
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

เม่ือวันจันทรท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุม ช้ัน ๓ อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๗๓/๑ ถนนพระรามท่ี ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

      

รายนามผูเขาประชุม 

๑. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ (ทําหนาท่ีประธาน) 

๒. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ 

๓. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 

๔. นายเข็มชัย ชุติวงศ กรรมการ 

๕. พลโท ถเกิงกานต   ศรีอําไพ กรรมการ 

๖. นายศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

๗. นายสุทธิพันธ จิตพิมลมาศ กรรมการ 

๘. นายโอฬาร   พิทักษ กรรมการ 

๙. นางสาวดวงใจ   อัศวจินตจิตร กรรมการ 

๑๐. นายชิงชัย   หาญเจนลักษณ กรรมการ 

๑๑. นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 

๑๒. นายเทวินทร วงศวานิช กรรมการ 

๑๓. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ กรรมการ   

๑๔. นายเขมทัต สุคนธสิงห กรรมการ 

๑๕. นายรุงโรจน   รังสิโยภาส กรรมการ 

๑๖. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล  

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผูไมเขาประชุม       

๑. นายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน 

๒. นายวีระพงษ แพสุวรรณ  

๓. นายสมศักดิ์   โชติรัตนะศิริ 

๔. นายสมคิด เลิศไพฑูรย  

๕. นายลักษณ   วจนานวัช 

๖. นายอาชว   เตาลานนท 

๗. นายอิสระ วองกุศลกิจ 

   

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๑ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



๘. นายสุพันธุ  มงคลสุธี 

๙. นายประพันธ   เจริญประวัติ   

รายนามผูเขารวมประชุม 

๑. วาท่ีรอยตรี อํานาจ นิวาศะบุตร กระทรวงคมนาคม 

๒. วาท่ีรอยตรี พริษธุวงศ เจียมสุชน กระทรวงคมนาคม 

๓. นางสาวอรุณี สุขนวม กรมสงเสริมการเกษตร 

๔. นางวิวรรณ ขุนภาษี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

๕. นายจิรพัชร เมธเศรษฐ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

๖. นายเสกสรร   พรหมนิช สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๗. นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ําเพชร สภาหอการคาแหงประเทศไทย 

๘. นางมรกต  กุลธรรมโยธิน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

๙. นายกิติพงค   พรอมวงค สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

  และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

๑๐. นายดําริ   สุโขธนัง  ประธานคณะกรรมการบรหิารศูนยเทคโนโลยีโลหะ 

  และวัสดุแหงชาติ 

๑๑. นายหริส สูตะบุตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๒. นายไพรชั  ธัชยพงษ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๓. นายกอปร  กฤตยากีรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๔. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๕. นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๖. นางลดาวัลย กระแสรชล สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๗. นายเจนกฤษณ คณาธารณา สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๘. นางออมใจ  ไทรเมฆ สํานักงานกลาง สวทช. 

๑๙. นางลดาวัลย  สันทรานันท สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๐. นางรุงทิพย ควันเทียน สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๑. นางพัชรียา  กุลานุช สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๒. นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๓. นางสาววทันยา สุทธิเลิศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๔. นายภาณุทัต  ธรรมบุศย สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๕. นางธีรนิตย  รัตนวราห สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๖. นางสาวนุชจรินทร รัชชุกูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๗. นางสุรียมาศ ทัสโร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๘. นางสาวพิมพพิศา  ประนอมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

๒๙. นางสาวบุษกล  ชินธรรมมิตร สํานักงานกลาง สวทช. 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๒ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



 

๓๐. นางสาวเกศรี  ลีลาศรบีรรจง สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๑. นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๒. นางสาวทิพวรรณ  ตั้งจิตพิบูล สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๓. นางสาววาทินี  มงคลลักษณ สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๔. นางประสานสุข ชุนถนอม สํานักงานกลาง สวทช 

๓๕. นางสาวณัฐธยาน แพทยหลักฟา สํานักงานกลาง สวทช. 

๓๖. นางสาวลิลี่  เอ้ือวิไลจิตร  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สวทช. 

