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สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนพัีนปีหลวง  
ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกรชำวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสำหะ 
และขันตธิรรม ด้วยพระรำชหฤทยัทีท่รงเมตตำและทรงห่วงใยในประชำรำษฎร์
และแผ่นดนิเป็นส�ำคญั โดยทรงงำนเคยีงคูพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร  
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร มำอย่ำงต่อเนื่องยำวนำน  
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่รำษฎรในหลำกหลำยด้ำน พระองค์ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญ 
พระรำชกรณยีกจิน้อยใหญ่นำนปักำรด้วยพระรำชหฤทยัทีเ่ป่ียมด้วยพระเมตตำ  
พระวิริยะอุตสำหะ เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่อำณำประชำรำษฎร์โดยได้
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยำกไร้ให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได ้
ในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงน�้ำพระรำชหฤทัย 
อันเปี่ยมล้นที่ทรงรักพสกนิกรของพระองค์และรักประเทศชำติมำโดยตลอด
จวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชำวไทย 
เป็นล้นพ้น ก่อให้เกิดควำมสงบร่มเยน็ ตลอดจนควำมเจรญิก้ำวหน้ำแก่ประเทศชำติ 
และประชำชนตลอดมำ เนือ่งในโอกำสวนัเฉลมิพระชนมพรรษำสมเดจ็พระนำง
เจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชนินีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง 12 สงิหำคม 2562 
เกล้ำกระหม่อมในนำมของกองบรรณำธิกำรจดหมำยข่ำว วช. ขอน้อมถวำย
พระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญและทรงมีพระพลำนำมัยแข็งแรง
สถิตเป็นร่มโพธ์ิทองของปวงพสกนิกรชำวไทยตรำบนำนเท่ำนำน ด้วยส�ำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
และในโอกำสอันเป็นมหำมงคลยิ่งนี้ ส�ำนักงำนคณะกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
ได้มีโอกำสเข้ำร่วมพิธีและกิจกรรมถวำยพระพร ดังรำยละเอียดในจดหมำย
ข่ำว วช. ฉบับนี้ค่ะ

วันที่  18 สิงหำคม เป็นวันส�ำคัญ “วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ” 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดพิธี
วำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ พระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั เพือ่น้อมร�ำลกึถงึพระมหำกรณุำธคิณุในฐำนะทรงเป็น  
“พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย” ส�ำนักงำนคณะกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ใน
ฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กระทรวง อว. ได้เข้ำร่วมในพิธีด้วย รำยละเอียดอ่ำนได ้
ในฉบับนี้ค่ะ

นอกจำกนี้ ภำยในจดหมำยข่ำว วช. ฉบับนี้ ยังมีผลงำนวิจัยหลำกหลำย
เร่ืองท่ีน่ำสนใจมำให้อ่ำนกัน อำทิ “พะยูนมำเรียม ทะเลไทย ต้อง ไร้ขยะ  
กำรแก้ปัญหำต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกันบนงำนวิจัยสร้ำงสรรค์เชิงรุก 
วช. ชู 5 ประเด็นหลัก” ในคอลัมน์กิจกรรม วช. และ “กำรพัฒนำผ้ำทอมือ 
เพื่อยกระดับสินค้ำสู่ OTOP Premium ของชุมชนสำยยำว ต�ำบลถลุงเหล็ก 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์” ในคอลัมน์งำนวิจัยเพื่อประชำชน เป็นต้น  
รวมถึงยังมีสำระน่ำรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยในเรื่อง “มำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำน
วิจัยและผลงำนวิชำกำร ควำมถูกต้องของข้อมูล” ในคอลัมน์รอบรู้งำนวิจัย  
กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำท่ำนผู้อ่ำนจะได้รับประโยชน์ไม่มำก 
ก็น้อย.....แล้วพบกันใหม่ค่ะ
	 	 	 	 	 บรรณาธิการ
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 พิธีท�าบุญตักบาตร ณ พระบรมมหาราชวัง
รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม  

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม น�ำคณะผู้บริหำรและข้ำรำชกำร ของกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมในพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์และสำมเณร เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในโอกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหำคม 2562 ณ บริเวณ
พิธีท้องสนำมหลวง พร้อมกันน้ี ได้น�ำคณะผู้บริหำร ร่วมลงนำมถวำยพระพรเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์  
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ณ ศำลำสหทัยสมำคม ในพระบรมมหำรำชวัง

 พิธีท�าบุญตักบาตร ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
. . กระทรวงการอุ ดม ศึกษา.

วิทยาศาสตร์. วิจัยและนวัตกรรม. (อว.).
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสริกิติิ.์พระบรมราชนินีาถ.พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง.โดย.ดร.สวุทิย์.เมษนิทรย์ี.รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการอดุมศกึษา.วทิยาศาสตร์.
วิจัยและนวัตกรรม.และ.รองศาสตราจารย์.นายแพทย์สรนิต.ศิลธรรม.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา.วิทยาศาสตร์.วิจัยและนวัตกรรม.น�าคณะ 
ผู้บริหาร.ข้าราชการ.บุคลากรกระทรวง.อว..ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล.และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.พระบรมราชินีนาถ. 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.ในวันที่.9.สิงหาคม.2562.ณ.บริเวณห้องโถง.ชั้น.1.อาคารอุดมศึกษา.2.ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา.
วิทยาศาสตร์. วิจัยและนวัตกรรม. (ถนนศรีอยุธยา) แขวงทุ่งพญาไท. เขตราชเทวี. กรุงเทพมหานคร. ในการนี้. ศาสตราจารย์. นายแพทย์สิริฤกษ์. 
ทรงศวิไิล.ผูอ้�านวยการส�านกังานการวจิยัแห่งชาต.ิน�าคณะผูบ้รหิารและบคุลากรส�านกังานการวจิยัแห่งชาต.ิ(วช.).ร่วมท�าบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล 
และลงนามถวายพระพรด้วย

 พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์  

ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัย 
แห่งชำติ มอบหมำยให้ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง  
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
น�ำข้ำรำชกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
(วช.) เข้ำร่วมพิธีของกองบัญชำกำรกองทัพไทย ในพิธีวำงพำนพุ่ม
ถวำยรำชสักกำระ เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ในวันที่ 12 สิงหำคม 2562 ณ สโมสรกองบัญชำกำรกองทัพไทย  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

 ถวายพระพรชัยมงคล
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์

สริิฤกษ์ ทรงศวิไิล ผูอ้�ำนวยกำร 
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและ 
บุคลำกรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมบันทึกเทปอำเศียรวำท 
ถวำยพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกำสเฉลมิพระชนมพรรษำ สมเดจ็
พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง 
เพือ่แสดงถงึควำมจงรกัภกัดีและส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุของ
พระองค์อันหำที่สุดมิได้ ณ สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(NBT) กรมประชำสัมพันธ ์

พิธีและกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
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พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ไทย” ประจ�าปี พ.ศ. 2562
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวำงพำนพุ่มดอกไม้ถวำยรำชสักกำระ 
พระบรมรำชำนสุำวรย์ีพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั  
เพ่ือน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณในฐำนะทรงเป็น  
“พระบิดำแห่งวิทยำศำสตร์ไทย” โดย นำยพลำกร สุวรรณรัฐ  
องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธำนในพิธีวำงพุ่มดอกไม้
ถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั พร้อมนี ้ดร.สวุทิย์ เมษนิทรย์ี รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม น�ำคณะผูบ้ริหำร อว. ประกอบด้วย รองศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วทิยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม และคณะผูบ้รหิำร ข้ำรำชกำร 
และบคุลำกร อว. ร่วมพธิวีำงพำนพุม่ดอกไม้ถวำยรำชสกักำระ
พระบรมรำชำนสุำวรย์ีพระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

และร่วมรับ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 
ในกำรวำงพำนพุ่มดอกไม้ของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ 
เจ้ำอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
ถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในวันที่ 18 สิงหำคม 2562 ณ ลำน
พระบรมรำชำนสุำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั  
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ถนนพระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ในกำรนี้ 
ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ น�ำคณะผู้บริหำรและบุคลำกร
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมวำงพำนพุ่มดอกไม้
ถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และร่วมรับผู้แทนพระองค์ด้วย  

สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)4



(อ่านต่อหน้า 6)

วช. น�านวัตกรรมจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา 
ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมในครั้งที่ 5  จัดข้ึนในวันที่ 9 สิงหำคม 2562  
ณ โรงเรียนวัดท่ำพูด ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสำมพรำน 
จังหวัดนครปฐม โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1  
ผู้แทนศูนย์อ�ำนวยกำรใหญ่จิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.  
ได้เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม “กำรน�ำนวัตกรรม
ไปจัดกำรกับวัชพืชและผักตบชวำ เพ่ือสร้ำงรำยได้
ให้ชุมชน” และ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ กล่ำวถึงควำมเป็นมำของ
กิจกรรมฯ และมีนำยสุพจน์ ยศสิงห์ค�ำ รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครปฐม กล่ำวต้อนรับ โดยครั้งนี้มีผู ้เข้ำร่วม 
กิจกรรมฯ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 145 คน 

ส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) ได้รับมอบหมำยจำก คณะกรรมกำรจติอำสำเฉพำะกจิกลุ่มงำนโครงกำรและกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 
ให้ด�ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำรจิตอำสำพัฒนำสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคล 
พระรำชพธิบีรมรำชำภเิษก โดย วช. ได้น�ำผลงำนวจิยัและนวตักรรม “เคร่ืองผลิตปุย๋หมัก” ของ ดร.ลักขณำ เบญ็จวรรณ์ นกัวจิยัจำกมหำวทิยำลัย
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก�ำแพงแสน ท่ีได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจำก วช. มำสำธิตวิธีกำรใช้เครื่อง รวมท้ังให้ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีในกำรท�ำปุ๋ยหมกัและดนิปลกูจำกวชัพชืและผักตบชวำ ให้แก่ชมุชน นกัเรยีน นักศกึษำ เพือ่สร้ำง 
เป็นต้นแบบในกำรผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกต้นไม้จำกวัชพืชและผักตบชวำ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ 
ในกำรเกษตรและจ�ำหน่ำยเป็นกำรเสริมอำชีพและเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน เกิดกำรสร้ำงกระบวนกำร 
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชนด้วยนวัตกรรมท่ีช่วยก�ำจัดวัชพืชและผักตบชวำ และเป็นกำรพัฒนำล�ำน�้ำ  
พร้อมน�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของชุมชนให้ด�ำเนินชีวิตภำยใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน โดย วช. จะด�ำเนินกำรจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่ำงต่อเนื่อง  
ซึ่งในเดือน สิงหำคม 2562 นี้ วช. ได้จัดกิจกรรมฯ จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ดังนี้ 

งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล
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ขอขอบคุณข้อมูลจำกส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กิจกรรมในครั้งที่ 6  จัดขึ้นในวันที่.23.สิงหาคม.2562.ณ.ที่ท�าการองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลเกาะส�าโรง.อ�าเภอเมือง.จังหวัดกาญจนบุรี.โดยมี.พลตรี.สุรเดช.ประเคนรี. 
รองแม่ทัพน้อยที่. 1. ผู้แทนศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน. 904. วปร.. 
เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรม.“การน�านวตักรรมไปจดัการกบัวชัพชืและผกัตบชวา
เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน”.และ.ดร.วิภารัตน์.ดีอ่อง.รองผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัย 
แห่งชาติ.กล่าวความเป็นมาของกิจกรรมฯ.และมี.นายอนันต์.นาคนิยม.ปลัดจังหวัด
กาญจนบรุ.ีกล่าวต้อนรบั.โดยครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมฯ.ทัง้สิน้จ�านวน.195.คน.  

งานวิจัยตามนโยบายรัฐบาล

  ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยก
รัฐมนตรี ประชุมกำรตรวจเยี่ยมกระทรวง 
กำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.)  
ในวันท่ี 19 สิงหำคม 2562 ก่อนกำรประชุม
สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ โดยมี ดร.สุวิทย์  
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศำสตรำจำรย์  
นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศำสตรำจำรย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และผู ้บริหำร
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในกำรนี้ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย ์
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 
กำรวิจัยแห่งชำติ เข้ำร่วมประชุมด้วย ณ อำคำร
พระจอมเกล้ำ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ถนนโยธี กรุงเทพมหำนคร  

รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
มอบนโยบายกระทรวง อว.
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้ำนศักยภำพของกลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มแปรรูปผ้ำ 

ชุมชนสำยยำว ต�ำบลถลุงเหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุมชนนี้ถือว่ำมีศักยภำพทั้งกำรทอผ้ำและกำรแปรรูป ซึ่งมี 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในกำรพัฒนำผ้ำทอ ทั้ง 5 หมู่บ้ำน รวม
จ�ำนวน 40 รำย และกลุ่มแปรรูปจ�ำนวน 15 รำย แต่ผู้ที่
สำมำรถตัดเย็บได้ตำมลูกค้ำสั่งจะมีแค่ 3 รำย

 ศักยภำพด้ำนกำรจ�ำหน่ำย มีตลำดหลักๆ อยู่  
2 แหล่ง คือ ขำยในชุมชนเอง และขำยตลำดเซรำะกรำว ส่วน
ตลำดอืน่ จะเป็นตลำดทีห่น่วยงำนภำครฐัในจงัหวดัสนบัสนนุ
ให้ออกตลำด เช่น มหกรรมสินค้ำ OTOP เมืองทองธำนี 
กรุงเทพมหำนคร และกำรแสดงสินค้ำสำนสัมพันธ์ที่ประเทศ
กัมพูชำ

