
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองประธานกรรมการ 

๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ 

๔. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๕. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 

๖. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๗. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๘. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๙. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ  

๑๐. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ 

๑๑. นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการ 

๑๒. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ  

๑๓. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๔. นายประพันธ   เจริญประวัติ  กรรมการ 

๑๕. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ  

๒. นายลักษณ   วจนานวัช 

๓. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร    

๔. นายอาชว   เตาลานนท 

๕. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ 

๖. นายชาติศิริ โสภณพนิช   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
๗. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๘. นายเทวินทร วงศวานิช  

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. นายรุงโรจน   กมลเดชเดชา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 

๒. นายวิศณุ ติวะตันสกุล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๓. พันเอก วินัย สกุลพราหมณ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๔. พันโท กานตวีร โชครัตนชัย กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม 

๕. นายสุวิทย พูลศิลป ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

๖. นายอุเทน ทรงคํา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

๗. นางชฎาพร  นิรันดร  สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๙. นายวิโรจน จันทรขาว กรมสงเสริมการเกษตร 

๑๐. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๑. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางสาววลัยทิพย โชติวงศพิพัฒน สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นางสุวิภา  วรรณสาธพ สํานักงานกลาง สวทช 

๑๘. นางสาววารุณี  ลีละธนาวิทย สํานักงานกลาง สวทช 

๑๙. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นายธเนศ  มหัทธนาลัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางศันสนีย  ฮวบสมบูรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสาวชมพูนุช  อนุศาสนสิทธิกิจ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวจีราภา  ปาระวนิชย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๐. นางสาวก่ิงแกว วงศฉายา สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๒ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
๓๑. นางธัญพร หัตถสิงห สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางณภัทรธมนต  ภูวศิษฎเบญจภา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๕. นางสาวนิตยา  อํารุงจิตชัย สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๗. นางสาวสลิลภร  สืบสาววงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๘. นางสาวฐิติวรรณ  อินตรา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๙. นายปฏิวัติ  ออนพุทธา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๐. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๑. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๒. นางสาวมนัสนันท เวทยสุภาสุข สํานักงานกลาง สวทช. 

๔๓. นางสาวกัญญวิมว กีรติกร ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๔๔. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๕. นายศรัณย  สัมฤทธิ์เดชขจร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๖. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (ศน.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๒๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา  ตามท่ีรัฐบาลไดมีการลงทุนในโครงการขนาดเล็กตําบลละ  

๕ ลานบาท (หมูบานละ ๑ ลานบาท)  ซ่ึงถือวาเปนโอกาสท่ีดีในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(วทน.) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปชวยเหลือชุมชนท่ีประสบปญหา 

ในเรื่องตางๆ เชน สนับสนุนเครื่องสีขาวขนาดเล็ก หรือเครื่องอบขาว เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญประสบ

ปญหาขาวเปลือกมีความชื้นสูง ทําใหขายไมไดราคา ดังนั้น จึงขอเชิญชวน สวทช. และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมถึงหนวยงานภายในและภายนอกตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมกันจัดนิทรรศการ วทน. 

เพ่ือใหประชาชนในแตละภูมิภาคไดเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใหอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 

ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดขอนแกน และจังหวัดสงขลาเปนศูนยกลางในการจัดนิทรรศการดังกลาว 

พรอมกันท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ในสวนภาคกลางจะมีการหารือรวมกันอีกครั้งวาจะจัดนิทรรศการท่ีจังหวัดไหน 

ท้ังนี้  รองประธานฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จะตองจัดทํารายละเอียดของ

โครงการเพ่ือขออนุมัติผานองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) รองผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการจังหวัด

ตามลําดับ  ซ่ึงกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกับกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น   

จึงเปนชองทางท่ีจะใชเครือขายความรวมมือดังกลาวเพ่ือนํา วทน. ใหเขาไปถึง อบต. และ อบจ. ในแตละ 

จังหวัดได 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๓ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การจัดนิทรรศการ วทน. ท้ัง ๔ ภาค ขอใหมี

การแจงใหภาคเอกชนในสวนท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูวาราชการในแตละจังหวัดรับทราบลวงหนา โดยใชชอง

ทางผานการประชุมรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ซ่ึงจะมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน   

อนึ่ง  นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ไดนําเสนอหมูบานตัวอยางท่ีมี Technology of 

Learning เขาไปชวยสนับสนุนชุมชนเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน ซ่ึงปจจุบันมี ๒ แหง  

ไดแก (๑) หมูบานลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย  และ (๒) หมูบานสามขา จังหวัดลําปาง   ดังนั้น จึงอยากให สวทช. 