๓๗. นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๓๘. นางสุปรียา  กฤษณานุวัตร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๓๙. นายกฤษณไกรพ  สิทธิเสรีประทีป ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๐. นายทรงธรรม  จันทรักษ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๑. นายวรวุฒิ  สิริวินยานนท ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๒. นายพสุ  สิริสาลี ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๓. นางสิริรัตน  ปยะกุลดํารง  ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (ศว.) สวทช. 

๔๔. นางสาวกัลยา  อุดมวิทิต  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๕. นางไพลิน  ดวงสุวรรณ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๖. นางณิชาภัทร  กอพัฒนาชัยเจริญ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๗. นางสาวพีรนันท  กาญจนาศรีสุนทร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

๔๘. นางสาวสายพิณ  ธนะศิริวัฒนา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.) สวทช. 

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ในฐานะประธาน กวทช. และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในฐานะรองประธาน 

กวทช. ติดราชการเดินทางไปตางประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๘ ท่ีกําหนดใหการประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธาน

กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม  

ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม ดังนั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา

หนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบเลือกนายพารณฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาท่ีเปน

ประธานในท่ีประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๓ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



นอกจากนี้  ฝายเลขานุการฯ มีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

๑. การมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จากกรมบัญชีกลาง 

นางลดาวัลยฯ รองผูอํานวยการ สวทช. เรียนท่ีประชุมวา กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดย สวทช. ในฐานะหนวยงานท่ีดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับ

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเดน ประจําป ๒๕๕๙ จํานวน ๒ รางวัล ไดแก (๑) รางวัลประสิทธิภาพดานการบริหาร

จัดการดีเดน และ (๒) รางวัลการพัฒนาดีเดน ซ่ึงจะมีพิธีรับมอบรางวัลจากพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

โดยกองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกลไกสําคัญของประเทศในการ

สรางเสริมการวิจัยและพัฒนา จนสามารถนําองคความรูไปถายทอดสูการใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมการ

พัฒนากําลังคน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรท่ีจําเปน เปาหมายของกองทุนคือ  

การสรางศักยภาพทางการผลิต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน ซ่ึงการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม สวทช. ในฐานะหนวยงานท่ีดูแล

กองทุนจึงใหความสําคัญกับการใชงบประมาณของกองทุนอยางคุมคา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ภายในใหมีประสิทธิภาพ 

๒. การรายงานผลการดําเนินงานและการประเมินโครงการบัวหลวงเพ่ือมิวอาย  

นางสาวกัลยาฯ รองผูอํานวยการ ศอ. เรียนท่ีประชุมวา ตามท่ีธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ไดใหการสนับสนุนงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการดําเนินกิจกรรม "โครงการบัวหลวงเพ่ือ

มิวอาย" เพ่ือจัดทําชุดเลนสมิวอาย จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด ใหแกโรงเรียนในโครงการการประกวดโครงงานของ

นักวิทยาศาสตรรุนเยาว จํานวน ๗๑ โรงเรียน ในโครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย จํานวน ๑๔ โรงเรียน  และ

โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี (ทสรช.) ๒๓ โรงเรียน ใชงานชุดเลนสมิวอายจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ โดยกิจกรรมดังกลาว

เพ่ือใหครูและนักเรียนมีกลองจุลทรรศนดิจิทัลแบบพกพา เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนเปนนักคนควา

วิทยาศาสตรรุนเยาวไดทุกท่ีและทุกโอกาส หรือเปนหองปฏิบัติการเคลื่อนท่ีผานชุดเลนสมิวอาย จึงขอเสนอ 

ท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและการประเมินโครงการบัวหลวงเพ่ือมิวอาย 

อนึ่ง นายทวีศักดิ์ฯ ไดมอบเกียรติบัตรเพ่ือแสดงความขอบคุณใหกับนายชาติศิริฯ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และมอบชุดเลนสมิวอาย

ใหกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิในท่ีประชุมทุกทาน 

ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงาน 

การประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให กวทช. ทุกทานพิจารณาแลว ปรากฏวา

ไมมีกรรมการขอแกไข จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมแลว รับรองโดยไมมีการแกไข 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๔ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



วาระท่ี  ๓  ประเด็นเสวนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๓.๑ อุทยานดิจิทัลเพ่ือการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตสําหรับ SMEs  

(Digital Park for SMEs) 

