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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
ขอตกลงความรวมมือ
“โครงการขยาย
ผลงานวิจัย
DentiiScan เพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทยไทย”

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
กรุงเทพมหานคร โดย สํานักการแพทย (สนพ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “โครงการ
ขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่ อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยไทย” เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62
ณ หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) กรุงเทพฯ โดยความรวมมือในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและผลักดันนวัต กรรมไทย สู การใชงานเครื่องเดนตีสแกนรุน 2.0 ใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย จํานวน 2 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
และโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งจะชวยใหประชาชนในกรุงเทพฯ ไดมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่เกิดจากฝมือนักวิจัยที่เปนคนไทย เพื่อชวยลดคาใชจายและสามารถลดการนําเขาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศที่มีราคาสูง
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เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยง
กับภาคเอกชน
การลงนามขอตกลง
ความรวมมือดาน
งานวิจัยและพัฒนา
มาตรวิทยาเชิง
ควอนตัม

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) และศูนยเทคโนโลยีควอนตัม
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (NUS) ไดรวมลงนามขอตกลงความรวมมือดานงานวิจัยและพัฒนา
มาตรวิทยาเชิงควอนตัม เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ประเทศสิงคโปร
โดยขอตกลงความรวมมือดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานของทั้งสอง
องคกรในการวิจัยและพัฒนามาตรวิทยาเชิงควอนตัมและการวัดที่แมนยําสูง ซึ่งทั้งสององคกรกําลัง
อยูระหวางการวิจัยและสรางนาฬิกาอะตอมเชิงแสง และมีแผนที่จะเปรียบเทียบเวลาจากนาฬิกา
อะตอมโดยการสงสัญญาณผานระบบดาวเทียมนําทางสากล (Global Navigation Satellite System
: GNSS) ในอนาคต รวมทั้งความรวมมือทางวิชาการภายใตขอตกลงที่ลงนามกันในครั้งนี้ยังครอบคลุม
การวิจัยดานอื่นของเทคโนโลยีควอนตัมดวย
การจัดงาน Tech
กระทรวงวิท ยาศาสตรฯ รวมกับ อุท ยานวิทยาศาสตร ภู มิภ าคและมหาวิท ยาลั ยเครือข าย
Enterprise Thailand จัด งาน Tech Enterprise Thailand 2019 (TET 2019) ระหวางวันที่ 28-29 ม.ค. 62
2019 (TET 2019)
ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอนวัตกรรม
ที่เกิดจากอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค และตอยอดผลงานจากมหาวิทยาลัยเครือขายจาก Innovation
Hubs ใน 5 กลุมเรื่องหลักที่เปนจุดเนนของประเทศ ไดแก Agriculture & Food, Ageing Society,
Smart City, Bioenergy และ Creative Economy เพื่อสงเสริมผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
รายใหม และอํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีทั่วประเทศไดเขาถึงโครงสราง
พื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนา ลดความเสี่ยงจากการวิจัย และสามารถตั้งตนในการทําธุรกิจได
ทั้งนี้ ภายในงาน TET 2019 มีการจัดแสดงนวัตกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากอุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาคและมหาวิทยาลัย เครือขาย มากกวา 100 ผลงาน อาทิ ไกไมเกาต (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
ยูริกต่ํา-ไขมันต่ํา-คอสเรสเทอรอลต่ํา กินแลวไมเปนเกาต Refun (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ก่ําเจา
มช. 107 (มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม ) ผลิ ต ภั ณฑ ไ อศกรี ม ผง (มหาวิท ยาลั ย แม ฟ า หลวง) IRICE
(มหาวิทยาลัยพะเยา) โคราชวากิว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ขาวฮางเพาะงอก (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) และ GISS (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) เปนตน รวมทั้งยังมีการขายสินคาและ
ผลิตภัณฑจากผูประกอบการที่ไดรับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเครือขาย
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การจัดงานสัมมนา
เปดตัวโครงการ
เสริมสรางศักยภาพ
หองปฏิบัติการ
ทดสอบผลิตภัณฑ
SMEs ใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) รวมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย (วว.) จั ด งานสั ม มนาเป ด ตั วโครงการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
หองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ SMEs ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 62
ณ โรงแรมเจาพระยาปาร ค กรุ ง เทพฯ โดยงานสั ม มนาดั ง กล าวจัด ขึ้นเพื่ อส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหมีความรูความเขาใจในระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และใหคําปรึกษาในการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
และการดําเนินงานดานวิชาการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ใหแก SMEs ใหสามารถยื่นขอการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการได เพื่อยกระดับหองปฏิบัติการของ SMEs ในการตรวจสอบ
