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แนวนโยบาย

ดานวิทยาศาสตร
ทรัพยสนิ ทางปญญา และพลังงาน
มาตรา ๘๖ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทาง
ปญญา และพลังงาน
(๑) สงเสริมใหมกี ารพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ
โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
คนควา วิจัย และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชน
จากผลการศึ ก ษาและพั ฒ นา การถ า ยทอดเทคโนโลยี ท ี่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตร
ในการดำรงชีวิต
(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาไทย รวมทัง้ ใหความคุม ครองทรัพยสนิ ทางปญญา
(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ
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รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการสงเสริมและพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รวมทั้ ง การส ง เสริ ม และพั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาและบุ ค ลากร ตลอดจนการถ า ยทอดเผยแพร
องคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมนำไปประยุกตใชดำรงชีวิตอยางเปนระบบโดย

๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

๑.๑ การจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ขณะนี้
อยูระหวางการจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) เพือ่ ใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและมัน่ คง
คูกับสังคมที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ไดดำเนินโครงการอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทยและอุทยาน
วิทยาศาสตรภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ เพื่อใหการสนับสนุน
ทางวิ ช าการ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ก ารทำวิ จั ย และพั ฒ นาขี ด ความสามารถแก ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีทั้งในสวนกลางและภูมิภาค
๑.๒ การจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก การจัดตั้ง
ศูนยเชี่ยวชาญดานแกว เพื่อเปนศูนยใหบริการวิเคราะห ทดสอบแกวครบวงจรแหงแรกของประเทศ
จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญดานวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนซึ่งเปนแหงแรกและแหงเดียวที่ไดรับการ
รั บ รองจากอาเซี ย นให เ ป น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารอ า งอิ ง ด า นวั ส ดุ สั ม ผั ส อาหาร ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งฉายรั ง สี
อิเล็กตรอนพลังงานสูง ขนาด ๒๐ ลานอิเล็กตรอนโวลท ซึ่งเปนเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนที่มี
ขนาดใหญ ที่ สุ ด ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและลดต น ทุ น ในการผลิ ต ของ
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย สามารถรองรับการฉายรังสีอัญมณีไดมากถึง
๔,๘๐๐ กิโลกรัม หรือ ๒๔ ลานกะรัต ซึง่ อัญมณีทผี่ า นการฉายรังสีจะมีมลู คาเพิม่ ขึน้ ประมาณ ๕-๓๐ เทา
อยูระหวางการกอสรางหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาและฉะเชิงเทรา
ใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ พัฒนาและรับรองหองปฏิบัติการ และบริการขอมูลทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานตาง ๆ เพื่อชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการประกอบการของภาค
เอกชน เช น การวิ เ คราะห ท ดสอบวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ ต า ง ๆ สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
วัดวิเคราะหดานรังสี ดานการบริหารจัดการน้ำ ใหบริการขอมูล
ดาวเทียมและใหบริการแสงซินโครตรอนแกโครงการวิจัยตาง ๆ
เปนตน โดยชวง ๒ ปที่ผานมาไดใหบริการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น ๑,๐๓๘,๓๙๖ รายการ
๑.๓ การดำเนินมาตรการจูงใจตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
ภาคเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาทิ สนับสนุน
ทางการเงินแกโครงการวิจยั ตาง ๆ ในรูปเงินอุดหนุน (grant) เงินกู
ดอกเบี้ยต่ำ การรวมลงทุนกับภาคเอกชน การรับรองรายจายเพื่อ
การวิ จั ย และพั ฒ นาสำหรั บ การขอยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
สนั บ สนุ น ด า นการเงิ น แก โ ครงการนวั ต กรรมในรู ป เงิ น ให เ ปล า
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การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู การรวมลงทุน และใหการสนับสนุนดานวิชาการ รวมทั้งดำเนินการ
เสริมสรางอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับตางประเทศได โดยมุงพัฒนา
คุณภาพ คุณสมบัติ และความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของตลาด มีการนำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาปรับใชและมีราคาเหมาะสม รวมทั้งดำเนินโครงการสงเสริมการใชและพัฒนาซอฟตแวร
โอเพนซอรส เพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักในการนำเอาซอฟตแวรรหัสเปดมาใช
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาซอฟตแวรจากตางประเทศ และเปนการลดชองวางของการ
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระหวาง
หนวยงานตาง ๆ