นายกฤษณไกรพฯ นักวิจัยอาวุโส หนวยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย ศว. เรียนท่ีประชุมวา 

โลกกําลังกาวเขาสูยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสําคัญ หรือเรียกวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ 

(Industry 4.0)  เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกตใชรวมกับเทคโนโลย ี

ทางวิศวกรรมออกแบบและผลิต  ทําใหมีกระบวนการผลิตท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดอยางรวดเร็ว

เพ่ือใหสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑไดอยางคลองตัว (Mass Customization) ตลอดจนการนําไปประยุกตใช 

ในภาคอุตสาหกรรมการบริการในเมืองยุคใหม (Smart City) ท่ีมีการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท้ังระบบ   

สําหรับประเทศไทยจําเปนจะตองมีการปฏิรูปท้ังภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔  เพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศจาก

เดิมท่ีมี “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ใหมี “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน”  เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู

เศรษฐกิจยุคประเทศไทย ๔.๐  ซ่ึงกลไกหนึ่งท่ีจะขับเคลื่อนไปสูจุดนั้น คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค ๔.๐  

โดยอาศัยความรวมมือกับผูนําอุตสาหกรรมระดับโลกเปนกลไกเรงรัดใหอุตสาหกรรมไทยปรับตัวอยางรวดเร็ว

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล  ดังนั้น อุทยานดิจิทัลเพ่ือการออกแบบวิศวกรรมและการผลิต

สําหรับ SMEs (Digital Park for SMEs) จะเปนหนวยงานในการขับเคลื่อนและสงเสริมให SMEs สราง

ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและประยุกตใชเทคโนโลยีทางดิจิทัลในการสรางและปรับปรุงการผลิต

และบริการ เพ่ือเปลี่ยนผานเขาสูอุตสาหกรรมยุคใหมตามอุตสาหกรรมเปาหมายใหมท่ีมีศักยภาพตาม

นโยบายของรัฐบาล และผานกลไกประชารัฐ  รวมท้ังยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศใหมีความสามารถใน

การแขงขันในระดับนานาชาติไดอยางตอเนื่อง  

นอกจากนี้ นายกฤษณไกรพฯ ไดนําเสนอ  (๑) Thailand 4.0 : New Growth Industry 

(๒) Industry 4.0 technology examples (๓) Thailand 4.0 : Platform for Industry Players 

ประกอบดวย Digital Manufacturing Platform หรือ DMP และ Smart City Platform หรือ SCP 

(๔) Platform Digital Park for SMEs ประกอบดวย Digital Park’s Portal, Digital Park’s Innovation 

Center, Digital Park’s Services และ Digital Park’s Incentive Program และ (๕) Digitally Enhanced 

Business example from NSTDA ประกอบดวย Digital Dentistry และ Digital Footwear จึงขอเสนอ 

ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานอุทยานดิจิทัลเพ่ือการออกแบบวิศวกรรม

และการผลิตสําหรับ SMEs (Digital Park for SMEs) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

นายชิงชัยฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา SMEs จะมีอยูหลายกลุม ซ่ึงสวนใหญ

อาจจะยังเขาไมถึงเทคโนโลยี และไมมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ควรจะตองมีการสรางความเขาใจ 

ในเรื่อง Digital Economy โดยใหความสําคัญในเรื่อง capacity building รวมถึงควรมีการหารือรวมกับ

หนวยงานสนับสนุน SMEs ของสภาหอการคาไทย นอกจากนี้ นายชิงชัยฯ ไดยกตัวอยางการดําเนินโครงการ 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๕ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



smart farm ของนายอิสระฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในฐานะหัวหนาทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลัง

ประชารัฐท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนา Application 

นายเขมทัตฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นเก่ียวกับขอมูลท่ีนําเสนอใน slide ดังนี้ 

๑. slide หนาท่ี ๓ การใหคํานิยาม Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 มีความคลาด