และควบคุ ม คุ ณภาพสิ นค า พั ฒ นาห องปฏิ บั ติ การให ไ ด รั บ การรั บ รองตามมาตรฐาน สร างขี ด
ความสามารถการแขงขันกับประเทศเพื่อนบานและขยายศักยภาพทางการคา เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ของผูผลิตสินคา SMEs ในตลาดในและตางประเทศ
ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนา ประกอบดวย การบรรยายพิเศษ ความเปนมาของโครงการ/แผนการ
ดําเนินโครงการฯ หลักเกณฑในการคัดเลือกผูประกอบการเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการ
จัดทําระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการบรรยายใหความรูจากนักวิชาการที่
มีค วามเชี่ ย วชาญของ วว.ในหั วข อ การวิเ คราะห ท ดสอบคุ ณภาพเพื่ อเพิ่ ม คุ ณภาพเสริ ม ความ
แข็งแกรงให SMEs ไทย การนําระบบ ISO/IEC 17025 มาใชในหองปฏิบัติการ ตลอดจนการ
เสวนาเรื่อง ISO/IEC 17025 สงเสริมธุรกิจ SMEs ไทยอยางยั่งยืน
การจัดแสดงผลงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
นิทรรศการ Thailand เทคโนโลยีแหงชาติ (นาโนเทค พว.) นําคณะนักวิจัยและผูประกอบการไทย รวมจัดแสดงผลงาน
Pavilion ในงาน
นิทรรศการ Thailand Pavilion ภายใตแนวคิด “NANOVATION for Smart Society” ในงาน
ประชุมวิชาการและ ประชุมวิชาการและนิทรรศการ nano tech 2019 (The 18th International Nanotechnology
นิทรรศการ nano
Exhibition and Conference) ระหวางวันที่ 30 ม.ค.-1 ก.พ. 62 ณ ศูนยนิทรรศการนานาชาติ
tech 2019
Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธศักยภาพการ
วิจัยและพัฒนาดานนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ชวยเพิ่มโอกาสในการสรางความรวมมือดาน
การพัฒนาผลงานวิจัยและดานการถายทอดเทคโนโลยีดานนาโนสูภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศและในเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตลอดจนสรางความรวมมือและโครงการรวมวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน ซึ่งมีหนวยงานจากประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมงาน
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รวมทั้งสิ้น 8 หนวยงาน ไดแก พว. พรอมดวยหนวยงานศูนยแหงชาติ (นาโนเทค เนคเทค ไบโอเทค
และเอ็มเทค) รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท Haydale Technology (Thailand) จํากัด
บริษัท Prime Nanotechnology จํากัด และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งในดานความรวมมือทางวิชาการอื่นๆ กับ
หนวยงานชั้นนําของประเทศญี่ปุน อาทิ การหารือความรวมมือการวิจัยและพัฒนากับสถาบัน Keio
Quantum Computing Center จาก Keio University การเขาเยี่ย มชม Life innovation
center ณ Kanazawa Science Park สถาบันวิจัยชั้นนําของประเทศญี่ปุน และบริษัท Bridgestone
Corporation บริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมยาง รวมถึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดาน Precision
Nanomedicine ร วมกับ The University of Tokyo และศู นย นวัตกรรมเวชศาสตรนาโน
(Innovation Center of NanoMedicine : iCONM) เพื่อพัฒนาความรวมมืออยางตอเนื่องดาน
สุขภาพและการแพทยของทั้งสองประเทศ
๘.๒ เรงเสริมสราง
โครงการขับเคลื่อน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สังคมนวัตกรรม โดย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม นวัต กรรมแห ง ชาติ (สวทน.) ร วมกับ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร จัด งานแถลงข าวโครงการ
สงเสริมระบบการเรียน
อาหารอยางยั่งยืน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถาย
การสอนที่เชื่อมโยง
ดวยการพัฒนา
โอนความรูขามพรมแดน (Sustainable Economy Driving of Food Industry by Specialized
ระหวางวิทยาศาสตร
บุคลากรเฉพาะทาง Personnel Development and Cross Border Knowledge Transfer) เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62
เทคโนโลยี วิศวกรรม
และการถายโอน
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ โดย
ศาสตรและคณิตศาสตร ความรูขามพรมแดน การดําเนินโครงการดั งกล าว สวทน. และมหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร จะรวมกันนํารองรูป แบบ
การผลิตกําลังคนในสาขา
โครงการสํ าหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของอุต สาหกรรมอาหาร เพื่ อให มี องค ค วามรู เ ชิ ง ลึ กหรื อ
ที่ขาดแคลนการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับดานอุตสาหกรรมอาหารจากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ และเกิดการถายโอน
ระหวางการเรียนรูกับการ
องคความรูดังกลาวสูภาคเอกชนที่เกี่ยวของและนักวิจัยในภาคการศึกษา รวมถึงเอกชนสามารถนํา
ทํางาน การใหบุคลากร
องค ค วามรู ที่ ไ ด รั บ ไปใช ใ นการวิจั ย และพั ฒ นาสิ นค าอาหารที่ มี นวัต กรรมสู ง ขึ้ น สามารถขจั ด
ดานวิจัยของภาครัฐ
อุปสรรคทางการคาจากการกีดกันดานมาตรฐานสิ นคา และนําไปสู การขั บเคลื่ อนเศรษฐกิจของ
สามารถไปทํางานกับ
อุตสาหกรรมอาหารใหสามารถแขงขันในระดับโลกได ซึ่งคาดวาโครงการจะสงผลใหเกิดประโยชน
ภาคเอกชน และการให
กับ อุต สาหกรรมอาหารในมิ ติ ต างๆ อาทิ การเพิ่ ม มู ล ค าทางเศรษฐกิจ การแกป ญ หาลดความ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
เสียหายในการผลิต หรือการเกิดผลิตภัณฑใหมสูตลาด ซึ่งคิดเปนมูลคาของผลกระทบอยางนอย
และขนาดยอมมีชองทาง
10 ลานบาทตอป โดยจะเริ่มเห็นผลกระทบในปที่ 3 ของการดําเนินโครงการ
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ไดเทคโนโลยี โดยความ
รวมมือจากหนวยงาน
และ สถานศึกษาภาครัฐ