๒. เรงรัดผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบุคลากร
ดานการวิจัยใหสามารถตอบสนองความตองการของภาคการผลิต
๒.๑ รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสรางเสริมความรูความคิด
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูแ ละวัฒนธรรมขึน้ ในสังคมไทย
และการพัฒนากำลังคนเฉพาะทาง โดยในชวง ๒ ปที่ผานมา ไดดำเนินการสรางเสริมความรูความคิด
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก ใหบริการเขาชมพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตร ทั้งในสวนของพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจั ตุ รั ส วิ ท ยาศาสตร ณ จามจุ รี สแควร โดยมี ผู เข า ชมในป ๒๕๕๒ จำนวน
๑,๕๑๖,๔๖๐ คน และในป ๒๕๕๓ มีผูเขาชมเพิ่มขึ้นเปน ๒,๐๑๖,๑๗๓ คน หรือเพิ่มขึ้นจำนวน
๔๙๙,๗๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๙๕ ใหบริการกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร เชน ถนนสาย
วิทยาศาสตร คายเยาวชนวิทยาศาสตร คาราวานวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตรสานใจไทยสูใจใต
เปนตน มีผูเขารวมกิจกรรมในป ๒๕๕๒ จำนวน ๒,๑๔๐,๘๕๒ คน และในป ๒๕๕๓ มีผูเขารวม
เพิ่มขึ้นเปน ๒,๒๓๓,๒๙๕ คน หรือเพิ่มขึ้นจำนวน ๙๒,๔๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๔.๓๑ จัดงาน
มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ระหวางวันที่ ๘-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนยแสดง
นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี และระหวางวันที่ ๗-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
ณ ศูนยแสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีผูเขาชมงานรวมจำนวน ๒,๕๙๙,๙๑๘ คน
จัดงานสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติสว นภูมภิ าค โดยในป ๒๕๕๒ มีผเู ขาชมงาน จำนวน ๒๘๔,๗๓๓ คน
และในป ๒๕๕๓ มีผูเขาชมงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๙๙,๖๔๗ คน หรือเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๑๔,๙๑๔ คน
คิดเปนรอยละ ๔๐.๓๖
๒.๒ การดำเนินโครงการยุวทูตดาราศาสตรเพื่อใหเยาวชนหรือนักศึกษาของไทยไดเรียน
รูทางดานวิชาการและภาคปฏิบัติ โดยทำงานรวมกับผูเชี่ยวชาญและจัดใหมีสื่อเพื่อเผยแพรความรู
และสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประชาชนทัว่ ไป อาทิ รายการฉลาดล้ำโลก
ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย รายการชาววิทยชิดชาวบาน รายการเรียนรูเรื่องวิทย ชางคิด...ชางสังเกต
สนุ ก คิ ด สนุ ก วิ ท ย กั บ วว. เป น ต น และในช ว ง ๒ ป ที่ ผ า นมา ได ใ ห บ ริ ก ารสารสนเทศ
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โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสิ้น
๑,๗๙๘ คน มีผลงานวิจัยของนักเรียนทุนรวมจำนวน ๗,๗๖๘ เรื่อง

แกนกั วิทยาศาสตร นักวิจยั นักประดิษฐคดิ คน ผูป ระกอบการอุตสาหกรรม การคา อาจารย นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ๑,๐๔๑,๕๐๙ คน เพื่อชวยสนับสนุนการนำความรูจากขอมูล
ขอสนเทศมาสรางเสริมประสิทธิภาพ พัฒนาความรู ซึ่งจะชวยสงเสริมการเปนสังคมการเรียนรู
๒.๓ การพัฒนากำลังคนเฉพาะทางทั้งในสวนของการเตรียมบุคลากรสำหรับอนาคต
และการฝกอบรมเพือ่ พัฒนากำลังคน โดยในสวนของการเตรียมบุคลากรสำหรับอนาคต ไดดำเนินการ
สนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศที่สำคัญ
เชน โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระยะที่ ๑-๒ ระยะที่ ๓ และระยะที่ ๓+
ตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๓๓ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับสูงในสาขาตาง ๆ ไดแก
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุและพลังงาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอร เทคโนโลยีชวี ภาพและสิง่ แวดลอม วิทยาศาสตร
พื้ น ฐาน การจั ด การวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และนาโน
เทคโนโลยี ป จ จุ บั น มี นั ก เรี ย นที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและกลั บ มา
ทำงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๑,๗๙๘ คน (ทุนตางประเทศ
๑,๗๔๔ คน และทุนในประเทศ ๕๔ คน) ซึ่งจะทยอยสำเร็จการศึกษากลับมาอยางตอเนื่อง โดยมี
ผลงานวิจัยของนักเรียนทุนรวมจำนวน ๗,๗๖๘ เรื่อง
๒.๔ การดำเนินโครงการความรวมมือในการผลิตนักวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโท ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยในชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ไดสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยและพัฒนา รวม ๑๖๘ คน
และในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ไดสนับสนุนทุน เพื่อสรางนักวิจัยระดับปริญญาเอกดานวิทยาศาสตร
ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รวม ๖๐๙ ทุน นอกจากนี้ ไดใหการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตศึกษาภายใตการดำเนินการของศูนยความเปนเลิศทั้ง ๙ ศูนย ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในป ๒๕๕๒ ไดใหทนุ ๑,๐๑๐ คน (ปริญญาโท ๗๙๖ คน และปริญญาเอก ๒๑๔ คน) และในป ๒๕๕๓
ใหทุนเพิ่มขึ้นเปน ๑,๑๙๖ คน (ปริญญาโท ๘๙๓ คน และปริญญาเอก ๓๐๓ คน) สนับสนุนทุน
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)
โดยในป ๒๕๕๓ ให ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอกในประเทศ ๘๗๕ ทุ น และ
ตางประเทศ ๑๑๕ ทุน สงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(สควค.) โดยสนับสนุนทุนการศึกษา ๖๔๓ ทุน ใหทุนการศึกษาผูแทนประเทศไทยที่ไปแขงขัน
โอลิมปกวิชาการระหวางประเทศเพื่อไปศึกษาตอตางประเทศ ๒๐๖ ทุน พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมจำนวน ๓๖,๘๙๓ คน และ
สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาและส ง เสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๗๖ ทุน
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๒.๕ การสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาและทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย แก นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร และนาโนเทคโนโลยี ภายใตโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไทย และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ
เยาวชน โดยในป ๒๕๕๒ ใหทุนจำนวน ๔๗๓ ทุน และในป ๒๕๕๓ ใหทุนเพิ่มขึ้นเปน ๔๘๔ ทุน
ใหทุนดานเทคโนโลยีซินโครตรอนปละ ๑๐ ทุน ดำเนินการสรางภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและเอกระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยกับสถาบัน
การศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต รด า นเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ดานการจัดการนวัตกรรมในระดับปริญญาโทและเอก และดานมาตรวิทยาในระดับปริญญาตรี
และโท รวมทั้งจัดฝกอบรมครู อาจารย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนผูประกอบการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
๒.๖ การสรางฐานกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการบมเพาะ
ศักยภาพตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมตัวเขาสูการเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ รัฐบาล
ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนภายใตการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
ซึ่งไดดำเนินการนำรองมาตั้งแตป ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบัน มีการสนับสนุนหองเรียนวิทยาศาสตร
ภายใตโครงการดังกลาวรวม ๑๓ หองเรียน มีนกั เรียนรวมจำนวน ๓๙๐ คน และไดขยายการดำเนินงาน
โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิท ยาศาสตร โดยเพิ่ ม จำนวนโรงเรี ย นไปยั ง ๔ ภู มิ ภ าค
ในสาขาเทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตร สาขาเทคโนโลยี อ าหาร สาขาธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว และสาขา
ชางอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร รวมทั้งไดดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยผานกิจกรรมคายวิทยาศาสตร บานวิทยาศาสตรสิรินธร
ทั้งนี้ ในป ๒๕๕๒ มีเยาวชนเขาคายวิทยาศาสตร ๒,๒๗๒ คน และในป ๒๕๕๓ มีเยาวชนเขาคาย
เพิม่ ขึน้ เปน ๒,๓๐๑ คน และมีผลงานทีเ่ กิดจากความคิดสรางสรรคของเยาวชนรวมจำนวน ๕๘๖ ผลงาน
ตลอดจนมี ก ารจั ด กิ จ กรรมค า ยวิ ท ยาศาสตร แ สงสยาม เพื่ อ ให ค วามรู แ ละความเข า ใจ
แก นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความก า วหน า ของวิ ท ยาการ
ดานเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและการนำไปใชประโยชน โดยมีผูเขารวมกิจกรรมรวมจำนวน
๑๖๓ คน นอกจากนี้ ได ท ำการฝ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นากำลั ง คนในหลั ก สู ต รด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมจำนวน ๕๖,๙๔๙ คน
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๓. สงเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต

๓.๑ รั ฐ บาลได ต ระหนั ก และเห็ น ความสำคั ญ ของการลงทุ น ในการวิ จั ย และพั ฒ นา
ในดานตาง ๆ เพื่อการสรางองคความรู แกไขปญหา และพัฒนาศักยภาพใหกับภาคการผลิต บริการ
และชุมชน โดยในป ๒๕๕๓ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการคนควาวิจัยแกหนวยงานตาง ๆ จำนวน
๕,๖๘๐.๐๖๘ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๐.๓๓ ของงบประมาณแผนดิน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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ตารางแสดงงบประมาณใหเพื่อการคนควาวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หนวยงาน

งบประมาณ (ลานบาท)

๑. เงินอุดหนุนทุนวิจัย
๑.๑ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
๑.๒ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
๒. งบประมาณจัดสรรใหสวนราชการตาง ๆ โดยตรง
รวม
คิดเปนสัดสวนตองบประมาณทั้งหมด (รอยละ)

๓,๐๓๗.๕๑๙
๑,๐๒๖.๔๘๗
๑,๔๕๓.๐๓๒
๕๕๘.๐๐๐
๒,๖๔๒.๕๔๙
๕,๖๘๐.๐๖๘
๐.๓๓๔

ที่มา : สำนักงบประมาณ

๓.๒ รัฐบาลไดสง เสริมและสนับสนุนโครงการวิจยั ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยใหความสำคัญกับการสงเสริมการเรียนรู การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อผูดอยโอกาส การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การถายทอดเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม อาทิ โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
แหงประเทศไทย โครงการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และ
โครงการแกมลิงอเนกประสงคคลองสนามชัย-มหาชัย กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร เปนตน