เคลื่อน  เนื่องจากประเทศไทยไมไดทํา light industry แตทําเปน cottage industry 

และในสวน heavy industry จะเปนเพียง manufacturing industry ดังนั้น การจะ

กาวไปสู Thailand  4.0  จึงเปน smart and intelligent industry  

๒. slide หนาท่ี ๔ ควรจะเปน high growth ไมใช new growth เนื่องจาก Auto Tech 

และ Digital Tech มีการเติบโตมานานแลว ในสวนของ  Food Tech, Health Tech 

และ Culture Tech จะเปนเรื่องของความอยูดีกินดี (wellness sector) ดังนั้น 

Industry 4.0 ควรจะนํา ๕ อุตสาหกรรมดังกลาวมาทําเปน value chain แยกออกจากกัน

เพ่ือไมใหเกิดความสับสน  

๓. slide หนาท่ี ๖ ควรจะเปน common supporting technology แลวจึงขยายความ 

วาจะมาสนับสนุน ๕ อุตสาหกรรมเปาหมายไดอยางไร เพ่ือใหเปน high growth   

อนึ่ง นายไพรัชฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. มีความเห็นวา ขอมูลท่ีนําเสนอใน 

Slide หนาท่ี ๖ จะรวมอยูใน Slide หนาท่ี ๔ ซ่ึงจะมีสวนทําใหอุตสาหกรรมตางๆ smart มากข้ึน  ท้ังนี้ หาก

มีการยกตัวอยางของประเทศอ่ืนฯ วามีกลไกอยางไรก็อาจจะชวยทําใหมองเห็นภาพการดําเนินงานชัดเจน

มากข้ึน   

นายกิติพงคฯ เลขาธิการ สวทน. ไดยกตัวอยางการดําเนินงานของ The Science and 

Technology Park Berlin-Adlershof  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซ่ึงภายใน Park จะมี SMEs ประมาณ 

๙๐๐ กวาแหง มีสถาบันเทคโนโลยีลอมรอบ และมี Humboldt University of Berlin ใหการสนับสนุนดาน

วิชาการ โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ   นอกจากนี้ ภายใน Park จะมีในสวนของ 

technology center ซ่ึงแนวคิดคลายๆ กับ Digital Park for SMEs ท่ีนําเสนอ โดยศูนยนี้จะชวย convert 

technology ไปเปนสินคาและบริการตางๆ เพ่ือนําไปสูเชิงพาณิชย อนึ่ง นายกิติพงคฯ ไดใหขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. เรื่อง portal ขณะนี้ภายใตคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ (National 

Startup Committee) ไดมอบหมายใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวบรวม

รายละเอียดเก่ียวกับบริการท่ีเก่ียวของท้ังหมด ดังนั้น ควรจะตองมีการทํางานรวมกัน

เพ่ือไปเชื่อมโยงกับ Industry 4.0  

๒. ควรใหความสําคัญเรื่อง Bio Economy โดย identify ใหมีความชัดเจนวาประเทศไทย

ควรจะเนนท่ีเรื่องใด ซ่ึงจะถือวาเปน New Growth Industry ท่ีสําคัญ 

๓. ควรพิจารณา Location ของ Digital Park for SMEs ใหมีความชัดเจน เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและการเขาถึงของกลุม SMEs  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๖ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



นางสาวดวงใจฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดสอบถามความชัดเจนถึงสถานท่ีตั้ง Digital Park 

for SMEs ซ่ึงนายกฤษณไกรพฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เรื่องสถานท่ีตั้งอยูระหวางการหารือกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ โดยสถานท่ีดังกลาวจะตองอยูในแหลงท่ีเขาถึงไดงาย ซ่ึงอาจจะมีอยูหลายแหง เชน บริษัท กสท. 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) : CAT, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : SET (จัดแสดง gallery), สํานัก

พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน : BSID (ปรับปรุงใหเปน workshop) และอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

สวทช. (โครงสรางพ้ืนฐาน)  

นายทวีศักดิ์ฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมอบหมายให 

นายขัติยา ไกรกาญจน  ในฐานะประธานสถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอาร เอฟไอด ี

แหงประเทศไทย เปนหัวหนาทีมผลักดัน Industry 4.0 ซ่ึงนายขัติยาฯ ไดมีการหารือกับทีมงานเก่ียวกับการ

ใหบริการของ Digital Park โดย Digital Park จะทําหนาท่ีสนับสนุนเทคโนโลยี ซ่ึงจะเนนเรื่อง capacity 

building เปนหลัก ไดแก Digital design, Digital manufacturing และ simulation มีอุปกรณสมัยใหม 

ท่ีพรอมใหทดลองใชงานและสรางจริง นอกจากนี้ จะมีกลุม maker ท่ีสามารถสรางอุปกรณเล็กๆ ไดอยาง