การจัดงาน “ตะลุย
วันเด็ก! บาน
วิทยาศาสตรสิรินธร”
ประจําป 2562

ผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ในบางกรณีการถายทอดองคความรูเฉพาะทางทั้งดานการบริหารจัดการเครื่องมือและ
สถานที่ เทคนิคเฉพาะในการวิจัยพัฒนาหรือการวิเคราะหตรวจสอบเชิงลึกที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
อาหารที่มีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีนักวิจัยไทยที่มีความสามารถไปรับการถายทอดเทคโนโลยี
ในสถานที่จริง ณ ตางประเทศ เพื่อรับการถายทอดเทคโนโลยีดานตางๆ อาทิ การบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับกฎหมายและขอบังคับระหวางประเทศ ขั้นตอนการใหบริการกับภาครัฐและเอกชน
และแนวปฏิ บัติใ นการดําเนินการภายในของหนวยวิจัยและหองปฏิบั ติการนั้นๆ เปนตน เพื่อให
นักวิจัยสามารถนําองคความรูที่ไดมาขยายผลสูผูประกอบการภายในประเทศ และสามารถนําเสนอ
รายงานภาพรวมของการเตรียมพรอมทั้งดานของสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเทคนิคการ
วิเคราะห วิจัยและพัฒนาที่ถูกตองและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติได
สําหรับกิจกรรมหลักสูตรที่จะสงนักวิจัยไทยไปรับการถายทอดองคความรูจากตางประเทศ มี 2
หลักสูตร คือ 1) เทคนิคการวิเคราะห และการจัดการหองปฏิบัติการทดสอบความปลอดภัยวัสดุ
สัมผัสอาหาร (Food contact centre s.r.l. ประเทศอิตาลี) และ 2) เทคโนโลยีการกลั่นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และกระบวนการหลังการกลั่น (The International Centre for Brewing and Distilling
(ICBD) ประเทศสกอตแลนด หรือ Bureau National Interprofessionnel du Cognac ประเทศ
ฝรั่งเศส)
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
รวมกับ หนวยงานพั นธมิ ต ร จัด งาน “ตะลุย วันเด็ ก! บานวิท ยาศาสตร สิ ริ นธร” เนื่องในวันเด็ ก
แห งชาติ ประจําป 2562 ระหวางวันที่ 9-10 ม.ค. 62 ณ บ านวิท ยาศาสตร สิริ นธร อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยการจัดงานดังกลาวไดใชชื่อวา “กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร
นอยในอุทยานวิทยาศาสตร” ซึ่งเปนกิจกรรมที่เ นนการสงเสริมการเรีย นรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อเปนการกระตุนความสนใจวิทยาศาสตร ใหกับเยาวชน ตั้งแตร ะดับอนุบ าลจนถึ ง
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยในปนี้มีผูเขารวมกิจกรรมกวา 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขต
ปทุมธานี และบริเวณใกลเคียง
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานไดแบงฐานกิจกรรมสําหรับระดับอนุบาล จํานวน 5 ฐาน ประกอบดวย
1) ฐานธัญพืชอะตอมสําหรับนก เพื่อเรียนรูชนิดของเมล็ดพืชตางๆ ที่เปนอาหารแกสัตวปก 2) ฐาน
โรงงานระบบยอยอาหาร เพื่อเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และระบบยอยอาหาร
3) ฐานรถพลั งงานลม เพื่อใหเ ด็กปฐมวัย ไดต ระหนักถึง วิกฤตพลังงานและสิ่ง แวดลอม 4) ฐาน
“แมง” หรือ “แมลง” กิจกรรมแยกแยะความแตกตางของแมลงกับแมง และ 5) ฐานใบไมจอม
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การจัดงาน “ถนน
สายวิทยาศาสตร”
ประจําป 2562