2. ด้ำนกำรพัฒนำผ้ำทอและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ส�ำหรบัแปรรปูผ้ำทอชมุชนสำยยำว ซึง่จำกกำรระดมควำมคดิ 
และกำรมีส่วนร่วมของชมุชนในกำรพฒันำผ้ำทอ จึงสรปุได้ว่ำ 
จะน�ำเส้นฝ้ำยมำทดลองกำรทอแทนกำรใช้เส้นด้ำยประดิษฐ์ 
เพรำะลูกค้ำต้องกำรผ้ำฝ้ำยมำกกว่ำผ้ำด้ำย และเป็นกำรยก
ระดับผ้ำทอให้ไปสู ่OTOP Premium จึงน�ำฝ้ำยมำพัฒนำ
ผ้ำทอ โดยเน้นสีธรรมชำติ เพื่อน�ำไปแปรรูป ซึ่งได้พัฒนำลำย
ส�ำหรับกำรทอผ้ำจ�ำนวน 22 แบบ และทอเป็นผ้ำพื้นเรียบ
จ�ำนวน 8 แบบ  

โครงกำร Innovation Hubs เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐำนนวัตกรรมของประเทศตำมนโยบำย Thailand 4.0 กลุ่มเรื่อง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) เป็นควำมร่วมมือ 
ภำยใต้บันทึกข้อตกลงระหว่ำงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
(วช.) กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และ 
เครอืข่ำยวจิยัอดุมศกึษำ 9 ภมูภิำค เพือ่ร่วมมือกนัในกำรด�ำเนนิกำร 
เผยแพร่ผลงำนในโครงกำร Innovation Hubs โดยตกลงที่จะ
ให้ควำมร่วมมือกัน ดังนี้

1). ร่วมกนัสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำชุมชน และส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ เพื่อที่จะได้
น�ำควำมรู้และเทคโนโลยมีำบูรณำกำรกบัศกัยภำพท้องถิน่ เพือ่
น�ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำย Thailand 4.0

2). เผยแพร่ผลงำนและข้อมูลกำรเช่ือมโยงระหว่ำง
เครือข่ำย เพื่อไปสู่กำรค้นคว้ำและสร้ำงแรงบันดำลใจ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อกำรพัฒนำและต่อยอดศักยภำพต้นทุนของชุมชน 

3). น�ำองค์ควำมรูผ้ลงำนวจิยัและเทคโนโลย ีเครอืข่ำย
วจิยัอดุมศกึษำ ไปใช้ประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่ และเผยแพร่ให้
สำธำรณะชนได้รับทรำบ

 โดยในครั้งนี้ได้สนับสนุนงำนวิจัยเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนยั่งยืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โครงกำรวิจัยเรื่อง “การพัฒนา 
ผ้าทอมือเพื่อยกระดับสินค้าสู่	OTOP	Premium	ของชุมชน
สายยาว	ต�าบลถลุงเหล็ก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์” ของ 
นำงธัญรัศม์ ยุทธสำรเสนีย์ นักวิจัยหัวหน้ำโครงกำร และ 
คณะ (นำยวิชัย เกษอรุณศรี และ นำยสนิท พำรำษฎร์)  
งำนวิจัยดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอ 
พัฒนำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับแปรรูปผ้ำทอ และพัฒนำศักยภำพ
ของกลุ่มผู ้ผลิตและกลุ่มแปรรูปผ้ำ ชุมชนสำยยำว รวมถึง
เพื่อส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ้ำทอและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้ำ 
ผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์และตลำดออนไลน์

การพัฒนาผ้าทอมือเพื่อยกระดับสินค้าสู่ 
OTOP Premium ของชุมชนสายยาว

ต�าบลถลุงเหล็ก อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

(อ่านต่อหน้า 8)

งานวิจัยเพื่อประชาชน

กำรขับเคล่ือนด้วยเศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม และให้ควำมส�ำคัญกับชุมชนท้องถิ่นท่ีจะเป็นเศรษฐกิจฐำนรำกของไทย โดยใช้
ควำมร่วมมือในกำรน�ำนวัตกรรมจำกงำนวิจัยระดับอุดมศึกษำมำสร้ำงสรรค์และบูรณำกำรร่วมกับศักยภำพของชุมชนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ร่วมกับ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จึงได้ร่วมกันสร้ำง  
‘UCC Network’ ศูนย์กลำงกระจำยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเครือข่ำยวิจัยอุดมศึกษำ 9 แห่ง เพื่อร่วมกันด�ำเนินโครงกำร  
Innovation Hubs ในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสูศ่ตวรรษที ่21 เพือ่สร้ำงเศรษฐกจิฐำนนวตักรรมของประเทศไทยตำมนโยบำย Thailand 4.0
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งานวิจัยเพื่อประชาชน

 ด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับแปรรูป 
พบว่ำ ได้ออกแบบเน้นรูปลักษณ์ที่กลุ่มแปรรูป ได้ก�ำหนด
และท�ำมำโดยตลอดคือ รูปลักษณ์ช้ำง จึงน�ำแนวคิดนี้มำ
ประยุกต์กับแนวคิดใหม่ และเน้นกำรออกแบบผลิตภัณฑ ์
ที่น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ประเภทของใช้ ของท่ีระลึก 
และเสือ้ผ้ำ เน้นผลติง่ำย ขำยง่ำย พบว่ำ ได้น�ำกำรออกแบบ 
ร่ำงไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ ์
จ�ำนวน 11 ต้นแบบ ซึง่ผลติภณัฑ์บำงแบบได้พฒันำมำจำก 
แนวคิดของกำรออกแบบร่ำง เพื่อให้เหมำะสมกับกำร 
ใช้งำนและใช้ทดลองตลำด และได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตำม
หน้ำที่ใช้สอย 

 กำรทดลองตลำดน�ำผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ำย 
จ�ำนวน 3 ตลำด คือ เมืองทองธำนี เมืองเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชำ และตลำดบุรีรัมย์คำสเซิล ผลกำรจ�ำหน่ำย พบว่ำ 
กระเป๋ำย่ำมขำยดีเป็นล�ำดับที่ 1 รองลงมำเป็นพวงกุญแจ
กระเป๋ำสตำงค์รูปช้ำง และพวงกุญแจกระเป๋ำสตำงค์รปูปลำ  
รวม 3 ตลำด มีรำยได้เกิดขึ้น จ�ำนวน 9,200 บำท 

 ผลกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำผ้ำทอและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับแปรรูปผ้ำทอชุมชนสำยยำว พบว่ำ กำร
พัฒนำสำมำรถสร้ำงรำยได้ในระดับหนึ่ง แต่ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบออกสู่ตลำดในช่วงแรกของกำรพัฒนำ คือ เดือน
เมษำยน - มิถุนำยน 2561 มี 3 รูปแบบ จึงมีกำรพัฒนำต่อ  
ทั้งผ้ำทอและผลิตภัณฑ์แปรรูป จนได้ผ้ำทอ 10 แบบ  
ผ้ำคลุมไหล่อีกจ�ำนวน 7 แบบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่ม
อีกจ�ำนวน 9 แบบ และได้ยอดขำยเพิ่มเติมจนถึงเดือน
กันยำยน อีกจ�ำนวน 13,800 บำท ซึ่งรวมยอดขำยทั้งสิ้น 
จ�ำนวน 23,000 บำท ซึง่สำมำรถสรปุได้ว่ำต้นแบบทีพ่ฒันำขึน้ 
สำมำรถขำยได้และสร้ำงรำยได้ให้กับกลุม่แปรรูปของชมุชน
ได้จริง

