
 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๑ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ 

เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐ 

ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

     

  

ผูมาประชุม 

๑. นางอรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายสรนิต ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายธีระพงษ  วงศศิวะวิลาส กรรมการ 

๕. พลเอก ถเกิงกานต  ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๗. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๘. นายสมคิด เลิศไพฑูรย กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๑๐. นายอาชว   เตาลานนท กรรมการ 

๑๑. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๒. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๓. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๔. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๕. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม          

๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

๒. นายปรเมธี  วิมลศิร ิ

๓. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ   

๔. นายลักษณ   วจนานวัช 

๕. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร   

๖. นายเจน นําชัยศิร ิ



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๒ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

๗. นายชาติศิร ิ โสภณพนิช  

๘. นายเทวินทร วงศวานิช 

๙. นายเขมทัต สุคนธสิงห 

๑๐. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายรวีภัทร ผุดผอง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒. นางสาวศิขณัฐก  มานุวงศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓. นางสาวสุจริต  พลเรือง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๔. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๕. นายประวิทย  ประกฤตศรี สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๖. นางณีรนุช กุลดิลก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

๗. นายชนินทร เทพนุภา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๘. นายกิติพงค พรอมวงค สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ 

๙. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส      

และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

๑๐. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นายประสิทธิ ์ ผลิตผลการพิมพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางสาววิราภรณ  มงคลไชยสิทธิ์ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางสาววารุณ ี ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสุณี มากวิสัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางศิริพร  วัฒนศรีรังกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๓ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

๒๗. นางสาวพิมลรัตน  คุมเสนียด สํานักงานกลาง สวทช 

๒๘. นางสาวเกศรี  ลีลาศรีบรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช 

๓๐. นางสาวพัชรี  งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวกิ่งแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวปทมาพร  ประชุมรัตน สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวดารารัตน  รัชดานุรักษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางเบญจมาศ  เรืองเพ็ชร สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวจุฑารัตน  เชยชม สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นางสาววชิราภรณ วรพงศพัฒนา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๔๑. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวสุปรียา  ตีระพิมลจันทร  สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๔. นางสาวลิลี ่ เอื้อวิไลจิตร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สวทช. 

๔๕. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สวทช. 

๔๖. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๔๗. นางสาวกัลยา  อุดมวิทิต ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๔๘. นายวัชรากร  หนูทอง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สวทช. 

๔๙. นางสาววรรณ ี ฉินศิริกุล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

๕๐. นางพัชรี  กุลปวีณ ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ระเบียบวาระที ่๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

๑. การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจําป ๒๕๖๐ (NAC 2017) 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

เสด็จพระราชดําเนินเปนประธานเปดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการประจําป สวทช. 

ครั้งที่ ๑๓ ภายใตหัวขอ“สวทช. ยุคใหม ตอบกลุมเปาหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ระหวางวันที่ ๒๙ 

มีนาคม  - ๑ เมษายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวมงานทั้งหมด จํานวน ๔,๒๙๖ คน (ไมนับซ้ํา) มีเอกชนสนใจเขารวมมาก

ที่สุด คิดเปน ๒๐.๕%  หัวขอการสัมมนา ๔ วัน รวมทั้งสิ้น ๕๗ หัวขอ จัดแสดงนิทรรศการ จํานวน ๑๐๐ ผลงาน  

และผูสนใจรวมกิจกรรม  Job-fair จํานวน ๑,๑๐๐ คน 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๔ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

๒. การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EECi)   

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสนับสนุน

พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา จังหวัดระยอง  โดยมี

พันธมิตรเขารวมเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก แบงเปน ภาครัฐภายนอก

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๔ หนวยงาน หนวยงายภายในกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ๗ หนวยงาน 

ภาคเอกชน ๒๐ หนวยงาน ภาคการศึกษา ๑๔ หนวยงาน และหนวยงานตางประเทศ ๕ หนวยงาน 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวาไมมี

กรรมการขอแกไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๓.๑ ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกสเพื่อเจาหนาที่เกษตรไทยสมัยใหม 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ ไดเรียนที่ประชุมวา ที่ผานมาการขึ้นทะเบียน