ผลการดําเนินงาน
เขมื อบ สนุกกับ พื ชกินแมลงที่ มี ความพิ เ ศษสามารถจับสั ต วข นาดเล็กมากินเป นอาหารได และ
เรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ
สําหรับฐานกิจกรรมสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา จํานวนกวา 13 ฐาน อาทิ ฐานไมดอกไม
ประดับในบาน เพื่อใหเด็กไดรูจักคุณลักษณะและองคประกอบของไมดอก ไมประดับประเภทตางๆ
ฐานบูมเมอแรง เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานของบูมเมอแรง ฐาน EV Racing การเรียนรูสวนประกอบ
ของรถยนตไฟฟาเบื้องตน ฐาน Bioeconomic Decryption เกมวิทยาศาสตรสนุกๆ เพื่อฝกฝนการ
สังเกต คิดวิเคราะห และประมวลผล ฐานพลาสติกแปลงราง เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจาก
กลองพลาสติก (PS6) ที่ใชแลว โดยสามารถนํามาประดิษฐพวงกุญแจ และเขาใจคุณสมบัติการยืด
และหดตัวของพลาสติก ฐานรวมพลั งปราบจราจล หุ นยนตบุ กเมื อง สัง เกตการใชเ ซนเซอร ใ น
หุนยนตบังคับ และเขาใจหลักการการทํางานพื้นฐานของเซนเซอรบังคับทิศทาง ฐานวิทยาศาสตร
ในปอปคอรนและสลัด เรียนรูวิทยาศาสตรจากอาหารและการทําอาหาร เปนตน
นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมจากพั นธมิตรและผูส นับสนุนงาน ประกอบด วย สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จํากัด กับกิจกรรม
การทดลองที่ใหเด็กไดเรียนรูทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสิ่งของ โดยใชหลักการหมุนของเพลา
เพื่อลดแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัส แสงและเงาจากวัตถุเคลื่อนที่ และความรูทางวิทยาศาสตร
อื่นๆ สําหรับปรับใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งกิจกรรมจากบริษัท ซีพี เมจิ จํากัด และบริษัทเจริญ
โภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ที่มารวมจัดกิจกรรมและคืนความสุขใหกับเด็กๆ ตลอดจนภายใน
งาน ยัง ไดรั บการสนับสนุนกิจกรรมในรู ปแบบของรางวัลเพื่ อมอบใหกับ เด็กๆ ที่มารวมงานจาก
บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)
จํากัด ธนาคาร กรุ ง เทพ จํ ากัด (มหาชน) บริ ษัท ไทยออยล จํากั ด (มหาชน) บริ ษัท ไลออ น
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ซีพี -เมจิ จํากัด สํานักบริหารสิท ธิประโยชนด านส งเสริมการลงทุ น
บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร และ บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จํากัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับหนวยงานพันธมิตรดานวิทยาศาสตร บนถนนโยธี และถนน
พระรามที่ 6 จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร” เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป 2562 ระหวางวันที่
10-12 ม.ค. 62 ณ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ถนนโยธีและถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ภายใต
แนวคิด “สนุกวิทย พิชิตตารางธาตุ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปการคนพบ
ตารางธาตุของดมีตรี เมนเดเลเยฟ และเพื่อสรางความตระหนักในความสําคัญของธาตุเคมีที่ชวย
สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ผลการดําเนินงาน

