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รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562
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

ผลการดําเนินงาน

การลงนามบันทึก
ความรวมมือในการ
นํารองใชน้ํามันไบโอ
ดีเซล B10

กระทรวงวิท ยาศาสตร ฯ โดย ศู นย เ ทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ห ง ชาติ สํ า นักงานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (เอ็มเทค พว.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงนามบันทึก
ความรวมมือในการนํารองใชน้ํามันไบโอดีเซล B10 ภายใตโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดสวนการใช
น้ํามันไบโอดีเซลใหสูงขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ ซึ่งความ
รวมมือในครั้งนี้มีแผนงานการนํารองใชน้ํามันไบโอดีเซล B10 กับรถยนตสวนกลางและรถโดยสาร
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมนอยกวา 10 คัน โดยจะรวมกันติดตามและเก็บขอมูล
เพื่อประเมินผลเตรี ยมความพรอมใชน้ํามันไบโอดีเซล B10 เป นเชื้ อเพลิ งทางเลื อก และช วยลด
ปริมาณฝุนจิ๋ว PM2.5 ภายในมหาวิทยาลัย

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ

ผลการดําเนินงาน

การสงมอบโปรตีน
ใหกับองคการสํารวจ
อวกาศญี่ปุน (JAXA)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) (สทอภ.) ร วมกับศู นย พันธุวิศ วกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห งชาติ สํ านักงานพั ฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ไบโอเทค พว.) สงมอบโปรตีนใหกับองคการสํารวจอวกาศ
ญี่ปุน (JAXA) เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่ปุน โดยการนําสงโปรตีนในครั้งนี้จะ
ถูกสงไปกับจรวดของบริษัท SpaceX ภายในเดือน ก.ค. 62 โดยจะทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ
(International Space Station : ISS) ภายใตโครงการวิจัยวิทยาศาสตรอวกาศและการทดลองใน
อวกาศ (National Space Exploration : NSE) ของ สทอภ. และนําสงเขาสูหองปฏิบัติการอวกาศ
Kibo Module ของ JAXA ทันที
ทั้งนี้ การทดลองดังกล าว สทอภ. ตองการปลูกผลึกเอนไซม โปรตีน DHFR-TS ที่พ บในเชื้ อ
Plasmodium Falciparum ซึ่งทําใหเกิดโรคมาลาเรีย ที่จะถูกนําไปตกผลึกในสภาวะไรน้ําหนักบน
สถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อวิเคราะหหาโครงสรางของผลึกที่ส มบูรณ โดยการปลูกผลึกในสถานี
อวกาศนี้จะใหผลึกที่มีลักษณะแตกตางจากการปลูกผลึกบนโลก เนื่องจากบนอวกาศไมมีแรงโนม
ถวง ซึ่งผลึกที่ปลูกบนอวกาศมักจะมีขนาดใหญกวา สมบูรณกวา และชวยใหนักวิจัยสามารถทราบ
ขอมูลของโครงสรางผลึกโปรตีนไดชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนายาตานโรคมาลาเรียชนิดใหมที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิมที่มีอยูในปจจุบัน
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ โดย โปรแกรมสนับ สนุ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (ITAP พว.) รวมกับศูนยความเปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.) จัดงานเปดตัวโครงการ “การวิจัย พัฒนา และทดสอบ
ทางคลินิกสําหรับอาหารฟงกชั่น” และงานสัมมนาเรื่อง “Food, Gene and Health: Opportunities
and Challenge” และ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซา กรุงเทพฯ โดยความ
รวมมือระหวาง ITAP พว. และ ศลช. ในการดําเนินโครงการ “การวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก
สําหรั บอาหารฟง กชั่ น” จะเป นกลไกช วยสนับ สนุนและพัฒ นากลุ มผู ประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารไทย ที่ มี ศั ก ยภาพด านการผลิ ต อยู แ ล ว ให มี ศั ก ยภาพมากยิ่ ง ขึ้ น ด วยการวิจั ย พั ฒ นา
ผลิ ตภั ณฑ ใหม ในกลุ มอาหารฟง กชั่ น และการวิจัยทางคลิ นิก เพื่อสร างความเชื่ อมั่ นด านความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑใหกับผูบริโภค และเปนขอมูลที่สามารถพิสูจนได ในการ

เอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยใหมีความเชื่อมโยง
กับภาคเอกชน

โครงการ “การวิจัย
พัฒนา และทดสอบ
ทางคลินิกสําหรับ
อาหารฟงกชั่น”
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
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การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ผลักดันการยื่นคํา
ขอรับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐโดยคนไทย

ผลการดําเนินงาน
ขอขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยโครงการฯ จะชวยสนับสนุน
ผูประกอบการกลุ มผูผลิ ตสวนผสมอาหาร (Food Ingredients) และกลุม ผูผลิต อาหาร (Food
Industries) โดยรวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากหลายสาขา โดยเฉพาะอาจารยแพทย นักกําหนดอาหาร
นักโภชนาการ นักวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี อาหาร นักพัฒนาผลิ ตภัณฑ รวมถึงนักการตลาด
และปรึกษา อย. อยางใกลชิด เพื่อชวยบมเพาะและสรางแนวคิดผลิตภัณฑอาหารฟงกชั่นรวมกับ
ผูป ระกอบการ และผ านกิจกรรมต างๆ อาทิ การทํ า Nutrition Workshop เพื่ อรู แ ละเขาใจ
เกี่ย วกับ โภชนาการใหม ากขึ้ น และนําความรูดานโภชนาการมาออกแบบพัฒ นาผลิตภั ณฑ และ
การศึ กษาดูง านอาหารฟ งกชั่น ณ ตางประเทศ รวมถึง การเข าใจและวิธีการทํ าตลาดใหโ ดนใจ
ผูสูงอายุ เปนตน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคําขอรับสิทธิบัตร
การประดิษฐโดยคนไทย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 ณ หองประชุมหวากอ สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี
กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ไดเชิญผูเกี่ยวของกับการสรางผลงานวิจัยมา
รวมกันระดมความคิดเห็นอยางเต็มความสามารถในการวางกรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อเพิ่ม
จํานวนคนไทยที่ขอรับการคุมครองสิทธิบัตรการประดิษฐ ซึ่งปจจัยสําคัญเพื่อมุงสูเปาหมาย คือการ
พัฒนา Innovation System ทั้งระบบ ทั้งเรื่องคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
จํานวนบุ ค ลากรด านการวิจัย และพั ฒ นา มาตรการส ง เสริ ม ต างๆ รวมถึ ง การสร างการรั บ รู ถึ ง
ความสําคัญเรื่องทรัพยสินทางปญญา
ทั้ ง นี้ ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ไดตั้งเปาหมายไววาภายในป 2564 ประเทศไทยจะตองมีคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาของทั้ง
ประเทศรอยละ 1.5 ตอ GDP มีจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทํางานเต็ม
เวลาของทั้ ง ประเทศ 25 คน ต อประชากร 10,000 คน และมีอันดั บ โครงสร างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรติด 1 ใน 30 อันดับแรก ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา ทั้งในแงการเพิ่มเงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มกําลังบุคลากรความสามารถสูง
และการสงเสริมใหผูประกอบการเอกชนเล็งเห็นความสําคัญและผันตัวมาเปนผูประกอบการฐาน
นวัตกรรมดวยการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการปรับแกกฎหมายใหเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช
งานวิจัยเพื่อนําไปตอยอดในเชิงพาณิชยไ ดมากขึ้น ตลอดจนสงเสริมให มีการขอรับ สิทธิบั ตรการ
ประดิษฐโดยคนไทยเพิ่มมากขึ้น
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ลําดับ
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ที่
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

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ
ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร
(INST 2019)

การลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
การพัฒนาวิจัย
คุณภาพสูงดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)
การจัด ประชุ ม วิช าการนานาชาติ ด า นวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี นิว เคลี ย ร (International
Nuclear Science and Technology Conference) INST 2019 ครั้ง ที่ 3 ภายใตแ นวคิ ด
“Nuclear for Better Life” ระหวางวันที่ 4-6 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด แอท เซนทรัล
พลาซา ลาดพราว กรุงเทพฯ โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและเผยแพร
ผลงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณในงานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรทุกสาขา กอใหเกิด
การประสานงานระหวางบุ ค ลากร และหนวยงานต างๆ ทั้ ง ในและต างประเทศทํ าให มี การนํา
พลังงานนิวเคลียรไปใชอยางกวางขวาง ทั้งนี้ ภายในการประชุม INST 2019 ไดมีการจัดกิจกรรม
เชน การจัดนิทรรศการ Nuclear for Better Life: Innovation and Advanced Technology
การจัด แสดงผลงานจากการประกวดผลงานวิท ยาศาสตร / สิ่ ง ประดิ ษฐ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี การ
นําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร จํานวนกวา 150 ผลงาน เปนตน ซึ่ง มี
ผูเขารวมการประชุมทั้งในและตางประเทศ จํานวนกวา 500 คน