สนใจ Technology of Learning เพ่ือนําไปพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ ตอไป  

นอกจากนี้ ประธานฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

๑. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. / ไบโอเทค หนุนเกษตรกรไทยนํา วทน. 

สูเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 

เม่ือวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธานฯ พรอมดวยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการ 

สวทช. และคณะไดเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการ “ขยายผลการผลิตและการใชงานราบิวเวอเรีย” 

รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสหกรณการเกษตรผักไห จํากัด และโครงการ 

เครื่องสีขาวขนาดเล็ก ซ่ึง สวทช. โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) และ 

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (วทน.) ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของของชุมชน  

โครงการ “ขยายผลการผลิตและการใชงานเชื้อราบิวเวอเรีย” เปนการสนับสนุนการใช  

วทน. ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนจัดตั้งศูนยผลิตหัวเชื้อรา 

บิวเวอเรีย เพ่ือสงใหแกกลุมเกษตรกรบานนาคูนําไปผลิตเปนกอนเชื้อราบิวเวอเรีย สําหรับใชในกลุมและ 

เพ่ือจําหนาย  โดยมีสหกรณการเกษตรผักไห จํากัด เปนผูแทนจําหนายกอนเชื้อราบิวเวอเรียใหแกเกษตรกร

ในพ้ืนท่ี ในราคากอนละ ๔๐ บาท สามารถสรางรายไดใหกับกลุมรวมพลังเกษตรชีวภาพบานนาคู  

ถึงปละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง ไบโอเทค  สวทช. ไดรวมมือกับสํานักงานเกษตรอําเภอผักไห สงเสริมใหเกษตรกร

สามารถใชเชื้อราบิวเวอเรียเพ่ือควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมให

เกษตรกรบานนาคูสามารถทําการเกษตรแบบชีวภาพไดอยางยั่งยืน คาดวาจะสามารถลดความเสียหายของ

ผลผลิตขาวลงไดถึงรอยละ ๗๐ หรือมูลคากวา ๘๐ ลานบาท โดยขณะนี้มีเกษตรกรในอําเภอผักไหนําเอา 

เชื้อราบิวเวอเรียไปใชแลวกวา ๓,๐๐๐ ไร เม่ือคิดตนทุนโดยเฉลี่ยแลว ปกติเกษตรกรจะเสียคาใชจายสําหรับ 

คาสารเคมีฆาแมลงประมาณ ๓๐๐ บาท/ไร/รอบการปลูก แตเม่ือเปลี่ยนมาใชเชื้อราบิวเวอเรียในการกําจัด

แมลงศัตรูพืช พบวาเกษตรกรจะเสียคาใชจายเพียง ๖๐ บาท/ไร/รอบการปลูกเทานั้น  

นอกจากนี้  ยังนําเครื่องสีขาวขนาดเล็ก ซ่ึงพัฒนาโดย เอ็มเทค กําลังการผลิตประมาณ  

๑๕๐-๒๐๐ กก.ขาวเปลือก/ชั่วโมง สามารถสีแปรรูปขาวไดท้ังขาวกลอง และขาวขาว โดยท่ีเกษตรกรเลือกใช

งานไดตามตองการ ไมตองเสียเวลากับการไปรอสีขาวหรือเปลี่ยนขาวกับโรงสีขนาดใหญ และสามารถสราง

มูลคาเพ่ิมจากการใชงานเครื่องสีขาวสีแปรรูปขาวเปลือกของตนเองเปนขาวกลอง และขาวสารเพ่ือการ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๔ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
จําหนาย หรือการรับจางสีได มูลคาเพ่ิมข้ึนประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท/ตัน (คิดคํานวณในลักษณะการ

รับจางสีขาว)  

๒. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถอดบทเรียนเหตุราชประสงค ดันเทคโนโลยีซีซีทีวี

เพ่ือความม่ันคงและปลอดภัยของสังคมไทย ตอยอดการใชงานรองรับสังคมผูสูงอายุ พรอมเปดตัวซีซีทีวี 

คอนซอรเตียม อยางเปนทางการ 

เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประธานฯ ไดเปนประธานเปดงานสัมมนา Smart Society Smart 

Security สรางเมืองใหปลอดภัยดวยน้ําใจและเทคโนโลยี ณ หองจูปเตอร ๑๑-๑๔ อาคารชาเลนเจอร   