รวดเร็ว เพ่ือทํา internet of things ท่ีเปน sensor สามารถใชในโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตร 

โดยขอมูลทุกอยางจะกลายเปน data driven ซ่ึงมีความสามารถในการออกแบบการผลิต และวัดคุณภาพของ

ผลผลิตได มีการทํางานในลักษณะท่ีเปนการประสานกันในวงกวางผานระบบ cloud computing  ท้ังนี้ จะมี

ภาครัฐใหการสนับสนุนงบประมาณในการสราง platform ตางๆ  

นายเทวินทรฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  มีความเห็นวา SMEs ท่ีตองการขอความชวยเหลือ

จะมี ๒ กลุม คือ (๑) กลุมท่ีมีปญหาและมีความทาทาย และ (๒) กลุมท่ีมีแนวความคิดท่ีอยากจะตอยอด

ธุรกิจ ดังนั้น บทบาทท่ีสําคัญของ Digital park ควรจะเปนดาน Service และ Innovation ซ่ึงจะตองมี

บุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีและสามารถเสาะหา global technology เขามาชวยได   

โดยปจจัยความสําเร็จคือการหาบุคลากรท่ีมีความสามารถมาชวยใหบริการสนับสนุนความตองการตางๆ ของ 

SMEs ท้ังนี้ ในเรื่องสถานท่ีก็อาจจะมีความสําคัญ ซ่ึงจะตองพิจารณาวาจุดไหนจะเปนเหมือน silicon valley 

ตองมีการสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยในการดึงดูดคนใหเขามาทํางานรวมกัน     

นายกอปรฯ ท่ีปรึกษาอาวุโส ผูอํานวยการ สวทช. มีความเห็นวา ควรจะทําขอมูลแผนการ

ดําเนินงานเพ่ิมเติม ไดแก (๑) ลักษณะการดําเนินงานวาเปนโครงการ,  สํานักงาน, virtual program หรือ

อ่ืนๆ  (๒) จํานวนบุคลากร (๓) งบประมาณและแหลงท่ีมา (๔) ผูท่ีจะกํากับทิศทางการดําเนินงาน เนื่องจากมี 

MOU รวมกัน ๓ กระทรวง แตละกระทรวงมีบทบาทอยางไร (๕) มีบอรดบริหารหรือไม และ (๖) โครงสราง  

เปนอยางไร  ท้ังนี้  ถามีขอมูลดังกลาวขางตนจะชวยใหเห็นภาพรวมในการดําเนินงานไดชัดเจนมากข้ึน  

นอกจากนี้ ควรมีการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย ซ่ึงนายกฤษณไกรพฯ  ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา 

สวทช. ไดงบประมาณ จํานวน ๑๔๗ ลานบาท จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  

เพ่ือดําเนินกิจกรรมนี้ และบางสวนเพ่ือสนับสนุน Digital Economy โดยมีการทํางานรวมกัน ๓ กระทรวง 

ไดแก กระทรวง ICT, กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดย สวทช. ซ่ึงในชวงแรกจะทํา

เปนโครงการ Smart Thailand  ตอมาไดมีการหารือรวมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) 

และปรับชื่อเปนโครงการ Digital Park for SMEs มีบุคลากรของ ศว. และ ศอ. รวมกันทํางาน สําหรับ

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๗ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



ทิศทางการดําเนินงานจะมีสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

(BSID) ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยขับเคลื่อนหลักในการขับเคลื่อนเพ่ือเชื่อมตอกับ

ภาคอุตสาหกรรม และ สวทช. ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี  นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการระดับปฏิบัติการ

ท่ีมีผูแทนจาก ๓ กระทรวง ซ่ึงสิ่งแรกท่ีจะเรงพัฒนาคือการยกระดับของทรัพยากรมนุษย โดยจะจัดฝกอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนาวิศวกร จํานวน ๑ แสนคน และเชิญชวนภาคเอกชนใหตระหนักถึงการปรับตัวไปสู 

Industry 4.0 

นายรุงโรจนฯ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา ทิศทางการดําเนินงานและ market 

based ของโครงการ Digital Park for SMEs ยังไมมีความชัดเจน ดังนั้น อาจจะตองพิจารณากอนวา