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) และ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล าธนบุรี (มจธ.) ไดล งนามบันทึกขอตกลงความร วมมือการ
พัฒนาวิจัยคุณภาพสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 ณ มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ โดยการลงนามความรวมมือดังกลาวจะเปนการรวมกันใน
การพัฒนานักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยใหเปนบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ในสาขาที่ตอบสนองความตองการของประเทศ ภายใตขอบเขตของความรวมมือ อาทิ การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัย
คุณภาพสูง เชน การจัดเวทีหรือการประชุมระดับนานาชาติรวมกัน การสนับสนุนใหนักศึกษาใน
โครงการได เป ดโลกทัศ นในระดับนานาชาติ ในระหวางศึกษา การรวมสรางหรือพั ฒนาหลักสูต ร
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การลงนามบันทึก
ขอตกลงวาดวยความ
รวมมือทางวิชาการ
ในการพัฒนาระบบ
การเรียนรูทางไกล
ผานระบบเครือขาย
สารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
ปริญญาเอก โดยมุงเนนการทํางานวิจัยเปนหลักรวมกับ พว. เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
และทักษะในการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย รวมทั้งถายทอด
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ไ ดพัฒนาขึ้ น เพื่อให เกิดการนําไปประยุกตใชให เกิดประโยชนตอไป
ตลอดจนสนับสนุนเครื อขายการวิจัยทั้ ง ภาครั ฐ และ/หรื อภาคเอกชน ทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ตางประเทศ ใหเขารวมในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง
ทั้ง นี้ พว. และ มจธ. จะขยายขอบเขตความร วมมื อภายใต โ ครงการโครงการพั ฒ นาวิจัย
คุณภาพสูงด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒ นาประเทศทางดานวิชาการเป น
เวลา 5 ป (พ.ศ. 2562-2567) โดยมุงเนนการพัฒนานักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ภายใตการ
ดูแ ลและบ มเพาะจากผูเ ชี่ ยวชาญของทั้ง 2 สถาบั น เพื่ อเปนกําลั งสํ าคัญ ในการขั บเคลื่ อนและ
ผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่ใชความรูและทักษะขั้นสูงที่เปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ผ านความร วมมื อกันทั้ง การเปนอาจารยที่ ป รึกษาวิท ยานิพนธ โครงสรางพื้นฐาน
ทางการวิจัย ตลอดจนรวมกันจัดหาทรัพยากรวิจัย โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญา
เอกเปนระยะเวลา 3 ป ภายใตเงื่อนไขที่ มจธ. กําหนด
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
รวมกับสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อน (สํ านักงาน ก.พ.) และหนวยงาน รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยตางๆ จํานวน 16 แหง รวมลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
ในการพั ฒนาระบบการเรี ยนรู ท างไกลผ านระบบเครื อข ายสารสนเทศ เมื่ อวันที่ 21 ก.พ. 62
ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล โดยบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการดังกลาวมี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝกอบรมดวยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2) เพื่อใชทรัพยากรทางการศึกษาและการฝกอบรมที่มีอยูรวมกันใหคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรูความสามารถ ใหแกบุคลากรภาครัฐและ
บุคคลทั่วไป ดวยการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมทางไกลผานระบบเครือขายสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จากหนวยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนานาประเทศ
ทั้งนี้ ขอบเขตความรวมมือดังกลาว ประกอบดวย ความรวมมือในการสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรูทางไกลผานระบบเครือขายสารสนเทศ โดยใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรการ
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ผลการดําเนินงาน

ฝกอบรม บุคลากร และสื่ อการฝกอบรมรวมกันอยางมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงความรวมมือในการ
ระดมบุคลากรผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาการเรีย นรูทางไกล บทเรี ยนแบบรายวิชาและหลักสูต ร
ระยะสั้น การพัฒนา สงเสริม และเผยแพรหลักสูตร สื่ออุปกรณ และกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ
ตางๆ โดยดํารงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของการใหการศึกษาและการฝกอบรมทางไกลทั้งดาน
กระบวนการ และผลผลิตในระดับสูง ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล
สําหรับ หนวยงาน และมหาวิท ยาลัยต างๆ ที่เข าร วมลงนามในบันทึกข อตกลงวาดวยความ
รวมมือทางวิช าการฯ ประกอบดวย สํ านักงานการตรวจเงิ นแผนดิ น สํ านักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกลา สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ สํานักงานพั ฒนารัฐบาลดิจิทั ล (องคการมหาชน) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต
การจัดอบรมเชิง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) รวมกับ
ปฏิบัติการ IDE to
ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) จัด อบรมเชิ ง
IPO รุนที่ 3
ปฏิบัติการ IDE to IPO รุนที่ 3 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering #3)
เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62 ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เจาของกิจการหรือผูมีส วนเกี่ยวของไดมีความรู และความเขาใจในองค ประกอบตางๆ ที่มีสวนใน
การเตรียมความพรอมของกิจการ สําหรับการกาวเขาสูการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ซึ่ง มี บ ริ ษัท ชั้ นนํา ระดั บ ประเทศในกลุ ม อุต สาหกรรมนวัต กรรมการบริ การและการท องเที่ ย ว
(Hospitality & Tourism Industry) เขารวมจํานวน 80 องคกร จากหลากหลายกลุมธุรกิจ อาทิ
กลุมการทองเที่ยว กลุมการขนสง กลุมอาหาร กลุมบริการทางสุขภาพ เปนตน ทั้งนี้ ภายในงานได
มีการบรรยายพิเ ศษในเรื่ องตางๆ ได แ ก Innovation for Corporate Growth ขอคิ ดด าน
นวัตกรรม และกลไกของ สนช. ที่พรอมสนับสนุนผูประกอบการทุกระดั บ เพื่อใหผูประกอบการ
สามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงใหธุรกิจเติบโตและประสบความสําเร็จสูงสุด
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ความเขาใจรวมกันใน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ไดลงนามบันทึกความเขาใจรวมกันในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร
การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล อม เมื่ อวันที่ 28 ก.พ. 62 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย นเรศวร
ดานวิทยาศาสตร
จ.พิษณุโลก ซึ่งการลงนามความรวมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันสงเสริม พัฒนาความรู