อิมแพ็คเมืองทองธานี ซ่ึงจัดข้ึนโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวทช. เพ่ือเรงสรางความตระหนัก

และความรวมมือดานความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสรางเมืองใหเปน "สมารท ซิตี้" ระดม

องคกรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา โดยรัฐบาลมีภารกิจสําคัญในการสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ

และสังคม ซ่ึงถือเปนรากฐานของประเทศควบคูไปกับความม่ันคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และจากบทเรียนในเหตุระเบิดท่ีราชประสงคซ่ึงทําใหสังคมไทยตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี 

มากข้ีน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยี ซีซีทีวี แอนาลิติกส 

(CCTV Analytic) เพ่ือตอบโจทยสังคมใหเปนสังคมท่ีมีความปลอดภัยสูงข้ึน ขณะเดียวกันไดตั้งเปาท่ีจะ

พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้เพ่ือความปลอดภัย และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงวัย ซ่ึงเทคโนโลยีซีซีทีวีจะชวยอํานวยความสะดวกและลด

การเกิดอุบัติเหตุในกลุมเปาหมายได   

โดยการใชซีซีทีวีในรูปแบบตางๆ  ใหเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ใหผูท่ีสัญจรบนถนน 

มีความสะดวกมากข้ึน สามารถกดดูสภาพการจราจรไดลวงหนา หากเกิดเหตุอาชญากรรม ผูรักษากฎหมาย 

ก็สามารถติดตาม สืบคนขอมูลในอดีตไดอยางรวดเร็ว  และกอนเกิดเหตุอาชญากรรม ระบบวิเคราะหภาพ

อาจจะสามารถแจงเตือนถึงเหตุการณท่ีผิดปกติท่ีกําลังจะเกิดข้ึนได ทําใหเราสามารถเฝาระวังและปองกันเหตุ

ไดอยางทันทวงที  ท้ังนี้ ภายในงานยังไดมีการจัดงานวิชาการ การบรรยาย การจัดแสดงนิทรรศการจาก

ผูประกอบการท้ังในและตางประเทศ อาทิ บริษัท Huawei, SECOM, Bosch, Panasonic, Digital Focus 

เปนตน  อีกท้ังยังมีการสาธิตการเชื่อมโยงซีซีทีวี แอนาลิติกส โมดูล กับซีซีทีวีรุนตางๆ ของสมาชิกผาน 

แพลตฟอรมกลาง เพ่ือแสดงใหเห็นวาในอนาคตสมาชิกซีซีทีวี คอนซอรเตียม สามารถเชื่อมหากันและเลือกใช

แอนาลิติกสไดตามตองการ 

อนึ่ง  นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ แจงใหท่ีประชุมทราบผลการจัดงาน Asian 

Science Camp ครั้งท่ี ๙ ซ่ึงประเทศไทย โดยมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร (มูลนิธิ สอวน.) รวมกับ สวทช. และหนวยงานพันธมิตร ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงาน 

Asian Science Camp ซ่ึงถือเปนครั้งแรกของประเทศ ระหวางวันท่ี ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บาน 

วิทยาศาสตรสิรินธร โดยในวันท่ี ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปดการประชุม Asian Science Camp  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๕ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
ครั้งท่ี ๙ พรอมทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง นักวิทยาศาสตรรุนใหมของเอเชีย (Young 

Scientists of Asia) โดยมีใจความตอนหนึ่งวา “ยุคนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสูงมากตอชีวิต

และสังคม อาจกลาวไดวา อนาคตของเอเชียและโลกอยู ในมือของนักวิทยาศาสตร”ภายในงาน 

มีนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล ๔ ทาน ไดแก Prof. Yuan Tseh Lee (เคมี) Prof. Ada Yonath (เคมี)  

Prof. Robert Huber (เคมี) Prof.  Harald zur Hausen (การแพทย) และนักวิทยาศาสตรชั้นนํา ๓ ทาน 

Prof.Hitoshi Murayama (ฟสิกส) Prof. Vladimir Voevodsky (คณิตศาสตร) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ  

ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ และจุดประกายความคิดใหกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-

ปริญญาตรี (ไมเกินป ๒) รวม ๒๕๕ คน จาก ๒๘ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟก โดยเปน

เด็กไทย ๔๐ คน เยาวชนท่ีเขารวมงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 

เพ่ือนําเสนอแนวคิดการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชน และสรางเครือขายความรวมมือตอไป

ในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามวิดีโอท่ีนําเสนอและเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการ

ประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวามี

กรรมการรับรองโดยมีการแกไข จํานวน ๒ ทาน โดยฝายเลขานุการฯ ไดปรับปรุงรายงานการประชุม 

เรียบรอยแลว  

จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ 

กันยายน ๒๕๕๘ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

วาระท่ี ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑  ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชีวภาพ 

นางสาวกัญญวิมวฯ ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) 

เรียนท่ีประชุมวา ความหลากหลายทางชีวภาพเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย และเปน

องคประกอบท่ีสําคัญของระบบนิเวศในการให “นิเวศบริการ” เพ่ือใหเกิดความสมดุลแกธรรมชาติ ซ่ึงประเทศไทย 

ตั้งอยูในแหลงสภาพทางภูมิศาสตร “Indo-Burma” ท่ีจัดวาเปน hotspot เนื่องจากมีความหลากหลาย 

ของสิ่งมีชีวิตท่ีสูง แตในขณะเดียวกันก็มีอัตราสูญเสียทรัพยากรชีวภาพจํานวนมากอยางรวดเร็วตอเนื่อง   

ท้ังจากกิจกรรมของมนุษยและจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกประเทศไดตระหนักถึง

ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพท้ังในแงของการนําทรัพยากรชีวภาพไปใชใหเกิดประโยชนอยาง

ยั่งยืน และพยายามลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศของโลก แตการใชประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพสวนใหญยังเปนการใชประโยชนแบบพ้ืนฐานหรือจากองคความรูและภูมิปญญาท่ีสั่งสมมา เชน  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๖ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
การตัดไมเพ่ือเปนประโยชนในการทําท่ีอยูอาศัยหรือทําเฟอรนิเจอร การใชพืชเพ่ือเปนอาหาร ซ่ึงขาดการ 

เพ่ิมมูลคาระดับสูง   

จากการเติบโตอยางรวดเร็วของจํานวนประชากรท่ัวโลก ความตองการอาหาร พลังงานและ

ผลิตภัณฑตางๆ มีเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังความตองการการมีสุขภาพท่ีดีข้ึน มนุษยมุงนําทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดมาใชประโยชนอยางรวดเร็วและใหเกิดมูลคาสูงสุด  กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวซ่ึงมีความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสมัยใหมลวนมุงใหความสําคัญและกําหนดเปาหมายในการผลักดัน "เศรษฐกิจชีวภาพ" 

(Bioeconomy) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  เศรษฐกิจชีวภาพตองอาศัยการวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 

เพ่ือสรางประโยชนจากสิ่งมีชีวิตหรือจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิต ตองมีการลงทุนวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาการสาขาอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือการใชประโยชนจากทรัพยากรและความ

หลากหลายทางชีวภาพ  โดยท่ีไมทําลายสมดุลของธรรมชาติและอนุรักษใหอยูอยางยั่งยืน  ซ่ึงผลจากการวิจัย 

จะมีประโยชนโดยตรงกับการพัฒนาดานการเกษตร ดานสุขภาพ ดานพลังงาน ดานสิ่งแวดลอม และ

อุตสาหกรรม และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  เชน  พลังงานทางเลือกจากชีวมวล  สารเคมีมูลคาสูง

ท่ีผลิตจากของเหลือท้ิงทางการเกษตรแทนท่ีจะผลิตจากน้ํามัน การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 

จากจุลินทรียและพืชสําหรับผลิตยา เปนตน  นอกจากนี้  แนวคิดเศรษฐกิจสมัยใหมไดใหความสําคัญกับ 

ระบบ “นิเวศบริการ” เชน การไดคารบอนเครดิตตามจํานวนตนไมในปา  กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

ท่ีไมมีของเสีย (zero waste) หรือผลิตภัณฑท่ีไมมีการปลอยคารบอนไดออกไซดเพ่ิมข้ึน (Carbon Neutral)   

ซ่ึงแตเดิมมักอาศัยการผลิตท่ีใชน้ํามันหรือแกซธรรมชาติเปนฐานและนําไปสูการทําลายสิ่งแวดลอม ท้ังนี้

ประเทศไทยซ่ึงเปนแหลงของความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ จึงจําเปนท่ีจะตองต่ืนตัวและเรงผลักดัน

การนําความกาวหนาของวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพข้ันสูงไปใช เชน เทคโนโลยีจีโนมและหนาท่ี 

จีโนม เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ  เทคโนโลยีการคํานวณและการสรางแบบจําลองข้ันสูง ท่ีสามารถบูรณาการ

ใชกับการวิจัยในการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอยางมี

ประสิทธิภาพและเสริมสรางการอนุรักษธรรมชาติอยางคุมคาและยั่งยืน สรางสมรรถนะการแขงขันและสราง

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศและความสมบูรณของคุณภาพชีวิตและสังคมของประเทศ รวมท้ัง 

สามารถลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และสามารถรองรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

และภาวะโลกรอนไดอยางเทาทัน สวทช. โดยไบโอเทค เปนหนวยงานท่ีมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดาน

ทรัพยากรชีวภาพและการใชประโยชนอยางครบวงจร ตั้งแตการคนหาทรัพยากรชีวภาพ การคัดแยกจําแนก

อนุกรมวิธาน การคนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะหสารและการดัดแปรโมเลกุลทางเคมีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือขยายขนาดการผลิต โดยมีเปาหมายเพ่ือการ

คนหาสารท่ีมีศักยภาพและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเปนสารตั้งตนสําหรับผลิตสารมูลคาสูง ยา 

เอ็นไซมตางๆ ท่ีใชสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว อุตสาหกรรมตางๆ สารชีวภัณฑปราบแมลง

ศัตรูพืชและแมลงพาหะนําโรค เปนตน  ท้ังนี้ ระหวางป ๒๕๓๙–๒๕๕๔ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) และไบโอเทค  ไดรวมดําเนินโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program หรือ BRT) ผลท่ีเกิดจากโครงการทําให

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๗ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงการพัฒนาของประเทศ และสรางผลกระทบในภาพรวมท่ีเปนประโยชนตอประเทศ 

ท่ีสําคัญ ไดแก สรางองคความรูใหมในเวทีโลก โดยมีผลงานตีพิมพในวารสารนานาชาติ ๘๕๓ เรื่อง คนพบ

สิ่งมีชีวิตชนิดใหมเปนครั้งเเรกของโลกถึง ๖๕๓ ชนิด เกิดคลังตัวอยางอางอิงเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบ 

ในสิ่งมีชีวิต (จุลินทรีย สาหราย แพลงกตอน ไลเคน พืช และสัตว รวมท้ังฟอสซิล) ไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ 

ตัวอยาง  ผลิตบุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพโดยสนับสนุนการผลิตนักวิจัยรุนใหม ๖๖๙ คน การ

พัฒนาตอยอดงานวิจัยสูการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจ โดยไดยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ๑๒ รายการ 

พบสารเคมีใหมและเอ็นไซมจากจุลินทรีย ๙๐ ชนิด ผลจากการดําเนินการดังกลาว เพ่ิมโอกาสใหประเทศไทย

เปนผูนําในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงนําไปสูการผลักดัน

นโยบายระดับชาติ รวมถึงการสรางความตื่นตัวเรื่องการฟนฟูสภาพแวดลอมโดยชุมชนเเละความรวมมือจาก

ภาคเอกชนตอความรับผิดชอบทางสังคม  นอกจากนี้  ไบโอเทคไดมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานคลังจุลินทรีย

ของประเทศและในป ๒๕๕๘ ไดเปดใหบริการชีววัสดุ (จุลินทรีย เซลลสัตว เซลลพืช และชิ้นสวนพันธุกรรม) 

ท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ รวมถึงการดําเนินงานท่ีสอดคลองรองรับกับกฎหมายและระเบียบตางๆ เพ่ือ

สนับสนุนการใชประโยชน และในขณะเดียวกันไดวิจัยพัฒนาเพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีใชสิ่งมีชีวิตเปนฐาน

หรือใชในกระบวนการผลิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้  นางสาวกัญญวิมวฯ ไดนําเสนอ (๑) ประโยชนและคุณคาของความหลากหลาย

ทางชีวภาพใน Bioeconomy (๒) ความพรอมและความสามารถของประเทศไทยดานการวิจัยและการสราง

มูลคาความหลากหมายทางชีวภาพ (๓) ตัวอยางโครงการพ้ืนฐานและความสําคัญ และ (๔) การให

ความสําคัญกับการวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงภาครัฐควรจะตองสนับสนุนงบประมาณอยาง

ตอเนื่องเพ่ือดําเนินงานวิจัย การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนากําลังคนและบุคลากรวิจัยใหเพียงพอ 

เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน สรางนวัตกรรม และอนุรักษทรัพยากรชีวภาพไดอยางสมดุล รวมท้ังการมีระบบ