3. ผลกำรส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ้ำทอและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้ำผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์และตลำด
ออนไลน์ พบว่ำ ได้ตรำสินค้ำประจ�ำกลุ่ม จ�ำนวน 1 แบบ 
ได้บรรจภุณัฑ์ จ�ำนวน 1 ต้นแบบ โดยก�ำหนดลำยอตัลกัษณ์
ชมุชนน�ำดอกอ้อย และลำยผ้ำหำงกระรอกคู่ตนีแดงมำเป็น
ส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ได้สื่อประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
กำรขำย คือ แผ่นพับ เพื่อแจ้งข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกลุ่ม 
ช่องทำงกำรติดต่อ เพื่อแจกให้กับลูกค้ำ จ�ำนวน 1 แบบ 
และได้แผนธุรกิจส�ำหรับผ้ำทอและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้ำ 
จ�ำนวน 1 เล่ม

การน�าไปใช้ประโยชน์
ได้น�ำผลผลิตจำกงำนวิจัยไปทดลองออกตลำด จนเกิด

รำยได้ระหว่ำงด�ำเนินงำนวิจัย จ�ำนวน 23,000 บำท ซึ่งงำนแสดง
ผลงำนวจิยั ผลติภณัฑ์จำกโครงกำรเครอืข่ำยมหำวทิยำลยัส่งเสรมิ
งำนสร้ำงสรรค์ สร้ำงรำยได้ให้กบักลุม่ผูผ้ลติ ท�ำให้มกี�ำลงัใจในกำร
อนุรักษ์ภูมิปัญญำผ้ำไหมทอมือให้คงอยู่เป็นมรดกสืบไป

ผู้สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นำงธัญรัศม์ ยุทธสำรเสนีย์ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 3700 โทรสำร 0 4461 2858 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 9565 9794  
อีเมล thanyanoi57@gmail.com  

การมีส่วนร่วม
กำรร่วมระดมควำมคิดกำรพัฒนำผ้ำทอ กำรมีส่วนร่วม

กำรทอผ้ำ และกำรแปรรูปผ้ำ ดังภำพ
   

ผลผลิตจากการวิจัย
ได้ผ้ำทอ 22 แบบ ผ้ำแปรรูป 11 แบบ บรรจุภัณฑ์ 1 

ต้นแบบ สือ่ 1 แบบ เวบ็ไซต์ 1 ช่องทำง และแผนธรุกจิ  1 เล่ม ดงันี้ 
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รอบรู้งานวิจัย

2.	 หลักการและเหตุผล
ในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผู้อ่ำนย่อมมีสมมติฐำน

ว่ำผู้วิจัยจะรำยงำนผลตำมควำมเป็นจริง นั่นคือปรำศจำก
กำรรำยงำนข้อมูลที่คลำดเคลื่อนจำกควำมเป็นจริง ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรสร้ำงข้อมูลเท็จ (fabrication) หรือกำรปลอมแปลง 
หรอืบดิเบอืนข้อมลู (falsification) ซึง่รวมถงึกำรตกแต่ง หรอื
เลือกแสดงข้อมูลเฉพำะที่สอดคล้องกับข้อสรุป กำรกระท�ำ 
ดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ กำรที่ผู ้อ่ำนน�ำผลงำนวิจัย 
ที่ไม่ได้อยู่บนรำกฐำนของข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ต่อ อำจน�ำไปสู่
กำรสูญเสียควำมน่ำเชื่อถือของผู้วิจัย ของวงกำรวิจัยโดยรวม 
ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรวิจัย หรือแม้แต่ชีวิต

มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  

“ความถูกต้องของข้อมูล”

3.	 แนวทางการปฏิบัติ
3.1 ในกำรเกบ็ข้อมลู ผูว้จิยัในทกุระดบัต้องมัน่ใจว่ำ กระบวนกำรเก็บข้อมลูท่ีใช้ใน

กำรวจิยัจะท�ำให้ได้ข้อมลูทีม่คีวำมน่ำเช่ือถอื (reliable) และถกูต้องเหมำะสม (valid) ตำม
มำตรฐำนและจริยธรรมในแต่ละสำขำ ซึ่งจะต้องพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ อย่ำงถี่ถ้วน ตั้งแต่
กำรออกแบบกำรทดลอง มำตรฐำนของสำรเคมีและกระบวนกำรควำมสำมำรถในกำรท�ำ
ซ�้ำได้ (repeatability) ขีดจ�ำกัดของกำรตรวจวัดของเคร่ืองมือหรือวิธีกำรที่เลือกใช้กำร
ประเมิน ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลด้วยหลักสถิติ เป็นต้น

1. นิยาม
ข้อมูล (Data) หมำยควำมถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้จำก

กำรวิจัย ซึ่งใช้เป็นฐำนของกำรวิเครำะห์ประมวลผล
การสร้างข้อมูลเท็จ (Fabrication) หมำยควำมถึง กำร

สร้ำงข้อมูลขึ้นโดยมีเจตนำที่จะให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำเป็นข้อมูลที่ได้จำก
กำรทดลองหรือจำกกำรเก็บรวบรวมงำนวิจัย

การปลอมแปลงหรือบิดเบือนข้อมูล (Falsification) 
หมำยควำมถึง กำรปกปิด บิดเบือน หรือท�ำให้ผิดจำกควำมเป็นจริง 
โดยกำรตัดทอน ดัดแปลง ปรุงแต่งแก้ไขข้อมูล ข้อควำม หรือกำร
ปฏิบัติอ่ืนใดในกระบวนกำรวิจัย เพื่อให้เป็นไปตำมข้อสรุปที่ผู้วิจัย
ต้องกำร

ความถูกต้องของข้อมูล	(Data	Integrity)

(อ่านต่อหน้า 10)
9
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3.4 กำรตกแต่งรูปภำพเพื่อกำรน�ำเสนอในผลงำนวิจัยอำจท�ำได้ในขอบเขตที่
เหมำะสม (ดูหัวข้อ image handling ประกอบ) แต่ในทุกกรณีพึงมีกำรส�ำรองไฟล์รูปภำพ
ต้นฉบับไว้ด้วย