เกษตรกร เพื่อใหสิทธิประโยชนและความชวยเหลือตางๆ ยังคงมีปญหาอุปสรรค และขาดการตรวจสอบ ดังนั้น  

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. จึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใชสําหรับเก็บขอมูล

เกษตรกรและแปลงที่ดินซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับภาพถายดาวเทียมได ขอใหนางสาวกัลยาฯ เปนผูชี้แจง

รายละเอียด 

นางสาวกัลยาฯ รองผูอํานวยการ ศอ. ไดนําเสนอระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็ก    

ทรอนิกสเพื่อเจาหนาที่เกษตรไทยสมัยใหม ซึ่งเปนระบบพกพาที่ใชแท็บเล็ตเปนเครื่องมือบันทึกขอมูล โดยมี

วัตถุประสงค ดังนี้ 

 เพื่อจัดทําฐานขอมูลของเกษตรกรและจัดทําบัตรประจําตัวเกษตรกรทั่วประเทศ 

 เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ

สินคาเกษตร 

 เพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินการตามโครงการ มาตรการตางๆ แกเกษตรกร      

ในดานการตลาด หรือยกระดับสินคาเกษตร 

การเก็บขอมูลเกษตรกรที่ผานมา ดําเนินการโดยมีเจาหนาที่ถือสมุดลงไปในพื้นที่ แลวจด

ขอมูลเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน แตมีปญหาหลายประการ เชน ผูบันทึกขอมูลอานลายมือเจาหนาที่ไมออกทําให

เกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล เอกสารหาย การกรอกขอมูลซ้ําซอน เจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบแปลงที่

เคยขึ้นทะเบียนแลวได หรือการตรวจสอบอาจใชเวลานานและใชงบประมาณสูง ศอ. ซึ่งมีประสบการณและ     



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๕ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

องคความรูในการจัดทําระบบขึ้นทะเบียนและเชื่อมโยงขอมูล สามารถใชเทคโนโลยีชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นขางตน 

และชวยเปลี่ยนเจาหนาที่เกษตรใหเปน Smart officer ซึ่งในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีหนวยงาน ๓ แหง 

ที่เกี่ยวของ ไดแก (๑) กรมสงเสริมการเกษตร ที่รับผิดชอบเกษตรกรที่ปลูกพืช (๒) กรมประมง ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ํา และ (๓) กรมปศุสัตว ที่รับผิดชอบเกษตรกรที่เลี้ยงสัตวบก 

ที่ผานมา ยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลของ ๓ หนวยงานนี้ จึงไดมีแนวคิดในการเชื่อมโยง

ขอมูล โดย ศอ. รวมกับหนวยงานพันธมิตรในการพัฒนาระบบ และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก

งบประมาณ โดยในป ๒๕๕๘ ไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรเรงรัดงานวิจัยสูการปฏิบัติ ซึ่งไดรับการสนับสนุน

และขยายผลมาจนถึงป ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ปแรก พัฒนาระบบ FAARMis รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร และทดสอบใน ๒ จังหวัด 

ปที่ ๒ ทดสอบการใชงานโดยกระจายไปใชงานในหลายจังหวัด รวมทั้งไดเชื่อมขอมูลกับ

ระบบของกรมที่ดินและกรมการปกครองเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงขอมูลกับ

กรมประมงและกรมปศุสัตวที่มีระบบขึ้นทะเบียนแลว ผลการเชื่อมโยงทําใหเห็นภาพรวมของทั้งประเทศ และ

สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนของเกษตรกร และแปลงที่ดินไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ มีการอบรมให    

ครู ก. ทั่วประเทศดวย 

ปที่ ๓ (ปงบประมาณ ๒๕๖๐) เปดใชงานจริงเมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได

ตรวจสอบขอมูลกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดทําระบบรายงานผล และนําขอมูลของ 

กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตวสงใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวางแผน อีกทั้งยังมีแผน  

ที่จะเชื่อมโยงกับ Agri-map 

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ประกอบดวย ๔ โมดูลยอย ไดแก  

๑. FAARMis เปนโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งเปรียบเสมือนหนาบานที่ใหเจาหนาที่บันทึก

ขอมูลลงระบบ 

๒. FAARMLink เปนการเชื่อมโยงขอมูลทั้งจากกรมตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ และหนวยงานภายนอก 

๔. FAARMRU เปนระบบการวิเคราะหขอมูล ที่ใชเทคโนโลยี Data Analytics 

๓.  FAARMCloud เปนการจัดเก็บขอมูล โดยขอมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอยูในระบบ 

cloud ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.)  