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สําหรับประเด็นเรงดวนท่ีประเทศไทยควรจะตองดําเนินการท่ีจะชวยสนับสนุน 

Bioeconomy ไดแก 

๑. วิจัยและพัฒนาประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ  

เพ่ือสรางองคความรูท่ีเขาใจความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศและเปนขอมูล

พ้ืนฐานสําหรับรองรับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและภาวะโลกรอนได

อยางเทาทัน และเพ่ือการประยุกตใชประโยชนอยางยั่งยืนในชุมชนและในเชิงพาณิชย  

๒. จัดตั้งศูนยเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือเปนวัสดุ

วิจัย และเปนคลังตัวอยางอางอิงระดับชาติท่ีมีงานวิจัยเชิงลึกรองรับ/สนับสนุน และเพ่ือ

การตอยอดในอนาคต  

๓. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือสรางนวัตกรรมใหมในการใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพใหเกิดมูลคาอยางยั่งยืน  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๘ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะความสําคัญของความ

หลากหลายทางชีวภาพในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

  นายอาคมฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (ป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดยุทธศาสตรไว ๖ ดาน โดยยุทธศาสตรท่ี ๓   

ไดรวมเรื่องความเขมแข็งของภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานไวดวยกัน ซ่ึงจะเห็นวาไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการ

อนุรักษ ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ท้ังนี้  หากพิจารณาอยาง

ละเอียดจะเห็นวาท้ัง ๒ ยุทธศาสตร  มีเรื่อง Bioeconomy รวมอยูดวย ดังนั้น  จึงขอให สวทช. ขยายความวา 

ตอไปจะดําเนินการอะไรเพ่ิมเติม และสวนท่ีดําเนินการมาแลวจะตอยอดอยางไรจึงจะเกิดผลกระทบ 

ในภาพรวมอยางไรใหเปนรูปธรรมตอไป  

  นายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรจะทํารายละเอียดเรื่อง 

Bioeconomy และสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือบรรจุไวใน 

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  นอกจากนี้ นายพารณฯ  

ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา  Massachusetts Institute of Technology (MIT) และหลายๆ องคกรใน

ตางประเทศมีการทําวิจัยเรื่อง Bioeconomy เก่ียวกับการแพทยโดยเฉพาะโรคมะเร็ง  ดังนั้น สวทช. อาจจะ

พิจารณาทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานในตางประเทศเพ่ือใหเกิดเปนเครือขายตอไป  

  นายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา สวทช. ควรจะพิจารณาความตองการ

ของภาคเอกชนในแตละ Sector เพ่ือใหทราบวาควรจะเริ่มพัฒนา Bioeconomy ท่ีจุดใดกอน ซ่ึงจะตองมี

การนําขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมดมาหารือรวมกันกอน  เม่ือไดขอสรุปแลวควรจะเริ่มดําเนินงานทันที ซ่ึงจะนําไปสู

การใชประโยชนไดอยางชัดเจน 

  นายสุทธิพันธฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การเปลี่ยน Bioeconomy เพ่ือให

เกิดมูลคาสูงสุด จะเปนในเรื่องการแพทยและสาธารณสุข เชน ยา Aspirin ท่ีสกัดจากเปลือกไม, ยาลดไขมัน 

ในเลือด ท่ีคนพบจากราแดงในขาวท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน, ยา Toxin ท่ีใชรักษารอยเหี่ยวยนบนใบหนา 

ท่ีมาจากแบคทีเรียชื่อวา Clostridium Botulinum  เปนตน  ดังนั้น การท่ีประเทศไทยจะตอยอดผลงานวิจัย

โดยการนําทรัพยากรท่ีมีอยูไปใชประโยชน จะตองศึกษาองคประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ใหมีความ

ชัดเจน และสามารถนํามาใชประโยชนกับมนุษยไดอยางกวางขวาง   

  นายอําพนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การเขาถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

(Access to Biodiversity)  เปนเรื่องท่ีสําคัญ ซ่ึงสวนใหญจะมาจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีคนพบโดยชุมชน และ

ถูกแปลงเปนขอมูลทางภูมิศาสตร (Geography Information : GI) ดังนั้น จะตองใหความสําคัญและ

ระมัดระวังเก่ียวกับขอกฎหมายและอนุสัญญาตางๆ ซ่ึงจะตองมีการแบงปนผลประโยชนใหกับ Ownership 

ในอนาคตไดอยางเหมาะสม  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๙ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
  นายศักรินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา การเก็บและรักษาสายพันธุจุลินทรีย