3.5 ข้อมูลวจัิยทกุชนดิและเอกสำรทีเ่กีย่วข้องควรเก็บไว้อย่ำงปลอดภัย 
ไม่ควรท�ำลำยทิ้งถึงแม้ว่ำงำนนั้นจะเสร็จและได้รับกำรตีพิมพ์ไปแล้วก็ตำม 
สำมำรถตรวจสอบได้เมือ่ต้องกำร ถ้ำเป็นข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์กใ็ห้ท�ำข้อมูลส�ำรอง 
(backup data) เอำไว้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจำก : คู่มือมำตรฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร 
จดัท�ำโดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.) เลขท่ี 196 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  

โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9  

3.2 หวัหน้ำหรอืผูป้ระสำนงำนโครงกำรวจิยัจะต้องให้ควำมรู้
เกีย่วกับควำมถกูต้องของข้อมลูแก่ผูวิ้จัยโดยพงึท�ำตนให้เป็นแบบอย่ำง
และไม่เพกิเฉยต่อกำรปฏิบัตทิีส่่งผลกระทบต่อควำมถูกต้องหรอืควำม
น่ำเชื่อถือของข้อมูล เช่น กำรปลอมแปลงข้อมูล กำรตกแต่งข้อมูล 
กำรไม่จดบันทึกข้อมูล กำรน�ำเสนอข้อมูลที่ไม่มีหลักฐำนยืนยัน กำร
เลือกก�ำจัดข้อมูลบำงส่วน หรือกำรน�ำตัวอย่ำงบำงตัวอย่ำงออกจำก
กำรทดลอง กำรเลอืกแสดงเฉพำะข้อมลูท่ีดท่ีีสดุ หรอืทีเ่ป็นกรณพีเิศษ
ว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของกำรทดลอง ท�ำกำรทดลองโดยไม่มีตัว
เทียบ (control) หรือไม่มีกำรท�ำซ�้ำ หรือกำรใช้วิธีกำรทำงสถิติท่ีไม่
เหมำะสมในกำรวิเครำะห์หรือจัดกำรข้อมูล

3.6 ถ้ำพบเห็นพฤติกรรมที่สงสัยผู้ร่วมวิจัยอำจมีกำรสร้ำงข้อมูลหรือปลอมแปลง
ข้อมูล ไม่ควรเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรแจ้งผู้บังคับบัญชำในล�ำดับชั้นต่อไป เช่น ถ้ำพบว่ำ
เพื่อร่วมห้องทดลองอำจปลอมแปลงข้อมูลก็ให้แจ้งหัวหน้ำห้องทดลอง ถ้ำสงสัยหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยก็ให้แจ้งหวัหน้ำองค์กรนัน้ ๆ  เช่น คณบด ีผูอ้�ำนวยกำรสถำบนั อธกิำรบดี ฯลฯ 
ทั้งนี้ กำรแจ้งควรเป็นไปอย่ำงปรำศจำกอคติ โดยแจ้งข้อเท็จจริงที่ตนพบเห็น

3.3 ในกรณีท่ีกำรวิจัยนั้นท�ำในห้องทดลอง ผู้วิจัยจะต้องเก็บหลักฐำนกำรได้มำ 
ซึง่ข้อมลู เช่น สมดุบนัทกึผลกำรทดลองทีม่เีลขหน้ำ บนัทกึด้วยปำกกำ ไม่ใช้น�ำ้ยำลบค�ำผดิ  
ถ้ำจะมีกำรขีดฆ่ำให้ขีดฆ่ำโดยที่ผู้อ่ำนยังสำมำรถอ่ำนข้อควำมเดิมได้ มีกำรลงวันที่และ 
มกีำรลงนำมรบัรองพร้อมพยำน ไฟล์รปูภำพหรอืไฟล์ข้อมลูต่ำง ๆ  ทีไ่ด้จำกเครือ่งมอืในรปูแบบ 
ที่ไม่ได้ผ่ำนกำรประมวลผลใด ๆ ตัวอย่ำงเซลล์หรือเนื้อเยื่อ หลักฐำนเหล่ำนี้ควรเก็บไว้ใน
ที่ปลอดภัยและสำมำรถเรียกหำเพื่อตรวจสอบยืนยันได้เมื่อจ�ำเป็น
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วช. เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the Future (ภาคใต้) 
ประกาศกรอบทุนวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรม วช.

การวจิยั.ซึง่.วช..จะสนบัสนนุทนุวจิยัและนวตักรรม 
ในประเด็นส�าคัญ. ด้านการวิจัยเชิงรุกโดยผล
การวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ
ใช้ประโยชน์ได้จริง. มุ่งเน้นความสอดคล้อง

กับกลุ่มเรื่องหลัก. รวมถึงเป้าหมายในระดับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนในด้านความคุ้มค่า. 

มคีณุภาพ.เวลา.และต้นทุน.ตลอดจนมีกลุม่เป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน.ปัจจบัุน.วช..ได้พฒันาให้ระบบบรหิารจดัการ

งานวจิยัแห่งชาต.ิ(National.Research.Management.System.:. 
NRMS).ให้สามารถบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์.100%.
เพือ่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่นบัสนนุการบรหิารจดัการการวจัิยและ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการระหว่างนักวิจัย.
หน่วยงานให้ทุน. ผู้พิจารณาทุนวิจัย. (Reviewer). และทีมบริหาร
จัดการ. เพื่ออ�านวยความสะดวก. (Convenient). และลดระยะ
เวลา.(Speed).ข้อมลูมีความถูกต้องและเช่ือถือได้.(Accurate).และ
สามารถตดิตาม.ตรวจสอบได้.(Traceable).และเกดิความคุม้ค่าใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน.(Efficient).อีกทั้งนักวิจัยสามารถติดตาม
สถานะข้อเสนอโครงการวจิยัได้ทกุขัน้ตอน.พร้อมมรีะบบแจ้งเตอืน
การส่งงาน.สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน.ซึ่ง
ปัจจบุนั.วช..มคีวามพร้อมในวธิกีารท�างานแบบใหม่.โดยได้ยกระดับ 
การท�างานตามภารกิจใหม่โดยแนวทาง.“วช..5G”.ประกอบด้วย.
Speed.ท�างานได้รวดเร็วขึ้น.Start.เริ่มท�างานได้ทันที.ตอบสนอง
ฉับพลัน. Scope. ขยายขอบข่ายการท�างาน. ในระดับชาติ. และ
นานาชาติ. Connectivity. เชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ.Efficient.ท�างานคุม้ค่า.ใช้ต้นทนุต�า่. 
ได้ผลผลิตสูง. Smooth. ลดขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น. และ
ท�างานโดยไม่มข้ีอจ�ากดั.ซึง่แนวทางท�างาน.5G.ดงักล่าว.วช..จะเป็น
ส่วนราชการทีม่ปีระสทิธภิาพสงู.รวดเรว็.คล่องตวั.เชือ่มโยงนโยบาย
สู่การปฏิบัติได้ทันที.พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม.สร้าง
มลูค่าทางเศรษฐกจิและสงัคม.ยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน.
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