ปญหา/ ขอเสนอแนะ
งปม.
ขอขัดของ
(ลานบาท)

7
ลําดับ
ที่

3

นโยบายรัฐบาล
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ขอสั่งการ
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม

๘.๓ ปฏิรูประบบการให บัญชีนวัตกรรม
สิ่งจูงใจ ระเบียบและ
กฎหมายที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาตอยอดหรือใช
ประโยชน รวมทั้งสงเสริม
การจัดทําแผนพัฒนาการ
วิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือกลุมจังหวัด
เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของทองถิ่น
ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชยโดยสงเสริม
ความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย หนวยงาน
วิจัยของรัฐและภาคเอกชน
การจัดงาน “ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากสู
แนวทาง การปฏิบัติ
(Local Economy
in Action)”

ผลการดําเนินงาน
และงานวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมใหแกบุคลากรของทั้งสององคกร รวมทั้ง
รวมกันใชทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
การพั ฒนาประเทศ ตลอดจนรวมกันใชความสามารถและองค ความรูท างงานวิจัยสนับสนุนการ
พัฒนาและวิจัยของหนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐ โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
3 ป (พ.ศ.2562-2564)
ปจจุบั นมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบคํ าขอขึ้ นทะเบียนบัญชี นวัตกรรมไทย มายั งสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) แลวทั้งสิ้น 590 ผลงาน และมีผลงานที่ผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จํานวน 306 ผลงาน ทั้ง นี้ สํานักงบประมาณได ป ระกาศขึ้นบั ญ ชีนวัตกรรมไทยเรียบร อยแล ว
จํานวน 269 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 43 ผลงาน)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จัดงาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู แนวทางการปฏิบัติ (Local
Economy in Action)” เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทําเนียบรัฐบาล
ซึ่งมีผูเขารวมงานกวา 500 คน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การนําเสนอและมอบสมุด
ปกขาว “ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานราก สู แ นวทางปฏิ บั ติ ” ต อ พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา
นายกรัฐมนตรี โดยตัวแทนกลุมบริหารจัดการน้ําชุมชน ตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรแหงชาติ
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และกลุมเกษตรกรรุนใหม กลุมวิสาหกิจชุมชนรายยอย และนักวิชาการ ซึ่งตัวแทนไดนําเสนอปญหาใน
แตละดาน และขอเสนอแนะที่รวบรวมมาจากการระดมสมองของทุกภาคสวน พรอมทั้งมีปาฐกถา
พิเศษจากนายกรัฐมนตรีในหัวขอ “นโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”
โดยการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต องบูร ณาการการทํางานทุกภาคส วน ทั้ งภาครัฐ และภาค
ประชาชนมากขึ้น เพื่อตอบสนองเปาหมายที่วางไวสูแนวทางปฏิบัติ โดยการนําขอมูล Big data
มาประยุกตใชในดานตางๆ เชน การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการน้ําชุมชน
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เปนตน และเชื่อมโยงขอมูลที่จําเปนสําหรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก (BIG data for Local Economy) รวมทั้งใหเรงเชื่อมโยงขอมูลของระบบ TP
Map โดยสรางเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับหนวยงานแตละจังหวัดและผูนําสวนทองถิ่น
ในการแกไขปญหา ตลอดจนใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาเครื่องมือ
ในรูปแบบ Application ที่สามารถใหคําแนะนําเกษตรกรได
ทั้งนี้ ภายในงานยังไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ “ยกระดับผูประกอบการโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรม”
ระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กับเครือขายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การบริหารจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
สูความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ระหวางกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการแสดงความสําเร็จในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก ประกอบดวย Big Data for Local Economy (ระบบบริหารจัดการขอมูลการ
พัฒนาคนแบบชี้เปาแผนที่เกษตรเพื่อการจัดการเชิงรุก OTOP Map) การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ ผลงาน Big Rock โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งนวัตกรรมเกษตร และ
การบริหารจัดการขยะชุมชน
การประชุมเชิง
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวง
ปฏิบัติการ “การ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สูภูมิภาค (พ.ศ.2561– 2564)” ประจําป พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนกรอบ
วทน. สูภูมิภาค (พ.ศ. แนวทาง การขับเคลื่อนงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สูการพัฒนาภูมิภาค
2561–2564)”
และทบทวนแผนงานและโครงการในระยะเวลา 4 ป เพื่อใหเครือขายคลิ นิกเทคโนโลยีไดจัดทํ า
กลุมภาคใต และกลุม ขอเสนอโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ตามกรอบหวงโซคุณคาหลัก ตลอดจนสราง
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ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ ประจําป พ.ศ.
2562

การประชุมสัมมนา
“การสรางคุณคาให
กับขาวหอมมะลิ และ
ผลิตภัณฑเพิ่มคาดวย
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการขาว
โดยชุมชน (พื้นที่ทุง
กุลารองไห 5 จังหวัด)”