ของประเทศไทยยังมีไมมากนัก ซ่ึงโครงการ “ขยายผลการผลิตและการใชงานเชื้อราบิวเวอเรีย” ท่ีสหกรณ

การเกษตรผักไห จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือวาเปนเรื่องสืบเนื่องจากการศึกษาความสามารถในการ

ควบคุมศัตรูพืชจากจุลินทรีย เพ่ือลดการใชสารเคมีและทําใหผลิตภัณฑทางการเกษตรมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

แตพบวามีความยากลําบากในการ Implement โครงการอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงจะตองมีสถาบันหรือ

หนวยงานท่ีดูแลโดยเฉพาะ เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการศึกษาในเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่อง และมีการประเมิน

มูลคาเพ่ิมจากการใชชีววิธีไดอยางเปนรูปธรรม  หากสามารถดําเนินการไดจะชวยสรางฐานชีววิทยาศาสตร 

ในประเทศไทยไดเปนอยางมาก ท้ังนี้ จากการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อง Bio-based Industry  

พบวาหากนําน้ําตาลประมาณ ๑๐% ท่ีสงออกมาแปรรูปเปน Bioplastics หรือสารอ่ืนๆ จะมีมูลคาเพ่ิมข้ึน

มากกวา ๑๕๐,๐๐๐ ลานบาทตอป ยังไมรวมมันสําปะหลังหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีสามารถนําไปตอยอดไดอีก 

ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญเรื่อง Bio-based Industry  และมีการผลักดันเปน National Agenda และ

เชื่อมโยงเปน Multi National ตอไปในอนาคต 

  ประธานฯ มีความเห็นวา Bio-based เปนท้ัง National Heritage และเปน National 

Competitiveness หากมีการเริ่มตนใช Bio Society จะเปนการดําเนินงานหลายๆ ดานพรอมกัน ซ่ึงจะ

รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน, การแพทยและสาธารณสุข (Health), ความม่ังค่ัง (Wealth), พลังงาน (Energy) 

และสิ่งแวดลอม (Environment) ท้ังนี้ หากในอนาคตจะเริ่มการดําเนินงานโครงการ BRT ตอไป จะตองเปน 

New BRT สิ่งท่ีจะตองพัฒนา คือ (๑) แนวทางความรวมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private 

Partnership : PPP)  โดยมุงสูการพัฒนารวมกันระหวางชุมชนและภาคเอกชน  (๒) Bioeconomy  

ทําอะไรไดบาง และ (๓) ในระยะยาวจะทําอยางไรอยูในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ สรุปผลการบริหารความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนบริหารจัดการ

ความเส่ียง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมเห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคราวถัดไป 

๔.๒ การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ และเกณฑการประเมินผล 

การดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ และการพิจารณาการจายเงินเพ่ิม

พิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๐ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 
๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๔ รายงานผลการดําเนินคดีปกครอง และการอุทธรณ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

(เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือนกันยายน ๒๕๕๘)  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ในคราวการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่ีประชุมไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน 

และงบประมาณของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ และในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน 

๒๕๕๘) และใหนําเสนอท่ีประชุม กวทช. รับทราบตอไป จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

• ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ  

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตาม Balanced Scorecard (BSC) 

จํานวน ๘ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) KS1 มูลคาการลงทุนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ 

และภาคเกษตรกรรม เปาหมาย ๑.๖ เทาของการลงทุนในปงบประมาณ ๒๕๕๔ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ 

ผลการดําเนินงาน ๒.๐๙  (๒) KS1-A มูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีเกิดจากการนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน เปาหมาย ๒.๖ เทาของคาใชจายปงบประมาณ ๒๕๕๘ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ 

ผลการดําเนินงาน ๓.๙๐  (๓) KS3-A การนําผลงานวิจัยและองคความรูไปประยุกตใชในภาคการผลิต ภาค

บริการ ภาคเกษตรกรรม และภาคสังคมชุมชน เปาหมาย ๑๘๓ รายการ สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการ

ดําเนินงาน  ๑๘๗ รายการ (๔) KS4 ลูกคาเดิมท่ีกลับมาใชบริการ สวทช. เปาหมายรอยละ ๖๕ สัดสวนน้ําหนัก 

๑๐ ผลการดําเนินงานรอยละ ๕๘.๔๙ (๕) KS5 สัดสวนรายไดตอคาใชจายท้ังหมด เปาหมาย ๐.๙ สัดสวน

