํามาจัดแสดงในตา งประเทศเปนครั้งแรก และการ
นําเสนอผลงานความรวมมือระหวางไทยและประเทศจีน ภายใตแนวคิด “จากฟาสูดินดวยเทคโนโลยี”
กวา 30 ชิ้น พรอมดวยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับ 10 คลัสเตอรเปาหมายของไทยกวา 100 ประเภท
และผลงานวิจัยประยุกตเชิงพาณิชยรวม 11 หัวขอใหญ ซึ่งมีผูประกอบการชั้นนําของประเทศจีน
รวม 19 บริษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จเชื่ อ มโยงกั บ 10 คลั ส เตอร เป าหมายของประเทศไทย และ
ผูประกอบการไทยอีก 14 รายเขารวมงาน
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ผลการดําเนินงาน

นอกจากนี้ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ฐานะผูทรงมีคุณูปการตอวงการ วทน. ของไทย และยังทรงพระราชทานการสนับสนุนในดานตางๆ
เพื่อใหเกิดความรวมมือดาน วทน. ระหวางทั้งสองประเทศ ภายในงานไดจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
โครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนผลงานวิจัยและ
พัฒนาระหวางหนวยงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ของไทยและหนวยงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
อาทิ
1) โครงการติดตั้งกลองโทรทรรศนควบคุมระยะไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)
2) Space Science and Exploration โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) (สทอภ.)
3) Thailand Tokamak Project โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)
4) การพัฒนากําลังคนและเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และการพัฒนางานวิจัยดานการเกษตร
ทางดานแสงซินโครตรอน โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.)
5) การดําเนินงานของศูนยวิจัยรวมไทย-จีน ดานระบบรางและรถไฟความเร็วสูง โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนตน
พิธีเปด “หอง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงาน
ปฏิบัตกิ ารวิจัยรวม
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ไบโอเทค พว.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดานจุลินทรียไทย-จีน” แหงประเทศไทย (วว.) รวมกับ Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences
(IMCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีเปด “หองปฏิบัติการวิจัยรวมดานจุลินทรียไทย-จีน” และ
การลงนามความรวมมือระหวาง พว. กับ Chinese Academy of Sciences (CAS) ในการสนับสนุน
การจัดตั้งหองปฏิบัติการรวมในสาขาอื่นๆ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 61 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด
กรุงเทพฯ โดยหองปฏิบัติการวิจัยรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพงานวิจัยดาน
จุลิ น ทรีย เพื่ อ ใชใ นการอนุ รัก ษ แ ละการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมฐานชี วภาพ และการพั ฒ นาการ
ประมวลผลขอมูลจุลินทรียแบบบิ๊กดาตา (Microbial Big Data) เพื่อการคนพบองคความรูที่นําไปสู
การสรางนวัตกรรมจากจุลินทรียและเทคโนโลยีแหงอนาคต
ทั้งนี้ หองปฏิบัติการวิจัยรวมฯ นี้ จะเปนโครงสรางพื้นฐานสําคัญที่ใชสนับสนุนนักวิจัยทั้งไบโอ
เทค พว. วว. และ IMCAS ในการปฏิบัติงานวิจัยรวมกัน และยังเปนการเปดโอกาสใหหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและจีน ไดมาหารือริเริ่มโครงการวิจัยรวมกัน โดยกิจกรรมงานวิจัยในระยะ
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15
ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

เริ่มตน ประกอบดวย 1) การเชื่อมตอคลังขอมูลจีโนมของจุลินทรีย 2) การศึกษาวิจัยจุลินทรียและ
ใชประโยชนจากจุลินทรียประเภทยีสต แบคทีเรียสรางกรดแลคติค และราทําลายแมลง 3) การ
ถายทอดเทคโนโลยีจุลินทรียที่ประยุกตใชในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การเกษตร การแพทย และ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ และ 4) การพัฒนาบุคลากรผานการแลกเปลี่ยนนัก วิจัยและนักศึกษาใน
โครงการวิจัยรวม การจัดสัมมนา และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดประชุมทบทวน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) รวมกับ ทบวงการพลังงาน
การดําเนินงานระยะ ปรมาณูระหวางประเทศ (IAEA) จัดประชุมทบทวนการดําเนินงานระยะกลาง (IAEA/RCA Mid-Term
กลาง (IAEA/RCA
Review Meeting) ภายใตโครงการความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะ
Mid-Term Review การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีทางทะเลและการประเมินผลกระทบจากการปลดปลอยสารกัมมันตรังสี
Meeting)
จากสถานประกอบการนิวเคลียรตอระบบนิเวศทางทะเลในเอเชีย-แปซิฟก (IAEA/RCA TC Project
RAS/7/028 “Enhancing Regional Capabilities for Marine Radioactivity Monitoring and
Assessment of the Potential Impact of Radioactive Release from Nuclear Facilities
in Asia-Pacific Marine Ecosystem (RCA)”) ระหวางวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 61 ณ โรงแรมโนโวเทล
ภูเก็ต กะตะ อวิสตา รีสอรท แอนด สปา จ.ภูเก็ต โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานของประเทศสมาชิกในระยะ 2 ปที่ผานมา รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมอภิปราย 2 ประเด็นสําคัญ ไดแก (1) แนวทางการดําเนินงานของประเทศสมาชิก ทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคในกรอบป ค.ศ. 2019-2021 และ (2) แนวทางการเก็บตัวอยาง การ
เตรียมความพรอม และการวัดปริมาณรังสีในตัวอยางทางทะเล ตลอดจนผูเขารวมยังไดมีโอกาส
ทดลองสงขอมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีข องแตละประเทศไปยังฐานขอมูลกัมมันตภาพรังสีทาง
ทะเลของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Marine Radioactivity Database, ASPAMARD)
และเยี่ยมชมสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีใตน้ํา ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ซึ่งเปน 1 ใน 5 สถานีเฝาระวังฯ ใตน้ําของ ปส.
ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวมีผูแทนจาก IAEA และประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เขารวม
กวา ๓๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ ไดแก นิวซีแลนด ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต
มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม จีน สิงคโปร ปากีสถาน กัมพูชา บังคลาเทศ ฟลิปปนส และประเทศไทย
ซึ่งมีเจาหนาทีจ่ ากกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมดวย
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