นายวัชรากรฯ นักวิจัย หองปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือขายไรสาย ศอ. ไดอธิบาย

รายละเอียดเพิ่มเติมวา ระบบ FAARMis เปนระบบบันทึกขอมูลโดยใหเกษตรตําบลที่ไปเยี่ยมแปลงหรือเยี่ยม

ชาวบานแลวสามารถกรอกขอมูลในแทบเล็ตไดทันที  โดยเกษตรตําบลไมตองจดดวยลายมือและนําไปใหเจาหนาที่

กรอกในเครื่องคอมพิวเตอรที่สํานักงาน  ซึ่งหากเจาหนาที่ดําเนินการพรอมกันหลายคนอาจทําใหระบบลมได  

FAARMis รองรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหมแปลงใหม หรือรายเดิมแปลงใหม หรือรายเดิมแปลงเดิม       

ซึ่งหากเปนแปลงใหมตองทําการตรวจแปลงกอน นอกจากนั้น ระบบฯ ยังสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากบัตร

ประชาชน โดยตรวจเช็คขอมูลครัวเรือนกับขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง สามารถลดการกรอกขอมูล

ซ้ําซอน ทําใหความผิดพลาดนอยลง และยังสามารถวาดแปลงโดยใช GPS ของระบบ Smart farm และ Google ได 

อยางไรก็ตาม ระบบฯ ยังไมสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ได แมวาขณะนี้สามารถเชื่อมโยงขอมูลของ    



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๖ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

ส.ป.ก. ได แตขอมูลยังไมทันสมัย ทําใหเกษตรตําบลตองเดินตรวจแปลง ซึ่งเปนการชวย ส.ป.ก. ปรับปรุงขอมูล

ใหมดวย  ทั้งนี้  ไดนําระบบการถายภาพมาใช เพื่อปองกันการนําที่ดินที่ไมมีอยูจริงมาขึ้นทะเบียน และในอนาคต 

จะพัฒนาระบบการออกใบเสร็จ เพื่อไปยื่นขอใชสิทธิประโยชนที่ ธ.ก.ส. ไดทันที   โดยกรมสงเสริมการเกษตรมี

เครื่องมือหลักในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยูแลว ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชงานผานเว็บไซต ระบบ FAARMis เปน

เพียงเครื่องมือทางเลือก และยังมีเครื่องมืออื่นที่ใช ในหนวยงานอื่น เชน ระบบ QGIS ของกรมสงเสริมการเกษตร 

ที่วาดแปลงโดยอาศัยขอมูลของกรมที่ดิน และ ส.ป.ก. แตยังมีปญหา คือ ไมมีการตรวจสอบความผิดพลาดของ

มนุษย และระบบ GISAGRO ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ที่วาดแปลงโดย

อาศัยแผนที่ดาวเทียม และเมื่อเริ่มทดลองใชระบบ FAARMis ที่จังหวัดขอนแกน เมื่อปลายป ๒๕๕๙ เกษตรกร

รูสึกสนุก เพราะไดบันทึกขอมูลดวยตนเอง ซึ่ง ศอ. ตองปรับตัวอักษรใหเหมาะสมกับผูใชงานที่เปนเกษตรกร

ผูสูงอายุ เพื่อใหผูใชงานเขามาใชงานตลอด หลังจากนั้น ยังไดออกไปขยายผลในจังหวัดอื่น ซึ่งก็ไดรับการตอบรับที่ดี 

ขณะนี้เกษตรตําบลบางแหงเริ่มนําโทรศัพทมือถือของตัวเองมาใชงาน และเริ่มออกไปหาเกษตรกรแลว 