ทั้ง นี้ การจัด งานถนนสายวิท ยาศาสตร ใ นป นี้ไ ด รั บ ความร วมมื อจากคณะผูจัด งานทั้ ง 17
หนวยงาน ในสังกัด 3 กระทรวง ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมทั้งหนวยงานทุกภาคสวน รวมกันจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมตางๆ ในรูปแบบของสถานีการทดลองทางวิทยาศาสตรใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู และ
พัฒนาความคิดผานประสบการณจริง จํานวน 30 สถานีกวา 100 กิจกรรม อาทิ นิทรรศการ มาหา-ธาตุ เรียนรูพื้นฐานของตารางธาตุ กิจกรรมการทํานาฬิกาดวงจันทร /กิจกรรมสองพื้นผิวดวง
อาทิตย ผานกล องโทรทรรศน กิจกรรมทํ าความรูจักกับนาฬิกาอะตอมซีเ ซียม (Cesium Clock)
กิจกรรมเด็กจิ๋ว รักน้ํา รักษโลก ลดโลกรอน และกิจกรรม "เฮลโล เอช ทู โอ" เรียนรูวัฏจักรของน้ํา
เปนตน
การแขงขันรอบชิง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
ชนะเลิศ “โครงการ มหาชน) (สทอภ.) รวมกับ กระทรวงศึ กษาธิการ มหาวิท ยาลัย บูร พา บริ ษัท สยามคูโ บต าคอร
เกษตรอัจฉริยะ
ปอเรชั่น จํากัด และทรูปลูกปญญา จัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ “โครงการเกษตรอัจฉริยะสราง
สรางชาติ (Smartชาติ (Smart-Precision Farming)” ระดับ อาชีวศึ กษาและอุดมศึ กษา เมื่ อวันที่ 12 ม.ค. 62
Precision Farming)” ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยการจัดการแขงขันดังกลาวมีวัตถุประสงค
ระดับอาชีวศึกษาและ เพื่ อใหนักเรี ยนที่เ ขาร วมโครงการมีค วามรูค วามเข าใจในระบบการเชื่อมตอ GNSS แบบพิ กัด
แมนยําสูง เพื่อนํามาประยุกตการใชงานรวมกับเทคโนโลยีการเกษตร และเปนกลไกสําคัญในการ
อุดมศึกษา
นําความรูไปสู การพัฒ นาเทคโนโลยีการเกษตรต อไป รวมทั้งส งเสริ มและสนับสนุนใหเยาวชนได
เรี ย นรู เ กี่ย วกับ เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศที่ ทั นสมั ย และนําไปปฏิ บั ติ จริ ง ในระบบเกษตรกรรม
ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 และเกษตรกรรม 4.0
สําหรับการแขงขันในครั้งนี้มีทีมที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 6 ทีม โดยผลการแขงขันมี
ดั ง นี้ ที ม ที่ ไ ด รั บ รางวัล พั ฒ นานวั ต กรรม GNSS ในระดั บ ประเทศ พร อมโล เ กีย รติ ย ศและ
ทุนการศึกษา มีจํานวน 4 ทีม ไดแก ทีมซุมกอ จากวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร ทีมนวมินโรบอท
จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ทีม NAKABOT 2 จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และทีม
E-Tech Team จากวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ภ าคตะวันออก และที ม ที่ ไ ด รั บ รางวัล ชมเชย พร อม
ทุนการศึ กษา มี จํานวน 2 ทีม ได แก ทีม โสเจง #2 จากวิท ยาลั ยเทคนิคนครขอนแกน และที ม
PASANG3 ROBOT จากวิทยาลัยการอาชีพปาซาง
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ขอตกลงความรวมมือ นวัต กรรมแห ง ชาติ (สวทน.) ร วมกับ บริ ษัท พลั ง งานบริ สุ ท ธิ์ จํากัด (มหาชน) (EA) และกลุ ม
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จัดตั้ง “เครือขาย
พัฒนากําลังคนและ
ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีดานยาน
ยนตสมัยใหม และ
ระบบกักเก็บพลังงาน
ไฟฟาของประเทศ”

ผลการดําเนินงาน

พันธมิตร รวมทั้ งสิ้น 16 องคกร ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมื อจัดตั้ง “เครือข ายพัฒนา
กําลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีดานยานยนตสมัยใหม และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาของ
ประเทศ” เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา โดยความ
รวมมือกันในครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันสร างระบบการผลิ ตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติอยางยั่งยืน เพื่อรองรับแผนการลงทุนธุรกิจยานยนตไฟฟา
และแบตเตอรี่ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0
สําหรั บ พิ ธีล งนามบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อในครั้ ง นี้ ประกอบด วยพั นธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคการศึกษาและเอกชน รวมทั้งสิ้น 16 องคกร ประกอบดวย สวทน. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กลุ ม อุ ต สาหกรรมพลั ง งานหมุ นเวีย น สภาอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย หอการค า จัง หวั ด
ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนเบญจมราช
รังสฤษฎิ์ โรงเรียนดัดดรุณี บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด จํากัด บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ในกลุ ม EA ได แ ก บริ ษัท ไมน โมบิลิ ตี รีเ สิ ร ช จํากัด และบริ ษัท อมิ ต า เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด
ทั้ง นี้ สวทน. และภาคการศึ กษา จะรวมมือกันในการออกแบบจัดทํ าหลั กสู ต ร การพัฒ นา
เกณฑการประเมินผล การจัด การเรี ยนการสอน การฝกอบรม การพั ฒนากําลั ง คน และความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดานยานยนตสมัยใหม รวมถึงระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟาและอุตสาหกรรม
เกี่ย วเนื่อง ตลอดจนสนับ สนุนด านวิท ยากร อุปกรณแ ละหองปฏิบั ติการ โดยจะพิ จารณาผู ผาน
เกณฑการประเมิ นผลตามหลักสูตรของเครื อขายภายใตความรวมมือนี้ ใหเข าทํางานในกลุม EA
กอนที่จะรับบุคคลภายนอกโครงการเขามา
การจัดงานเปดตัว
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
“FameLab Thailand สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) และ
2019”
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแห งชาติ (อพ.) รวมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย บริษัท ทรู
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เดอะสแตนดารด จํากัด และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงาน
เปดตัว “FameLab Thailand 2019” เมื่อวันที่ 17 ม.ค 62 ณ True Incube ชั้น 4 ศูนยการคา
เซ็นเตอรพอยท ออฟ สยามสแควร กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการ FameLab เปนเวทีการแขงขันนําเสนอ
เรื่องราววิทยาศาสตร ใหสนุกและเขาใจง าย ภายในระยะเวลา 3 นาที โดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุน
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การจัดงาน “Maker
Faire Bangkok
2019 : WE ARE ALL
MAKERS ปลอยพลัง
เมกเกอรในตัวคุณ”