โครงการแกมลิงอเนกประสงคคลองสนามชัย-มหาชัย กรุงเทพมหานคร-สมุทรสาคร
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๓.๓ การสงเสริมการสรางโอกาสการเรียนรูแ ละสรางอาชีพดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชน โครงการสงเสริมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท โครงการหอดูดาวแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการสรางความตระหนักดานเทคโนโลยีอวกาศ
และภู มิ ส ารสนเทศ ด า นการพั ฒ นาอาชี พ และคุ ณ ภาพชี วิ ต เช น โครงการศู น ย ศิ ล ปาชี พ
ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ด
เมืองหนาวบนพื้นที่สูง โครงการการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบท
อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ดานการสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อผูดอยโอกาส โดยดำเนินโครงการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในชนบท โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อคนพิการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กปวยในโรงพยาบาล และโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาผูตองขัง ดานการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยดำเนิน
โครงการคัดเลือกผูแทนเขารวมการประชุมผูไดรับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา โครงการนักศึกษา
ภาคฤดูรอนเดซี่ โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟสิกสเพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน
และดานการถายทอดเทคโนโลยี เชน โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสำหรับโครงการ
พระราชดำริ บ า นแปกแซม อำเภอเวี ย งแหง จั ง หวั ด เชี ย งใหม โครงการหมู บ า นกระเที ย มและ
วิทยาศาสตรการเกษตร ศูนยการเรียนรูหวยไฟ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และอยูระหวางการ
พัฒนาเว็ปไซตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเมื่อดำเนินการแลวเสร็จจะประชาสัมพันธ
ใหเขาถึงกลุมผูใชเพื่อใหครอบคลุมไปยังจังหวัดตาง ๆ ตอไป เปนตน
๓.๔ สนับสนุนใหมีการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และถายทอดเทคโนโลยีในสาขาตาง ๆ
ได แ ก เทคโนโลยี ชี ว ภาพและสิ่ ง แวดล อ ม เทคโนโลยี โ ลหะและวั ส ดุ แ ละพลั ง งาน เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และนาโนเทคโนโลยี เพื่อใหภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ
และชุ ม ชนได น ำเทคโนโลยี ไ ปใช ป ระโยชน ทั้ ง ในเชิ ง พาณิ ช ย แ ละสาธารณประโยชน รวมทั้ ง
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs) โดยดำเนิ น โครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของกลุมโรงสีขาว ซึ่งมีโรงสีขาว
เขารวมโครงการทั้งหมด จำนวน ๕๖ ราย สามารถเพิ่มรายไดจากการสีขาวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้นรวมแลว
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ประมาณ ๕๐๘ ลานบาท การออกแบบและพัฒนาสรางระบบวัดความชื้นเมล็ดพืชสำหรับเครื่องอบ
ลดความชื้นเมล็ดพืช การลดกลิ่นเหม็นที่แหลงกำเนิดของฟารมสุกรขนาดใหญ การพัฒนาตนแบบ
ตูอัตโนมัติรับฝากดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกูยืมทองรูปพรรณของรานทอง เปนตน จัดงาน NSTDA
Investors Day ชวงกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ภายใตแนวคิด “จากหิ้ง...สูหาง” เพื่อใหเอกชน
เขาถึงงานวิจัยและมีโอกาสซักถามรายละเอียดของงานจากนักวิจัยโดยตรง
๓.๕ การดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใตโครงการสงเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงในสาขาตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองตอการพัฒนาทั้งชุมชน
อุตสาหกรรม และระบบนวัตกรรม และพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษา การวิจัยพัฒนา
และการฝกอบรมนานาชาติในภูมิภาค ทั้งนี้ ไดทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ จำนวน
๙ แห ง ได แ ก จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมหาวิทยาลัย
วิจัยแหงชาติทั้ง ๙ แหง ไดจัดทำขอเสนอโครงการวิจัย รวมจำนวน ๙๒๑ โครงการ และในป ๒๕๕๔
รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการดังกลาว จำนวน ๒,๐๐๐ ลานบาท
๓.๖ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการสรางองคความรู รัฐบาลไดดำเนินโครงการสนับสนุน
การวิจัยขยายผลสูการปฏิบัติและพัฒนาตอยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐใน ๔ ดานหลัก ไดแก ดาน
การสรางมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การประมง และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการ
พึ่งพาตนเองของสินคาเกษตรและประมง ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานชีวภาพหรือ
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล และ
การฟ น ฟู ส มรรถภาพทางร า งกายและจิ ต ใจรวมถึ ง การคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค และด า นการพั ฒ นา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มนุษยศาสตร หรือวิทยาการอื่น ๆ
๓.๗ การถายทอดเทคโนโลยี รัฐบาลไดดำเนินการภายใตโครงการตาง ๆ เชน โครงการ
ศึ ก ษาและถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสร า งเครื่ อ งจั ก รในกระบวนการผลิ ต ด ว ยวิ ศ วกรรมย อ นรอย
เพื่อพัฒนาสรางเครื่องจักรตนแบบตามความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมไทยเพื่อให
สามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนทั้งในเมืองและชนบท
รวมทั้งการชวยเหลือแกปญหาใหประชาชนในพื้นที่ผานโครงการคลินิกเทคโนโลยี ดำเนินโครงการ
หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่ กระจายอยูใ นภูมภิ าคตาง ๆ ทัว่ ประเทศ จำนวน ๑๖๐ หมูบ า น
ดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ภายใตความรวมมือ
ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๘ จังหวัด ไดแก แพร นาน กาฬสินธุ
เลย นครพนม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และชุมพร ดำเนินโครงการอาสาสมัครนักวิทยาศาสตรชุมชนใน
ระดับจังหวัด โดยนำรองที่จังหวัดกระบี่ ภายใตวิสัยทัศน “เมืองกระบี่ไรของเสีย” และมีหมูบาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตนแบบที่จังหวัดกระบี่ที่ประสบความสำเร็จ ไดแก หมูบานตนแบบ
อุตสาหกรรมขาวชุมชนแบบไรของเสีย ที่หมูบานเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค อำเภอเมือง และ
หมูบานตนแบบอุตสาหกรรมปาลมน้ำมันชุมชนแบบไรของเสีย ตำบลหวยยูง อำเภอเหนือคลอง
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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รวมทั้งไดนำองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยี
ไปพัฒนาจังหวัดชุมพรใหกลายเปน “เมืองไบโอเทคโนโลยี” เพื่อใหเปนตนแบบของการดำเนินการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในเชิงพื้นที่ตอไป เชน การแปรรูปมังคุดใหเปนผลิตภัณฑมังคุด
แช เ ยื อ กแข็ ง แบบแยกชิ้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ มั ง คุ ด กึ่ ง แห ง ถ า ยทอดเทคโนโลยี ร ะบบสกั ด น้ ำ มั น ปาล ม
แบบไมใชไอน้ำขนาด ๑ ตัน เทคโนโลยีเตาอบยางแผนรมควันแบบประหยัดพลังงาน เปนตน
นอกจากนี้ ไดดำเนินการแกไขปญหาลำไยคางสต็อกดวยการนำมาบดและอัดเปนแทงพลังงานชีวมวล
ตลอดจนจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สรางสรรคโดยฝมือคนไทยกวา ๔๐๐ ชิ้นงาน
๓.๘ การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย สาธารณประโยชน
และองคความรู ในชวง ๒ ปที่ผานมา รวมจำนวน ๑,๐๘๑ เรื่อง มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการทัง้ ในและตางประเทศรวมจำนวน ๔,๕๗๗ เรือ่ ง มีโครงการวิจยั และพัฒนาทีม่ งุ ใหมี
การประยุกตใชในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมจำนวน ๖๘๓ เรือ่ ง และมีผลงานวิจยั ทีย่ นื่ ขอจด
สิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศรวมจำนวน ๔๑๔ เรื่อง โดยผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผานมาสามารถ
นำไปประยุกตใชในภาคการผลิต บริการ และชุมชน ในดานตาง ๆ เชน ดานการเกษตร ไดพัฒนา
ตนแบบฟลมควบคุมการผานของกาซและไอน้ำสำหรับบรรจุภัณฑยืดอายุผลิตผลสดการเกษตร
โดยพัฒนาฟลมตนแบบเพื่อผลิตระดับอุตสาหกรรม ถายทอดเชื้อพันธุกรรมพืช ๔ ชนิด ไดแก พริก
มะเขือเทศ ขาวโพด และแตงกวา รวมจำนวน ๑,๐๗๐ พันธุ ใหแกนักปรับปรุงพันธุในหนวยงาน
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จำนวนผลงานวิจัยและพัฒนาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย สาธารณประโยชน
และองคความรู ในชวง ๒ ปที่ผานมา รวมจำนวน ๑,๐๘๑ เรื่อง