น้ําหนัก รอยละ ๑๐ ผลการดําเนินงาน  ๐.๙๖  (๖) KS7-A สัดสวนบทความวารสารนานาชาติ ตอบุคลากรวิจัย 

เปาหมาย ๔๐ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป  สัดสวนน้ํ าหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน  

๓๔.๗๓ ฉบับ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป (๗) KS7-B สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย เปาหมาย 

๒๐ คําขอ/บุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน/ป สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๕ ผลการดําเนินงาน  ๒๕.๑๔ คําขอ/บุคลากร

วิจัย ๑๐๐ คน/ป (๘) KS7-C การบริหารระบบสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจ

ขององคกร เปาหมาย ไดคะแนนระดับ ๕ ตามเกณฑประเมินของกรมบัญชีกลาง สัดสวนน้ําหนัก รอยละ ๑๐ 

ผลการดําเนินงาน ๔.๘๑ โดยผลสรปุคะแนนรวม ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ได ๙๖.๖๔ คะแนน 

 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๑ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
• รายงานทางการเงิน 

นายทวีศักดิ์ฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ปงบประมาณ ๒๕๕๘  โดย สวทช.  

มีรายได จํานวน ๔,๖๒๕.๒๙ ลานบาท คาใชจายจํานวน ๔,๘๔๐.๒๑ ลานบาท สินทรัพย จํานวน ๙,๙๖๖.๘๘ 

ลานบาท หนี้สิน จํานวน ๑,๔๖๐.๙๒  ลานบาท  และเงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวน ๘,๕๐๕.๙๖ ลานบาท ท้ังนี้ สวทช. มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน ๓,๓๖๗.๙๔ ลานบาท  

มีภาระผูกพันตางๆ จํานวน ๓,๔๒๖.๗๔ ลานบาท โดยแบงออกเปนปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๙๐๒.๗๙ 

ลานบาท และปงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ จํานวน ๒,๕๒๓.๙๕ ลานบาท นอกจากนี้ นายทวีศักดิ์ฯ  

ไดรายงานสถานะทางการเงินของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ ๒๕๕๗  

โดยสรุปภาพรวมผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๘  ผลการดําเนินงาน ผลรายได

และคาใชจายของ สวทช. โดยสวนใหญเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  ในสวนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

BSC บรรลุไดตามเปาหมาย ยกเวน KS4, KS7-A  และ KS7-C ท่ีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  

แตผลงานของ สวทช. เกือบทุกมิติมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่องในชวง ๓ ปท่ีผานมา  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘  

(ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – 

เดือนกันยายน ๒๕๕๘) 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – เดือน

กันยายน ๒๕๕๘) 

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๘ 

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

วาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๒ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๖.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ ในวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓  อาคาร สวทช. โยธ ี

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒๒ ขาว และขาว

ประเภทสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๕๘ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุ 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)         หนา ๑๓ จาก ๑๕ 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 
สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  • รับรองรายงานการประชุม  

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ โดยไมมีการแกไข 

 

 

 

 

๓.๑ ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

ไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผศช. 

๔.๑ สรุปผลการบริหารความเสี่ยง สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ และแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

• เห็นควรใหนําเสนอในการประชุมคราวถัดไป 

 

• นําเสนอในการประชุมคราวถัดไป 

 

• ฝายเลขานุการ 

 

๔.๒ การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ และเกณฑการ

ประเมินผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ และการพิจารณาการ

จายเงินเพ่ิมพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของ 

สวทช. ประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๘ (ประชุม

เฉพาะกรรมการ) 

 

 

 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)                                        หนา ๑๔ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 



 
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๔.๓ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

๔.๓.๑ การแตงตั้งพนักงานตําแหนง

ผูอํานวยการฝาย กํากับดูแลการ

บริหารงาน ฝายประเมินผลองคกร 

สํานักงานกลาง 

๔.๓.๒ ผลการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

 

 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

 

 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๔.๔ รายงานผลการดําเนินคดีปกครอง  

และการอุทธรณ (ประชุมเฉพาะกรรมการ) 

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 

– เดือนกันยายน ๒๕๕๘)  

• รับทราบผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – 

เดือนกันยายน ๒๕๕๘) 

  

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจาํป

งบประมาณ ๒๕๕๘ 

• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  

๖.๒ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  

ในวันพุธท่ี ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ 

น. ณ หองประชุมชั้น ๓  อาคาร สวทช. โยธ ี

• ฝายเลขานุการ 

 

 
รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ (รับรอง)                                        หนา ๑๕ จาก ๑๕ 

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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