ผลการดําเนินงาน
นโยบายดานการสื่อสารทางวิทยาศาสตรแ ละสรางการตระหนักรูในการขับ เคลื่อนประเทศ การ
พัฒนาคน และความคิด รวมถึง วิธีการสื่อสารโดยใช หลักการทางวิท ยาศาสตร พรอมกับการใช
ความคิดสรางสรรค เพื่อชวยทําใหวิทยาศาสตรเปนเรื่องที่เขาใจงายและทําใหคนทั่ วไปเขาใจถึ ง
ความสําคัญของวิทยาศาสตร
ทั้งนี้ ผูที่สนใจเขารวมการแขงขันสามารถสงวิดีโอบอกเลาวิทยาศาสตรใน 3 นาที ผานทาง
เว็บไซต www.britishcouncil.or.th/famelab ไดจนถึงวันที่ 22 มี.ค. 62 และการแขงขันรอบชิง
ชนะเลิ ศเพื่อหาผูชนะในประเทศไทย จะจัด ขึ้นในวันที่ 11 พ.ค. 62 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห ง
กรุงเทพฯ โดยผูชนะจะไดเปนตัวแทนของประเทศไทย ไดมีโอกาสเขารวมแขงขันบนเวทีระดับโลก
"Cheltenham Science Festival" ระหวางวันที่ 3-9 มิ.ย. 62 ณ สหราชอาณาจักร
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
รวมกับ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต
จํากั ด สํ า นัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) กลุ ม เมกเกอร ใ นประเทศไทย และ
หนวยงานพันธมิตร จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019 : WE ARE ALL MAKERS ปลอยพลัง
เมกเกอรใ นตั วคุ ณ” ระหวางวันที่ 19-20 ม.ค. 62 ณ ลานหนาศู นย การค าเดอะสตรี ท รัช ดา
กรุงเทพฯ ซึ่งเปนมหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐของสุดยอดเมกเกอรที่ยิ่งใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต และชวยจุดประกายความสนใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหกับ
เยาวชนและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสง เสริมการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอรในประเทศไทยอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนวางรากฐานการสรางบุคลากรในสาขาสะเต็ม
ทั้งนี้ ภายในงานมีการสาธิตผลงานบนเวทีกลางและลานกิจกรรม กิจกรรมเสวนา และการ
แสดงผลงานของเมกเกอร ชาวไทยและต างประเทศกวา 70 บูธ อาทิ ไฟฟาและอิเ ล็กทรอนิกส
ระบบสมองกลฝงตัว ดนตรี อาหาร ศิลปะ งานไม งานโลหะ งานผา เปนตน ซึ่งผลงานที่ไดจัดแสดง
ทั้งหมดไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว รวมทั้งยังมีขบวนอิเลคทริคพาเหรด
ที่ม าในธีม กลองยาว พร อมด วยกิจกรรมเวิร กช็อป DIY ที่ เป ด โอกาสให ผูเ ข ารวมงานไดสั ม ผั ส
วัฒนธรรมเมกเกอรดวยตัวเอง ตลอดจนการจัดงานเมกเกอรแฟรในปนี้ถูกจัดขึ้นดวยแนวคิดในการ
รณรงคลดการใชวัสดุพลาสติกและกระดาษ และการผลิตสิ่งของดวยวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งมีผูสนใจทั้งชาวไทยและตางชาติเขารวมงานกวา 10,000 คน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกวดสิ่งประดิษฐของเมกเกอรเยาวชนสายสามัญและอาชีพ
ในโครงการ Young Makers Contest ปที่ 3 โดยมีเยาวชนสงผลงานเขารวมประกวดรวม 399