ภาครัฐ ๑๕ แหง และเอกชนไมตำ่ กวา ๕๐ บริษทั การพัฒนาพันธุข า วลูกผสมทีใ่ หผลผลิตเฉลีย่ มากกวา
รอยละ ๒๐ ของสายพันธุแทที่ดีที่สุด เชน การพัฒนาฐานขอมูลทางพันธุกรรมขาว : รวบรวม
สายพันธุข า วจากในและตางประเทศ กลุม Indica และ Japonica จำนวน ๔๑๕ สายพันธุ มาจัดกลุม
ด ว ยเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล เพื่ อ เป น ข อ มู ล ของสายพั น ธุ ข า ว เป น ต น ด า นอุ ต สาหกรรมอาหาร
ได ท ำการประเมิ น ความเสี่ ย งในผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร เช น การประเมิ น ความเสี่ ย งของเชื้ อ ก อ โรค
ในผลิตภัณฑเนื้อไกในระดับโรงงาน การประเมินความเสี่ยงของสารประกอบฮีสตามีนในผลิตภัณฑ
น้ำปลา การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยในอาหาร เชน พัฒนาไบโอเซ็นเซอรชนิดไมโครแคนติลีเวอร
สำหรับการตรวจเชื้อ Vibrio cholerae O1 ในอาหาร พัฒนาชุดตรวจเทคนิคอีไลซาตนแบบที่อาศัย
หลักการของ Competitive Indirect ELISA สำหรับการประยุกตใชเพื่อเปนการคัดกรองเบื้องตน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปที่สอง (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓)
13_342_357.indd 351

4/28/11 4:37:20 PM

แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร
ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน

352

เปนตน รวมทั้งใหการสนับสนุนดานการเงินและดานวิชาการแกผูประกอบการในการดำเนินโครงการ
นวั ต กรรมไปสู เชิ ง พาณิ ช ย ใ นช ว ง ๒ ป ที่ ผ า นมา รวมจำนวน ๑๘๘ โครงการ เป น จำนวนเงิ น
๑๓๕.๘๔ ลานบาท กอใหเกิดการลงทุนเกีย่ วกับธุรกิจนวัตกรรมในประเทศ รวมจำนวน ๒,๗๖๔.๕๖ ลานบาท
ตัวอยางเชน “TextPro” กระดาษเพื่องานพิมพหนังสือแบบเรียน “เบเยอรคูล ยูวี ชิลด” สีสะทอน
ความรอนและรังสียวู เี พือ่ การประหยัดพลังงานในอาคาร “แฮลเซีย่ น” ขอเขาและขาเทียมแบบสีจ่ ดุ หมุน
เปนตน
๓.๙ การกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัย
ของประเทศแบบมี ส ว นร ว ม เพื่ อ ให เ ป น กลไกที่ ส ามารถนำไปใช ใ นการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมใหมีความกาวหนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให
ทุกภาคสวนของสังคม ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสว นรวมในทุกขัน้ ตอน ซึง่ รัฐบาลไดมอบหมาย
ใหสำนักงานคณะกรรมการวิ จั ย แห ง ชาติ ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ สำนั ก งานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สำนักงบประมาณ ฯลฯ รวมมือ
กันดำเนินการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางความรวมมือดานนโยบายและ
การประสานงานดานการลงทุนงานวิจัย และกำหนดแนวทางการระดมทุนจากทุกภาคสวนมา
ขับเคลือ่ นการวิจยั ใหเกิดการพัฒนาองคกรและหนวยงานวิจยั ของทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในขณะเดียวกัน
ใหมกี ารวางกลไกและโครงสรางพัฒนานักวิจยั ใหตอบสนองตอวิสยั ทัศนของประเทศ รวมทัง้ การจัดวาง
โครงสรางพื้นฐานการวิจัยใหสอดคลองกับความตองการที่ตองมีการดำเนินการควบคูกัน และมีการ
ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายการวิจัยและระดับการจัดการงานวิจัยที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อสราง
ความมั่นใจวาระบบวิจัยจะนำไปสูการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสังคม
ที่สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศตามเปาหมายที่วางไวอยางแทจริง นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ ไดมีมติอนุมัติในหลักการนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) ที่ไดปรับขยายระยะเวลาจากนโยบายและยุทธศาสตร
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓) ออกไปจนถึงป ๒๕๕๔ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และใหความสำคัญ
กับการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อให
หนวยงานวิจัยตาง ๆ ไดใชเปนแนวทางในการดำเนินการวิจัยและประกอบการจัดทำขอเสนอ
การวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณการวิจัย ซึ่งปจจุบันไดดำเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางขั้นตอน
การนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๓.๑๐ การดำเนินการสรางเครือขายการเชื่อมโยงหนวยงานในระบบวิจัยของประเทศ
และการเชื่อมโยงเครือขายระบบขอมูลการวิจัยภายใตคณะกรรมการระบบฐานขอมูลการวิจัย
ของประเทศ ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่มีการจัดเก็บผลงานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน
กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และสำนักงาน
รายงานแสดงผลการดำเนินการ
ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
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คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยมีหนาที่ในการสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย
ของประเทศที่สามารถใชประโยชนในการสืบคนขอมูลผลงานวิจัยรวมกันไดในลักษณะบูรณาการ
ขอมูลภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และเปนกลไกแลกเปลีย่ นองคความรูร ะหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๑๑ การดำเนิ น การคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา พบว า ในป ๒๕๕๒ มี ค ำขอรั บ
จดทะเบียนและแจงขอมูลทรัพยสนิ ทางปญญาของคนไทย จำนวน ๓๗,๘๖๔ คำขอ และในป ๒๕๕๓
เพิม่ ขึน้ เปน ๔๐,๓๘๓ คำขอ หรือเพิม่ ขึน้ จำนวน ๒,๕๑๙ คำขอ คิดเปนรอยละ ๖.๖๕ และดำเนินการ
สงเสริมการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย โดยไดมีการลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยการพัฒนาธุรกิจสหกรณไทยสรางสรรค (Creative CO-OP)
ระหวางหนวยงานกระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เพื่อรวมกันพัฒนารูปแบบธุรกิจสรางภาพลักษณและตราสินคาสหกรณไทยสูระดับสากล จัดงาน
วันทรัพยสินทางปญญาโลก และสงเสริมการบริหารจัดการสิทธิและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา
โดยใหบริการในตลาดกลางทรัพยสินทางปญญา ใหบริการซื้อ-ขายทรัพยสินทางปญญา ผานทาง
เว็บไซต www.thaiipmart.com ทั้งนี้ มีเจาของทรัพยสินทางปญญาแจงความจำนงเสนอขาย
ทรัพยสินทางปญญา จำนวน ๓๒๖ ราย และเจรจาธุรกิจโดยการแตงตั้งตัวแทนจำหนาย จำนวน
๑๔ ราย รวม ๔ ผลงาน
๓.๑๒ การจัดหนวยบริการทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่ออำนวย
ความสะดวกแกผูประกอบการและประชาชนในสวนภูมิภาค รวมทั้งใหทุนสนับสนุนคาธรรมเนียม
ในการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนดำเนินโครงการสงเสริมมาตรการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา โดยนำกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญามาใชในอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ
ดิ จิ ต อลคอนเทนท แ ละเผยแพร ใ ห ผู ป ระกอบการ รวมทั้ ง สร า งนั ก กฎหมายที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ดานกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและซอฟตแวรในการแสดงสิทธิ ปกปองสิทธิ การสืบคนสิทธิบัตร
และการดำเนินคดีกับผูกระทำผิด โดยจัดทำทำเนียบผูเชี่ยวชาญทรัพยสินทางปญญาดานซอฟตแวร
จัดทำหลักสูตรกฎหมายทรัพยสินทางปญญาดานซอฟตแวร ๑ หลักสูตร และสนับสนุนการบริหาร
จั ด การให เ กิ ด บริ ก ารทางกฎหมายแก ผู พั ฒ นาและผู เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ซึ่ ง มี
กลุมผูประกอบการและผูสนใจเขารวมโครงการ จำนวน ๘๙๙ ราย
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แผนภูมิแสดงจำนวนคำขอรับการจดทะเบียนและ
แจงขอมูลทรัพยสินทางปญญาของคนไทย
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓
คำขอ
๔๓,๐๐๐