ผลการดําเนินงาน
การบูรณาการรวมกันระหวางเครือขาย โดยไดจัดการประชุมฯ ในพื้นที่ ดังนี้
1) กลุมภาคใต ระหวางวันที่ 7-8 ก.พ. 62 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอรท จ.สงขลา โดย
ไดรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยีภาคใต จัดทําหวงโซคุณคาดาน วทน. เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ขั บ เคลื่ อนแผนงานด าน วทน. สู ภู มิ ภ าคอย างเป นรู ป ธรรม และใช เ ป นกรอบในการสนับ สนุน
งบประมาณ มีทั้ งหมด 7 VC ไดแก (1) การบริหารจัด การแพะครบวงจร ดวย วทน. เพื่ อการ
ทองเที่ยวในพื้นที่ภาคใต (2) การใช วทน. เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวและบริการพื้นที่ภาคใต
(3) การพัฒนาผลไมแบบครบวงจรดวย วทน. ในพื้นที่ภาคใต (4) การใช วทน. เพิ่มศักยภาพดาน
สมุนไพรพื้นที่ภาคใต (5) การเพิ่มมูลคาขาว ดวย วทน. ในพื้นที่ภาคใต (6) การใช วทน. เพื่อเพิ่ม
มูลคาเกษตรอัตลักษณชายแดนใต และ (7) นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจรในพื้นที่
ภาคใต รวมทั้ ง ได มี ข อเสนอโครงการที่ ส อดคล องกั บ กรอบห วงโซคุ ณค า หลั ก และได รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 26 โครงการ งบประมาณรวมมากกวา 7.1 ลานบาท และโครงการ
ภายใต แ ผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาพื้ นที่ ร ะดั บ ภาคโครงการพั ฒ นาเกษตรกรรุ นใหม (โครงการ
สินคาอัตลักษณ) งบประมาณ 6.9 ลานบาท
2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 14-15 ก.พ. 62 ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแกน โดยไดรวมกับเครือขายคลินิกเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดทําหวงโซคุณคาดาน วทน. จํานวน 4 หวงโซคุณคา ไดแก (1) นวัตกรรมผาทออีสาน (2) การ
พัฒ นาขาวดวย วทน. (3) การพัฒ นาสมุนไพรด วย วทน. และ (4) นวัต กรรมการผลิ ต เกษตร
ปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว) รวมทั้งไดมีขอเสนอโครงการที่สอดคลองกับหวงโซคุณคาขางตน
และไดรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 25 โครงการงบประมาณรวม 6.45 ลานบาท
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการ
มหาชน) (สทอภ.) รวมกับกระทรวงมหาดไทย และ 5 จังหวัด ในพื้นที่ทุงกุลารองไห ประกอบดวย
รอยเอ็ด สุรินทร ศรีสะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนา “การสรางคุณคาใหกับขาว
หอมมะลิ และผลิตภัณฑเพิ่มคาดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการขาวโดยชุมชน (พื้นที่
ทุงกุลารองไห 5 จังหวัด)” เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด จ.ยโสธร ซึ่งการ
ประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลาตลอดหวงโซ
คุณคาใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาขาวหอม
มะลิทุงกุลาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และสงเสริมการใชประโยชนจาก
นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการขาวโดยชุมชน รวมทั้งไดมีการถายทอดองคความรู
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ในการจัดการขาวดวยนวัตกรรม ใหกับเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เครือขายเกษตรกร ศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) หนวยงานเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย
ภาคเอกชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ทุงกุลาทั้ง 5 จังหวัด ไดนําไปใชประโยชนในการเพิ่มศักยภาพการผลิต การบริการจัดการ
เชิงพื้นที่ และการสรางมูลคา (Values) ใหกับผลผลิตและผลิตภัณฑ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมสัมมนา
จํานวน 400 คน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการบูรณาการพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลาและเกษตรอินทรียรวมกันทั้งภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนือ จึง ได มี การจัด ตั้ ง คณะทํ างานขึ้ น มาขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาดั ง กล าว โดย
มอบหมายให สทอภ. ดําเนินการ นอกจากนี้ ภายในการประชุม สัมมนายังไดมีกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่ทุงกุลาและพื้นที่ขยายผล นําผลิตภัณฑและผลิตภัณฑเพิ่มคาจากขาวหอมมะลิที่มีการจัดการ
ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการขาวโดยชุมชน G-RICE Thungkula มาจัดแสดง โดย
ผลิตภัณฑทั้งหมดสามารถทวนสอบยอนกลับดวย QR Code ที่นํามาติดไวบนผลิตภัณฑขาว เพื่อให
ผูบริโภคสามารถใชนวัตกรรมนี้ตรวจสอบยอนกลับไปยังแปลงเพาะปลูกและแหลงผลิต ทําใหทราบ
ขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแปลงเพาะปลูก รวมทั้งมาตรฐานการเพาะปลูก ซึ่งผลิตภัณฑที่มี
QR Code ติดอยูบนผลิตภัณฑ จะเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค ที่จะไดบริโภคขาวที่มี
คุณภาพและชวยเพิ่มมูลคาของขาวหอมมะลิใหมีราคาสูงขึ้น สรางรายไดทั้งทางตรงและทางออม
ใหกับเกษตรกร ชุมชน และทองถิ่น จากการนํานวัตกรรมมาใชในการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การลงนามบันทึก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับ 22 หนวยงาน รวมลงนามบันทึกขอตกลง “ความรวมมือ
ขอตกลง “ความ
เสริมสรางการรับรูสูชุมชน” เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก
รวมมือเสริมสรางการ ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานสักขีพยาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสราง
รับรูสูชุมชน”
การรับรูสูชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งไดมีขอสั่งการใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก
ในการสรางการรับรูแกประชาชนระดับชุมชนและทองถิ่น ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
ตางๆ ของรัฐบาล โดยใหแตละสวนราชการจัดทําและสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล มาตรการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน และการแจงเตือน
ภัยตางๆ ให เปนภาษาที่กระชับ เขาใจงายและเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชน รวมทั้งรวมกันสงเสริมและพัฒนาบุคลากร เจาหนาที่และเครือขายอาสาสมัครเพื่อ
เสริมสรางการรับรู ความรู และความเขาใจใหแกประชาชนในระดับพื้นที่ ทําหนาที่เปนหลักในการ
นําเสนอข อมู ลข าวสารของสวนราชการตางๆ และสามารถตอบคําถามใหกับประชาชนในพื้นที่
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ผลการดําเนินงาน