รัฐบาล
ได้มีการปฏิรูประบบ

วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ.เพือ่เป็นกลไกการบูรณาการ

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรง
กับความต้องการและเป็นไปในในทิศทางเดียวกัน. และได้จัดตั้ง.
“กระทรวงการอดุมศกึษา.วทิยาศาสตร์.วจิยัและนวตักรรม.(อว.)”.
ขึ้น. โดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ. (วช.). ได้รับมอบหมายให้เป็น.
Funding. Agency. หลักของประเทศ. ท�าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย
และนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา.
ซึ่งได้แก่. นักวิจัย. หน่วยงานและองค์การมหาชนทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง. อว.. สถาบันวิจัย. มหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษา. ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐาน. วิจัยประยุกต์. ท้ังด้าน
วิทยาศาสตร์.สังคมศาสตร์.มนุษยศาสตร์.รวมทั้งสหสาขาวิชาการ.
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค.
วช..จึงได้จัดงาน.Open.House.เปิดบ้าน.วช..5G.:.Change.for.
the.Future.(ภาคใต้).ในวันที่.5.สิงหาคม.2562.ณ.ห้องแกรนด์
บอลรูม.โรงแรม.บุรีศรีภูบูติก.อ�าเภอหาดใหญ่.จังหวัดสงขลา.โดย.
ศาสตราจารย์.นายแพทย์สริฤิกษ์.ทรงศวิไิล.ผูอ้�านวยการส�านกังาน
การวิจัยแห่งชาติ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายใน
หัวข้อ.“วช..พลิกโฉมบทบาทใหม่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา.
วิทยาศาสตร์.วจิยัและนวตักรรม”.โดยภายในงานได้มกีารจดัแสดง
นิทรรศการ.บทบาทใหม่ของ.วช..ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา. 
วทิยาศาสตร์.วิจยัและนวตักรรม.(อว.).และรปูแบบ/วธิกีาร.การด�าเนนิ 
หน้าที่หน ่วยงานหลักในการให ้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของ 
ประเทศ.และผลงานวจิยัของเครอืข่ายวจัิยภาคใต้.จ�านวน.10.ผลงาน. 
ทั้งนี้ ได ้มีการประกาศก�าหนด
เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.
ประจ�าปีงบประมาณ. 2563.
(ครัง้ท่ี.2).เพิม่กว่า.20.กลุม่เร่ือง. 
ภาย ใต ้ ง บประมาณกว ่ า. 
2.พันล้านบาท.โดยมีเเนวทาง
และขอบเขตการสนับสนุน 

พร้อมทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยของประเทศ 
เน้นประเด็นส�าคัญของประเทศ
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กิจกรรม วช.

จากการสูญเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจากขยะพลาสติกที ่
ไม่ควรจะเกิดขึ้น. ไม่ว่ามาเรียมพะยูนน้อย. เต่า. หรือวาฬ. แสดง 
ให้เห็นว่า. ขยะพลาสติกสร้างผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของ 
สัตว์ทะเลและสภาพแวดล้อม. ดังนั้นการแก้ปัญหาขยะพลาสติก 
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างครบวงจร. ตรงประเด็น. และเบ็ดเสร็จ.
ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ. บนฐานการวิจัยที่พร้อมใช้งาน. และ
สามารถปรับไปตามสภาพปัญหาและพื้นที่. โดยใช้กลไกการมี 
ส่วนร่วมด�าเนนิการร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองและจรงิใจของทกุภาคส่วน.

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ.(วช.).ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุน
วิจัยหลักของประเทศและส่งเสริมการท�างานร่วมกันของทุกภาค
ส่วนบนฐานงานวจิยัเชงิสร้างสรรค์และปฏิบัติให้เกดิผลเป็นรปูธรรม
ในการลดปัญหาการตกค้างของขยะพลาสติกในทะเล.จึงได้จัดการ
แถลงข่าว. เรื่อง.“พะยูนมาเรียม” “ทะเลไทย”. ต้อง.“ไร้ขยะ”  
ขึ้น. ในวันที่. 18. สิงหาคม. 2562.ณ.ห้องประชุม. จอมพล. สฤษดิ์. 
ธนะรัชต์. ชั้น. 2.อาคาร.วช.. 1.ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ. โดยมี. 
ดร.วิจารย์. สิมาฉายา. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม. ศาสตราจารย์. ดร.สนิท. อักษรแก้ว. ประธานสภา
พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิศาสตราจารย์.ดร..นายแพทย์ 
สิริฤกษ์. ทรงศิวิไล. ผู ้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาต.ิ 
รองศาสตราจารย์.ดร.สัญญา. สิริวิทยาปกรณ์. ผู้บริหารจัดการ
โครงการวิจัย. “ทะเลไทยไร้ขยะ”. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
และ. ดร.ขวัญฤดี. โชติชนาทวีวงศ์. ผู ้อ�านวยการยุทธศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม.วช..ร่วมกันแถลงข่าวฯ

ซ่ึงในการแถลงข่าวฯ.ได้ชู.5.ประเด็นหลกัในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวผ่านการวิจัยและพัฒนา.ดังนี้

1.. ผู้ผลิตสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับพลาสติกต้องผลิตสินค้า 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

2.. จัดการขยะพลาสติกได้ด้วยตนเองและเบ็ดเสร็จ 
ในพื้นที่

3.. ต้องมีกระบวนการเก็บและจัดการขยะในทะเลอย่าง
เป็นระบบในทุกพื้นที่. โดยการมีส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และชุมชน

4.. น�าขยะพลาสติกมารีไซเคิลโดยไม่เกิดผลกระทบ 
ต่อเนื่องต่อสิ่งแวดล้อม

5.. ลดการตกค้างของไมโครพลาสติกท่ีตกค้างในทะเล
และสิ่งมีชีวิตบนฐานจากการวิจัยท่ีสามารถเทียบมาตรฐาน 
กับนานาชาติได้

โดย.5.ประเดน็ดงักล่าวได้บรรจไุว้ในโครงการ.“ทะเลไทย
ไร้ขยะ”. โดยมี. รองศาสตราจารย์. ดร.สัญญา. สิริวิทยาปกรณ์. 
สงักดัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.เป็นผูบ้รหิารจดัการโครงการวจิยั.
ซึ่งได้เริ่มการวิจัยมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว. ภายใต้โครงการวิจัย
ท้าทายไทยท่ีเน้นการท�างานร่วมกบัทุกภาคส่วน.ท้ังภาครัฐ.เอกชน.
และชุมชนในพื้นที่. มีการประยุกต์องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ 

แก้ปัญหาจริง.อย่างครบวงจรและยั่งยืน 
  

พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ” 
“การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกัน

บนงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงรุก วช. ชู 5 ประเด็นหลัก” 
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กิจกรรม วช.