๔๒,๕๙๓

๔๒,๐๐๐
๔๑,๐๐๐

๔๐,๓๘๓

๔๐,๐๐๐
๓๙,๐๐๐

๓๗,๔๐๒

๓๘,๐๐๐

๓๗,๘๖๔

๓๗,๐๐๐
๓๖,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๔,๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

๓.๑๓ สรางความเชื่อมั่นใหกับภาคธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศดวยนโยบาย
ทรัพยสินทางปญญา โดยดำเนินงานภายใตคณะกรรมการนโยบายทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ
ไดแก การแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิห์ นังสือตำราเรียนเพือ่ การสงออกและซอฟตแวรในองคกรธุรกิจ
รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงคใหคนใชซอฟตแวรถูกกฎหมายและดำเนินการปราบปรามสินคาปลอม
อยางจริงจังและตอเนือ่ ง โดยในป ๒๕๕๓ มีการจับกุมรวม ๔,๐๙๕ คดี ยึดของกลางไดรวม ๓.๘๖ ลานชิน้
จำนวนของกลางเฉลี่ย ๙๔๓.๑๗ ชิ้นตอคดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๒ มีการจับกุม
ลดลงรอยละ ๔๖.๒๑ ยึดของกลางไดลดลงรอยละ ๒๗.๓๘ จำนวนของกลางตอคดีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
รอยละ ๓๕.๐๑

รายงานแสดงผลการดำเนินการ
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๔. การพัฒนาดานพลังงาน