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

10
ลําดับ
ที่

3

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน

ผลการดําเนินงาน
ผลงาน รวมทั้งมีการประกาศผลและมอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศในโครงการ Enjoy Science: Young
Makers Contest ปที่ 3 ภายใตหัวขอ “นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว” ของนักเรียนสายสามัญและ
อาชีวะ ซึ่งปนี้ผูชนะเลิศสายสามัญ ไดแก ผลงาน “หุนยนตขจัดคราบสกปรกบนผิวน้ํา” จากโรงเรียน
สตรีพัทลุง จ.พัทลุง ผลงานดังกลาวออกแบบลักษณะคลายเรือที่ลอยบนผิวน้ํา มีกลไกเครื่องจักรที่
ชวยดึงและขจัดคราบน้ํามันที่ลอยอยูบนผิวน้ําได สวนผูชนะเลิศสายอาชีวะ ไดแก ผลงาน “คลีน
ฮอยสเตอร (CLEAN OYSTER)” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี ไดออกแบบ
เครื่องลางหอยนางรม เพื่อลดแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ทองเสีย โดยใชวิธีธรรมชาติ
ของหอยนางรมเอง โดยทั้ง 2 ทีมไดรับรางวัลมูลคาทีมละ 500,000 บาท และไดสิทธิ์ไปรวมงาน
Maker Faire Bay Area ณ เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลคากวา
1.2 ลานบาท
ปจจุบั นมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคํ าขอขึ้ นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย มายั งสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น ๕80 ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน ๒๙8 ผลงาน ทั้ง นี้ สํานักงบประมาณได ป ระกาศขึ้นบั ญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบร อยแล ว
จํานวน ๒62 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 ๓6 ผลงาน)
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๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การจัดงาน “สืบสาน
ภูษาวิถี ของดีพฤกษา
ถิ่น” ภายใตโครงการ
ยกระดับสินคา OTOP
ใน 10 จังหวัด
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) จัดงาน “สืบสานภูษาวิถี ของดี
พฤกษาถิ่น” ภายใตโครงการยกระดับสินคา OTOP ใน 10 จังหวัดเปาหมาย (แมฮองสอน ตาก
นาน ชัยนาท นครพนม กาฬสินธุ อานาจเจริญ บุรีรัมย นราธิวาส และปตตานี) ระหวางวันที่ 16-20
ม.ค. 62 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยสงเสริมรายไดใหแกผูประกอบการในระดับฐานราก สงเสริมเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนใหเกิดการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยผลักดันใหเกิดการรวมกลุมกันอยางสรางสรรคและ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหมากขึ้น โดยใชวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ และชุมชน ใชจุดแข็งของชุมชนทางดาน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญาเพื่อเชื่อมโยงสูภาคการผลิตและบริการ ในการสร างสัญลักษณ
และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง มี การนํ าองค ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีไปประยุกตใช เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเพิ่มโอกาสใน
การขยายตลาด
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานไดมีการจัดบูธ จัดการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ที่ไดรับ
การยกระดับ ประเภทผลิตภัณฑผา และประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร รวมจํานวน 50 คูหา จาก
10 จังหวัดเปาหมาย รวมทั้ง ยังมี กิจกรรมส งเสริมการขาย ได แก การจับฉลากรางวัล ชิงโชคแก
ผูเขารวมงาน และกิจกรรมสินคานาทีทอง ตลอดจนมีการแสดงดนตรีโฟลคบนเวทีอีกดวย
การประชุมเชิง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวง
ปฏิบัติการทบทวน
วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) จัด ประชุ มเชิ ง ปฏิบั ติ การทบทวนแผนวิท ยาศาสตร
แผน วทน. สูภูมิภาค เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม (วทน.) สู ภู มิภ าค (ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) : กลุ ม
(ปงบประมาณ พ.ศ. ภาคเหนือ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 ณ อุท ยานวิท ยาศาสตร
2561 – 2564) : ภาคเหนือ จ.เชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนกรอบแนวทางขับเคลื่อนงานดาน วทน. สูการ
ประจําปงบประมาณ พัฒนาภูมิภาค รวมทั้งทบทวนแผนงานและโครงการในระยะ 4 ป เพื่อใหคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
พ.ศ. 2562
ไดจัด ทําข อเสนอโครงการในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ตามกรอบหวงโซคุณค าหลั ก
กลุมภาคเหนือ
(VC) ตลอดจนสรางการบูรณาการรวมกันระหวางเครือขาย ซึ่งมีผูเขารวมการปะชุม จํานวน 200 คน
กลุมภาคกลางและ
ทั้งนี้ สส.สป.วท. ยังไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ สูภูมิภาคกลุมภาคกลาง
ภาคตะวันออก
และภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุม จํานวน 150 คน
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
ขอตกลงความรวมมือ การรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการวิจัยพัฒนาใน
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
ดานการวิจัยพัฒนาใน
การสงเสริมมาตรฐาน
และการทดสอบ
สําหรับผลิตภัณฑใน
ระบบราง

ประเทศ เชน ดาน
พลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนตไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ
ใชประโยชนจากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ สงเสริมการใช
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกวาง โดย
จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย
๘.๕ ปรับปรุงและจัด
การจัดงานเปดตัว
เตรียมใหมีโครงสราง
“ศูนยความเปนเลิศ