กรมสงเสริมการเกษตรไดวางเปาหมายการวาดแปลง จํานวน ๒.๕ ลานแปลง  

โดยแบงเปนการวาดแปลงผานระบบ QGIS และ GISAGRO ๑.๘ ลานแปลง และระบบ FAARMis ๐.๗ ลานแปลง 

ซึ่งจะใชแท็บเล็ต ๑,๐๐๐ เครื่อง และขณะนี้ ศอ. สวทช. ไดอบรมครู ก. ที่จะชวยวาดแปลงแลว จํานวน ๑,๗๐๐ คน 

จากทั้งหมด ๗,๐๐๐ คนทั่วประเทศ โดยในการวาดแปลง ผูวาดตองมีความเขาใจแผนที่  และระบบ GPS         

จากสถิติ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ FAARMis สามารถวาดแปลงได ๓๑,๔๖๒ แปลง และเดือนเมษายน 

๒๕๖๐ วาดแปลงได ๒๘๙,๖๗๙ แปลง คิดเปนคาเฉลี่ย ๓๕๙ แปลงตอวัน ประสิทธิภาพในการการวาดแปลงสูงขึ้น 

๑๔.๗ เทา ณ ปจจุบัน วาดแปลงแลว ๖.๓ ลานไร โดยพื้นที่เปาหมายของ FAARMis คือ จังหวัดที่มีการวาดแปลง

แลวต่ํากวาเปาหมาย 

ประโยชนของระบบ FAARMis ที่เห็นไดชัดจากกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นจริง คือ ระบบฯ

สามารถตรวจสอบการทุจริตได โดยการเปรียบเทียบแผนที่จริงและการวาดแปลง ซึ่งระบบฯ สามารถตรวจพบ

พื้นที่ปลูกขาวปลอมที่แผนที่ระบุไวเปนโรงเรียนหรือหนองน้ํา จึงทําใหเห็นวาระบบมีประโยชนมากสําหรับเกษตร

ตําบลในการตรวจสอบขอมูล  

นอกจากนั้น ศอ. สวทช. ยังมีระบบ FAARMRU ซึ่งเปนโมดูลวิเคราะหและรายงานผล   

โดยใชขอมูลภาพแปลง โดยเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตรสามารถเขาไปดูขอมูลการวาดแปลงของพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

รวมถึงจํานวนผลผลิตที่เกษตรกรจะเก็บไดในแตละเดือน แลวสามารถนําขอมูลมาจัดทําสิถิติ เพื่อวางแผนบริหาร

จัดการลวงหนา และในอนาคต ศอ. สวทช. จะพัฒนาใหระบบวาดแปลงใหใชงายขึ้น และขยายผลการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรไปในหลายพื้นที่มากขึ้น พรอมๆ กับการเชื่อมโยงกับระบบขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรของแตละ

พื้นที่ และการบูรณาการขอมูลภาพรวมจาก Agri-map เพื่อเปนขอมูลใหเกษตรตําบลนําไปแนะนําเกษตรกรราย

แปลง 

ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้  

๑. ระบบ FAARMis เปนทางเลือกหนึ่งในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แตก็ยังมีระบบอื่นๆ  

ที่ดําเนินการลักษณะเดียวกัน โดยจะมีการรวมขอมูลและสงไปเก็บที่ระบบ Cloud ของ  



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๗ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

สรอ. แตระบบ FAARMis ที่พัฒนาโดย ศอ. สวทช. มีขอไดเปรียบ คือ สามารถ

ปรับแตงรูปแบบการใชงานไดตลอด ในขณะที ่ระบบอื่นที่จางบริษัทเอกชนพัฒนาจะไม

สามารถปรับแกเกินกวาสัญญาจางได 

๒. ในการวาดแปลง อาจมีการนําภาพถายจากโดรนมาประกอบกับภาพถายดาวเทียม     

ที่มีเพียงระนาบเดียว เพราะโดรนจะสามารถถายภาพที่มีความชันได โดยอาศัย

เทคโนโลยี LiDAR ทําใหขอมูลมีความแมนยํามากขึ้น 

๓. ระบบ FAARMis สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ได

ตลอดเวลา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูลอื่น ระบบฯ จะดึงขอมูลใหม