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองในนโยบายรัฐบาลและการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ
การลงนามความ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
รวมมือโครงการ
และบริษัท สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด ไดลงนามความรวมมือโครงการ “สานพลังประชารัฐ
“สานพลังประชารัฐ เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือขายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณชุมชนดวยวิทยาศาสตร
เพื่อสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 ณ บริษัทสยามคูโบตาฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผูประกอบการ
โดยความรวมมือสานพลังประชารัฐในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรวมมืออยางบูรณาการ
วิสาหกิจชุมชน
ตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน สงเสริม และเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายวิสาหกิจ
ผูประกอบการและวิสาหกิจชุม ชน ซึ่งเปนกลุมที่ มีผลต อระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให
ชุมชนและสหกรณ
เติบ โตอยางสมดุล และยั่ งยืน รวมทั้ งมุ งพั ฒนาผูป ระกอบการวิส าหกิจชุ มชน เครื อข ายวิสาหกิจ
ชุมชนดวยวิทยาศาสตร ชุมชนและสหกรณชุมชน ทําใหผูประกอบการของแตละหนวยงาน สามารถดําเนินธุรกิจบนฐานความรู
เทคโนโลยีและ
ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
นวัตกรรม”
อยางคุม คาและการสรางมูลคาเพิ่ ม และยั งคงเอกลักษณทางวัฒนธรรมทองถิ่ นของชุม ชน โดยมี
กรอบระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป (2562-2564)
ทั้งนี้ ภายใตกรอบความรวมมือดังกลาว วว. จะทําหนาที่นําองคความรูและผลงานวิจัยพัฒนา
ทางด าน วทน. ที่ เ หมาะสมไปใช ป ระโยชนใ นการพั ฒ นาผู ป ระกอบการให เ ข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น
สวนสยามคูโบตาจะทําหนาที่เปนพี่เลี้ ยงในพื้นที่ แสวงหาระบบนิเวศที่ เหมาะสม เพื่ อเพิ่ มขีดความ
สามารถผู ประกอบการและทําใหผู ประกอบการไดรั บการพัฒ นาเปนผูป ระกอบการตนแบบที่ ดี
รวมทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือบริการของสยามคูโบตา และ วว. ที่เปน
ประโยชนแกผูประกอบการในเครือขายของทั้งสองหนวยงาน
นอกจากนี้ ทั้งสองหนวยงานยังมุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และผลผลิตพืชหลักของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน เครือขายวิสาหกิจชุมชนและสหกรณชุมชน
เพื่อเสริมรายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวมกันสรางผลิตภัณฑชุมชนที่มีความเปนเอกลักษณ มี
คุณภาพและตรงตามความตองการของตลาด ตลอดจนรวมผลักดันผลิตภัณฑของกลุมใหผานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสินคาเกษตรหรือมาตรฐานอื่นๆที่เปนสากล
โครงการการพัฒนา
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
เกษตรกรดวย
รวมกับสภาเกษตรกรแหงชาติ (สภช.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กรม
วิทยาศาสตร
สงเสริม การเกษตร และหนวยงานพันธมิต ร จัดงานเปดตั ว “โครงการการพัฒ นาเกษตรกรดวย
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri)” เมื่อวันที่ 27 ก.พ.
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๘.๔ สงเสริมใหโครงการ
ลงทุนขนาดใหญของ
ประเทศ เชน ดาน
พลังงานสะอาด ระบบ
ราง ยานยนตไฟฟา
การจัดการน้ําและขยะ
ใชประโยชนจากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม
ไมเพียงแตจะใช
เทคโนโลยีจากตาง
ประเทศ สงเสริมการใช
เครื่องมือ วัสดุและสินคา
อื่นๆ ที่เปนผลจากการ
วิจัยและพัฒนาภายใน
ประเทศในวงกวาง โดย

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
นวัตกรรม
(Innovative
Agriculture :
InnoAgri)