ผลการดําเนินงาน
การสงเสริมมาตรฐานและการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑในระบบราง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 ณ ตึก
บัญชาการ การรถไฟแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยความรวมมือกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการพัฒนาดานระบบรางในประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนสงทางรางของประเทศไทยใหเกิดขึ้นอยางเปน
รูปธรรม อาทิ การพัฒนาชิ้นสวนอุปกรณรถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ ใหมีมาตรฐานสากล
สามารถแขงขันทางธุรกิจกับตางประเทศ การยกระดับความสามารถในการผลิตของผูประกอบการ
ไทยที่มีศักยภาพสูงเพื่อเขาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตชิ้นสวนรถไฟ การศึกษาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานการใหบริการ มาตรฐานการทดสอบในดานผลิตภัณฑ และการ
รับรองมาตรฐานการผลิตในดานอุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เปนตน
ทั้งนี้ ในขอบเขตความรวมมือดังกลาว พว. จะทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนหองปฏิบัติการ
ทดสอบในประเทศเพื่อใหบ ริการทดสอบ และตรวจสอบผลิต ภัณฑใ นระบบราง ให เป นไปตาม
มาตรฐานสากล สามารถนํ าไปใช ใ นโครงการรถไฟความเร็ วสู ง ไทย-จี น รวมถึ ง รถไฟเชื่ อม 3
สนามบิ น และรถไฟสายอื่น ๆ ในอนาคต รวมทั้ ง พว. ยั ง มี โ ครงการส ง เสริ ม และสนับ สนุนให
คําปรึกษาแกผูพัฒนาผลิตภัณฑ และผูจัดจําหนายผลิตภัณฑดานระบบราง เพื่อกระตุนใหเกิดการ
ทดสอบและการตรวจสอบรับรองเครื่องหมายรับรองสําหรับผลิตภัณฑดานระบบราง ตลอดจนการ
สนับ สนุนและผลั กดันให ใ ช ม าตรฐานผลิ ต ภั ณฑ ด านระบบรางตามประกาศของการรถไฟแห ง
ประเทศไทย เปนบรรทัดฐานในการผลิตและการพิจาณาจัดซื้อผลิตภัณฑดานระบบรางตอไป
นอกจากนี้ การรถไฟแห ง ประเทศไทย และ พว. ยั ง ได ร วมมื อ กันเร ง ให เ กิด การส ง เสริ ม
ศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีระบบรางอยางเขมขนเพื่อเตรียมพรอมบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภ าพสูง สามารถรองรั บโครงสรางพื้ นฐานทางดานนี้ที่มี อัตราการเติบ โตอยางรวดเร็วใน
ประเทศ และเพื่อพัฒนาและสงเสริมระบบโลจิสติกสในภาพรวมของประเทศ พว. ยังไดรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและจังหวัดปทุมธานี ในการวางแผนการทํา Smart City เพื่อรวมกัน
พัฒนาพื้นที่รอบสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาทิ ระบบปอนผูโดยสาร (Feeder) ดวยระบบ
รางเบา และอื่นๆ เพื่อเชื่ อมต อกับ รถไฟฟ าสายสี แดงซึ่ง จะแล วเสร็ จและเป ด ให ใ ช บ ริการในป
2564 อีกดวย
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
จัด งานเป ดตั ว “ศู นย ความเปนเลิ ศ ดานสาหร าย (TISTR Algal Excellent Center, TISTR
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พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู
การใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห
หองปฏิบัติการสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
ดานสาหราย (TISTR
Algal Excellent
Center, TISTR
ALEC)”

ผลการดําเนินงาน
ALEC)” เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 ณ วว. เทคโนธานี จ.ปทุมธานี โดยศูนยความเปนเลิศดานสาหราย
วว. ได รั บการสนับ สนุนจากงบประมาณแผ นดิ น ภายใต โครงการจัด ตั้ ง ศูนย ค วามเป นเลิศ ด าน
สาหร าย เพื่ อพั ฒ นาทรั พ ยากรชี วภาพด านสาหร าย รวมทั้ ง ดํ าเนิ นการวิจัย พั ฒ นา ถ ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ และการบริการที่เกี่ยวของกับสาหรายแกภาครัฐและ
เอกชนทั้ ง ในและต า งประเทศ ตลอดจนมุ ง เน น การผลิ ต ชี ว มวลสาหร า ยเพื่ อ เป น วั ต ถุ ดิ บ
(feedstock) ในการนําไปใชประโยชนดานเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดลอม และพลังงานอยาง
ยั่งยืน เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับอาเซียน
ทั้งนี้ การจัดตั้งคลั งสาหราย วว. เปนการดํ าเนินงานตามอนุสั ญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity, CBD) ที่วาดวยการอนุรักษนอกถิ่นกําเนิด (ex
situ conservation) และใชประโยชนอยางยั่งยืน (sustainable utilization) ดานการวิจัย พัฒนา
และถ ายทอดเทคโนโลยี สู ภ าคเอกชน รวมทั้ ง ดานงานบริ การ (มี ลู กค าขอรั บ บริ การจากทั้ ง ใน
ประเทศและตางประเทศ) ไดแก การทดสอบผลิตภัณฑสีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานตอสาหราย
บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบดานสาหราย และสารพิษจากสาหราย (การประปานครหลวง)
เปนตน ตลอดจนงานบริการวิจัยตามความตองการของภาคเอกชน เชน ร วมงานบริการวิจัยกับ
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เด็นโซ คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท
IHI คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น
จํากัด เปนตน

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