วันที่ 26 สิงหาคม 2562. . ผู ้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ. เข้าร่วมกล่าว 
เปิดการประชมุวชิาการนานาชาติ.Symposium.for.the.Distinguished.Lectureship.Awards.on.the.International.Cutting.-.Edge. 
Organic. Chemistry. in. Asia. ครั้งที่. 1. ณ. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์. โดยมี. ศาสตราจารย์สมศักดิ์. รุจิรวัตน์. ผู้ช่วยประธานสถาบัน
วิจัยจุฬาภรณ์. กล่าวต้อนรับ. ในการจัดประชุมดังกล่าว. มีเป้าหมายท่ีส�าคัญของโครงการคือการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัย 
ในระดบันานาชาต.ิโดยอาศยัเครอืข่ายทีม่อียูข่องในแต่ละประเทศสมาชกิเป็นรากฐาน.โดยมปีระเทศญีปุ่น่.เกาหลใีต้.จนี.ไต้หวัน.สิงคโปร์. 
มาเลเซีย. ไทย. และฮ่องกงเป็นสมาชิก. ผ่านกิจกรรมหลักคือการประชุมประจ�าปีโดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ. เพื่อเป็น 
สื่อกลางในการน�าเสนอผลงานวิจัยที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูงของนักวิจัยในประเทศสมาชิก. นอกจากนี้. ยังได้มีการมอบรางวัล. 
Lectureship. Award. ให้กับนักวิจัยที่มีผลงานและการน�าเสนอยอดเยี่ยมจากการประชุมในแต่ละครั้ง. จ�านวน. 12. ราย. จากไต้หวัน. 
เกาหลี. จีน. และญี่ปุ่น. เพ่ือเดินทางไปดูงาน. แลกเปลี่ยนความคิด. สร้างเสริมเครือข่ายกับนักวิจัยอื่น. ๆ. ในประเทศสมาชิกท่ีเป็น 
ผู้เชิญ. โครงการวิจัยนี้จึงเป็นการยกระดับการท�างานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง. ทันต่อความก้าวหน้าต่าง. ๆ. ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชีย. 

สามารถน�าความรู้และเทคโนโลยีใหม่.ๆ.มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม.

มหาวทิยาลัยมหดิล.โดยสถาบนับรหิารจดังานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม. ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยและกองกิจการ
นักศึกษา.จัดงาน.“Mahidol.R.–.I.–.S.-.E.NOW”.ระหว่างวันที่.
23.–.24.สิงหาคม.2562.ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ.50.พรรษา. 
คณะทันตแพทย ์ศาสตร ์ . มหาวิทยาลัยมหิดล. ถนนโยธี.
กรุงเทพมหานคร. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส.ครบรอบ.50.ปี. 
วันพระราชทานนาม. 131. ปี. มหาวิทยาลัยมหิดล. ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล. หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน. ภายในงานประกอบด้วย. การแสดงผลงานวิจัยและ 
นวัตกรรมที่โดดเด่น. ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ. ในการ 
ขับเคลื่อน.Thailand.4.0.อย่างเป็นรูปธรรม.กว่า.90.บูธ.เพื่อให้ 
ภาคเอกชน.และภาคอตุสาหกรรม.น�าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไป. 

พะยูนมาเรียม “ทะเลไทย” ต้อง “ไร้ขยะ” 
“การแก้ปัญหาต้องครบวงจร เบ็ดเสร็จ ร่วมกัน การประชุมวิชาการนานาชาติ  

Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the 
International Cutting - Edge Organic Chemistry in Asia ครั้งที่ 1

วช. ร่วมงาน “Mahidol R - I - S - E NOW”  โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่โดดเด่น ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ 
ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้. ยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู ้ในหลากหลาย 
หัวข้อ. ในการนี้. ศาสตราจารย์. นายแพทย์สิริฤกษ์. ทรงศิวิไล. 
ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ. ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ.
“ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรม. สร้างคนและองค์ความรู้แห่งอนาคต”. 
ในวันที่.23.สิงหาคม.2562.ทั้งนี้.วช..ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับทุนวิจัยและนวัตกรรมของ.วช..ภายใต้กระทรวง

การอุดมศึกษา.วิทยาศาสตร์.วิจัยและนวัตกรรม.(อว.).ด้วย.
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กิจกรรม วช.

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นหน่วยงำนภำยใต้
สงักดักระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.)  
มีหน้ำที่ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม กำรจัดท�ำฐำนข้อมูล
และดัชนีด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
กำรริเริ่มขับเคลื่อนและประสำนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรวิจัย 
และนวัตกรรมที่ส�ำคัญของประเทศ กำรจัดท�ำมำตรฐำนและ
จริยธรรมกำรวจิยั กำรส่งเสรมิและถ่ำยทอดควำมรูเ้พือ่ใช้ประโยชน์ 
กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย 
และนวัตกรรม และกำรให้รำงวัล ประกำศเกียรติคุณหรือ 
ยกย่องบุคคล หรือหน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม โดย  
วช. มุ ่งหวังที่จะเป็นกลไกหนึ่งในกำรร ่วมปฏิบัติพัฒนำน�ำ 
องค์ควำมรู ้และนวัตกรรมไปพัฒนำประเทศ ตำมเจตจ�ำนง 
ของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก สร้ำงพลัง
สังคม พลังชุมชน นวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคมเพื่อพัฒนำ
ประเทศไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยควำมมั่นคง สังคมไทยมีควำม
สงบสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมพร้อมที่จะด�ำเนินชีวิต 
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
บนพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ที่สำมำรถน�ำไปใช ้
ในกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ และกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 
ระดับพื้นที่ชุมชน/สังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

วช. จงึได้ร่วมกบั กองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยใน
รำชอำณำจักร (กอ.รมน.) ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์ องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม โดยควำม 
ร่วมมอืของภำคส่วนวจิยัทีม่คีวำมพร้อมในกำรสนบัสนนุองค์ควำมรู้ 

ไปพัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรพัฒนำอำชีพ พัฒนำคุณภำพชีวิต 
ให้กบัชมุชน ปรำชญ์ชมุชน ปรำชญ์เพือ่ควำมมัน่คง และประชำชน
ในพื้นที่ของ กอ.รมน. ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยผ่ำน
กลไกกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติของ กอ.รมน.  
ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน โดยผ่ำนกลไกกำรด�ำเนินงำน 
ของศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติของ กอ.รมน. ภำยใต้ “บันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือกำรใช้ประโยชน์องค์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัย
และนวตักรรม” ซ่ึงมเีป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิงำนร่วมกนั 3 ปี โดยมี  
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขำธิกำรกองอ�ำนวยกำรรักษำ 
ควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สริฤิกษ์ 
ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ พลโท ธเนศ  
กำลพฤกษ์ รองเลขำธกิำร กอ.รมน. พลโท กนก ภูม่่วง ผูอ้�ำนวยกำร 
ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. พลโท กิตติธัช บุพศิริ  
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัทิี ่2 กอ.รมน. พลโท อรรถพร 
เป้ำประจักษ์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  
พลโท เรอืงสทิธิ ์มติรภำนนท์ ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ประสำนกำรปฏบิตัิ
ที่ 4 กอ.รมน. พลโท วำสิฎฐ์ มณีโชติ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ประสำน
กำรปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต ิร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมอื 
กำรใช้ประโยชน์องค์ควำมรู ้จำกผลงำนวิจัยและนวัตกรรม  
เพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์ องค์ควำมรู้จำกผลงำน 
วิจัยและนวัตกรรม ในวันท่ี 28 สิงหำคม 2562 ณ สวนรื่นฤดี  
เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

กอ.รมน. จับมือ วช. บูรณาการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่
การใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคม ในพื้นที่ของ กอ.รมน.  

อันเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สำ�นักง�นก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.)
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ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) โดย สถำบัน
พัฒนำกำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ 
(สพสว.) มีหน้ำที่ก�ำกับและส่งเสริมเพื่อพัฒนำงำนเลี้ยง 
และใช้สัตว ์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ ให ้ได ้มำตรฐำน
สอดคล้องกับจรรยำบรรณ กำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพ่ืองำน 
ทำงวิทยำศำสตร์ตำมหลักกำรสำกล (3Rs - Refinement, 
Reduction, Replacement) และพระรำชบัญญัติสัตว์ 
เพ่ืองำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ 
ให้ประเทศไทยมกีำรเลีย้งและใช้สตัว์เพือ่งำนทำงวทิยำศำสตร์ 
ที่ ได ้มำตรฐำนสำกลและสอดคล ้องตำมจรรยำบรรณ 
กำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์ สำมำรถผลิตผลงำนวิจัยงำนทดลอง  
งำนผลิตชีววัตถุทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรสำธำรณสุข และ
กำรเกษตร ให้เป็นท่ียอมรบัและปลอดภัยต่อกำรน�ำไปใช้ในกำร 
พฒันำคณุภำพชวีติ และมแีหล่งผลติสตัว์ทดลองทีไ่ด้มำตรฐำน
มีคุณภำพแข่งขันได้กับนำนำชำติ เป็นสินค้ำส่งออก บริกำร
ประเทศต่ำง ๆ  ในภมูภิำคและลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศได้ 

สถำบันพัฒนำกำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ (สพสว.) วช. จึงได้จัดประชุมวิชำกำร กำรเลี้ยง

และใช้สัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ 
ผูเ้ลีย้งและใช้สตัว์ทดลองมคีวำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน 
และกำรพัฒนำงำนด้ำนวิทยำศำสตร์สัตว์ทดลอง ให้ได้
มำตรฐำนสำกล รวมทั้งกำรเปิดโอกำสให้ภำคธุรกิจได้แสดง
สินค้ำ ให้ข้อมูล ควำมรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลี้ยงสัตว์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เล้ียง
และใช้สัตว์ทดลอง เพื่อน�ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำม
ต้องกำรตรงกับผู้เล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง กำรจัดประชุม 
ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ภำยใต้หัวข้อ “ก้าวต่อไปของ
การพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”	
พร้อมทั้งจัดให้มีงำนแสดงสินค้ำ ประจ�ำปี 2562 รวมทั้งพิธี
มอบรำงวัล ที อี คิว (TEQ Award) ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2562 
ส�ำหรับพนักงำนเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น และมอบโล่พร้อม 
ใบรับรองมำตรฐำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำร 
ต่อสตัว์เพ่ืองำนทำงวทิยำศำสตร์ของสถำนทีด่�ำเนินกำร (คกส.) 
งำนดังกล่ำวจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 28 – 30 สิงหำคม 2562  
ณ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค กรงุเทพมหำนคร โดย ศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์สิ ริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 
กำรวิจัยแห่งชำติ เป็นประธำนในพิธีเปิดงำนพร้อมมอบ
รำงวัลทีอีคิว (TEQ Award) ประจ�ำปี 2562 ส�ำหรับพนักงำน
เลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น และมอบโล่พร้อมใบรับรองมำตรฐำน
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำน 
ทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนที่ด�ำเนินกำร (คกส.)  

วช. ผลักดันการใช้สัตว์ทดลองของประเทศไทย
ให้ ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

กิจกรรม วช.
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กิจกรรม วช.

วช. ร่วมงาน “สานพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ 
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 4 Platform”

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) จัดงำน  
“มหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ประจ�ำปี 2562” ขึ้น ระหว่ำงวันที่ 16 - 25 สิงหำคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและ 
กำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี กรุงเทพมหำนคร โดยกำรจัดงำนมีเป้ำหมำยในกำรเทิดพระเกียรติพระมหำกษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น  
“พระบดิำแห่งวทิยำศำสตร์ไทย” และเผยแพร่ผลงำนวจิยัและพฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีัง้ในประเทศและนำนำชำติ  
รวมทั้งกระตุ้นควำมสนใจด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของคนไทย เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี และอำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์ให้แก่เยำวชนและประชำชน 

พิธีเปิดงำนมีขึ้นในวันที่ 17 สิงหำคม 2562 โดยมี รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพงศ์ แพสุวรรณ ประธำนที่ปรึกษำรัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธำน และรองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่ำวรำยงำน พร้อมนี้ ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

กำรวิจัยแห่งชำติ และ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 
กำรวิจัยแห่งชำติ เข้ำร่วมในพิธีเปิดงำนด้วย 

โดยส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ได้เข้ำร่วมจัดงำนด้วย 
ภำยใต้แนวคิด Innovation Fun Park โดยออกแบบแนวคิดที่เชื่อมโยง 
กับแนวคิดหลักของงำนในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ ้นควำมคิด  

สร ้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู ้ทำง
วิทยำศำสตร์และนวัตกรรมให้กับเยำวชน 
ซึ่ งมีกิจกรรมให ้ เยำวชนได ้ฝ ึกทักษะ 
กำรเรียนรู ้ในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ  
กำรควบคุมโดรนแปรอักษร กำรต ่อ 
เครื่องบินจ�ำลอง เป็นต้น  

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวั ตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยศำสตรำจำรย์  
นำยแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิ วิไล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนก ำรวิจัยแห่งชำติ  
ได้เข้ำร่วมกำรประชมุดงักล่ำวด้วย ซ่ึงได้พบกบัเครือข่ำยมหำวทิยำลยัภำคเหนอื  
ในวันที่ 30 สิงหำคม 2562 ศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต  

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้น�ำเสนอยุทธศำสตร์และบทบำทในกำรพัฒนำภูมิภำค  พร้อมรับทรำบนโยบำย 
ในกำรน�ำองค์ควำมรูส้หสำขำของมหำวิทยำลัยมำเป็นพลังในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ  4 Platform ต่อจำกนัน้  
ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ได้เข้ำเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนำด้ำน 
ควอนตัม ณ  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  และอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ  เพื่อรับฟังกำรน�ำเสนอแนวคิดกำรประสำนพลังของมหำวิทยำลัยภำคเหนือ   
รวมถงึเยีย่มชมนทิรรศกำรของนกัศกึษำทีต้ั่งบรษิทั Startup และผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่  ในกำรน�ำนวตักรรมสู่ภูมิภำคโดยบทบำทของอทุยำนวทิยำศำสตร์
ภำคเหนือ  

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
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