มาใช ทําใหมีความถูกตองแมนยําสูง และหากมีการใชโดรนในการสํารวจเสริมกับ

ภาพถายดาวเทียม จะไดขอมูลที่ดีขึ้น การวิเคราะหแมนยํามากขึ้น ซึ่งที่ผานมา สิ่งที่ดี

ขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ เกิดเปน 

Connected Government เริ่มลดการใชกระดาษไดอยางแทจริง 

๔. ในการเปดเผยขอมูล สวทช. ไดแบงระดับผูใชขอมูลออกเปน ๓ กลุม คือ (๑) เจาหนาที่

ในพื้นที่ (๒) ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ และ (๓) ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเปดโอกาส

ให Startups นําขอมูลไปวิเคราะหโดยใช Data Analytics แลวพัฒนาธุรกิจมาชวย

เกษตรกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น สวทช. ควรหาแนวทางนําขอมูลเหลานี้

ไปชวยใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมดหนี้สิน ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับ 

ธ.ก.ส. ที่อาจจะมีขอมูลเกี่ยวกับการใชปจจัยการผลิตของเกษตรกร จะเปนประโยชน

มากในการวิเคราะหตนทุน และใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการใชปจจัยการใหผลิตให

เหมาะสม อันจะชวยลดคาใชจายได 

๕. สวทช. ควรเปดระบบใหเกษตรกรสามารถเขาไปปรับปรุงขอมูลของตนเอง เพื่อใหได

ขอมูลจริงที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง และฐานขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนมาก     

หากนําไปเชื่อมตอและวิเคราะหขอมูลรวมกับระบบพยากรณอากาศ และพ้ืนที่ภัยพิบัติ 

เพื่อคาดการณผลผลิต และควรนําขอมูลการวิเคราะหเหลานี้ เผยแพรใหเกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไปเขาถึงและรับรูไดโดยงายและท่ัวถึง ซึ่งที่ผานมา สวทช. ไดจัดทําระบบ

ดังกลาวแลว คือ What2Grow ซึ่งมีแบบจําลองสําหรับการพยากรณจํานวนผลผลิต 

ราคา รายได และกําไรของการปลูกพืชแตละชนิดในพื้นที่ตางๆ แตอยางไรก็ตาม ยังมี

ปญหาเรื่องความแมนยํา จึงตองเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยใหเกษตรกรทดลองบันทึกขอมูล

เขาในระบบ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น 

ที่ประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)   หนา ๘ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องท่ีเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

๔.๑ แนวทางการประเมิน สวทช. และผูอํานวยการ สวทช. ตามมติคณะกรรมการพัฒนา

และสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) ประจําป ๒๕๖๐ (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่นๆ   

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ เรียนใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช. ครั้งที่ 

๕/๒๕๖๐ ในวันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. โยธี 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒ เอกสารเผยแพร 

นายณรงคฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนที่ประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร 

จํานวน  ๔ รายการ คือ (๑) ซีดี “ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน”         

(๒) หนังสือ ตามรอยพอ : วิถีพอเพียงดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (๓) หนังสือ “คูมือครู การจัดกิจกรรม

วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน” และ (๔) หนังสือ “ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน” 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๓ สรุปขาว สวทช. มีนาคม ๒๕๖๐ 

สวทช. มีขาวเดนประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ ขาว และขาวประเภทสื่อ

สิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๒๘ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๑๐ น. 
 

นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา 

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ (รับรอง)                                             หนา ๙ จาก ๙ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

 

 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

ระเบียบ

วาระที่ 
เรื่อง มติท่ีประชุม งานที่ตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  

 

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส   

เพื่อเจาหนาที่เกษตรไทยสมัยใหม 

 

 ที่ประชุมรับทราบและให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

 รับขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

ของที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

 ผศอ. 

 รอง ผศอ.(กัลยา)  

๔.๑  แนวทางการประเมิน สวทช. และผูอํานวยการ 

สวทช. ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและ

สงเสริมองคการมหาชน (กพม.)  

ประจําป ๒๕๖๐ (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๔.๒ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

 แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

   

๕.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

 รับทราบ  จัดการประชุม กวทช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  

ในวันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธ ี

 ฝายเลขานุการฯ 

 