ผลการดําเนินงาน

62 ณ โรงแรมภูดารารีสอรท อ.ภูเรือ จ.เลย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัต กรรมไปสนับ สนุนการยกระดั บขีด ความสามารถในการแข งขันภาคการเกษตรของประเทศ
สําหรับการดําเนินโครงฯ ในปงบประมาณ 2562 มุงเนนการจัดงาน InnoAgri ใน 3 ภูมิภาค คือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ไมดอกไมประดับ” ภาคเหนือ เรื่อง “กลวยไข” และภาคใต เรื่อง
“ทุเรียน”
ทั้งนี้ การจัด กิจกรรมในโครงการฯ มุง เนนใหค วามรูกลุมเปาหมาย ผานการจัดนิท รรศการ
เทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ หนวยงานพันธมิตรและเกษตรกรตนแบบและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหองเรียนเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยสรางความรูความเขาใจและทักษะ รวมทั้งเปดมุมมอง
ใหมใหแกเกษตรกรไดเห็นถึงความสําคัญของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปชวยในการลด
ตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตอยอดเปนธุรกิจใหกับเกษตรกร โดยภายในงานมีเกษตรกร
รายยอย กลุมเกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจเกษตร เขารวมงานจํานวนกวา 800 คน
พิธีเปดหนาดิน
กระทรวงวิทยาศาสตร ฯ โดย สํ านักงานพั ฒนาวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ (พว.)
กอสรางเขตนวัตกรรม จัด งานพิ ธีเ ป ด หนาดินกอสร างเขตนวัตกรรมระเบี ย งเศรษฐกิจพิ เ ศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor of Innovation: EECi) เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 ณ พื่นที่วังจันทรวัลเลย
ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จ.ระยอง โดยมี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี และคณะทํางานจาก
(Eastern Economic หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงาน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกําหนดเริ่มตนการกอสรางกลุมอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก
Corridor of
Innovation: EECi) ระยะที่ 1 ในเดือน มี.ค. 62
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 3-5 ปจากนี้ พื้นที่กวา 3,455 ไรนี้ของวังจันทรวัลเลยจะไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองแหงนวัตกรรม ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมสมบูรณ มีสภาวะแวดลอมเอื้ออํานวยตอ
การพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ โดยตั้งเปาหมายให เปนแหล งรวมนวัตกรรมชั้นนําของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตในอนาคต ประกอบดวย สถาบันการศึกษา ศูนยวิจัย หองทดลอง โรงงานตนแบบ
โรงงานสาธิต และศูนยวิเคราะหทดสอบชั้นนํา พรอมสิทธิประโยชนสําหรับเอกชนที่เขามาดําเนินการ
วิจัยและสรรสรางนวัตกรรม รวมทั้งยังมีโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นอีกมากมาย
อาทิ ที่พักอาศัย โรงพยาบาล โรงแรม และ Community Market เปนตน ตลอดจนมีการผอนปรน
กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทดสอบนวัตกรรมใหม เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับการกอสรางในเฟสแรกในชวงระยะเวลา 2 ปตอไปนี้ จะเปนการกอสรางในสวนของ
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จัดใหมีนโยบายจัดซื้อจัด
จางของภาครัฐที่เอื้อ
อํานวย เพื่อสรางโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ ในกรณีที่จําเปน
จะตองซื้อวัสดุอุปกรณ
หรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ จะใหมี
เงื่อนไขการถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

5

๘.๕ ปรับปรุงและจัด
เตรียมใหมีโครงสราง
พื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดานการ
วิจัยและพัฒนา และดาน
นวัตกรรม ซึ่งเปนโครง
สรางพื้นฐานทางปญญาที่
สําคัญในการตอยอดสู

การประชุม The
12th Meeting of
the ASEAN-India
Working Group on
Science and
Technology
(AIWGST-12) และ
The 6th Meeting