๔.๑ การพั ฒ นาและใช ป ระโยชน จ ากพลั ง งานทดแทน ได ด ำเนิ น การส ง เสริ ม และ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนาดานพลังงานทดแทน โดยในป ๒๕๕๓ ไดดำเนินโครงการเพื่อผลิตไฟฟา
จากพลังงานทดแทน ไดแก พลังงานน้ำ จำนวน 28.103 ktoe พลังงานแสงอาทิตย จำนวน 0.925 ktoe
และพลังงานลม จำนวน 0.0079 ktoe รวมทัง้ ดำเนินการสงเสริมโครงการดานพลังงานทดแทนตาง ๆ
ได แ ก ด า นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ส ง เสริ ม มากกว า ๗๐๐ โครงการ โดยมี ก ำลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง
ที่ ยื่ น ขอรับการสงเสริมสูงถึง 3,581 MW ด า นพลั ง งานลม ป จ จุ บั น มี ก ำลั ง การผลิ ต ติ ด ตั้ ง และ
อยูระหวางติดตั้ง (ภายในป ๒๕๕๕) รวม 420 MW ดานไฟฟาพลังงานน้ำ เนน ๓ แผนงาน ไดแก
แผนงานไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็ก มีการดำเนินการ ๗ แหง แผนงานพัฒนาไฟฟาพลังงานน้ำ
ขนาดหมูบาน ปจจุบันดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๕๖ แหง และแผนงานไฟฟาพลังงานน้ำจาก
ทายเขื่อนชลประทาน กำลังการผลิต 78.7 MW ดานพลังงานชีวมวล ปจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้ง
รวม 1,610 MW ดานกาซชีวภาพ ปจจุบนั มีกำลังการผลิตติดตัง้ รวม 103.4 MW เนนสงเสริมในกลุม เปาหมาย
๒ กลุม หลัก ไดแก ฟารมปศุสตั วและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ดานพลังงานจากขยะ ปจจุบนั
มีการนำขยะมาผลิตพลังงานในรูปของไฟฟา 13 MW ดานเอทานอล ปจจุบันมีการใช ๑.๒๗
ลานลิตรตอวัน จะเนนการสงเสริมการใชรถยนตที่สามารถใชสัดสวนผสมเอทานอลในระดับสูง เชน
E85 และ E20 พรอมทัง้ สงเสริมงานวิจยั พืชพลังงานใหม ไดแก ขาวฟางหวาน เปนตน ดานไบโอดีเซล
ปจจุบันมีการใช ๑.๙๙ ลานลิตรตอวัน โดยสงเสริมงานวิจัยพืชน้ำมันที่ไมใชอาหาร
๔.๒ การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เชน โครงการการ
พัฒนาตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑเชือ้ เพลิงจากขยะของประเทศไทย โครงการการประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตรของการใชชีวมวลเปนพลังงาน โดยคำนึงถึง Energy Benefit Ratio และการ
ปลอยคารบอนไดออกไซดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) โครงการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการผลิตพลังงานทดแทนไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลืออุตสาหกรรม โครงการบริหารโครงการ
นำรองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน การวิจัยการใชสารเติมแตง (Additive)
รวมกับทะลายปาลมสดเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟา การผลิตไฮโดรเจนดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพโดยไซยาโนแบคทีเรีย การคัดแยกและพิสูจนเอกลักษณของแบคทีเรียสังเคราะหแสง
เพื่อการผลิตกาซไฮโดรเจนชีวภาพ และการผลิตกาซไฮโดรเจนจากขยะอินทรียเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง
ผลิตไฟฟา
๔.๓ การดำเนิ น โครงการวิ จั ย สาธิ ต สนั บ สนุ น ระบบผลิ ต พลั ง งานจากชี ว มวล
แบบ Three Stages Gasifier ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต โดยวาจางทีป่ รึกษาควบคุมการติดตัง้ ทดสอบ
และรายงานผลระบบ Gasifier และจัดซื้อและติดตั้งระบบ Gasifier พรอม Gas Engine เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาไมต่ำกวา ๑๐๐ กิโลวัตต จำนวน ๔ แหง โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากขาวครบวงจร โดยดำเนินการสาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากขาวครบวงจรตนแบบ
และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยการนำวัสดุเหลือใชทางการเกษตร คือ แกลบจากโรงสีขาว
ไปผลิตพลังงานไฟฟาดวยระบบผลิตกาซชีวมวลเพื่อปอนไฟฟากลับไปใชในโรงสีและนำความรอน
เหลือทิ้งจากเครื่องยนตผลิตไฟฟาไปอบแหงขาวเปลือก โครงการศึกษาและสงเสริมการใชระบบ
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ผลิตพลังงานความรอนดวยกาซชีวมวลสำหรับโรงงานเพือ่ ศึกษา จัดทำตนแบบระบบผลิตกาซชีวมวล
สำหรับผลิตพลังงานความรอนทีม่ คี วามเหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก พรอมทัง้ ดำเนินการ
สาธิ ต การผลิ ต พลั ง งานความร อ นเพื่ อ ใช ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม ประเมิ น ความเหมาะสม
ดานเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของระบบ โครงการศึกษาพัฒนา
ระบบกาซชีวมวลในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อติดตั้งและ
สาธิตระบบผลิตกาซชีวมวลในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
รวมทั้งดำเนินโครงการประชาสัมพันธและสนับสนุนกิจกรรมในเครือขายดานพลังงานชีวมวลและ
ถานหินสะอาด เผยแพรประชาสัมพันธดานเครือขายชีวมวลและถานหินสะอาดผานทางสื่อตาง ๆ
เชน วารสาร เว็บไซต เปนตน เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีความสนใจ
ในการปรับเปลี่ยนมาใชชีวมวลและถานหินสะอาดเปนเชื้อเพลิง ตลอดจนสรางความยั่งยืนในการ
ดำเนินกิจกรรมดานเครือขายพลังงานชีวมวลและถานหิน
๔.๔ การนำผลงานวิจัยและพัฒนาดานพลังงานทดแทนไปประยุกตใชในภาคการผลิต
การบริการ และชุมชน อาทิ พัฒนาตนแบบเซลลแสงอาทิตยชนิดฟลม บางซิลกิ อนบนฐานรองทีโ่ คงงอ
ไดประสิทธิภาพรอยละ ๔ บนพื้นที่ ๐.๗๕ ตารางเซนติเมตร พัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการแผงเซลล
แสงอาทิตยชนิดสารอินทรียประสิทธิภาพรอยละ ๕ เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนและตนแบบ
ที่พรอมพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและแผงเซลลแสงอาทิตยชนิดสารอินทรียใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ
มีการใชงานไดหลากหลายเพิม่ ขึน้ ปจจุบนั อยูร ะหวางดำเนินงานสราง Minimodule ขนาดพืน้ ที่ ๑๐x๑๐
ตารางเซนติเมตร ประสิทธิภาพรอยละ ๓.๑๔ พัฒนาตนแบบ BDF Test Kits เพื่อชวยยกระดับ
คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน ไดแก คาความหนืด ความหนาแนน ความเปนกรด และไอโอดีน ใหเขาสูก าร
ผลิตเชิงพาณิชย พัฒนาชุดผลิตไฮโดรเจนจากเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biogas and Ethanol) ใหได
กาซไฮโดรเจนสามารถปอนเขาเซลลเชื้อเพลิงได โดยออกแบบชุดกำจัดคารบอนไดออกไซดและ
ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟดสำหรับเซลลเชือ้ เพลิง SOFC/PEMFC ขนาด ๑ กิโลวัตต การผลิตเอทานอล
จากฟางขาวและวัสดุเซลลูโลสอืน่ ๆ การผลิตเชือ้ เพลิงอัดแทงจากขยะอินทรีย เปนตน รวมทัง้ ดำเนิน
โครงการเพิม่ ศักยภาพการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล โดยใหการสนับสนุนเงินอุดหนุนใหเปลา
ในรู ป แบบของการสนั บ สนุ น ด า นวิ ช าการโครงการการผลิ ต ไบโอออยล จ ากทะลายปาล ม
ดวยเทคโนโลยี Biomass to Liquid (BTL) ในระดับนำรอง สนับสนุนโครงการระบบผลิตกาซเชือ้ เพลิง
รวมจากเตาแกสซิไฟเออรชีวมวลและกาซชีวภาพและเครื่องคารบอไนเซอรชีวมวล ดำเนินโครงการ
นำรองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน เปนตน
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

การนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปประยุกตใชเชิงพาณิชย ในภาคเอกชน และ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรมยังอยูใ นวงแคบ ประกอบกับภาคเอกชนยังไมตระหนักและใหความสำคัญ
ตอการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทาที่ควร ซึ่งรัฐบาลจะไดเรงดำเนินการสรางสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จำเปน เพื่อกระตุนให
ภาคเอกชนลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนามากขึ้น และเรงประชาสัมพันธผลงานที่เปนรูปธรรมไปสู
ประชาชนในวงกวางทั้งในสวนกลางและภูมิภาคตอไป รวมทั้งจะใหความสำคัญกับการทำงาน
ในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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