อุตสาหกรรมประเภทใดอยูในระดับท่ีใกลเคียงกับ Industry 4.0 อยางนอยตองอยูในระดับ Industry 3.0 

เชน ดานอาหารจะตองพิจารณาวาอุตสาหกรรมอาหารตองการอะไร, SMEs ตองการอะไร และ Digital Park 

for SMEs มีบทบาทจะเขาไปชวยเรื่องใดไดบาง ซ่ึงการดําเนินงานของ Digital Park for SMEs ไมควร

กระจายไปในหลายๆ ดาน ควรมุงเนนไปท่ี private sector โดยแยกเปนกลุม เชน กลุมอุตสาหกรรม, กลุม 

Startup เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด  

นายดําริฯ  ประธานคณะกรรมการบริหาร ศว. มีความเห็นวา กอนท่ีจะกาวไปเปน Digital 

Park for SMEs ควรจะมีกิจกรรม ๓ เรื่อง เปนพ้ืนฐานกอน คือ (๑) การวิเคราะห capacity building ของ 

SMEs เชน การใช CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAE 

(Computer Aided Engineering) (๒) การนํา Digital มาจัดการระบบเชื่อมโยง value chain และ (๓) ศูนย

เรียนรู Digital ซ่ึงอาจแยกกันทํา ๓ เรื่องกอนแลวคอยพัฒนาเปน Digital Park หรือศูนยการเรียนรูตอไป 

ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร (ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

๔.๒ การพิจารณาซ้ือหุนเพ่ิมทุนของ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

วาระท่ี ๕   เรื่องเพ่ือทราบ  

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) 

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๘ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๒ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๙ 

รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๓ โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

ขอถอน 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนใหท่ีประชุมทราบกําหนดการประชุม กวทช.

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ในวันจันทรท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ อาคาร สวทช. 

โยธี 

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ เอกสารเผยแพร 

นายทวีศักดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ เรียนท่ีประชุมวา สวทช. ไดจัดเอกสารเผยแพร  

จํานวน ๒ รายการ คือ  (๑)  รายงานประจําป ๒๕๕๘ ของ สวทช. และ (๒) รายงานประจําป ๒๕๕๘ ของศูนย

เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.)            

ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๓ สรุปขาว สวทช. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 สวทช.  มีขาวเดนประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑๓ ขาว และขาวประเภทสื่อ

สิ่งพิมพในหนังสือพิมพ จํานวน ๓๐ ขาว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น. 

  

นางสาวณัฐธยาน  แพทยหลักฟา 

ผูจดรายงานการประชุม 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)       หนา ๙ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙  



 
 

สรุปนโยบายและมติจากการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  • รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  

โดยไมมีการแกไข 

  

๓.๑ อุทยานดิจิทัลเพ่ือการออกแบบวิศวกรรมและ

การผลิตสําหรับ SMEs (Digital Park for 

SMEs) 

• ท่ีประชุมรับทราบ และให สวทช. รับขอสังเกต

และขอเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา

ดําเนินการ 

• รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ 

ท่ีประชุมไปพิจารณาดําเนินการ 

• ผพว. 

• นายกฤษณไกรพฯ นักวิจัย

อาวุโส หนวยวิจัย

วิศวกรรมชีวการแพทย ศว. 

๔.๑ การแตงตั้งพนักงานตําแหนงบริหาร  

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ 

 

  

๔.๒ การพิจารณาซ้ือหุนเพ่ิมทุนของ บริษัท  

อินเทอรเน็ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

(ประชุมเฉพาะกรรมการ)  

• แยกรายงานการประชุมเฉพาะกรรมการ   

๕.๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สวทช. 

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) 

• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ ไตรมาสท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๙ 

 

• รับทราบตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

  

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)                                        หนา ๑๐ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

 

 



 
 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม งานท่ีตองดําเนินการ ผูปฏิบัติ 

๕.๓ โครงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

• ขอถอน   

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 

• รับทราบ • จัดการประชุม กวทช. ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  

ในวันจันทรท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ หองประชุมชั้น ๓ 

อาคาร สวทช. โยธี 

• ฝายเลขานุการฯ 

 

รายงานการประชุม กวทช. คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ (รับรอง)                                        หนา ๑๑ จาก ๑๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

 

 