ผลการดําเนินงาน
อาคารหลัก มูลคาการลงทุนกวา 1,100 ลานบาท โดยเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ EECi โรงงาน
ตนแบบ และโรงเรือนอัจฉริยะของ BIOPOLIS (เมืองนวัตกรรมชีวภาพ) รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานรองรับ
ARIPOLIS (เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ) SPACE INNOPOLIS
(เมืองนวัตกรรมดานการบิน และอวกาศ) ระยะเริ่มตน ซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จในตนป 2564 และยัง
จะมีการลงทุนในสวนของโรงงานตนแบบ ไบโอรีไฟเนอรี มูลคากวา 3,400 ลานบาท ตอเนื่องในป
2563-2565 เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพ
ของไทยตอไป
นอกจากนี้ ยังไดรับความสนใจจากภาคเอกชนที่เขามาลงทุนในพื้นที่ EECi อาทิ อุตสาหกรรม
ฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรกาวหนา อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมเทคโนโลยี กักเก็บ
พลัง งาน และอุตสาหกรรมอากาศยานไร คนขับ เปนตน โดยสิท ธิป ระโยชนที่นักลงทุ นจะไดรั บ
ประกอบดวย สิทธิการเชาที่ดินระยะยาวสําหรับจัดตั้งศูนยวิจัย และการเชาพื้นที่ในอาคารเพื่อการ
วิจัย และนวัต กรรม โครงสร า งพื้ น ฐานที่ ส ามารถใช ส อยร ว มกัน อาทิ เครื่ อ งมื อ วิท ยาศาสตร
เครื่องมือวิเคราะหทดสอบ โรงงานผลิตชิ้นงานตนแบบ โคเวิรคกิ้งสเปซ สนามทดลองและทดสอบ
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุด 13 ป อัตราภาษีเงินได บุคคลธรรมดา 17% คงที่สําหรั บ
ผูเชี่ยวชาญระดับสูง การอํานวยความสะดวกในเรื่องวีซาทํางานสําหรับผูเชี่ยวชาญตางชาติ การ
เขาถึ งพื้นที่ผอนปรนกฎระเบีย บเพื่อการทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) และการ
เขาถึงนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และผูเชี่ยวชาญของรัฐตางๆ ซึ่งการลงทุนในพื้นที่ EECi ไดวางสัดสวน
การลงทุนแบบ ~30:70 คือ มาจากภาครัฐไมนอยกวา 33,170 ล านบาท และเหนี่ยวนําการ
ลงทุ นจากภาคอุต สาหกรรมให เ กิด ขึ้ นกวา 110,000 ล านบาท ภายในเวลา 20 ป ข างหน า
ซึ่งคาดการณวาจะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากการลงทุนดังกลาวไดกวา 271,000 ลานบาท
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สม.สป.วท.) จัดการประชุม The 12th Meeting of
the ASEAN-India Working Group on Science and Technology (AIWGST-12) และ The
6th Meeting Governing Council of ASEAN-India Science and Technology Development
Fund (GC-AISTDF-6) ระหวางวันที่ 18-19 ก.พ. 62 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ
เพื่อหารือแนวทางการขยายความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกรอบอาเซียน-อินเดีย
ซึ่งการหารือรวมกันในครั้ งนี้จะนําไปสู การผลั กดันนโยบายที่สําคัญและพั ฒนาความรวมมือดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในทิศทางที่ถูกตองและตอเนื่องตอไป
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ลําดับ
ที่

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ขอสั่งการ
Governing Council
การใชเชิงพาณิชยของ
of ASEAN-India
ภาคอุตสาหกรรมใหมี
ความพรอม ทันสมัย และ Science and
Technology
กระจายในพื้นที่ตางๆ
เชน การพัฒนาระบบสาร Development
สนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห Fund (GC-AISTDF-6)
หองปฏิบัติการสถาบัน
และศูนยวิจัย เปนตน
การพัฒนาระบบ
จัดการพิกัดนิวเคลียร
และรังสีดวยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ

ผลการดําเนินงาน
นอกจากนี้ ยังไดมีจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระหวางไทยกับอินเดีย ครั้งที่ 5 เพื่อดําเนินโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรวมกัน โดยทั้งสองฝายไดตกลงที่จะรวมมือกันทั้งหมด 9 เรื่อง ไดแก (1) วิทยาศาสตร
การเกษตร (Agricultural Science) (2) วิทยาศาสตรการแพทย (Medical Sciences) (3) วิทยาศาสตร
ชีวภาพ (Life Sciences) (4) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) (5) พลังงานทดแทน (Renewable
Energy) (6) อิเล็คทรอนิคสและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Electronics and Information Technology)
(7) นิเวศนพิษวิทยา (Ecotoxicology) (8) วิทยาศาสตรอวกาศและการประยุกตใชเชิงพื้นที่ (Space
Science including Geospatial Application) และ (9) ดาราศาสตร (Astronomy)
กระทรวงวิท ยาศาสตร ฯ โดย สํานักงานปรมาณูเพื่ อสั นติ (ปส.) ร วมกับ สํานักงานพัฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) พัฒนาระบบจัดการพิกัดนิวเคลียร
และรังสี โดยนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งแสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตรแบบออนไลน มาใช
ระบุพิกัดสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศใหมีความละเอียดและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อชวยเสริมสมรรถนะการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียรและรังสีภายในประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ อาทิ มีความแมนยํ าในการระบุตําแหนงที่ตั้งของสถานปฏิบัติการฯ และพื้นที่
สําคัญโดยรอบ สามารถติดตามและประเมินความเหมาะสมในการประเมินความปลอดภัยเพื่อออก
ใบอนุญาต และทําใหทราบขอมูลวัสดุนิวเคลียรและตนกําเนิดรังสีที่อยูในการครอบครองของสถาน
ปฏิบัติการตางๆ ซึ่งระบบนี้จะชวยใหบุคลากร ปส. สามารถคนหาและทราบขอมูลเกี่ยวกับสถาน
ปฏิบัติการฯ ทั่วประเทศผานระบบออนไลนอยางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถนําขอมูลทาง
ภูมิ ศ าสตร ม าประมวลผลและวิเคราะห เ หตุ เ พื่ อรองรั บ สถานการณฉุ กเฉิ นต างๆ ที่ อาจเกิด ขึ้ น
ตลอดจนแจงเตือนออนไลนเพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับประชาชน
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